
            
Rada Dzielnicy Bia�o��ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 25 stycznia 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Bia�o��ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obs�ugi Rady Dzielnicy Bia�o��ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 � 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. !ukasz Lendner 
Dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad 
oddzia� w Warszawie 
ul. Mi�ska 25 
03 � 808 Warszawa 

znak: s8/powazkowska-modli�ska/03/2014 

dotyczy: konieczno�ci wyznaczenia 4 pasów ruchu na jezdni pó�nocnej Trasy Armii Krajowej po jej 
przebudowie do drogi ekspresowej (S-8).

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 Bardzo dzi�kuj� za udzia� przedstawicieli GDDKiA: p. Agnieszki Stefa�skiej i 
p. Antoniego Muzi�skiego oraz przedstawicieli Wykonawcy � firmy Metrostav: p. 
Bogdana Pucha�y i p. !ukasza Czeleko w spotkaniu zorganizowanym przeze mnie w 
Urz�dzie Dzielnicy Bia�o��ka 22 stycznia 2014 r. 

 Podczas spotkania, na pro�b� mieszka�ców, którzy nie uczestniczyli w spo-
tkaniu, ale wcze�niej sygnalizowali mi problem w rozmowach, czy mailem, poruszy-
�em problem liczby pasów ruchu na Trasie Armii Krajowej po jej przebudowie do dro-
gi ekspresowej S-8. Planowane s� 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 min��o jednak na tyle du�o czasu, �e 
zmieni�a si� istotnie zabudowa we wschodniej cz��ci Bia�o��ki (obszar pomi�dzy ka-
na�em �era�skim, a granicami Warszawy). Z najnowszych danych demograficznych 
opracowanych staraniem urz�dników miejskich przez Biuro Planowania Rozwoju 
Warszawy S.A. (opracowanie dost�pne jest w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 
m.st. Warszawy) wynika, �e we wschodniej Bia�o��ce w najbli�szych 25 latach za-
mieszka ��cznie ok. 150 tys. mieszka�ców, podczas gdy w 2005/2006 r. przewidy-
wano, �e na tych terenach b�dzie docelowo mieszka� ok. 70-80 tys. mieszka�ców. 
Tym samym przekrój Trasy S-8 na odcinku pomi�dzy Wis�ostrad�, a ul. S�owackiego 
projektowano jako odcinek o przekroju 2x3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi. Obecne 
poprawki dotycz�ce liczby mieszka�ców wschodniej Bia�o��ki powoduj�, �e ten odci-
nek Trasy S-8 b�dzie zbyt w�ski, aby utrzyma� w�a�ciw� przepustowo�� � z Trasy 
korzysta� b�dzie o wiele wi�cej mieszka�ców, ni� zak�adano. 



 W zwi�zku z powy�szym prosz� Pana Dyrektora o gruntowne przeanalizowa-
nie mo�liwo�ci wyznaczenia na jezdni pó!nocnej Trasy Armii Krajowej (S-8) 4 pasów 
ruchu bez pasa awaryjnego, zamiast 3 pasów ruchu z pasem awaryjnym. Na jezdni 
po!udniowej mog� pozosta� 3 pasy ruchu. Z projektu wykonawczego wynika, �e obie 
jezdnie Trasy AK (S-8) b�d� mia!y przynajmniej 14 m szeroko�ci, co w �wietle obo-
wi�zuj�cego Rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) pozwala na wyznaczenie 4-
ech pasów ruchu o szeroko�ci 3,5 m ka�dy. 

 W miar� mo�liwo�ci czasowych Pana Dyrektora, prosz� o spotkanie w tej 
sprawie. 

                 Wojciech Tumasz 



            
Rada Dzielnicy Bia�o��ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 27 marca 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Bia�o��ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obs�ugi Rady Dzielnicy Bia�o��ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 � 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. !ukasz Lendner 
Dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad 
oddzia� w Warszawie 
ul. Mi�ska 25 
03 � 808 Warszawa 

znak: s8/powazkowska-modli�ska/05/2014 

dotyczy: konieczno�ci wyznaczenia 4 pasów ruchu na jezdni pó�nocnej Trasy Armii Krajowej po jej 
przebudowie do drogi ekspresowej (S-8).

