Kwestie dot. mostu Krasińskiego, które zostały ustalone w ramach okrągłego
stołu w dniu 12.01.2016 r.
I.

Propozycja przebiegu procesu dotyczącego mostu Krasińskiego:

1. Proces będzie przebiegał dwuetapowo.
2. I etap – zasięgnięcie opinii służącej poznaniu punktu widzenia mieszkańców na temat
inwestycji jaką jest most Krasińskiego. Celem badania jest poznanie opinii mieszkańców
miasta na temat inwestycji jaką jest Most Krasińskiego. Badanie jest odpowiedzią na
potrzebę wyrażoną przez uczestników I spotkania okrągłego stołu dot. zadania mieszkańcom
pytania: Czy budować most/ czy nie budować?
3. II etap - jeżeli na drodze badania zostanie wyrażona potrzeba budowy mostu,
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Wydział konsultacji społecznych i
partycypacji CKS przedstawi na kolejnym spotkaniu okrągłego stołu propozycje form
i przebiegu prowadzenia konsultacji. Będą one poddane dyskusji w gronie uczestników
okrągłego stołu.
4. Jeżeli wynik badania opinii publicznej będzie wskazywał na to, że mieszkańcy nie wyrażają
potrzeby budowy mostu, to decyzja o tej inwestycji będzie należeć do Rady Warszawy.
Miasto nie wyklucza, że takie pytanie przedłoży do Rady Warszawy, by to ona ostatecznie
zdecydowała o przyszłości inwestycji.
5. Do czasu ogłoszenia wyników badania opinii publicznej nie będą prowadzone konsultacje
społeczne.

II.

Zakres zmian projektowych, podlegających konsultacjom społecznym wskazany
przez Miasto:

1. ulica Krasińskiego
 szerokość jezdni,
 liczba pasów ruchu,
 szerokość pasów ruchu,
 wydzielenie pasa dla autobusów,
 sposób prowadzenia ruchu rowerowego (oddzielna droga dla rowerów lub pas ruchu
dla rowerów wyznaczony w jezdni),
 lokalizacja i szerokość chodników dla pieszych,
 lokalizacja i szerokość przejść dla pieszych,
 lokalizacja przystanków komunikacji publicznej,
 liczba i lokalizacja miejsc parkingowych,
 rozwiązania dot. skrzyżowania z ulicą Czarnieckiego,
 zieleń (analiza możliwości dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów).

2. węzeł z Wisłostradą
 ograniczenie zajętości terenu przez rozwiązania drogowe,
 ograniczenie szerokości jezdni,
 ograniczenie liczby pasów ruchu,
 lokalizacja przejść dla pieszych,
 sposób prowadzenia ruchu rowerowego,
 sposób organizacji zieleni.
3. osiedle Śliwice
 analiza możliwości i sposobów poprawy obsługi komunikacyjnej Śliwic,
 ograniczenie ingerencji inwestycji w tereny zielone,
 alternatywne sposoby zabezpieczenia akustycznego.
4. most Krasińskiego
 przeznaczenie pasów ruchu (komunikacja indywidualna, komunikacja zbiorowa).

III.

Zakres zmian projektowych nie podlegających konsultacjom społecznym wskazany
przez Miasto:

1. konstrukcja wiaduktu projektowanego w ciągu ulicy Wybrzeże Gdyńskie,
2. konstrukcja mostu w tym:
 szerokość i długość obiektu,
 liczba i lokalizacja podpór,
 lokalizacja trasy tramwajowej,
 lokalizacja infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego.

IV.

Odpowiedzi na pytania/postulaty, które pojawiły się podczas dwóch posiedzeń
okrągłego stołu.

1. Możliwość ograniczenia wjazdu samochodów osobowych z planowanego mostu w ul.
Krasińskiego.
Jest to kwestia rozwiązań dot. organizacji ruchu w obrębie ul. Krasińskiego. Takie ograniczenia są
możliwe. Projektant w trakcie konsultacji społecznych przedstawi propozycję rozwiązań dot. ul.
Krasińskiego.
Zmiany mogą dotyczyć:










szerokości jezdni, liczby pasów ruchu, szerokości pasów ruchu,
wydzielenia pasa dla autobusów,
sposobu prowadzenia ruchu rowerowego (droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów
wyznaczony w jezdni),
lokalizacji i szerokości chodników dla pieszych,
lokalizacji i szerokości przejść dla pieszych,
lokalizacji przystanków komunikacji publicznej,
liczby i lokalizacji miejsc parkingowych,
rozwiązań skrzyżowania z ul. Czarnieckiego,
zieleń (analiza możliwości dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów).
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2. Jak zmieni się procentowo powierzchnia węzła ul. Krasińskiego z Wisłostradą w porównaniu do
stanu obecnego? Jaka będzie skala węzła? W 2008 roku Inżynier Ruchu na spotkaniu z firmą
Systra zwrócił uwagę na dużą terenochłonność węzła z długimi drogami ewakuacyjnymi.
Według przedstawiciela Stowarzyszenia Żoliborzan główny zarzut wobec projektu węzła to jego
duża zajętość oraz duża liczba wlotów i wylotów, która w porównaniu do obecnie istniejącego
jest dwukrotnie większa.
Zajętość terenu wynikająca z rozwiązań przewidzianych w projekcie, którym dysponuje ZMID jest
porównywalna ze stanem istniejącym. Powierzchnia istniejącego węzła wynosi ok. 56 800 m²
natomiast projektowanego 54 800 m² (w obrysie zewnętrznych krawężników układu drogowego;
w wyliczonych powierzchniach nie ujęto wlotu w kierunku wschodnim na most).
W trakcie konsultacji społecznych ZMID przedstawi propozycję rozwiązań dot. ograniczenia
zajętości powierzchni niezbędnej do przebudowy węzła w poziomie terenu.
3. Kwestia parkowanie na Żoliborzu – w jaki sposób nie powiększyć już istniejącego obecnie
problemu „park and drive” na Żoliborzu po otwarciu mostu (mieszkańcy innych dzielnic
przyjeżdżają na Żoliborz, pozostawiają samochody i przesiadają się do metra, tym samym
zabierając miejsca parkingowe mieszkańcom)?
Postulat ograniczenia napływu „obcych” samochodów parkujących w rejonie pl. Wilsona (obszar
nieformalnego Park&Ride) może być zrealizowany poprzez uruchomienie strefy SPPN. Analizy
wykonane na zlecenie ZDM w 2012 r. przedstawiają podstawowe uwarunkowania takiego
przedsięwzięcia. W analizie Żoliborz został podzielony na 5 obszarów i z tego 2 obszary zostały
wybrane jako priorytetowe. Na ich obszarze można by zaplanować ok. 3000 miejsc parkingowych.
Zmniejszenie liczby miejsc postojowych w związku z wprowadzeniem strefy można
zrekompensować uruchomieniem parkingu nad komorą dla torów odstawczych na stacji metra pl.
Wilsona – obecnie parking ten jest w obszarze analiz programu PPP dla parkingów podziemnych
w Warszawie.
Decyzja o stworzeniu strefy płatnego parkowania wymaga przygotowania i złożenia wniosku przez
władze dzielnicy Żoliborz. Wniosek powinien być poprzedzony najpierw analizą ekspercką,
następnie szerokimi konsultacjami społecznymi (tak, aby nie powtórzyć przypadku Ochoty). Miasto
zadeklarowało, że nie pozostawi dzielnicy samej z problemem płatnego parkowania i wesprze ją w
przeprowadzeniu procesu konsultacji. Po zakończeniu konsultacji wniosek o wprowadzenie strefy
płatnego parkowania musi zostać przedłożony Radzie Warszawy.
4. Postulat - położenie nacisku na komunikację zbiorową na moście/ uprzywilejowanie
komunikacji zbiorowej.
Projekt mostu Krasińskiego wraz z dojazdami na Żoliborzu oraz na Pradze Północ i Targówku już
w obecnym kształcie zdecydowanie uwzględnia elementy komunikacji publicznej – trasa
tramwajowa między placem Wilsona i ulicą Jagiellońską oraz Odrowąża/Matki Teresy z Kalkuty jest
tego wyrazem, planowane przystanki autobusowe, możliwość realizacji pasów autobusowych.
Przedmiotem konsultacji może być skala uprzywilejowania komunikacji publicznej w tym projekcie.
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5. W projekcie planowane jest zamontowanie 6 metrowych ekranów akustycznych w odległości 20
metrów od domów na Śliwicach. Nie jest to rozwiązanie o charakterze śródmiejskim lub
miejskim.
Decyzją RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach na Inwestora został nałożony obowiązek
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w trakcie pozyskiwania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach ww. oceny zostanie wykonana analiza
akustyczna uwzględniająca podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r.) oraz zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych (np. nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej BBTM 8B
z lepiszczem gumowo-asfaltowym). Jeżeli powyższe zmiany nie wykluczą konieczności
zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych w ostateczności zaprojektowane zostaną
bariery akustyczne w postaci gabionów lub ekranów ziemnych. Ekrany w formie przewidzianej
w projekcie z 2012 r. nie będą realizowane.
