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Znak: ZDM/Modlinska/15/2013/frezowanie 

 
Dotyczy: Frezowania jezdni ul. Modlińskiej w 2013(4) r. . 
 

Szanowna Pani Dyrektor ! 

 

Dziękuję za informacje podane w piśmie z dnia 15 listopada 2013 r. (znak: ZDM-ZUWD/G-AOR-

5541-895-2-13) w sprawie przyszłorocznego terminu remontu nawierzchni ul. Modlińskiej (odc. TMP – 

Aluzyjna). Wraz z mieszkańcami cieszę się z remontu ul. Mehoffera w tym roku – to bardzo pozytywne 

zaskoczenie. 

Jednocześnie proszę, aby w tym roku na ul. Modlińskiej pomiędzy TMP, a ul. Aluzyjną wykonane 

zostało frezowanie kolein występujących na skrzyżowaniach ulicy Modlińskiej z ulicami: 

Światowida/Kołacińską, Klasyków, Mehoffera oraz Sprawną/Prząśniczek. Zdaniem mieszkańców: 

 

„W tych miejscach są ogromne koleiny i ciężko się przejeżdża autem przez takie garby. Dodatkowo w 

okresie zimowym takie miejsca są trudne do odśnieżenia, a zalegająca w koleinach woda może znacząco 

wydłużyć drogę hamowania. (…) ZDM mógłby zrobić przynajmniej frezowanie tych krótkich odcinków na 

skrzyżowaniach. Ponieważ sprzęt i tak będzie ściągnięty do naprawy ulicy Mehoffera, to mogliby to zrobić 

niejako przy okazji nie ponosząc znaczących kosztów. Do tego nie jest też konieczna zmiana organizacji 

ruchu, więc dałoby się to zrobić na szybko.” 

 

W pełni popieram te uwagi i m.in. dlatego wnioskowałem o frezowanie skrajnego, prawego pasa ul. 

Modlińskiej, który jest najbardziej skoleinowany (jeżdżą nim ciężkie autobusy). 



Dodatkowo mieszkańcy zgłosili mi, że nawierzchnia wschodniej jezdni ul. Modlińskiej przy 

przystanku Podróżnicza powinna zostać interwencyjnie naprawiona, bo: 

„przejeżdżające auta ochlapują ludzi stojących na przystanku po stronie wschodniej. Może udałoby się Panu 

odpisać na to pismo do ZDM to byłaby szansa, że jeszcze coś zrobią przed atakiem zimy.” 

 

Bardzo proszę o uwzględnienie zawartych w tym piśmie uwag i jak najszybsze ich wykonanie. 

 

 

 

 

                   Wojciech Tumasz 