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 W styczniu br, skierowa�em do p. Dyrektora wniosek o tre�ci: 

 Bardzo dzi�kuj� za udzia! przedstawicieli GDDKiA: p. Agnieszki Stefa�skiej i p. Antoniego Muzi�skiego 
oraz przedstawicieli Wykonawcy � firmy Metrostav: p. Bogdana Pucha!y i p. "ukasza Czeleko w spotkaniu zorga-
nizowanym przeze mnie w Urz�dzie Dzielnicy Bia!o!�ka 22 stycznia 2014 r. 

 Podczas spotkania, na pro�b� mieszka�ców, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu, ale wcze�niej sygnali-
zowali mi problem w rozmowach, czy mailem, poruszy!em problem liczby pasów ruchu na Trasie Armii Krajowej 
po jej przebudowie do drogi ekspresowej S-8. Planowane s� 3 pasy ruchu i pas awaryjny, zgodnie z planami 
zatwierdzanymi w 2005/2006 roku. Od momentu projektowania warszawskiego odcinka trasy ekspresowej S-8 do 
jej realizacji min�!o jednak na tyle du�o czasu, �e zmieni!a si� istotnie zabudowa we wschodniej cz��ci Bia!o!�ki 
(obszar pomi�dzy kana!em �era�skim, a granicami Warszawy). Z najnowszych danych demograficznych opraco-
wanych staraniem urz�dników miejskich przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. (opracowanie dost�p-
ne jest w Biurze Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy) wynika, �e we wschodniej Bia!o!�ce w najbli�szych 
25 latach zamieszka !�cznie ok. 150 tys. mieszka�ców, podczas gdy w 2005/2006 r. przewidywano, �e na tych 
terenach b�dzie docelowo mieszka� ok. 70-80 tys. mieszka�ców. Tym samym przekrój Trasy S-8 na odcinku 
pomi�dzy Wis!ostrad�, a ul. S!owackiego projektowano jako odcinek o przekroju 2x3 pasy ruchu z pasami awa-
ryjnymi. Obecne poprawki dotycz�ce liczby mieszka�ców wschodniej Bia!o!�ki powoduj�, �e ten odcinek Trasy S-
8 b�dzie zbyt w�ski, aby utrzyma� w!a�ciw� przepustowo�� � z Trasy korzysta� b�dzie o wiele wi�cej mieszka�-
ców, ni� zak!adano. 
 W zwi�zku z powy�szym prosz� Pana Dyrektora o gruntowne przeanalizowanie mo�liwo�ci wyznaczenia 
na jezdni pó!nocnej Trasy Armii Krajowej (S-8) 4 pasów ruchu bez pasa awaryjnego, zamiast 3 pasów ruchu z 
pasem awaryjnym. Na jezdni po!udniowej mog� pozosta� 3 pasy ruchu. Z projektu wykonawczego wynika, �e 
obie jezdnie Trasy AK (S-8) b�d� mia!y przynajmniej 14 m szeroko�ci, co w �wietle obowi�zuj�cego Rozporz�-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430) pozwala na wyznacze-
nie 4-ech pasów ruchu o szeroko�ci 3,5 m ka�dy. 

 W miar� mo�liwo�ci czasowych Pana Dyrektora, prosz� o spotkanie w tej sprawie.



Niestety do dzi� nie otrzyma�em �adnej odpowiedzi w tej sprawie. Dlaczego? 

Zgodnie z art. 391 KPA, odpowied� prosz� przes�a� wy��cznie drog� elektroniczn� na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 

                 Wojciech Tumasz 





            
Rada Dzielnicy Bia�o��ka 
m. st.  Warszawy 
ul. Modli�ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, 
tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, wor@bialoleka.waw.pl, www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 31 marca 2014 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Bia�o��ka 

wojtum@gazeta.pl

Referat Obs�ugi Rady Dzielnicy Bia�o��ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 � 122 Warszawa 

www.radny.com.pl

Sz. P. !ukasz Lendner 
Dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad 
oddzia� w Warszawie 
ul. Mi�ska 25 
03 � 808 Warszawa 

znak: s8/powazkowska-modli�ska/06/2014 

dotyczy: konieczno�ci wyznaczenia 4 pasów ruchu na jezdni pó�nocnej Trasy Armii Krajowej po jej 
przebudowie do drogi ekspresowej (S-8).

