
                                                                                                                                                                                      
 

 
 

                               
 
 
 
 

 
Sprawozdanie z LXXV Warszawskiego Forum Dyskusyjnego zorganizowanego przez 

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy  

oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej             

– Oddział w Warszawie.  

Temat Forum: „Przedłużenie Trasy Armii Krajowej do węzła Konotopa” 

 

 

 

Warszawa, 4 maja 2011 r. 

  

 LXXV Forum Dyskusyjne odbyło się 28 kwietnia 2011 roku  w Warszawskim Domu 

Technika. Spotkanie poprowadził Prezes Warszawskiego oddziału SITK mgr inż. Wojciech 

Wojtysiak. W Forum uczestniczyło ponad 30 osób 

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



  Na podstawie opracowania wykonanego przez biuro ARCADIS Warszawa 

prezentacji dokonał jego współautor, inż. Andrzej Berliński, przedstawiając jednocześnie 

współpracowników tego opracowania. 

 Krajowa droga ekspresowa S8 przebiega od Wrocławia do Białegostoku, ale na Forum 

przedstawiono nowo zrealizowany odcinek warszawski, tzn. od rejonu wsi Konotopa (w 

gminie Ożarów Mazowiecki) do rejonu ul. Powązkowskiej w Warszawie. Celem tej 

inwestycji jest zapewnienie sprawnego wprowadzenia ruchu od zachodu z autostrady A2 w 

istniejącą Trasę Armii Krajowej. Nowy odcinek o długości 10,4 km przebiega przez tereny 

gminy Stare Babice oraz dzielnice Warszawy – Wolę, Żoliborz i Bemowo. 

 Droga ta jest przedstawiana w planach Warszawy i Województwa Warszawskiego 

(obecnie Mazowieckiego) od 1961 r., kiedy zatwierdzono jej przebieg. W 2006 r. uzyskano 

decyzje lokalizacyjne dla dwóch odcinków: do ul. Lazurowej, a następnie do Prymasa 

Tysiąclecia. W decyzjach nałożono m.in. obowiązek przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w poszczególnych gminach, co miało miejsce na etapie wykonywania projektu i 

uzgodnień. 

 Omawiana Trasa S8 oprócz początkowego odcinka prowadzi przeważnie przez tereny 

silnie zurbanizowane, co przyczyniło się do powstania dużej liczby kolizji. Nastąpiła potrzeba 

zabezpieczenia kanału „Wolumen”, budowy 3 galerii pod drogą ekspresową dla magistrali 

wodociągowej o średnicy 1000 mm i 1 galerii dla magistrali wodociągowej o średnicy 650 

mm oraz sieci cieplnych, 6 tras linii wysokiego napięcia (110 i 220 kV), przebudowy 

bocznicy kolejowej na długości 2391 metrów, przebudowy torowiska tramwajowego w 

rejonie ulicy Radiowej, a także przebudowy uzbrojenia wojskowego. 

 Dostępność do Trasy S-8 na analizowanym odcinku  zapewniają 3 węzły:  

 „Mory” z ul. Poznańską (przedłużenie ul. Połczyńskiej),  

  węzeł zespolony Warszawska (przedłużenie ul. Górczewskiej) – Lazurowa  

  Prymasa Tysiąclecia – Armii Krajowej na Powązkach. 

 Trasa posiada 2 jezdnie po 3 pasy ruchu o szer. 3,5 m z pasem dzielącym szerokości 

5,0 m oraz pasy awaryjne po 2,5 m. Łącznie z Trasą nastąpiła konieczność budowy 11,6 km 

dróg dojazdowych i 5,9 km dróg poprzecznych, a także 11,7 km łącznic drogowych na 

węzłach. 

 Wybudowano ponad 30 obiektów inżynieryjnych: wiadukty, tunele, przejazdy pod 

drogami, kładki rowerowo – piesze, ok. 1,2 km ścian oporowych i ok. 6,5 km ścian 

szczelinowych oraz 8,3 km ekranów akustycznych. Zbudowano także 33 zbiorniki retencyjne 

i przelewowe.  



 W toku dyskusji poruszono kwestię przekroju poprzecznego wybudowanego odcinka 

trasy S-8 od węzła w rejonie wsi Konotopa do węzła w rejonie ul. Powązkowskiej w 

Warszawie. Debata toczyła się także na temat kosztów realizacji w/w odcinka, jak również 

stanu nawierzchni. Prelegent poinformował zgromadzonych, że obecnie prowadzone są 

badania grubości poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni i ich zachowania w trakcie 

ruchu w różnych warunkach. Dodał również, że głównym czynnikiem wpływającym na 

całkowity, wysoki koszt budowy przedmiotowego odcinka trasy S-8 był znaczny wzrost cen 

materiałów budowlanych obserwowany od 2007 roku.  

 Podsumowując warto zauważyć, że trasa ta zapewni połączenie z projektowaną 

autostradą A-2 (z kierunku zachodniego), a więc w znaczny sposób odciąży inne ulice 

przyjmujące obecnie ruch napływający właśnie z kierunków zachodnich.   

 

 

 

 


