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KALENDARIUM

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców dzielnic


4 ,10 marca 2016 r. - spotkania z mieszkańcami Żoliborza



7 marca 2016 r. - spotkanie z mieszkańcami Targówka



9 marca 2016 r. - spotkanie z mieszkańcami Pragi-Północ

Spotkania konsultacyjne dla radnych dzielnic i członków
Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego


17 lutego 2016 r. - spotkania z radnymi i członkami DKDS w dzielnicy Żoliborz



23 lutego 2016 r. - spotkania z radnymi i członkami DKDS w dzielnicy Targówek



8 marca 2016 r. - spotkania z radnymi i członkami DKDS w dzielnicy Praga-Północ

Wyłożenie dokumentu z możliwością składania uwag w trzech dzielnicach:
Praga-Północ, Targówek, Żoliborz


15 lutego - 20 marca 2016

Formularz on-line do zbierania uwag


15 lutego - 20 marca 2016
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INFORMACJE O PROJEKCIE
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych do sierpnia 2016 roku prowadzi aktualizację
projektu mostu Krasińskiego wraz z dojazdami. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
trzech warszawskich dzielnic: Pragi-Północ, Targówka i Żoliborza. Jej realizacja oznacza
budowę nowej drogi z trasą tramwajową o długości ok. 3 km.
Inwestycja podzielona została na dwa etapy:
 od pl. Wilsona do ul. Jagiellońskiej wraz z przeprawą mostową,
 od ul. Jagiellońskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty z wiaduktem nad terenami kolejowymi.
Rozpoczęcie budowy przewidziane jest w latach 2021-2023.
W ramach konsultacji społecznych zebrano uwagi dotyczące wprowadzenia zmian do
wybranych elementów inwestycji.

ZAKRES KONSULTACJI
Zakres konsultacji społecznych został określony podczas spotkań Okrągłego Stołu –
procesu poprzedzającego konsultacje, do którego zostali zaproszeni przedstawiciele trzech
dzielnic (władze samorządowe oraz mieszkańcy), na terenie których będzie przebiegać
inwestycja.
Przez cały okres konsultacji zainteresowani mogli zapoznać się zarówno ze
schematycznymi jak i technicznymi rysunkami poszczególnych odcinków inwestycji
udostępnionymi na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.
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Ulica Krasińskiego

szerokość jezdni
liczba pasów ruchu
szerokość pasów ruchu
wydzielenie pasa dla autobusów
sposób prowadzenia ruchu rowerowego
lokalizacja i szerokość chodników dla pieszych
lokalizacja i szerokość przejść dla pieszych
lokalizacja przystanków komunikacji publicznej
liczba i lokalizacja miejsc parkingowych
zieleń - analiza możliwości dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów
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Węzeł z Wisłostradą

szerokość jezdni
liczba pasów ruchu
szerokość pasów ruchu
lokalizacja przejść dla pieszych
sposób prowadzenia ruchu rowerowego
zieleń - analiza możliwości dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów
lokalizacja przystanków komunikacji publicznej
estakady na węźle z Wisłostradą
szerokość jezdni
liczba pasów ruchu
szerokość pasów ruchu
6

Osiedle Śliwice

analiza możliwości i sposobów poprawy obsługi komunikacyjnej Śliwic
ograniczenie ingerencji inwestycji w tereny zieleni