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 W odpowiedzi dyr. Tomasza Kwieci�skiego z dnia 27 marca br (znak: GDDKi-
A-O/Wa-KP-9/S8-P-M/!M/415/117/14) na pismo � ponaglenie z dnia 27 marca 2014 
r. (znak: s8/powazkowska-modli�ska/05/2014), nie ma zawartej informacji na konkluzj�: 

�Niestety do dzi� nie otrzyma�em �adnej odpowiedzi w tej sprawie. Dlaczego?� 
  
Jednocze�nie w pi�mie dyrektora Kwieci�skiego podnoszona jest kwestia poszerze-
nia wiaduktów w ci�gu ul. Broniewskiego, tymczasem mój wniosek obejmuje Tras�
AK na odc. Wis�ostrada � ul. S�owackiego: 

��Tym samym przekrój Trasy S-8 na odcinku pomi�dzy Wis!ostrad�, a ul. S!owackiego projektowano jako odci-
nek o przekroju 2x3 pasy ruchu z pasami awaryjnymi. Obecne poprawki dotycz�ce liczby mieszka�ców wschod-
niej Bia!o!�ki powoduj�, �e ten odcinek Trasy S-8 b�dzie zbyt w�ski, aby utrzyma� w!a�ciw� przepustowo�� � z 
Trasy korzysta� b�dzie o wiele wi�cej mieszka�ców, ni� zak!adano. 
 W zwi�zku z powy�szym prosz� Pana Dyrektora o gruntowne przeanalizowanie mo�liwo�ci wyznaczenia 
na jezdni pó!nocnej Trasy Armii Krajowej (S-8) 4 pasów ruchu bez pasa awaryjnego, zamiast 3 pasów ruchu z 
pasem awaryjnym.� 

Poniewa� szeroko�� pó�nocnej jezdni Trasy AK pomi�dzy Wis�ostrad�, a ul. S�owac-
kiego w �wietle kraw��ników wynosi� b�dzie po przebudowie co najmniej 14 m, za�
prze�wit mi�dzy podporami wiaduktów w ci�gu ul. A. Mickiewicza wynosi ok. 16,5 m, 
tote� uwa�am, �e w celu wprowadzenia sta�ej organizacji ruchu na jezdni pó�nocnej 
Trasy AK (odc. Wis�ostrada � ul. S�owackiego) przewiduj�cej 4 pasy ruchu o szero-
ko�ci 3,5 m ka�dy �wystarczy� zmodyfikowa� obecnie zatwierdzon� w Pana oddziale 
sta�� organizacj� ruchu dla tego odcinka, która przewiduje 3 pasy ruchu + pas awa-



ryjny. Modyfikacja obecnie zatwierdzonej organizacji ruchu, by� mo�e wymaga!aby 
uzyskania zgody w!a�ciwego ministra w zakresie odst�pstwa od przepisów Rozpo-
rz�dzenia spisanych w Dz.U.1999.43.430 (Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie). Wystosowanie odpowied-
niego pisma do w!a�ciwego ministra pracownikom zatrudnionym w Pana oddziale 
powinno zaj�� nie wi�cej ni� 5 dni roboczych, za� uzyskanie odpowiedzi powinno 
nast�pi� po 30 dniach od daty dor�czenia pisma do w!a�ciwego ministra. Tym sa-
mym do po!owy czerwca 2014 r. by!aby znana odpowied�, na pytanie, czy mo�na 
zastosowa� na pó!nocnej nitce Trasy AK (odc. Wis!ostrada � ul. S!owackiego) orga-
nizacj� ruchu polegaj�c� na wyznaczeniu na jezdni tej trasy 4 pasów ruchu. Wszyst-
ko to pod warunkiem, �e np. do 08 kwietnia 2014 r, zostanie opracowane odpowied-
nie pismo w Pana oddziale i wys!ane do w!a�ciwego ministra. 