6. Potrzeba opracowania i uchwalenia MPZP dla terenu Śliwic i Żerania. Budowa mostu spowoduje
ingerencję w tkankę miejską, która nie jest jeszcze zabudowana. Brak MPZP spowoduje
monokulturowość powstających na tym terenie nowych osiedli, które budowane są bez
zaplecza socjalnego (m.in. przedszkola, szkoły) oraz miejsc pracy.
Przygotowanie projektów planów miejscowych dla terenów Żerania, Śliwic i Plelcowizny znajduje
się w kręgu zainteresowania m.st. Warszawy. Plany będą powstawały sukcesywnie dla kolejnych
fragmentów tego obszaru. Jako pierwszy będzie przygotowywany plan dla rejonu Golędzinowa.
Rada m.st. Warszawy podjęła już stosowną uchwałę wszczynającą procedurę planistyczną. W II
kwartale b.r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych w tym zakresie. Ponadto aktualnie
trwają już prace analityczne mające na celu przygotowanie kolejnych projektów uchwał
wszczynających procedurę planistyczną na tym obszarze. Na terenie przez który będzie przebiegać
trasa mostu Krasińskiego w opracowaniu jest plan dotyczący stacji PKP Warszawa Praga. Jest
podjęta uchwała i Biuro Architektury przystępuję do opracowania planów. Istnieje projekt planu
Rejon Pelcowizny i Śliwic, w najbliższych dniach ma zostać skierowany do pani Prezydent.
7. Kwestia rozwiązań doprowadzających ruch z mostu do osiedla na Śliwicach. Obecnie projekt
zakłada skomplikowane, hybrydalne objazdy, które spowodują, że mieszkańcy nie będą mieli
jak dojechać do osiedla. Rozwiązaniem powinno być stworzenie na północy osiedla,
skrzyżowania przy ulicy Budzyńskiej – Tylickiej, przez który powinien odbywać się wyjazd i wjazd
na osiedle. Na południu osiedla, ulica Gersona z Witkiewicza powinny zostać połączone. Na tym
odcinku nie powinien odbywać się wjazd/wyjazd. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na
zachowanie dwóch skwerów na terenie Śliwic.
W trakcie konsultacji społecznych ZMID przedstawi propozycję w zakresie poprawy obsługi
komunikacyjnej osiedla na Śliwicach.
Celem projektu z 2012 roku było utrzymanie możliwości obsługi osiedla od strony ul. Kotsisa.
Założenie, że osiedle będzie obsługiwane wyłącznie od ulicy Budzyńskiej-Tylickiej wymaga
rozmowy z mieszkańcami, które będą przeprowadzone w trakcie planowanych konsultacji.
8. ul. Kotsisa – jako jedyna wyprowadzająca ruch z mostu w projekcie, to obecnie ulica dojazdowa
do osiedla. Brak na Śliwicach ulic, porównywalnych do tych na Targówku czy Żoliborzu, które by
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wyprowadzały ruch z mostu. Przy ulicy Kotsisa znajdują się jedyne na osiedlu dwa skwery i
drzewa. Projekt je likwiduje. ZMID nie zaproponował w zamian innego miejsca pod teren
zieleni.
Projekt będący obecnie w dyspozycji ZMID zakłada utrzymanie połączenia ul. Jagiellońskiej z ul.
Kotsisa, mającego na celu obsługę komunikacyjną osiedla mieszkaniowego a nie wyprowadzenie
ruchu z mostu. Ze wstępnych analiz, jakie udało się dotychczas przeprowadzić, prawdopodobnie
nie będzie możliwe pozostawienie skweru w nienaruszonej formie. W trakcie konsultacji
społecznych ZMID przedstawi propozycję ograniczenia ingerencji projektu w skwer przy ul. Kotsisa
oraz propozycję poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla na Śliwicach.
Miasto widzi możliwość poszukania takich rozwiązań, które ocalą/zachowają jak najwięcej terenów
zielonych na Śliwicach.
9. Projekt inwestycji w tym kształcie nie uwzględnia faktu, że obszar Żoliborza jest objęty ochroną
konserwatora zabytków. Nie uwzględnia również konwencji międzynarodowych w sprawie
ochrony dziedzictwa. Do jakich elementów inwestycji będzie się odnosić Konserwator Zabytków
przy wydawaniu opinii?
W rejonie Żoliborza objętego rejestrem zabytków projekt nie tworzy żadnej nowej drogi, w
stosunku do stanu istniejącego. Projektowane w 2012 r. rozwiązania są skromniejsze niż te, które
funkcjonują w chwili obecnej. ZMID będzie dążył do ich dalszego ograniczenia zgodnie z
pojawiającymi się postulatami.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. do wniosku o wydanie decyzji ZRID zostanie dołączona
opinia Stołecznego Konserwatora Zabytków.
Konserwator będzie wydawał opinię na temat całej inwestycji, w tym mostu, jak i ulicy
Krasińskiego, która będzie podlegać projektowaniu.
10. Obawa przed nasileniem problemu po wybudowaniu mostu, który obecnie już występuje na
Żoliborzu. Kierowcy będą robili skrót przez Żoliborz chcąc ominąć zakorkowaną Wisłostradę. Za
przykład może posłużyć ulica Czarnieckiego.
Projektant w trakcie konsultacji społecznych przedstawi propozycję rozwiązań dot. geometrii
i organizacji ruchu na ul. Krasińskiego.
Poprzez zabiegi organizacji ruchu możliwe jest takie ograniczenie pewnych relacji, które będą
odpowiadać na postulaty mieszkańców. Zgodnie z deklarowanym na pierwszym spotkaniu
