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INTERPELACJA NR 45/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyznaczenia 2 pasów ruchu na ul. Klasyków na dojeździe do skrzyżowania ul. Klasyków z ul. 
Modli ńską. 
 

 W ślad za dotychczasowymi pismami w sprawie oraz odpowiedziami, m.in.: z ZDM z dnia 29 czerwca 

2015 r. (znak: ZDM-ZTOR-IO.5512.1236.2015.TKO / 2.TKO.UD-ZDM-ZTOR-IO), z uwagi na kolejne 

zaplanowane przez deweloperów inwestycje przy ul. Klasyków, ponownie zwracam się z wnioskiem o: 

a) wykonanie przebudowy ul. Klasyków przy skrzyżowaniu z ul. Modlińską (odc. Czarodzieja – 

Modlińska) w taki sposób, aby opisany fragment ul. Klasyków posiadał 2 pasy na dojeździe do ul. 

Modlińskiej, 

b) zmianę sygnalizacji na samym skrzyżowaniu ul. Modlińskiej z ul. Klasyków w sposób umożliwiający 

skręt z 2 pasów ruchu w lewo (relacja: wschód – południe) z ul. Klasyków w ul. Modlińską. 

 

Dotychczas moje wnioski w tej sprawie były rozpatrywane negatywnie, tymczasem nieprzerwany wzrost 

natężenia ruchu na ul. Klasyków (ruch coraz bardziej nasila się od momentu zbudowania wiaduktu drogowego 

nad linią kolejową) w połączeniu z kolejnymi inwestycjami deweloperów przy ul. Klasyków powoduje, że na 

ul. Klasyków przed skrzyżowaniem z ul. Modlińską tworzy się w godzinach szczytu (porannego i 

popołudniowego) kolejka pojazdów znacznej długości (trzeba czekać przynajmniej 2-3 zmiany świateł, zanim 

wjedzie się na ul. Modlińską). 

Planowana inwestycja na terenach po Pollenie – Aromie jest doskonałą okazją do tego, aby wymóc na 

deweloperze współfinansowanie przebudowy układu drogowego ul. Klasyków wraz ze skrzyżowaniem z ul. 

Modlińską. 

 Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

  
                    Wojciech Tumasz 

  Klub Radnych Razem dla Białołęki 


