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znak: most Grota/05/2013 
 
dotyczy:  zmiany docelowej organizacji ruchu na zjeździe z Trasy Toruńskiej na most Grota i Trasę AK. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Z uwagi na bliski termin rozpoczęcia przebudowy mostu Grota i Trasy AK do drogi ekspre-
sowej S-8, proszę o korektę docelowej organizacji ruchu na zjeździe z jezdni bocznej Trasy To-
ruńskiej na most Grota. 
 
 Obecnie, przy aktualnie zatwierdzonej organizacji ruchu, jadąc od strony Marek i chcąc zje-
chać na Wisłostradę, kierowca będzie musiał zjechać z jezdni głównej Trasy Toruńskiej przed wę-
złem Marywilska i wraz z pojazdami wjeżdżającymi na trasę w węźle Marywilska jechać do węzła 
Modlińska, gdzie wszystkie pojazdy wjeżdżające na most z tej jezdni bocznej będą miały do dys-
pozycji 1 pas ruchu. Powstanie tam wąskie gardło: 

 
 
Po przejechaniu tego miejsca, kierowca wjedzie na most i będzie mógł zjechać na Wisłostradę. 
Jednakże pokonanie tego zwężenia nie będzie łatwe i szybkie, gdyż jezdnia boczna Trasy prowa-
dzącego do tego miejsca ma przekrój 2 pasów ruchu. Większość pojazdów (wg prognoz ruchu) w 
tym miejscu będzie jechać prosto, co spowoduje nawet zatrzymanie się strumienia pojazdów. 
 



 Proponuję zawczasu (przed realizacją) zmienić organizację ruchu (i być może częściowo 
geometrię odcinka jezdni bocznej Trasy Toruńskiej pomiędzy łącznicą L08L, a mostem Grota), aby 
docelowa organizacja ruchu umożliwiała: 

1. Kierowcom jadącym Trasą Toruńską i zjeżdżającym na Wisłostradę, zjazd z jezdni głównej 
Trasy na jezdnię boczną Trasy w węźle Modlińska jednym pasem ruchu. 

2. Kierowcom wjeżdżającym na jezdnię boczną Trasy w węźle Marywilska i jadącym dalej w 
kierunku mostu przez węzeł Modlińska, wjazd na most jednym pasem ruchu 

3. Kierowcom wjeżdżającym na most w węźle Modlińska z ulic: Modlińskiej i Jagiellońskiej, 
wjazd na most 2 pasami ruchu, przy czym lewy pas łącznicy wjazdowej z ul. Modlińskiej 
byłby podporządkowany względem pasa przeznaczonego dla kierowców wjeżdżających na 
most z bocznej jezdni Trasy np. w węźle Marywilska. 

  
 
 Po zmianie, kierowcy jadący Trasą Toruńską i chcący zjechać z Trasy na ul. Modlińską lub 
Jagiellońską musieliby zjechać na jezdnię boczną Trasy podobnie jak teraz – przed węzłem Mary-
wilska. 
 Proponowane rozwiązanie wymagałoby przeanalizowania możliwości podporządkowania 
lewego pasa wjazdowego z łącznicy L07L wobec pasa jezdni bocznej Trasy. 
 
 Zmiana wpłynęłaby pozytywnie na płynność ruchu pojazdów jadących boczną jezdnią Tra-
sy, a które skręcałyby na Wisłostradę. 
 
Proszę o przychylne potraktowanie wniosku. 
 

                   Wojciech Tumasz 
 