okrągłego stołu kierunkiem działania na rzecz uspokojenia ruchu w rejonie ulicy Krasińskiego
utrzymany zostanie zakaz skrętu w lewo w ulicę Czarnieckiego na Żoliborzu Oficerskim – tego
rodzaju działania mogą być przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.
W konsultacjach mogą się pojawić rożne postulaty dot. rozwiązań na ulicy Czarnieckiego. Ale
wydaje się, że jeżeli mieszkańcy w poprzednich konsultacjach znieśli lewoskręt to nie będą chcieli
ponownego
jego
przywrócenia.
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11. Projekt zakłada, że zostaną przekroczone normy hałasu. W związku z tym planowane jest
zastosowanie rozwiązań ograniczających hałas.
Decyzją RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach, na Inwestora został nałożony obowiązek
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w trakcie pozyskiwania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach ww. oceny zostanie wykonana analiza
akustyczna uwzględniająca podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r.) oraz zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych (np. nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej BBTM 8B
z lepiszczem gumowo-asfaltowym). Jeżeli powyższe zmiany nie wykluczą konieczności
zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, w ostateczności zaprojektowane zostaną
bariery akustyczne w postaci gabionów lub ekranów ziemnych (dot. osiedla Śliwice, rejon ul.
Kotsisa). Ekrany w formie przewidzianej w projekcie z 2012 r. nie będą realizowane.
12. Budowa mostu sprawi, że mieszkańcy będą wypychani z przestrzeni publicznych, m.in. poprzez
duże natężenie hałasu.
Decyzją RDOŚ o środowiskowych uwarunkowaniach na Inwestora został nałożony obowiązek
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w trakcie pozyskiwania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W ramach ww. oceny zostanie wykonana analiza
akustyczna uwzględniająca podwyższenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10.2012 r.) oraz zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań technologicznych (np. nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej BBTM 8B
z lepiszczem gumowo-asfaltowym). Jeżeli powyższe zmiany nie wykluczą konieczności
zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, w ostateczności zaprojektowane zostaną
bariery akustyczne w postaci gabionów lub ekranów ziemnych (dot. osiedla Śliwice). Ekrany
w formie przewidzianej w projekcie z 2012 r. nie będą realizowane.
13. W projekcie jest planowane wycięcie 5 h. terenów zieleni na Żoliborzu.
Według projektu z 2012 r. planowane jest wycięcie 0,5 h. terenów zieleni.
14. Kwestia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego i związana z tym możliwość
utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania w budynkach przy ul. Krasińskiego. Jest to
ingerencja w prawo własności, podjęta bez zgody lokatorów (wymiana okien).
Zgodnie z treścią decyzji RDOŚ z dnia 08.03.2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach:
„W przypadku niedotrzymania standardów jakości środowiska należy zastosować odpowiednie
zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu należy
przedstawić rozwiązania zabezpieczające tereny chronione przed ponadnormatywnych
oddziaływaniem akustycznym. W sytuacji, w której standardy w środowisku nie będą mogły być
dotrzymane, należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania.”
Powyższy zapis jednoznacznie wskazuje, że utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania jest
działaniem ostatecznym. Inwestor nie dąży do utworzenia takiego obszaru a rozwiązania
projektowe i przewidywane dodatkowe modyfikacje technologiczne spowodują zdecydowanie
zmniejszenie ryzyka utworzenia ww. obszaru.
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15. Z czego wynikają aktualnie narzucane na inwestorów (ogólnie, nie w przypadku tej konkretnej
inwestycji) kwestie montażu ekranów akustycznych? Czy jest w ogóle możliwa rezygnacja
z montażu ekranów w przypadku przekroczenia aktualnie obowiązujących norm hałasowych?
Inwestorzy realizujący inwestycje wpływające negatywnie na środowisko są zobowiązani do
stosowania rozwiązań ograniczających negatywnie oddziaływanie inwestycji. Powyższe wynika
z ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 66 ust. 1
pkt. 9 oraz art. 82 ust. 1 pkt 1b). W ocenie ZMID niewielkie przekroczenia (rzędu od 1 do 2 db) nie
wymagają montażu ekranów dźwiękochłonnych w przypadku zastosowania wszelkich innych
rozwiązań zabezpieczających.
16. Most w obecnym kształcie nie jest zgodny ze strategią transportową miasta i będzie pompował
ruch samochodowy do centrum.
Już obecnie prezentowany projekt ulicy Krasińskiego na odcinku od placu Wilsona do Wisłostrady
