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List w sprawie możliwości zgłoszenia uwag do
organizacji ruchu podczas budowy metra
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Priorytet

Bardzo wysoki

Warszawa, 12.10.2016r.
Pan Jerzy Lejk, Prezes Zarządu Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Pan Wiesław Witek, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
Pan Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji
Szanowni Państwo,
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie nam zgłoszenia uwag w preferowanej przez Państwa formie
(osobiście/elektronicznie) do propozycji projektów nowej organizacji ruchu związanej z budową pierwszych 3 stacji
zachodniego odcinka drugiej linii metra.
Jak mogliśmy dotąd usłyszeć z mediów[1], wykonawca zachodniego odcinka etapu “3+3” praktycznie niezwłocznie po
podpisaniu umowy rozpoczął przesyłanie do Urzędu Miasta niemal gotowych projektów organizacji ruchu celem ich
zatwierdzenia i zapowiada zakończenie tego procesu w ciągu kilku najbliższych tygodni. Cieszymy się z zaangażowania
wykonawcy, jednakże wierzymy, iż dla podniesienia jakości projektowanych rozwiązań warto dać mieszkańcom szansę
ich współtworzenia, ostatecznie głównym użytkownikiem będą przecież właśnie oni. Doświadczenia prac przy
przygotowywaniu przebudowy ulicy Marynarskiej, prowadzonej przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, kiedy to
zaangażowano stowarzyszenie Lepszy Służewiec, wyraźnie pokazują, że konstruktywny dialog lokalnych organizacji i
grup z Urzędem Miasta przynosi wszystkim wiele korzyści.
Mamy oczywiście świadomość, że m. st. Warszawa zorganizuje spotkania z mieszkańcami[2]. Obawiamy się jednak, że
będą one miały charakter czysto informacyjny, jak to miało miejsce w przypadku odcinka północno‐wschodniego[3],
ponieważ wszelkie projekty organizacji ruchu zostaną już wtedy zatwierdzone. W przypadku pojawienia się
problemów już po rozpoczęciu robót, ich rozwiązanie zajmie dodatkowy czas i będzie wymagało poświęcenia
kolejnych sił i środków ze strony Urzędu Miasta i wykonawcy.
W związku z powyższym, liczymy na włączenie nas do procesu konsultacji. Będziemy wdzięczni za uwzględnienie tej
prośby.
Bemowiacy,
Wola na 2 Koła
Do wiadomości:
Pan Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Pan Michał Harasimowicz, Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu
[1] Transport Publiczny.pl 2016‐09‐29 “Metro na Wolę. Gulermak z gotowymi organizacjami ruchu na zamknięcia”
h퐤p://www.transport‐publiczny.pl/wiadomosci/metro‐na‐wole‐gulermak‐z‐gotowymi‐organizacjami‐zamkniec‐
53126.html
[2] Transport Publiczny.pl 2016‐09‐29 “Metro przetnie Wolę. Umowa na budowę podpisana” h퐤p://www.transport‐
publiczny.pl/wiadomosci/metro‐przetnie‐wole‐umowa‐na‐budowe‐podpisana‐53121.html
[3] M.St Warszawa 2016‐04‐26 “Rozpoczyna się rozbudowa II linii metra”
h퐤p://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rozpoczyna‐si‐rozbudowa‐ii‐linii‐metra

