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 Sz. P. Grażyna Lendzion 
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 00 – 901 Warszawa 
 
 Sz. P. Janusz Galas 
 Inżynier Ruchu m.st.Warszawy 
 ul. Solec 48 
 00 – 382 Warszawa 
 
 
znak: ZDM/Mod/oznakowanie/05/2012 
 
 
dotyczy:  Zmiany oznakowania na ul. Modlińskiej przed wjazdem na Trasę mostu Północnego. 
 
 
 Szanowna Pani Dyrektor ! 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 
 Bardzo proszę o zmianę obecnego oznakowania poziomego i pionowego na 
zachodniej jezdni ul. Modlińskiej (fragment o długości ok. 70 m) przed skrzyżowaniem z 
TMP. 
 Należy: 

a) zabronić jadącym pasem drugim od lewej jazdy prosto i w prawo, 
b) zabronić wyjeżdżającym z lokalnej drogi serwisowej możliwość wjadu na 

estakadę nad TMP 
Powyższe do zrealizowania poprzez wymalowanie linii pojedynczej ciągłej P-2 (wg 
zdjęcia) zastępującej obecną linię P-6 
 

c) umożliwić wjazd na pas autobusowy autobusom z pasów do skrętu w prawo w 
kierunku TMP, 

d) umożliwić w szerszym zakresie wjazd na pasy do jazdy prosto kierowcom 
poruszającym się pasami do skrętu w prawo na TMP 



Powyższe do zrealizowania poprzez zastąpienie istniejącej linii pojedynczej ciągłej P-2, 
linią jednostronnie przekraczalną P-3 (od strony pasów prowadzących w kierunku 
mostu) lub pojedynczą przerywaną P-6. 
 

e) odpowiednio zmodyfikować oznakowanie pionowe przed wjazdem na odcinek z 
wyznaczonymi pasami do skrętu w prawo. 
 

 W ten sposób wyeliminuje się (lub znacznie zminimalizuje) niebezpieczne 
zachowania kierowców: 

1. Wyjeżdżających z drogi serwisowej na ul. Modlińską (teraz Ci kierowcy mogą 
nawet wjechać na estakadę). 

2. niezamierzone w przypadku kierujących autobusami, którzy muszą przejechać 
dołem na wprost przez skrzyżowanie ul. Modlińskiej z TMP, a którzy aby 
wykonać obecnie ten manewr prawidłowo muszą wjechać na pas 2-gi od lewej, 
aby po minięciu wjazdu na estakadę zająć swój pas autobusowy. 

 
 W zasadzie to nawet należałoby zlikwidować krótki (ok. 100 m odcinek) pasa 
autobusowego na ul. Modlińskiej pomiędzy ul. Światowida i TMP, w zamian 
wyznaczając pas autobusowy na ul. Modlińskiej na odcinku: ul. Produkcyjna – ul. 
Światowida (pasem autobusowym mógłby być pas drugi od prawej). 
 
 
 Dodatkowo proszę o skuteczniejszą eliminację starego i nieaktualnego 
oznakowania poziomego na zachodniej jezdni ul. Modlińskiej przed TMP. 
 
 
 
 
 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