przewiduje zmniejszenie przekroju poprzecznego do 2 x 2 pasy ruchu w każdym kierunku, realizację
drogi rowerowej i lokalizację trasy tramwajowej. Wszystkie te elementy są realizacją strategii
transportowej miasta. Realizacja mostu sprzyja dywersyfikacji ruchu lokalnego i wzbogaca układ
drogowy o element dobrze umiejscowiony w zhierarchizowanej sieci drogowej. Szczególnie istotne
jest uprzywilejowanie transportu publicznego, w tym szynowego (tramwaj!) bezpośrednio
nawiązujące do polityki transportowej miasta.
Omawiane dodatkowe ograniczenia przekroju - po 1 pasie ruchu dla samochodów osobowych w
każdym kierunku wzmocni efekt uspokojenia ruchu.
17. Kwestia wiaduktu nad torami kolejowymi po praskiej stronie Wisły i zintegrowania go z
przystankiem PKP Warszawa Praga.
W ramach modernizacji linii kolejowej nr 9 (E65) zrealizowanej przez PKP PLK S.A. wykonano
przesunięcie peronu st. Warszawa Praga. Umożliwia to wytworzenie węzła przesiadkowego
(tramwaj-kolej) poprzez zejścia i windy z przystanków tramwajowych prowadzące bezpośrednio na
północną głowicę perony st. Warszawa Praga.
Przystanki tramwajowe i zlokalizowane są w miejscu pozwalającym na możliwie najkrótsze
połączenie ich z peronem kolejowym stacji. Możliwość zejścia na peron kolejowy, zarówno
z przystanków tramwajowych jak i chodników przy jezdniach drogowych, umożliwią schody i
windy dla niepełnosprawnych, zlokalizowane na międzytorzu torów nr 1 i 2, linii kolejowej E65.
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18. Możliwość utworzenia miejsc parkingowych na terenie pustki technologicznej na stacji metra
plac Wilsona.
Miasto wyraża nadzieję, że projekt realizowany przez partnerstwo prywatno-publiczne dojdzie do
skutku. Ale w założeniach ta inwestycja nie jest powiązana z mostem, nie ma służyć temu aby
obsługiwać samochody, które będą przyjeżdżać na Żoliborz z Targówka.
19. Kwestia przedłużenia ul. Krasińskiego i połączenia jej z Aleją Prymasa Tysiąclecia.
Obecnie Miasto nie przewiduje budowy łącznika do Alei Prymasa Tysiąclecia. Miasto będzie dążyć
do tego, aby wykreślić łącznik pomiędzy ul. Krasińskiego, a Aleją Prymasa Tysiąclecia z planów
wieloletnich i planów miejscowych, tak aby ta inwestycja w przyszłości nie była realizowana. Aby
wykreślić tę inwestycję z MPZP należy najpierw wykreślić ją ze studium. Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego będzie wkrótce uruchamiana, co wiąże się z planami
powiększenia obszaru cmentarza Powązkowskiego. Ostateczna decyzja/rozstrzygnięcie w sprawie
rezygnacji z budowy łącznika pomiędzy ul. Krasińskiego a Aleją Prymasa Tysiąclecia może podjąć
Rada Warszawy, to ona może zmienić studium i MPZP. Prezydent Jóźwiak zadeklarował, że będzie
starał się doprowadzić do takiego stanu.
20. Kwestia ważności decyzji środowiskowej. Podczas pierwszego spotkania okrągłego stołu ZMID
poinformował uczestników, że decyzja jest ważna do sierpnia 2016 roku. Obecnie pojawiły się
informacje, że decyzja jest ważna do sierpnia/ września 2018 r. Jaki jest więc ostateczny termin?
Zmiany ustawowe, które weszły w lipcu oraz grudniu 2015 roku wydłużają ważność decyzji
środowiskowej do 6 lat (w przypadku nieetapowania inwestycji). ZMID zdecydował się na
dotrzymanie pierwotnego terminu złożenia wniosku o decyzję ZRID tj. sierpień 2016. Wynika to
z obawy przed odmienną interpretacją przepisów przez organ wydający decyzję. Wskazać należy,
że organ jw. dokonuje interpretacji oraz odpowiedniego zastosowania przepisów prawa dopiero
w sprawie administracyjnej, tj. po skutecznym złożeniu wniosku wszczynającym postępowanie
administracyjne, w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego.
21. Kiedy Miasto otrzyma ocenę oddziaływania na środowisko? Czy Miasto może zadeklarować, że
oprócz zamieszczenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej poinformuje uczestników o tym
fakcie, tak, by mogli zgłosić uwagi do tego dokumentu?
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w ramach postępowania
dot. wydania decyzji ZRID. Do wniosku o wydanie decyzji ZRID zostanie dołączony raport o
oddziaływaniu na środowisko. O toczącym się postępowaniu informował będzie organ prowadzący
postępowanie w sprawie wydania decyzji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadniając
warunki realizacji przedsięwzięcia może zażądać zapewnienia przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu (np. otwarta
rozprawa administracyjna). O powyższym fakcie zostaną poinformowane m.in. dzielnice na terenie
których zlokalizowana będzie inwestycja.
22. Który organ będzie wydawał decyzję ZRID? Według przedstawiciela Stowarzyszenia Żoliborzan,
na podstawie opinii prawnej, przygotowanej na zlecenie stowarzyszenia termin ważności decyzji
środowiskowej wydłużył się automatycznie o 2 lata (po wejściu w życie 24 lipca 2015 r.

