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Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 
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Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. Gra�yna Lendzion 
Dyrektor Zarz�du Dróg Miejskich 
ul. Chmielna 120 
00 – 901 Warszawa 

Sz. P. Janusz Galas 
In�ynier Ruchu m.st.Warszawy 
ul. Solec 48 
00 – 382 Warszawa 

znak: ZDM/Mod/oznakowanie/05/2012 

dotyczy: Zmiany oznakowania na ul. Modli�skiej przed wjazdem na Tras� mostu Północnego.

 Szanowna Pani Dyrektor ! 

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 Bardzo prosz� o zmian� obecnego oznakowania poziomego i pionowego na 
zachodniej jezdni ul. Modli�skiej (fragment o długo�ci ok. 70 m) przed skrzy�owaniem z 
TMP. 
 Nale�y: 

a) zabroni� jad�cym pasem drugim od lewej jazdy prosto i w prawo, 
b) zabroni� wyje�d�aj�cym z lokalnej drogi serwisowej mo�liwo�� wjadu na 

estakad� nad TMP 
Powy�sze do zrealizowania poprzez wymalowanie linii pojedynczej ci�głej P-2 (wg 
zdj�cia) zast�puj�cej obecn� lini� P-6 

c) umo�liwi� wjazd na pas autobusowy autobusom z pasów do skr�tu w prawo w 
kierunku TMP, 

d) umo�liwi� w szerszym zakresie wjazd na pasy do jazdy prosto kierowcom 
poruszaj�cym si� pasami do skr�tu w prawo na TMP 



Powy�sze do zrealizowania poprzez zast�pienie istniej�cej linii pojedynczej ci�głej P-2, 
lini� jednostronnie przekraczaln� P-3 (od strony pasów prowadz�cych w kierunku 
mostu) lub pojedyncz� przerywan� P-6. 

e) odpowiednio zmodyfikowa� oznakowanie pionowe przed wjazdem na odcinek z 
wyznaczonymi pasami do skr�tu w prawo. 

 W ten sposób wyeliminuje si� (lub znacznie zminimalizuje) niebezpieczne 
zachowania kierowców: 

1. Wyje�d�aj�cych z drogi serwisowej na ul. Modli�sk� (teraz Ci kierowcy mog�
nawet wjecha� na estakad�). 

2. niezamierzone w przypadku kieruj�cych autobusami, którzy musz� przejecha�
dołem na wprost przez skrzy�owanie ul. Modli�skiej z TMP, a którzy aby 
wykona� obecnie ten manewr prawidłowo musz� wjecha� na pas 2-gi od lewej, 
aby po mini�ciu wjazdu na estakad� zaj�� swój pas autobusowy. 

 W zasadzie to nawet nale�ałoby zlikwidowa� krótki (ok. 100 m odcinek) pasa 
autobusowego na ul. Modli�skiej pomi�dzy ul. �wiatowida i TMP, w zamian 
wyznaczaj�c pas autobusowy na ul. Modli�skiej na odcinku: ul. Produkcyjna – ul. 
�wiatowida (pasem autobusowym mógłby by� pas drugi od prawej). 

 Dodatkowo prosz� o skuteczniejsz� eliminacj� starego i nieaktualnego 
oznakowania poziomego na zachodniej jezdni ul. Modli�skiej przed TMP. 

                 Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 08 listopada 2013 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka 
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Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. Gra�yna Lendzion 
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Sz. P. Janusz Galas 
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ul. Solec 48 
00 – 382 Warszawa 

znak: ZDM/Mod/oznakowanie/08/2013 

dotyczy: Zmiany oznakowania na ul. Modli�skiej przed wjazdem na Tras� mostu Północnego.

 Szanowna Pani Dyrektor ! 

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 W zwi�zku z pismem z dnia 12 pa�dziernika 2012 r., znak: BD-IR-IO-
OR.7226.325.2012.AZY(3), prosz� o informacj� kiedy b�dzie wprowadzona nowa 
organizacja ruchu na ul. Modli�skiej (jezdnia zachodnia) po północnej stronie TMP?

                 Wojciech Tumasz 




