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znak: Modlinska- Światowida/01/2014 
 
Dotyczy:  uzyskania informacji o podstawie prawnej zasiedlenia budynku przy ul. Modlińskiej 101 w 
Warszawie przez lokatorów. 
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 Z uwagi na zbliżającą się budowę centrum handlowo – rozrywkowego w kwartale ulic: TMP – 

Projektowana 1 – Światowida – Modlińska przez firmę GTC, co będzie skutkowało m.in. gruntowną 

przebudową ul. Światowida do przekroju 2 x 2 na odc.: linia WN220 kV – ul. Modlińska, proszę o 

informację, czy miasto Warszawa planuje przebudowywać także skrzyżowanie ul. Modlińskiej z ul. 

Światowida zgodnie z obecnie obowiązującą decyzją środowiskową nr 928/OŚ/2009 z dnia 31 

sierpnia 2009 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Modlińskiej na odc. od mostu nad 

kanałem żerańskim do ul. Aluzyjnej i w jakim zakresie? 

 

 Nowe centrum handlowe, jako istotny generator ruchu kołowego w tej części miasta z 

pewnością spowoduje wzrost liczby samochodów skręcających z ul. Modlińskiej w ul. Światowida, w 

relacjach: 

północ – zachód oraz południe – zachód. 

 

Przyrost ruchu, zwłaszcza dla relacji południe – zachód może powodować, już w perspektywie 2-3 lat 

od momentu oddania do użytku centrum handlowego, taki przyrost kolejki samochodów oczekujących 

na skręt w relacji południe – zachód na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Światowida, że w jednym 

cyklu sygnalizacji świetlnej oczekujące na skręt w tej relacji pojazdy, nie zdołają skręcić w lewo i 



będą oczekiwać na skręt w ul. Światowida na pasach ruchu ul. Modlińskiej przeznaczonych do jazdy 

na wprost. To z kolei przyhamuje płynność ruchu, a w skrajnym przypadku bardzo ograniczy 

przepustowość ul. Modlińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Światowida w kierunku północnym, co z kolei 

spowoduje, że zjeżdżające z TMP pojazdy nie będą w stanie skręcić z TMP w ul. Modlińską; 

podobnie kierowcy jadący ul. Modlińską od strony centrum będą mieli trudności w pokonaniu odcinka 

ul. Modlińskiej od ul. Płochocińskiej do ul. Światowida (obecnie już tworzą się duże zatory przed 

skrzyżowaniem ul. Modlińskiej z ul. Ekspresową. 

  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy przystąpić do przebudowy skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. 

Światowida w takim terminie, aby najpóźniej rok – dwa lata po otwarciu centrum handlowego 

skrzyżowanie to uzyskało docelowy, projektowany w 2009 r. wygląd. 

 

 Zgodnie z art. 391 KPA odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 

 

  

 

                   Wojciech Tumasz 
 
 


