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INTERPELACJA NR 167 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Przebudowy wlotu ul. Aluzyjnej na ul. Modlińską. 
 

W imieniu mieszkańców osiedla Dąbrówka Wiślana, zwracam się z prośbą o zaplanowanie i 

wykonanie w ciągu najbliższych 2 lat drobnej korekty skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Aluzyjną. 

Obecnie warunki ruchu na ww. skrzyżowaniu nie są już korzystne dla uczestników ruchu. 

Wlot ulicy Aluzyjnej jest jednopasowy. Ten jeden pas ruchu służy do jazdy w prawo i w lewo. 

Najczęściej kierujący pojazdami wyjeżdżają z ul. Aluzyjnej w prawo i w przypadku, gdy do 

skrzyżowania dojedzie pojazd skręcający w lewo, to blokuje on pozostałe pojazdy chcące w 

większości skręcić w prawo. Także autobusy miejskie linii 511. Dzieje się tak, gdyż z oczywistych 

względów zielone światło, wyświetlane przez sygnalizator zamontowany na wlocie ul. Aluzyjnej, dla 

samochodów skręcających w lewo w ul. Modlińską podawane jest przez stosunkowo krótki czas (w 

porównaniu z czasem trwania całego cyklu sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu) i tym samym 

pojazdy skręcające w lewo oczekują dość długi okres czasu na sygnał zezwalający im na dalszą jazdę. 

W tym czasie, gdy samochody (najczęściej maksymalnie 1-2 w całym cyklu) skręcające w lewo 

czekają na możliwość dalszej jazdy, na wlocie ul. Aluzyjnej ustawia się stosunkowo długa kolejka 

samochodów (nawet 10 i więcej) chcących skręcić w prawo. 



Sytuację poprawiłaby drobna modernizacja wlotu ul. Aluzyjnej: dodanie pasa prawoskrętu w 

ul. Modlińską. Na dobudowę pasa prawoskrętu jest miejsce po prawej stronie istniejącej jezdni ul. 

Aluzyjnej (rysunek). 

W zasadzie modernizację skrzyżowania powinien wykonać inwestor budowanego właśnie 

Osiedla Aluzyjna – Yuniversal Podlaski (pozwolenie nr 158/BIA/2011), gdyż wskutek realizacji tej 

inwestycji ulica Aluzyjna zostanie dodatkowo obciążona ruchem samochodowym, czyli inwestycja 

niedrogowa spowoduje wzrost presji ze strony mieszkańców (obecnych i przyszłych) na samorząd, 

aby ten przebudował mały fragment ulicy Aluzyjnej. Powyższe spełnia przesłanki ujęte w art. 16.1 

ustawy o drogach publicznych: „Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją 

niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.” – stąd inwestor osiedla powinien być 

zobowiązany do poniesienia niezbędnych nakładów na infrastrukturę drogową, która w wyniku jego 

przedsięwzięcia będzie bardziej obciążona. 

Jeśli na etapie opiniowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (a wcześniej decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) dla dewelopera nie zwrócono uwagi na 

odpowiednie zapisy w decyzjach, to obecnie samorząd powinien niestety ponieść konsekwencje 

swojego krótkowzrocznego patrzenia i sam przebudować ok. 50 m odcinek ul. Aluzyjnej. 

Według moich analiz dobudowa pasa ruchu nie spowoduje pogorszenia warunków ruchu na 

pozostałych relacjach występujących na tym skrzyżowaniu. 

 

 

Załącznik: rysunek obrazujący skrzyżowanie ul. Modlińskiej z ul. Aluzyjną. 
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