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Odpowiadajqc na petycjq N 5012021 z 14 maja br. (przekazanE pismem

onumeze KW-WSW.152.7.2021 JWA z 31 sierpnia br. - data wplywu do ZDM

1 wrzeSnia br.) w sprawie pzywr6cenia zjazdu z al. Prymasa Tysiqclecia

w ul. Czorsztyriskq, Zarzqd Dr6g Miejskich informuje, 2e wskazane polqczenie

ulic, kt6re powstalo wiele lat temu, jest niezgodne z obowiqzujqcymi przepisami.

Zjazd z drogi o klasie GP (gl6wna ruchu pzySpieszonego), jakq jest al. Prymasa

Tysiqclecia, w drogg o klasie L (lokalna) mo2e powstae t/ko wyjqtkowo i mie6 formq

skrzy2owania skanalizowanego lub ronda.

Na skrzyZowaniu ulic dochodzilo do wielu kolizji i wypadk6w. Byly to zdarzenia

powodowane pzez kierowc6w, kt6rzy - chcqc skrecie w ul. Czorsztyriskq

- muszq bardzo szybko zredukowa6 prgdko6c. Dlatego czgsto dochodzilo do zderzel

tylnych pojazd6w oraz najechania na urz4dzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego.

W latach 2019-2021 mialy miejsce nastepujqce zdarzenia'.

. 2019:7 kolizji;

. 2O2O:10 kolizji, 2 wypadki (2 osoby ranne);

. styczeh-czerwiec2021:11kolili.

Dane o liczbie wypadk6w pochodzq z lokalnej bazy danych o zdarzeniach drogowych,

prowadzonej w ZDM dla potrzeb zarzqdcy drogi na podstawie danych policyjnych.

Dane o liczbie kolizji podajemy na podstawie danych pochodzEcychz systemu SEWiK.

Zarzqd Dr6g Miejskich zlecit wykonanie audytu w tej lokalizacji, kt6ry wskazal

na dwa roan'tiqzania, tj. zamkniqcie wjazdu lub przebudowg skrzy2owania. Audytorzy



wskazali r6wnie2, 2e funkcjonowanie wjazdu i liczne zdarzenia drogowe majq istotny

wptyw na przepustowoSi al. Prymasa Tysiqclecia.

Wadze Dzielnicy Wola sugerowaly znalezienie rozwiqzania poSredniego, kt6re

wpiynqloby na bezpieczeflstwo u2ytkownik6w ruchu drogowego, ale nie wymagaloby

zamkniqcia wjazdu. Po analizach iocenie okazalo siq to niemo2liwe. CzqS6 rozwiqzah

proponowanych pzez Komisjq t-adu Przestrzennego i Nieruchomo6ci Rady Dzielnicy

Wola m.st. Warszawy byla niezgodna z obowiqzujqcymi przepisami. Nie stanowily

rownie2 rozwiqzah lizycznych (opieraty sig jedynie na wprowadzeniu oznakowania),

a zatem nie dawaly nadziei na poprawQ sytuacji. Dlatego, zgodnie z projektem

przygotowanym pzez Biuro Polityki MobilnoSci i Transportu Urzqdu m.st. Warszawy,

kt6ry uzyskal akceptacjg Policji, moZliwoSc skrqtu z al. Prymasa Tysiqclecia

w ul. Czorsztyriskq zostala zniesiona. \Nyjazd funkcjonuje bez zmian, poavala

na bezpieczne wlqczenie siq dodatkowym pasem w al. Prymasa Tysiqclecia.

ZDM wystqpil do Rady m.st. Warszawy o przyznanie Srodk6w w wysokoSci

3 550 000 zl na przebudowe tego skrzy2owania, obejmujqcq wybudowanie

wydzielonego prawoskrgtu w ul. Czorsztyriskq. Z uwagi na vt/ymagane odstepstwa

od pzepis6w budowlanych dla inwestycji drogowych, konieczne przesuniqcia

ekran6w akustycznych, drogi rowerowej otaz infrastruktury energetycznej

i cieplowniczej oraz konieczno6i przybli2enia o kilka metr6w jezdni trasy szybkiego

ruchu do budynk6w przy ul. Czorsztyriskiej , realizaqa samej inwestycji bgdzie

poprzedzona koncepcjq, kt6ra oceni mo2liwoSci techniczne i formalno-prawne

jej realizacji. Podstawowym warunkiem realizaqi tego zadania jest otrzymanie

funduszy od Rady m.st. Warszawy.

Wystqpili6my r6wnie2 do Generalnego lnspektoratu Transportu Drogowego,

zazqdzalqego systemem nadzoru ruchu drogowego, z proSbq o zainstalowanie

w al. Prymasa Tysiqclecia odcinkowego pomiaru prqdkoSci. poinformowal,

Ze nie ma mo2liwoSci prawidlowej rejestracji naruszei fotoradarem - na pzebieg

i infrastrukturq wskazanego odcinka (tj. fuk drogi, ekrany akustyczne). poinformowano,

skzy2owania oraz r62ne limity prgdko6ci obowiqzujqce na

instalacjq uzEdzefi do odcinkowego pomiaru Sredniej prgdkoSci
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