7

PODMIOTY
ZAANGAŻOWANE
W KONSULTACJE
Proces konsultacji koordynowany był przez Wydział Konsultacji Społecznych i Partycypacji
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jednostką merytoryczną
odpowiedzialną za proces był Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (inwestor). W proces
zaangażowane były następujące podmioty: Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st.
Warszawy, Biuro Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy, Tramwaje Warszawskie Sp.
z o.o., Zarząd Dróg Miejskich, Mosty Katowice Sp. z o.o. (projektant odpowiedzialny za
aktualizację projektu).
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DZIAŁANIA PODJĘTE
W RAMACH KONSULTACJI
ZBIERANIE UWAG
W ramach konsultacji społecznych uwagi zbierano w następujący sposób:
Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.
Każde ze spotkań konsultacyjnych składało się z dwóch części: informacyjnej, polegającej
na prezentacji aktualnego projektu inwestycji i odpowiedzi na pytania mieszkańców oraz
warsztatowej, podczas której można było zgłaszać szczegółowe uwagi w oparciu o aktualne
projekty wybranych elementów inwestycji podlegających konsultacjom. W ramach spotkań
do dyspozycji uczestników byli przedstawiciele biur i jednostek miejskich zaangażowanych
w temat oraz przedstawiciele projektanta odpowiedzialnego za aktualizację projektu
inwestycji. Podczas części warsztatowej uczestnicy pracowali na specjalnie
przygotowanych mapach. W spotkaniach konsultacyjnych dla mieszkańców uczestniczyło
odpowiednio: Praga-Północ ok. 50 osób, Żoliborz – pierwsze spotkanie – ok. 80 osób,
Żoliborz – drugie spotkanie – ok. 50 osób, Targówek – ok. 60 osób. Transkrypcje
wszystkich spotkań opublikowane są na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Spotkania konsultacyjne na Targówku oraz Żoliborzu, fot. D. Wargocki, M. Górecki.
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Formularz on-line do zbierania uwag.
W ramach konsultacji powstał formularz on-line dedykowany temu procesowi. Formularz
prezentował inwestycję podzieloną na odcinki (prezentowane na schematycznych
rysunkach), w oparciu o którą uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat poszczególnych
kwestii poddawanym konsultacjom (np. ruch rowerowy, ruch pieszy, liczba i szerokość
pasów). Łącznie wypełniono 689 ankiet. Najwięcej ankiet zostało wypełnionych przez
mieszkańców Żoliborza – 322, Targówka – 118, Pragi-Północ – 39 osób.
Spotkania z radnymi i członkami Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego na
terenie Pragi-Północ, Targówka, Żoliborza.
Wyłożenie dokumentu z możliwością składania uwag. W urzędach Dzielnic: PragaPółnoc, Targówek, Żoliborz, można było zapoznać się z aktualnym projektem
inwestycji oraz zgłosić uwagi wypełniając formularz do zbierania uwag w wersji
papierowej. Łącznie, we wszystkich dzielnicach wypełniono 6 formularzy oraz
zgłoszono 2 uwagi pisemnie poza formularzem.
Warianty rozwiązań projektowych, które zostały zgłoszone podczas konsultacji społecznych
zostały zebrane i wraz ze stanowiskiem inwestora stanowią załącznik nr 1 do raportu.
Formularz do zbierania uwag stanowi załącznik nr 2 do raportu.
Dodatkowo w trakcie trwania konsultacji do Centrum Komunikacji Społecznej oraz Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych wpłynęły:
trzy pisma skierowane przez Stowarzyszenie Żoliborzan,
pismo skierowane przez Radę Kolonii Śliwice,
pytania od mieszkanki Żoliborza reprezentującej grupę mieszkańców zawierające
pytania w sprawie Trasy Mostu Krasińskiego. Pytania i odpowiedzi zostały
opublikowane na platformie: www.konsultacje.um.warszawa.pl,
pytania skierowane do Urzędu m.st. Warszawy przekazane przez grupę
mieszkańców reprezentujących inicjatywę Nie dla Mostu Krasińskiego. Pytania i
odpowiedzi zostały opublikowane na platformie: www.konsultacje.um.warszawa.pl,
pismo od mieszkanki skierowane do Prezydenta m.st. Warszawy Pana Jarosława
Jóźwiaka,
pismo od mieszkańca skierowane do Rady m.st. Warszawy,
interpelacja poselska,
6 maili z uwagami,
2 wnioski o udzielenie informacji publicznej.
Odpowiedzi na maile oraz pisma dot. mostu Krasińskiego stanowią załącznik nr 3 do
raportu.

10

AKCJA INFORMACYJNA
Informacje na temat konsultacji były przekazywane w następujący sposób:
plakaty i ulotki
Plakaty wywieszono m.in. na słupach ogłoszeniowych, w gablotach informacyjnych,
w jednostkach oświatowych, bibliotekach publicznych, zakładach gospodarowania
nieruchomościami, ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, urzędach dzielnic,
spółdzielniach mieszkaniowych, na terenie osiedli. Na terenie osiedla Śliwice
rozdystrybuowano dodatkowo 300 ulotek.

