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Warszawa, 23 marca 2016 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:  organizacji ruchu dla budowanej ulicy Nowej-Świebodzińskiej 

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

niniejszą interpelację w sprawie organizacji ruchu dla budowanej ulicy Nowej-Świebodzińskiej. 

W związku z trwającą budową ulicy Nowej-Świebodzińskiej w osiedlu Międzylesie zwracam się z 

prośbą o wyposażenie tej ulicy w progi zwalniające oraz taką organizację ruchu kołowego, która 

umożliwiałaby na tej ulicy oraz na ulicach sąsiednich ruch dwukierunkowy. 

Wyposażenie budowanej ulicy Nowej-Świebodzińskiej w progi zwalniające ograniczające prędkość 

kierowców samochodów jest uzasadnione z uwagi na to, iż ulica ta jest ulicą dojazdową, przebiega 

wśród mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej, a wszystkie okoliczne ulice, takie ul. Mieczysława 

Pożaryskiego, ul. Świebodzińska czy ul. Krupnicza, takie progi zwalniające już posiadają. 

Jednocześnie zwracam uwagę na to, iż uzasadnione jest pozostawienie ulic w tym rejonie jako ulice 

dwukierunkowe. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, odpowiednio w kierunku północno-

wschodnim w ulicy Świebodzińskiej na odcinku od ul. Krupniczej do ulicy Mieczysława Pożaryskiego 

oraz w kierunku południowo-zachodnim w budowanej ulicy Nowej-Świebodzińskiej na odcinku od 

ul. Mieczysława Pożaryskiego do ulicy Krupniczej powodowałoby sztuczny rozkład ruchu 

samochodowego, a co za tym idzie utrudnienia dla kierowców. Przy takiej organizacji ruchu 

faworyzowana byłaby ponadto dla ruchu samochodowego ulica Nowa-Świebodzińska względem ulic 

sąsiednich. Przykładowo kierowcy, którzy odwieźli dzieci do Szkoły Podstawowej nr 138 i udają się w 

kierunku ulicy Patriotów zmuszeni byliby do korzystania z ulicy Nowej-Świebodzińskiej zamiast 

używanej obecnie ulicy Świebodzińskiej, która stanowi naturalne i najkrótsze połączenie placówki 

oświatowej z najbliższym głównym ciągiem komunikacyjnym jakim jest ulica Patriotów.  

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

Z poważaniem, 

 

Rafał Czerwonka 
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