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Interpelacja nr 17289

Interpelacja w sprawie budowy przejścia dla pieszych na 
południowym odcinku ul. Puławskiej na skrzyżowaniu z trasą 
Południowej Obwodnicy Warszawy

Szanowny Panie Ministrze!

Po otwarciu trasy S2 w Warszawie w okolicy ul. Gawota i Żołny (inwestycja była prowadzona 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) mieszkańcy tzw. Zielonego Ursynowa i 
samorządowcy Ursynowscy informują mnie, że od wielu miesięcy, a nawet lat jest oddalana i 
uniemożliwiana budowa przejścia dla pieszych na południowym odcinku ul. Puławskiej na 
skrzyżowaniu z trasa Południowej Obwodnicy Warszawy.

Problem pojawił się w okolicy ul. Gawota i Żołny po otwarciu trasy S2. Wcześniej przejście dla 
pieszych (ze światłami) przez Puławską było mniej więcej na wysokości istniejącego przystanku 
autobusowego w stronę Piaseczna. Jeśli chciało się dojść do przystanku w stronę centrum, 
wystarczyło pokonać to jedno przejście, a potem niewielką ul. Żołny i było się na przystanku. 
Obecnie, aby przejść na drugą stronę ulicy piesi muszą pokonać 6 przejść. Jest to sytuacja 
skandaliczna. Piesi po raz kolejny traktowani są jako uczestnicy ruchu drogowego drugiej 
kategorii.

Sprawa to była wielokrotnie poruszana w licznych wystąpieniach samorządowców oraz na 
komisjach Rady Dzielnicy Ursynów. Mimo tych licznych apeli Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad pozostaje głucha na apele budowy tego tak potrzebnego w tym miejscu 
przejścia dla pieszych.

W związku z powyższym proszę o informację, czy podjęte zostały działania zmierzające do 
wytyczenia przejścia dla pieszych po południowej części ul. Puławskiej na skrzyżowaniu z 
POW? Czy GDDKiA podjęła współpracę z m.st. Warszawą tak aby uporać się z ewentualnymi 
problemami infrastrukturalnymi polegającymi chociażby na przeniesieniu lub przesunięciu 
przystanku autobusowego?

Proszę również Pana Ministra o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie tej sprawy, gdyż ten 
palący problem mieszkańców warszawskiego Ursynowa z pewnością można rozwiązać, jeśli 
tylko podjęty zostanie dialog z mieszkańcami i samorządowcami Warszawy.

Z poważaniem



Hanna Gill-Piątek 
Posłanka na Sejm RP
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