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znak: Modlinska/Sw/pas/01/2011 

 
dotyczy: Wyznaczenia pasa autobusowego na ul. Modlińskiej przed ul. Światowida. 
 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

Ze względu na niemal codzienne zatory występujące na skrzyŜowaniu ul. Modlińskiej z ul. 

Światowida, w których blokowane są autobusy miejskie, proszę o rozwaŜenie działań mających na 

celu wytyczenie na ul. Modlińskiej (odc. Produkcyjna – Światowida) pasa autobusowego. Pas 

autobusowy mógłby być wyznaczony na pasie drugim od prawej i słuŜyłby tylko i wyłącznie 

autobusom do jazdy na wprost przez skrzyŜowanie z ul. Światowida. Pozostałe pasy ul. Modlińskiej 

przed ul. Światowida (4 pasy: skrajny prawy, środkowy, drugi od lewej i skrajny lewy) dalej słuŜyłyby 

kierującym na dotychczasowych zasadach. 

Mam świadomość, Ŝe najlepszym wyjściem z punktu widzenia funkcjonowania transportu 

zbiorowego w Warszawie, byłoby wytyczenie pasa autobusowego na dłuŜszym odcinku ul. 

Modlińskiej (np. ul. Mehoffera – ul. Światowida), ale ze względu na długotrwałość procesu 

wyznaczania długich odcinków pasów autobusowych, proponuję w pierwszej kolejności wytyczenie 

krótkiego odcinka pasa autobusowego. 

Proponowane zmiany uporządkowałyby ruch na skrzyŜowaniu ul. Modlińskiej z ul. 

Światowida – kierujący pojazdami innymi niŜ autobusy nie mogliby przejechać prosto przez 

skrzyŜowanie z pasa drugiego od prawej, a tym samym nie blokowaliby wyjazdu kierowcom 

wyjeŜdŜającym na ul. Modlińską z ul. Światowida. Dodatkową zaletą jest moŜliwość monitorowania 

przez słuŜby prewencyjne prawidłowego przejazdu kierowców przez to skrzyŜowanie oraz w 



znacznym stopniu wyeliminowanie kolejki pojazdów chcących zjechać z zaczynającego się (na 

wysokości wyjazdu ze stacji BP) pasa autobusowego na pasy środkowe. Pojazdy te blokują często 

autobusy mające pełne prawo poruszać pasami autobusowymi wyznaczonymi na ul. Modlińskiej i ul. 

Światowida. 

 

Załączniki: stan obecny i proponowane rozwiązanie (w tym drugim przypadku zapełnienie 

pozostałych pasów ruchu byłoby podobne jak obecnie – pojazdy stałyby na pasach środkowym i 

lewym). 
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