Plakat informujący o konsultacjach.
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Dzielnica

Liczba plakatów/ulotek

Białołęka

50

Bielany

100

Praga-Północ

300

Osiedle Śliwice

300 ulotek

Targówek

725

Żoliborz

900

Pozostałe dzielnice

200

spoty
Spoty informacyjne w komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, SKM) w Warszawie
emitowane były w dniach: 22.02 – 6.03.2016 r. oraz 7.03 – 13.03.2016 r.
informacje on-line
-

Informacje na platformie dedykowanej konsultacjom społecznym w Warszawie:
www.konsultacje.um.warszawa.pl,

-

Informacje na profilu
społecznościowych,

-

Informacje o konsultacjach na stronach poszczególnych dzielnic oraz wybranych
instytucji (np. biblioteki),

-

Korespondencja mailowa do radnych dzielnic, członków DKDS, członków
dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, mieszkańców.

konsultacji

społecznych

oraz

dzielnic

w

mediach

sms
Urzędowy system powiadamiania sms na Żoliborzu.
wybrane informacje w mediach dot. konsultacji
- Gazeta Wyborcza, 19.02.2016 r.
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19647870,budowa-mostu-krasinskiegozoliborz-podwaza-konsultacje.html
- Gazeta Wyborcza, 10.03.2016 r.
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19744432,most-krasinskiego-utrudniwyjazd-z-domkow-na-sliwicach.html
- TVN Warszawa, 28.02.2016 r.
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ruszyly-konsultacje-w-sprawie-mostukrasinskiego,194721.html
- Targówek Info, 7.03.2016 r.
http://www.targowek.info/2016/03/dzis-spotkanie-w-sprawie-mostu-krasinskiego/
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PRZYJĘTY KIERUNEK
ZMIAN W PROJEKCIE
PO KONSULTACJACH
WSTĘP
W wyniku analizy wniosków i postulatów zgłoszonych przez mieszkańców w trakcie
konsultacji społecznych, zmianie uległy dotychczasowe rozwiązania projektowe dotyczące
mostu Krasińskiego wraz z dojazdami. Kierunek zmian odpowiada postulowanej przez
mieszkańców potrzebie zminimalizowania ingerencji nowej drogi w tereny, przez które
będzie ona przebiegać. Nowe rozwiązania uzyskały wstępną akceptację Inżyniera Ruchu
m.st. Warszawy i zostaną poddane dalszemu opiniowaniu oraz uzgadnianiu na poziomie
miejskich jednostek organizacyjnych (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu
Miejskiego m.st. Warszawy, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.) oraz gestorów sieci
kolidujących z projektowaną inwestycją. W ramach postępowania o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przeprowadzona zostanie ponowna
ocena oddziaływania inwestycji na środowisko, z której będą wynikały m.in. rozwiązania
w zakresie ochrony akustycznej. W ocenie inwestora, zastosowanie nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej BBTM-8B z lepiszczem gumowo-asfaltowym oraz
wykonanie torowiska tramwajowego w zabudowie trawiastej spowoduje, że hałas drogowy
nie będzie przekraczał dopuszczalnych poziomów przewidzianych obecnie w przepisach
i budowa ekranów akustycznych nie będzie konieczna.
Dalsze prace nad dokumentacją projektową, w tym realizacja opisanych wyżej działań,
mogą spowodować, że wprowadzone zmiany projektowe ulegną modyfikacji w zakresie
