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znak: most Grota/08/2013 
 
dotyczy:  zmiany organizacji ruchu na zjeździe z mostu Grota na Trasę Toruńską. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W ślad za dotychczasowymi monitami, po raz kolejny proszę o wprowadzenie 
zmiany w organizacji ruchu na moście Grota w kierunku Trasy Toruńskiej w taki spo-
sób, aby pojazdom jadącym mostem Grota pasem drugim od prawej (obecnie pas, z 
którego dozwolona jest jazda w kierunku ul. Modlińskiej) umożliwić także jazdę na 
wprost.

 



 Taka organizacja ruchu na moście byłaby „naturalną” dla kierowców (na zdję-
ciu zielona droga – strzałka). W tej chwili kierowcy jadący mostem Grota i zjeżdżają-
cy z niego na jezdnie boczne Trasy Toruńskiej w kierunku Bródna, muszą wjechać 
na pas trzeci od prawej, aby po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zjechać z niego 
w kierunku jezdni bocznej (na zdjęciu czerwona droga – strzałka). Powoduje to po-
wstawanie zatorów drogowych w godzinach popołudniowego szczytu. 
 
 Jednocześnie niezrozumiałym dla mnie jest fakt, ze od czasu złożenia pierw-
szego wniosku w tej sprawie (czerwiec br) nie została wykonana taka organizacja 
ruchu, podczas gdy w minionym tygodniu była wdrożona, a wcześniej opracowana 
organizacja ruchu „kierująca” wszystkie pojazdy z mostu Grota jadące w kierunku 
Trasy Toruńskiej na jezdnię boczną tej Trasy ! 
 Wystarczyło wykonać od razu druga organizację ruchu przewidującą rozwią-
zanie proponowane przeze mnie i po zakończeniu prac na jezdniach głównych wdro-
żyć tę proponowaną organizację ruchu, zamiast przywracać rozwiązanie dotychczas 
funkcjonujące i to w sposób wadliwy, powodujący straty społeczne (czas kierowców, 
pasażerów, dodatkowe spalanie paliwa – zanieczyszczenie środowiska, itp.). 
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