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dotyczy:  konieczności wyznaczenia 4 pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej po jej 
przebudowie do drogi ekspresowej (S-8). 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 Bardzo dziękuję za udział przedstawicieli GDDKiA: p. Agnieszki Stefańskiej i 
p. Antoniego Muzińskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy – firmy Metrostav: p. 
Bogdana Puchały i p. Łukasza Czeleko w spotkaniu zorganizowanym przeze mnie w 
Urzędzie Dzielnicy Białołęka 22 stycznia 2014 r. 
 
 Podczas spotkania, na prośbę mieszkańców, którzy nie uczestniczyli w spo-
tkaniu, ale wcześniej sygnalizowali mi problem w rozmowach, czy mailem, poruszy-
łem problem liczby pasów ruchu na Trasie Armii Krajowej po jej przebudowie do dro-
gi ekspresowej S-8. Planowane są 3 pasy ruchu i pas awaryjny, zgodnie z planami 
zatwierdzanymi w 2005/2006 roku. Od momentu projektowania warszawskiego od-
cinka trasy ekspresowej S-8 do jej realizacji minęło jednak na tyle dużo czasu, że 
zmieniła się istotnie zabudowa we wschodniej części Białołęki (obszar pomiędzy ka-
nałem żerańskim, a granicami Warszawy). Z najnowszych danych demograficznych 
opracowanych staraniem urzędników miejskich przez Biuro Planowania Rozwoju 
Warszawy S.A. (opracowanie dostępne jest w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 
m.st. Warszawy) wynika, że we wschodniej Białołęce w najbliższych 25 latach za-
mieszka łącznie ok. 150 tys. mieszkańców, podczas gdy w 2005/2006 r. przewidy-
wano, że na tych terenach będzie docelowo mieszkać ok. 70-80 tys. mieszkańców. 
Tym samym przekrój Trasy S-8 na odcinku pomiędzy Wisłostradą, a ul. Słowackiego 
projektowano jako odcinek o przekroju 2x3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi. Obecne 
poprawki dotyczące liczby mieszkańców wschodniej Białołęki powodują, że ten odci-
nek Trasy S-8 będzie zbyt wąski, aby utrzymać właściwą przepustowość – z Trasy 
korzystać będzie o wiele więcej mieszkańców, niż zakładano. 



 W związku z powyższym proszę Pana Dyrektora o gruntowne przeanalizowa-
nie możliwości wyznaczenia na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej (S-8) 4 pasów 
ruchu bez pasa awaryjnego, zamiast 3 pasów ruchu z pasem awaryjnym. Na jezdni 
południowej mogą pozostać 3 pasy ruchu. Z projektu wykonawczego wynika, że obie 
jezdnie Trasy AK (S-8) będą miały przynajmniej 14 m szerokości, co w świetle obo-
wiązującego Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) pozwala na wyznaczenie 4-
ech pasów ruchu o szerokości 3,5 m każdy. 
 
 W miarę możliwości czasowych Pana Dyrektora, proszę o spotkanie w tej 
sprawie. 
 
 

                   Wojciech Tumasz 
 