wynikającym z pozyskanych uzgodnień. Intencją inwestora jest jednak utrzymanie
rozwiązań w prezentowanym kształcie, gdyż w najwyższym stopniu godzi on oczekiwania
mieszkańców (przedstawione w trakcie spotkań konsultacyjnych, korespondencji
indywidualnej oraz w formularzach konsultacyjnych) z obowiązującymi przepisami oraz
dokumentami planistycznymi m.st. Warszawy, w tym przede wszystkim Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz
obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Należy
jednocześnie zaznaczyć, że liczba i różnorodność wariantów oraz opinii dotyczących
projektu inwestycji, które zostały zebrane w wyniku przeprowadzonych konsultacji
społecznych (zał. nr 1), wskazują na dużą rozbieżność wizji nowej drogi wśród
mieszkańców, którzy uczestniczyli w procesie. Przyjęty kierunek zmian stanowi zatem
rozwiązanie kompromisowe, łączące możliwości formalne i terenowe z dominującą częścią
zgłoszonych postulatów.
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ETAP I: od Placu Wilsona
do ulicy Jagiellońskiej
Ulica Krasińskiego
Od pl. T. W. Wilsona do ul. Wybrzeże Gdyńskie powstanie droga dwujezdniowa, która
przebiegać będzie w miejscu istniejącej ul. Z. Krasińskiego. Między jezdniami znajdzie się
trasa tramwajowa. Na każdej jezdni wytyczony zostanie jeden pas ruchu
o
szerokości 3,5 m. Przewidziane jest połączenie ul. Krasińskiego z ul. Dziennikarską i ul. S.
Czarnieckiego.
Zgodnie
z
postulatami
mieszkańców,
skręt
w lewo w ul. Czarnieckiego od strony Wisłostrady nie będzie możliwy. Po północnej stronie
drogi, wzdłuż budynków, zaprojektowano jezdnię lokalną, do której włączona jest ul. F.
Karpińskiego i zjazdy z ul. Krasińskiego. Wzdłuż jezdni lokalnej zostało zaprojektowanych
58 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Dodatkowo, przy jezdni
północnej ul. Krasińskiego pomiędzy pl. Wilsona a skrzyżowaniem z ul. Dziennikarską
zostało przewidzianych 21 miejsc postojowych równoległych do drogi. Zgodnie z
postulatami mieszkańców, ruch rowerowy zostanie oddzielony od ruchu pieszego. Wzdłuż
ul. Krasińskiego przewiduje się obustronną, wydzieloną, dwukierunkową ścieżkę rowerową
z przejazdami w rejonie skrzyżowań. Wyjątek stanowi odcinek po północnej stronie ul.
Krasińskiego, gdzie zlokalizowana jest jezdnia lokalna (od miejsca do zawracania przy pl.
Wilsona do wysokości zjazdu za ul. Czarnieckiego). Ruch rowerowy na tym odcinku
skierowany zostanie na jezdnię lokalną i będzie się tam odbywał na zasadach ogólnych. Od
drogi lokalnej do węzła z Wisłostradą ma powstać droga rowerowa o szerokości 2,5 m
przylegająca do chodnika. Po stronie południowej droga rowerowa będzie przebiegała
wzdłuż chodnika dla pieszych od strony jezdni i będzie oddzielona od jezdni pasem zieleni.
Projekt przewiduje budowę wydzielonych ciągów pieszych zarówno po stronie północnej jak
i południowej ul. Krasińskiego, z pełną obsługą przejść dla pieszych w rejonach
przystanków i skrzyżowań. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, w związku z zakładanym priorytetem dla ruchu tramwajowego w rejonie
skrzyżowań przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnych. Przejścia dla pieszych będą
zlokalizowane:
-

