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znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/19/2011 
 
Dotyczy:  likwidacji pasa autobusowego na ul. Modlińskiej (odc. Kowalczyka – kanał Ŝerański). 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 Uprzejmie proszę o likwidację 400 m odcinka pasa autobusowego zlokalizowa-
nego na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Kowalczyka ,a kanałem Ŝerańskim. 
 Obecnie po udostępnieniu dla ruchu 4 pasów ruchu na ul. Modlińskiej w ukła-
dzie 3 pasy + pas autobusowy pomiędzy kanałem Ŝerańskim, a wjazdem na most 
Grota, odcinek ul. Modlińskiej od Kowalczyka do kanału Ŝerańskiego w układzie 2 
pasy + pas autobusowy jest wąskim gardłem nie tylko ul. Modlińskiej, ale przede 
wszystkim ul. Płochocińskiej. Przed skrzyŜowaniem ul. Modlińskiej z ul. Kowalczyka 
od strony ul. Płochocińskiej dochodzą 4 pasy ruchu: 2 pasy z estakady w ciągu ul. 
Modlińskiej, 1 pas z ul. Płochocińskiej i pas autobusowy. Za skrzyŜowaniem 1 pas 
ruchu którym jadą głównie pojazdy z ul. Płochocińskiej ginie. Samochody na odcinku 
ok. 400 m muszą zjechać na sąsiednie pasy ruchu (3-ci pas jest pasem autobuso-
wym), aby za kanałem Ŝerańskim znów mieć do dyspozycji 3 pasy ruchu (4-ty pas 
jest pasem autobusowym). Zagęszczenie ruchu tuŜ za skrzyŜowaniem z ul. Kowal-
czyka negatywnie wpływa na płynność ruchu na ulicach: Modlińskiej i Płochocińskiej. 
Dodatkowo na ul. Płochocinskiej, gdzie nie ma pasa autobusowego korek samocho-
dowy powoduje znaczne opóźnienia w kursowaniu autobusów. Stąd teŜ likwidacja 
krótkiego odcinka pasa autobusowego na ul. Modlińskiej przyczyniłaby się do popra-
wy ogólnych warunków ruchu jadących ul. Modlińską zarówno autobusów, jak i kie-
rowców indywidualnych. 
 Na ul. Modlińskiej (odc. kanał Ŝerański – most Grota) pas autobusowy powinien 
zostać jak najbardziej utrzymany. 
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