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znak: most Grota/01/2012 
 
 
Dotyczy:  przygotowania ulic Białołęki do przebudowy mostu Grota. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W 2013 r. (dokładny termin nie jest jeszcze znany) nastąpi początek przebudo-
wy mostu Grota wraz z przebudową Trasy Armii Krajowej. Spowoduje to powstanie 
dużych utrudnień w ruchu na prawym brzegu Wisły (Białołęka / Praga Płn.). W przy-
padku Białołęki na pewno czasowo nie będzie możliwości wjazdu (gdy będzie prze-
budowywany północny most mostu Grota) i zjazdu (w okresie przebudowy południo-
wego mostu mostu Grota) z mostu Grota na ul. Modlińską. Kierowcy korzystający z 
tych relacji będą z pewnością głównie korzystać z trasy: Modlińska – TMP – most 
Północny – Wisłostrada / inne ulice (w zależności od celu podróży). Z uwagi na to, ęz 
ruch na skrzyżowaniu TMP z ul. Modlińską w relacji południe – zachód (dociążony z 
uwagi na objazd) jest kolizyjny z ruchem w relacji zachód – północ, to skrzyżowanie 
TMP z ul. Modlińską będzie zakorkowane. Część kierowców z pewnością będzie też 
próbować omijać to skrzyżowanie i pojedzie np. estakadą ul. Modlińskiej prosto do ul. 
Światowida, gdzie skręci w lewo w ul. Światowida, a następnie dojedzie do ul. Myśli-
borskiej, w którą skręci aby na most Północny wjechać przez Tarchomin. Część kie-
rowców z kolei będzie starać się wcześniej zjechać z ul. Modlińskiej (jadąc od połu-
dnia) w lewo w ulice poprzeczne, aby dotrzeć nimi do ul. Myśliborskiej i wjechać na 
TMP od południa. 
 W takim wypadku należy zawczasu narzucić Wykonawcy przebudowy mostu 
Grota wykonanie drobnych poszerzeń układu ulicznego w Białołęce: 

1. Jednostronne poszerzenie ul. Światowida od północnej strony, tak aby na od-
cinku od ul. Modlińskiej do ul. Milenijnej możliwe było wyznaczenie 4 pasów 
ruchu. Dodatkowo należałoby wykonać zatoczkę autobusową, aby pojazdy 



zjeżdżające ze skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Światowida nie blokowały je-
go w przypadku zatrzymania się na przystanku autobusu. 

2. Wydłużenie pasa do lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Światowida w ul. Myśli-
borską w relacji: wschód – południe. 

3. Jednostronne poszerzenie ul. Myśliborskiej od zachodniej strony na odcinku: 
ul. Wittiga – skrzyżowanie ul. Myśliborskiej z TMP, aby pojazdy jadące ul. My-
śliborską miały więcej miejsca do zajęcia właściwego pasa ruchu przy skręcie 
w kierunku mostu i aby przez to ruch był płynniejszy i przez to szybszy. 

4. Jednostronne poszerzenie ul. Myśliborskiej od wschodniej strony na odcinku: 
ul. Płużnicka – TMP, aby pojazdy jadące od południa ul. Myśliborską miały dla 
siebie do dyspozycji prawoskrętu w stronę TMP. 

5. Poszerzenie wewnętrznego łuku na skrzyżowaniu ulic: Dorodnej i Myślibor-
skiej, w celu polepszenia parametrów tego skrętu w relacji: wschód – północ. 
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