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Dotyczy uszczegółowienia propozycji zawartych w naszym piśmie RMA/III/1/5/06/JJ 

 

 

W nawiązaniu do pisma BD-IR/5893 Inżynieria Ruchu m.st. Warszawy Pana mgr. inż. 

Janusza Galasa z dnia 4.08.2006 r. pragniemy uszczegółowić dwie ostatnie propozycje 

zawarte w naszym piśmie RMA/III/1/5/06/JJ z dnia 18.07.2006 r. 

 

1. Wprowadzenie wydzielonego pasa do skrętu w prawo z ul. Marynarskiej w ul. 

Rzymowskiego. 

 

Proponujemy wprowadzenie wydzielonego z tarczy skrzyżowania za pomocą 

wyspy trójkątnej pasa do skrętu w prawo z ul. Marynarskiej w ul. Rzymowskiego. 

Budowa wyspy trójkątnej umożliwi lokalizację na niej sygnalizatora ogólnego S-1, z 

sygnałami dla kierunku na wprost i w lewo, oraz związanych z nim znaków A-7 i C-12. 

Jednocześnie pozwoli na skręt w prawo niezależnie od sygnału nadawanego przez 

sygnalizator oraz będzie kryć pas włączenia w ul. Rzymowskiego. 

 



2. Dobudowę jezdni lokalnej na przedłużeniu ul. Obrzeźnej, pomiędzy jezdniami ul. 

Rzymowskiego i Marynarskiej a budynkami Cirrus i Antares, oraz likwidację 

bezpośredniego zjazdu indywidualnego z budynku Antares na jezdnię ul. 

Marynarskiej 

 

Podczas konsultacji społecznych w sprawie rozbudowy ul. Marynarskiej projektant 

kompleksu usługowego – Marynarska 11, działka 16/9 – w imieniu Inwestora zadeklarował 

chęć współpracy. Naszym zdaniem dzięki tej deklaracji możliwe jest wykonanie jezdni 

lokalnej na przedłużeniu ul. Obrzeźnej, wzdłuż ul. Rzymowskiego i ul. Marynarskiej, 

nawet do ul. Postępu. Zapewni to obsługę przyległych działek, leżących pomiędzy ul. 

Rzymowskiego i ul. Postępu, oraz umożliwi likwidację zjazdów publicznych po południowej 

stronie ul. Marynarskiej. Nie będzie też wymagać wydłużenia istniejącej kładki dla pieszych 

w kierunku południowym. 

 

Oczekujemy na rozpatrzenie naszych propozycji i odpowiedź, zgodnie z trybem KPA. 

 

Z poważaniem, 

Prezes SISKOM 

 

 

mgr inż. Jan Jakiel 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120 

2. Pan Krzysztof Śmietana 
Gazeta Wyborcza 

3. Pan Konrad Majszyk 
Rzeczpospolita 

4. Pan Sławomir Ślubowski 
Dziennik 

5. Pan Sebastian Sułowski 
Życie Warszawy 
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