w rejonie pl. Wilsona,

-

przed i za skrzyżowaniem z ul. Czarnieckiego,

-

na końcu przystanku tramwajowego za ul. Czarnieckiego,

-

na wysokości ul. Kaniowskiej.

Przystanki autobusowe w kierunku Wisłostrady mają się znajdować za zjazdem z pl.
Wilsona oraz w rejonie ul. Czarnieckiego. Przystanek w stronę pl. Wilsona przewidziany
został w rejonie ul. Czarnieckiego. Zgodnie z postulatami mieszkańców zaprojektowany
został dodatkowy przystanek tramwajowy, który przewidziany jest za skrzyżowaniem
z ul. Czarnieckiego w kierunku Wisłostrady.
Powstający projekt zieleni ma umożliwić w jak najwyższym stopniu zachowanie istniejącej
zieleni wzdłuż ul. Krasińskiego, w tym drzew, które zgodnie z MPZP Żoliborz posiadają
duże walory przyrodniczo – krajobrazowe. Torowisko tramwajowe projektowane jest jako
zielone (nawierzchnia trawiasta).
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Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:
-

Zmiana szerokości jezdni ul. Krasińskiego – zwężenie z 2 do 1 pasa ruchu w każdą
stronę; wprowadzenie dodatkowego pasa na wlocie ul. Krasińskiego na Plac Wilsona,

-

Wprowadzenie przystanków tramwajowych i autobusowych w rejonie skrzyżowania
z ul. Czarnieckiego,

-

Wyeliminowanie możliwości skrętu w lewo z ul. Krasińskiego w ul. Czarnieckiego
od strony Wisłostrady,

-

Zapewnienie wjazdu na jezdnię lokalną znajdującą się po północnej stronie
ul. Krasińskiego tylko przez skrzyżowanie z ul. Dziennikarską,

-

Wyznaczenie dodatkowych
ul. Krasińskiego,

-

Wprowadzenie przystanku autobusowego na wlocie z pl. Wilsona w ul. Krasińskiego,

-

Zamiana ciągu pieszo-rowerowego na niezależne ciągi pieszy i rowerowy przy jezdni
południowej ul. Krasińskiego na odcinku pl. Wilsona – ul. Czarnieckiego,

-

Wprowadzenie placu do zawracania na końcu jezdni lokalnej przy placu Wilsona,

-

Wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych wzdłuż jezdni lokalnej na skrzyżowaniu
z ul. Karpińskiego, Dziennikarską oraz na wysokości ul. Czarnieckiego a także
na wlocie ul. Czarnieckiego,

-

Korekta lokalizacji i liczby miejsc postojowych przy jezdni lokalnej znajdującej się
po stronie północnej ul. Krasińskiego,

-

Zwężenie do 2 pasów ruchu wlotu ul. Czarneckiego,

-

Wprowadzenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Kaniowskiej i Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych przy ul. Krasińskiego.

miejsc

postojowych

wzdłuż

jezdni

północnej
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Węzeł z Wisłostradą
Nowe rozwiązania projektowe oznaczają zmniejszenie rozmiarów węzła z Wisłostradą przez
ograniczenie szerokości jezdni na poziomie terenu. Z uwagi na harmonogram prac nad
aktualizacją dokumentacji projektowej, nie przewiduje się zmian projektowych skutkujących
ingerowaniem w rozwiązania konstrukcyjne wiaduktów w ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie.
Zakłada się natomiast zatwierdzenie rozwiązań zamiennych zmierzających do redukcji
szerokości wiaduktów na węźle z Wisłostradą w trakcie realizacji inwestycji, co zgodnie
z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy ma nastąpić po roku
2021.
Skrzyżowanie ul. Krasińskiego z ul. Wybrzeże Gdyńskie i zjazdem z nowego mostu
ma być dwupoziomowe. Projekt przewiduje, że jezdnia ul. Krasińskiego prowadząca
w stronę Wisłostrady w rejonie skrzyżowania miałaby szerokość 10,5 m, co umożliwi
wyznaczenie 3 pasów ruchu (w tym pas do skrętu). Taką samą szerokość
przed skrzyżowaniem miałaby jezdnia prowadząca z mostu. Szerokość jezdni
prowadzących na skrzyżowanie z ul. Wybrzeże Gdyńskie to 7 m, co pozwala na wytyczenie
na nich 2 pasów ruchu (w tym pas do skrętu). Jezdnie umożliwiające zjazd ze skrzyżowania
będą miały 7 m szerokości (2 pasy ruchu). Wyjątek stanowi zjazd w ul. Krasińskiego gdzie
będzie wytyczony jeden pas ruchu o szerokości 3,5 m. Jezdnie na rondzie będą miały po
dwa pasy ruchu i buspas w linii ul. Krasińskiego.
Przez środek skrzyżowania na kierunku wschód-zachód przebiegać ma trasa tramwajowa.
Po północnej stronie węzła zaprojektowano skrzyżowanie z jezdniami ul. Gwiaździstej
i wjazdem do Centrum Olimpijskiego. Nad skrzyżowaniem w ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie
zaprojektowano dwie estakady. Szerokość jezdni na estakadach to 11,5 m, co pozwoli na
wyznaczenie 3 pasów ruchu w każdym kierunku. Jezdnie łącznicowe między Wybrzeżem
Gdyńskim a rondem będą miały szerokość umożliwiającą wyznaczenie dwóch pasów ruchu.
Projekt przewiduje budowę rozdzielonych ciągów pieszych i rowerowych w rejonie całego
węzła oraz budowę tunelu dla ruchu pieszego i rowerowego w rejonie przyczółka mostu
nad Wisłą. Ruch pieszy i rowerowy będzie miał zapewnione przejścia i przejazdy
na wszystkich jezdniach w rejonie węzła (poza estakadami).
Przystanki autobusowe znajdą się przy jezdniach zjazdowych ze skrzyżowania. Przystanki
tramwajowe mają być zlokalizowane po wschodniej stronie skrzyżowania (od strony mostu).
Zaadoptowane ma być jak najwięcej istniejącej zieleni. Opracowywany jest także projekt
nasadzeń nowej zieleni wykorzystujący całą wolną przestrzeń w rejonie węzła.
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Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:
-

