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znak: ZDM/Mod/oznakowanie/03/2011 
 
dotyczy:  Zmiany oznakowania na ul. Modlińskiej przed wjazdem na most Grota. 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 
 Dziękuję bardzo za odpowiedź z dnia 25 stycznia 2012 r. (znak: BD-IR-
OR.7226.417.4.2011.AZY) ustosunkowującą się do mojego wniosku w sprawie 
zmiany oznakowania na ul. Modlińskiej przed wjazdem na most Grota. 
 Odnosząc się do argumentów w niej zawartych uwaŜam, Ŝe: 

a) niesłusznie przywołuje Pan istnienie przystanku pomiędzy wyjazdem z EC 
śerań, a wjazdem na most, z którego korzystają takŜe autobusy kontynuujące 
jazdę ul. Modlińską, gdyŜ przystanek ten jest przystankiem czasowym. 
Docelowo (wiosną br) przystanek ten będzie zlokalizowany przed wjazdem do 
EC śerań i wówczas manewr zmiany pasa ruchu nie będzie tak bardzo 
skomplikowany. 

b) ZTM w swojej opinii zwraca uwagę na wymuszanie zmiany pasa ruchu, które 
by nie następowało. W kolejnym akapicie ZTM podkreśla, Ŝe oddanie do 
uŜytku Trasy Mostu Północnego (dalej TMP) znacznie poprawi swobodę ruchu 
na wjeździe. ZTM pomija tu fakt, Ŝe oddanie TMP spowoduje zmniejszenie 
ilości autobusów poruszających się obecnie po ul. Modlińskiej i wjeŜdŜających 
na most Grota. 

 
 Dodatkowo naleŜy wspomnieć, Ŝe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad zaplanowała przy przebudowie mostu Grota zmianę geometrii połączenia 
(poszerzenie) łącznic Jagiellońska – most i Modlińska – most. Projekt ten na pewno 
jest Panu znany: zakłada podporządkowanie wylotu z ul. Jagiellońskiej względem 
wylotu z ul. Modlińskiej i w tym wypadku komunikacja miejska będzie miała 
dodatkowe ułatwienia w kursowaniu. 
 



Biorąc powyŜsze pod uwagę jeszcze raz wnioskuję o rozwaŜenie zmiany organizacji 

ruchu na ul. Modlińskiej przed wjazdem na most Grota. 
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