Załącznik nr 1 do raportu z konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji projektu mostu Krasińskiego z dojazdami.
Zestawienie zgłoszonych wariantów rozwiązań projektowych wraz ze stanowiskiem inwestora.

Nr

Zagadnienie

1

Szerokość jezdni
oraz liczba
pasów ruchu na
ul. Krasińskiego
(Jak ocenia
Pan(i) w
projekcie
szerokość jezdni
ul. Krasińskiego?
Ile, Pani(a)
zdaniem,
powinno być
pasów ruchu na
każdej z nich?)

Zgłoszone warianty rozwiązań i uwagi do projektu
Po dwa pasy plus pasy kierunkowe jest dobrym rozwiązaniem.
Powinny być dwa pasy po maksymalnie 3 metry
Po środku pas autobusowo-tramwajowy. Pasów ruchu po jednym w każdym kierunku. Szerokość pasa ruchu 2,75m.
2 pasy ruchu w każdą stronę, skrajne prawe tylko dla pojazdów skręcających w prawo albo wyjeżdżających z posesji oraz dla autobusów, również w
czasie obsługi przystanku. Szerokości obu pasów ruchu powinny być minimalne dopuszczalne (lewy 2,5m).
W kierunku Wisły - jeden. W kierunku pl. Wilsona - dwa
Zwęzić do jednego pasa ruchu w każdym kierunku. Po stronie północnej chodnik 2.5m, DDR 2,5m, szpaler drzew 2,6m, jezdnia 4,5m; Strona południowa
jezdnia 3,25m, pas postojowy 2,5m, zieleń 2,65m, parking 5m + jezdnia manewrowa 5m, zieleń 3m, chodnik 3m.
Po jednym pasie ruchu w każdą stronę (przekrój 2x1) + pas postojowy o szerokości 2,0 metra z antyzatoką po obu stronach . Pasy ruchu po 3,0 metra.
Dążyć do rezygnacji z jezdni lokalnej i parkowania prostopadłego na rzecz stworzenia przestrzeni publicznej.
Zwęzić do jednego pasa ruchu w każdym kierunku, a odzyskaną przestrzeń przeznaczyć na chodniki i zieleń. jezdnie powinny mieć po jednym pasie
ruchu + ewentualnie pas do parkowania lub pas rowerowy.
Jeden pas ruchu dla komunikacji miejskiej i jeden dla aut prywatnych
Do 6,25 m (pasy ruchu 3,00+3,25 - klasa techniczna G)
Nie powinno być wytyczonej linii tramwajowej pomiędzy jezdniami. Docelowo Krasińskiego powinna być zwężona do jednego pasa dr ogowego i jednego
rowerowego tak jak jest to na odcinku od pl. Wilsona do Popiełuszki.
2 pasy ruchu, w tym jeden w godzinach szczytu tylko dla autobusów
jezdnie powinny być możliwie jak najszersze i powinno być możliwie najwięcej pasów ruchu tj 3x3.
Jeden pas o szerokości 2,75-3m w każdym kierunku w zupełności wystarczy.
Po 1 pasie ruchu Jezdnia parkingowa po stronie północnej powinna zostać zastąpiona przez miejsca lub pas postojowy z wjazdem bezpośrednio z jezdni
głównej

Wariant wybrany
Dwie jezdnie, na każdej jeden pas
ruchu o szer. 3,5 m.
Szerokość jezdni wynika z
deklarowanej przez mieszkańców
potrzeby zapewnienia obustronnych
ciągów rowerowych,
odseparowanych od ruchu pieszego
oraz zapewnienia miejsc
postojowych w liczbie nie mniejszej
niż w stanie istniejącym. Po
uwzględnieniu powyższych uwag,
możliwe było zaprojektowanie
torowiska tramwajowego w pasie
dzielącym oraz po jednym pasie
ruchu na każdej jezdni ul.
Krasińskiego. Szerokość pasa ruchu
wyniesie 3,50 m i jest to minimalna
szerokość dla drogi klasy G (głównej)
wynikająca z obowiązujących
przepisów.

ZERO. Powinny być wyłącznie tory tramwajowe (z awaryjnym przejazdem dla służb miejskich, pogotowia i straży), chodnik i droga dla rowerów.
Jezdnie ul. Krasińskiego (odc. pl. Wilsona - Wisłostrada) powinny zostać zwężone do 6,5 m z pasami ogólnymi o szerokości 3 m i buspasami o szerokości
3,5 m.
Dwie jezdni po dwa pasy ruchu, bez wydzielonych pasów do skrętów w prawo, z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.
2 pasy: prawy o szerokości 3,5m dla BUS+TAXI i drugi o szerokości 2,75 metra dla komunikacji indywidualnej. Ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ulica
Krasińskiego powinna zostać zdeklasowana do roli drogi klasy Zbiorczej z urządzeniami uspokojenia ruchu. Należy wyróżnić przejścia dla pieszych za
pomocą zmiany nawierzchni na nich na kostkę brukową. Zwężenie pasa ruchu pozwoli na wprowadzenie pasa dla rowerów na jezdni p ołudniowej.
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Jeden pas ruchu dla komunikacji indywidualnej, ewentualnie drugi pas przeznaczony dla komunikacji zbiorowej lub na miejsca postojowe. Organizacja
ruchu powinna przewidzieć wytyczenie jednokierunkowych pasów rowerowych - podobnie, jak na ul Krasińskiego na zachód od pl. Wilsona
W każdą stronę po: 1 pas ruchu dla samochodów i autobusów (razem!), pas dla ruchu rowerowego, chodnik
Dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, lecz zwęzić je w miarę możliwości do np. 3 m każdy (szerokość jedni wyniesie 6 m). Zwężenie wymusi na
kierowcach wolniejszą i bardziej bezpieczną jazdę. Pozwoli także poszerzyć ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej - wówczas możliwe będzie
wytyczenie równolegle ścieżki rowerowej o szer 2,5 m i chodnika o szerokości 3 m. Po stronie północnej jezdni pozwoli to posz erzyć pas zieleni.
Dwa pasy po 3m szerokości. Trasa rowerowa powinna być na pasie rowerowym znajdującym się na jezdni.
Jeden pas dla samochodów osobowych, drugi pas dla autobusów z fotoradarem. Dodatkowy wjazd i wyjazd do lokalnej uliczki nie jest potrzebny,
Poszerzenie do 3 pasów wlot na plac Wilsona (np. wlot jezdni lokalnej jako trzeci pas wjeżdżający na plac).
Szerokość jest odpowiednia i liczba pasów wystarczająca.
Zwęzić równoległą drogę lokalną i miejsca do parkowania, dzięki czemu być może dałoby się wydzielić samodzielną ścieżkę rower ową zamiast ciągu
pieszo-rowerowego
powinny zostać zbudowane 3 pasy ruchu, w tym jeden przeznaczony na Buspas,
Po stronie Żoliborza trasa powinna się wpisywać w istniejący układ ulic i pozwalać na swobodne przecinanie jej przez istniejące ulice.
BUS pas na torach tramwajowych jak to jest w al. Solidarności (na pewnych odcinkach al. S.) po lewej oraz prawej strony Wisły. Dobrym rozwiązaniem
wydaje się też usytuowanie wspólnych przystanków.
Jezdnię lokalną należy usunąć w całości i zastąpić chodnikiem, pasem zieleni i miejscami parkingowymi przy ul. Krasińskiego (miejsca ukośne do kierunku
jazdy). Jezdnia ul. Karpińskiego jednokierunkowa - wjazd bezpośrednio z ul. Krasińskiego.
Jezdnia na tym odcinku drogi powinna mieć po jednym pasie ruchu w każdą ze stron. Trzeba także zwrócić uwagę, że w rejonie ul. Krasińskiego (odcinek
Wilsoniak-Wisłostrada), jest jeden z nielicznych parkingów dla autobusów turystycznych. Powinien on być zachowany, w związku z planowanymi
muzeami na terenie Cytadeli.
Właściwa szerokość jezdni, można by się zastanowić czy w ciągu linii tramwajowej torowisko nie powinno być możliwie w jak największym stopniu
"zielone", czyli choćby obsiane trawą.
po jednym pasie ruchu w każdą stronę, ścieżki rowerowe przy pasie ruchu w każdą stronę, od strony samochodów zabezpieczone krawężnikiem lub inną
przeszkodą uniemożliwiającą przekroczenie przez samochody linia tramwajowa na trawiastym torowisku między pasami ruchu
Maksymalnie należy wykorzystać możliwość nasadzenia jak największej liczby drzew po obu stronach ulicy celem wyciszenia ruchu samochodowego.
Dwie jezdnie powinny mieć po dwa pasy ruchu o szerokości 3 do 3,5 metra, z zachowaniem lewoskrętu z ul. Krasińskiego w ul. Czarnieckiego.
poszerzenie jezdni o 0,5m, co da przekrój 2x2,75m + 2m na parking równoległy.
Powinien byc jeden pas ruchu dla samochodów w każdym kierunku. Obustronny pas rowerowy - przedzielony od jezdni pasem zieleni - trawa krzewy itp
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Jeden pas w każdą stronę, szer. 4m. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa wzdłuż Parku Żeromskiego 2m. Pas zieleni między ścieżką rowerową a pasem dla
aut.
4 w każdą stronę
Dwa pasy w zupełności wystarczą. Jednak gdyby zrezygnować z trasy tramwajowej można by było zrobić trzy
Jezdnia powinna składać się z dwóch pasów, w tym jednego buspasa lub jednego pasa, gdyby zamiast torowiska tramwajowego zrobić trambuspas.
Droga rowerowa jako element jezdni. Prowadzenie drogi rowerowej parkingiem również nie jest dobrym pomysłem ze względu na możliwe potrącenia
rowerzystów przez samochody wyjeżdżające z miejsc parkingowych przy ograniczonej widoczności.
Po dwa pasy w obu kierunkach o szerokości 3m. Rezygnacja z jezdni lokalnej. Teren można przeznaczyć na ścieżkę rowerową i cho dnik i pas zieleni po
drugiej stronie ulicy pomiędzy chodnikiem a jezdnią.
Likwidacja możliwości zawrócenia na Krasińskiego w kierunku Wisły przed pl Wilsona nie jest dobrym pomysłem
Tyle co dotychczas
Po 1 pasie ruchu ogólnego + 1 bus-tram w każdym kierunku. Most o charakterze lokalnym dla samochodów osobowych i lokalno-tranzytowy dla
komunikacji miejskiej (dojazd do metra m.in.). Zamiast dodatkowej jezdni z parkingiem można przewidzieć parkowanie równoległe na jezdni.
wystarczy po dwa pasy ruchu na ul. Krasińskiego, ale na moście powinny być po trzy pasy bez wytyczania pasów ruchu dla autobusów. autobusy mogą
jechać po torowisku tramwajowym. plac Wilsona powinien być w tym układzie dwupoziomowy / konieczny wiadukt wzdł uż ul. Krasińskiego tylko dla
samochodów/.
Jeżeli rozważane jest tworzenie bus-pasa kosztem jezdni, lepszym rozwiązaniem w mojej ocenie byłoby zbudowanie tram-bus-pasa na wzór Al.
Solidarności i Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Budowa mostu tylko z jednym pasem ruchu dla samochodów w każdym kierunku byłoby marnotrawstwem
pieniędzy.
Jeden pas ruchu dla każdej jezdni - wyłącznie dla autobusów. Jezdnie powinny być zamknięte dla samochodów osobowych.
2 pasy w każdą stronę, szerokość pasów maksymalnie 3 m + droga dla rowerów 1 m, oddzielona od jezdni.
Jeden pas powinien tylko dla rowerów, pas dla samochodów i buspas.
Zależy ile linii autobusowych będzie miało trasy przebiegające przez most. Wydzielanie dla dwóch linii buspasa to trochę przesada.
Poszerzyć drogę pieszą oraz drogi rowerową. Jednocześnie most powinien mieć jeden pas ruchu o szerokości 4 m oraz pobocze o szerokości 2,5 m.
Trzy pasy w każdą stronę , dwa pasy dla ruchu samochodów osobowych + bus pas z drogą dla rowerzystów.
2 pasy rowerowe i pasy dla pieszych. A najlepiej pieniądze przeznaczyć na rozbudowę 2 linii metra!
Ul. Krasińskiego powinna mieć właśnie dwa pasy ruchu w każdą stronę. Brakuje skrętu w lewo z ul. Krasińskiego w ul. Czarnieckiego i wyjazdu z ul.
Czarnieckiego w lewo w ul. Krasińskiego. Miejsce te powinno być zwykłym skrzyżowaniem.
Projektowana szerokość ulicy jest za duża. Powinien być jeden pas ruchu, z wyjątkiem samego wjazdu na pl. Wilsona.
Zwężenie jezdni do jednego pasa w obu kierunkach. Zielone torowisko oraz ścieżkę rowerową, taką jak w projekcie, który zwyciężył w budżecie
partycypacyjnym.
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Jeden pas dla samochodów + buspas. Po stronie parku - wydzielona droga dla rowerów. Uliczka lokalna po stronie północnej bez dodatkowych wjazdów
na końcach (będą tędy omijać korki).
Rozwiązanie z jezdnią lokalną jest niedobre. To marnowanie miejsca. Proponuję trzy pasy jezdni lokalnej przydzielić jezdniom zasadniczym z
przeznaczeniem na parkowanie. Na dwóch pasach dodatkowych - poprzecznie, na jednym - podłużnie. Torowisko tramwajowe powinno być
dostosowane do ruchu autobusów, a przystanki - wspólne.
Na moście i dojazdach - po jednym pasie w obie strony dla poj. prywatnych, pasy o szerokości nie większej niż 3m. Ponadto powinien tam być bus-pas
dla autobusów, motocykli i rowerów (pas w jedną stronę, nie w dwie). Trasa tramwajowa powinna się znajdować nie pomiędzy jezd niami, ale obok
jezdni, przy chodnikach, z torowiskiem wyłożonym ta samą nawierzchnią co chodnik, stanowiąc jedną całość z chodnikiem - tak aby piesi mogli tam
swobodnie chodzić (tak jak jest to rozwiązane np. w Sewilli, Paryżu)
Wyłącznie pojedyncza jezdnia w obu kierunkach z jednym pasem ruchu. Szerokość jezdni dostosowana do bezpieczeństwa ruchu drogowego z
uwzględnieniem wydzielonego pasa dla ruchu rowerowego
1 pas ruchu w każdą stronę dla samochodów i 1 pas dla rowerów po każdej stronie jedni (czyli tak jak w chwili obecnej wygląda ulica Krasińskiego na
odcinku Pl. Wilsona - ul. Popiełuszki). Jeżeli szerokość jezdni miałaby wynosić 2 pasy to tylko w przypadku, gdyby jeden z nich miał być przeznaczony
tylko dla autobusów.
na tym odcinku nie powinno być więcej niż 2 pasy ruchu w każdą stronę. Uważam, że tory tramwajowe powinny być wyciszone żywopłotem.
Powinien być 1 pas ruchu dla samochodów i 1 dla rowerów.
Należałoby zaprojektować przejazd o zmiennej szerokości jezdni. Przeszkadza w tym linia tramwajowa po środku. Należałoby zrobi trzy drogi.
tramwajowa, obok autobusowa, obok samochodowa. Samochodowa powinna być zmienną liczbę pasów w obu kierunku. Rano 3 na zachód, 1 na
wschód. Po południu odwrotnie.
Po 1 pasie ruchu w każdą stronę, parking po północnej stronie jezdni powinien pozostać tak jak jest - bez łączenia z jezdnia od strony pl. Wilsona. I
najlepiej by było gdyby te zmiany zostały przeprowadzone bez budowania mostu.
Wystarczy buspas i linia tramwajowa
Przejście dla pieszych w połowie drogi między pl. Wilsona a Czarnieckiego. Oddzielna droga dla rowerów lub pas rowerowy na południowej stronie.
2 plus zatoki autobusowe, jak obecnie, jedynie 1 jezdnia aby była zabrana pod tor tramwajowy
Pasy ruchu powinny na tym odcinku być węższe, po około 3 m każdy + ewentualnie pas dla rowerów. Przed wjazdem na tą ulice powinien być znak
zakazujący wjazdu ciężarówkom.
Uważam że zaproponowana koncepcja po 2 pasy ruchu w każą stronę w zupełności wystarczy. Nie widzę tutaj kontynuacji ścieżek rowerowych po obu
stronach projektu. Nie ma potrzeby tworzenia bus pasa z jednego pasa ruchu.
2 pasy. Nie dla linii tramwajowej.
Jezdnię ul. Krasińskiego od pl. Wilsona do Wisłostrady należy zwęzić do jednego pasa ruchu o szerokości 4,5 m z urządzeniami spowalniającymi prędkość
pojazdów (progi wyspowe, wyniesienia jezdni, wizualne zwężenia jezdni). Po stronie parku Żeromskiego należy wygospodarować miejsce na drogę
rowerową oddzieloną od jezdni i szpaler drzew/zieleni. Na jezdni ul. Krasińskiego od Wisłostrady do pl. Wilsona należy zaproj ektować jeden pas ruchu i
jeden pas do parkowania (płatnego).
Dodatkowe pasy do skrętu i wyjazdu z Dziennikarskiej i Czarnieckiego
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Obie jezdnie ul. Krasińskiego winny mieć po jednym pasie (mogą być szersze niż standardowe – 4,5 m w celu możliwości ominięcia przeszkody).
Pozostałą część jezdni (2,5 m) w kierunku Pl. Wilsona w projektowanej szerokości (7 m) należy wykorzystać na miejsca parkingowe..
Szerokość jezdni nie powinna być zmieniania. Po pracach remontowych przeprowadzonych na ulicy Krasińskiego na początku 2016 roku, ruch został
bardzo utrudniony. Wybudowanie ścieżki rowerowej negatywnie wpłynęło na poprawę przepustowości ulicy.
jeden pas ruchu o szerokości nie przekraczającej 2,75 m w każdą stronę. To droga lokalna, dojazd zapewnia tramwaj. Powinno na niej obowiązywać
ograniczenie do 30 km/h, a więc nawet gdyby pozostawić 2 pasy, to wystarcz a jezdnie po 5,5 m. Powinny na nich być szykany (podniesienia, zakręty)
zapewniające bezpieczny przejazd.
powinno być wprowadzone ograniczenie ruchu dla samochodów osobowych tak jak na Śląsko-Dąbrowskim - od 6 do 10 rano w stronę pl. Wilsona i od
15 do 19 w stronę ul. Wybrzeże Gdyńskie.
Boczna jezdnia (lokalna) powinna zostać zlikwidowana, a parkowanie na Krasińskiego powinno odbywać się w ciągu jezdni głównej. Torowisko powinno
być obsiane trawą. Na placu Wilsona powinien być ruch okrężny (także dla tramwajów).
Ulica powinna być węższa, najlepiej jednokierunkowa tylko dla autobusów. W odzyskanej przestrzeni można by zrobić piękną alej ę spacerową która
dobrze komponowała by się z pobliskim parkiem. Krasińskiego to część starego Żoliborza i wymaga raczej ograniczania ruchu. Od przelotowości są
autostrady i trasa która idzie przy Marymoncie.
Wzdłuż jezdni północnej należy wyznaczyć pas parkingowy. Wzdłuż jezdni południowej poprowadzić osobna DDR oraz odtworzyć szpaler drzew przy
parku a od Czarnieckiego zostawić szeroki Pas zieleni wraz z krzewami i szerokim pasem trawy w sposób naturalny izolujący szpaler drzew.
Powinno być po 2 pasy. Ważne jednak, aby na wysokości ul. Czarnieckiego była możliwość bezpiecznego zawracania z południowej na północną jezdni ę nie powinno się skręcać z pasa do jazdy prosto, bo samochód czekający na możliwość przejazdu przez tory tramwajowe blokowałby ruch.
Jezdnia powinna mieć 6,25, czyli o 0,75 metra mniej. Projekt ten jest niezgodny z projektem do budżetu partycypacyjnego, którego realizacja już się
rozpoczęła. Powinno być co najmniej 3 szpalery drzew i obustronne ddr i chodnik minimum 3,0m szerokości.
2 jezdnie po jeden pas ruchu (max. 3.5m) + lokalna jezdnia parkingowa o ruchu uspokojonym. Na północnej jezdni parkowanie rów noległe.
Likwidacja wjazdu i wyjazdu na miejsca parkingowe. Pozostawić tak jak jest obecnie wjazd od ul. Drużbackiej.
Po jednym pasie ruchu w każdą stronę, szerokie chodniki i ścieżki rowerowe po obu stronach; w środku wspólne torowisko tramwajowe dublujące się
jako buspas
1 pas zieleni (nasadzenia drzewami), 1 pas dla samochodów, 1 bus-pas, 1 pas dla rowerów, chodniki
Moim zdaniem powinien być 1 pas ruchu, brakuje natomiast dobrej jakości, odseparowanej od jezdni i chodnika, ścieżki rowerowej. Przed placem
Wilsona ten 1 pas powinien się rozszerzać na 2-3 pasy, aby umożliwić podział pojazdów (skręcające w lewo, jadące prosto, w prawo)
Trzy pasy + pas dla rowerów.
Szerokość jezdni powinna wynosić 3 m. (jezdnia z ograniczoną prędkością).
1 pas w każdą stronę + ścieżki rowerowe
2 pasy ruchu w każdym kierunku. Dodatkowo ścieżka dla rowerów. Brak miejsc parkingowych
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Jeden pas ruchu dla autobusów (buspas) oraz zieleniec z torami tramwajowymi. Dodatkowe miejsce mogłoby służyć np. jako szerszy chodnik bądź
ścieżka rowerowa.
Autobusy powinny jeździć po torowisku. Wszystko wynikać ma z analiz eksploatacyjnych.
Mógłby zostać wytyczony dodatkowy pas dla autobusów na środku jezdni, połączony z torowiskiem tramwajowym, podobnie, jak przy placu Bankowym.
Tor tramwajowy powinien umożliwiać jazdę autobusów. Wspólne perony przystankowe = przesiadki drzwi w drzwi. Zlikwidować możliwość wyjazdu z
jezdni lokalnej w ul. Krasińskiego w pobliżu pl. Wilsona (brak możliwości "cwaniackiego omijania" zatoru jezdnią lokalną - uspokojenie ruchu w obrębie
parkingu. Skrajne pasy jezdni ul. Krasińskiego przeznaczone do parkowania podłużnego.
Jedna jezdnia o szerokości 4,5
NIE dla budowy mostu
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Lokalizacja
przystanków na
ul. Krasińskiego
(Jak Pan(i)
ocenia
przedstawioną w
projekcie ul.
Krasińskiego
liczbę i
lokalizację
przystanków
komunikacji
publicznej?)

Na ulicy powinien powstać pas autobusowo-tramwajowy (PAT), przystanki powinny być zlokalizowane między jezdniami. Powstanie PAT umożliwiłoby
zapewnienie bezpiecznych dojść do przystanków (brak ruchu autobusowego oznacza możliwość zastosowania większej ilości środków uspokojenia
ruchu). Do przystanków powinny zostać poprowadzone obustronne dojścia (wyniesione przejścia dla pieszych w przypadku budowy PAT).
Brakuje przystanków tramwajowych przy Czarnieckiego oraz lepiej wyznaczyć przystanki za Wisłostradą przy Centrum Olimpijskim zamiast przed
węzłem. Przystanki autobusowe – przysunąć bliżej przejść dla pieszych (skrócenie drogi dojścia do autobusu).
Przystanek po stronie północnej jest zaprojektowany źle. Jak z niego dojść na stronę południową jezdni, po trawie, czy na około parkingów przez jezdnie
lokalną?? Aż się prosi o wypadki z chodzącymi na skróty pieszymi.
Nie za bardzo rozumiem bo drugi przystanek po stronie południowej zaznaczony jest na trawie pomiędzy drzewami?
Już obecna ilość jest nadmierna. Należy zredukować ilość przystanków i wyciszyć od ruchu samochodowego ul. Krasińskiego. Most NIE POWINIEN zostać
wybudowany wcale.
Należy utrzymać przystanki przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnieckiego. Skoro mieszkańcom ulicy Krasińskiego funduje się nową linię tramwajową i
niedogodności z tym związane, to trzeba zapewnić dostęp do korzyści z niej płynących. Kolejne przystanki są zlokalizowane dopiero za placem Wilsona –
zdecydowanie za daleko z punktu widzenia mieszkańców Żoliborza Oficerskiego i Dziennikarskiego. Przystanki autobusowe przysunąć bliżej przejść dla
pieszych (skrócenie drogi dojścia do autobusu).
Liczba przystanków jest odzwierciedleniem stanu istniejącego. Warto zwrócić uwagę, aby zachowane było dojście do przystanków, np. od przejścia dla
pieszych przy ul. Czarnieckiego do przystanku w kierunku placu Wilsona.
Brakuje zbiorczego przystanku dla linii tramwajowych w stronę Wisłostrady. Do przystanków powinny prowadzić obustronne dojści a (tak jak na
przystankach tramwajowych "Bohomolca", bez odgrodzonych chodników między torami i jezdnią jak na ulicy Prostej).
Bez sensu. Brakuje wspólnego przystanku tramwajowego w stronę mostu (za placem). Z kolei przystanek autobusowy w stronę mostu powinien być
przeniesiony z powrotem na plac Wilsona, przed wejście do parku Żeromskiego - byłby w ten sposób bardziej dostępny, z dojściem z obu stron.
W stronę pl. Wilsona tez mogłyby być dwa przystanki
Postuluję przybliżenie przystanków autobusowych na skrzyżowaniu z ul. Wybrzeże Gdyńskie do ul. Krasińskiego w celu ułatwienia przesiadek.
Szczególnie dotyczy to przeniesienia przystanku na ul. Wybrzeże Gdyńskie w kierunku północnym, bliżej skrzyżowania z ul. Krasińskiego.
Przystanek przy Dziennikarskiej przesunąłbym bardziej na wschód, w stronę przejścia dla pieszych. Potrzebne jest także dojści e do tego przystanku od
strony ulicy Czarnieckiego.
Przystanki powinno zostać tak jak są obecnie, ponadto na połączeniu Krasińskiego z ulicą Czarnieckiego powinny zostać drugie pasy dla pieszych w
pobliżu przystanku, tak jak są obecnie.
Przystanek zlokalizowany przy ul. Dziennikarskiej powinien być bliżej pl. Wilsona.

Lokalizacja przystanków
autobusowych:
- na wylocie z Placu Wilsona w ul.
Krasińskiego,
- dwukierunkowy przystanek w
rejonie skrzyżowania z ul.
Czarnieckiego,
Lokalizacja przystanków
tramwajowych:
- za skrzyżowaniem z ul.
Czarnieckiego w kierunku węzła z ul.
Wybrzeże Gdyńskie,
Liczba i lokalizacja przystanków
autobusowych oraz tramwajowych
wynika z analizy otrzymanych od
mieszkańców postulatów. Postulaty
zostały wprowadzone do
dokumentacji projektowej.
Torowisko tramwajowe jest
zaprojektowane jako zielone (czyli w
zabudowie trawiastej), co oznacza że
6

W stronę placu Wilsona jest tylko jeden przystanek. Przydałby się jeszcze jeden bliżej samego placu lub na samym placu - niestety tego nie widać na
planie czy taki by funkcjonował.
Jeżeli jest to możliwe, przydałby się przystanek jeszcze przed wjazdem na plac Wilsona - dojazd do przystanku zlokalizowanego na ulicy Krasińskiego, po
drugiej stronie placu, zajmuje sporo czasu ze względu na ilość świateł.
Istotniejsze pytanie - skąd autobusy, tramwaje miałyby wyjeżdżać. Od momentu wprowadzenia linii E-7, E-9 jestem fanem tego typu rozwiązań. Jeżeli
autobusy miałyby jechać szybko i często nie jestem przekonany, czy na placu Wilsona "pomieszczą się". Może lepiej prowadzić pasażerów bezpośrednio
na Marymont...
Przystanek przy ul. Czarnieckiego w kierunku pl. Wilsona powinien być zlokalizowany bliżej przejścia dla pieszych, w miejscu, gdzie zaplanowano parking,
który można przenieść w miejsce zaplanowane początkowo pod przystanek.
Przystanków jest wystarczająco, aczkolwiek uważam, że lepszym rozwiązaniem są wspólne pasy tramwajowo-autobusowe, bez rozdzielenia, tzn. z
fizyczną możliwością wyprzedzenia unieruchomionego (np. przez awarię) pojazdu przez autobus.
Na dojeździe do Placu Wilsona od strony Wisły powinien być przystanek wspólny dla autobusów i tramwajów A+T. Autobusy jadące do Placu Wilsona od
Wisły i dalej w stronę centrum powinny mieć możliwość przejazdu przez Plac Wilsona po torze tramwajowym bez przejazdu wokół Placu Wilsona. Przy
Czarnieckiego znów powinien być wspólny przystanek T+A. Przyst. T przy Wisłostradzie należy przenieść na jego wschodnią stronę. Należy rozważyć
likwidację przystanku przy Piekarni Lubaszka na Placu.
Brakuje jeszcze jednego przystanku tramwajowego na przedłużeniu bulwarów wiślanych, między spójnią i centrum olimpijskich, to idealna lokalizacja,
aby jeszcze bardziej przybliżyć Wisłę jej mieszkańcom. Wraz z przystankiem nad bulwarami, powinien powstać węzeł pieszo-rowerowy. Frontem ku
Wiśle!!!
Potrzebny przystanek zbiorczy w kierunku Bródna, by ułatwić pasażerom przesiadki. W przeciwnym wypadku powstanie taka sytuacja, jak na r.
Starzyńskiego - tramwaje w kierunku Żerania FSO odjeżdżają z dwóch różnych przystanków, co jest niewygodne i nieintuicyjne dla pasażerów (na tym
rondzie brakuje przystanku od strony północnej). Taka sytuacja w rezultacie ogranicza częstotliwość tramwajów w kierunku Żerania FSO (bo trzeba
wybrać jeden przystanek). Po co powielać błędy?
Przystanki tramwajowe i autobusowe powinny być w miarę możliwości projektowane jako wspólne. Przystanek na jezdni serwisowej Wisłostrady w
kierunku północnym powinien zostać przeniesiony przed zjazd na drogę serwisową do zagłębia biurowego przy Centrum Olimpijskim . Obecnie brak
możliwości wyznaczenia zatok dla autobusów i ustawienia wiat przystankowych.
Liczba przystanków wygląda na wystarczającą. Ewentualnie warto by było rozważyć dodatkowy przystanek autobusowy w kierunku wschodnim na
wysokości wlotu ulicy Dziennikarskiej.

nie ma możliwości wprowadzenia
ruchu autobusowego na torowisko
tramwajowe i zapewnienia
wspólnych przestanków
autobusowych i tramwajowych.

