
            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 14 listopada 2011 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/19/2011 

Dotyczy: likwidacji pasa autobusowego na ul. Modli�skiej (odc. Kowalczyka – kanał �era�ski).

 Szanowna Pani Prezydent ! 
 Uprzejmie prosz� o likwidacj� 400 m odcinka pasa autobusowego zlokalizowa-
nego na ul. Modli�skiej pomi�dzy ul. Kowalczyka ,a kanałem �era�skim. 
 Obecnie po udost�pnieniu dla ruchu 4 pasów ruchu na ul. Modli�skiej w ukła-
dzie 3 pasy + pas autobusowy pomi�dzy kanałem �era�skim, a wjazdem na most 
Grota, odcinek ul. Modli�skiej od Kowalczyka do kanału �era�skiego w układzie 2 
pasy + pas autobusowy jest w�skim gardłem nie tylko ul. Modli�skiej, ale przede 
wszystkim ul. Płochoci�skiej. Przed skrzy�owaniem ul. Modli�skiej z ul. Kowalczyka 
od strony ul. Płochoci�skiej dochodz� 4 pasy ruchu: 2 pasy z estakady w ci�gu ul. 
Modli�skiej, 1 pas z ul. Płochoci�skiej i pas autobusowy. Za skrzy�owaniem 1 pas 
ruchu którym jad� głównie pojazdy z ul. Płochoci�skiej ginie. Samochody na odcinku 
ok. 400 m musz� zjecha� na s�siednie pasy ruchu (3-ci pas jest pasem autobuso-
wym), aby za kanałem �era�skim znów mie� do dyspozycji 3 pasy ruchu (4-ty pas 
jest pasem autobusowym). Zag�szczenie ruchu tu� za skrzy�owaniem z ul. Kowal-
czyka negatywnie wpływa na płynno�� ruchu na ulicach: Modli�skiej i Płochoci�skiej. 
Dodatkowo na ul. Płochocinskiej, gdzie nie ma pasa autobusowego korek samocho-
dowy powoduje znaczne opó�nienia w kursowaniu autobusów. St�d te� likwidacja 
krótkiego odcinka pasa autobusowego na ul. Modli�skiej przyczyniłaby si� do popra-
wy ogólnych warunków ruchu jad�cych ul. Modli�sk� zarówno autobusów, jak i kie-
rowców indywidualnych. 
 Na ul. Modli�skiej (odc. kanał �era�ski – most Grota) pas autobusowy powinien 
zosta� jak najbardziej utrzymany. 

                 Wojciech Tumasz 







            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/20/2012 

Dotyczy: likwidacji pasa autobusowego na ul. Modli�skiej (odc. Kowalczyka – kanał �era�ski).

 Szanowna Pani Prezydent ! 
 Ponownie zwracam si� z wnioskiem o likwidacj� pasa autobusowego na ul. 
Modli�skiej (odc. Kowalczyka - kanał �era�ski). Po otwarciu do u�ytku mostu Pół-
nocnego znacznie zmalało nat��enie ruchu na opisywanym odcinku ulicy Modli�-
skiej. Jednak�e nie ust�pił problem kumulacji ruchu samochodowego na ulicy Mo-
dli�skiej bezpo�rednio za skrzy�owaniem z ul. Kowalczyka, gdzie samochody jad�ce 
3 pasami ruchu ul. Modli�skiej (przed ul. Kowalczyka: północny wlot ul. Modli�skiej) 
wraz z samochodami skr�caj�cymi z ul. Kowalczyka w ul. Modli�sk� od strony ul. 
Klembowskiej musz� na krótkim odcinku ul. Modli�skiej zjecha� na dwa pasy ruchu, 
aby po przejechaniu kilkuset metrów ponownie mie� do dyspozycji 3 pasy ruchu. 
 Podczas legalnych zmian pasa ruchu, samochody indywidualne blokuj� autobu-
sy komunikacji miejskiej – na tym odcinku autobusy nie s� uprzywilejowane: pas au-
tobusowy zaczyna si� ok. 120 m za skrzy�owaniem z ul. Kowalczyka. Likwidacja pa-
sa autobusowego pomi�dzy ul. Kowalczyka, a kanałem �era�skim poprawiłaby w 
tym wypadku warunki jazdy komunikacji publicznej. Pozytywne efekty odczuliby tak-
�e kierowcy indywidualni. 
 Na pozostałych fragmentach ul. Modli�skiej pas autobusowy powinien zosta�
jak najbardziej utrzymany. 

                 Wojciech Tumasz 





            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 28 wrze�nia 2012 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/21/2012 

Dotyczy: likwidacji pasa autobusowego na ul. Modli�skiej (odc. Kowalczyka – kanał �era�ski).

