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ura Kontroli petycja

zjazdu z Al.
TysiEclecia w ul. Czorsztyiskq w Dzielnicy Wola m. st. Wa

W zwiqzku z powy2szym, majqc na uwadze S 12 w zwiqzku g 25 Zarzqdzenia Nr 133/2020
m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2O2O r. w sprawie postqpowania ze skargami, wnioskami i
przekazujq ww. petycjq opublikowanq poO nr..6.4.....1202y' w cetu jej rozpatrzenia.

Z uwagi na obowiEzujqce przepisy o dostepnosci cyfrowej dokument6w urzedowych (ustawa z dnia
4 kwietnia 2o!9 r. o dostepnosci cyfrowej stron internetowych i aprikacji mobirnych podmiot6w
publicznych - Dz. u.2ol9, poz. 84g), proszq o przeslanie wszelkiei dokumentacii zwiqzanej
z rozpatrywanE petycjq w formie zanonimizowanego pliku pdf lQcznie z plikiem o tozsamej tre6ci
w wersji edytowalnej, spelniajqcych wymogi ww. ustawy oraz uwzglqdniajqce wytyczne Biura
Organizacji Urzqdu w zakresie obowiQzujqcego w Urzqdzie m. st. Warszawy wzoru
sporzqdzanych/formatowanych pism/dokumentow. ww. dokumentacje proszq przesyra6 wyrqcznie
na adres: skarRi@ um.warszawa.pl.

Ponadto pragne wskazai, ie petycja powinna zostac zalatwiona bez zbqdnej zwroki - nie p6iniej
nii do 29 paidziernika 2021 r.

Niezale2nie od powy2szego pragnq wskazai, ii zgodnie zalqcznikiem nr 2 do Rozporzedzenia prezesa
Rady Ministr6w z dnra 18 stycznia 2orr t. w sprowie instrukcji konceroryinei, jednotitych rzeczowych
wykoz6w okt oroz instrukcji w sprowie orgonizocji i zokresu dzioronio orchiw6w zoktodowych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67)- sprawy petycji powinny byi opatrzone symbolem klasyfikacyjnym
152 (kategoria archiwalna: A).

Osoba do kontaktu: Jakub Wawer; iwawer@ u nt.wa r szawd pl , tel.Z2 443_34_97.
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Petycja w sprawie sprzeciwu wobec decyzji Zarzqdu Dr6g Miejskich o likwidacji zjazdu

z trasy Al. Prymasa Tysiqclecia w ul. Czorsztyriskq

Sza now ny P o n ie P re zyde n cie

Wyraiamy sprzeciw wobec zllkwidowania przez Zarzqd Dr6g Miejskich ziazdu z al. Prymasa Tysiqclecia
w ul. Czorsztyfskq.

AleiE Prymasa Tysiqclecia przeje2d2a dziennie tysiqce samochod6w. Trasa ta zostala oddana do u2ytku mieszkaric6w
20 lat temu, a blisko 10 lat temu zostala polqczona z trasq ekspresowa 58 i autostradq 42. Mieszkaricom Woli od
poczetku brakowalo skrqtu w ul. Obozowq, a od 12 maja IOZL t. nie ma go tei w ul. Czorsztyriskq. Obecna trasa
zmusza mieszkaic6w do objazd6w przez ul. G6rczewskE i Deotymy. W obecnej chwili ta niezwykle wa2na dla
mieszkaic6w arterla niemal przez caty dziefl dotkniqta jest korkami radykalnie ograniczajqcymi plynno6i ruchu
i drastycznie wydlu2ajqcymi czas przejazdu. Sytuacja ta wynika miqdzy innymi z odkladanej od lat budowy
brakujqcych fragment6w obwodnicy Sr6dmiescia czy tei braku alternatywnych d169 spinajqcych dzielnice
Warszawy.

Zamkniqcie zjazdu z al. Prymasa TysiEclecia w ul. Czorsztyriskq ska2e mieszkaic6w Kola na kilkanaScie dodatkowych
minut tkwienia w korkach w popoludniowych godzinach szczytu, co pr6cz marnowania ich czasu bqdzie siq
przyczynialo do zwiqkszonej emisji produkt6w spalania paliw oraz wydlu2enia czasu niedroZnosci tej arterii.
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Ponadto przekierowanie ruchu samochod6w zje2d2ajqcych w ul. Czorsztyiskq spowoduje jeszcze wiqksze

obciq2enie ruchu na ul. G6rczewskiej iDeotymy.

Priorytetem Radnych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest bezpieczefstwo wszystkich mieszkaic6w, zar6wno
pieszych, jak i kierowc6w. Zlikwidowanie zjazdu nie iest rozwiEzaniem - jest to stanowisko Rady Dzielnicy ponad

politycznymi podzialami. Zamiast tego nalezy poprawii obecnq infrastrukturQ przez lepsze oznakowanie lub

ewentualne przesuniecie obecnego na ul. Czorsztyhskiej przejScia dla pieszych I ScieZki rowerowej w glqb ulicy.

Nale2y zauwaiyi, ie wszelkie decyzje o istotnych zmianach na ul. Czorsztyiskiej powlnny zapaSi w konsultacji

z mieszkaicami Kola i Ulrychowa. Zarzqd Dr6g Miejskich postanowil nie brai pod uwagq glosu mieszkaic6w Woli,

kt6rzy proponowali r6ine rozwiqzania w celu poprawy bezpiecze6stwa ruchu pieszych i rowerzyst6w w okolicach

zjazdu z Al. Prymasa Tyslqclecia ipodjEl najlatwiejszq dla siebie, a z punktu widzenia mieszkafic6w najgorszq

mo2liwq decyzjq.

Jako Radni w ostatnim czasie wielokrotnle wypowiadali5my siq publicznie przeciwko likwidacji zjazdu z Al. Prymasa

Tysiqclecia w ul. CzorsztyriskA. JesteSmy Bleboko zdziwieni lzaniepokojeni zignorowaniem glosu mieszka6c6w

ipodjQciem tak kontrowersyjnej decyzji bez konsultacji.

Apelujemy do Prezydenta m.st. Warszawy Rafala Trzaskowskiego i do Zarzqdu D169 Miejskich o przywr6cenie zjazdu

z Al. Prymasa Tysiqclecia w ul. CzorsztyriskE i przystqpienie do wsp6lnej debaty, by uczynii tq przestrzei miejskq

bezpiecznq i dopasowanq do potrzeb wszystkich Warszawiak6w.
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