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dotyczy: źle działającego programu sterowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
przez ul. Modlińską w rejonie zamkniętej ul. Obrazkowej. 
 
Szanowny Panie Dyrektorze! 
 

W związku z wystąpieniami mieszkańców zwracam się z prośbą o … likwidację 
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Modlińską w rejonie zamkniętej ul. 
Obrazkowej. 

Sygnalizacja ta została zbudowana w celu zapewnienia pieszym moŜliwości przechodzenia 
przez ul. Modlińską w rejonie ul. Obrazkowej. Jednak po zamknięciu ul. Obrazkowej i rozpoczęciu 
robót (implikacja w postaci likwidacji przystanku autobusowego Obrazkowa01 w stronę centrum) 
piesi nie mają interesu przekraczać w tym miejscu ul. Modlińskiej w takiej ilości, aby była tam 
potrzebna sygnalizacja. Dodatkowo charakter ruchu samochodów przy tym przejściu pozwala na 
likwidację tej sygnalizacji bez obaw o bezpieczeństwo pieszych. 

Rejon przejścia oddalony jest o ok. 450 m od skrzyŜowania z ul. Ekspresową/PłuŜnicką, na 
którym działający program sygnalizacji „dawkuje” pojazdy jadące ul. Modlińską w stronę 
Legionowa w taki sposób, Ŝe przez cały czas wyświetlania się sygnału czerwonego (tj. przez ponad 
40 s) dla ul. Modlińskiej, nie ma jadących nią na północ pojazdów. Pojawiają się w małej ilości 
pojazdy wyjeŜdŜające np. ze stacji paliw – ilość bez znaczenia. Podobnie sytuacja wygląda na nitce 
zachodniej w stronę Centrum. Tu pojazdy „dawkowane” są przez sygnalizację na skrzyŜowaniu ze 
Światowida/Kołacińską. Przejście dla pieszych znajduje się w odległości ok. 550 m od tego 
skrzyŜowania i program sygnalizacji skrzyŜowania przy Światowida powoduje, Ŝe pojazdy nie jadą 
ul. Modlińską w stronę centrum przez czas co najmniej ok. 40 s. Pojawiają się niewielkie ilości 
samochodów wyjeŜdŜających z posesji, czy z prawoskrętu ul. Światowida-ul. Modlińska. Nie 
mniej jednak w porannym szczycie samochody te (gdy jest ich najwięcej) stoją w kolejce 
oczekującej na sygnał zielony na skrzyŜowaniu z Ekspresową/Płuznicką. Kolejka pojazdów 
porusza się z niską prędkością lub stoi, a tym samym piesi nie zostaną potrąceni przez pojazd 
jadący z duŜą prędkością. Poza godzinami szczytu pojazdów wyjeŜdŜających z ul. Światowida jest 
na tyle mało, Ŝe równieŜ nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla pieszych (nawet pomimo tego, 
Ŝe pojazdy mają poza godzinami szczytu większą swobodę ruchu na ul. Modlińskiej). Sami piesi 
przechodzą przez kaŜdą z nitek ul. Modlińskiej przez 3 pasy (ok. 10,5 m) i mają ok. 4 metrowy pas 
dzielący (zanim zaczęto przebudowę skrzyŜowania z Obrazkową były to jezdnie o szerokości od 14 
do 16 m), zatem w ciągu ok. 8,5 s przejdą przez kaŜdą z nitek ulicy Modlińskiej – w praktyce 



przechodzi ich bardzo mało (np. podczas półgodzinnej obserwacji w godzinach 17:30 – 18:00 nie 
przechodził Ŝaden pieszy). 

 
JeŜeli mimo to nie zgadza się Pan na likwidację tej sygnalizacji przy Obrazkowej, proszę 

spowodować, aby zielony sygnał dla pieszych na tym przejściu zapalał się wtedy gdy jest to 
konieczne, tzn. po wymuszeniu naciśnięciem przycisku przez pieszego, a nie regularnie co ok.100 s 
(jak obecnie) bez względu na to, czy ktoś nacisnął przyciski, czy nie. Mam nadzieję, Ŝe 
Wykonawca TMP (kopię pisma kieruję do dyr. Arkadiusza Arciszewskiego) w kwestii  
sterowania sygnalizacją wprowadzi zmiany juŜ jutro bez Pana interwencji. 
 
W moim odczuciu najlepszym wyjściem byłoby zlikwidowanie tej sygnalizacji w ogóle. 
 
Do wiadomości: 
Burmistrz dzielnicy Białołęka. 
Dyrekcja budowy TMP 

 
Z powaŜaniem  

 
Wojciech Tumasz  


