
Sprawozdanie z LXXXI Forum Dyskusyjnego na temat „Utrudnień w ruchu drogowym              

w Warszawie w roku 2012” zorganizowanego przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji 

Urzędu m. st. Warszawy oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 

Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Warszawie. 

 LXXXI Forum Dyskusyjne odbyło się 8 grudnia 2011 roku w Warszawskim Domu 

Technika. Forum prowadził mgr inż. Wojciech Wojtysiak, Prezes Oddziału SITK                       

w Warszawie. 

 Prezentacji dokonał mgr inż. Wiesław Witek – Dyrektor Biura Koordynacji 

Inwestycji w Pasie Drogowym Urzędu m. st. Warszawy  przedstawiając inwestycje i remonty 

mające wpływ na ruch drogowy w roku 2011 oraz 2012, dlatego, że szereg zadań jest                     

w trakcie realizacji. 

 Największe utrudnienia w ruchu całego miasta, a szczególnie Pragi są spowodowane 

budową centralnego odcinka II linii metra. Ten odcinek o długości 6,1 km (z 7 stacjami),  jest 

realizowany od kilku miesięcy i ma być zakończony  w październiku 2013 r. Szereg tras 

łącznie z mostem Śląsko-Dąbrowskim prowadzi tylko ruch komunikacji publicznej. Wiosną 

2012 r. nastąpi także kilkumiesięczne zamknięcie ruchu na ul. Marszałkowskiej na odcinku 

od Al. Jerozolimskich do ul. Królewskiej. Będą czynione starania, ażeby w okresie 

Mistrzostw EURO 2012 zminimalizować utrudnienia ruchowe. Długi „weekend” majowy 

(28.04-06.05) ma być w pełni wykorzystany do krótkotrwałych, ale koniecznych prac 

remontowych i modernizacyjnych w mieście.  

 W sieci dróg krajowych przewiduje się: 

 dokończenie przebudowy drogi ekspresowej S8 (Trasy Roruńskiej) na odc. węzeł 

Modlinska – węzeł Marki, dług. 7,3 km, termin zakończenia 04. 2012, 

 budowę S8 na odc. Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową Nr 7 

(obecnie realizowany odc. miejski Salomea – Opacz), dług. 4,2 km, przejezdność 

drogi przewidywana jest na 05.2012, przy tym prowadzone są prace związane                       

z infrastrukturą techniczną dla Pruszkowa i okolic m.in. dla „uciepłownienia”, 

 budowę S2 (POW – Południowa Obwodnica Warszawy) od węzła Konotopa 

(łączącego trasę S8 z S2) do węzła Puławska, długości 10,5 km, przewidywana 

przejezdnośc – 05.2012, 

 budowa S2 od węzła Lotnisko do węzła Puławska (dług. 4,2 km) wraz z budową drogi 

ekspresowej S7 (N-S) od węzła Lotnisko do węzła Marynarska (dług. 4,3 km), termin 

zakończenia 04. 2012. 



 Do końca 2011 r. przewidziane jest zakończenie budowy Trasy Mostu Północnego 

(TMP) od węzła Modlińska do węzła Pułkowa, dług. 4,3 km oraz przewiduje się budowę 

dalszego odcinka trasy od węzła Pułkowa do węzła Młociny, dług. 860 m. Natomiast do 

końca 2012 r. przewidziane jest zakończenie budowy ul. Nowolazurowej, dług. 3,7 km. 

 W 2012 r. przewidziana jest budowa ul. Czerniakowskiej-bis, Kasprowicza (druga 

jezdnia od ul. Oczapowskiego do ul. Przy Agorze), Trasy Świętokrzyskiej od Wybrzeża 

Szczecińskiego do Zabranieckiej oraz przebudowy ul. Prostej, Wołoskiej, Wybrzeża 

Helskiego, Żegańskiej, Zwoleńskiej, Łodygowej. 

 Trwa przebudowa ciągu ulic Marsa – Żołnierskiej Etap I odc. od                       

ul. Naddnieprzańskiej do skrzyżowania Żołnierska/Rekrucka wraz z wiaduktem nad torami 

linii otwockiej (przewidywane zakończenie 06.2012).  

W zakresie robót kolejowych trwają prace przy: 

 modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia wraz z budową wiaduktów nad 

torami kolejowymi na ciągu ul. Klasyków (dług. 865 m) oraz ul. Mehofera (dług. 900 

m), które mają być zakończone w I półroczu 2012 r, 

 dokończeniu budowy łącznicy kolejowej do Lotniska im. Fryderyka Chopina dług. 

