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W odpowiedzi na pismo w sprawie budowy sygnalizacji na skzyŻowaniu A1. Komisji
Edukacji Narodowej z ul. Artystów,l.dz. Il37l20I4, Zarząd Dróg Miejskich informuje co
następu.ie.

Ulica Artystów jest drogą osiedlową, której włączenie do Al. KEN znajduje się
w miejscu ograniczonej widoczności dla kierowców ptzekacza1ących dozwoloną prędkość.

W trakcie obserwacji ruchu stwierdzono liczne przypadki gwałtownej zmiany pasa
ruchu tuz przed wlotem shzyŻowania' Zaskakującę manewly innych kierujących są
powodowane chęcią ominięcia pojaz&l' blokującego pas ruchu, który oczekuje na wykonanie
manewTu skrętu w lewo w ul. Artystów. Zbyt wąski pas rozdzielający jezdnie Al. KEN nie
zapewnia akumulacji dla pojazdów wykonujących manewr skrętu w lewo bądź zavłracalia,
co w połączeniu z czynrikiem ludzkim (błędna ocena sytuacji w strefie przejścia dla
pieszych, łamanie przepisów ruchu drogowego) wpływa negatywnie na poziom
b ezpieczeftstwa ruchu dro gowe go.

Z uwagi na powyzsze zainsta|owanie sygnalizacji Świetlnej bez reorganizacjt wjazdów
i wyjazdów z przyległych do Al. KEN osiedli nie wyeliminuje sytuacji opisach powyzej,
e t;rm sc:ni'n nie .'ł.n\rnie',ł' zasad_nic4l sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

W roku 2009 decyzjąInŻyniera Ruchu m.st. Warszav'y skzyzowanie A1. KEN z ul'
Artystów zostaŁo dopisane do listy miejsc oczekujących na budowę sygnalizacji.

Zdaniem ltŻyniera Ruchu m.st. Warszawy, realizacja budowy w terenie ww.
sygnalizacji będzie mozliwa jedynie w przypadku spełnienia warunków związanych ze

zmianami w organizacji ruchu w rozpatrywanym rejonie' Wskazany byłby zatem udział
samorządu lokalnego w działaniach dotyczących reorganizacji ruchu na wjazdach
i vłyjazdach z przyIegłych osiedli, jak równiez fragmentatycznie wzdŁuż A1. KEN (np.

likwidacja części miejsc parkingowych powodujących ograniczenie widoczności'
zastosowanie pasów włączeniaiwyłączenia ruchu w rejonie przedmiotowego skrzyzowania).

W roku Ż0O9lJrząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warsza'wy zvłtócił się do ZaruąduDtóg
Miejskich z propozycją współpracy przy inwestycji, mającej poprawić bezpieczehstwo na

skrzyzowaniu At. KEN z ul. Artystów. Propozycjatarrie zostałajednak zaakceptowana, gdyŻ
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po wykonan|u przęz Zarząd Dróg Miejskich całości prac projektowych Urząd Dzielnicy
miałby rozwaŻyć, mozliwośó ich realizacji w terenie.

Biorąc pod uwagę powyŻsze oraz z uwagi na ograniczone środki finansowe'
ptzyznaurane corocznie na opracowanie dokumentacji technicznych budów sygnalizacji
świetlnych, budowa sygnalizacji na skrzyzowaniu Al. Komisji Edukacji Narodowej z ul.
Artystów została wpisana do planu na lata kolej ne.

Na początku bieŻącego roku Zarząd Dróg Miejskich rczpoczął postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczęgo na
budowę sygnalizacji świetlnej na slłzyżowaniu A1. KEN z ul. Artystów. Potencjalny
wykonawca zamówienia, który złożyŁ najkorzystniejsza ofertę, odmówił jednak podpisania
umowy o wykonanie zamówienia' Informacja o tym fakcie wpłynęła do Zaruądu Dróg
Miejskich po terminie związania z ofertą, dlatego zamawiający nie miał mozliwości
przeprowadzenia vłyboru kolejnej oferty. W najblizszym czasie postępowanie o udzielenie
rozpatrywanego zamówienia publi cznęgo zostanie ogłoszone ponownie.


