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dotyczy:  zmiany oznakowania wjazdu na most Grota z ul. Modlińskiej / Jagiellońskiej. 
 
 Szanowna Pani Dyrektor ! 

 
 Bardzo proszę o drobną korektę oznakowania wjazdu z ul. Modlińskiej / 
Jagiellońskiej na most Grota. 
 Obecne oznakowanie zobrazowane poniżej: 

 
powoduje zakorkowanie dosyć długiego odcinka ul. Modlińskiej w godzinach szczytu. 
Ponadto pojazdy jadące ul. Jagiellońską i wjeżdżające na most także stoją na 
łącznicy. Wszystko dlatego, że najpierw na łącznicę prowadzącą ruch z ul. 



Jagiellońskiej na most wprowadza się ruch pojazdów jadących prawym pasem 
łącznicy wjazdowej prowadzącej ruch z ul. Modlińskiej na most, co powoduje 
zagęszczenie ruchu na łącznicy prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na most i 
jednocześnie bardzo spowalnia ruch pojazdów, a następnie kilkadziesiąt metrów 
dalej na tę samą łącznicę wprowadza się ruch z lewego psa ruchu łącznicy 
wjazdowej z ul. Modlińskiej na most, co powoduje zagęszczenie pojazdów w takim 
stopniu, że muszą się one zatrzymać. W chwili zatrzymania choć jednego pojazdu, 
korek narasta lawinowo. 
 
 
Sugeruję skorygować nieco organizację ruchu w tym rejonie: 

 
dzięki czemu ruch pojazdów jadących łącznicą prowadzącą ruch z ul. Modlińskiej na 
most zostanie w miejscu włączenia się tego ruchu na łącznicę prowadzącą ruch z ul. 
Jagiellońskiej na most skanalizowany do jednego pasa ruchu. Pojazdom tym łatwiej 
będzie włączyć się do ruchu na łącznicę prowadzącą ruch z ul. Jagiellońską na most, 
niż przy organizacji ruchu obowiązującej obecnie, m.in. z uwagi na to, że ruch 
pojazdów wjeżdżających na most od strony ul. Jagiellońskiej nie będzie praktycznie 
zatrzymywany i dla pojazdów jadących od ul. Modlińskiej powstaną większe odstępy, 
w które będą mogli wjechać. 
 Dodatkowo należy przy tak zmienionej organizacji ruchu wprowadzić 
oznakowanie informujące o zalecanym sposobie jazdy na suwak. 
 

 

Do wiadomości: 

Inżynier ruchu m.st. Warszawy 

 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


