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Szanowny Panie Dyrektorze, 

działając w imieniu mieszkaoców Ursynowa zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie 
się z niniejszym pismem i zaproponowanymi w nim zmianami organizacji ruchu na terenie 
dzielnicy oraz o rozważenie ich wprowadzenia przez Zarząd Dróg Miejskich. Nasze postulaty 
powstały po konsultacjach z mieszkaocami i mają na celu poprawę bezpieczeostwa ruchu 
drogowego oraz usprawnienie komunikacji lokalnej. 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu – oznakowania poziomego  
i pionowego rond na Ursynowie, w szczególności rond wzdłuż ul. Płaskowickiej: 

 skrzyżowanie z ul. Roentgena 
 skrzyżowanie z ul. Pileckiego 
 skrzyżowanie z ul. Braci Stryjeoskich 
 skrzyżowanie z al. Komisji Edukacji Narodowej. 

Na wyżej wymienionych rondach obecnie funkcjonuje następująca organizacja ruchu: 

 dwa pasy ruchu na wjeździe na rondo z każdego kierunku 
 dwa pasy ruchu wokół ronda 
 dwa pasy ruchu na zjeździe z ronda w każdym kierunku 
 brak przypisania kierunków ruchu do pasów 
 brak oznakowania poziomego kierunków przejazdu przez ronda 

Takie rozwiązanie powoduje przecinanie się kierunków ruchu pojazdów oraz liczne sytuacje 
niebezpieczne i kolizyjne. Skrajnym przypadkiem sytuacji niebezpiecznej może byd, gdy 
samochód wjeżdżający na rondo lewym pasem, poruszający się po rondzie pasem 
wewnętrznym przejeżdża przez tor ruchu pojazdu który wjechał na rondo z tego samego 
kierunku prawym pasem i zawraca na rondzie po pasie zewnętrznym. Możliwości kolizji jest 
tu wiele więcej. 

Ponieważ zjazd z ronda możliwy jest jedynie z zewnętrznego pasa, przez co pomimo Art. 22 
pkt 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, wielu kierowców porusza się jedynie zewnętrznym 
pasem, nawet w przypadku skręcania w lewo lub zawracania. Powoduje to zatamowanie 
ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, które wpływają na czas przejazdu ul. Płaskowickiej, 
ta także zwiększa ryzyko kolizji. 



Ponadto, wielu kierowców nadmiernie długo 
oczekuje na wjazd na lewym pasie, gdyż nie mają 
pewności czy widoczne po lewej samochody 
znajdujące się na zewnętrznym pasie ronda będą z 
niego zjeżdżad, czy też kontynuowad jazdę. 

Nasza propozycja polega na zastosowaniu organizacji 
ruchu zbliżonej do ronda turbinowego, gdzie zasadą 
jest, że pojazdy wjeżdżające na rondo prawym pasem 
mają możliwośd jedynie skrętu w prawo, zaś z lewego 
pasa możliwa jest jazda na wprost oraz w lewo 
(zatem także zawracanie). Rondo jest oznakowane 
przy pomocy kombinacji linii ciągłych, znaków 
poziomych i pionowych (F-10). Przy zastosowaniu 
tego typu rozwiązania nie występuje krzyżowanie się 
kierunków ruchu pojazdów i nie zachodzi koniecznośd 
zmany pasa ruchu na rondzie. 

Ponadto oznaczone obszary oznaczone żółto na 
rysunku powinny zostad wyłączone z ruchu – np. 
poprzez ustawienie wysokich krawężników lub 
stosownych znaków, aby utrudnid łamanie organizacji 
ruchu i niebezpieczne kontynuowanie ruchu 

okrężnego po pasie zewnętrznym. 

W przypadku gdyby taka organizacja ruchu utrudniała przejazd autobusów ZTM przez rondo, 
należy dopuścid przejazd autobusów po dwu pasach, na co obecnie zezwala Art. 22 ust. 3 
Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a także odpowiednio zredukowad wyłączoną z ruchu 
strefę żółtą. 

Takie rozwiązania funkcjonują w Polsce w wielu miastach, np. na Śląsku w Zabrzu, Bytomiu 

czy Gliwicach, i wydatnie przyczyniają się do zwiększenia płynności i bezpieczeostwa ruchu. 
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