Zmniejszenie powierzchni skrzyżowania na poziomie terenu przez przesunięcie jezdni
znajdujących się w ciągu ul. Krasińskiego (północnej i południowej) o ok. 10 m
w stronę linii tramwajowej,

-

Zmniejszenie liczby pasów ruchu,

-

Zmiana lokalizacji zatoki autobusowej w rejonie wjazdu do Centrum Olimpijskiego –
zatoka został przesunięta między jezdnię północną skrzyżowania, a drogę dojazdową
do Centrum Olimpijskiego,

-

Połączenie układu pieszego i rowerowego po stronie północnej węzła w rejonie
ul. Gwiaździstej i wjazdu do Centrum Olimpijskiego wraz z wyznaczeniem dodatkowych
przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów,

-

Zmiana lokalizacji przystanku tramwajowego – przesunięcie ze strony zachodniej na
wschodnią węzła z Wisłostradą.
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Przeprawa mostowa
Nowa droga przekroczy dolinę Wisły, stanowiącą obszar chroniony Natura 2000,
sześcioprzęsłowym mostem o długości ok. 720 m. Główne przęsło mostu znajdujące
się nad nurtem rzeki będzie miało rozpiętość 277 m. W rejonie przyczółka mostu po stronie
żoliborskiej, pod trasą, zaprojektowano tunel dla pieszych i rowerzystów, łączący północną
i południową cześć terenów rekreacyjnych. Most będzie miał 2 jezdnie (każda o szerokości
7 m), chodniki, drogi rowerowe i torowisko tramwajowe przebiegające przez środek
przeprawy. Szerokość jezdni pozwala na wyznaczenie 2 pasów ruchu w każdym kierunku.
Zgodnie z postulatami mieszkańców jeden z pasów ruchu będzie oznaczony jako buspas.