8

nowelizacji ustawy), a organem, który będzie wydawał decyzję ZRID będzie Prezydent m.st.
Warszawy, ponieważ planowana trasa jest drogą powiatową.
Według przedstawicieli ZMID istnieje dylemat, do kogo należy właściwość wydania decyzji; czy
należy do prezydenta miasta czy do wojewody mazowieckiego. O wydanie decyzji ZRID, ZMID
wystąpi do wojewody mazowieckiego. Wynika to z faktu, że most będzie łączył dwie drogi krajowe.
Może się okazać, że wojewoda odeśle wniosek do prezydenta Miasta, jeżeli uzna, że prezydent
Miasta jest organem właściwym. W przypadku złożonych odwołań od wydanej decyzji, w tym
przypadku organem odwoławczym będzie wojewoda mazowieckiego. ZMID zadeklarował, że
opinia prawna przygotowana na zlecenie Stowarzyszenia Żoliborzan, nie wstrzyma ZMIDu w
działaniach.
23. Pytanie o ryzyko pociągnięcia linii tramwajowej od Placu Wilsona w stronę ulicy Powązkowskiej.
To jest jedna z obaw mieszkańców Żoliborza. Mieszkańcy, którzy będą się wypowiadać
w konsultacjach powinni otrzymać gwarancję od Miasta, że ten postulat też będzie spełniony.
Mieszkańcy powinni wiedzieć przed, lub w trakcie konsultacji jakie gwarancje zapewnia im
Miasto.
Żoliborz Południowy to ostatni fragment dzielnicy, który nie został objęty do tej pory
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tramwaje Warszawskie złożyły
poprawki do MPZP dotyczące budowy linii tramwajowej na odcinku ul Powązkowska, Plac
Wilsona w trasie Mostu Krasińskiego. Pojawia się więc rozbieżność. Z jednej strony podczas
obrad okrągłego stołu Miasto składa deklaracje uspokajania ruchu na tym obszarze, zaniechania
charakteru tranzytowego tej inwestycji. Z drugiej strony, trasa mostu jest nadal obecna
w dokumentach urbanistycznych, a pewne rozwiązania zostały zgłoszone do MPZP w styczniu
2016 r. Obietnice składane przez Miasto powinny być sformułowane pisemnie, a następnie
powinno się konsekwentnie zmieniać dokumenty urbanistyczne.
MPZP dla Żoliborza Południowego powinien być uchwalony obecnie, ponieważ wstrzymanie się z
uchwaleniem planu miałoby fatalne skutki z punktu widzenia urbanistyki na tym obszarze. Po
uchwaleniu MPZP można najpierw wystąpić o wprowadzenie zmian do studium, a potem wystąpić
o wprowadzenie zmian do planu, który uwzględniałby postulaty zgłaszane przez uczestników
okrągłego stołu.
Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. wniosły pismem z dn.
DIS.035.005.12.2015/2.ST o podtrzymanie w omawianym
dopuszczającego możliwość realizacji trasy tramwajowej w
Krasińskiego (szerokość pasa drogowego to 45 m) w obszarze
Broniewskiego – ul. Elbląska).

