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znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/24/2013 
 
Dotyczy:  likwidacji pasa autobusowego na ul. Modlińskiej (odc. ul. Kowalczyka – kanał żerański). 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Ponownie proszę o likwidację pasa autobusowego na ul. Modlińskiej na odcin-
ku: ul. Kowalczyka – kanał żerański. 
 W bliskiej perspektywie czasowej (koniec 2015 r.) ruch pojazdów na ul. Modliń-
skiej w kierunku ronda Starzyńskiego w związku z przebudową mostu Grota, nie bę-
dzie wzrastał (źródło: Studium wpływu przebudowy Trasy S8 wraz z mostem Grota – 
Roweckiego na ruch w układzie ulic Warszawy). Następnie w latach 2016 – 2020 
ruch na ul. Modlińskiej wzrastać będzie zgodnie z ogólnym trendem wzrostu natęże-
nia ruchu na ul. Warszawy, ale poziom swobody ruchu na ul. Modlińskiej nie będzie 
niższy niż C (źródło: materiały do decyzji środowiskowej z 2009 r.). Z uwagi na to, że 
w 2020 r. powinna już istnieć trasa tramwajowa wzdłuż ul. Modlińskiej (odc. Żerań 
FSO – Tarchomin), po 2020 r. pas autobusowy na ul. Modlińskiej nie będzie potrzeb-
ny (uruchomienie komunikacji tramwajowej spowoduje niemal całkowite wycofanie z 
ul. Modlińskiej ruchu autobusowego – zgodnie z polityką transportową miasta). Z 
uwagi na powyższe likwidacja pasa autobusowego na ul. Modlińskiej (odc. ul. Kowal-
czyka – kanał żerański) nie przyniesie jakichkolwiek zakłóceń w ruchu autobusowym 
na tym odcinku ul. Modlińskiej. 
 
Jeżeli jednak nadal twierdzi Pani, Pani Prezydent, że likwidacja pasa autobusowego 
na opisywanym odcinku ul. Modlińskiej jest nieuzasadniona (i to mimo, że nie posia-
da Pani jakichkolwiek dokumentów, które poświadczałyby tę tezę), wnioskuję o 
zmianę organizacji ruchu na odcinku ul. Modlińskiej (od ul. Kowalczyka do kanału 
żerańskiego w kierunku centrum) wg rysunku.  
 
 

                   Wojciech Tumasz 
 
 



 

 
 
Proponowana organizacja ruchu w maksymalny sposób spowoduje uprzywilejowanie komunikacji 
autobusowej poruszającej się pasem autobusowym na ul. Modlińskiej na południe od ul. Kowalczyka.  


