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Pani 

Katarzyna Górska-Manczenko 

Radna 

Dzielnicy Targówek 

m.st. Warszawy 

Dotyczy:: interpelacji nr 209 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy św. Wincentego 

Szanowna Pani Radna, 

W załączeniu przesyłam pismo Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy znak 

UD-X-WOR.0003.34.2020.TOP (3.AWY.PM-OT) z dnia 12.02.2020 roku będące odpowiedzią na 

interpelację nr. 209 z dnia 02.02.2020 roku. 

Sprawę prowadzi: Paweł Szymański, paszymanski@targowek.waw.pl, telefon: 22-443-86-38, adres 

do korespondencji: ul. L. Kondratowicza 20, pokój 314, 00-983 Warszawa. 

Z poważaniem 
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Warszawa, 12/lutego 2020 r. u 
Pan 
Sławomir Antonik 
Burmistrz Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 
ul. Ludwika Kondratowicza 20 
00-083 Warszawa 
sekretariat.udtargówek@um.warszawa.pl 

Dotyczy: interpelacji nr 209 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy św. Wincentego. 

~ ~ .&v~~I 
w nawiązaniu do interpelacji nr 209 z dnia 02.02.2020 r. pani Katarzyny Górskiej - Manczenko Radnej 
Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, wyjaśniam, że w związku z rozpoczęciem budowy 
stacji C20, C21 i zamknięciem dla ruchu pojazdów ul. Kondratowicza, na wniosek Zarządu Transportu 
Miejskiego, ulica św. Wincentego została wyłączona z ogólnego ruchu pojazdów i pełni obecnie 
kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania transportu zbiorowego z obszarów Bródna 
i Zielonej Białołęki w kierunku stacji metra „Plac Wileński" i centrum Warszawy. 

Grupę pojazdów mogących poruszać się wyłączonym z ruchu odcinkiem ul. św. Wincentego 
ograniczono do niezbędnego minimum. Poruszają się po niej obecnie wyłączne pojazdy 
uprzywilejowane, do których oprócz komunikacji autobusowej zaliczono również pojazdy: Miejskiego 
Transportu Osób Niepełnosprawnych, TAXI i służb miejskich, a także pojazdy osób posiadających 
kartę parkingową, wydaną na podstawie Art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

W związku z powyższym nie przewiduje się poszerzenia ww. grona pojazdów uprzywilejowanych 
o kolejne grupy użytkowników, tym bardziej, że wprowadzanie kolejnych odstępstw prowadzi do 
pogarszania warunków ruchu komunikacji zbiorowej i jest zaprzeczeniem idei, jaka stała u podstaw 
decyzji o wyłączeniu omawianej ulicy z ogólnodostępnego ruchu pojazdów. 


