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Dotyczy: utrzymania zjazdu z mostu Północnego na Wi słostrad ę w obecnym kształcie. 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 

  

 Z uwagi na zbliżający się termin zakończenia prac na Trasie AK i moście Grota i oddania do użytku 

trasy ekspresowej S-8, co spowoduje przywrócenie organizacji ruchu na moście Północnym na zjeździe na 

Wisłostradę w taki sposób, że zjazd ten będzie miał szerokość 1 pasa ruchu, proszę o zachowanie obecnej 

organizacji ruchu, tj. możliwość zjazdu na Wisłostradę z 2 pasów ruchu. 

 Obecna organizacja ruchu sprawdza się – nie powoduje zakorkowania mostu Północnego, zwłaszcza w 

porannym szczycie, jak również nie wpływa ujemnie na ruch na Wisłostradzie na odc.: Marymoncka – most 

Północny. 

 Należałoby jedynie lekko skorygować położenie miejsca zanikania 2-ego pasa ruchu dla jadących 

Wisłostradą od północy z obecnego (odc. most Północny – kładka), na odc.: Marymoncka – most Północny, aby 

na wysokości włączania się pojazdów zjeżdżających z mostu Północnego na Wisłostradę, jadący z północy już 

poruszali się jednym pasem ruchu. Optymalnym rozwiązaniem byłoby moim zdaniem skopiowanie organizacji 

ruchu jaka obowiązuje w miejscu gdzie w Al. Stanów Zjednoczonych wpada ul. Ostrobramska, z tym że 

zanikającym pasem powinien być lewy pas. 

 Uważam, że po oddaniu do użytku mostu Grota w pełnej szerokości, ruch na moście Północnym nie 

zmaleje w takim stopniu, aby dla relacji skrętnej z mostu Północnego w Wisłostradę wystarczał 1 pas ruchu. 

  

 Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

 

 Zgodnie z art. 39.1 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 


