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Warszawa, 31 marca 2015 roku 

 

 

Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

ul. Żegańska 1 

04-713 Warszawa 

Za pośrednictwem: 

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wawer 

Pana Norberta Szczepańskiego 
 
 
INTERPELACJA NR  ………… 

w sprawie:  wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy gen. Tadeusza Bora-

Komorowskiego i alei gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego  

Zgodnie z § 32 ust. 1 Statutu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku 

składam niniejszą interpelację w sprawie wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy  

gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i alei gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. 

Uruchomiona w ostatnim czasie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy gen. Tadeusza Bora-

Komorowskiego i ulic zbiorczych w ramach alei gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego 

powoduje w porannych szczytach komunikacyjnych duże utrudnienia w ruchu polegające m.in. na 

bardzo dużych zatorach komunikacyjnych na drogach wylotowych z dzielnicy Wawer w stronę 

dzielnicy Praga Południe i osiedla Gocław. Korki tworzą się wtedy w ulicach: Stoczniowców, 

Henryka Łasaka i Poprawnej. Według relacji mieszkańców, odcinek ok. 200 metrów drogi, przed 

przedmiotowym skrzyżowaniem, pokonuje się w czasie ok. 30 minut.  

Od momentu uruchomienia sygnalizacji świetlnej w tym miejscu dużym opóźnieniom ulega 

kursująca tamtędy linia autobusowa nr 219.  

Znamiennym jest fakt tego, iż przed uruchomieniem przedmiotowej sygnalizacji świetlnej ruch 

samochodowy odbywał się w tym rejonie płynnie i nie występowały tu jakiekolwiek zatory 

komunikacyjne.  

W mojej ocenie uruchomienie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej będzie miało uzasadnienie 

dopiero po wybudowaniu ulicy o roboczej nazwie „Nowo Bora-Komorowkiego” tj. po poszerzeniu 

ciągu komunikacyjnego od alei gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego po stronie dzielnicy 

Wawer.  
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W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego i ulic zbiorczych alei gen. Bolesława Wieniawy-

Długoszowskiego. Jednocześnie proszę o przedstawienie argumentów, które przesądziły o 

uruchomieniu tej sygnalizacji w ostatnim czasie przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.  

Zgodnie z § 32 ust. 8 Statutu Dzielnicy Wawer wnoszę o udzielenie odpowiedzi w ciągu 21 dni. 

 

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 