1800 m., z tego 1000 m. w tunelu, przewidywane zakończenie przed EURO 2012, 

 dokończeniu modernizacji dworców kolejowych Stadion (03.2012) oraz Centralnego  

i Wschodniego (05.2012). 

 Inwestycje tramwajowe na Pradze zostaną zakończone do maja 2012r (przede 

wszystkim uporządkowanie al. Zielenieckiej). Poważniejsze zadania czekają Jelonki                       

i Bemowo w rejonie ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich dotyczące remontu 

istniejących torowisk i budowy nowego odcinka trasy tramwajowej wzdłuż ul. Powstańców 

Śląskich  od ul. Górczewskiej do ul. Radiowej, budowy drugiej jezdni ul. Górczewskiej od 

pętli tramwajowej do gr. miasta oraz przebudowy sieci ciepłowniczej i gazowej w tym 

rejonie. 

 ZDM planuje w 2012 r. remont 79 odcinków ulic i 23 odcinki chodników. W Wawrze 

nastąpi budowa kolektora „W” wzdłuż ulic Nowozabielskiej, Kadetów, Traktu Lubelskiego,              

i Zwoleńskiej. 

 Dużym zadaniem jest budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy 

lewobrzeżnej do oczyszczalni Czajka. Do głównych zadań należą modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni, budowa syfonu w tunelu pod dnem Wisły, budowa kolektorów ściekowych na 

Białołęce i kanalizacyjnych na Młocinach oraz stacji utylizacji osadów. Oprócz tego przy 

budowie Mostu Północnego wykonano szereg innych prac towarzyszących dotyczących 



infrastruktury technicznej m.in. sieci wysokiego napięcia i połączenia z nowym GPZ 

(Głównym Punktem Zasilania).łącznie z 3 tunelami pod Wisłą dla sieci kablowej. 

 Za 10 miesięcy tzn. od 8 września 2012 r. miasto czekać będą nowe perturbacje 

związane z rozpoczęciem remontu mostu Grota Roweckiego. Już są planowane objazdy,                  

z wykorzystaniem najbardziej korzystnych ciągów ulicznych. Dyr. Witek przedstawił mapę 

ciągów komunikacyjnych chronionych podczas remontu mostu. 

 Na przełomie stycznia i lutego 2012 roku ma być opracowany harmonogram 

koordynujący  prace dotyczące układu komunikacyjnego Warszawy w 2012 r. 

 Obszarowo utrudnienia w ruchu w roku 2011 były spowodowane także realizacjami 

kubaturowymi punktowo rozproszonymi w  prawie tysiącu lokalizacji na terenie Warszawy. 

Dyr. Witek przedstawił Warszawską Mapę Inwestycji z obiektami kubaturowymi w trakcie 

realizacji bądź planowanych. 

 W dyskusji poruszono kilka spraw dotyczących planowania i realizacji różnych zadań 

inwestycyjnych m.in.: 

 uznano za poważny błąd niedoprowadzenie do realizacji wschodniego „ramienia” 

Obwodnicy Śródmiejskiej, co obecnie dało się szczególnie we znaki przy objazdach 

na Pradze związanych z budową II linii metra; Trasa Tysiąclecia była już 

przewidywana w planach Prezydenta Starzyńskiego, 

 uważano za bardzo dyskusyjne restrykcje dotyczące ochrony stalowni przy                       

ul. Szwedzkiej, powodujące ogromne trudności przy rozwiązaniu węzła z Trasą 

Tysiąclecia, 

 w związku z przygotowywaniem do remontu mostu Grota – Roweckiego, pozytywnie 

oceniono rezygnację z dobudowywania dodatkowych pasów ruchu na moście, głównie 

ze względu na koszty i znaczne wydłużenie czasu remontu, 

 mówiono o problemach ruchowych na ul. Puławskiej między POW a Rzymowskiego, 

które w wyniku rozwiązań BPRW będą zminimalizowane, 

 oceniono, że skala zadań przy koordynacji inwestycji w warszawskim układzie 

komunikacyjnym jest ogromna i panowanie nad tym wymaga dużego wysiłku                       

i umiejętności, a przedstawiona prezentacja bardzo wyraźnie przybliżyła te problemy              

i pokazała skalę zagadnienia. 

 

Opracował mgr inż. Adam Kotuszewski 

 


