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Dotyczy:  zmiany programu sterowania sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych przez 
ul. Modlińską przy ul. Podróżniczej. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Zwracam się z wnioskiem o jak najszybsze zamknięcie możliwości wjazdu z 
Wisłostrady na most Grota od strony ul. Krasińskiego (relacja południe – wschód) w 
węźle Wisłostrada. Wniosek podyktowany jest faktem, że obecnie Trasa AK od Po-
wązek do mostu Grota zakorkowała się całkowicie gdyż wjeżdżający z Wisłostrady 
będąc wpuszczani przez kierowców jadących Trasą AK spowalniają ruch samocho-
dów Trasą AK w stronę mostu. Często kierowcy jadący prawym pasem Trasy AK, 
aby wpuścić kierowcę wjeżdżającego z Wisłostrady musza się zatrzymać i po 
wpuszczeniu kierowcy z Wisłostrady ponownie ruszają. Te zatrzymania powodują 
duży paraliż Trasy AK. Gdyby opisywany wjazd na most Grota z Wisłostrady był za-
mknięty, to pojazdy jadące Trasą AK jechałyby płynniej i w konsekwencji poruszałyby 
się szybciej, co wpłynęłoby na skrócenie korka na Trasie AK. 
 
 Po zamknięciu wjazdu na most Grota z Wisłostrady dla kierowców możliwe jest 
wyznaczenie objazdów: 
 
a) oznakowanego (zalecanego) ulicami: Wisłostradą – Trasą Mostu Północnego – 
Modlińską – Płochocińską – Marywilską do Trasy Toruńskiej, gdzie kierowcy mogliby 
wjechać na Trasę w kierunku Marek lub pojechać na Bródno. Dodatkowo na skrzy-
żowaniu ulic: Modlińskiej z Płochocińską należałoby uruchomić tymczasowo sygnali-
zację świetlną, aby dodatkowy potok pojazdów od północy skręcający na wschód 
(nie można wjechać z ul. Modlińskiej w kierunku Bródna na Trasę Toruńską, stąd 
objazd przez Płochocińską) nie utworzył zbyt wielkiej kolejki oczekujących do skrętu 
z ul. Modlińskiej w ul. Płochocińską (obecnie pojazdy skręcające w tej relacji muszą 



ustąpić pierwszeństwa jadącym z Płochocińskiej) i nie przyblokował np. ruchu na ul. 
Modlińskiej w stronę centrum. 
 
b) "nieoznakowanego" (kierowcy jeżdżący po Warszawie wiedzieliby jak jechać) uli-
cami: Krasińskiego – Słowackiego – Trasą AK 
 
Wszystkie straty kierowców jadących Wisłostradą i dalej mostem Grota, są w przy-
padku braku wjazdu na most Grota z Wisłostrady, o wiele mniejsze niż straty kierow-
ców tkwiących w korku na Trasie AK w stronę mostu Grota, stąd proszę o jak naj-
szybsze wdrożenie opisanego objazdu. 
 
 Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby. 
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