05.01.2016 r., sygn.. TWprojekcie m.p.z.p. zapisu
liniach rozgraniczających ul.
objętym projektem (odc. ul.

Wniosek o podtrzymanie zapisu o dopuszczeniu możliwości realizacji trasy tramwajowej w ul.
Krasińskiego wynika z dynamicznie zachodzących przekształceń na tym terenie, w szczególności na
terenie d. Żoliborza Przemysłowego (obszar ograniczony przez: ul. Krasińskiego – ul. Broniewskiego
– al. Jana Pawła II – linię kolejową nr 20 – ul. Powązkowską). Skalę zachodzących na tym terenie
przekształceń przedstawia poniższe zestawienie.
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Fragment ortofotomapy z 2005 r. dla obszaru Żoliborza Przemysłowego (Południowego)

Fragment ortofotomapy z 2015 r. dla obszaru Żoliborza Przemysłowego (Południowego)
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W okresie ostatnich 10 lat miał miejsce intensywny proces wymiany istniejącej zabudowy
przemysłowo-składowej na zabudowę mieszkaniową z funkcjami usługowymi. Oznacza to konieczność
perspektywicznego, wieloletniego podejścia do planowania tego terenu, w tym pod kątem
zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej. Należy mieć też przy tym na uwadze dążenie do
uspokojenia ruchu samochodowego i jednym z elementów realizacji tego celu jest zapewnienie
atrakcyjnych połączeń komunikacji publicznej, np. poprzez trasę tramwajową.
Zapis o dopuszczeniu realizacji trasy tramwajowej nie oznacza automatycznego przystąpienia do
projektu. Rozwiązaniem jest, albo wprowadzenie tam kolejnych linii autobusowych, lub przedłużonej
linii tramwajowej z placu Wilsona. Podjęcie decyzji o budowie trasy tramwajowej wymaga
szczegółowych analiz popytowych, zapewnienia finansowania na realizację oraz eksploatację tego
odcinka sieci. Przedsięwzięcie polegające na budowie trasy tramwajowej wymaga też uzyskania m.in.
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie w ramach postępowania administracyjnego
zapewniony jest udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Ponadto Tramwaje Warszawskie sp. z
o.o. dla nowych inwestycji prowadzą na możliwie wczesnym etapie procesy konsultacji społecznych.
Rada Dzielnicy ma inicjatywę uchwałodawczą i może składać zmiany do studium. Jeżeli dzielnica będzie
miała postulaty dotyczące wykreślenia z dokumentów postulatów, o których była mowa, to w ramach
inicjatywy uchwałodawczej może je zgłaszać.
24. Wyniki konsultacji będą przedłożone do akceptacji m.st. Warszawa. Miasto będzie decydować o
tym co zostanie uwzględnione, a co nie w ostatecznym projekcie. Firma projektowa będzie to
uwzględniać w swoich działaniach projektowych.
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