Burmistrz Dzielnicy Targówek
Miasta Stołecznego Warszawy

ul. L.Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel. informacja (22) 44 38 727, sekretariat (22) 44 38 521
faks (22) 675 22 43, www.targowek.waw.pl
Warszawa, dnia 11.07.2019 r.

UD-X-WOR.0003.426.2019.TOP
(.....PSZ.X)

Pani
Katarzyna Górska - Manczenko
Radna
Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy

Szanowna Pani Radna,
W załączeniu przesyłam pismo Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st.
Warszawy znak PM-IC.7221.3706.2019.MKW(2.MKW.PM-IC) z dnia 28.06.2019 roku
będące odpowiedzią na interpelację nr 115 z dnia 13.05.2019 r.
Z poważaniem
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URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Warszawa, dn. 28.06.2019 r.

21.3706.2019.MKW (2.MKW.PM-IC)
PM-IC. 72
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ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, teL 22 443 06 25, 22 443 06 26, faks , 443 06 32
sekretariatir@um.warszawa.pl,www.urn.warszawa.pl
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Pan
Sławomir Antonik
Burmistrz Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy
ul. Kondratowicza 20
00-983 Warszawa
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W związku z interpelacją nr 115 z dnia 13.05.2019 r. Pani Katarzyny
Górskiej-Manczenko Radnej Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy,
Zarząd
Dróg Miejskich przy piśmie znak:
ZDM
. rzesłaną przez
�- Ks.ooZ4.844.2019.PZA z dnia 3.06.2019 r., informuję, że pracownicy jednostek
iejskiCh, w tym m.in. Biura Polityki Mobilności i Transportu, Zarządu Dróg Miejskich,
arządU Transportu Miejskiego i jak sądzę również Urzędu Dzielnicy Targówek, na
·.eżąco monitorują sytuację na ulicach położonych w rejonie budowanej li linii metra
pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego i jego efektywności.
w
';Targó ku,
Wszystkie zgłoszenia, również zgłoszenia i wnioski mieszkańców, po
..
eryfikowaniu ich zasadności są, przy współudziale Wykonawcy i Projektanta,
d
projektu organizacji ruchu a następnie wdrażane w terenie.
· ·owa zane do
ulic: Borzymowska - Trocka, czego przykładem
. ałanie te dotyczą również ciągu
; doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych przez ul. Borzymowską na
yzowaniu z ul. Dalanowską o progi wyspowe zamontowane na wlocie zachodnim
·:y2ewaE1ia=�ara�=-0gr:anie-2enie--prędkośd do -30-km/h obowiązujące na odcinku
··d i za tym skrzyżowaniem.
W związku z powyższym zapewniam, że organizacja ruchu obowiązująca
1. _ Trockiej_ i jej sprawność komunikacyjna są na bieżąco monitorowane
edstawione w interpelacji Pani Katarzyny Górskiej-Manczenko propozycje zmian
· anizacji ruchu, zostaną poddane weryfikacji pod kątem zasadności i możliwości
!prowadzenia.
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_Ma1ek Wierczyński