 Z tym, �e udzielenie odpowiedzi przez Pana oddzia! GDDKiA na moje pierw-
sze wyst�pienie w tej sprawie (pismo: s8/powazkowska-modli�ska/03/2014 z dnia 25 stycznia 
2014 r.) trwa!o 60 dni, tj. o 30 dni za d!ugo ni� precyzuj� to przepisy (art. 35 � 36 
KPA), co nie napawa optymizmem w zakresie szybkiego sporz�dzenia odpowiednie-
go pisma w �sprawie 4 pasów ruchu na Trasie AK� do w!a�ciwego ministra.  

 Ponownie prosz� o odpowied� dotycz�c� mo�liwo�ci wprowadzenia na Trasie 
AK po przebudowie do drogi S, 4 pasów ruchu na odc.: Wis!ostrada � ul. S!owackie-
go na jezdni pó!nocnej. 

 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowied� prosz� przes!a� wy!�cznie drog� elektro-
niczn� na adres: wojtum@gazeta.pl . 

                 Wojciech Tumasz 





Uwaga! Odpowied� na interpelacj� powinna by� przekazana nie pó�niej ni� w ci�gu 21 dni od daty zarejestrowania interpelacji przez Wydział Obsługi Rady. 

            
Rada Dzielnicy Białoł�ka miasta stołecznego Warszawy 
ul. Modli�ska 197, 03-122 Warszawa, tel. (22) 510 31 10, fax (22) 676 69 14, 
bialoleka.wor@um.warszawa.pl , www.bialoleka.waw.pl

Warszawa, 10 pa�dziernika 2015 r.  
Wojciech Tumasz 

radny dzielnicy Białoł�ka z ramienia WS Gospodarno��

Klub Radnych Niezale�nych 

wojtum@gazeta.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Białoł�ka 

ul. Modli�ska 197, pok. 123 

03 – 122 Warszawa 

www.radny.com.pl
Sz. P. Tomasz Kwieci�ski 
Dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oddział w Warszawie 
ul. Mi�ska 25 
03 – 808 Warszawa 

znak: s8/powazkowska-modli�ska/07/2014-15 

dotyczy: konieczno�ci wyznaczenia 4 pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej po jej 
przebudowie do drogi ekspresowej (S-8).

 Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 W �lad za dotychczasow� korespondencj�, m.in. odpowiedzi� Pana Dyrektora z dnia 
27 marca br (znak: GDDKiA-O/Wa-KP-9/S8-P-M/ŁM/415/117/14) na pismo – ponaglenie z 
dnia 27 marca 2014 r. (znak: s8/powazkowska-modli�ska/05/2014), spotkaniem z Panem Dyrektorem 
wiosn� 2014 r. w tej sprawie oraz w zwi�zku z faktem tworzenia si� zatorów drogowych na 
dopiero co poszerzonym mo�cie Grota oraz wyremontowanej Trasie AK (odc.: Wisłostrada – 
Słowackiego, w kierunku centrum), ponownie zwracam si� z pro�b� o wyznaczenie 4-ech 
pasów ruchu na północnej jezdni Trasy AK pomi�dzy Wisłostrad�, a ul. Słowackiego, 
nawet je�li pasy te musiałyby by� nieco w��sze ni� przewiduje odpowiednie Rozporz�dzenie. 

 Niestety, moje przewidywania co do powstawania zatorów drogowych na 
zmodernizowanej Trasie AK (S8) sprawdziły si�. W dalszym ci�gu stwierdzam, �e jedynie 
proponowana zmiana organizacji ruchu mo�e spowodowa� lepsze warunki do poruszania si�
drog� ekspresow� S8 w Warszawie. 

 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowied� prosz� przesła� wył�cznie drog� elektroniczn� na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 

                    Wojciech Tumasz 

  Radny Klubu Radnych Niezale�nych 

  wybrany z listy 

   Wspólnoty Samorz�dowej Gospodarno��








