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znak: Modlinska/Plochocinska/01/2012 
 
Dotyczy:  zapewnienia patrolu na skrzyżowaniu ulic: Modlińskiej z Płochocińską. 
 
 
Szanowny Panie Naczelniku ! 
 
Szanowny Panie Komendancie !  
 
 Zwracam się z prośbą o zapewnienie regularnych i, co ważne, codziennych patroli, 
które kierowałyby ruchem na skrzyżowaniu ulic Modlińskiej z Płochocińską w porannym 
szczycie. 
 Obecnie na tym skrzyżowaniu (poziom terenu) pierwszeństwo mają pojazdy jadą-
ce z ulicy Płochocińskiej na ul. Modlińską (relacja wschód – południe). Ruch pojazdów 
w ciągu ul. Modlińskiej odbywa się w przeważającej mierze po estakadzie (dołem jadą 
autobusy). Ruch w relacji Modlińska – Płochocińska (północ – wschód) również odbywa 
się dołem, ale jadący w ten sposób muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu wyjeżdża-
jącym z ul. Płochocińskiej na ul. Modlińską. Ponieważ samochodów skręcających z Pło-
chocińskiej na Modlińską jest bardzo dużo i w zasadzie pojazdy jadą nieprzerwanie, 
bardzo trudno jest skręcić kierowcom z Modlińskiej w Płochocińską (relacja północ – 
wschód). Kierowcy Ci ustawiają się w kolejce do skrętu, która bardzo często sięga ul. 



Przaśnej, co powoduje blokowanie ruchu autobusów jadących dołem przez opisywane 
skrzyżowanie. Autobusy muszą stać w tej samej kolejce, gdyż nie mają osobnego pasa 
na tym odcinku ul. Modlińskiej. 
 Wystarczyłoby, aby raz na pół godziny podjechał patrol i pokierował ruchem na 
skrzyżowaniu ulic Modlińskiej i Płochocińskiej w taki sposób, żeby opróżnić kolejkę po-
jazdów oczekujących do skrętu w lewo z Modlińskiej w Płochocińską. W ten sposób 
autobusy miejskie z pasażerami nie byłyby blokowane. 
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