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

Szanowni Państwo ! 

 

W związku z odpowiedzią Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy z dnia 24 lipca 2013 r. (znak: BD-IR-

IO-OR.7226.166.2013.AZY(2) / L.dz.3564/3) wyrażającym opinię o możliwym zwiększeniu prędkości 

pojazdów na ul. Modlińskiej na odcinku: posesja N250 – gr. miasta, bardzo dziękuję za pozytywne 

rozpatrzenie wniosku w tej części. 

Jednocześnie zwracam uwagę, że w rejonie przejścia dla pieszych (posesja N250) są ustawione 

automatyczne fotoradary pełniące stały dozór nad prędkością kierowców. W tym przypadku podwyższenie 

prędkości do 70 km/h na odcinku między posesją N250, a skrzyżowaniem z ul. Klasyków i utrzymanie 

obecnej prędkości w rejonie opisanego wyżej przejścia dla pieszych, nie spowoduje wzrostu zagrożenia 

kolizjami, czy wypadkami, zarówno przy tym przejściu, jak i na odcinku: posesja N250 – ul. Klasyków. 

Automatyczne fotoradary są skuteczne w eliminacji kierowców jadących z nadmierną prędkością. Obecnie 

kierowcy przejeżdżający ul. Modlińską w okolicach przejścia dla pieszych (posesja N250) jeżdżą tam z 

prędkością ok. 60 km/h, a często zdarzają się kierujący, którzy zwalniają nawet do 50 km/h (na widok 

fotoradaru), przy czym nie hamują gwałtownie, tylko już od skrzyżowania z ul. Mehoffera, bądź od 

skrzyżowania z ul. Sprawną jadą ze stałą, bliską dopuszczalnej dla tego odcinka ul. Modlińskiej prędkością. 



Stąd też jeszcze raz proszę o dopuszczenie podwyższenia prędkości jazdy na ul. Modlińskiej (odc. 

posesja N250 – ul. Klasyków) do 70 km/h. Oczywiście w rejonie przejścia dla pieszych przy posesji N250 

powinno być utrzymane obecne ograniczenie prędkości (60 km/h). 

 

Odnosząc się do negatywnej opinii dotyczącej podwyższenia prędkości jazdy na ul. Modlińskiej 

(odc. most Grota – Trasa Mostu Północnego), proszę ponownie o podwyższenie prędkości na tym odcinku 

ul. Modlińskiej, tak aby limit był jednolity i wynosił 70 km/h, zamiast obecnych 60 km/h. Na tym odcinku 

wszystkie skrzyżowania i przejścia dla pieszych są osygnalizowane, zatem zwiększenie prędkości nie 

przyniesie negatywnych skutków. 

  

 Dla odcinka ul. Modlińskiej: ul. Klasyków – Trasa Mostu Północnego, uznając Pana argumenty, 

wycofuję się z wniosku o zwiększenie prędkości – obecna prędkość 60 km/h jest właściwa. 
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