 Szanowna Pani Prezydent ! 
 W zwi�zku z odpowiedzi� z Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 18 wrze-
�nia 2012 r. (znak: BD-KP-PS.0003.12.2012.WLa(5) i zawartej w niej informacji o 
tym, �e ZTM dokona stosownych pomiarów, wnioskuj� aby na czas pomiarów wyko-
nywanych przez ZTM, wył�czy� funkcjonowanie pasa autobusowego na wzmianko-
wanym odcinku. Jedynie przy nie funkcjonuj�cym pasie autobusowym pomiary i pó�-
niejsze analizy b�d� miarodajne. Je�li rzeczywi�cie przy braku pasa autobusowego, 
autobusy b�d� notowały opó�nienia, to takie wyniki przyjm� z pokor�. 

                 Wojciech Tumasz 



            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 24 maja 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/22/2013 

Dotyczy: likwidacji pasa autobusowego na ul. Modli�skiej (odc. Kowalczyka – kanał �era�ski).

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 Bardzo prosz� o informacj�, czy ZTM wykonał pomiary, jak informowało Biuro 
Drogownictwa i Komunikacji pismem z dnia 18 wrze�nia 2012 r. (znak: BD-KP-
PS.0003.12.2012.WLa(5))? 

Czy s� wyniki pomiarów? A je�li s� to dlaczego na czas pomiarów wykonywanych 
przez ZTM, nie wył�czono funkcjonowania pasa autobusowego na wzmiankowanym 
odcinku, jak wnioskowałem? 

Oczywi�cie prosz� o udost�pnienie wyników pomiarów. 

                 Wojciech Tumasz 







            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 20 lipca 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/24/2013 

Dotyczy: likwidacji pasa autobusowego na ul. Modli�skiej (odc. ul. Kowalczyka – kanał �era�ski).

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 Ponownie prosz� o likwidacj� pasa autobusowego na ul. Modli�skiej na odcin-
ku: ul. Kowalczyka – kanał �era�ski. 
 W bliskiej perspektywie czasowej (koniec 2015 r.) ruch pojazdów na ul. Modli�-
skiej w kierunku ronda Starzy�skiego w zwi�zku z przebudow� mostu Grota, nie b�-
dzie wzrastał (�ródło: Studium wpływu przebudowy Trasy S8 wraz z mostem Grota – 
Roweckiego na ruch w układzie ulic Warszawy). Nast�pnie w latach 2016 – 2020 
ruch na ul. Modli�skiej wzrasta� b�dzie zgodnie z ogólnym trendem wzrostu nat��e-
nia ruchu na ul. Warszawy, ale poziom swobody ruchu na ul. Modli�skiej nie b�dzie 
ni�szy ni� C (�ródło: materiały do decyzji �rodowiskowej z 2009 r.). Z uwagi na to, �e 
w 2020 r. powinna ju� istnie� trasa tramwajowa wzdłu� ul. Modli�skiej (odc. �era�
FSO – Tarchomin), po 2020 r. pas autobusowy na ul. Modli�skiej nie b�dzie potrzeb-
ny (uruchomienie komunikacji tramwajowej spowoduje niemal całkowite wycofanie z 
ul. Modli�skiej ruchu autobusowego – zgodnie z polityk� transportow� miasta). Z 
uwagi na powy�sze likwidacja pasa autobusowego na ul. Modli�skiej (odc. ul. Kowal-
czyka – kanał �era�ski) nie przyniesie jakichkolwiek zakłóce� w ruchu autobusowym 
na tym odcinku ul. Modli�skiej. 

Je�eli jednak nadal twierdzi Pani, Pani Prezydent, �e likwidacja pasa autobusowego 
na opisywanym odcinku ul. Modli�skiej jest nieuzasadniona (i to mimo, �e nie posia-
da Pani jakichkolwiek dokumentów, które po�wiadczałyby t� tez�), wnioskuj� o 
zmian� organizacji ruchu na odcinku ul. Modli�skiej (od ul. Kowalczyka do kanału 
�era�skiego w kierunku centrum) wg rysunku.  

                 Wojciech Tumasz 



Proponowana organizacja ruchu w maksymalny sposób spowoduje uprzywilejowanie komunikacji 
autobusowej poruszaj�cej si� pasem autobusowym na ul. Modli�skiej na południe od ul. Kowalczyka.  







            
Rada Dzielnicy Białoł�ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 10 lutego 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
Prezydent m.st. Warszawy 
pl. Bankowy 3/5 
00-251 Warszawa 

znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/29/2014 

Dotyczy: wyznaczenia pasa autobusowego na ul. Modli�skiej (odc. Klasyków – �wiatowida).

 Szanowna Pani Prezydent ! 

 W zwi�zku z pismem ZTM z dnia 02 sierpnia 2013 r. (znak: ZTM-NR-656-43-2-
13/MKO), b�d�cym odpowiedzi� na wniosek z dnia 20 lipca 2013 r. (znak: 
ZDM/Modlinska/Bus-Pas/24/2013), prosz� o informacj� na jakim etapie jest realiza-
cja zgłoszonego wniosku. 

 Oczywi�cie optymalnym rozwi�zaniem byłoby zlikwidowanie tego odcinka pasa 
autobusowego (Kowalczyka – kanał �era�ski) na ul. Modli�skiej. 

 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowied� prosz� przesła� wył�cznie drog� elektro-
niczn� na adres: wojtum@gazeta.pl . 

                 Wojciech Tumasz 










