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znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/30/2011-16 
 
Dotyczy:  likwidacji pasa autobusowego na ul. Modlińskiej (odc. Kowalczyka – kanał Żerański). 
 
 Szanowna Pani Prezydent ! 
 
 W ślad za dotychczasowymi pismami w tej sprawie (korespondencję załączam), 
podtrzymuję swój wniosek o potrzebie likwidacji pasa autobusowego na odc.: ul. Ko-
walczyka – kanał Żerański na ul. Modlińskiej i proszę o jego niezwłoczną realizację. 
 
 Minione 5 lat dobitnie pokazały, że po oddaniu do użytku poszerzonego odcinka 
ul. Modlińskiej (kanał Żerański – Trasa Toruńska) i oddaniu do użytku mostu Północ-
nego, mimo przebudowy mostu Grota i Trasy AK do drogi ekspresowej S-8, nie na-
stąpiły jakiekolwiek przesłanki (wzrost natężenia ruchu na ul. Modlińskiej), które skut-
kowałyby pogorszeniem ruchu komunikacji miejskiej i które uzasadniałyby koniecz-
ność istnienia pasa autobusowego na ul. Modlińskiej na opisywanym odcinku (ul. 
Kowalczyka – kanał Żerański). Tym samym nie ziścił się żaden ze scenariuszy na-
kreślonych przez Pani podległych urzędników. Z kolei problem kumulacji ruchu na 
opisywanym odcinku ul. Modlińskiej jak występował, tak występuje, aby jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki zniknąć w miejscu, gdzie kierowcy mają do dyspo-
zycji 4 pasy ruchu (3 dla pojazdów indywidualnych + pas autobusowy). 
 
 Z uwagi na to, że korespondencja z Pani podległymi urzędnikami skutkuje licz-
nymi obietnicami składanymi z ich strony, proszę np. o udostępnienie wyników „sto-
sownych badań w terenie, oceniających zasadność utrzymania wydzielonego pasa 
autobusowego na przedmiotowym odcinku”, o których wykonaniu po wykonaniu drogi 
ekspresowej zapewniał p. Stanisław Szweycer w piśmie z dnia 26 czerwca 2013 r. 
(znak: BD-KP-PS.0003.12.2012.WLA(9)). 



 Droga ekspresowa została otwarta ponad rok temu. Po wybudowaniu i udo-
stępnieniu dla ruchu tej arterii, ruch drogowy „ułożył się” i z pewnością badania mu-
siały być już przeprowadzone. 
 
 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź i wyniki badań proszę przesłać wyłącznie 
drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wojtum@gazeta.pl . 
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