Skrzyżowanie z ulicą Jagiellońską
Na prawym brzegu Wisły droga przebiegnie przez tereny magazynowo-przemysłowe
do skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. A. Kotsisa. Skrzyżowanie z ul. Jagiellońską będzie
skrzyżowaniem dwóch ulic dwujezdniowych. Szerokość jezdni prowadzącej z mostu
w rejonie skrzyżowania wyniesie 14 m, co umożliwi wyznaczenie 4 pasów ruchu (w tym
2 pasy do skrętu i buspas). Natomiast szerokość jezdni prowadzącej od skrzyżowania
w kierunku mostu to 7 m (2 pasy ruchu w tym buspas).
Szerokość jezdni ul. Jagiellońskiej na wjazdach na skrzyżowanie wyniesie 17,5 m,
co umożliwi wytyczenie 5 pasów ruchu (w tym pasy do skrętu). Jezdnie ul. Jagiellońskiej
umożliwiające zjazd ze skrzyżowania będą miały 10,5 m szerokości (3 pasy ruchu).
Torowisko tramwajowe będzie przebiegać na wprost przez skrzyżowanie w kierunku
wschodnim.
Przystanki autobusowe będą się znajdowały na wylotach ze skrzyżowania. Przystanki
tramwajowe zlokalizowane zostaną za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską w kierunku
wiaduktu oraz po północnej stronie skrzyżowania.
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ETAP II: od ulicy
Jagiellońskiej do ulicy
Matki Teresy z Kalkuty
Ulica Kotsisa oraz wiadukt nad terenami kolejowymi
Droga na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty będzie przebiegać
głównie na estakadach. Środkowa estakada przeznaczona będzie dla torów tramwajowych.
Na wysokości peronu kolejowego stacji Warszawa-Praga zaprojektowano przystanki
tramwajowe skomunikowane z peronem kolejowym (schody oraz winda). Na skrajnych
estakadach znajdą się jezdnie o szerokości 7 m, co umożliwi wyznaczenie 2 pasów ruchu
w każdym kierunku oraz dwukierunkowe drogi rowerowe i chodniki dla pieszych. Początek
estakad pokryje się z istniejącą ul. Kotsisa. Ze względu na projektowany nasyp
przewidziana jest budowa nowej jezdni ulicy Kotsisa, która zapewni obsługę komunikacyjną
terenów zlokalizowanych przy istniejącej drodze. Kotsisa będzie drogą o szerokości 5,5 m
z możliwością zjazdu po południowej stronie skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Ulica
przebiegnie pod projektowaną estakadą i umożliwi skomunikowanie ulic S. Witkiewicza
i W. Gersona z ul. Jagiellońską. Po północnej stronie zapewnione będzie połączenie
ul. Kotsisa z istniejącym odcinkiem ul. W. Szernera.
Potrzeba zminimalizowania ingerencji inwestycji w tereny zielone osiedla Śliwice została
zrealizowana poprzez przesunięcie jezdni ul. Kotsisa w stronę jezdni głównych nowej drogi
i rezygnację z jednego pasa ruchu na jezdni głównej prowadzącej od strony wiaduktu
do skrzyżowania z ul. Jagiellońską.
Wzdłuż jezdni głównych oraz wzdłuż jezdni lokalnej przebiegającej pod wiaduktem
przewidziana jest budowa chodników. Dodatkowo wzdłuż jezdni głównych projektowane
są dwukierunkowe ścieżki rowerowe.
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Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:
-

Wydłużenie drogi dojazdowej po wschodniej stronie ulicy Jagiellońskiej o długość
1 przęsła wiaduktu nad terenami kolejowymi,

-

Likwidacja jednego z pasów ruchu na jezdni północnej (wlot na skrzyżowanie
z ul. Jagiellońską od strony wiaduktu),

-

Przysunięcie drogi dojazdowej maksymalnie do jezdni głównej i w konsekwencji
odsunięcie się od zabudowy mieszkaniowej o ok. 9,00 m.
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Skrzyżowanie ulic Odrowąża – Wysockiego – Matki Teresy
z Kalkuty
Droga pomiędzy estakadami a skrzyżowaniem z ulicami P. Wysockiego, św. J. Odrowąża i
Matki Teresy z Kalkuty przebiegać będzie na nasypie. Linia tramwajowa zostanie włączona
na wprost w istniejącą linię w ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz prawoskrętem w ul. Odrowąża.
Szerokość jezdni prowadzących do skrzyżowania wyniesie 10,5 m, co pozwoli na
wyznaczenie 3 pasów ruchu (w tym pasy do skrętu). Jezdnie umożliwiające zjazd
ze skrzyżowania będą miały 7,0. m szerokości (2 pasy ruchu). W związku z przebudową
skrzyżowania przewidziana jest modernizacja odcinka ul. Matki Teresy z Kalkuty w rejonie
przystanków tramwajowych.
Przystanki autobusowe znajdą się na wszystkich czterech wylotach skrzyżowania
ul. Odrowąża/Wysockiego a przystanek tramwajowy po wschodniej stronie skrzyżowania.
W rejonie skrzyżowania powstaną chodniki oraz dwukierunkowe ścieżki rowerowe.

Główne zmiany w stosunku do projektu wyjściowego:
-

Wydłużenie odcinka jezdni południowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Odrowąża
a przejazdem tramwajowym w rejonie włączenia nowej drogi w istniejącą ul. Matki
Teresy z Kalkuty,

-

Zwężenie o jeden pas ruchu jezdni głównych nowej drogi do skrzyżowania
z ul. Odrowąża/Wysockiego.
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