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URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZA y ~ z i PM ?°') 
Biuro Polityki Mobilności i Transportu -~ (];~ ,(O(LfJ ~ 
ul Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 06 54, 22 443 06 55, faks 22 443 06 41 
adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa 
Sekretariat.BPMiT@um.warszawa.pl,www.urn.warszawa.pl 

Warszawa, 19 października 2020 r. 

Znak sprawy: UD-X-WOR.0003.251.2020.NZI (4.GSO.PM-OT) 

Pani 
Małgorzata Kwiatkowska 
Burmistrz Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 
ul. Ludwika Kondratowicza 20 
00-083 Warszawa 
targowek.sekretariat@um.warszawa.pl 

Dotyczy: interpelacji nr 241 w sprawie przywrócenia tymczasowego przejścia dla pieszych na ulicy 

św. Wincentego w rejonie tymczasowego przystanku Targówek - Ratusz 51 
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w nawiązaniu do interpelacji nr 241 z dnia 29.09.2020 r. pani Katarzyny Górskiej-Manczenko Radnej 

Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Polityki Mobilności i Transportu informuje, 

że przedmiotowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów funkcjonowało tymczasowo ze 

względu na - front robót prowadzonych przy południowym wlocie skrzyżowania ul. św. Wincentego 

z ul. Kondratowicza. Tymczasowe przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów konieczne było na 

czas poprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego wschodnią stroną ul. św. Wincentego w sytuacji 

zamkniętego ciągu pieszo-rowerowego po stronie zachodniej. 

W dniu 21.08.2020roku wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu dla budowy stacji C20 

i li linii metra - mający na celu m.in. wprowadzenie dwóch pasów ruchu w kierunku północnym na 

wlocie przed ul. Kondratowicza oraz odtworzenie ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. 

św. Wincentego. 

Ponadto informuję, że w pobliżu pary przystanków autobusowych przy Urzędzie Dzielnicy Targówek 

funkcjonuje istniejące przejście dla pieszych przez ul. św. Wincentego. Odległość przejścia dla 

pieszych od przystanku w kierunku północnym wynosi Sm, od przystanku w kierunku południowym 

wynosi 20m. 

W związku z powyższym informuję, że nie planujemy odtworzenia zlikwidowanego tymczasowego 

przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Odtworzenie przejścia dla pieszych na wlocie 

południowym ul. św. Wincentego (bezpośrednio przed ul. Kondratowicza) będzie możliwe 

z postępem prac i zakończeniem robót w narożniku południowo-wschodnim. 
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