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znak: Modli ńska/01/2012/przebudowa 

 
Dotyczy: przyznania środków na przebudow ę ul. Modli ńskiej. 
 
  
Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 Uprzejmie proszę o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st. 
Warszawy na lata 2012 – 2015 zadań pod nazwą: 

1. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego 
do granicy miasta, w tym: b1. odc. od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. 
Zabłockiej” 

2. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego 
do granicy miasta, w tym: b2. odc. od ul. Zabłockiej do węzła z Trasą Mostu 
Północnego” 

3. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego 
do granicy miasta, w tym: b3. odc. od węzła z Trasą Mostu Północnego do ul. 
Drogowej” 

4. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego 
do granicy miasta, w tym: b4. odc. od ul. Drogowej do ul. Aluzyjnej bez skrzy-
żowania z ul. Światowida/Mehoffera-BIS” 

5. „Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego 
do granicy miasta, w tym: b5. skrzyżowanie z ul. Światowida/Mehoffera-BIS”. 



 Ulica Modlińska stanowi główną arterię komunikacyjną dzielnicy Białołęka. 
Obecnie jest to ulica przeciążona ruchem samochodowym w czasie dnia. 
  
 Prowadzone obecnie prace przy budowie Mostu Północnego, a w konsekwencji 
oddanie do użytku w 2012 r. mostu wraz z dojazdami, odciąży odcinek ulicy Modliń-
skiej na południe od węzła z Trasą Mostu Północnego do Trasy Toruńskiej/mostu im. 
Stefana Grota-Roweckiego w ciągu pierwszych kilku lat po wybudowaniu mostu Pół-
nocnego. Oddanie do użytku mostu Północnego dociąży jednak północny odcinek ul. 
Modlińskiej (zwłaszcza odcinek od węzła z Trasą Mostu Północnego do ul. Klasy-
ków). Pojazdy jadące mostem Północnym w kierunku Legionowa, Serocka, skręcając 
w węźle z ul. Modlińską w stronę granicy Warszawy, spotkają się z pojazdami zjeż-
dżającymi z estakad (o szerokości 2 pasów ruchu) ul. Modlińskiej nad węzłem z Tra-
są Mostu Północnego i mając do dyspozycji 3 pasy ruchu zatrzymają się na obecnym 
skrzyżowaniu z sygnalizacją z ul. Światowida oraz na przejściu dla pieszych stero-
wanym sygnalizacją świetlną w rejonie ul. Podróżniczej. Dlatego konieczne jest, aby 
po oddaniu do użytku mostu Północnego zrealizować w latach następnych (2012 – 
2014) przebudowę ul. Modlińskiej na odcinku: od węzła z Trasą Mostu Północnego 
do ul. Drogowej. 
 
 Na rok 2013/2014 przewidywane jest wybudowanie linii tramwajowej do Winnicy 
wraz z rozbudową ulicy Światowida. Jednakże zadanie to realizowane jest do granicy 
rozbudowy ul. Modlińskiej – bez skrzyżowania. Tym samym, po zbudowaniu linii 
tramwajowej z pętlą oraz ul. Światowida, nie będzie połączenia z ulicą Modlińską. 
Niezbędne jest, aby najpóźniej w I połowie 2013 r. wybudować jednopoziomowe (ja-
ko etap) skrzyżowanie ul. Modlińskiej z przyszłym fragmentem ul. Światowida. 
 
 W perspektywie lat 2012 – 2015 zostanie zmodernizowany most Grota wraz z 
estakadą zjazdową prowadzącą na ul. Modlińską. Estakada ta zamiast jednego pasa 
ruchu (stan obecny) będzie miała szerokość dwóch pasów ruchu. Ruch pojazdów z 
tej estakady (2 pasy ruchu) oraz obecnej ul. Jagiellońskiej (również 2 pasy ruchu w 
rejonie połączenia z estakadą zjazdową z mostu Grota) odbywać się będzie na krót-
kim odcinku (tj. do kanału żerańskiego – obecnie modernizowany fragment ulicy Mo-
dlińskiej) 4 pasami ruchu, aby po minięciu kanału żerańskiego mieć do dyspozycji 3 
pasy ruchu „zakończone skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną z ul. Anastazego 
Kowalczyka. To skrzyżowanie zatrzyma ruch z estakady zjazdowej z mostu Grota 
oraz z ul. Jagiellońskiej, dlatego konieczne jest, aby w latach 2012 - 2015 skoordy-
nować zakończenie przebudowy mostu Grota (w tym estakady zjazdowej w kierunku 
ul. Modlińskiej) z przebudową odcinka ul. Modlińskiej od kanału żerańskiego do ul. 
Zabłockiej. 
 
Pozostałe odcinki ul. Modlińskiej, tj.: 

1. od ul. Zabłockiej do węzła z Trasą Mostu Północnego. 
2. od ul. Drogowej do ul. Aluzyjnej wraz z estakadami nad przyszłym skrzyżowa-

niem z ul. Światowida w rejonie Fortu Piontek, jako mniej obciążone ruchem 
po 2013 roku w stosunku do odcinków: 

a) od węzła z Trasą Mostu Północnego do ul. Drogowej, 
b) od mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Zabłockiej można zrealizować w la-

tach kolejnych tj. w okresie od 2015 do 2020 roku. 
 
  



Podzielenie dużej inwestycji pn. przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej od ka-
nału żerańskiego do ul. Aluzyjnej, na pięć fragmentów przeznaczonych niezależnie 
do realizacji, spowoduje mniejsze obciążenie budżetu m. st. Warszawy w poszcze-
gólnych latach, a przy tym uniknie się sytuacji, gdzie usprawnienie ruchu poprzez 
realizację wielomilionowych inwestycji: miejskich (most Północny i tramwaj do Winni-
cy z rozbudową ul. Światowida) i rządowej (przebudowa mostu Grota i Trasy), zosta-
nie zniwelowane przez zaniechanie realizacji przebudowy dwóch fragmentów ul. Mo-
dlińskiej oraz skrzyżowania z ul. Światowida w rejonie Fortu Piontek. 
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