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w sprawie podniesienia bezpieczeristwa pieszych przy skrzyiowaniu ulic gen. T. Bora-Kom-
rowskiegoi Afrykafskiel popaez przedluienie chodnika biegnqcego wzdlui ulicy Bora-Komorow-
skiego (poludniowa strona) i doprowadzenie go do skrzyiowania.

Nasza petycja wyraza oczekiwania licznych mieszkaic6w terenu Iezqcego przy skrzy2owaniu ulic gen. Bora-
Komorowskiego/Afrykanskiej/i Egipskiej, ale te2 Libijskiej, Marokariskiej iAtgierskiej. projekt (nr 846), kt6rego
jestesmy autorami, zgloszony w ramach Budzetu Obywatelskiego na rck ZO22 dla Dzielnicy praga-poludnie
pn ,,Bezpieczniei i zielono przy Afrykariskiej - dokoriczenie chodnika i nasadzenia zieleni" uzyskal I 349 glos6w
poparcia wprawdzie ta liczba glos6w okazara sig niewystarczaiqca, by projekt zwycigzyr w grosowaniu,
ale Swiadczy ona o wielkim zainteresowaniu kwestiq przedluzenia chodnika.

lnwestycla ta jest bardzo potrzebna ze wzglgdu na.

- bezpieczedstwo mieszka6c6w a zwlaszcza dzieci iosob starszych. Zgodnie z propozycjE ZDM zgtoszona
w procesie opiniowania pomyslu (opinia pozytywna), przy tej czg6ci chodnika powinny stanqc 3ledowe
latarnie.

- estetyke terenu, kt6ry moze pigknie i z pozytkiem (zielerl - krzewy i drzewa) by6 udanym poczqtkiem ulicy
Bora-Komorowskiego jako reprezentacyjnej ulicy pragi-pld., co by by.to zgodne z zapisami ustawy o planowa_
niu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 .o3.2oo3 toku: ,,uwzgl?dnia6 wymagania ladu przestrzennego oraz
walory architektoniczne i krajobrazowe". Njestety walor6w architektontcznych w tym miejscu nie jestesmy na
tym etapie w stanie uksztaltowa6. Pozostaje nam jednak do wzqdzenta du2a plaszczyzna terenu

Nasze uzasadnienie:

Poludniowq stronq ul Bora-Komorowskiego, od Goctawia do Saskiej K?py, biegnie wspanialy szeroki chodnik
oddzielony pasem zieleni od samei jezdni Urywa sig niestety przy apartamentowcu, okoto 100 m od ul. Afry-
kariskiej. Od tego miejsca wszyscy piesi zmuszeni sE do przei6cia przez przystanek autobusowy, na kt6rym
oczeku,q pasazerowie na autobus Pasa2erowie wsiadajEcy i wysiadajqcy mieszajq sig z przechodniami: matkq
z w6zkiem, dzieckiem na hulainodze, uczniami zmierzajqcymi do szkoty czy emerytkq idqcq na pobliski baza-
rek W dobie pandemii potrzeba rozdzielenia pieszych i pasazer6w wysiadajqcych z autobusu stata si? jeszcze
bardziej palqca. Sytuacja uleglaby poprawie, gdyby piesi mieli mo2liwo56 przejScia chodnikiem usytuowanym
za przystankiem autobusowym, o co posturujemy. zar4czamy zdjgcie przedeptu w miejscu pranowanego
chodnika i poglqdowy rysunek
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Z powazaniem

l\4agdalena Browarska-Popiolek

Anna Czerwiriska-Bienkowska

Jacek Bierikowski
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W sprawie niniejszej petycji prosimy o kontakt mailowy:

- Anna Czerwi6ska-Bieri kowska: a4stud ioform a @gm ail.com

- Jacek Bierikowski: a4studioforma @gm ail.com

- Magdalena Browarska-Popiolek: mbrowa@absolwent.sgh.waw.pl
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lstniejqcy przedept

w miejscu planowanego

chodnika

1. ProjeK chodnika - przedluzenie istniejqcego chodnika do skrzy2owania ul. Bora-Komorowskiego i Afrykaiskiej

2. Lalarnie ledowe - 3 szl.

3. Nasadzenia wysokich keew6w ozdobnych izoluiqcych teren zielony od parkingu

4. ,,Wyspa" z ozdobnymi kzewami i wysokq ozdobnq trawq.
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