
Warszawa, dnia 16 lutego 2011 r. 
Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
 
adres do korespondencji: 
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 

 
 

Sz. P. nadkomisarz Krzysztof Bujnowski 
Naczelnik WRD KSP 

ul. Waliców 15 
00 – 865 Warszawa 
wrd@policja.waw.pl 

 
Sz. P. Zbigniew Leszczyński 

Komendant StraŜy Miejskiej m.st.Warszawy 
ul. Czerniakowska 130/132 

00 – 454 Warszawa 
komenda@strazmiejska.waw.pl 

 
Sz. P. Ewa Gawor 

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego m.st.Warszawy 

ul. Niecała 2 
00 – 098 Warszawa 

egawor@um.warszawa.pl 
 
 
znak: ZDM/Modlinska/Bus-Pas/14/2011 
 
dotyczy: problemów komunikacyjnych mieszkańców Białołęki, w tym m.in. Tarchomina, 
Dąbrówki Szlacheckiej, Nowodworów. 
 
 
  
Szanowni Państwo ! 
 
 W nawiązaniu do wystąpienia z dnia 08 grudnia 2010 r. (pismo znak: 
ZDM/Modlinska/Bus-Pas/13/2010) – punkt 3d) : wyszczególnienie skrzyŜowania ul. 
Modlińskiej z ul. Płochocińską, jako miejsca, gdzie bezwzględnie w godzinach 
obowiązywania pasa autobusowego na ul. Modlińskiej powinien być posterunek Policji / 
StraŜy Miejskiej, dziękuję za odpowiedź Pana Komendanta Zbigniewa Leszczyńskiego z dnia 
22 grudnia 2010 r. (pismo znak: SM-WSD-0717-11/10), które w pełni wyczerpało moje 
spostrzeŜenia i utwierdziło mnie w przekonaniu, Ŝe pas autobusowy na ul. Modlińskiej będzie 
w pełni przejezdny dla autobusów. 

Niestety od ok. 3 tygodni obserwuję brak regularnego, codziennego posterunku Policji 
/ StraŜy Miejskiej przy skrzyŜowaniu ul. Modlińskiej z Płochocińską. W efekcie tego, pas 
autobusowy od ul. Płochocińskiej do ul. Zabłockiej jest nieprzejezdny dla autobusów - 
wykorzystują go kierowcy, którzy aby ominąć zator na estakadzie ul. Modlińskiej nad ul. 
Płochocińską jadą ul. Modlińską dołem i potem prosto. Formalnie pas autobusowy nie 
pozwala na taką jazdę, ale do oznakowania kierowcy nie stosują się, gdyŜ nie ma juŜ w tym 



miejscu odpowiedniego nadzoru. W związku z tym, proszę o przywrócenie codziennego 
patrolu słuŜb mundurowych na skrzyŜowaniu ul. Modlińskiej i Płochocińskiej w godzinach 
obowiązywania pasa autobusowego. 

Kopią niniejszego pisma, skierowaną do Dyrektora ZTM, p. Leszka Ruty proszę o 
wsparcie w przedmiotowej sprawie ze strony ZTM. 

 
 

Z powaŜaniem  
 

Wojciech Tumasz  
radny dzielnicy Białołęka 

Do wiadomości: 
1. ZTM – Dyrektor Leszek Ruta 


