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znak: s8/powazkowska-modli ńska/06/2014 
 
dotyczy:  konieczności wyznaczenia 4 pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej po jej 
przebudowie do drogi ekspresowej (S-8). 
 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W odpowiedzi dyr. Tomasza Kwiecińskiego z dnia 27 marca br (znak: GDDKi-
A-O/Wa-KP-9/S8-P-M/ŁM/415/117/14) na pismo – ponaglenie z dnia 27 marca 2014 
r. (znak: s8/powazkowska-modli ńska/05/2014), nie ma zawartej informacji na konkluzję: 
 
„Niestety do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Dlaczego?” 
  
Jednocześnie w piśmie dyrektora Kwiecińskiego podnoszona jest kwestia poszerze-
nia wiaduktów w ciągu ul. Broniewskiego, tymczasem mój wniosek obejmuje Trasę 
AK na odc. Wisłostrada – ul. Słowackiego: 
 
„…Tym samym przekrój Trasy S-8 na odcinku pomiędzy Wisłostradą, a ul. Słowackiego projektowano jako odci-
nek o przekroju 2x3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi. Obecne poprawki dotyczące liczby mieszkańców wschod-
niej Białołęki powodują, że ten odcinek 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 przeanalizowanie możliwości wyznaczenia 
na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej (S-8) 4 pasów ruchu bez pasa awaryjnego, zamiast 3 pasów ruchu z 
pasem awaryjnym.” 

 
Ponieważ szerokość północnej jezdni Trasy AK pomiędzy Wisłostradą, a ul. Słowac-
kiego w świetle krawężników wynosić będzie po przebudowie co najmniej 14 m, zaś 
prześwit między podporami wiaduktów w ciągu ul. A. Mickiewicza wynosi ok. 16,5 m, 
toteż uważam, że w celu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na jezdni północnej 
Trasy AK (odc. Wisłostrada – ul. Słowackiego) przewidującej 4 pasy ruchu o szero-
kości 3,5 m każdy „wystarczy” zmodyfikować obecnie zatwierdzoną w Pana oddziale 
stałą organizację ruchu dla tego odcinka, która przewiduje 3 pasy ruchu + pas awa-



ryjny. Modyfikacja obecnie zatwierdzonej organizacji ruchu, być może wymagałaby 
uzyskania zgody właściwego ministra w zakresie odstępstwa od przepisów Rozpo-
rządzenia spisanych w Dz.U.1999.43.430 (Rozporządzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Wystosowanie odpowied-
niego pisma do właściwego ministra pracownikom zatrudnionym w Pana oddziale 
powinno zająć nie więcej niż 5 dni roboczych, zaś uzyskanie odpowiedzi powinno 
nastąpić po 30 dniach od daty doręczenia pisma do właściwego ministra. Tym sa-
mym do połowy czerwca 2014 r. byłaby znana odpowiedź, na pytanie, czy można 
zastosować na północnej nitce Trasy AK (odc. Wisłostrada – ul. Słowackiego) orga-
nizację ruchu polegającą na wyznaczeniu na jezdni tej trasy 4 pasów ruchu. Wszyst-
ko to pod warunkiem, że np. do 08 kwietnia 2014 r, zostanie opracowane odpowied-
nie pismo w Pana oddziale i wysłane do właściwego ministra. 
 
 Z tym, że udzielenie odpowiedzi przez Pana oddział GDDKiA na moje pierw-
sze wystąpienie w tej sprawie (pismo: s8/powazkowska-modli ńska/03/2014 z dnia 25 stycznia 
2014 r.) trwało 60 dni, tj. o 30 dni za długo niż precyzują to przepisy (art. 35 – 36 
KPA), co nie napawa optymizmem w zakresie szybkiego sporządzenia odpowiednie-
go pisma w „sprawie 4 pasów ruchu na Trasie AK” do właściwego ministra.  
 
 Ponownie proszę o odpowiedź dotyczącą możliwości wprowadzenia na Trasie 
AK po przebudowie do drogi S, 4 pasów ruchu na odc.: Wisłostrada – ul. Słowackie-
go na jezdni północnej. 
 
 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektro-
niczną na adres: wojtum@gazeta.pl . 
 
 

                   Wojciech Tumasz 
 


