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Znak: ZDM/Modlinska/11/2013/frezowanie 

 
Dotyczy: Zmiany pr ędkości dopuszczalnych na ul. Modlińskiej po wykonaniu frezowania 
jezdni ul. Modlińskiej w 2013 r. 
 

Szanowni Państwo ! 

 

Uprzejmie proszę o urealnienie prędkości dopuszczalnej obowiązującej na ul. Modlińskiej, po 

wykonaniu frezowania nawierzchni tej ulicy w 2013 r., w taki sposób, aby: 

1. Na jezdni wschodniej (odc.: węzeł Modlińska – ul. Kowalczyka) podwyższyć prędkość z obecnych 

60 km/h do 70 km/h. 

2. Na jezdni wschodniej (odc.: ul. Kowalczyka – koniec estakady nad ul. Płochocińską) podwyższyć 

prędkość z obecnych 60 km/h do 80 km/h. 

3. Na jezdni wschodniej (odc.: koniec estakady nad ul. Płochocińską – początek estakady nad Trasą 

Mostu Północnego) podwyższyć prędkość z obecnych 60 km/h do 70 km/h. 

4. Na jezdni wschodniej (odc.: koniec estakady nad Trasą Mostu Północnego – ok. 100 m przed 

przejściem dla pieszych w rejonie ul. Drogowej) podwyższyć prędkość z obecnych 60 km/h do 70 

km/h. 

5. Na jezdni wschodniej (rejon przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Drogowej) obniżyć prędkość z 

obecnych 60 km/h do 50 km/h lub znieść ograniczenie prędkości obecne (60 km/h) lub proponowane 

na wcześniejszym odcinku (70 km/h), aby w godz. 5:00 – 23:00 obowiązywała prędkość 50 km/h, a 



poza tymi godzinami 60 km/h, z uwagi na to że przejście to nie posiada żadnych urządzeń 

podwyższających bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

6. Na jezdni wschodniej (odc.: od przejścia dla pieszych w rejonie ul. Drogowej – ok. 50 m przed 

przejściem dla pieszych w rejonie ul. Modlińskiej 250) podwyższyć prędkość z obecnych 60 km/h 

do 70 km/h. 

7. Na jezdni wschodniej (rejon przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Modlińskiej 250) utrzymać obecną 

prędkość dopuszczalną: 60 km/h przez całą dobę, z uwagi na to, że przejście to jest „chronione” 

całodobowo przez fotoradar. 

8. Na jezdni wschodniej (odc.: od przejścia dla pieszych w okolicy ul. Modlińskiej 250 – granica 

miasta) podwyższyć prędkość z obecnych 60 km/h do 70 km/h. 

 

Powyższe proponowane limity prędkości wynikają z warunków bezpieczeństwa na ul. Modlińskiej, które po 

frezowaniu wschodniej jezdni tej ulicy powinny ulec znacznej poprawie i w związku z tym zwiększenie 

obowiązujących limitów prędkości nie spowoduje wzrostu liczby wypadków, czy kolizji na ul. Modlińskiej. 

Jednocześnie odcinki z proponowaną prędkością 70 km/h są odcinkami z ruchem sterowanym sygnalizacją 

świetlną, co ogranicza ryzyko kolizji: pojazd – pojazd, czy pojazd – pieszy, odcinek z proponowaną 

prędkością 80 km/h jest odcinkiem bezkolizyjnym, zaś odcinki z proponowanymi prędkościami 60 km/h (50 

km/h) są miejscami kolizyjnymi niewyposażonymi w sygnalizację świetlną. 

 

Ponadto wnioskuję, aby na jezdni zachodniej ul. Modlińskiej również zmienić prędkość 

dopuszczalną w taki sposób, aby: 

1. Na odc.: granica miasta – ok. 50 m przed przejściem dla pieszych w okolicy ul. Modlińskiej 250, 

podwyższyć prędkość z obecnych 60 km/h do 70 km/h. 

2. W rejonie przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Modlińskiej 250 utrzymać obecną prędkość 

dopuszczalną: 60 km/h przez całą dobę, z uwagi na to, że przejście to jest „chronione” całodobowo 

przez fotoradar. 

3. Na odc.: od przejścia dla pieszych w rejonie ul. Modlińskiej 250 – ok. 100 m przed przejściem dla 

pieszych w rejonie ul. Drogowej, podwyższyć prędkość z obecnych 60 km/h do 70 km/h. 

4. W rejonie przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Drogowej obniżyć prędkość z obecnych 60 km/h do 

50 km/h lub znieść ograniczenie prędkości obecne (60 km/h) lub proponowane na wcześniejszym 

odcinku (70 km/h), aby w godz. 5:00 – 23:00 obowiązywała prędkość 50 km/h, a poza tymi 

godzinami 60 km/h, z uwagi na to że przejście to nie posiada żadnych urządzeń podwyższających 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

5. Na odc.: od przejścia dla pieszych w rejonie ul. Drogowej – początek estakady nad Trasą Mostu 

Północnego, podwyższyć prędkość z obecnych 60 km/h do 70 km/h. 

6. Na odc.: koniec estakady nad Trasą Mostu Północnego – ul. Ekspresowa, podwyższyć prędkość z 

obecnych 60 km/h do 70 km/h. 

7. Na odc.: ul. Ekspresowa – koniec estakady nad ul. Płochocińską, podwyższyć prędkość z obecnych 

60 km/h do 80 km/h. 



8. Na odc.: koniec estakady nad ul. Płochocińską – węzeł Modlińska, podwyższyć prędkość z 

obecnych 60 km/h do 70 km/h. 

 

Powyższe proponowane limity prędkości wynikają z obecnych warunków bezpieczeństwa na ul. 

Modlińskiej, które pozwalają na takie zróżnicowanie prędkości dopuszczalnej na jezdni zachodniej ul. 

Modlińskiej bez ryzyka wzrostu liczby wypadków, czy kolizji na ul. Modlińskiej. Odcinki z proponowaną 

prędkością 70 km/h są odcinkami z ruchem sterowanym sygnalizacją świetlną, co ogranicza ryzyko kolizji: 

pojazd – pojazd, czy pojazd – pieszy, odcinek z proponowaną prędkością 80 km/h jest odcinkiem 

bezkolizyjnym, zaś odcinki z proponowanymi prędkościami 60 km/h (50 km/h) są miejscami kolizyjnymi 

niewyposażonymi w sygnalizację świetlną. 

 

 Zróżnicowanie dopuszczalnych prędkości na poszczególnych odcinkach ul. Modlińskiej uzależniając 

ją od faktycznych parametrów ulicy, uczuli kierowców na miejsca szczególnie niebezpieczne (rejony przejść 

dla pieszych bez sygnalizacji) i wskaże odcinki bezpieczniejsze, gdzie bez obawy będą mogli jechać nieco 

szybciej niż obecnie. 

 

 

 

                   Wojciech Tumasz 


