
                                                                                                                                                                                      
 

 
 

                               
 
 
 
 

LXXIV Forum Dyskusyjne 
  

Sprawozdanie z LXXIV Forum Dyskusyjnego na temat komunikacji dotyczącego 

„Dostosowanie Miejskiego Układu Drogowego  

do planowanej budowy drogi S-7 w kierunku Gdańska” 

 zorganizowanego przez  

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy  

oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej             

– Oddział w Warszawie. 

 

 

 

Warszawa 4 kwietnia 2011 r. 

  

 
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW  I TECHNIKÓW 
KOMUNIKACJI                                                                                        
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ   
ODDZIAŁ W WARSZAWIE 
ul. Czackiego 3/5 pok.206,  
00-043 Warszawa  



 Spotkanie odbyło się 31 marca 2011 roku w Warszawskim Domu Technika.                     

W Forum, które prowadził mgr inż. Adam Kotuszewski, uczestniczyło  ponad 25 osób. 

  Omówienia tematu na podstawie prezentacji wyników opracowania wykonanego 

przez konsorcjum biur projektowych: BPRW S.A. oraz TransEko sp.j. dokonał                        

mgr inż. Jacek Steinke, współautor opracowania. 

 Celem spotkania było zapoznanie szerokiego gremium z wynikami analiz dotyczących 

możliwości zmian w układzie drogowym Bielan i Bemowa w obszarze ograniczonym nowo 

zrealizowaną drogą S-8, Trasą Armii Krajowej, ulicami Marymoncką i Pułkową oraz granicą 

miasta.  

 Głównym celem było przedstawienie kształtu układu drogowego w północno – 

zachodniej części Warszawy wynikającego z przyjętych ustaleń dla drogi S-7 oraz zasad 

obsługi obszarów przyległych do S-7, a także pokazanie rozwiązań sytuacyjno – 

wysokościowych wybranych ulic. Istotną sprawą było rozwiązanie połączenia Trasy Mostu 

Północnego (TMP) z drogą S-7 przy jak najbardziej korzystnym ukształtowaniu układu 

drogowo – ulicznego. 

 We wstępnej fazie prac przyjęto 8 wariantów rozwoju układu drogowego. W wyniku 

analiz przeprowadzonych w I etapie najkorzystniejsze okazały się warianty W1 i W7: 

 W1 – przedłużenie TMP (w klasie G) od ul. Wólczyńskiej do ul. Radiowej,                        

z przebiegiem w tunelu pod lotniskiem Babice, które według pozyskanych informacji 

ma funkcjonować nadal m.in. jako baza dla służb sanitarnych, 

 W-7 jest zbliżony do W1, różniący się w sposobem przeprowadzenia  powiązania 

TMP z S-7, od węzła „Janickiego” po śladzie ul. Wólczyńskiej, zamiast w korytarzu 

wzdłuż południowej granicy Huty. 

 Analizy potwierdziły korzystniejsze prowadzenie TMP, w klasie GP od węzła 

„Młociny” do węzła „Janickiego”. Warto podkreślić, że trasa przebiega w korytarzu 

rezerwowanym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Warszawy.  

 W dyskusji poruszono głównie dwa problemy:  

 czy istnieje potrzeba realizacji ul. Janickiego (ulica biegnąca po północnej stronie             

ul. Arkuszowej). Wyjaśniono, że ul. Arkuszowa pozostanie jako lokalna, bowiem 

obecny ruch powoduje tam duże trudności dla otoczenia, a ul. Janickiego, będącą od 

dawna w planach, uznano za potrzebną do realizacji, 

 proponowano prowadzenie TMP na odcinku od ul. Arkuszowej do węzła „Janickiego” 

nie ul. Wólczyńską jak prezentował Prelegent, ale bezpośrednio ul. Arkuszową do S-7, 



takiego rozwiązania nie potwierdziły analizy, a zaproponowane rozwiązanie tworzy 

zespół węzłów korzystnie ze sobą współpracujących. 

 Kol. Jacek Steinke jeszcze po zakończeniu Forum udzielał indywidualnych wyjaśnień. 

 

Opracował: 

Adam Kotuszewski 

  

 

 

 