Ilość przystanków komunikacji publicznej i ich lokalizacja została zaprojektowana właściwie i w dostatecznej ilości.
Nie widzę przystanku tramwajowego za rondem w stronę Wisły - a w miejscu przesiadek przystanki powinny być za skrzyżowaniem, by wszystkie linie
jadące w danym kierunku zatrzymywały się w jednym miejscu.
Miejsce na to się znajdzie, jeśli pozostawimy jeden pas ruchu ogólnego.
1. Jeśli chodzi o przyst. autobusowe:
a) W przypadku 3 PASÓW ruchu w każdą stronę i kiedy jeden z nich to bus-pas, liczba i rozmieszczenie przyst. autobusowych jest w porządku.
b) W przypadku 2 PASÓW ruchu w każdą stronę nie powinno być bus-pasów a przyst. autobusowe koniecznie powinny mieć zatoki. Ewent. nie powinno
być przystanków w ogóle.
2. Jeśli chodzi o przyst. tramwajowe:
a) Dojście do nich powinno być przejściami podziemnymi lub nad trasą (koniecznie brak pasów dla pieszych na trasie!)
Liczba wystarczająca, ale przystanek przy Dziennikarskiej w stronę placu Wilsona powinien być dalej od samego placu. Być może nawet przed
widocznym na planie wjazdem na parking.
Przystanki autobusowe są chyba bez zmian w stosunku do stanu aktualnego, natomiast nie widzę ani jednego przystanku tramwajowego na tym
odcinku, a powinien być przy węźle z Wisłostradą. W obu kierunkach.
Przystanek przy Czarnieckiego jest praktycznie "martwy". Można go sobie spokojnie darował.
Północny przystanek powinien być cofnięty bliżej Wisły, bliżej przejścia dla pieszych.
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W projekcie brak przystanków tramwajowych na pl. Wilsona, więc nie ma jak ocenić ich lokalizacji.
Przystanki autobusowe są rozmieszczone dobrze.
Przystanki powinny być bliżej Pl. Wilsona.
Przystanek w kierunku Wilsona powinien zostać przeniesiony bardziej w str. Wisłostrady, bo jest stosunkowo daleko od przystanku w drugą stronę.
Autobusy powinny mieć wspólne pasy i wspólne przystanki z tramwajami. Ich gęstość jest odpowiednia, lokalizacja niedobra, szczególnie na węźle z
Wisłostradą, gdzie przystanki autobusowe chyba celowo złośliwie odsunięto od skrzyżowana skazując tym samym pasażerów na dłuższe podbiegi.
Skrzyżowanie typu rondo i tak wydłuża dojście do przystanków, należy poważnie rozważyć rezygnację z takiego skrzyżowania w ty m miejscu. Na
skrzyżowaniu z Jagiellońską mamy już pełen chaos, na Wysockiego też.
Przystanki powinny umożliwiać sprawną przesiadkę przy Placu Wilsona. Przystanki są ulokowane nieco za daleko od centrum Placu. Właściwie idealnym
rozwiązaniem byłoby utworzenie przystanku na środku placu dla rożnych środków komunikacji
Projekt jest wykonany nieprawidłowo, jakiekolwiek zmiany na tym odcinku ul. Krasińskiego są niezgodne z wola mieszkańców dzielnicy, którzy
kategorycznie nie chcą mostu
Jeśli mają tam jeździć tramwaje, to powinny też być przystanki tramwajowe...
Jak widzę, przystanki są umieszczone w miejscach, gdzie były dotąd. Z moich doświadczeń wynika, że przydałby się przystanek autobusowy (choć na
żądanie) przed pl. Wilsona w stronę owego placu. Przystanek Czarnieckiego wówczas powinien być wcześniej (bliżej do Centrum Olimpijskiego).
Brak przystanku tramwajowego przy Pl. Wilsona
Po 2 w każdą stronę, także tramwajowe (na rysunku widać jeden).
Powinien powstać przystanek na żądanie dla tramwaju przed pasami przy ulicy Czarneckiego.
wystarczająca
Liczba wystarczająca. Przystanek bliżej Placu powinien być bliżej przejść. Przystanek przy ul. Dziennikarskiej jest za bardzo oddalony od ul. Czarnieckiego.
Brakuje obecnie także dogodnego połączenia z tym skrzyżowaniem (na ilustracji zaznaczono tereny zielone). Przystanki po stronie południowej będą
zajmować dużą część chodnika i blokować rowerzystów. Na wysokości ul. Czarnieckiego mogłyby znaleźć się przystanki tramwajowe, gdyż na Pl. Wilsona
są one zlokalizowane w znacznej odległości.
Warto zastanowić się nad dodatkowym zespołem przystanków tramwajowych po wschodniej stronie Pl. Wilsona.
Prawidłowo. Nie powinno być zatoczek autobusowych.
Na węźle trasy z Wisłostradą przystanki są zlokalizowane za daleko od siebie. Przystanek na Krasińskiego w stronę Pragi powinien być przed
skrzyżowaniem
Przystanki powinny być przy przejściach dla pieszych i wyjściach z metra, żeby jak najbardziej skrócić drogę pieszych.
Przy założeniu braku zmian w liczbie przystanków na samym pl. Wilsona liczba przystanków jest odpowiednia. Przystanki przy ul. Czarnieckiego powinny
być jednak na żądanie lub dla ograniczonej liczby linii
Uważam że węzły przesiadkowe powinny być bardziej skoncentrowane i wszystkie przystanki o tej samej nazwie nie powinny znajdować wewnątrz
okręgu o średnicy 40 metrów, tak aby nie trzeba było odbywać dwuminutowego spaceru aby zmienić przystanek. Wszystkie przejścia dla pieszych
powinny być zorganizowane na sposób skrzyżowania japońskiego, w którym piesi mogą przechodzić ulicę po skosie.
Dziwi mnie bardzo brak przystanku na wysokości stacji pkp Praga i uważam że powinien zostać pilnie dodany.
Należy bezwzględnie utrzymać przystanki przy skrzyżowaniu z ulicą Czarnieckiego. I zrezygnować z linii tramwajowej. Jeśli już, to zwiększyć ilość linii
autobusowych, puszczając na tę trasę np. niewielkie autobusy typu linia 205.
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Ilość nie mam uwag. Jeżeli chodzi o lokalizację - proszę rozważyć tzw. antyzatoki.
Nie jestem planistą, przystanki powinny być przede wszystkim zaprojektowane z zatoczkami ze względu na jeden pas ruchu
Po jednym z każdej strony dla tramwaju byłoby ok. Most nie musi być dla samochodów.
Przystanki autobusowe powinny być zlokalizowane bliżej stacji metra, aby zapewnić łatwiejszą przesiadkę.
Na tym odcinku nie powinno być żadnego przystanku, przystanki powinny być wyłącznie przy placu Wilsona.
NIE dla budowy mostu!
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Lokalizacja i ilość
zieleni na ul.
Krasińskiego
(Jak Pan(i)
ocenia
możliwość
posadzenia
większej liczby
drzew i krzewów
w rejonie ul.
Krasińskiego?
Czy któryś z
elementów drogi
powinien zostać
ograniczony i w
jakim
zakresie, żeby
zieleni było
więcej? (np.
zmiana
szerokości
chodników, dróg
rowerowych,
jezdni)

Drzewa zawsze i wszędzie i gdzie się da.
Zmniejszenie szerokości chodników. Ruch pieszy i tak odbywa sie parkami i drogami wewnętrznymi.
Im więcej drzew tym lepiej. Szerokość jezdni powinna zostać ograniczona do 6 metrów. Przy ulicy powinien rosnąć żywopłot, aby samochody nie
niszczyły pasów zieleni.
Więcej zieleni powinno być posadzonej zamiast jednego pasa ruchu ogólnego. Przekrój ulicy powinien wyglądać następująco: jezd nie parkingowe z
ruchem rowerowym - pas zieleni - 1 pas ruchu ogólnego - pas zieleni - pas autobusowo-tramwajowy - pas zieleni - 1 pas ruchu ogólnego - pas zieleni droga rowerowa i chodnik. W przypadku braku budowy PAT pasy zieleni powinna powstać kosztem 1 pasa ruchu, między torowiskiem, a pozostałym
pasem. Na pasach zieleni powinny zostać posadzone szpalery drzew.
Szpalery drzew powinny być ciągłe i w szerokim trawniku również po stronie północnej od Placu Wilsona do Czarnieckiego. Miejsca postojowe przy jezdni
lokalnej można na ten cel zmienić z prostopadłych w równoległe. Jezdnia lokalna powinna być węższa, wyłącznie jednokierunkowa. Np. nie musi ona
umożliwiać powrotu do ul. Dziennikarskiej.
Zdecydowanie należy dążyć do odtworzenia szpaleru drzew przy parku Żeromskiego na odcinku Plac Wilsona Czarnieckiego; na odcinku Czarnieckiego
Wisłostrada należy zachować szpaler drzew i krzewów oraz szeroki pas trawnika zamiast zwężać i podsuwać krawędź jezdni pod sa me drzewa. Po
północnej stronie ulicy należy powiększyć misy drzew między jezdną główną a lokalną, a pas zieleni wzdłuż chodnika – zrobić ciągły, bez zabetonowanych
przerw.

Wzdłuż ul. Krasińskiego zarówno po
stronie północnej jak i południowej
powstający projekt zieleni ma
zapewnić zachowanie jak największej
liczby drzew oraz dosadzenie drzew i
krzewów wszędzie tam gdzie
warunki terenowe na to pozwolą.
Torowisko tramwajowe
projektowane jest jako zielone
(nawierzchnia trawiasta).

Każdy element powinien zostać ograniczony i pozostawiony w takim stanie jak jest teraz.
Opowiadam się za likwidacją jezdni lokalnej. W miejscu projektowanej jezdni lokalnej należy przedłużyć drogę dla rowerów i zaprojektować więcej
zieleni, co poprawi komfort życia mieszkańców. Parkowanie równoległe na jezdni zrekompensuje utratę miejsce parkingowych. Wspólny ciąg pieszorowerowy, to zły pomysł, należy wydzielić drogę dla rowerów.
Drogi samochodowej w ciągu ul. Krasińskiego da miejsce na chodniki, drogi rowerowe. Proszę za przykład wziąć ul. Krechowiecką na Żoliborzu. NIE
MOŻLIWOŚCI budowy Mostu Krasińskiego. NIE dla marnotrawienia miejskich pieniędzy!
Po północnej stronie ulicy należy powiększyć misy drzew między jezdną główną a lokalną, a pas zieleni wzdłuż chodnika – zrobić ciągły, bez przerw. Po
południowej stronie od placu Wilsona do Czarnieckiego - więcej zieleni kosztem jezdni, od Czarnieckiego do Wisłostrady – odsunąć południową jezdnię
od drzew.
Można by pomyśleć o zielonych parkingach, aby było mniej asfaltu
Nie powinno być zmian w planie i nie powinna być sadzona większa liczba drzew i krzewów.
Możliwie dużo zieleni kosztem szerokości jezdni
Posadzenie krzewów i drzew nie powinno wpływać na szerokość jezdni. Ale z pewnością powinno ich być dużo
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Można by rozważyć dodatkową zieleń kosztem części miejsc parkingowych po północnej stronie ul. Krasińskiego, zwłaszcza w sytuacji wprowadzenia
strefy płatnego parkowania w tym rejonie
Obecność parku w pobliżu nie wymaga sadzenia dodatkowej ilości drzew.
Zwężenie jezdni pozwoli na posadzenie żywopłotu przy jezdni północnej. Powinien on oddzielać jezdnię serwisową (lokalną) od jezdni północnej ul.
Krasińskiego. Utrudni on nieprawidłowe parkowanie w tym miejscu. Nie należy zwężać chodnika ani DDR. Na jezdni lokalnej należy umieścić tzw.
sierżanty rowerowe przypominające kierowcom o przebiegu DDR.
Estakady zjazdowe powinny być dużo mniejsze, także cały most powinien być dużo mniejszy tak, żeby nie ingerował w obecną tkankę ulicy na wysokości
Wisłostrady i Krasińskiego - zjazdy powinny kończyć się PRZED Wisłostradą od strony Wisły
Trasa powinna mieć charakter alei, z nieprzerwanym ciągiem drzew po obu stronach jezdni, np. platanów. Drzewa oczywiście w zi emi, nie w donicach.
Tory tramwajowe powinny być jak najbliżej jezdni, bez barierek odgradzających - przebudowana ul. Prosta to koszmar. Trasy rowerowe powinny biec po
jezdni, nie jako konkurencja dla pieszych, bez wywijania ścieżką na różne strony ulicy.
Dosadzać zieleń, ale bez ograniczania elementów drogi
Najistotniejsza jest droga i most, jeśli zostanie wolne miejsce, to wtedy można je wykorzystać na drzewa i krzewy.
Dodatkowa zieleń to dobry pomysł i jeżeli miałaby się ona pojawić, to kosztem dróg rowerowych.
Nie powinno się ograniczać szerokości istniejących albo planowanych dróg dla rowerów
Tak jak na Kondratowicza pas zieleni rozdzielający
Jestem za zwężeniem szerokości chodników na korzyść zieleni miejskiej
Pomiędzy ścieżką rowerową a jezdnią po stronie ul. Czarnieckiego zamiast drzew żywopłoty.
Maksymalnie wykorzystać możliwości zwiększenia nasadzeń drzew i krzewów również poprzez zmianę szerokości chodników i ścieżek rowerowych. Duża
liczba nasadzeń drzew i krzewów będzie dla mieszkańców rekompensatą za ruch pojazdów i ograniczy uciążliwości.
Powinien być jeden pas ruchu dla samochodów i węższy pas ruchu dla rowerów, dzięki temu można poszerzyć pas dla zieleni. Nasadzana zieleń mogłaby
być odpowiednio podrośnięta, gdyby wzięto np. drzewa kilkuletnie.
Im więcej drzew tym lepiej. Myślę, że wzdłuż Krasińskiego chodniki są bardzo szerokie i to ich kosztem można by zwiększyć pole powierzchni zajmowane
przez "zieleń".
Po stronie północnej, gdzie parking jest na jezdni lokalnej, można zwęzić jezdnię północną do 5,5m i nasadzić szpaler drzew.
Rozważyłbym możliwość szerszego pasa zieleni pomiędzy parkingami i ulicą Krasińskiego oraz wzdłuż parku Żeromskiego należy wydzielić na chodniku
jednokierunkową trasę rowerową i oddzielić ją pasem zieleni od ulicy Krasińskiego. Miejsce na parking dla autobusów wydzieliłbym na Krasińskiego w
kierunku Wisły za ulicą Czarnieckiego na miejscu obecnego przystanku autobusowego.
Należy zmniejszyć ilość pasów jezdni na węźle z Wisłostradą oraz ograniczyć ilość pasów ulicy Krasińskiego do jednego aby uniknąć wycięcia istniejących
drzew oraz dosadzić nowe. Żoliborz musi pozostać zielony. Wzdłuż Parku Żeromskiego - chodnik, wydzielona ścieżka rowerowa dwukierunkowa - PAS
ZIELENI - pas ruchu dla samochodów.
Najważniejsza przestrzeń roślinna i przyrodnicza znajduje się nad Wisłą, dlatego niezbędne jest zintegrowanie bulwarów z komunikacją! Przykładem
most Gdański!
Chciałbym zobaczyć więcej zieleni oddzielającej okna bloków i chodnik od jezdni i parkingu.
Nic nie ograniczać ! Najpierw zbudujmy drogę i jeśli będzie to zasadne to posadźmy małe drzewka/krzaczki/ustawmy donice z kwiatami.
Byle nie w betonowych donicach
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Tam jest już bardzo zielono. Ważne są ścieżki rowerowe. Można zasadzić pnącza, wino, winobluszcz , bluszcz, nie zajmują dużo miejsca i nie wymagają
pielęgnacji.
Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie pasa zieleni na torowisku tramwajowym - nie dość że ładnie wygląda, to jeszcze działa zmniejsza hałas jadących
składów.
Posadzić więcej drzew kosztem chodnika. Poszerzyć drogę rowerową.
Zieleni powinno być jak najwięcej. Jeśli już to kosztem szerokości chodników
Oczywiście im więcej drzew w mieście tym lepiej i powinny oddzielać pasy ruchu (łącznie ze ścieżką rowerową) od ciągu pieszego.
Powinno zostać tak jak jest. To jest miasto nie las. Wzdłuż większej długości ulicy Krasińskiego jest park i wystarczy.
Konieczność postawienia ekranów dźwiękochłonnych
Wystarczyłoby nie budować torowiska tramwajowego.
Bardzo dobrym pomysłem jest uzupełnienie zieleni między ścieżką rowerową i chodnikiem a jezdnią. Najlepiej jeśli byłyby to gęste krzewy - dają komfort
pieszym i rowerzystom.
Parking i droga lokalna znajdujące się między ulicą Dziennikarską, a pl. Wilsona powinny zostać zlikwidowane (panuje tam samowolka kierowców, bardzo
trudno się tam przecisnąć pieszemu). W ich miejsce powinien powstać szerszy chodnik z możliwością wystawienia ogródków kawiar nianych. Parking
powinien zostać przeniesiony na obszar ul. Czarnieckiego a Wybrzeżem Gdyńskim
Krytycznie oceniam projekt nasadzeń (drzewa) tuż przy jezdni. Opadające liście stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu pojazdów. Poza
chodnikiem OK.
Krzewów jak najwięcej, najlepiej kwitnących. Naturalne bariery chroniące przed hałasem. Torowisko zielone. Cichy asfalt. Więcej miejsc parkingowych.
Linia tramwajowa i trasa przedłużona do Powązkowskiej.
Pozytywnie oceniam posadzenie drzew i krzewów w jak największej ilości, kosztem ograniczenia szerokości dróg rowerowych (zielony deptak)
Im więcej zieleni tym lepiej, jestem za zwiększeniem obszaru zieleni kosztem jezdni.
Drzewa są cenne jako zieleń i element krajobrazu. Należy jednak zachować równowagę między walorami estetycznymi a użytkowymi ulicy, która nie
może być przekształcana w skwer.
Zieleni powinno być jak najwięcej ale nie kosztem ruchu samochodowego. Nie mamy za wiele przepraw przez Wisłę w Warszawie i każda możliwość
rozładowania korków jest jak najbardziej zasadna
Jeden pas ruchu w obu kierunkach. Zachowanie istniejącej zieleni. Wzdłuż parku Żeromskiego - chodnik, zieleń, droga dla rowerów. Zachowanie
istniejących przejść dla pieszych. Zachowanie przystanków przy Czarnieckiego. Zachowanie zakazu skrętu w lewo w ulicę Czarnieckiego. Wlot ulicy
Czarnieckiego - szerokość dwóch pasów ruchu, wyniesione przejście dla pieszych. Zachowanie obecnych rozmiarów jezdni na skrzyżowaniu z
Wisłostradą; zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania. Torowisko tramwajowe trawiaste.
Czym więcej zieleni, tym lepiej. Żadne drzewo nie powinno zostać wycięte.
W miarę możliwości powinno się dążyć do utworzenia szpalerów zieleni średniej lub wysokiej po obu stronach ulicy.
Chodniki w tym rejonie są szerokie, powinny być przeznaczone na miejsca parkingowe wśród zieleni
Musi być więcej drzew żeby wyciszyć ruch samochodowy,
Zieleni zaplanowano wystarczająco, zwłaszcza biorąc pod uwagę bogatą w zieleń okolicę.
Na obszarze poza pasem ruchu i drogą rowerowa powinna zostać zasadzona zieleń.
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Nie powinno się zwężać chodników szczególnie po stronie domów mieszkalnych.
Zieleni powinno być jak najwięcej. Absolutnie nie dopuszczalne powinno być stawianie barier dźwiękochłonnych. Podobną rolę może pełnić zieleń
Na środku drogi pas zieleni (między pasami ruchu w obu kierunkach). Więcej zieleni przy parkingach samochodowych.
Jeśli się zmieszczą dodatkowe drzewa na trawnikach warto zasadzić w wolnych miejscach, ale nie trzeba rezygnować z chodnika czy ścieżki czy z ulicy 2x2
pasy
Więcej drzew przy połączeniu Krasińskiego z Mickiewicza
Drzewa powinny być między miejscami parkingowymi na ulicy lokalnej
Powinny być szersze chodniki - jest to teren spacerowy dla mieszkańców Żoliborza. Również po stronie parku powinny być drzewa, aby osłonić park
przed zniszczeniem
Im więcej drzew (ale nie krzewów!) tym lepiej.
Uważam, że nie powinno być linii tramwajowej, to umożliwi posadzenie drzew w pasie zieleni między jezdniami.
Proponuję przenieść ruch rowerowy na jezdnię (tak jak na ul. Krasińskiego między pl. Wilsona a Popiełuszki), wtedy uzyska się więcej miejsca na drzewa i
krzewy odseparowujące ciągi piesze od jezdni.
Zbudowania torowiska w taki sposób aby mogło również pełnić rolę buspasa umożliwi zwężenie jezdni do szerokości jednego pasa i w ten sposób będzie
więcej miejsca na zieleń
Idealnym rozwiązaniem byłoby dla mnie stworzenie dwupasmowej jezdni połączonej z torowiskiem (jak na buspasie na moście Śląsko-Dąbrowskim),
zarezerwowanej wyłącznie dla komunikacji miejskiej, taksówek i służb ratunkowych. Uzyskaną przestrzeń można by było przekształcić w kompleks
parkowo-spacerowy ciągnący się aż nad Wisłę.
Jezdnia lokalna powinna zostać zlikwidowana, a parkowanie powinno odbywać się z jezdni głównej. Ścieżka rowerowa powinna stanowić element jezdni,
a nie chodnika. Miejsce zaoszczędzone na likwidacji jezdni lokalnej powinno zostać wykorzystane pod posadzenie drzew w taki sposób, aby drzewa
pojawiły się wokół torowiska, pomiędzy jezdniami.
Chodniki i drogi rowerowe są priorytetem w stosunku do zieleni
Zlikwidować krzewy
Ograniczenie ilości miejsc parkingowych, dosadzenie drzew wysokich tak by utrzymać na całej długości ulicy klimat panujący w parku przy Placu Wilsona.
Zieleń tak, zgodnie z odp. na pytanie 1. W ziemi, nie w doniczkach. Chodnik zwł. po południowej stronie ul Krasińskiego może być węższy niż obecnie bo
jest mało uczęszczany.
Uważam, że projekt w tym zakresie jest w porządku.
Kolejna aleja drzew powinna być posadzona w taki sposób żeby nie ingerować w zmianę szerokości jezdni
Więcej drzew, chodnik minimum 1,5 m oddzielony pasem zieleni od parkingów czy drogi
Nie budować mostu, zwęzić i wydzielić pasy - tak zdecydowała większość mieszkańców - budżet partycypacyjny. Jeśli już - to tylko tramwaje, albo
wyłącznie autobusy elektryczne, ZERO ruchu prywatnego, jest metro, można się przesiadać, nie trzeba tworzyć parkingowni nie dla ludzi, zamiast tego
pasy rowerowe, drzewa - na środku lub z boku, przed pasami rowerowymi, jak w projekcie, ale więcej, po stronie Parku też można mniejsze, I litości - nie
iglaki, ale liściaste!
Bioróżnorodność a nie monokultury nasadzeń.
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Zamiast ścieżki rowerowej powinna być droga rowerowa na jezdni. Zaoszczędzoną powierzchnię na chodniku można by przeznaczyć p od zieleń.
Niewycinanie pięknej alei drzew przy Czarnieckiego
Chodniki i ścieżki rowerowe nie powinny być zbyt szerokie. Szerokość 1, 5 - 2 m wystarczy na ulicach o niezbyt dużym ruchu pieszym. Należy wyraźnie
oddzielić krzewami chodniki od ścieżek, jeśli są, ale na ogół wystarczy boczna jezdnia i droga pieszo-rowerowa. Roślinności jak najwięcej, ale musi to
wynikać z analiz. Np., żeby nie zasłaniała ludziom światła w domach.
Myślę ze przy zachowaniu 2x2pasy ruchu w każdym kierunku powinno miasto posadzić tyle zieleni ile uważa sie za stosowne do tego aby wytłumić hałas
pochodzący od pojazdów. Ja nie jestem specjalista, ale myślę ze specjaliści są w stanie to ustalić
Dodać pas krzewów (oraz punktowo drzewa) pomiędzy jezdnią a chodnikiem wzdłuż ulicy Krasińskiego. Należy również dodać pasę krzewów pomiędzy
tramwajami a jezdnią poprzez zmniejszenia szerokości jezdni.
Drzewa powinny być nasadzone po każdej stronie pasów ruchu, również pas drzew po środku jezdni.
Należy jak najbardziej zazielenić tę ulicę, zwęzić pasy ruchu, wytyczyć ścieżki rowerowe i ograniczyć prędkość do 30km/h
Pas zieleni powinien mieć formę ciągłego nieprzerywanego pasa.
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Miejsca
parkingowe w
rejonie ul.
Krasińskiego
(W jakim miejscu
wzdłuż ul.
Krasińskiego
powinny być,
Pani(a) zdaniem,
wytyczone
miejsca
parkingowe?)

NIE dla budowy mostu!
Po stronie południowej będzie w tym roku wyznaczony pas postojowy. Nie widzę sensu likwidowania go. Po tej stronie jest dość drzew i zieleni obok
jezdni.
Po stronie północnej zwężając do jednego pasa (3,25 m) można dodatkowo wyznaczyć pas postojowy wzdłuż ulicy Krasińskiego.
Wzdłuż południowej jezdni ul. Krasińskiego - umożliwi to dalszy dostęp do parku Żeromskiego
Należy wytyczyć pasy postojowe zamiast drugiego pasa i zrezygnować z jezdni lokalnej tworząc przestrzeń publiczną
Na jezdni północnej od ulicy Czarnieckiego do placu Wilsona należy wyznaczyć obok jednego pasa ruchu także pas postojowy, równocześnie likwidując
parkowanie na chodniku wzdłuż budynków (po północnej ulicy Krasińskiego). Parkowanie zostanie uporządkowane, chodniki przeznaczone wyłącznie dla
pieszych, zwiększy się powierzchnia zieleni, a liczba miejsc postojowych nie zmniejszy się.
Należy otworzyć w końcu parking nad stacją metra Plac Wilsona!
Miejsca parkingowe powinny być wytyczone wzdłuż południowej jezdni oraz przedłużony parking w stronę Wisłostrady wzdłuż północnej jezdni.
Pasy lub zatoki postojowe po obu stronach jezdni głównej zamiast jezdni lokalnej. Teren obecnie zajmowany przez jezdnię lokalną przeznaczyć na zieleń i
drogę dla rowerów.

Wzdłuż jezdni lokalnej usytuowanej
po północnej stronie ul. Krasińskiego
zostało zaprojektowanych
(częściowo odtworzonych) 58 miejsc
postojowych (w tym 2 dla osób
niepełnosprawnych).
Dodatkowo przy jezdni północnej ul.
Krasińskiego pomiędzy Placem
Wilsona a skrzyżowaniem z ul.
Dziennikarską zostało
zaprojektowanych 21 miejsc
postojowych równoległych do drogi.

W każdym możliwym. Od momentu wybudowania metra Żoliborz jest rozjeżdżany przez mieszkańców peryferii.
Ulokować wjazd na północną drogę lokalną bliżej Wisłostrady. Między wjazdem a skrzyżowaniem z Czarnieckiego zrobić parkowanie prostopadłe tak
samo jak na reszcie drogi lokalnej.
Po obu stronach
Jak najbliżej pl. Wilsona? Albo pomyśleć o kolejnym parkingu wielopoziomowym. Jeżeli nie będzie tego, to samochody będą stały byle gdzie, a lokalni
mieszkańcy będą mogli pomarzyć o parkingu dla siebie.
Przy jezdni lokalnej.
Na całej długości.
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Za ulicą Czarnieckiego w kierunku Wisły na miejscu obecnego przystanku autobusowego powinno być miejsca na zaparkowanie autob usów
turystycznych. Przystanek komunikacyjny przy Czarnieckiego powinien być wspólny dla T+A na środku pasa jezdni. Buspas powinien być prowadzony
przy torach.
Na jezdni, równoległe. Oczywiście zależy to od wytyczenia (lub nie) buspasa.
Dodatkowo, należy zastosować rozwiązania uniemożliwiające parkowanie na chodnikach i drogach rowerowych, a w szczególności na proponowanym
ciągu pieszo-rowerowym (który, swoją drogą, uważam za zły pomysł).
Na jezdni ul. Krasińskiego
Tak jak w projekcie
Tak jak obecnie
Powiększenie (nie kosztem ulicy tylko elementów znajdujących się za czerwoną linią w projekcie) ścieżki rowerowej / chodnika i umożliwienie tam
parkowanie samochodom
Jeżeli niezmienne są granice objęte projektem, to wg mnie należy wydłużyć jezdnię lokalną w stronę mostu. Analizując plan, liczbę tych miejsc policzę z
wykorzystaniem palców rąk i nóg. To za mało. Jeżeli ktoś korzysta z koncepcji P+R, niech ustawi auto nawet przystanek przed pl. Wilsona, jeżeli tam będą
miejsca do pozostawienia auta, i przystanek dojedzie tramwajem. Ale więcej miejsc musi być bo aktualnie wszędzie tam, gdzie jest stacja metra, są
chodniki obstawione samochodami. To jest złe.
Na środku pomiędzy jezdniami powinien być parking, zamiast poprowadzonej linii tramwajowej.
Obok budynków mieszkalnych lub wygospodarować na to miejsce dodatkowe czyli poszerzyć
Wszędzie gdzie jest to możliwe. Tak będzie lepiej dla mieszkańców, dla rodziców z dziećmi odwiedzającymi kino, park.
Gdzieś na wysokości ulicy Karpińskiego
W miejsce planowanego mostu.
Zezwolić na parkowanie na ulicy (na jednym pasie w każdym kierunku) w godzinach nocnych np. 20-07
Ul. Karasińskiego powinna mieć jeden pas ruchu - dzięki temu uzyska się pas dla rowerów i do parkowania.
Wzdłuż całej ulicy powinny być miejsca parkingowe, jak najwięcej
W ogóle ulica Krasińskiego nie powinna być przelotowa. Jeśli już musi być ten most, czemu jestem absolutnie przeciwna, to tylko, aby wjechać na
Wisłostradę, cała Krasińskiego powinna pozostać uliczką lokalną bez możliwości wjazdu dużej ilości samochodów, najwyżej ruch lokalny (autobus, droga
rowerowa, jeden pas ruchu).
Wszędzie za wyjątkiem wlotów na skrzyżowania. Parkowanie poprzeczne na północnej i podłużne na południowej stronie Krasińskiego.
Projekt zakłada szeroki ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie jezdni. Nie jest to ani teren atrakcyjny dla spacerów (chodnik przylega do
ogrodzenia parku, w którym można spacerować, a kolejny park jest to Kępa Potocka, po północnej stronie) ani wygodne miejsce do parkowania.
Niemniej zapewne znaleźliby się kierowcy, którzy to miejsce by wykorzystali. Jednakże, jeśli dodatkowe miejsca parkingowe miałyby ograniczyć liczbę
pasów jezdni południowej do mniej niż dwóch, to moim zdaniem nie warto.
Na wysokości Żoliborza dziennikarskiego oraz na odcinku plac Wilsona - Popiełuszki
Ciężko mi powiedzieć. Nie znam się na tym.
Uważam, że między dwoma przystankami na dolnej części ul.Krasińskiego było by optymalnie
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Powinny zostać umożliwione na prawym pasie ul. Krasińskiego. Jeden pas ruchu ogólnego byłby wystarczający na tej trasie.
Po obu stronach ul. Krasińskiego. Na Żoliborzu jest duży deficyt miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe nie muszą kolidować z zielenią (drzewa)
Nie utrudniając ruchu pieszego i rowerowego z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
Tak jak to zaproponowano
Kosztem jednego pasa ruchu.
Podziemne!!!
Może być tak jak jest teraz, wzdłuż parku
Chciałbym by jezdnia lokalna przed placem Wilsona była chodnikiem a parkowanie odbywało sie od strony ulicy Krasińskiego np. po skosie
Wzdłuż południowej strony ul. Krasińskiego
Tak jak dotychczas, nic bym nie zmieniał.
Wzdłuż ulicy od strony parku
Od Placu Wilsona do ul. Czarnieckiego.
Na pewno w kierunku placu Wilsona
Po północnej stronie
Wzdłuż jezdni
Na prawym pasie jezdni - odcinek: Dziennikarska - przed pl. Wilsona.
Wszędzie gdzie się da.
Przy jezdni południowej, ale nie na samej jezdni. Na chodniku, bądź osobno. Ważne, aby nie były objęte strefą płatnego parkowania
Wzdłuż północnej jezdni ulicy Krasińskiego na całym odcinku ulicy od węzła Wisłostrady od Pl. Wilsona (z wyjątkiem miejsc na przystanki autobusowe).
Między pl. Wilsona a ul. Czarnieckiego
Na jezdni północnej od ulicy Czarnieckiego do placu Wilsona należy wyznaczyć obok jednego pasa ruchu także pas postojowy, równocześnie likwidując
parkowanie na chodniku wzdłuż budynków (po północnej ulicy Krasińskiego). Parkowanie zostanie uporządkowane, chodniki przeznaczone wyłącznie dla
pieszych, zwiększy się powierzchnia zieleni, a liczba miejsc postojowych pozostanie bez zmian.
Stan obecny jest idealny. Budowa mostu i trasy w tym rejonie to gwałt na spokoju mieszkańców i ekosystemie. Miejsca parkingowe dzisiaj są
wystarczające. Budowa mostu jedynie je ograniczy.
Wzdłuż parku
Wszędzie gdzie to tylko możliwe.
Nie dla Trasy Mostu Krasińskiego! Nie dla rozjechania zabytkowej, chronionej przez konserwatora zabytków dzielnicy, najmniejszej dzielnicy Warszawy,
już znacznie skażonej spalinami samochodowymi przez duże trasy samochodowe. Trasa Krasińskiego to działanie przeciwko zdrowiu i życiu
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Warszawiaków! Już dawno powinien być wytyczony parking podziemny nad metrem.
W każdym możliwym.
Wzdłuż ulicy zamiast jednego z pasów ruchu
Jezdnia lokalna powinna zostać zlikwidowana (a uzyskana rezerwa terenu przeznaczona pod zieleń), a parkowanie powinno odbywać się z jezdni głównej
ul. Krasińskiego. Parkingi mogą pozostać w obecnym miejscu, ale dostęp do nich powinien być zapewniony z jezdni ul. Krasińskiego!
Parkingi za wschód od projektowanej jezdni lokalnej
Miejsca do parkowania równoległego wzdłuż północnej strony drogi ulicy Krasińskiego od ul. Dziennikarskiej do placu Wilsona.
Powinno być miejsce np. na dwupoziomowe platformy
Po południowej stronie, na wysokości ul. Karpińskiego
Na wschodniej połowie.
Dopuszczam dodatkowe ekstensywne miejsca parkingowe
Najlepiej było by je systematycznie likwidować wraz z wdrażaniem przekształcania ulicy w zielona aleje. Jeżeli jednak nie doszłoby to do skutku to
powinno sie odzyskać chodnik przy budynkach po północnej stronie a na miejsca parkingowe przeznaczyć jeden pas ulicy Krasińskiego.
Na możliwie jak największym obszarze - w Warszawie jest krytyczny niedobór miejsc parkingowych
Rozważyłbym likwidację jezdni lokalnej
Zwężając do jednego pasa po stronie północnej można wyznaczyć pas postojowy
Na odcinku od Czarnieckiego do Pl. Wilsona.
Na jezdni północnej od ulicy Czarnieckiego do placu Wilsona należy wyznaczyć obok jednego pasa ruchu także pas postojowy, równocześnie likwidując
parkowanie na chodniku wzdłuż budynków (po północnej ulicy Krasińskiego). Parkowanie zostanie uporządkowane, chodniki przeznaczone wyłącznie dla
pieszych, zwiększy się powierzchnia zieleni, a liczba miejsc postojowych pozostanie bez zmian.
Zwężając północną jezdnię do jednego pasa na odcinku między pl. Wilsona a Wisłostradą można na odzyskanej powierzchni stworzyć miejsca postojowe
- wówczas można ograniczyć parkowanie na chodniku i oddać go pieszym.
Na jezdni północnej od ulicy Czarnieckiego do placu Wilsona należy wyznaczyć obok jednego pasa ruchu także pas postojowy, równocześnie likwidując
parkowanie na chodniku wzdłuż budynków (po północnej ulicy Krasińskiego). Parkowanie zostanie uporządkowane, chodniki przeznaczone wyłącznie dla
pieszych, zwiększy się powierzchnia zieleni, a liczba miejsc postojowych pozostanie bez zmian.
Między placem Wilsona i ul. Czarnieckiego. Dzięki temu można by było zlikwidować możliwość parkowania na chodniku tuż pod oknami mieszkańców.
Chodnik zostałyby wtedy wyłącznie do dyspozycji pieszych.
Równolegle na jezdni. Albo północnej albo południowej.
Po przeciwnej stronie drogi lokalnej.
Na tym tym odcinku - tak jak jest obecnie.
Wzdłuż jednego pasa ruchu powinny być miejsca postojowe, tak żeby samochody już nie parkowały na chodniku.
Proponuję pozostawienie jednego pasa ruchu dla ruchu samochodowego. Na drugim należy wyznaczyć miejsca postojowe, zwalniając tym samym
chodnik dla pieszych.
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Jeżeli będzie JEDEN PAS RUCHU w każdą stronę, część wolnego miejsca (np przy parku) można wykorzystać na miejsca parkingowe przeplatane
nasadzeniami zieleni.
Poprzez usunięcie 1 pasy jezdni można stworzyć miejsce parkingowe
Na skrajnych pasach obu jezdni
Parkowanie na jezdni
Miejsca do parkowania równoległego wzdłuż północnej strony drogi ulicy Krasińskiego od ul. Dziennikarskiej do placu Wilsona.
Zaprojektowana jezdnia lokalna jest OK.
Na jezdni północnej od ulicy Czarnieckiego do placu Wilsona należy wyznaczyć obok jednego pasa ruchu także pas postojowy.
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NIE dla budowy mostu!
Droga rowerowa po jezdni lokalnej to zły pomysł. Lepiej zapewnić wygodny dojazd na druga stronę ulicy. Lepiej oddzielić drogę rowerową od chodnika
dla pieszych nawet kosztem szerokości jednego lub drugiego.
Oceniam organizację negatywnie. Ruch rowerowy powinien być na całej długości ulicy oddzielony od ruchu pieszych. Szerokości wydzielonych dróg
rowerowych powinny wynosić min. 3m. Prowadzenie ruchu po jezdni parkingowej oceniam pozytywnie.
Po stronie południowej ścieżki rowerowe powinny pozostać wg projektu z budżetu partycypacyjnego
Przy Czarnieckiego należy zrobić wyniesione skrzyżowanie. Od Czarnieckiego do Wisłostrady należy zachować wyznaczony pas rowerowy w ramach
Budżetu Partycypacyjnego. Po północnej stronie należy umożliwić rowerzystom korzystanie z jezdni lokalnej
Ciąg pieszo-rowerowy to utrudnienie dla rowerzystów i zagrożenie dla pieszych. Bez oddzielenia go zielenią od jezdni może dodatkowo być n on stop
blokowany przez nielegalnie parkujące samochody. 4,5 Metra asfaltu na chodniki to również wątpliwy walor estetyczny.
Po południowej stronie ulicy należy zwęzić jezdnię i wytyczyć wydzieloną drogę dla rowerów (oraz odtworzyć szpaler drzew wzdłuż jezdni). Po północnej
stronie należy umożliwić rowerzystom korzystanie z jezdni lokalnej (jak w projekcie).
Ruch rowerowy powinien być oddzielony od chodników (bez przeplatania w rejonie przystanków autobusowych). Szerokość dróg rowerowych po 2, 5m
również może okazać się niewystarczająca. Brakuje przejazdów rowerowych przez Krasińskiego na przedłużeniu Karpińskiego i Dziennikarskiej (bez
sygnalizacji, z azylami między jezdnią i torowiskiem). Przejazd przez Czarnieckiego powinien być wyniesiony, z ciągłością nawierzchni.
Ścieżka pieszo-rowerowa nie jest dobrym rozwiązaniem dla terenu przy ogrodzeniu parku o ile nie ulegnie znaczącemu poszerzeniu część chodnika.
Potrzebna jest wymiana nawierzchni i odpowiednie przestawienie oświetlenia, by nie stanowiło przeszkody w środku pasma pieszo-rowerowego, lub
wprowadzenie oznaczeń poziomych by rowery je płynnie omijały. Konieczne jest też odgrodzenie tego odcinka od jezdni celem uniknięcia parkowania
samochodów na chodniku, co jest w tym miejscu częste.
Rowery powinny jechać w kierunku Wisłostrady po buspasie. Ze względu na spadek terenu prędkość rowerów na ul. Krasińskiego nie jest mniejsza od
prędkości autobusów, więc nie uderzy to w komunikację miejską.
Po stronie południowej powinna być osobna droga dla rowerów i pieszych. Jeżeli na to nie ma miejsca, to puścić drogę rowerową przez park. Jeżeli ma
to być osobny projekt na drogę rowerową, ponieważ ona wychodzi po za granice opracowania, to wstrzymać się z realizacją owej drogi wzdłuż parku.
Należy pamiętać o umieszczeniu tzw. sierżantów rowerowych na jezdni lokalnej. Po stronie południowej należy zwęzić lewy pas ruchu i umożliwić w tym
miejscu powstanie oddzielnego pasa ruchu dla rowerów. Pas powinien być jednokierunkowy, dodatkowo oznaczony czerwonym kolorem na jezdni.
Uważam, że jest dobry i nie mam uwag, byleby ciąg pieszo-rowerowy nie był z kostki bauma, która jest niepraktyczna, niewygodna dla osób na wózkach
i rowerzystów.
Miejscem dla rowerów jest ciąg samochodowo-rowerowy w postaci pasa rowerowego.
Ścieżka rowerowa może być tylko z jednej strony drogi - nie potrzeba z obu

Zgodnie z oczekiwaniami
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 przylegająca do
chodnika o szerokości 2,5 m. Po
stronie południowej droga rowerowa
będzie przebiegała wzdłuż chodnika
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Wspólny ciąg pieszo rowerowy i ciąg rolkarski bo rolkarzy wszędzie się pomija
Szerokość drogi lokalnej razem z miejscami parkingowymi powinna zostać ograniczona na rzecz wydzielenia samodzielnej ścieżki rowerowej po stronie
południowej
Przy tej szerokości pasów jezdnie (3,5m) można się pokusić o wydzielenie śluzy dla rowerów na jezdni od strony parku.
Jest to dobre rozwiązanie
Wspólny ciąg pieszo rowerowy podoba mi się jednak apelowałabym o nie stawianie płotów pomiędzy chodnikiem a ścieżką.
Jezdnię lokalną należy usunąć i zastąpić chodnikiem (z drogą rowerową) i pasem zieleni. Miejsca parkingowe wykonać bezpośrednio przy ul.
Krasińskiego

dla pieszych od strony jezdni i będzie
oddzielona
od jezdni pasem zieleni. Z punktu
widzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego projektowanie ciągów
rowerowych i pieszych
odseparowanych od jezdni głównej
jest rozwiązaniem najlepszym.

Jezdnia lokalna powinna służyć wyłącznie dla ruchu rowerowego
Droga rowerowa winna być całkowicie oddzielna od ruchu samochodowego, parkowania.
Ruch rowerowy powinien odbywać się na wydzielonej z ruchu samochodowego pasie dla rowerów w obu kierunkach.
Należy wydzielić ścieżkę rowerową z chodnika i części jezdni wzdłuż Parku Żeromskiego oraz oddzielić ją pasem zieleni od ulicy Krasińskiego. Drogi
rowerowe na placu powinny być prowadzone poza chodnikami skrajem ronda wokół placu aby ograniczyć konflikt z pieszymi na Placu.
Proponuję przedłużenie DDR i użycie separatorów (słupki, wąski trawnik?) Na kilku metrach j. lokalnej, tak aby kierowcy widzieli rowerzystów zanim
zaczną się poruszać po tej samej jezdni. Do tego progi zwalniające.
Ruch rowerowy powinien być oddzielony od ruchu pieszego oraz samochodowego
Powinien być oddzielny pas dla rowerów.
Nie widzę powodów by miejsca pod transport rowerowy miałyby być zabrane pod parking. Istnieje możliwość, że kierowcy będą potrącać rowerzystów
wyjeżdżając z tak zaplanowanego parkingu. W jego miejsce powinien powstać trawnik z drugim szpalerem drzew.
Wspólna droga – TAK Szerokość 2, 5 m – NIE /za mało/
Uważam, że powinien być wspólny ciąg pieszo-rowerowy po obu stronach jezdni.
Sprzeciwiam się natomiast stosowaniu na jezdni lokalnej tzw. uspokojenia ruchu, które sprowadza się do spowalniania samochodów do prędkości
pieszego i stawiania progów spowalniających, których wysokość często nie spełnia żadnych norm.
Droga rowerowa o szerokości 2, 5 m jest zdecydowanie za szeroka. 1,5M jest wystarczające
Przynajmniej po jednej stronie ścieżka rowerowa powinna być ciągła (nieprzerwana ciągiem pieszo-rowerowym ani jezdnią). Jestem za wytyczeniem
ścieżki rowerowej po obu stronach jezdni kosztem miejsc parkingowych oraz pasów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe po południowej
stronie powinny być równoległe do jezdni, co być może pozwoli zmieścić ścieżkę rowerową.
Ciąg rowerowy powinien być odizolowany od pieszego przykładowo pasem krzewów - rowerzyści notorycznie łamią przepisy i zagrażają pieszym izolacja pasem zieleni zapobiegnie incydentom
Jeden z pasów ruchu powinien zostać zlikwidowany, a zyskane jego kosztem miejsce powinno zostać wykorzystane na szerszy chodnik i drogę rowerową
Po stornie południowej powinna być trasa wyłącznie dla rowerów - jest to możliwe przy jedno-jezdniowej ul. Krasińskiego.
Najlepszym rozwiązaniem byłyby wydzielone pasy rowerowe w ciągu głównych jezdni. Alternatywnie wydzielone DDR po obu stronach . Rowery na
drodze lokalnej - tak, ale tylko pod warunkiem, że nie będzie dodatkowych wjazdów na tę drogę, a parkowanie będzie równoległe.
Zakaz parkowania przy jezdni, te miejsca właśnie wykorzystać na drogę rowerową
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Jezdnia lokalna w takiej formie jak jest teraz nie nadaje się do puszczenia ruchu rowerowego. Chyba, że będą tam ograniczenia parkowania (np.: tylko
miejsca dla lokali usługowych i mieszkańców). Lepsza byłaby oddzielna ścieżka od strony parku kosztem jezdni.
Skasować jezdnię lokalną i zamienić na chodnik i ścieżkę rowerową.
Przy wjeździe na jezdnie należy wprowadzić strefę zamieszkania lub ograniczenie prędkości do 20km/h, ew. 30km/h.
Od strony parku powinna być wydzielona droga rowerowa bądź przy połączeniu z ciągiem pieszym szerokość powinna być większa niż zaproponowana
2, 5m do przynajmniej 3, 5 m. Ruch przy parku jest dość spory zwłaszcza w sezonie. Kobiety z wózkami, osoby starsze itp. na jednej drodze z rowerami
na 2, 5 m to za ciasno.
Skierowanie ruchu rowerowego na jezdnie to bzdura co dobitnie pokazało zaimplementowane takie rozwiązanie na odcinku Pl.Wilsona - Popiełuszki.
Jeszcze częstsze wypadki, korki i pyskówki na tym odcinki to kwestia czasu. Rowerzyści powinni mieć osobne drogi.
Uważam, że między ciągiem pieszo-rowerowym a jezdnią wzdłuż parku powinien znajdować się pas zieleni o szerokości przynajmniej kilku metrów.
Oceniam dobrze, pod warunkiem istnienia w sumie 4 pasów ruchu dla samochodów.
Ciąg rowerowy od ciągu pieszego powinien być oddzielony separatorem pionowym (wys. ok 20 cm o obłym kształcie). Wspólny ciąg pieszo-rowerowy
powinien być oznaczony znakiem "Strefa zamieszkania"
Droga dla rowerów powinna stanowić element jezdni ul. Krasińskiego. Ułatwi to poruszanie się zimą (odśnieżanie jednocześnie z jezdnią ul.
Krasińskiego) oraz zminimalizuje konflikty z pieszymi i parkującymi samochodami.
Ruch rowerowy skierowany na jezdnię lokalna jest do przyjęcia wyłącznie w przypadku odseparowania i uniemożliwienia samochodom parkowania i
zastawiania pasa przez samochody. Lepiej, aby powstała tam wydzielona droga rowerowa.
Na drodze lokalnej powinna być oznaczona część dla rowerów.
NIE dla bodowy mostu!
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Zbyt szerokie
Zmieściłby się jeszcze jeden chodnik po stronie północnej, przy jezdni. Gdyby tylko parkowanie prostopadłe zamienić na równol egłe.
Warto odsunąć nieco chodnik od bloków, projektując tam trawnik, drzewa, krzewy. Doda to jakiegoś uroku temu wyjątkowo niemiłemu odcinkowi ulicy.
Po północnej stronie – pas zieleni wzdłuż chodnika powinien być ciągły, bez przerw, które obecnie zastawione są samochodami utrudniającymi ruch
pieszych na chodniku. Po południowej stronie – zrezygnować z ciągu pieszo-rowerowego, chodnik musi być przeznaczony wyłącznie dla pieszych,
rowerzyści powinni mieć osobną drogę dla rowerów.
Projekt zakłada rozwiązania niebezpieczne dla pieszych.
Mam tylko nadzieję, że to będzie szeroki chodnik
Układ chodników należy uzupełnić o dojście od przejścia dla pieszych przy ul. Czarnieckiego do przystanku w kierunku pl. Wilsona.

Inwestycja 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.
Takie rozwiązanie zapewnia
kompleksową obsługę ruchu
pieszego w zakresie skomunikowania
inwestycji z terenami sąsiadującymi.

Przebieg chodników dla pieszych umieszczony w planie jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Przebieg jest dobry, należy zwrócić uwagę na to, żeby nawierzchnia chodników była wykonana z płyt 50x50, a nie z kostki.
Po stronie południowej powinny być wydzielone chodnik i droga dla rowerów, a nie wspólny ciąg pieszo-rowerowy.
Negatywnie oceniam szerokość chodnika przy jezdni północnej u wylotu na pl. Wilsona. Chodnik powinien mieć wszędzie minimalnie 1, 5 metra a
najlepiej 2 m.
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Chodnik w narożniku placu Wilsona na południowym rogu Mickiewicza i Krasińskiego łączący odcinek przy murze/płocie z odcinkiem przy drodze
powinien znajdować się przed ścieżką rowerową a nie za ścieżką.
Idąc od Mickiewicza i chcąc przejść przez jezdnię będziemy mieć bliżej i nie będziemy musieli dwukrotnie przekraczać ścieżki rowerowej. Łącznik dla
osób idących od Krasińskiego w kierunku placu jest bezużyteczny, więc można go przesunąć dalej, tzn. bliżej placu Wilsona.
Przesunięcie chodnika i przejścia dla pieszych przy ul.Czarnieckiego to kryminał. Nie można zmuszać pieszych do nadrabiania drogi. Nikt tak nie będzie
chodził, a samochód nie musi mieć pierwszeństwa na każdym kroku.
Przy wejściu do parku Żeromskiego od strony ulicy Czarnieckiego nie powinno się dodawać wjazdu do parku, powinien zostać chodnik tak jak to ma
miejsce aktualnie, wjazd do parku od tej strony jest zupełnie zbędny.
Chodniki i ścieżki rowerowe powinny zostać od siebie oddzielone choćby metrowej szerokości trawnikiem.
Trochę dziwny wydaje się brak dojść do miejsc parkingowych - będzie to skutkowało tym, że kierowcy będą przebiegać przez jezdnię lub trawnik.
Brak chodnika po stronie północnej, mimo, że mieszkańcy będą tam przechodzić (prawdopodobnie przez parking). Przydałby się nawet wąski chodnik.
Pod domami na północnej stronie wyłącznie chodnik. Po południowej stronie - ścieżka+chodnik
Powinien być szeroki chodnik przy ogrodzeniu parku + ścieżka rowerowa, po drugiej stronie szeroki chodnik i drzewa
W niektórych miejscach chodniki nie biegną w linii prostej od źródła do celu, np. przy przystanku autobusowym w kierunku Żoliborza przy Jagiellońskiej,
jedyną opcją jest droga dookoła przez przystanek, zamiast w linii prostej, tak jak droga dla rowerów. Jest to po części skutek niepotrzebnego odgięcia
chodnika przy przejściu dla pieszych na sąsiednią drogę lokalną. Chodnik - razem z przejściami - powinien biec możliwie prostej, a na przejściach przez
ulice niższych klas być wyniesiony.
Absurdem jest wprowadzanie ruchu pieszych na jezdnię lokalną jak również budowa jezdni lokalnej.
Z przystanku (tego u góry mapy) jest droga na około żeby dojść do chodnika, ludzie będą ją skracać, może od razu lepiej ją skrócić?
Przejścia dla pieszych tylko podziemne lub tylko nad trasą! Absolutnie żadnych świateł. Również (a może przede wszystkim) w rejonie zjazdu z Pl.
Wilsona.
Ogólna prośba, aby ciągi piesze były szersze od dróg rowerowych ze względu na częstotliwość ich wykorzystywania.
Za szerokie chodniki
Chodniki na tym odcinku są mało uczęszczane, mogą być niezbyt szerokie - na rzecz zieleni.
Powinny być w widoczny sposób rozdzielone od ścieżek rowerowych.
Same chodniki powinny mieć powyżej 3 metrów szerokości
Nad jezdnią powinna być kładka, nie zwykłe przejście dla pieszych (na wysokości Dziennikarskiej).
Chodnik dla pieszych mógłby być węższy. 2m jest wystarczające
Każdy chodnik w jakimkolwiek miejscu nie powinien być węższy niż 2 metry.
Chodniki powinny być szersze - obecnie planowane chodniki dyskryminują pieszych na rzecz szerokich pasów/dróg rowerowych
Jeden z pasów ruchu powinien zostać zlikwidowany, a zyskane jego kosztem miejsce powinno zostać wykorzystane na szerszy chodnik i drogę rowerową
Chodniki w okolicach kępy i domach jednorodzinnych, też mieszkają ludzie! Tu są piętnastopiętrowe budynki, z których ludzie 2x dziennie dreptają w tą i
w tamtą do pl. Wilsona.
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Widzę tylko 2 przejścia dla pieszych. Przydałoby się jeszcze jedno, żeby samochody nie mogły się rozpędzać.
Zagrożenie dla pasażerów przystanku pl. Wilsona w stronę Wybrzeża spowodowane wspólnym ruchem rowerowym - oddzielić płotem jak przy Arkadii
lub Rondzie Zesłańców.
Po północnej stronie – pas zieleni wzdłuż chodnika powinien być ciągły, bez przerw, które obecnie zastawione są samochodami utrudniającymi ruch
pieszych na chodniku. Po południowej stronie – zrezygnować z ciągu pieszo-rowerowego, chodnik musi być przeznaczony wyłącznie dla pieszych,
rowerzyści powinni mieć osobną drogę dla rowerów lub pas rowerowy w jezdni.
Ciąg chodników dla pieszych jest dobrze zaprojektowany - aczkolwiek mógłby być szerszy kosztem drogi rowerowej.
Chodnik po południowej stronie można zwęzić, ze względu na przyległy park i zastosować tam pełną ścieżkę rowerową, dzięki czemu można by było
zrezygnować ze ścieżki rowerowej po północnej stronie, a tam chodnik poszerzyć.
Chodnik zdecydowanie za wąski, jezdnia za szeroka. Torowisko powinno być nie po środku jezdni, ale z boku - wtopione w chodnik (i bez żadnych
ogrodzeń czy barierek - przykłady: Sewilla, Paryż).
Zachować przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Kaniowskiej
Chodniki należałoby przeprowadzić ciągiem wzdłuż jezdni gdyż ludzie i tak skracają sobie drogę po trawie.
Przygotowany projekt, w mojej ocenie jest optymalny i nie należy go zmieniać.
Są za wąskie, zwłaszcza po północnej stronie.
Chodniki przy jezdni lokalnej mogą być za wąskie- wg ilustracji zieleń zajmuje prawie połowę z opisanych ok. 5 m przy budynku Krasińskiego 10. Chodnik
po stronie południowej powinien być szerszy i oddzielony do drogi rowerowej, zwłaszcza przy przystanku autobusowym. Przejście dla pieszych i przejazd
rowerowy przez ul. Czarnieckiego są za bardzo wsunięte w uliczkę - piesi będą wchodzić na przejazd rowerowy. Powinien on przebiegać na wprost bez
nadmiernego zawijania (strona bliższa mostu).
Od przejścia dla pieszych do parkingu (obok Blikle) z obydwu stron w projekcie są krzewy przedzielone wąskim chodnikiem i ści eżką rowerową. W tym
miejscu zwyczajnie nie ma miejsca na krzewy. Będzie za wąsko. Piesi będą chodzić po ścieżce rowerowej.
Chodniki powinny mieć minimalną szerokość 3 metrów lub więcej, i powinny tworzyć wyraźne osie o linii prostej pozbawione przeszkód.
Po obu stronach jezdni powinien być osobny chodnik dla pieszych wzdłuż całej ulicy Krasińskiego aż nad Wisłę. Chodnik powinien być maksymalnie
osłonięty od jezdni zielenią, żeby przyjemnie było po nim spacerować.
Po obu stronach chodnik wyłącznie dla pieszych oddzielony pasem zieleni od drogi rowerowej, jezdni, miejsc parkingowych
Wygospodarowanie przestrzeni zielonych nie powinno się odbywać wyłącznie kosztem chodników. Te są w tym miejscu wystarczająco wąskie. Znacznie
lepszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie szerokości jezdni.
Jeżeli będzie JEDEN PAS RUCHU W KAŻDĄ STRONĘ, po południowej stronie ulicy należy wytyczyć drogę dla rowerów, szpaler drzew, parkingi i chodnik
dla pieszych. Po północnej stronie – pas zieleni wzdłuż chodnika powinien być bez przerw.
Od strony południowej chodnik tylko dla pieszych ( bez drogi rowerowej) i pas zieleni, od strony północnej pas zieleni oddzielający pieszych od
parkujących samochodów
Dodatkowe przejścia dla pieszych na wysokości ulic Karpińskiego i Dziennikarskiej
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Przejścia dla
pieszych w
rejonie ul.

NIE dla budowy mostu!
Przejścia dla pieszych (wraz z przejazdami rowerowymi!) Oprócz przedstawionych na projekcie powinny powstać również na przedłużeniu ulic
Karpińskiego i Dziennikarskiej oraz w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania Krasińskiego/Czarnieckiego. Przejścia i przejazdy przez ulice powinny
być prowadzone na wyniesieniach z zachowaniem ciągłości nawierzchni.
W osiach poprzecznych ciągów pieszych (Karpińskiego, Dziennikarska) powinny być dodatkowe przejścia - do nowych legalnych miejsc postojowych po
stronie południowej.

W rejonie ul. Krasińskiego projekt
zakłada lokalizację przejść dla
pieszych:
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Krasińskiego (Jak
Pan(i) ocenia
przedstawioną w
projekcie ul.
Krasińskiego
liczbę i
lokalizację
przejść dla
pieszych?)

Liczba przejść dla pieszych jest wystarczająca. Natomiast, jeżeli na wysokości ul. Czarnieckiego nie powstanie sygnalizacja świetlna to przejście i tak nie
będzie miało racji bytu - przy puszczeniu ruchu samochodowego z Targówka żaden pieszy się nie przeciśnie
Bezwzględnie trzeba zachować wszystkie istniejące przejścia dla pieszych: po obu stronach skrzyżowania z Czarnieckiego oraz przy ul. Kaniowskiej. Przy
zwężeniu jezdni do jednego pasa ruchu można zrezygnować z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Czarnieckiego. Wlot ul. Czarnieckiego zwęzić
do 6 metrów (2 pasy ruchu zamiast 3). Należy pamiętać o azylach przed przejściami dla pieszych (w przypadku przekroju pas ruc hu + pas postojowy).
Niepotrzebnie usunięto w projekcie istniejące przejście piesze na wysokości przystanku autobusowego przy ul. Czarnieckiego. Skraca ono znacząco drogę
do osiedla.
Brakuje przejścia po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Czarnieckiego. Przejście przez wlot ul. Czarnieckiego jest nadmiernie odsunięte od ul.
Krasińskiego, odgięte od naturalnego toru ruchu pieszych.
Przejścia przez Karpińskiego, Dziennikarską i Czarnieckiego powinny być zaprojektowane, jako wyniesione do poziomu chodnika.
Przejścia dla pieszych powinny być rozmieszczone tak gęsto, jak pozwala na to kategoria drogi.
Można rozważyć umiejscowienie przejścia na żądanie na wysokości ul. Karpińskiego
Powinno być przejście po tej samej stronie ul. Czarnieckiego, co przystanek w stronę Targówka, koło mostu, aby piesi nie musieli nadkładać drogi
Jak na miejską aleję odcinek od placu Wilsona do Czarnieckiego to zbyt długi odcinek bez przejścia dla pieszych. Dodałbym przejście na wysokości
Dziennikarskiej, z kilku powodów:
- szansa na uspokojenie ruchu
- bliższa droga z przystanku przy rogu Mickiewcza/Krasińskiego w okolice Dziennikarskiej - Nie trzeba się wracać do przejścia w stronę Placu Wilsona
- przejście koniecznie bez świateł oraz dobrze oświetlone
Absolutnie błędne jest wykasowanie przejścia dla pieszych przy schodach. Ta droga miała być lokalna a tworzy bariery niczym s-8...
Brakuje co najmniej jednego przejścia między ul. Czarneckiego, a pl. Wilsona
Powinny wszak być dodane sygnalizatory świetlne (przy ul Czarnieckiego w szczególności i ew. tzw. podwyższone przejścia spowalniające ruch - w innych
miejscach
Powinno być dodatkowe przejście w połowie drogi między obecnie zaprojektowanymi.
Proponuję przenieść przejście dla pieszych przy Czarnieckiego za wyjazd z ulicy (patrząc od Placu Wilsona) i w tym miejscu powinien powstać wspólny
przystanek T+A. Wjazd na tory dla autobusu powinien być przed skrzyżowaniem z Czarnieckiego. Przejścia na węźle Wisłostrady p owinny być w
węższych częściach (dalej oddalone od środka węzła) co pozwoli na jego przejście przy jednej zmianie świateł.
NIE ZGADZAM SIĘ NA LIKWIDACJĘ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA WYSOKOŚCI ULICY KANIOWSKIEJ. JEST TO JEDYNE POŁĄCZENIE PIESZYCH I
ROWERZYSTÓW Z KĘPĄ POTOCKĄ. Należy je przywrócić !!! Piesi i rowerzyści będą zmuszeni do przekraczania ulicy Krasińskiego przy samym węźle z
Wisłostradą, w jej najszerszym miejscu wśród hałasu i spalin. Przejście dla pieszych wyposażyć w sygnalizację świetlną. Protestuję przeciwko obecnemu
projektowi likwidacji przejścia! Wszystkie przejścia wyposażyć w sygnalizację świetl ną
Brakuje przejścia przez Krasińskiego po zachodniej stronie przystanku tramwajowego przy Wisłostradzie, tak by możliwe było dojście z/do tramwajów z
obu stron zamiast krążenia tam i z powrotem. To samo dotyczy przystanków na ul. Kotsisa i Matki Teresy z Kalkuta.

- w rejonie placu Wilsona,
- przed i za skrzyżowaniem z ul.
Czarnieckiego,
- na końcu przystanku
tramwajowego za ul Czarnieckiego.
- w rejonie ul. Kaniowskiej i Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych.
W celu poprawy bezpieczeństwa
pieszych przewiduje się, że wszystkie
przejścia zostaną wyposażone w
sygnalizację świetlną. Liczba i
lokalizacja przejść jest zgodna z
postulatami mieszkańców- przejścia
znajdują się na przedłużeniu
głównych ciągów pieszych w rejonie
inwestycji, czyli tam gdzie ruch
pieszy jest najbardziej wzmożony.
Oznacza to, że na odcinku o długości
ok. 600 m (ul. Krasińskiego od pl.
Wilsona do ul. Wybrzeże Gdyńskie)
zlokalizowano 5 przejść dla pieszych.

Przejście dla pieszych z przystanku w kierunku placu Wilsona jest od niego za daleko, ludzie będą drogę skracać
Przejścia tylko podziemne lub na estakadach. Wtedy może ich być ile dusza zapragnie.
Za dużo przejść dla pieszych
Wydaje mi się, że na odcinku pomiędzy Czarnieckiego a pl. Wilsona powinno być jeszcze jedno przejście ze światłami, (bo droga ma dwa pasy i kiedy
jeden samochód się zatrzyma to ten na drugim pasie nie zawsze to robi)
Powinno być jeszcze jedno przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na ulicy Krasińskiego, pomiędzy ulicami Dziennikarską i Karpińskiego. Wielu
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pieszych skraca sobie drogę po wyjściu z autobusu, gdyż nie chce im się cofać do Pl. Wilsona. Inna sprawa, że przejście dla pieszych przy ul. Czarnieckiego
powinno zostać przeniesione po drugiej stronie jezdni, zaraz przy przystanku autobusowym.
Sądzę ze jest wystarczająco, jeżeli będą tam światła lub tunel(najlepsze rozwiązanie)
Jeszcze jedno przejście na wysokości Karpińskiego.. Bo tam i tak ludzie będą biegać przez jezdnie.. Na przystanek po drugiej stronie ulicy
Pozostawić w miejscach obecnych. Sprawdzić czy nie ma wydeptanych dzikich przejść i tam przesunąć lub doprojektować przejścia .
Przydałoby się jeszcze jedno przejście w okolicy ul. Karpińskiego i bliżej Wisłostrady - pod lub nad jezdnią, nie przez nią.
Potrzebne jest dodatkowe przejście pomiędzy ul. Karpińskiego a Dziennikarską (bez sygnalizacji świetlnej).
Wygodniej byłoby przesunąć przejście bliżej ul. Dziennikarskiej, wraz za przejęciem przesunąć przystanki autobusowe. Przejazd dla rowerzystów
pozostawić w obecnie zaproponowanym na mapie miejscu. Przejazdy rowerowe i przejścia usytuowane obok siebie również są miejscem konfliktowym
miedzy pieszymi i rowerzystami. Rowerzysta nie potrzebuje sygnalizacji świetlnej do przekraczania jezdni, wystarczy wyniesiony przejazd rowerowy.
Powinna powstać kładka przy Czarnieckiego
Powinno powstać jeszcze jedno przejście na środku odcinka
Powinno być przejście dla pieszych na wysokości Kępy Potockiej i Szkoły Muzycznej. Wiele ludzi spaceruje i jeździ rowerami wzdłuż Wisłostrady.
Musieliby iść (jechać) do przejścia przy Czarnieckiego. Bez sensu. I tak by przechodzili na wysokości Kępy Potockiej, co groziłoby wypadkami
Powinien się znaleźć przy ulicy Dziennikarskiej przy przystanku autobusowym na trasie oraz na ulicy lokalnej.
Przejścia dla pieszych powinny być zorganizowane na sposób skrzyżowań japońskich, tak, aby można było przechodzić jezdnię po skosie. Na ul.
Krasińskiego powinna znajdować się jeszcze jedna zebra usytuowana bliżej południowego przystanku "Czarnieckiego". (Na wschód od wyjazdu z ulicy
Czarnieckiego)
Byle nie tworzyć żadnych przejść podziemnych, czy kładek. Miasto jest dla ludzi. Nie zniechęcać do wychodzenia z domów! Ważne jest także, żeby nie
czekać kilku minut na światłach, cykl powinien być przyjazny pieszym.
Należy dodać przejście na wschodnim krańcu ul Krasińskiego, przed węzłem z Wisłostradą.
Ze względu na płynność ruchu przejście dla pieszych na wys. ul. Czarnieckiego raczej nie powinno mieć sygnalizacji świetlnej, ale powinny zmieścić się
wysepki dla pieszych między jezdniami a torowiskiem. Mając na uwadze zachowanie możliwości bezpiecznego zawracania z płd. jezdni na północną w
tym miejscu - poprzez wyznaczenie pasa do lewoskrętu - warto by chyba przenieść przejście dla pieszych w nieco inne miejsce, np. na zachód od osi ul.
Czarnieckiego.
Przejść do pieszych powinno być dwa razy więcej. Dodatkowo spowolniłoby to ruch i sprzyjało zmniejszeniu negatywnego wpływu ulicy na możliwość
swobodnego przemieszczania się pieszo.
Należy pozostawić wszystkie istniejące przejścia dla pieszych. Jeżeli faktycznie pasy ruchu na Krasińskiego zostaną zwężone, a ruch będzie odbywał się na
jednym - należy zrezygnować z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Czarnieckiego.
Powinno sie pomyśleć o przejściu nad droga bliżej mostu. Przejście niezależne od ruchu samochodowego.
NIE dla budowy mostu
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Szerokość jezdni
i liczba pasów
ruchu na węźle z
Wisłostradą

Dwa pasy ruchu bez lewoskrętów i zatok autobusowych
1 pas ruchu
2 pasy ruchu w każdym kierunku na obu jezdniach
2 psy ruchu w każdym kierunku plus pasy do skrętu

Liczba pasów ruchu na węźle została
ograniczona do minimum. Jezdnia ul.
Krasińskiego prowadząca w stronę
Wisłostrady w rejonie skrzyżowania
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(Jak Pan(i)
ocenia szerokość
jezdni w
projekcie węzła z
Wisłostradą? Ile,
Pani(a) zdaniem,
powinno być na
nich pasów
ruchu?)

2, w tym buspas
3 na każdy manewr po 1 (w prawo, prosto, w lewo).
3 pasy na Wisłostradzie, 1 na moście i 1 na Krasińskiego
3 pasy ruchu na wylotach ul. Krasińskiego - prawy pas do jazdy na wprost i w prawo, środkowy do jazdy na wprost i lewy do skrętu w lewo. Na ul.
Wybrzeże Gdyńskie jezdnie wlotowe powinny mieć szerokość 1 pasa ruchu 3,5m a wylotowe 2 pasy ruchu 2,75+3,5m
3 pasy ruchu: jeden do jazdy na wprost o szerokości 2,75 metra, jeden pas dla autobusów o szerokości 3 metrów oraz jeden pas do skrętu w lewo o
szerokości 2,75 metra.
3 z pasami do skrętu
4 pasy
Bardzo dobrze się to sprawdza.
Bezwzględnie należy zwęzić jezdnie – do 2 pasów ruchu na wlotach, jeden na wylotach (z wyjątkiem wyjazdu w stronę mostu), rondo również 2 pasy
ruchu, czyli tak jak jest obecnie. Dzięki temu będzie można zmniejszyć rozmiary całego skrzyżowania, skrócić drogę pieszych i rowerzystów oraz zachować
część istniejącej zieleni.
Brak uwag odnośnie szerokości jezdni. Zamiast budowy wiaduktu należałoby zastanowić się nad budową tunelu. Zdecydowanie poprawiłoby to efekt
wizualny węzła.
Brakuje mi bezkolizyjnego zjazdu z mostu Krasińskiego na Wisłostradę w kierunku południowym. Mogłoby to zachęcić kierowców do wybrania innego
kierunku niż na wprost w ulicę Krasińskiego, która moim zdaniem powinna być ulicą lokalną. Być może udałoby się to załatwić preferencyjnymi
ustawieniami systemu sterowania ruchem. Jeśli udałoby się zwęzić Krasińskiego wg moich odpowiedzi z wcześniejszych pytań, to oczywiście również
jezdnie dojazdowe powinny być zwężone.
powinien być jeden pas ruchu.
cały ruch z mostu powinien być skierowany na Wisłostradę, a nie do Centrum Żoliborza.
Co najmniej 2 pasy dla transportu indywidualnego. Jeśli buspasy, to ponad tę liczbę
Krasickiego powinna być na wprost przejezdna bezkolizyjnie tak jak w ciągu ulicy Wybrzeże Gdyńskie
dwa pasy dla jezdni na wprost i jeden/dwa do skrętu na Wisłostradę z obu stron
Dwa pasy do zjazdu będą odpowiednie.
Dwa pasy ruchu na wlotach, jeden na wylotach, dwa pasu ruchu na rondzie, ogólnie zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania.
Estakada powinna być zwężona (po 2 pasy są wystarczające), może wtedy dałoby się zmniejszyć zajętość terenu.
Ile by nie było to nie ma znaczenia. Nie ma wylotu na Gdańsk. Przepustowość w tym kierunku jest żadna. Korek w piątki sięga Mostu Gdańskiego. Można
zbudować jeszcze pięć mostów, ale wszyscy i tak spotkają się nad Wisłą. Przebudowano Rondo Starzyńskiego i niewiele to dało, bo nie ma zjazdu na
Wisłostradę. Kierunek z Bródna stoi, bo wszyscy czekają na"zawrotce".
Ilość pasów powinna być dostosowana do ilości pasów w części trasy w kierunku pl. Wilsona, czyli dwa w każdym kierunku plus jeden do skrętu
ilość pasów w kierunku Żoliborza zjeżdżając z mostu, powinna być mniejsza
Im mniej tym lepiej. Miasto powinno być dla ludzi, nie dla aut.
im więcej pasów tym lepiej

miałaby szerokość 10,5 m, co
umożliwia 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 jeden pas ruchu o
szerokości 3,5 m. Jezdnie na rondzie
będą miały po dwa pasy ruchu i
buspas w linii ul. Krasińskiego.
Nad skrzyżowaniem w ciągu ul.
Wybrzeże Gdyńskie zaprojektowano
dwie estakady. Szerokość jezdni na
estakadach wynosi 11,5 m, co
pozwala na wyznaczenie 3 pasów
ruchu w każdym kierunku. Z uwagi
na przyjęty harmonogram realizacji
inwestycji nie są przewidywane
zmiany konstrukcyjne obiektu. W
trakcie realizacji inwestycji zakłada
się zatwierdzenie rozwiązań
zamiennych zmierzających do
redukcji szerokości wiaduktów na
węźle z Wisłostradą.
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Inny rozwiązaniem może być wykorzystanie torowiska tramwajowego jako buspas.
JAK NAJMNIEJ, CO TU DUZO MÓWIĆ, MOST TEN W OGÓLE NIE POWINIEN POWSTAC W TAKIM MIEJSCU I W TAKIM UKŁADZIE
Jak najwięcej. Nawet kosztem ścieżek rowerowych i chodników.
Jeden w każdą stronę plus tramwaj. Większa liczba to zabójstwo całej dzielnicy.
Jeden wspólny pas autobusowo tramwajowy i jeden dla ruchu prywatnego - i tak w obie strony
Jest ok, 2 w ciągu i 3 na zjazdach.
Jest stanowczo za duża. Trzeba ograniczyć jezdnię do 2 pasów ruchu na wlotach, jeden pas ruchu na wylotach, z wyjątkiem wyjazdu w stronę mostu. Na
rondzie tak jak jest - 2 pasy ruchu.
Jezdnia ul. Krasińskiego prowadząca w stronę Wisłostrady powinna mieć max. 3 pasy , tak samo zjazd z mostu.
Jezdnie Krasińskiego można by zwęzić do 10,5 m - 3 pasy ruchu i zastosować rozwiązanie, w którym z pasa środkowego można by jechać i prosto i w
prawo. Skręt w prawo często jest bardziej płynny - m.in. z powodu zielonej strzałki.
Jezdnie na wlocie ul. Krasińskiego powinny być wyprofilowane tak, żeby w kierunku Żoliborza prowadził jeden pas ruchu wiodący ruch z mostu.
Jezdnie powinny być jednopasmowe (3-3,2 m) z ewentualnymi prawoskrętami, wtedy 6-6,4 m.
Jezdnie są zbyt szerokie i za bardzo rozsunięte, przez co węzeł zajmuje za dużo miejsca i będzie trudny do pokonania dla pieszych (konieczność
wielokrotnego oczekiwania na światłach przy przesiadce czy dojściu nad Wisłę. Estakady Wisłostrady powinny mieć 2x2 pasy ruchu tak jak obecnie, a
jezdnie na dole - po 2 pasy ruchu na wlotach (w tym 1 do skrętu w lewo) i po 1 na wylocie. Pas dzielący powinien być zwężony do minimum
zapewniającego wystarczającą szerokość przystanków tramwajowych.
Jezdnie są zbyt szerokie. Nie powinny mieć więcej pasów, niż na innych odcinkach - najwyżej przed skrzyżowaniem prawy pas może być do skrętu, a nie
buspasem.

Jezdnie łączące Wybrzeże Gdyńskie z
rondem będą miały szerokość
umożliwiającą wyznaczenie dwóch
pasów ruchu.
Projekt nie przewiduje wykonana
ekranów dźwiękowych typu
„tunelowego”. Analiza akustyczna
będąca częścią raportu
oddziaływania na środowisko, który
zostanie sporządzony na potrzeby
uzyskania decyzji ZRID (ponowna
ocena oddziaływania na środowisko)
określi niezbędne zabezpieczenia
przeciwhałasowe.

Jezdnie umożliwiające zjazd ze skrzyżowania powinny mieć maksymalnie 6,5 m szerokości, a w kierunku Pl. Wilsona najlepiej nawet 1 pas.
Jezdnie Wisłostrady koniecznie, ale to koniecznie powinny mieć po 11,5 m - czyli po trzy pasy ruchu. Cały ciąg N-S Wisłostrady ma miejsce na 3 pasy
ruchu (węzły z S8, z Mostem Curie, estakady koło lasku Bielańskiego, tunele koło Centrum Kopernika). Naprawdę bardzo mi zależy, żeby estakady
skrzyżowanie z ul. Krasińskiego również zapewniało przejazd 3 pasami ruchu. Jest to jeden z tych aspektów powyższej inwestycji, na którym zależy mi
szczególnie.
jeżeli budowa mostu Krasińskiego jest przesądzona, uważam, że z mostu ruch samochodowy powinien być skierowany WYŁĄCZNIE na Wisłostradę w obu
kierunkach, natomiast planowana linia tramwajowa powinna być pociągnięta do pl. Wilsona i połączona z istniejącymi już liniami tramwajowymi; zachęci
to mieszkańców Targówka do korzystania z komunikacji miejskiej, a jednocześnie oszczędzi przepiękną roślinność parku przed nadmiernym wydzielaniem
spalin.
Kuriozalny pomysł. Wyjazd z Żoliborza do centrum przez Wisłostradę dobrze funkcjonuje w chwili obecnej, gdy jest tam jeden pas. Wystarczy też jeden
pas z Żoliborza na most, gdyż most ma być lokalny, a nie być fragmentem przesuniętej na północ obwodnicy. Wyjazd z Żoliborza powinien mieć po
jednym pasie w prawo i jednym na wprost - tak jak obecnie. Warto wskazać, że most o znacząco większym znaczeniu niż Krasińskiego - Łazienkowski, ma
zjazdy jednopasmowe.
Lepszym, byłby wariant wytyczenia dwóch jezdni (po 2 pasy?) przy torach tramwajowych, do jazdy na wprost (na most i z mostu). Przedstawione
rozwiązanie jest nie najlepsze. Będzie blokowało bezkolizyjny zjazd/wjazd z/na most. Będą korki. Nie podejrzewam by wiele pojazdów skręcało na
Wisłostradę.
Liczba i układ pasów ruchu powinna być dostosowana do prognozowanego rozkładu ruchu. Szerokość jezdni powinna być skorygowana , stosownie do
zapisów Rozporządzenia. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie do 6,25 m (pasy ruchu 3,00+3,25 - klasa
techniczna G)
Liczba pasów ruchu powinna być minimalna. Większa liczba pasów ruchu zwiększa zagrożenie dla pieszych (dłuższy czas ewakuacji). Od strony Żoliborza
wystarczą dwa pasy ruchu. Od strony mostu trzy (po jednym w każdym kierunku, bądź dwa w lewo, a jeden wspólny na wprost). Pozostałe łącznice
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powinny mieć maksymalnie dwa pasy (a najlepiej jeden). Należy całkowicie zrezygnować z osobnych pasów do skrętu w prawo.
Liczbę pasów ruchu powinno się zminimalizować. 4 pasy ruchu w jedną stronę (8 w obie!) biorąc pod uwagę pobliskie zabudowania mieszkalne (domy w
okolicy ul. Czarnieckiego, bloki przy Kępie Potockiej) to zdecydowanie za dużo. To powinno mieć charakter lokalny, a nie tranzytowy.
Maksymalnie jeden pas ruchu i to tylko dla pojazdów uprzywilejowanych
Min. 2 pasy na każdy zjazd i wjazd na Wisłostradę.
minimalna konieczna liczba pasów ruchu przy założeniu, że Krasińskiego ma jeden pas w każdą stronę; organizacja ruchu na węźle powinna zachęcać do
zjeżdżania z mostu na Wisłostradę; węzeł powinien być możliwie cichy ze względu na bliskość bloków na Kępie Potockiej, które już są narażone na hałas
od Wisłostrady, podoba mi się pomysł wpuszczenia w tym miejscu Wisłostrady pod ziemię lub zainstalowania tuneli wygłuszających
Minimum 3, przy skrętach 5 (w tym do skrętu)
Moim zdaniem na tym węźle powinno być co najmniej po 3 pasy ruchu od każdej strony. Najwięcej samochodów będzie skręcało w lewo z mostu w
kierunku Wisłostrady, dlatego powinno się utworzyć dla nich pierwszeństwo (priorytet na światłach)
na estakadach jezdnie powinny mieć po 3 pasy ruchu, natomiast pozostałe powinny zostać zmniejszone o 1 pas ruchu. zjazdy ze skrzyżowania po 1,
wjazdy po 2
Na estakadach nad węzłem powinna zostać utrzymana obecna liczba pasów ruchu (po dwa). Na rondzie pod estakadami powinny powstać 2 pasy ruchu.
Na wszystkich dojazdach do ronda maksymalnie 3 pasy (szerokość max 3m każdy pas). Jeden pas na każdym dojeździe do skrętu w prawo, dwa do wjazdu
na rondo. Zjazdy w stronę Wisłostrady i Krasińskiego po 1 pasie ruchu, zjazd w stronę mostu 2 pasy ruchu bez zatoki autobusowej. Z relacji skrętnej z
Wisłostrady w lewo w Gwiaździstą należy zrezygnować.
Na estakadzie powinien być przekrój 2x4 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu lokalnego + bus pas). Przystanki powinny mieć zapewnioną komunikację
pionową z przystankami na poziomie 0.
Na estakadzie powinny być po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, tak jak jest obecnie. Zjazdy ze skrzyżowania powinny mieć jeden pas ruchu. ul.
Krasińskiego przy wjeździe na skrzyżowanie powinna mieć maksymalnie 3 pasy ruchu(w tym pasy do skrętu). Jezdnia prowadząca z ul Wybrzeże Gdyńskie
na skrzyżowanie powinna mieć 2 pasy ruchu. Skrzyżowanie z ul. Gwiaździstą oraz z wjazdem do Centrum Olimpijskiego jest prawidłowe.
Na każdej jezdni powinny być po 2 pasy ruchu. Przy samej Wisłostradzie powinny być 2 dodatkowe pasy ruchu (jeden do skrętu w lewo, drugi do skrętu
w prawo)
Po 1 pasie zjazdowym z Wybrzeża Gdyńskiego (poszerzonym do 2 na skrzyżowaniu), i po 1 pasie ul. Krasińskiego poszerzonym do 3 przed skrzyżowaniem.
Z pasami ruchu szerokości 3m.Środkiem tram-bus-pas
Na rondzie powinno być trzy pasy. Powinno być po dwa pasy do zjazdu z ronda w każdym kierunku ze zwężeniem do jednego za skrzyżowaniem.
Priorytetowo sygnalizacja świetlna powinna obsługiwać kierunek most - centrum.
Na wszystkich wlotach i wylotach jezdnie powinny mieć szerokość 6,5 m z jednym pasem ogólnym i jednym buspasem.
Na zjeździe z ul. Krasińskiego od pl. Wilsona na węzeł - 2 pasy ruchu: 1. do skrętu w prawo oraz 2. do jazdy na wprost oraz skrętu w lewo. Na zjeździe z
mostu do pl. Wilsona na węzeł - 2 pasy ruchu: 1. do skrętu w prawo i do jazdy na wprost oraz 2. do skrętu w lewo. Na zjazdach z Wisłostrady - 2 pasy
ruchu:1. do skrętu w lewo i do jazdy na wprost oraz 2. do skrętu w prawo i na wprost. Przystanki autobusowe nie powinny znajdować się w zatokach, ale
na jezdni!
Nadmiernie szeroka jak na trasę lokalną. Maksymalnie 3 pasy ruchu, włącznie z pasami do skrętu
Należy zdecydowanie zwęzić jezdnie oraz zbliżyć je do siebie. Wjazd i zjazd z mostu - 2 pasy, wjazd w ul Krasińskiego - 1 pas, wyjazd z ulicy Krasińskiego 2
pasy.
Nie dla Trasy Mostu Krasińskiego! Projekt drastycznie pogarsza jakość życia w Stolicy ( skażenie powietrza), drastycznie ingeruje w niedawno
zrewitalizowane parki- Żeromskiego i Park Kępa Potocka. Do przyjęcia jest most BEZ samochodów z autobusem na torowisku tramwajowym. Węzeł jest
za duży. To przyczółek pod Trasę szybkiego ruchu, na którą Warszawiacy się nie zgadzaj!
Należy dokładnie sprawdzić widoczność samochodów z każdej z dolnych jezdni.
Zjazd od ul. Krasińskiego powinien pozostać z jednym pasem ruchu, podobnie wjazd z Wisłostrady na ul. Krasińskiego. Zaprojekt owane zjazdy i z mostu
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na Wisłostradę w obydwu kierunkach są bez zastrzeżeń.
Nie powinno w ogóle być tego węzła. Połączenie powinno pozostać jak dotychczas.
Nie więcej niż dwa pasy ruchu, z czego jeden przeznaczony tylko dla autobusów i taksówek.
Obecna szerokość jezdni jest wystarczająca, nie zgadzam się na linię tramwajową jezdnię prowadzącą na most
Obecnie jest jeden pas ruchu do skrętu Wisłostradę i nie ma najmniejszych korków. Nie ma potrzeby robienia 4 pasów. Wystarczą 2 pasy jadące na most
+ 1 na Wisłostradę.
Obecnie można tam bardzo sprawnie przejść/przejechać rowerem, teraz ten teren zostanie zawłaszczony przez kierowców. W ostateczności
wyobrażałbym sobie drogę dla rowerów i chodnik na wiadukcie.
Ocena dobra - poszerzenie jezdni przed węzłem pozwala rozprowadzić ruch samochodów bez tworzenia zatorów na wskutek korzystania z tego samego
pasa przez jadących na wprost i zwalniających przed zmianą kierunku.
Od strony pl. Wilsona węzeł powinien być zwężony tak by ruch kierować na Wisłostradę, a nie do dzielnicy mieszkaniow ej.
Wariantem maksymalnym powinny być 3 pasy - na prosto i jeden w prawo. Podobnie od strony mostu. Aktualnie na estakadach są dwa pasy plus pas
awaryjny. Tak powinno pozostać.
Ograniczenie pozostałych wjazdów do dwóch pasów ruchu. Estakada według projektu.
Pasów ruchu powinno być jak najmniej
Proszę pamiętać o zapewnieniu wjazdu na teren KS Spójnia nie tylko dla jadących od strony południowej, ale także dla jadących ul. Krasińskiego i ul.
Gwiaździstą. Ten klub jest głównie klubem żoliborskim!
Pasy ruchu powinny mieć maksymalnie po 3 metry, aby nie zachęcać do brawurowej jazdy.
Pasy są w porządku, ale brak przystanku tramwajowego po drugiej stronie węzła.
Po 1 pasie w danym kierunku. Drogi pieszo-rowerowe powinny być priorytetem.
Po 2 pasy ruchu + jeden do skrętu.
po jednym pasie ruchu plus dodatkowe przy zjazdach
Po jednym. Jest most grota Roweckiego zaraz obok z większa ilością pasów.
po trzy pasy ruchu. Sam węzeł zabezpieczony ekranami akustycznymi lub jak na trasie toruńskiej zabudowa akustyczna w postaci przezroczystych tuneli
Ponieważ węzeł jest 2-poziomowy, szerokość jezdni jest zbyt duża. Ruch Płn.-Płd. będzie się odbywał estakadami, więc można ograniczyć szerokość i
liczbę pasów na jezdniach dolnego poziomu i dać priorytet komunikacji Wsch.-Zach. Max. 2 pasy z ul. Krasińskiego i z mostu o szer. 3 m. Podobnie węższe
mogą być jezdnie na Wybrzeżu. Gdyńskim, tutaj także 2 pasy, aby ograniczyć prędkość poruszania się w ramach skrzyżowania. Jezdnia ul. Gwiaździstej
jest zbyt szeroka max- 6 m.
powinien być przynajmniej bezkolizyjny skręt w lewo od mostu w wybrzeże gdyńskie (kier. płd)
Powinno być tutaj jednopoziomowe rondo, co będzie wystarczające przy ograniczonej liczbie pasów przy Krasińskiego.
powinny być min 2 pasy na Krasińskiego
Przede wszystkim po 2 (albo nawet 3) pasy do skrętu na Wisłostradę, szczególnie w stronę Centrum.. Uważam to za kluczowe.
Przedstawiony projekt jest w tym względzie optymalny: 3 pasy na jezdniach prowadzących do skrzyżowania i 2 pasy na jezdniach za skrzyżowaniem.
przy węźle z Wislostrada myślę ze powinno być co najmniej 2x3pasy ruchu w każda stronę
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Rondo nie jest tu odpowiednie, należy zaprojektować skrzyżowanie typu karo zostawiając estakady. Wloty z obu stron Krasińskiego powinny mieć po 4-5
pasów (w prawo i po dwa na wprost i w lewo). Liczba pasów dojazdowych na osi Wybrzeża Gdyńskiego po 4. Za to 2x2 pasy na esta kadzie, biorąc pod
uwagę szerokość na innych odcinkach całkowicie wystarczy.
Są za szerokie jak dla trasy lokalnej Powinny być zwężone do 7 metrów (najwyżej 2 pasy ruchu przy rozjazdach).Negatywnie oceniam lokalizacje parkingu
na północ od zjazdu z mostu. Lokalizacja takiego parkingu spowoduje - rozjechanie tej części terenów KS Spójnia Warszawa.
Zwęzić jezdnie do dwóch pasów ruchu na wlotach jeden na wylotach, wyjątek wyjazd w stronę mostu. Rondo dwa pasy ruchu jak obecnie. W efekcie
zmniejszy to rozmiary skrzyżowania, skróci drogę pieszych i rowerzystów oraz, co bardzo istotne, zachowa chociaż część istniejącej zieleni.
W okolicy są tereny parkowe, plaża i tereny sportowe. "Węzeł" powinien by tak jak most LOKALNYM. Ciche tramwaje, ścieżki rowerowe czy tunele dla
Wisłostrady.
Zwęzić jezdnie i zbliżyć do siebie – do 2 pasów ruchu na wlotach, 1na wylotach (z wyjątkiem wyjazdu w stronę mostu tu 2), rondo też2 pasy ruchu, jak
obecnie. Dzięki temu będzie można zmniejszyć rozmiary całego skrzyżowania, skrócić drogę pieszych i rowerzystów oraz zachować część istniejącej
zieleni. Odsunąć od rogu Kaniowskiej / Krasińskiego-bis, dodać tam ekrany, zieleń wygłuszającą!
Szerokości jezdni powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, potrzebnego do kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. Ilość pasów nie
powinna przekraczać tej z ciągu Krasińskiego na odc. Wisłostrada - Pl.Wilsona, na samym węźle ew. dodatkowe pasy do skrętów.
Szerokość jezdni jest prawidłowa. Powinny się znaleźć trzy pasy - jeden do lewoskrętu i dwa do jazdy na wprost / w prawo.
Szerokość jezdni na ulicy Krasińskiego nie powinna przekraczać 10,5 metra. Podobnie na estakadach.
Szerokość jezdni powinna być taka sama jak na ul. Krasińskiego - 2,75 m, a bezpośrednio przez wjazdem na rondo 6 m, tak samo na rondzie. Zbędne są
zatoki przystankowe. Pozwoli to skrócić drogę pieszych i rowerzystów oraz zachować część istniejącej zieleni.
Szerokość jezdni powinna być większa.
Szerokość jezdni powinna pozwalać na jeden kierunek ruchu plus prawoskręt przy skrzyżowaniu.
Szerokość jezdni ul. Krasińskiego przed skrzyżowaniami jest przesadzona - w przypadku obszernego ronda z sygnalizacją wystarczą 3 pasy przed
skrzyżowaniem - prawoskręt, pas do jazdy na wprost i pas do jazdy na wprost i w lewo. Zaoszczędzone miejsce można przeznaczyć z kolejne szpalery
drzew. Istotne jest, by linie i sygnalizatory do zatrzymania przez trasą tramwajową podczas skrętu w lewo znajdowały się bezpośrednio przed linią, a nie
10m wcześniej, na zawężeniu (jak np. na Rondzie Dmowskiego).
szerokość jezdni w projekcie węzła powinna być dostosowana do postulowanego rozłożenia ruchu na ul. Krasińskiego (1 pas ruch indywidualny+ buspas
na torowisku)
Szerokość powinna zostać zwiększona by poprawić przepustowość i nie tamować ruchu. W każdą ze stron powinno być po 4 pasy ruc hu.
Jezdnia powinna mieć dwa pasy połączone z torowiskiem (po jednym pasie w każdym kierunku), tak jak na buspasie na moście Śląsko-Dąbrowskim.
Po dwa w jedną stronę bus pas i oddzielny do skrętu
Tam, gdzie projekt zakłada istnienie czterech pasów, powinny istnieć dwa, tam gdzie dwóch pasów, powinien istnieć jeden.
Ten węzeł powinien być trzy-poziomowy. Ilość pasów - jak na poprzednim odcinku - czyli po 2 lub po 3 w każdą stronę plus dodatkowe jako estakady
wjazdów i zjazdów z Wisłostrady. Jeśli jednak nie będzie trój-poziomowego węzła, to pasów powinno być odpowiednio jak najwięcej by usprawnić ruch.
To będzie bardzo duży i rozległy węzeł drogowy. Oczywiście musi być możliwość sprawnego skrętu z mostu na Wisłostradę w kierunku południowym, ale
pozostałe kierunki nie muszą być tak szerokie. Można też zwęzić ul. Krasińskiego w stronę placu Wilsona.
To powinno wynikać z analiz, a nie takich odpowiedzi.
Koniecznie zwęzić jezdnie – do 2 pasów ruchu na wlotach, 1 na wylotach (z wyjątkiem wyjazdu w stronę mostu tam 2), rondo również 2 pasy ruchu, tak
jak obecnie. Na zewnątrz węzła dodać nowe nasadzenia osłaniające. Odsunąć jezdnie od rogu ul. Kaniowskiej, dodać tam ekrany, zieleń wyciszającą - tam
jest największe zagrożenie hałasem i spalinami!
ul. Krasińskiego - obie jezdnie (w stronę Wisłostrady i prowadzącą z mostu) w rejonie skrzyżowania szerokości 10,5 m (3 pasy ruchu). Szerokość jezdni
prowadzących na skrzyżowanie z ul. Wybrzeże Gdyńskie to 7 m, co pozwala na wytyczenie na nich 2 pasów ruchu.
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Przydałby się buspas (np. w godzinach 7:00-17:00)
Jezdnie w węźle powinny być mniej rozrzucone, to znaczy, aby całe skrzyżowanie było skumulowane na możliwie niewielkiej przestrzeni. Obecne
rozwiązanie powoduje, że piesi, szczególnie udający się na przystanek tramwajowy lub autobusowy, mają do przejścia bardzo dużą odległość i zapewne
układ świateł nie pozwoli na pokonanie całego skrzyżowania w jednej fazie.
szerokość jezdni i ilość pasów ruchu powinna być możliwie jak największa zapewniają możliwie największą przepustowość ruchu.
szerokość jezdni w węźle nie powinna przekraczać 3 pasów dla zjazdów prowadzących na Wisłostradę i 2 pasów dla zjazdów prowadzących na
Krasińskiego.
w ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie zaproponowana szerokość 3 pasów w każdą ze stron jest dobrym pomysłem - łącznie 6 pasów w ciągu ul. Krasińskiego
droga powinna być 3 pasmowa w każdą ze stron - łącznie 6 pasów
W każdym kierunku powinny być 3 pasy ruchu na wprost i dodatkowo dodatkowe pasy na prawo i lewo skręty. Węzeł z Wybrzeżem Gdyńskim powinien
być bezkolizyjny, ewentualnie umożliwiać estakadę również w kierunku mostu Krasińskiego.
Lepszym rozwiązaniem byłoby dołożenie po jednym pasie ruch, aby zjazdy i wjazdy na trasę były bardziej płynna, ale zaproponowane rozwiązanie jest
minimum tego co powinno wystąpić po zakończeniu budowy mostu i trasy.
Należy zwęzić jezdnie – do 2 pasów ruchu na wlotach, jeden na wylotach (z wyjątkiem wyjazdu w stronę mostu), rondo również 2 pasy ruchu, czyli tak jak
jest obecnie. Dzięki temu będzie można zmniejszyć rozmiary całego skrzyżowania, skrócić drogę pieszych i rowerzystów oraz zac hować część istniejącej
zieleni.
Kępa Potocka ma zostać nienaruszona
Ważne jest MAKSYLALNE ODSUNIĘCIE JEZDNI OD ŻOLIBORZA OFICERSKIEGO (róg ul. Kaniowskiej i Krasińskiego-bis) i ograniczenie hałasu w tej części plus
dodać zieleń wyciszającą od tej strony.
wjazd od strony mostu - 2 pasy. Od strony Gwiaździstej 2 pasy. Od strony Krasińskiego 2 pasy. Od strony Wybrzeża Gdyńskiego 2 pasy. Na samym węźle
(na rondzie) 2 pasy.
W związku z propozycją zwężenia jezdni ul. Krasińskiego do jednego pasa (4,5 m) nie jest konieczny aż 14 metrowy wyjazd na węzeł Wisłostrady.
Wystarczy by miał on szerokość max. 10 m. Zjazd z węzła w kierunku Pl. Wilsona nie wymaga zatoki autobusowej, gdyż za przystankiem jezdnia ma być
zwężona do 4,5 m. Szerokość jezdni na węźle nie powinna wynosić więcej niż 7 m. Wjazd na węzeł od strony mostu nie powinien przekraczać 10,5 m, a
wjazd na węzeł z zachodniej jezdni ul. Wybrzeże Gdyńskie - 4,5 m.
Pasów powinno być mniej, w każdej jezdni należy zlikwidować po jednym pasie. Sygnalizacja świetlna. Konieczne jest zmniejszenie węzła do bardziej
lokalnego. Ograniczenie prędkości przy wjeździe w ulicę Krasińskiego i na most do 50km/h
Węzeł z Wisłostradą - zredukować liczbę pasów ulicy Krasińskiego z Wisłostrady i Mostu - z 4 do 3 (dwa pasy dla skrętu w Wisłostradę, jeden pas w
kierunku Placu Wilsona). Ponadto przy węźle z Wisłostradą - przy wjazd w ulicę Krasińskiego - ograniczenie prędkości do 50 km/h ( a nie 60km/h).
Powinny być po dwa pasy na wlotach, dwa na wylocie w stronę mostu, po jednym na pozostałych wylotach. Na rondzie 2 pasy. Szerokość pasów max 3m.
Węzła z Wisłostradą w ogóle nie powinno być. Trasa mostu w ogóle nie powinna umożliwiać wjazdu na Wisłostradę. Trasa mostu powinna być wyłącznie
przedłużeniem lokalnych jezdni po obu stronach rzeki, bez możliwości skręcania.
maksymalnie po 1 pasie ruchu, nie więcej. Winno się zorganizować ruch) rodzaj skrzyżowania tak, aby nie był możliwy zjazd (ruch kołowy) z mostu w ul
Krasińskiego, wyłącznie tramwaj winien mieć przejazd w tę ulicę, ponadto wiadukt nad Wisłostradą powinien być albo w ekranach tunelowych (jak
najdłuższych) albo w tunelu
Warto wybudować łącznicę do wiaduktu Wisłostrady. Wówczas jezdnia nie przecinałaby trasy tramwajowej i południowej jezdni. Dzięki temu
przepustowość tej relacji jak i samego mostu zwiększyłaby się. Jednak taka zmiana wymagałaby przeprojektowania całego węzła.
Wlot z Krasińskiego 2 po 3 metry (prawoskręt i prosto), Wlot z mostu 3 pasy po 3 metry, Wylot w kierunku placu Wilsona 2 pasy bez zatoki. Węzeł - 1 pas
po stronie południowej i wschodniej, 2 pasy po północnej i zachodniej. Układ węzła powinien ruch wyprowadzać na Wisłostradę nie Żoliborz. Wszystkie
pasy po 3 metry dla zwiększenia bezpieczeństwa.
Wloty na skrzyżowanie - 2 pasy po 3,0m (prawo - i prosto/lewo z rozdzieleniem na prosto i lewo między jezdniami Wisłostrady/Krasińskiego)Wyloty ze
skrzyżowania - 1 pas po 3,0m
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Wszystkie pasy należy zwęzić (z wyjątkiem tych na estakadach), by nie zachęcały do szybkiej jazdy. Jezdnie ulicy Krasińskiego na wlotach muszą zostać
zwężone do maksimum trzech pasów, wloty Wybrzeża Gdyńskiego - do 2 pasów.
Lepiej by było zaprojektować to skrzyżowanie jako całkowicie bezkolizyjne, ze zjazdami np. jak w przypadku Mostu Łazienkowskiego po praskiej stronie.
Bezkolizyjne Wybrzeże Gdyńskie to absolutne minimum.
Przejazd na wysokości Centrum Olimpijskie - Gwiaździsta może nie jest konieczny, szczególnie o szerokości dwóch pasów
Nie potrzeba dwóch pasów do zjazdu na Wisłostradę. Lepiej będzie się jeździć jak będzie jeden pas zjazdowy, który będzie wchodził na wydzielony pas
Wisłostrady. Ilość pasów na wiadukcie Wisłostrady dopasowany do założenia budowy osobnego pasa wjazdowego z Krasińskiego. A zatem jeśli
Wisłostrada na wysokości cytadeli będzie poszerzona do 4 pasów, to projekt jest dobry. Ale jeśli ma mieć nadal 3 pasy, to wiadukt również powinien
zostać tak jak obecnie, czyli 2 pasy.
Powinno być tylko 2 pasy po 3,5m.
Powinien być jeden pas ruchu. Generalnie most powinien nie być dostępny dla samochodów
za szeroko na estakadzie - jeden buspas + jeden pas ruchu w każdym kierunku
Za wąsko. Na każdym zjeździe/wjeździe powinno być po 4 pasy ruchu. 2 na wprost i po jednym do skrętu w lewo i prawo
zmniejszenie szerokości i ilości pasów ruchu na wlotach do 3 (w wariancie od mostu: lewy do skrętu w lewo, środkowy do skrętu w lewo i na wprost,
prawy na wprost i do skrętu w prawo).
Zamiast 4 (jezdnia ul. Krasińskiego), 2 pasy ruchu (w tym pas do skrętu); podobnie zmniejszenie pozostałych jezdni. Jeśli ten most musi powstać, to
powinien być mostem tylko dla tramwajów, pieszych i rowerów, ewentualnie dla autobusów - czyli transportu publicznego.
Rezygnacja z zatok autobusowych.
Po jednym pasie na zjazdy w każdym kierunku Wisłostrady, jeden pas w kierunku placu Wilsona.
Wisłostrada od tego miejsca powinna zmieniać się w 1-2 pasmową ulicę przyjazną ludziom, a nie dalej być autostradą.
Mocno utrudni zarówno ruch pieszy jak i rowerowy w kierunku atrakcyjnych terenów nad Wisłą (w tym nadwiślańskiego szlaku rowerowego) - hałas,
czekanie na światłach itd.
Zdecydowanie zmniejszyć szerokość ul Krasińskiego na skrzyżowaniu z Wybrzeżem Gdyńskim - jeden pas do jazdy prosto/ w lewo i jeden osobno
wydzielony do skrętu w prawo. Zamknąć możliwość wjazdu z mostu wprost w ul. Krasińskiego. Ruch z mostu powinien być kierowany tylko w Wybrzeże
Gdyńskie.
Zero, jezdnie są zbędne.
Zjazd i wjazd z mostu powinien być ograniczony do jednego pasa ruch na każdej jezdni dla samochodów osobowych lub w wypadku r ealizacji dwóch
pasów ruchów na każdej jezdni drugi pas powinien być przeznaczony tylko dla autobusów
Zjazd z mostu, za połączeniem z Wisłostradą powinien zwężać sie do jednego pasa w każdym kierunku.
NIE dla budowy mostu
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Organizacja
ruchu pieszego
na węźle z
Wisłostradą
(Jak Pan(i)
ocenia

Należy również zaprojektować schody z wałów na most.
Należy zmniejszyć rozmiary całego skrzyżowania i skrócić odległości, które będą musieli pokonywać piesi. Ponadto: trasa mostowa nad ciągami
spacerowo-rowerowymi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą powinna być poprowadzona estakadą, nie nasypem - tak, aby pod mostem
piesi nie przechodzili wąskim tunelem (jak w projekcie). Należy również zaprojektować schody z wałów na most.
Będzie to bardzo ruchliwe skrzyżowanie i powinny być chodniki przeniesione na kładki lub podziemne przejścia.
Brak chodnika i przejścia dla pieszych przy przejeździe pod wiaduktami na wysokości wyjazdu z centrum olimpijskiego. Chodniki pod wiaduktami przy
jezdniach na samym węźle powinny być szersze (4-5 m). Chodniki w stronę mostu i na samym moście powinny być szersze (2,5 m).

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
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przedstawiony w
projekcie węzła z
Wisłostradą
przebieg
chodników dla
pieszych?)

Brak chodnika z przystanku tramwajowego w kierunku Krasińskiego i Kaniowskiej i wzdłuż torów tramwajowych.
Brakuje chodnika i przejścia dla pieszych przy północnym przejeździe pod wiaduktem Wisłostrady, z Kępy Potockiej do przystank u autobusowego w
stronę Bielan. Byłoby to znaczne ułatwienie dla ruchu pieszego.
Brakuje chodnika na wlocie ul. Gwiaździstej
Brakuje dojścia do przystanku tramwajowego od strony zachodniej. Potencjalny pasażer np. z ulicy Kaniowskiej, czy z wschodniej części Krasińskiego
musi dojść aż do węzła i cofnąć się na peron przystanku, mimo że po drodze ma go przed samym nosem.
Brakuje powiązania pieszego i rowerowego po północnej stronie skrzyżowania z Gwiaździstą.
Brakuje przejścia przy jezdni do skrętu z Wisłostrady w lewo w Gwiaździstą.
Cały węzeł w projekcie jest za wielki i bardzo niewygodny dla pieszych, brakuje przejść, niedobry jest tunel, brakuje schodów na wał.
Chodnik między ul. Gwiaździstą a Krasińskiego jest po złej stronie drogi dla rowerów. Piesi będą z niej korzystać, by skrócić drogę. Powinny zostać
odwrócone-droga rowerowa konsekwentnie bliżej jezdni.
Chodnik musi być ZAWSZE po zewnętrznej stronie drogi (ścieżka rowerowa pomiędzy chodnikiem, a jezdnią). Krzyżowanie się ścieżek rowerowych i
chodników w różnych miejscach Warszawy doprowadziło do tego, że piesi chodzą po ścieżce rowerowej, a rowery poruszają się po chodnikach. W
miejscu przystanków autobusowych powinno być przejścia dla pieszych na ścieżce rowerowej, tak, aby można było z chodnika dostać się bezpiecznie na
przystanek (niebędący wówczas częścią chodnika)

pieszy i rowerowy będzie miał
zapewnione przejścia i przejazdy na
wszystkich jezdniach w rejonie węzła
(poza estakadami).
Chodniki przewidziano od strony
jezdni dzięki temu dystans, który
pokonuje pieszy jest najkrótszy.
Szerokość ciągów pieszych to od 2,5
do 3 m (szerokość minimalna
przewidziana w przepisach to 1,5 m).

Należy doprojektować dodatkowy chodnik - peron przystanku.
Chodniki powinny być ekranowane od ruchu drogowego roślinnością lub ekranami. Więcej powinno być tuneli i przejść nad węzłem dla ludzi.
Chodniki powinny być zmodyfikowane razem z przekrojem jezdni.
Chodniki powinny iść jak najbardziej tak jak będą chodzili ludzie - po najkrótszych możliwych trasach, bez krzyżowania z ścieżkami rowerowymi miejscem dla rowerów jest jezdnia a na niej pasy rowerowe. Tak samo nie ma powodów, żeby przesuwać pasy w głąb ulicy, żeby ro bić miejsce dla
samochodów "przepuszczających" pieszych.
Chodniki powinny mieć ciągłość po stronie "zewnętrznej" (dalej od jezdni), drogi rowerowe po stronie "wewnętrznej" (bliżej ulicy). Przy zatoce powinien
być dodatkowo przystanek i dwa dojścia do niego, jednak ciągłość chodnika po stronie zewnętrznej powinna być zachowana! Tak jak to jest np. w
przypadku trwającej inwestycji na ul. Stanów Zjednoczonych. Tutaj tego brak.
Chodniki są maleńkie
Chodniki są za wąskie- powinny mieć min. 3 m, aby piesi nie wchodzili na drogi rowerowe.
Chodniki w porządku, ale brak połączenia ścieżek rowerowych z bulwarami i brak przystanku tramwajowego nad bulwarami.
Chodniki w zbyt wielu miejscach przecinają się z drogami dla rowerów. Zamiast nich powinny być pasy dla rowerów na jezdni lub jazda w ruchu ogólnym.
Chodniki wzdłuż Wisłostrady zbliżając się do Krasińskiego powinny się oddalać od węzła do dalej oddalonych przejść dla pieszych.
Chodniki zaprojektowane są optymalnie i zapewniają odpowiedni dostęp do każdego miejsca.
Chodników mogłoby być więcej
Byle były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
Dodać chodnik po północnej stronie ul. Krasińskiego wzdłuż drogi rowerowej, który nie przechodzi przez przystanek autobusowy.
Drogi pieszo-rowerowe powinny być priorytetem. Przedstawiony przebieg faworyzuje ruch samochodowy, tranzytowy.
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Przejazdy rowerowe znajdują się po wewnętrznej stronie całego węzła. Podczas pokonywania dwóch kolejnych przejść/przejazdów (o 90 stopni) piesi dla
zaoszczędzenia kilku kroków będą notorycznie wykorzystywać powierzchnie przeznaczone dla rowerów, co będzie prowokowało niebezpieczne
zdarzenia. Ring ze ścieżkami rowerowymi powinien się znaleźć bardziej na zewnątrz ronda niż ring pieszy.
Jestem przeciwny budowie mostu. Obecne rozwiązania są wystarczające.
Jeśli rondo będzie mniejsze, albo wcale go nie będzie, chodniki zbliżą się do siebie. Teraz wszystko jest nadmiernie rozproszone i niepotrzebnie wydłuża
trasy piesze.
Lepsze byłoby zaprojektowanie chodników od wewnętrznej strony (bliżej jezdni samochodowej) by ograniczyć liczbę przecięć z ścieżką rowerową
Liczba chodników jest irrelewantna. W tym miejscu pieszo porusza się znikoma liczba osób.
Przy takim węźle nie da się bardziej zminimalizować odległości, jakie piesi muszą przebyć, aby go pokonać. Tzn. można byłoby zrobić węzeł 3 poziomowy
i wówczas może odległości byłyby mniejsze, ale koszty nieporównanie większe.
I tak jedyny zauważalny ruch pieszy jest pomiędzy jedna a drugą strojną Krasińskiego, więc nie potrzeba tam niczego specjalnego.
Może przydałyby się dodatkowe chodniki na skróty obok linii tramwajowej?
Może warto zmniejszyć rondo (zachowując liczbę pasów i ich szerokość).
Najważniejszym kryterium powinna być obserwacja - tam gdzie ludzie chodzą, tam konieczny chodnik,
Należałoby odwrócić układ ścieżka rowerowa-chodnik, tak, aby chodnik znajdował się po stronie wewnętrznej (bliżej środka skrzyżowania). Przy
przechodzeniu przez dwie pary świateł naturalnym jest skracanie drogi przez ścinanie zakrętu. Z kolei dla rowerów korzystniejsze jest pokonywanie
zakrętów po większym promieniu łuku
Należy dążyć do skrócenia odległości, które muszą pokonywać piesi, zadbać o dogodne dojścia, wśród zieleni i jak najkrótszą drogę do przystanków.
Należy poprawić przebieg chodników względem DDR. W obecnym stanie, gwarantuję skracanie drogi przez pieszych po DDR w północno-zachodnim
rogu skrzyżowania.
Należy zmniejszyć rozmiary całego skrzyżowania i skrócić odległości, które będą musieli pokonywać piesi. Ponadto: trasa mostowa nad ciągami
spacerowo-rowerowymi wzdłuż wałów przeciwpowodziowych nad Wisłą powinna być poprowadzona estakadą, nie nasypem - tak, aby pod mostem
piesi nie przechodzili wąskim tunelem (jak w projekcie). Należy również zaprojektować schody z wałów na most. Należy ograniczyć do minimum kolizji
ruchu pieszego z rowerowym.
Należy zmniejszyć rozmiary całego węzła, skrócić odległości dla pieszych i dosadzić maksymalnie dużo drzew i krzewów.
Negatywnie oceniam zawężenia chodnika w ciągu Trasy Mostu Krasińskiego (między jezdniami Wisłostrady) oraz prowadzenie chodników w rejonie
przystanków autobusowych. Powstają niepotrzebne punkty kolizji z ruchem rowerowym.
Ważne, aby dokładnie sprawdzić widoczność pieszych, przechodzących przez każdą z jezdni.
Niepotrzebnie przeplatane z drogą rowerową przy przystankach autobusowych.
Piesi zbyt często będą wchodzić na ścieżkę rowerową i blokować ruch
Potrzebne jest szerokie i wygodne przejście dla pieszych poruszających się wzdłuż Wisły istniejącą ścieżką między terenem KS Spójnia a rzeką
Powinno być wejście z chodnika na most bliżej Wisły.
Powinny być dalej od ścieżek rowerowych
Powinny być szersze, oddzielone od hałasu i spalin ekranami dźwiękochłonnymi lub wiaduktami.
Pozostawić stan sprzed budowy mostu Krasińskiego. Inwestycja to pomyłka.
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Północno-zachodni róg węzła- chodnik i ścieżka są trochę na około. Wytyczyłbym bardziej przez projektowany teren zielony, by skrócić drogę pomiędzy
przejściami dla pieszych. Postuluje likwidacje wszystkich zatok autobusowych w obrębie węzła na rzecz szerszych przystanków i nie wyginania tak bardzo
dróg dla rowerów. Poprawia to też bezpieczeństwo sprzyjając wolniejszemu ruchowi samochodów. Pozostawienie 2 pasów ruchu w warunkach
węższego węzła zapewnia płynność ruchu.
Prawidłowy z zastrzeżeniem, że przejścia dla pieszych, ze względu na szerokość jezdni oraz rozmiary ronda pod Wisłostradą powodują nadmierne
rozciągniecie przejść. Postulat: zmniejszenie rozmiarów ronda pod estakadami w ciągu Wisłostrady oraz przeanalizowanie wariantu, w którym
skrzyżowanie Krasińskiego-dolny poziom Wisłostrady staje się klasycznym skrzyżowaniem.
Przebieg chodników jest sprawą drugorzędną. Podstawową jest jednak, aby nie było naziemnych przejść dla pieszych.
Przejścia dla pieszych i chodniki prowadzące do nich powinny być przesunięte -w kierunku ul. Krasińskiego po stronie zach. i w kierunku Mostu - po
stronie wsch. Piesi powinni być kierowani tam, gdzie jest mniejsze natężenie ruchu i więcej zieleni, aby nie byli zmuszeni do wzdychania spalin z węzła i
estakady
Przystanek autobusowy przy Wybrzeżu Gdyńskim w kierunku północnym - kolizyjne dojście ze ścieżką rowerową.
Chodnik na wysokości Centrum Olimpijskie - Gwiaździsta kosztem zwężenia jezdni.
Problemem jest brak ścieżki rowerowej na wiadukcie
Miejsce łączące spacery pomiędzy parkiem a Kanałkiem Potockim zostanie zabetonowane i zamienione w martwe szare skrzyżowanie. Ruch na nim
odbije się też negatywnie na parku Kanałek.
Trasa nie powinna zostać wybudowana.
Tunel w nasypie wzdłuż Wisły powinien być zastąpiony wcześniejszym rozpoczęciem estakady mostu lub przynajmniej dostosowany d o szerokości i
lokalizacji istniejących (niepokazanych na projekcie) bulwarów - ponad 10 m.
Uważam, że jezdnia, ani również chodniki nie powinny się rozchodzić tylko tworzyć zwartą linię prostą.
W celu zabezpieczenia pieszych pas rowerowy powinien być oddzielony separatorem pionowym od pasa pieszego lub wprowadzone oznakowanie
"Strefa zamieszkania" z koniecznością sprawdzania przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez rowerzystów - dla rowerzystów chcących jechać
szybciej niż dopuszczalne 20 km/godz. dostępne są pasy drogowe
W projekcie chodniki dla pieszych są w wielu miejscach przecięte ścieżkami rowerowymi (i na odwrót: ścieżki chodnikami), co nie jest wygodne i
bezpieczne ani dla pieszych ani dla rowerzystów. Ścieżka rowerowa powinna znajdować się, jako wydzielony pas na j ezdni.
Węzeł niszczy cenne tereny zielone. Nie powinno się go budować.
Należy zlikwidować planowane rondo i linię tramwajową i poprowadzić jezdnie w miejscu planowanego torowiska, a obok nich chod niki. Taka lokalizacja
chodników ułatwiłaby pokonywanie skrzyżowania przez pieszych.
Brakuje chodnika wzdłuż ścieżki po północnej stronie ulicy Krasińskiego. Bezsensowne jest rozdzielenie chodnika tylko do przystanku autobusowego.
Dużo ludzi chodzi po prostu na spacer w kierunku kępy potockiej i nie ma sensu, żeby musieli zejść na przystanek. Dużo ludzi będzie szło ścieżką, bo nie
będzie chodnika
Ze względu na gęstość zabudowy i dość oczywisty skrót należałoby rozważyć przedłużenie chodnika zachodniego przystanku tramwajowego w stronę pl.
Wilsona i wykonanie przejścia dla pieszych.
Jeśli planowane są normalne przejścia (nie kładki, na które prowadzić będzie raz działająca - raz nie winda) albo podjazd - to jest w porządku.
Zwiększyć szerokość chodników
NIE dla budowy mostu
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Lokalizacja
przejść dla

Aby ułatwić pieszym przejście przez jezdnie należy zmniejszyć rozmiary skrzyżowania i wielkość jezdni.
Adekwatna liczba i lokalizacja.

Na wszystkich wlotach węzła z
Wisłostradą zaprojektowano
33

pieszych na
węźle z
Wisłostradą
(Jak Pan(i)
ocenia
przedstawioną w
projekcie węzła z
Wisłostradą
liczbę i
lokalizację
przejść dla
pieszych?)

Brak obecnego przejścia na wysokości Kaniowskiej
O sprawności ruchu decydują ustawienia świateł.
Bezwzględnie trzeba zachować wszystkie istniejące przejścia dla pieszych! Czyli po obu stronach skrzyżowania z Czarnieckiego oraz przy wylocie ul.
Kaniowskiej. Wobec zmniejszenia przekroju jezdni do jednego pasa ruchu można zrezygnować z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Czarnieckiego.
Wlot ul. Czarnieckiego zwęzić do 7 metrów (2 pasy ruchu zamiast 3). Należy pamiętać o azylach przed przejściami dla pieszych (w przypadku przekroju
pas ruchu + pas postojowy).
Brak chodnika i przejścia na skrzyżowaniu Gwiaździstej z Wisłostradą i dojazdem do CO
Brak przejścia dla pieszych pomiędzy węzłem a ul. Czarnieckiego. Powinno tam znaleźć się jedno dodatkowe przejście dla pieszych. Ponadto brak
przejścia przez węzeł na wys. ul. Gwiaździstej na teren Centrum Olimpijskiego.
Brak przejścia dla pieszych z przystanku tramwajowego w kierunku Krasińskiego i Kaniowskiej.
Brakuje jednego przejścia po zachodniej stronie.
Brakuje przejścia dla pieszych w miejscu łączenia się jezdni ul. Krasińskiego.

przejścia dla pieszych.
Dodatkowo, w stosunku do
poprzednich rozwiązań
projektowych przewidziano przejście
i przejazd rowerowy pomiędzy ul.
Gwiaździstą a wjazdem do Centrum
Olimpijskiego.
Chodniki przewidziano przy jezdni
tym samym dystans, który pokonuje
pieszy pomiędzy przejściami jest
najkrótszy.

Brakuje przejścia przez Wisłostradę przy Gwiaździstej. Można je zrobić zamiast jezdni do skrętu z Wisłostrady w Gwiaździstą, aby zapobiec tranzytowi.
Powinny również zostać zapewnione obustronne dojścia do przystanków, ale bez betonowania trawnika między torami i jezdnią jak na ul. Prostej.
Przejścia przez jednie powinny być prowadzone pod skosem, a nie pod kątem prostym, dzięki temu na chodnikach i drogach rowerowych będzie mniej
"odgięć".
Brakuje przejść i chodnika prowadzącego z Gwiaździstej do przystanku przy Wybrzeżu Gdyńskim. Pasy ruchu można tam zwęzić do 3 metrów i miejsce na
choć 1,5 metrowy chodnik wygospodarować.
Brakuje przejść przez jezdnie rozprowadzające z ulicy Krasińskiego do zachodniej głowicy przystanku tramwajowego.
Do przystanków tramwajowych powinny powstać dojścia obustronne. Dodatkowe przejście dla pieszych (wraz z przejazdem rowerowym) powinno
powstać w miejscu zaplanowanej jezdni do relacji skrętnej z Wisłostrady w lewo w Gwiaździstą. Należy zrezygnować z tej jezdni i w tym miejscu wytyczyć
przejście i przejazd.
Dodatkowe przejście przez Krasińskiego między szkołą muzyczną a blokami WSM jak jest dziś + drugie dojście do przystanku tramwajowego.
Dodatkowo przydałoby się przejście do przystanku tramwajowego bliżej Placu Wilsona. Długie przystanki tramwajowe na środku jezdni z jednym
dojściem to zmora pieszych w Warszawie. Przy dodatkowym przejściu nie są konieczne światła - jeśli kierowcy będą mieli czerwone światło to zwolnią i
da się przejście przez pasy.
Jest ich za mało i są niebezpieczne
Jestem przeciwny budowie mostu. Obecne rozwiązania są wystarczające.
Kładki zamiast przejść.
Należy zrezygnować z ronda na rzecz skrzyżowania typu karo.
Lepsze byłyby przejścia wielopoziomowe
Liczba i lokalizacja bez uwag- natomiast nie chcę, żeby były to przejścia po schodach. Jeżeli muszą być poziomowe, konieczne są windy.
Liczba pieszych w tym rejonie jest znikoma, liczba przejść dla pieszych nie ma zatem znaczenia.
Liczba przejść dla pieszych jest uzasadniona dla sprawnego poruszania się po skrzyżowaniu - jednak można by rozważyć likwidację przejść od strony
Wisły (zabudowa mieszkaniowa jest z drugiej strony węzła.
Oddalenie przejścia dla pieszych, od przystanku autobusowego w stronę północną na ul Wybrzeże Gdyńskie, jest zbyt daleko skomunikowane, od
zachodnio- północnej strony ulicy Wybrzeże Gdyńskie.
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Należy maksymalnie zbliżyć przejścia dla pieszych do tarczy skrzyżowania i ulic poprzecznych.
Nie popieram likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Krasińskiego na wysokości ulicy Kaniowskiej. Liczę, że przy każdym z przejść dla pieszych zostanie
zorganizowany również przejazd dla rowerów.
Nie, dla mostu Krasińskiego
Niewygodne dojście do przystanku.
Byle nie tworzyć żadnych przejść podziemnych, czy kładek. Miasto jest dla ludzi. Nie zniechęcać do wychodzenia z domów! Ważne jest także, żeby nie
czekać kilku minut na światłach, cykl powinien być przyjazny pieszym.
Osoby wysiadające przy Centrum Olimpijskim i idące w stronę ul. parku Kępa Potocka mają do pokonania aż 4 przejścia dla pieszych. Moim zdaniem
przydałyby się przejścia przez Wybrzeże Gdyńskie, od centrum Olimpijskiego, prosto do parku, a więc pod wiaduktem. Ze światłami na żądanie pieszego
lub bez świateł.
Po północnej stronie – pas zieleni wzdłuż chodnika powinien być ciągły, bez przerw, które obecnie zastawione są samochodami utrudniającymi ruch
pieszych na chodniku. Po południowej stronie – zrezygnować z ciągu pieszo-rowerowego, chodnik musi być przeznaczony wyłącznie dla pieszych,
rowerzyści powinni mieć osobną drogę dla rowerów lub pas rowerowy w jezdni.
Powinno być ich więcej.
Powinno być zachowane przejście na wysokości obecnego przejścia ze schodkami.
Powinno powstać dodatkowe przejście dla pieszych na jezdni w kierunku pl. Wilsona.
Powinno sie pomyśleć o przejściach nad i pod węzłem. Wtedy będzie można zmniejszyć ilość pasów ruchu i poprawić płynność trasy.
Powinno sie zachować przejście dla pieszych od szkoły muzycznej w kierunku promyka.
Powinny być przesunięte o ok 5m od skrzyżowania.
Pozostawić stan sprzed budowy mostu Krasińskiego. Inwestycja to pomyłka.
Projekt powinien uwzględniać wszystkie istniejące obecnie przejścia la pieszych
Przed mostem powinno być jeszcze jedno przejście, a także na Krasińskiego w kierunku placu Wilsona.
Przejścia dla pieszych i chodniki prowadzące do nich powinny być przesunięte -w kierunku ul. Krasińskiego po stronie zach. i w kierunku Mostu - po
stronie wsch. Piesi powinni być kierowani tam, gdzie jest mniejsze natężenie ruchu i więcej zieleni, aby nie byli zmuszeni do wzdychania spalin z węzła i
estakady. Przejścia wyposażone w sygnalizację świetlną
Przejścia dla pieszych powinny być zlokalizowane bliżej przystanków autobusowych.
Przejścia podziemne są miejscem gdzie trudno utrzymać porządek nie mówiąc już o bezpieczeństwie przechodniów
Przejścia przez ulicę Krasińskiego i ścieżka rowerowa powinny być w węższych miejscach dalej oddalonych od węzła, aby można było przejść na drugą
stronę przy jednej zmianie świateł.
Przejścia przez zjazdy (Spójnia, Centrum Olimpijskie, nad Wisłę) powinny być zaprojektowane, jako wyniesione do poziomu chodnika.
Przejścia w porządku, ale brak połączenia ścieżek rowerowych z bulwarami i brak przystanku tramwajowego nad bulwarami.
Przejście dla pieszych w tunelu jest nie do przyjęcia.
Przejście przez Gwiaździstą powinno być z azylem.
Przejście u wylotu ul. Kaniowskiej powinno zostać zachowane.
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Przystanki autobusowe należy przesunąć możliwie blisko skrzyżowania. Na jezdniach o więcej niż jednym pasie ruchu zrezygnować z zatok
autobusowych. Zapewnić dojście do przystanków tramwajowego od strony przejścia przez ul. Krasińskiego na wysokości ul. Kaniowskiej. Ewentualnie
rozważyć przeniesienie przystanków tramwajowych na wschodnią stronę skrzyżowania. Zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania i zwężenie
przewymiarowanych jezdni ułatwi dojście na przystanki i przesiadki.
To tereny spacerowe, za mało jest przejść.
Potrzebne byłyby przejścia przez dolne jezdnie Wisłostrady również przy samych torach tramwajowych.
Węzeł powinien zostać przekształcony w proste skrzyżowanie, z przejściem dla pieszych zorganizowanym na wzór skrzyżowania japońskiego.
Wszystkie przejścia dla pieszych powinny być wyposażone w sygnalizację świetlną
Z pewnością czas świecenia zielonego światła powinien być na tyle długi, aby dało się przejść całą ulicę za jednym razem
NIE dla budowy mostu
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Bezwzględnie trzeba zachować wszystkie istniejące przejścia dla pieszych! Czyli po obu stronach skrzyżowania z Czarnieckiego oraz przy wylocie ul.
Kaniowskiej. Wobec zmniejszenia przekroju jezdni do jednego pasa ruchu można zrezygnować z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Czarnieckiego.
Wlot ul. Czarnieckiego zwęzić do 7 metrów (2 pasy ruchu zamiast 3). Należy pamiętać o azylach przed przejściami dla pieszych (w przypadku przekroju
pas ruchu + pas postojowy).
Przystanki autobusowe należy przesunąć możliwie blisko skrzyżowania. Na jezdniach o więcej niż jednym pasie ruchu zrezygnować z zatok
autobusowych. Zapewnić dojście do przystanków tramwajowego od strony przejścia przez ul. Krasińskiego na wysokości ul. Ka niowskiej. Warto
przenieść przystanki tramwajowe na wschodnią stronę skrzyżowania (obok Centrum Olimpijskiego). Zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania i zwężenie
przewymiarowanych jezdni ułatwi dojście na przystanki i przesiadki.
Autobusy po Trasie Krasińskiego powinny jeździć razem z tramwajami, więc i przystanki powinny być wspólne. Natomiast w osi Wisłostrady północny
przystanek jest zbyt oddalony od ronda.
Brak przystanku tramwajowego po drugiej stronie węzła nad bulwarami wiślanymi
Brakuje przystanków tramwajowych na Czarnieckiego. Drugi przystanek lepiej ulokować za węzłem przy Centrum Olimpijskim.
Chyba więcej osób, korzystających z komunikacji, kieruje się do KS Spójnia, niż do Centrum Olimpijskiego. Proszę to zbadać i ewentualnie przenieść
odpowiednio przystanek w kierunku północnym cofając go przed skrzyżowanie.
Należy zbliżyć do siebie przystanki autobusowe i tramwajowe, bo w obecnym projekcie długość dojścia z autobusu pod Centrum Ol impijskim do
tramwaju jest zbyt duża.
Dobrze, ale przystanki tramwajowe powinny być dostępne z obu końców.
Dużo zależy od ilości autobusów, które miałby tam się zatrzymywać...
Ilość i lokalizacje są dobre. Cieszy brak zdublowania przystanku tramwajowego (po wschodniej stronie Wisłostrady), co przyspieszy przejazd tramwajem.
Wszystko powinno być mniejsze, bardziej kompaktowe - wtedy odległości między przystankami byłby mniejsze, a przesiadki wygodniejsze.
Jedyne, co można by rozważyć to wprowadzenie wspólnego ciągu autobusowo-tramwajowego - vide Plac Bankowy w kierunku trasy W-Z
Wyznaczenie trambuspasa oczywiście wymagałoby tutaj pewnych zmian.
Komunikacja publiczna powinna być priorytetem. Przedstawiony przebieg faworyzuje ruch samochodowy, tranzytowy i jest szkodliwy dla tkanki
miejskiej, mieszkańców.
Postawienie wiaduktu i zrobienie tak szerokich jezdni wiąże się z maksymalnym wydłużeniem drogi ludziom przesiadającym się.

Lokalizacja przystanków
autobusowych:
- na zjazdach ze skrzyżowania w
ciągu ul. Wybrzeże Gdyńskie oraz w
ciągu ul. Krasińskiego,
Lokalizacja przystanków
tramwajowych:
- za skrzyżowaniem z ul. Wybrzeże
Gdyńskie od strony wschodniej.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami przystanki autobusowe
należy lokalizować za
skrzyżowaniami. Do każdego
przystanku zapewniono dojście
chodnikami. Chodniki łączą wszystkie
przystanki autobusowe i
tramwajowe ze sobą. Ze względów
bezpieczeństwa przewiduje się
sygnalizację świetlną na wszystkich
przejściach w rejonie węzła.

Liczba i lokalizacja przystanków komunikacji publicznej na węźle wydaje się wystarczająca pod warunkiem wybudowania przejścia dla pieszych na
wysokości wyjazdu z centrum olimpijskiego. Przystanek autobusowy na ulicy Krasińskiego w stronę Placu Wilsona nie wymaga zatoki.
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Nie powinny znajdować się w zatokach - autobusy powinny zatrzymywać się w ciągu jezdni.
Przystanki autobusowe powinny mieć zatoki. Z racji tego, że linia tramwajowa przebiegać ma przez środek trasy, dojścia do przystanków tramwajowych
tylko przejściami podziemnymi.
Mogłyby być przystanki po każdej stronie skrzyżowania, aby piesi mieli bliżej do przesiadek.
Mogłyby pojawić się też przystanki dla autobusów jadących przez Krasińskiego na wprost, ale umiejscowione przed skrzyżowaniem. Będzie to duży
węzeł i przechodzenie na jego drugą stronę zajmie trochę czasu.
Most nie powinien w ogóle powstać.
Można zastanowić się nad przesunięciem północnego przystanku autobusowego bardziej na południe, między wjazd do Centrum Olimpijskiego a wylot z
mostu Krasińskiego, aby skrócić czas przejścia do przejść dla pieszych oraz pozostałych przystanków komunikacji miejskiej.
Należy przystanki przesunąć bliżej skrzyżowania i przejść dla pieszych. Komunikacja publiczna ma być wygodna. Jeżeli odsuwając przystanki miasto
kieruje się wyłącznie przepustowością ruchu samochodowego, działa wbrew własnej strategii transportowej i niegospodarnie wydaje publiczne
pieniądze.
Żeby z tramwaju można było się wygodnie udać nad Kępę Potocką ido Szkoły Muzycznej
Planowane przystanki powinny znaleźć się maksymalnie blisko geometrycznego środka skrzyżowania, aby skrócić drogę do pokonania w trakcie
ewentualnych przesiadek.
Po zjeździe z mostu przydałby się jeszcze jeden przystanek tramwajowy
Potrzebne jest dojście z drugiej strony do przystanków tramwajowych - np. przez zachowanie likwidowanego w projekcie przejścia w rejonie ul.
Kaniowskiej.
Powinien powstać jeszcze jeden przystanek tramwajowy na wysokości parkingu, tuż po zjeździe z mostu a przed węzłem (oraz chod nik i przejście
umożliwiające komunikacje)
Powinny być przed skrzyżowaniem
Pozytywnie, z zastrzeżeniem, że przystanek tramwajowy mógłby się znajdować po wschodniej stronie skrzyżowania.
Północny i południowy przystanek autobusowy powinien być bliżej torów, żeby łatwiejsze były przesiadki
Prawidłowa liczba i lokalizacja przystanków. Zwłaszcza przystanki tramwajowe powinny być zlokalizowane w taki sposób, by pasażerowie
wsiadający/wysiadający a także czekający na tramwaj nie blokowali przejazdu samochodów, jak to ma miejsce na Moście Śląsko -Dąbrowskim na
wysokości Zamku Królewskiego.
Przystanek autobusowy na ulicy Wybrzeże Gdyńskie w kierunku północnym należy przesunąć bardziej na południe, bliżej jezdni ulicy Krasińskiego, tak by
ułatwić przesiadki do tramwaju.
Przystanek autobusowy w kierunku północnym jest za daleko. Powinien być przed zjazdem w drogę wewnętrzną (to jest chyba dojazd do Centrum
olimpijskiego. Przystanki autobusowe w relacjach wschód i zachód powinny zaczynać się zaraz za przejściami dla pieszych.
Przystanek autobusowy w kierunku Pragi postawiłbym przed Wisłostradą.
Przystanek dla autobusów i tramwajów powinien być wspólny (tramwaje z boku, a nie po środku), wzdłuż trasy mostu. Węzła z Wisłostr adą w ogóle nie
powinno być.
Przystanek tramwajowy powinien być bliżej Wisły
Przystanek tramwajowy w stronę pl. Wilsona powinien być przed skrzyżowaniem
Przystanek tramwajowy wygląda na trudno dostępny.
Przystanek w kierunku Mostu Grota zbyt oddalony od skrzyżowania. Zmniejszenie skrzyżowania (ronda) w ciągu Krasińskiego lub zamiana na klasyczne
skrzyżowania zmniejszyłaby strefę dojścia do przystanków komunikacji publicznej.
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Przystanek w kierunku Pragi powinien być przed skrzyżowaniem tak aby przesiadki nie generowały długich spacerów
Przystanek w kierunku Wisły mógłby znajdować się bliżej przystanku tramwajowego
Znikomy ruch z mostu w prawo, w kier. północnym, mógłby być obsługiwany przez przystanek przed światłami (przed Wisłostradą)
Przystanki autobusowe należy przesunąć możliwie blisko skrzyżowania. Na jezdniach o więcej niż jednym pasie ruchu zrezygnować z zatok
autobusowych. Zapewnić dojście do przystanków tramwajowego od strony przejścia przez ul. Krasińskiego na wysokości ul. Kaniowskiej. Ew entualnie
rozważyć przeniesienie przystanków tramwajowych na wschodnią stronę skrzyżowania. Zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania i zwężenie
przewymiarowanych jezdni ułatwi dojście na przystanki i przesiadki.
Przystanki autobusowe powinny zostać jak dotychczas.
Przystanki linii prostopadłych są zbyt daleko od siebie
Przystanki muszą mieć zatoczki autobusowe, by nie blokowały ruchu. Liczba jest wystarczająca.
Przystanki powinny być wspólne tramwajowo-autobusowe - usytuowane bezpośrednio pod jezdniami prowadzonymi estakadą Wisłostrady +
komunikacja pionowa do przystanków usytuowanych na estakadzie. Autobusy skręcające z trasy mostu Krasińskiego powinny zatrzymywać przy tym
samym przystanku w kierunku danej relacji (vide: przystanki tramwajowe w obrębie stacji metra dworzec Wileński).
Jeżeli była by taka możliwość, to uważam, że lepszym rozwiązaniem było by zlokalizowanie przystanków autobusowych tuż przy torach tramwajowych.
Przystanki tramwajowe i autobusowe w obie strony powinny być obok siebie
Przystanki w osi Bródno-Żoliborz są od siebie dosyć daleko. Mogłyby być dodatkowe przystanki przed i za węzłem, np. na żądanie.
Skrzyżowanie w formie wyspy centralnej powoduje, że przystanki są rozmieszczone za daleko od siebie. Należałoby rozważyć wspólny przystanek
tramwajowo autobusowy z łącznicą autobusową na ulicę Krasińskiego.
Środek skrzyżowania powinien być powiększony i tam powinny być wszystkie przystanki. Pomiędzy przystankami przejścia po torach albo nad torami,
albo podziemne.
Powinno ich być dwukrotnie więcej a przystanki w obu kierunkach powinny się znajdować na tej samej wysokości, by piesi nie musieli pokonywać
całego, obszernego skrzyżowania tylko po to by dostać się do właściwego autobusu.
W przeciwieństwie do pl. Wilsona, nie widzę tu potrzeby budowy przystanku tramwajowego w kierunku Bródna (raczej nie będzie to węzeł
przesiadkowy).
Wątpliwa jest celowość przystanku na jezdni prowadzącej od skrzyżowania do mostu - lepiej byłoby połączyć ten przystanek z przystankiem w stronę
południową na ul. Wybrzeże Gdyńskie i umieścić ów połączony przystanek jeszcze przed skrzyżowaniem.
Wszystkie przystanki powinny być po stronie południowej i zachodniej.
ZTM powinien zasymulować linie komunikacyjne, jakie będą jeździć, a przystanki powinny być przy tak dużych odległościach na 2 wlotach/wylotach, a
nie na 4.
Brakuje przystanku w kierunku północnym, ale po południowej stronie węzła.
Wzdłuż Krasińskiego wspólne przystanki autobusowe i tramwajowe. Wisłostrada kierunek centrum zatoka na rondzie przy przystankach tramwajowych.
Za dużo
Autobus z Placu Wilsona na Pragę niech staje obok tramwajów, przed Wisłostradą
Zdecydowanie brakuje przystanku tramwajowego po zachodniej stronie skrzyżowania (przynajmniej jednokierunkowego).
Zdecydowanie za mało przystanków. Niekorzystna lokalizacja.
NIE dla budowy mostu!
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Organizacja
ruchu
rowerowego na
węźle z
Wisłostradą
(Jak Pan(i)
ocenia
przedstawiony w
projekcie węzła z
Wisłostradą
przebieg dróg
rowerowych?)

Lepszy bezkolizyjny przejazd wzdłuż Wisłostrady przynajmniej po jednej stronie węzła.
Jeżeli szerokość jezdni na moście nie może być zmniejszona, to dwie dwukierunkowe drogi rowerowe należy wydzielić na obu jezdniach przy
zewnętrznej ich krawędzi, z separacją od pasa ruchu za pomocą podniesionej opaski krawężnikowej o szerokości min. 0,5m.
Za dużo kolizji z ruchem pieszym. DDR powinni być w jezdniach, nie w chodnikach.
Za dużo dróg rowerowych
W rejonie skrzyżowań drogi rowerowe mogłyby łączyć się z jezdnią
Brak drogi na skrzyżowaniu Gwiaździstej z Wisłostradą i dojazdem do CO
Brak przejazdu dla rowerów oraz drogi dla rowerów przy przejeździe pod wiaduktami na wysokości wyjazdu z centrum olimpijskiego. Brak przejazd u dla
rowerów przez ulicę Krasińskiego na wysokości wylotu ulicy Kaniowskiej.

Projekt przewiduje pełną obsługę
ruchu rowerowego wokół węzła za
pomocą wydzielonych
dwukierunkowych ścieżek
rowerowych. Ze względów
bezpieczeństwa przejazdy przez
jezdnie mają być wyposażone w
sygnalizację świetlną.

Brak w projekcie połączenia dróg rowerowych z istniejącym Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym (wzdłuż Wisły)
Brakuje drogi i przejazdu dla rowerów po północnej stronie skrzyżowania z ul. Gwiaździstą.
Chodnik musi być ZAWSZE po zewnętrznej stronie drogi (ścieżka rowerowa pomiędzy chodnikiem, a jezdnią). Krzyżowanie się ścieżek rowerowych i
chodników w różnych miejscach Warszawy doprowadziło do tego, że piesi chodzą po ścieżce rowerowej, a rowery poruszają się po chodnikach. W
miejscu przystanków autobusowych powinno być przejścia dla pieszych na ścieżce rowerowej, tak, aby można było z chodnika dostać się bezpiecznie na
przystanek (niebędący wówczas częścią chodnika)
Chodniki i drogi rowerowe powinny być ODDALONE OD WIADUKTU, aby piesi i rowerzyści nie byli zmuszeni do wdychania spalin z wę zła i estakady.
Ciągi pieszo-jezdne wystarczą.
Cieszy, że drogi rowerowe są po obu stronach
Należy przewidzieć światła przy skrzyżowaniu ruchu rowerowego z torami tramwajowymi
Lepsze byłoby skrzyżowanie wielopoziomowe bezkolizyjne, również dla rowerów.
Drogę rowerową po stronie Wisły należy poszerzyć co najmniej do 3,5 m. Jest to jeden z głównych, jeśli nie główny szlak rowerowy N-S w Warszawie i już
dziś jeździ nim bardzo dużo rowerzystów. Ruch rowerowy wzrasta w tempie 30-50 % rocznie i należy budować infrastrukturę z myślą o tym wzroście
Drogi dla rowerów niepotrzebnie przeplatają się z chodnikami, zwłaszcza w rejonie przystanków i w NW narożniku skrzyżowania - zamiast przeplatanek
należy zaprojektować dodatkowe chodniki (perony przystanków), pozostawiając główne ciągi piesze na zewnątrz rowerowych.
Drogi dla rowerów powinny znajdować się w ciągu jezdni, a nie chodników.
Drogi po stronie zach. powinny być bliżej jezdni niż chodniki-byłoby to konsekwentne. Oczywiście nie dotyczy to okolic przystanku autobusowego po
południowej stronie węzła. Droga rowerowa nad przystankiem autobusowym przy ul. Krasińskiego będzie wykorzystywana przez pieszych, jako skrót do
Pl. Wilsona. Szerokość dróg rowerowych powinna wynosić min. 3 m.
Drogi rowerowe dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów powinny być oddzielone od siebie pasami zieleni
Drogi rowerowe powinny być bardziej uprzywilejowane.
Drogi rowerowe powinny być wydzielona na jezdni
Drogi rowerowe powinny być zawsze wydzielonym pasem zachowującym pełną ciągłość na całej swojej długości. Ciągi pieszo/rowerowe lub przejazdy
ulicami odbarczeniowymi są błędne.
Drogi rowerowe powinny być zmodyfikowane razem z zawężeniem jezdni.
Drogi rowerowe są potrzebne, ale w ramach starego układu węzła.
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Drogi rowerowe w ulicach Krasińskiego i Gwiaździstej powinny być prowadzone w jezdniach, a nie łącznie z chodnikami. Dopiero w rejonie węzła
powinny zjeżdżać na bok.
Drogi rowerowe za wąskie, zbyt dużo odgięć i łuków, brakuje relacji z Centrum Olimpijskiego do ulicy Gwiaździstej. Dodatkowo mnóstwo konfliktów z
pieszymi, szczególnie w rejonie przystanków autobusowych.
Dwukierunkowe drogi rowerowe to konieczność - przy wszystkich szlakach komunikacyjnych
Będzie trudniej przejechać, niż kiedyś. Powinny być bezkolizyjne.
Jedna ścieżka przy jednej ulicy w zupełności wystarczy. Zaoszczędzone miejsce można przeznaczyć na dodatkowy pas na jezdni.
Jest ich zbyt dużo, na ul. Wybrzeże Gdyńskie i Gwiaździstej likwidacja dróg rowerowych po wschodniej stronie tych ulic.
Wzdłuż ul. Krasińskiego i ul. Gwiaździstej powinny być pasy na jezdni zamiast wydzielonych dróg dla rowerów.
Rowery powinny jeździć nie po oddzielnej ścieżce czy po chodniku, ale na bus-pasie.
Komunikacja publiczna, ruch pieszy oraz rowerowy powinny być priorytetem. Przedstawiony projekt faworyzuje ruch samochodowy, tranzytowy i jest
szkodliwy dla tkanki miejskiej, mieszkańców.
Byle by były wyraźnie oznaczone, tak, aby piesi ich nie mylili z chodnikami.
Korzystanie przez rowerzystów z jezdni dla pojazdów samochodowych powoduje wiele niebezpiecznych sytuacji.
Największym potencjalnym problemem są miejsca przecięcia dróg rowerowych i jezdni. Trzeba zadbać, aby było ich jak najmniej lub żeby były
bezpieczne dla rowerzystów i kierowców.
Należy wyprostować DDR przez ul. Gwiaździstą poprzez wygięcie ul. Gwiaździstej zamiast DDR + chodnika.
Należy zminimalizować jednoczesne krzyżowanie się dróg rowerowych z ciągami pieszymi. W obrębie węzła najlepiej drogi rowerowe poprowadzić w
poziomie jezdni. System z Kopenhagi sprawdza się najlepiej. Należy połączyć drogi rowerowe z drogą biegnącą po koronie wału przeciwpowodziowego.
Konieczna jest ścieżka rowerowa na wiadukcie
Po jednej stronie szerszą ścieżkę a po drugiej szerszy chodnik bez żadnej ścieżki rowerowej. Tak aby oddzielać od siebie te grupy.
Rowerzyści powinni poruszać się jedynie po ciągu pieszo-rowerowym, ze względu na bezpieczeństwo rowerzystów szczególnie tych, którzy nie znają
przepisów drogowych.
Obecnie od strony Wisły jest to bardzo dobra, szybka trasa i szkoda było by ją stracić z powodu świateł. Szczególnie, że rozmiar skrzyżowania raczej
uniemożliwi pokonanie go na jednej zmianie świateł.
Ścieżka rowerowa po zachodniej stronie ul. Gwiaździstej powinna połączyć się ze ścieżką na skrzyżowaniu z ul. Promyka
Wyniesienie przejazdu rowerowego przez drogę dojazdową na parking w północno-wschodnim rogu skrzyżowania (przy zjeździe z mostu), a do tego jak
największe >>ograniczenie<< wyprofilowania wjazdu dla samochodów (tzn. jak najbardziej pod kątem prostym). Chodzi o ograniczenie prędkości
skręcających aut i poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.
Powinny być szersze
Powinny być odsunięte od chodników
Powinny być z jednej strony skrzyżowania
Budzi obawy ich zagęszczenie w rejonach przejść dla pieszych.
Ważne, aby ścieżki rowerowe nie biegły na jezdni.
Północna droga rowerowa wzdłuż ul. Gwiaździstej jest zbędna.
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Preferowane rozwiązanie z minimalną liczbą przecięć ciągów rowerowych i pieszych. Drogi rowerowe powinny być powiązane z Nadwiślańskim Szlakiem
Rowerowym.
Przebieg dróg rowerowych bardzo mi się podoba. Nie widzę sposobu na lepsze rozwiązanie.
Przejazdy rowerowe jak również przejścia dla pieszych powinny zostać wyniesione.
Przejazdy rowerowe znajdują się po wewnętrznej stronie całego węzła. Podczas pokonywania dwóch kolejnych przejść/przejazdów (o 90 stopni) piesi dla
zaoszczędzenia kilku kroków będą notorycznie wykorzystywać powierzchnie przeznaczone dla rowerów co będzie prowokowało niebezpieczne
zdarzenia. Ring ze ścieżkami rowerowymi powinien się znaleźć bardziej na zewnątrz niż ring pieszy
Przewymiarowane skrzyżowanie powoduje, że zdecydowanie wydłużona jest droga jazdy rowerem, co przeczy zasadzie bezpośredniości wg CROW. Na
północnej stronie przebieg jest mocno konfliktowy.
Ruch rowerowy powinien być bardziej ekranowany od ruchu samochodowego gdyż wdycha się dużo spalin podczas takiej jazdy. Rozwiązanie nie
promuje ruchu rowerowego, jako szczególnego.
Są dobrze wytyczone. Ewentualnie można je przenieść dalej od jezdni.
Słabe połączenie między drogami rowerowymi.
Szerokość dróg rowerowych (DDR) zbyt mała (szerokość powinna wynosić min.3m). Na drogach rowerowych jest zbyt dużo łuków, a ich promienie są
zbyt małe. Szczególnie dotyczy to skrzyżowania z Gwiaździstą oraz NE, NW i SE narożników ronda pod estakadami. DDR są również niepotrzebnie
krzyżowane z chodnikami w rejonie przystanków autobusowych. Chodniki w rejonie przystanków powinny prowadzić konsekwentnie po tej samej
stronie DDR, a przystanki powinny "wykształcać się" po drugiej stronie DDR.
Ścieżka rowerowa na Żerań powinna biec środkiem, przy torach tramwajowych.
Ścieżki rowerowe muszą być bezkolizyjne. Należy je poprowadzić pod ziemią (razem z przejściami podziemnymi dla pieszych) lub pomyśleć o innym
bezkolizyjnym rozwiązaniu.
Ścieżki rowerowe powinny być wydzielone po obu stronach trasy na Pragę.
Ścieżki rowerowe przez ulice Krasińskiego powinny być w węższych miejscach dalej oddalonych od węzła Wisłostrady
Ścieżki rowerowe, podobnie jak jezdnia i chodnik, powinny tworzyć proste skrzyżowanie i nie rozchodzić się.
Nie powinno być oddzielnych ścieżek rowerowych. Powinny zajmować 1 pas ruchu.
Tam jest teraz wszystko na miejscu.
Trasa z Bródna na Żoliborz dosyć "kręta" zwłaszcza przed węzłem trzeba zjechać na pasy z boku jezdni, a pasy są tam, bo trzeba ominąć trawnik. Lepiej
przejście z wysepką i wyprostowanie ścieżki
Tunel po wschodniej stronie jest złym rozwiązaniem. Powinna być tam estakada, byłoby szerzej i wygodniej.
Węzeł niszczy cenne tereny zielone. Nie powinno się go budować.
Zbyt powyginane w rejonie skrzyżowań na skutek odginania za każdym razem do kąta równego 90* przy przecięciu jezdni, jak też zastosowania zbyt
szerokich jezdni.
Zwiększyć szerokość ścieżek rowerowych
NIE dla budowy mostu
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Lokalizacja i ilość
zieleni na węźle
z Wisłostradą

Absolutnie nie należy zmniejszać szerokości projektowanych dróg dla pieszych i dla rowerów
Aktualne rozwiązanie jest bardzo dobre.
Bez zmian, zachować zieleń w obecnym stanie

W związku z przebudową węzła,
projektu przewiduje zaadoptowanie
możliwie jak najwięcej istniejącej
41

(Jak Pan(i)
ocenia
możliwość
posadzenia
większej liczby
drzew i krzewów
w rejonie węzła z
Wisłostradą?
Czy któryś z
elementów
skrzyżowania
powinien zostać
ograniczony?
Jeżeli tak, to
który, żeby
zieleni było
więcej? (np.
zmiana
szerokości
chodników, dróg
rowerowych,
jezdni)

Brak linii tramwajowej o raz budowy drogi na most umożliwi posadzenie drzew w tym rejonie, a przede wszystkim wycinki starych drzew
Cały węzeł należy ograniczyć do "ludzkich' wymiarów, zmniejszyć ilość jezdni, szer.chodników i dróg rowerowych
Całość projektu powinna być ograniczona by zachować zielony charakter terenu i nie wywierać dalszego negatywnego efektu na Kanałek.
Chodniki jak najszersze, zieleni jak najwięcej, jezdnia jak najwęższa

zieleni oraz opracowywany jest
projekt nasadzeń nowej zieleni,
wykorzystujący pozostałą wolną
przestrzeń.

Dosadzać zieleń - ale bez ograniczania drogi. Zresztą - w tej okolicy nie ma zabudowy mieszkaniowej, więc zieleń/wyciszenie nie jest najważniejsze
Zdecydowanie należy zwęzić przewymiarowane jezdnie i zmniejszyć rozmiary skrzyżowania, a odzyskaną przestrzeń przeznaczyć na drzewa i krzewy. Ale
nie „nowoposadzone” – skrzyżowanie trzeba zaprojektować tak, aby ocalić jak najwięcej już istniejącej w tym miejscu, bujnej zieleni!
Generalnie, wszystkie jezdnie powinny być węższe o jeden pas. W rejonie tego skrzyżowania zamiast zwiększać liczbę drzew, lepiej chyba sadzić krzewy,
żywopłoty itp.
Im więcej tym lepiej, ale nie kosztem starej zieleni
Im więcej zieleni tym lepiej jednak akurat w tym miejscu nie szukałbym na siłę dodatkowej powierzchni do zadrzewienia. O czywiście istotny jest też
wzgląd widoczności. Na węźle dobrze by było gdyby np. niskie drzewa lub krzaki nie przysłaniały za bardzo widoku.
Im więcej zieleni tym lepiej, chodniki węższe, mniej jezdni
Jak najszersze jezdnie
Jeżeli tramwaj nie jest konieczny, między pasami powinna zostać poprowadzona aleja dla pieszych z drzewami, wzorem hiszpańskim.
Jak wcześniej pisałem - dojazdy w osi Trasy Krasińskiego powinny mieć max. 3 pasy, co da miejsce na szpalery drzew.
Nie wycinajmy starych drzew. Ten węzeł powinien być natomiast duży tak jak w projekcie
Jestem za maksymalnie dużą ilością zieleni tłumiącą hałas węza i Wisłostrady, który jest na Żoliborzu już teraz.
Jestem za posadzeniem jak największej liczby drzew i krzewów. Należy ograniczyć szerokość pasów ruchu do 3 metrów.
Jeśli z czegoś rezygnować, to z dróg rowerowych - to najmniej istotny rodzaj transportu
Jezdnie powinny być węższe - wyjazd na północ wystarczy jednopasmowy, ten kierunek będzie popularny jedynie w wakacje, a i tak w ograniczonym
zakresie, skoro najszybciej jest jechać do Gdańska przez Łódź -a więc MGR. Przede wszystkim należy zrobić jak najwęższe pasy - wystąpić do Ministra o
odstępstwo, gdyż pasy 3,5m dają poczucie jazdy autostradą, więc jedzie się tam "bezpieczne" 90-110. 3,5 metra mają pasy na S-8. Pasy 3metrowe
wystarczą dla autobusów, a osobówki nie będą mieć pokusy.
Jezdnie powinny zostać zwężone, tak by żadna nie przekraczała 3 pasów, a jezdnie prowadzące z mostu na ul. Krasińskiego - 2 pasów
Jeżeli byłby tramwaj, tylko tramwaj to Nie trzeba by było sie zastanawiać and drzewami. Mniejsza ilość pasów a więcej drzew. Parki od strony mieszkań.
Jeżeli trzeba ograniczyć to kosztem chodnika
Węzła z Wisłostradą w ogóle nie powinno być. Drzewa posadzone w ziemi wzdłuż całej trasy mostu (z wyjątkiem samego mostu) po obu jego stronach.
Komunikacja jest ważniejsza.
Jezdnie węzła przenieść blisko siebie, aby istniejące drzewa znalazły się na zewnątrz. Dodać zieleń osłaniającą od strony Żoliborza Oficerskiego.
Konieczność postawienia ekranów dźwiękochłonnych i większej ilości zieleni
Likwidacja drogi dla rowerów po jednej stronie na rzecz zieleni
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Likwidacja estakad umożliwiłaby wprowadzenie większej ilości zieleni.
Mniej jezdni, więcej zieleni. Drogi na skrzyżowaniu powinny mieć maks 2 pasy ruchu.
Moim zdaniem ilość zieleni jest wystarczająca, w pobliżu jest Park Żeromskiego i Park Kępa Potocka, nie ma potrzeby zwiększenia ilości zieleni kosztem
któregoś z elementów skrzyżowania
Most nie powinien w ogóle powstać.
Można spróbować posadzić więcej drzew w częściach zewnętrznych skrzyżowania (bliżej budynków)
Najlepiej byłoby odizolować pieszych i rowerzystów np. żywopłotem.
Najpiękniej byłoby gdyby tramwaj na samym rondzie szedł pod ziemią :)
Najwięcej zieleni powinno być od strony bloków i domów, aby jak najbardziej wygłuszyć hałasy dobiegające z jezdni.
Należałoby ocalić możliwie największy obszar istniejącej już zieleni, a nie sadzić nowej, co może nastąpić dzięki zmniejszeni u skrzyżowania.
Powinno się szczególnie zadbać o krzewy i drzew, które miały by "maskować" nieestetyczne, niczym nieporośnięte obszary pod estakadami.
Należy zmniejszyć liczbę pasów, oddać teren pod zieleń oraz oddzielić chodnik od pasów rowerowych i jezdni
Należy zmniejszyć skrzyżowanie, najlepiej do formy klasycznego skrzyżowania, a odzyskany teren przeznaczyć na zieleń.
Szczególnie istotne dodatkowe nasadzenia, ekrany zielone, dodatkowe drzewa i krzewy od strony rogu ul. Kaniowskiej i Krasińskiego-bis - tam
największe zagrożenie hałasem i spalinami!
Nie kosztem szerokości chodników, dróg rowerowych i jezdni
Nie ma potrzeby budowania osobnych chodników, a więc więcej miejsca dla zieleni będzie.
Nie należy ograniczać żadnego z elementów skrzyżowania. Będzie tam wystarczająco dużo miejsca na zieleń.
Nie powinno być krzewów ani drzew ograniczających widoczność w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych i rowerów, które dużo szybciej
zbliżają się do jezdni, jak przysłowiowy diabeł z pudełka. Tam, gdzie przejść nie ma, a jest na to miejsce, dobrze jest odgrodzić jezdnię od chodnika i
ścieżki rowerowej krzewami (gęstymi i wysokimi).
Ścieżka rowerowo/piesza mogłaby być łączona i węższa.
Nie wolno ograniczać jezdni
Nie wolno zwężać dróg rowerowych (ewentualnie miejscowo połączyć z chodnikami).
Obojętne, byle tylko nie stosowano ekranów akustycznych
Od strony jezdni przy Krasińskiego i trasie prowadzącej do mostu można posadzić niskie krzewy, które nie będą ograniczać widoczności, ale będą tłumić
hałas i ograniczać zanieczyszczenia. W tym celu niektóre chodniki i drogi rowerowe mogłyby zostać odsunięte od jezdni.
Ograniczenie szerokości jezdni, rezygnacja z estakad na korzyść zieleni.
Plus zielony, trawiasty parking
Powinna być posadzona dodatkowa zieleń. Jeżeli przejazd dla tramwajów byłby zbudowany w formie wykopu w nasypie a nie estakady. Na jego
zboczach znalazłoby się dodatkowe miejsce na drzewa czy krzewy. Należy też zachować istniejącą zieleń na skwerach wokół obecnego skrzyżowania.
Ograniczona powinna być ilość pasów do dwóch w każdą stronę.
Zwiększyć nasadzenie drzew. Proponuję posadzić starsze drzewa o większym obwodzie.
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Powinno się zachować jak najwięcej istniejącej zieleni w wylocie ulicy Krasińskiego, ewentualnie uzupełnić.
Powinno zostać wszystko tak jak jest. I wtedy nie będzie trzeba niczego nowego sadzić!
Powstrzymanie się od budowy wiaduktu spowoduje, że będzie trochę więcej miejsca.
Przede wszystkim powinno się ograniczyć wycinkę drzew nad Wisłą, oraz przy terenach spójny, za każde wycięte drzewo czy krzew powinno się posadzić
co najmniej trzy (3) nowe!
Przy zjeździe na węzeł z Wisłostrady w kierunku Łomianek znajduje się parking (?) Lub plac manewrowy (?). Ten obszar powinien również być terenem
zielonym.
Rozważyć zastąpienie estakad tunelem lub zabudowę estakad półtunelem (tak jak na trasie AK).
Najważniejsze jest, żeby w żaden sposób nie ingerować we wspaniały teren rekreacyjny, jakim jest Kępa Potocka, dochodząca do tego skrzyżowania.
Szerokość chodników i ścieżek rowerowych oraz nowych obszarów zielonych powinna zostać maksymlnie powiększona kosztem zbyt rozbudowanej ilość
pasów jezdni dla samochodów.
Szerokość chodników przekraczających ulicę Krasińskiego może być ograniczona na rzecz zieleni
Szerokość jezdni powinna być skorygowana, stosownie do zapisów Rozporządzenia. Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie do 6,25 m (pasy ruchu 3,00+3,25 - klasa techniczna G), co pozwoli na umieszczenie większej ilości zieleni.
Szerokość planowanych pasów jezdni oraz likwidację torowiska (i całej trasy tramwajowej).
Zmniejszone skrzyżowanie i 1 PAS RUCHU w każdą stronę spowoduje zachowanie istniejącej zieleni.
TAK, ZDECYDOWANIE BEZ JEZDNI LUB ZE ZWEZONĄ SZEROKOŚCIĄ
Trasa tramwajowa może być obsadzona trawą.
Trzeba koniecznie zwęzić przewymiarowane jezdnie i zbliżyć jezdnie węzła do siebie, zmniejszyć rozmiary skrzyżowania, a odzyskaną przestrzeń
przeznaczyć na drzewa i krzewy osłaniające. Przestrzeń na zewnątrz węzła przeznaczyć na zieleń osłaniającą, wyciszającą i pochłaniającą spaliny szpalery zielone / ekrany od strony Żoliborza Oficerskiego, rogu ul. Kaniowskiej. Odsunąć jezdnie od drzew blisko rogu ul. Ka niowskiej.
Koniecznie należy dodać ekrany wyciszające z zielenią i nowe nasadzenie wysokie i niskie od strony narożnika ul. Kaniowskiej i Krasińskiego-bis najbardziej narażonego na hałas i spaliny!!!
Szczególnie istotne jest odgrodzenie dodatkową zielenią wygłuszającą i pochłaniającą spaliny Żoliborza Oficerskiego i domów w okolicy rogu ul.
Kaniowskiej, szczególnie narażonych na hałas i spaliny.
Trzeba zwęzić przewymiarowane jezdnie, zbliżyć je do siebie i zmniejszyć rozmiary skrzyżowania, a odzyskaną przestrzeń na zew nątrz węzła przeznaczyć
zieleń ochronną i wyciszającą. Odsunąć jezdnie maksymalnie od rogu Żoliborza Oficerskiego - rogu ul. Kaniowskiej i Krasińskiego-bis i dodać tam ekrany
wyciszające / zielone i dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów dla wyciszenia i absorpcji spalin!
Usunięcie parkingu i drogi dojazdowej do niego po północno - zachodniej stronie.
Usunięcie ścieżki rowerowej z jednej strony skrzyżowania i przeznaczenie tego terenu na zieleń
Uważam, że ruch samochodowy z mostu Krasińskiego powinien być skierowany WYŁĄCZNIE na Wisłostradę w obu kierunkach, a na ul. Krasińskiego
powinny wjeżdżać TYLKO autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej
Uważam, że ten most nie powinien powstać. Warszawa nie potrzebuje rozbudowywania arterii ruchu samochodowego, lecz rozbudowy metra (min. 5-6
dodatkowych linii), dróg rowerowych oraz więcej przestrzeni i zieleni.
Uzyskaną przestrzeń można by było przekształcić w kompleks parkowo-spacerowy ciągnący się aż nad Wisłę.
W okolicy skrzyżowania istnieje dużo pięknej bujnej zieleni i dlatego należy zacząć od zmniejszenia skrzyżowania by ocalić naturalna zieleń w tym
rejonie. Następnie po zmniejszeniu skrzyżowania należy dosadzić dodatkowa zieleń by stworzyć zielona 1 kierunkowa aleje aż do placu Wilsona.
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W tym miejscu należy zastosować maksymalną możliwą ilość drzew i krzewów. Należy zrezygnować z samych terenów pokrytych trawą na rzecz gęstego
filmu drzew i krzewów.
Warto rozważyć rabaty kwiatowe, zamiast krzaków
Węzeł niszczy cenne tereny zielone. Nie powinno się go budować.
Więcej drzew i krzewów kosztem zmniejszenia chodników i dróg rowerowych
Więcej drzew i zieleni - zawsze
Więcej zieleni w miejsce zlikwidowanych dróg rowerowych po wschodniej stronie ulic Wybrzeże Gdyńskie i Gwiaździstej.
Więcej zieleni, i szersza DDR kosztem chodnika.
Większa liczba drzew, naturalne ekrany dźwiękochłonne z wałów
Wydaje mi się, że węzeł ma dosyć dużo zieleni na środku, przez co przejście z jednej strony na drugą jest dłuższe. Tory nie muszą być otoczone zielenią.
Można ją przesunąć w okolicę chodnika i ścieżki rowerowej.
W obecnej propozycji mamy niezagospodarowany teren zielony pod wiaduktem Wisłostrady, gdzie żadne drzewo nie urośnie. To mar notrawstwo
przestrzeni.
Z uwagi na zwiększoną emisję spalin w przypadku każdego dużego spowolnienia ruchu nie powinno się ograniczać ilości i szerokości pasów ruchu dla
samochodów.
Zamiast dodatkowych drzew przy węźle mógłby być Parking P+R.
Zamiast zawężania chodników można po prostu postawić na nich donice jak to ma miejsce na wielu naszych Warszawskich osiedlach będzie pięknie,
zielono i bezpiecznie. Zwrócę jeszcze raz uwagę, aby przeprowadzić na koniec testy czy nie utrudnia / nie utrudnią one nawet po rozrośnięciu latem itp.
widoczności kierowcą tak jak ma to miejsce na wielu dzielnicach
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od estakady byłoby wpuszczenie trasy pod ziemię - na górze można by wtedy posadzić drzewa.
Wolę iść szerszym chodnikiem albo jechać szerszą ulicą niż stać w korkach i patrzeć się na drzewa.
Zieleni nigdy za wiele-jednak tu wydaje się optymalna jej ilość.
Zieleń jest nad Wisłą, należy, zatem poprowadzić dogodne zejścia i wejścia piesze jak i rowerowe z most na bulwary i połączyć je z komunikacją miejską!
Zieleń, komunikacja publiczna, ruch pieszy oraz rowerowy powinny być priorytetem.
Zielone torowiska
Zmiana jezdni, jedna jezdnia, most zielony tylko dla pojazdów uprzywilejowanych
Zmiana szerokości jezdni (do trzech pasów), zmniejszenie rozmiarów ronda lub zamiana na klasyczne skrzyżowanie.
Zwęzić plan. Zbliżyć jezdnie do siebie, zrezygnować z wielkich wysp pomiędzy jezdniami. Przenieść zieleń na zewnętrzną część jezdni.
Zwęzić przewymiarowane jezdnie i zmniejszyć rozmiary skrzyżowania zbliżając jezdnie węzła bliżej siebie, a odzyskaną przestrzeń na zewnątrz węzła
przeznaczyć na wyciszające i oczyszczające powietrze drzewa i krzewy. Odsunąć jezdnie od rogu ul. Kaniowskiej i Krasińskiego-bis, dodać z tego
narożnika ekrany wygłuszające, zieleń wysoką i krzewy, aby wyciszyć ten narożnik i oczyścić powietrze.
Zwężenie dróg rowerowych i oddzielenie ich od chodników dla pieszych krzewami
Żaden z elementów skrzyżowania nie powinien zostać ograniczony. Jeżeli byłaby potrzeba posadzenia większej liczby drzew czy krzewów, to można by to
zrobić pod warunkiem, że znajdą się one poza granicami projektu - wydaje się, że znalazłoby się na to miejsce.
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Żoliborz w tej części jest zielony (Park Żeromskiego, zieleń pomiędzy Wisłostradą a Wisłą), więc nie ma potrzeby sadzenia kolejnych drzew. Rozsądnym
wyjściem jest posadzenie krzewów (zieleni niskopiennej). Oczywiście miejsce na zieleń należy wygospodarować z infrastruktury pieszo-rowerowej.
NIE dla budowy mostu

14

Skomunikowani
e osiedla Śliwice
(Jak Pan(i)
ocenia
przedstawiony w
projekcie dojazd
do osiedla
Śliwice?)

"Szerokość jezdni prowadzącej z mostu w rejonie skrzyżowania wynosi 14,5 m, co umożliwia wyznaczenie 4 pasów ruchu (w tym pasy do skrętu). "
Zdecydowanie za dużo.........
Absolutnie jestem przeciwna, gdyż narusza to prywatność mieszkańców osiedla Śliwice
Bardzo dobry dojazd, zwłaszcza ze powstanie wygodnie polaczenie ze stacja PKP
Bez jednoczesnej budowy II etapu most winien nie być budowany!!!
Bezpośrednio połączone z mostem, czyli na komunikację nie można narzekać.
Brak możliwości wjazdu na osiedle Śliwice z zachodniej jezdni ul. Jagiellońskiej (kierunek od Trasy AK).
Brakuje możliwości wjazdu z mostu i wyjazdu na most z osiedla Śliwice. Nie jest też jasne dlaczego znika możliwość wjazdu na Jagiellońską na wysokości
obecnej ulicy Kotsisa.
Całkiem sensowne rozmieszczenie przystanków umożliwi dość dobry dojazd. Samochodem - też nie można narzekać.
Chciałbym by pozostało jak najwięcej zielni, boiska do piłki nożnej oraz plac zabaw
Dobrym rozwiązaniem nie jest łączenie osiedla bezpośrednio z trasą, która ma powstać
Przewidziałbym w tym miejscu odrębną ścieżkę rowerową.
Należy tak zaprojektować zjazd na ul. Jagiellońską by jak w najwyższym stopniu zwiększyć przepustowość ruchu samochodowego.
Dojazd do osiedla poprowadzić od strony kolejnego skrzyżowania ul Jagiellońską.
Dojazd do osiedla Śliwice jest utrudniony.
Dojazd do osiedla Śliwice powinien być od strony północnej, od strony ulicy Budzyńskiej-Tylickiej. Od strony Kotsisa potrzebne jest tylko połączenie
między Gersona a Witkiewicza (aby umożliwić płynny ruch w obu kierunkach po kolonii Śliwice, np. w przypadku, gdy przyjedzie śmieciarka).
Dojazd do osiedla Śliwice powinien prowadzić przez kolejną przecznicę ul. Jagiellońskiej a nie ul. Kotsisa. Należy zminimalizować rozległość trasy mostu
Krasińskiego na wysokości osiedla Śliwice, żeby ochronić przed likwidacją skwer przy ul. Kotsisa. Jezdnie przed skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską powinny
być zwężone do 2 pasów ruchu.
Dojazd do tego osiedla jest dość dobry, brak jednak planowania przyszłościowego, również na drugim skraju mostu brak przystanku tramwajowego,
gdzie ma powstać ogromny projekt mennicy i promenada nadwiślańska, która będzie terenem rekreacyjnym dla reszty mieszkańców miasta.
Dorobić możliwość zjazdu na osiedle jadącym od strony Żoliborza - za przystankiem autobusowym
Inwestycja wg prezentowanego projektu jest niedopuszczalna – cała przestrzeń między budynkami a ulicą Kotsisa przeznaczona jest na infrastrukturę
drogową. Obecnie znajdują się tam jedyne na osiedlu ogólnodostępne tereny rekreacyjne – boisko i plac zabaw. Zarówno boisko, jak i plac zabaw
powinny być bezwzględnie zachowane, a dojazd do osiedla poprowadzony od strony skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej z ulicą Budzińskiej-Tylickiej.
Inwestycja wg prezentowanego projektu jest niedopuszczalna – cała przestrzeń między budynkami na ulicy Kotsisa, obecnie w połowie zajęta przez
skwer, przeznaczona jest na infrastrukturę drogową. Skwer powinien być bezwzględnie zachowany, a dojazd do osiedla poprowadzony od strony
kolejnego skrzyżowania ulicy Jagiellońskiej.
Jako co najmniej dwukrotnie przewymiarowany, służący przede wszystkim maksymalizacji ruchu samochodowego i utrudnianiu ruchu pieszego, w tym
przejść między przystankami.
Jest dobry, ale powinien być dobrze oznaczony.

Osiedle Śliwice będzie
skomunikowane poprzez
projektowaną drogę dojazdową
biegnącą po południowej stronie
osiedla i łączącą ul. Gersona i
Witkiewicza. Droga dojazdowa
włączona będzie w ul. Jagiellońską
skrzyżowaniem na relacjach
prawoskrętnych. Dodatkowo obsługa
ruchowa osiedla zapewniona będzie
poprzez połączenie drogi dojazdowej
z ul. Szernera.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, każdy projektowany
obiekt powinien zapewnić
poszanowanie uzasadnionych
interesów osób trzecich, w tym
zapewnić dostęp do drogi publicznej.
Z tego powodu nie ma możliwości
zrezygnowania z zaprojektowanego
dojazdu do osiedla Śliwice od ul.
Kotsisa. W wyniku uwzględnienia
postulatów dotyczących
konieczności przebudowy
istniejącego skrzyżowania ul.
Jagiellońskiej z ul. BudzyńskiejTylickiej, do Rady m.st. Warszawy
zostanie skierowany wniosek o
wprowadzenie do Wieloletniej
Prognozy Finansowej m.st.
Warszawy zadania inwestycyjnego
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Jest ok, trzeba tylko zwęzić jezdnię prowadzącą z mostu w rejonie skrzyżowania tak, by zamiast 4 pasów były 3. Most i przeprawa mają mieć charakter
lokalny a nie tranzytowy
Jadąc w kierunku Targówka brakuje możliwości zjazdu z trasy na drogę lokalną tak, aby dotrzeć do osiedla Śliwice. Podobnie w drugą stronę - brak
możliwości dostania się na most z drogi lokalnej.
Jestem przeciwna likwidacji skwerów, nie wolno zamieniać środka miasta w rozjazd dla samochodów, nigdzie to się nie kończy dobrze. Dojazd można
inaczej zaplanować.

związanego z przebudową tego
skrzyżowania.

Jestem przeciwna tunelom dla pieszych i rowerów. Przejścia powinny być naziemne.
Jezdnie są za szerokie maksymalnie po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Dobre połączenie PKP|tramwaje.
Jezdnie są zbyt szerokie. Przed skrzyżowaniem od mostu do ul. Jagiellońskiej powinno znajdować się maksymalnie 3 pasy ruchu (do skrętu w lewo, do
jazdy na wprost oraz do skrętu w prawo i jazdy na wprost). Ta sama sytuacja dotyczy dojazdu do skrzyżowania z drugiej strony (od ul. Kotsisa).
Można przesunąć trasę w kierunku dawnej ulicy Pożarowej. Przecież tam nikt nie mieszka.
Konieczna estakada nad skrzyżowaniem w ciągu ulicy Jagiellońskiej, przystanki tramwajowe po stronie mostu lub, jeżeli mają być zrobione skręty, to
wszystkie cztery przystanki przed skrzyżowaniem
Kotsisa jest ok, ale przystanki jak zwykle chaotycznie.
Miejscami dojazd jest zbyt szeroki (8,4-9,95 m)-powinno wystarczyć max. 5,5 m i lekki zapas na zakrętach, co zmniejszy prędkość samochodów i
możliwość złego parkowania. Po północnej stronie droga rowerowa jest otoczona z dwóch stron chodnikiem-to błąd zmniejszający jego szerokość i
powodujący kolizje. Jednocześnie brak chodników po południowej stronie os. Śliwice-tylko zieleń. Obok niej powinny być chodniki. Przy płn. wjeździe na
osiedle brakuje przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego.
Moim zdaniem lepszym sposobem byłoby stworzenie normalnego skrzyżowania Trasy Mostu Krasińskiego z ul. Witkiewicza i ul. Kotsisa, nawet kosztem
dodatkowych świateł. W ten sposób ruch na trasie zostanie spowolniony, a mieszkańcy osiedla Śliwice otrzymają ułatwiony dojazd.
Most Krasińskiego powinien być połączony wiaduktem z wiaduktem nad torami - podobnie jak most Toruński. Rozwiązanie powinno być podobne do
rozwiązania połączenia mostu Gdańskiego z rondem Starzyńskiego - połączenie w jednym poziomie nie sprawdza się
Most nie powinien w ogóle powstać.
Dobrym rozwiązaniem przy zawracaniu na w.w osiedle z pasa przeciwnego były światła - ale tylko na " zawrotkę" w celu zapobiegnięcia kolizji z
tramwajem
Należ zmniejszyć ilość pasów ruchu, nie budować linii tramwajowej
Należy zlikwidować estakady i drogi lokalne.
Inwestycja w tym kształcie całkowicie likwiduje jedyne tereny zielone na terenie osiedla, boisko oraz plac zabaw. Projekt całkowicie pozbawia osiedle
wyjazdu w kierunku południowym do ronda Starzyńskiego a podobno miał to być most lokalny służący mieszkańc om? W obecnym kształcie wyjazd z
osiedla na most lub do ronda Starzyńskiego zmusza do nadłożenia 2 km drogi! Wyjazd od ul. Szernera jest w obecnej chwili realizowany przez teren
prywatny
Niepotrzebnie zrobiony dojazd do osiedla od strony Kotsisa i niepotrzebnie zachowany dojazd do FSO - FSO ma kilka innych wjazdów, z których nie
korzysta a w tej chwili ruch samochodów ciężarowych i dziki parking, na którym stoją samochody o długości powyżej 12m wpływają negatywnie na
osiedle Śliwice.
Wystarczający dojazd do osiedla Śliwice może być od strony ulicy Budzyńskiej-Tylickiej. Ulicę Kotsisa należy pozostawić jako łącznik pomiędzy
Witkiewicza i Gersona. W tym celu należy W RAMACH INWESTYCJI zabezpieczyć własność działek 146508_8.1806.3/1 oraz 146508_8.18 06.50 -ich
użytkownicy mogą w każdej chwili zamknąć przejazd. Szczególnie ważne jest to w momencie budowy bo wtedy osiedle jest odcięte od wjazdu ze strony
Kotsisa. Wykluczyć wjazd do FSO od ul.Kotsisa
Nie potrzebna droga pod estakadą mostu
Przecież te 5pasmowe skrzyżowanie będzie w permanentnym korku
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Oddzielny pas zjazdowych musi być
Odnośnie dojazdu na Śliwice - plany przewidują wyjazd tylko w jednym kierunku - powinien zostać zapewniony wyjazd w drugą stronę
Za duża szerokość pasów ruchu...
Potrzebny jest przystanek autobusowy w kierunku zachodnim na wysokości osiedla Śliwice.
Powinien być łatwiejszy
Powinna powstać estakada nad ul. Jagiellońską w relacji północ-południe.
Powinno być po jednym pasie ruchu w każdą stronę dla pojazdów prywatnych, o szerokości max 3 m (żadnych dodatkowych pasów dla skręcających,
żadnych świateł drogowych). Torowisko z boku (wtopione w chodnik, bez ograniczeń czy barierek). Wspólne przystanki dla autobusów i tramwajów.
Powinno być więcej wjazdów i wyjazdów, bo to podobno lokalna, miejska trasa. A ponadto zawrotki na Jagiellońskiej.
Pozostawić stan sprzed budowy mostu Krasińskiego. Inwestycja w tramwaj tutaj to pomyłka.
Zamiast wykorzystać istniejące pasy ruchu pustawej ul. Jagiellońskiej poszerza się ją jeszcze bardziej.
Przeprawie powinno nadać się maksymalnie charakter lokalny. Ograniczyć liczbę samochodów na rzecz transportu tramwajowego (wyznaczone
torowisko) i autobusów (buspas), oraz wygodnych ścieżek rowerowych na całej długości. Ważnym elementem są nowe obszary zielone, aby trasa nie
stała się betonowo-asfaltową pustynią.
Rzuca się w oczy za duża szerokość całego przekroju drogi po stronie wschodniej. Szerokość żadnego z pasów ruchu w ciągu Trasy Krasińskiego nie może
przekraczać 3,0 m!
Sieć tramwajowa powinna także umożliwiać przejazd z od strony południowej w kierunku wschodnim w celu możliwości obsługi ruchu tramwajowego w
przypadku zaburzeń ruchu na innych odcinkach.
To skrzyżowanie jest przewymiarowane. (Tak samo jak przewymiarowana jest ulica Jagiellońska, która konkuruje w rozładowywaniu ruchu z ulicą
Wysockiego, obie, na co dzień prowadzą mniej ruchu, niż mogą.) Więc nie ma potrzeby projektować, aż tak szerokich pasów.
Trasa jest zabójstwem dla osiedla Śliwice, które dzięki niej zostanie już całkowicie odcięte od świata. Osiedle już znajduje się między 2 bardzo ruchliwymi
trasami szybkiego ruchu, a z 3 ograniczają je tory kolejowe. Mieszkańcy kolonii Śliwice powinni dostać wysokie ods zkodowania od Miasta, ponieważ
warunki życia ulegną drastycznemu pogorszeniu, a domy staną się w zasadzie niesprzedawalne.
Trasa mostu Krasińskiego powinna być zdecydowanie węższa (dwa pasy ruchu, po jednym w każdym kierunku tworzące zaasfaltowane torowisko.
Skrzyżowanie z Jagiellońską powinno być zorganizowane na wzór skrzyżowania japońskiego.
Trzeba było zadać pytanie o wyjazd ze Śliwic. Bo to będzie niemożliwe. To trzeba całkowicie przeprojektować wraz z mieszkańcami.
Tunel dla pieszych i rowerzystów, który ma łączyć tereny rekreacyjne (z poprzedniego slajdu) wygląda na za wąski przy swojej sporej długości. Proszę
zwrócić uwagę na ten detal, tam powinno być przynajmniej 9 metrów między murami.
Pożądana korekta projektu tak by umożliwić lepszy dojazd do osiedla. Dodatkowo przy takim okładzie niezbędna przebudowa skrzyżowania
Budzyńskiej-Tylickiej i Jagiellońskiej do pełnego skrzyżowania ze światłami umożliwiającego dojazd z obu kierunków ul. Jagiellońskiej do BudzyńskiejTylickiej, osiedla Śliwice i szpitala LUX-MED. Brak przystanków tramwajowych na ul. Jagiellońskiej! Do nich musi być dopasowane przejście dla pieszych
ze światłami
Ul. Kotsisa powinna być kontynuacją mostu, a wiec liczba pasów na estakadzie powinna być taka sama. Nie jest potrzebna taka duża ilość pasów we
wszystkich kierunkach - nacisk na ruch komunikacji publiczną. Przez most (tramwaj + bus).
Uważam, że jezdnia lokalna jest zbędna.
W miarę możliwości przejścia podziemne dla pieszych (razem ze ścieżkami rowerowymi).
W obecnej wersji brak jest możliwości wjazdu na osiedle z kierunku Żoliborza a wyjazd możliwy jest jedynie w stronę Żerania, należałoby zrobić
bezpośrednie połączenie Kotsisa z trasą na wysokości Gersona lub Witkiewicza
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W przypadku kolizyjnego skrzyżowania Jagiellońskiej z Trasą (zdaje się, że nie ma miejsca na dwupoziomowe) - pomysł w porządku. Należy ograniczyć
liczbę niepotrzebnych wjazdów i zjazdów z trasy, jeśli już planujemy tyle kolizyjnych skrzyżowań.
W tym celu należy W RAMACH INWESTYCJI zabezpieczyć własność działek 146508_8.1806.3/1 oraz 146508_8.1806.50 które są w użytkowaniu
wieczystym i ich użytkownicy mogą w każdej chwili zamknąć przejazd.
Zbyt szerokie jezdnie w ciągu projektowanej ulicy. Postulowane zmniejszenie wlotów skrzyżowania do trzech pasów.
Zieleń, komunikacja publiczna, ruch pieszy oraz rowerowy powinny być priorytetem. Przedstawiony projekt faworyzuje ruch samochodowy, tranzytowy
i jest szkodliwy dla tkanki miejskiej, mieszkańców.
Zjazdy z mostu i Kotsisa powinny mieć maksimum 3 pasy po 3m + bus-tram, a ul. Jagiellońska 4 pasy po 3m.
Zróbcie tam Metro jak zamierzacie robić most. W Rzymie np. metro idzie na powierzchni mostem. Potem można sobie kopać. Komunikacja publiczna,
nie samochodowa
Nie ma w projekcie wyjazdu z osiedla w stronę ronda Starzyńskiego. Poprawić wyjazd z osiedla od ulicy Szernera z zatoczkami do wjazdu i wyjazdu w
obie strony. Przy ul. Szernera jest lecznica LUXMED i co dzień przyjeżdża bardzo dużo pacjentów, więc wjazd i wyjazd mocno us prawni komunikację tak
dla pacjentów, a także dla mieszkańców. Ten element w ogóle nie jest brany pod uwagę w projekcie. Dzisiaj jest tam wjazd i wyjazd na wysokości ul
Budzyńskiej, ale wystarczy go poprawić.
Obniżyć klasę nowej drogi w rejonie osiedla do Z i uspokoić ruch na odcinku: Jagiellońska-Matki Teresy z Kalkuty
Likwidacja zatoki autobusowej w kierunku Targówka – przeniesienie autobusów na torowisko lub lokalizacja przystanku w innym miejscu skrzyżowania z
Jagiellońską
NIE dla budowy mostu!
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Kształt ul.
Kotsisa
( Czy Pani(a)
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zmienić? (np.
szerokość jezdni,
chodników, dróg

Cały projekt należy podporządkować zachowaniu skweru przy ulicy Kotsisa, i z tego warunku powinny wynikać szczegółowe rozwiązania. Trzeba zwęzić
jezdnie i rozmiary skrzyżowania nowej ulicy i Jagiellońskiej. Należy dostosować ulicę Jagiellońskiej do przekroju 2x2 i przewidzieć drogi rowerowe po obu
stronach tej ulicy.
5,5m, a miejscami 7m oznacza, że jezdnia będzie służyła do parkowania. Mogłaby być węższa.
Brakuje wjazdów z Kotsisa na most i wiadukt.
W celu zachowania terenów rekreacyjnych przynajmniej odcinek między Jagiellońską a Matki Teresy z Kalkuty należy zwęzić do jednego pasa ruchu w
każdym kierunku.
Powinna zostać dosadzona gęsta zieleń o charakterze izolacyjnym od strony nowej ulicy, skrzyżowań z Jagiellońską i wzdłuż ul. Jagiellońskiej.
Dosadzić gęsta zieleń o charakterze izolacyjnym wzdłuż Jagiellońskiej
Chodnik musi być ZAWSZE po zewnętrznej stronie drogi (ścieżka rowerowa pomiędzy chodnikiem, a jezdnią). W miejscu przystanków autobusowych
powinno być przejścia dla pieszych na ścieżce rowerowej, tak aby można było z chodnika dostać się bezpiecznie na przystanek (niebędący wówczas
częścią chodnika)
Dojazd do osiedla powinien być tak zaplanowany, aby móc wyjeżdżać także w kierunku centrum. I aby wjazd na osiedle był możliwy od strony Białołęki.
Dojazd powinien być poprowadzony od zwykłego skrzyżowania z Trasą Mostu Krasińskiego oraz ul. Witkiewicza, bez wijącego się podjazdu pod
wiaduktem.
Drogi rowerowe mogą być wprowadzone w jezdnię ul. Kotsisa. Połączenie z estakadą nad torami - oddzielnymi kładkami, oddalającymi ruch rowerowy
od jezdni na jak najdłuższym odcinku. Szerokość ulicy Kotsisa musi być znacznie zwężona na odcinkach jednokierunkowych (np. zjazd z Jagiellońskiej chyba, że ma służyć również do parkowania na jezdni).
Drogi rowerowe z jednej strony
Ilość zieleni w projekcie jest dobra
Im więcej zieleni tym lepiej

Ze względu na projektowany nasyp,
po którym poprowadzone będą
jezdnie łączące ul. Jagiellońską z
wiaduktem nad terenami
kolejowymi, przewidziana jest
budowa nowej jezdni ulicy Kotsisa,
która zapewni obsługę
komunikacyjną terenów
zlokalizowanych przy istniejącej
drodze. Ul. Kotsisa będzie drogą o
szerokości 5,50 m, z możliwością
zjazdu po południowej stronie
skrzyżowania z ul. Jagiellońską. Ulica
przebiegnie pod projektowaną
estakadą i umożliwi skomunikowanie
ul. Witkiewicza i Gersona z ul.
Jagiellońską. Po północnej stronie
zapewnione będzie połączenie ul.
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rowerowych,
ilość zieleni)

Jeśli zostanie zapewniony przejazd od strony ul. Budzyńskiej-Tylickiej to cały dojazd południowy do osiedla jest NIEPOTRZEBNY. Wystarczy połączenie
między ulicami Gersona i Witkiewicza. Dzięki temu zostanie utrzymany choć fragment zieleni. Jeśli jednak jest konieczny - to W RAMACH inwestycji
należy przenieść plac zabaw na działkę 146508_8.1806.3/5, w tym celu zabezpieczając od razu jej prawa własności. Zaś działkę 146508_8.1806.3/5
przeznaczyć na zieleniec-miejsce spotkań dla mieszkańców.
Jezdnia mogłaby być szersza, umożliwiłoby to parkowanie wzdłuż niej, a nie tylko na wyznaczonych miejscach postojowych.
Jezdnia powinna być zdecydowanie węższa, maksymalnie 3 pasy ruchu a nie 5 (to absurd) skoro po stronie żoliborskiej są dwa pasy to tu powinno być
tak samo.
Jezdnie są za szerokie. Ich szerokość nie powinna przekraczać 2 pasów, a wynosi 4.
Jezdnie są zdecydowanie za szerokie - zwęziłbym je i wyznaczył tam pas zieleni oddzielającej chodnik od jezdni.
Inwestycję należy zwęzić a w szczególności w rejonie Śliwic dzięki temu ochronić jedyny tam teren rekreacyjny i plac zabaw! Istnieje możliwość w
ramach inwestycji przeniesienia placu zabaw na działkę 146508_8.1806.3/5, W tym celu zabezpieczając od razu jej prawa własności. Zaś działkę
146508_8.1806.3/5 Przeznaczyć na zieleniec-miejsce spotkań dla mieszkańców
Konieczne oddzielenie ruchu rowerowego od pieszego elementami pionowymi oraz duże strefy przejść dla pieszych przez ciągi rowerowe w obrębie
skrzyżowań
Mniej pasów jezdni, więcej zieleni, drogi rowerowe, lokalny charakter.
Mniej ścieżek rowerowych, jedna ścieżka po jednej stronie ulicy wystarczy. Ponadto w tym miejscu dobrym rozwiązaniem byłby wę zeł bezkolizyjny,
skrzyżowanie będzie generować korki. Jeśli na węzeł bezkolizyjny nie ma szans, to dobrze byłoby zrobić dodatkowy pas ruchu na przejeździe z Kotsisa na
most, nawet jeśli za skrzyżowaniem miałby się on kończyć. Usprawniłoby to ruch w kierunku Żoliborza i w kierunku Bródna.
Ring ze ścieżkami rowerowymi na skrzyżowaniu powinien się znaleźć bardziej na zewnątrz niż ring pieszy. Łatwiej rowerem pokonać minimalnie dłuższą
drogę niż pieszemu, który będzie sobie skracał drogę przy pokonywaniu dwóch kolejnych przejść dla pieszych.
Warto wyznaczyć jakiś dodatkowy pas/pobocze, które w sytuacji kryzysowej może służyć policji lub innym służbom
Może zostać jak jest na projekcie
Należ zmniejszyć ilość pasów ruchu, nie budować linii tramwajowej
Należałoby rozważyć przeniesienie ruchu rowerowego na jezdnię lub pod spodem obok torów tramwajowych.
Należałoby rozważyć przeprowadzenie jednej z dróg estakadą - będzie to bardzo korkujące się skrzyżowanie
Należy bezwzględnie zachować istniejący skrawek zieleni przy ul. Kotsisa. Można to osiągnąć przez zwężenie jezdni, pasów ruchu, rezygnację z drogi
serwisowej wzdłuż nasypu. W związku z obniżeniem klasy ul. Jagiellońskiej, powinna ona zostać zwężona do 2x2 pasów ruchu (+ ew. 1 dodatkowy do
skrętu w prawo lub w lewo). Można też rozważyć przeniesienie przystanków tramwajowych na drugą stronę Jagiellońskiej, co poprawi warunki
przesiadek. Szerokości jezdni po 17,5 m to absurd!
Należy zrezygnować z przebiegu ul. Kotsisa i zapewnić obsługę budynków bezpośrednio z ul. Krasińskiego po zdeklasowaniu do klasy drogi Z. Ul. Gersona
i ul. Witkiewicza również powinny mieć bezpośredni wlot w ul. Krasińskiego.
Nie ma żadnej potrzeby dojazdu do terenów przemysłowych FSO
Pod wiaduktem można wybudować niewielki parking dla przesiadających się na pociąg - podobnie jak od strony Pożarowej.
O ile jest miejsce dobrze byłoby poszerzyć jezdnię. Unikać progów zwalniających, szykan itp.
Obecny układ jest uciążliwy dla mieszkańców, dojazdu śmieciarek, karetek etc. ul. Kotsisa powinna umożliwiać swobodne wydosta nie się na ul.
Jagiellońską w obu kierunkach. Parking przy moście jest w dziwnym miejscu i dla kogo? Ułożenie mostu na estakadach nad Kotsisa mogłoby zapewnić
lepszy dojazd do osiedla. Konieczne ekrany dźwiękoszczelne na moście przy osiedlu.
Od strony południowej dojazd z Jagiellońskiej jest zbyt odsunięty od skrzyżowania i może mylić kierowców.

Kotsisa z istniejącym odcinkiem ul.
Szernera.
Wzdłuż jezdni lokalnej przewidziana
jest budowa chodników.
Potrzeba zminimalizowania
ingerencji inwestycji w tereny
zielone osiedla Śliwice została
zrealizowana poprzez przesunięcie
jezdni ul. Kotsisa (jezdni lokalnej) w
stronę jezdni głównych i rezygnację z
jednego pasa ruchu na jezdni
głównej prowadzącej od strony
wiaduktu do skrzyżowania z ul.
Jagiellońską.
Dalsze zmniejszanie liczby pasów
ruchu niekorzystnie wpłynęłoby na
funkcjonalność inwestycji. Zmiana
taka powodowałaby także ingerencję
w konstrukcję zaprojektowanych
obiektów inżynierskich, co na tym
etapie działań projektowych nie jest
brane pod uwagę.
Nie ma możliwości zachowania
drzew znajdujących się obecnie po
północnej stronie ul. Kotsisa – rosną
one w linii projektowanych jezdni
głównych nowej drogi.
Przesadzenia zieleni będą
wykonywane w obrębie inwestycji.
Kwestia ewentualnych nasadzeń
kompensacyjnych na terenie osiedla
zostanie uwzględniona w raporcie
oddziaływania na środowisko
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Odseparowanie ruchu pieszych i rowerów
Pasy jezdni powinny mieć szerokość 2,75 metra w przypadku dopuszczonego ruchu prywatnych pojazdów albo 3 metry w przypadku pasów dla
autobusów.
Pasy ruchu powinny mieć szerokość 3 metry, należy zrezygnować z zatok, a tym bardziej z półzatoki. Przebieg dróg dla rowerów jest wadliwy, są one
powyginane w rejonie projektowanych zatok. Takie prowadzenie dróg dla rowerów prowadzi do zwiększenia konfliktów z pieszymi. Dla miasta
priorytetem powinien być ruch pieszy i komunikacja miejska, tymczasem przystanki autobusowe na Kotsisa są zlokalizowane na chodniku bez miejsca do
akumulacji pieszych
Powinny być 3 pasy na skrzyżowaniu o szerokości każdy 3,25+3,0+3,0, co daje łącznie 9,25 m zamiast 14 m. wtedy będzie można przede wszystkim
zachować skwer na Śliwicach. Brakuje drugiego dojścia do przystanku tramwajowego do Witkiewicza/Kotsisa. Za szeroka jest też Jagiellońska przy
skrzyżowaniach. Studium jest dla tej ulicy w trakcie zmian - obniżenie klasy. Jakoś też chodników na Kotsisa i Witkiewicza zabrakło - będą przedepty.
Przede wszystkim szpalery drzew i zachowanie skweru.
Poszerzyć DDR i przestrzeń zieleni kosztem chodnika.
Poszerzyć ulicę Kotsisa
Powinna się tam znajdować dwupasmowe torowisko zaasfaltowane przeznaczone jedynie dla tramwajów, autobusów, taksówek i służb ratowniczych.
Zdecydowanie powinno być tam więcej zieleni niż jest to zaznaczone na planie.
Powinien być 1 pas
Powinno być dużo zieleni np. w donicach
Powinny być zwężone główne ulice w kierunku targówka do 1 pasa w każdą stronę na rzecz usypania wałów dźwiękochłonnych przy osiedlach
Inwestycja w tramwaj tutaj to pomyłka.
Projekt należy tak przygotować, aby zachować boisko i plac zabaw oraz wyjazd z osiedla na ul. Jagiellońską w kierunku południowym np. na wysokości
ul. Szernera. Plac zabaw można przenieść na ul. Witkiewicza na działkę po byłym hotelu FSO działka 146508_8.1806.3/5 a boisko i teren zielony można
zorganizować na działce FSO przy ul. Jagiellońskiej 146508_8.1806.50 - Miasto powinno to uregulować w ramach projektu budowy mostu. Należy
dosadzić więcej zieleni pełniącej role izolacji od wiaduktu.
Odcinek między Jagiellońską a Matki Teresy należy zwęzić do jednego pasa ruchu w każdym kierunku +ścieżki rowerowe i chodniki. Na skrzyżowaniu z
Jagiellońską zmniejszyć ilość pasów:1 w lewo, 1 na wprost +prawo.
Proponuję usunąć jezdnię lokalną po północno-wschodniej stronie skrzyżowania i zastąpić ją dodatkowymi nasadzeniami zieleni (drzewa, krzewy).
Dojazd do osiedla będzie wciąż możliwy od strony północnej.
Proszę tylko zwrócić uwagę, żeby przystanki zlokalizowane przy stacji PKP Warszawa Praga znajdowały się jak najbliżej stacji (nie tak jak ma to miejsce
na Trasie Toruńskiej w stronę Marymontu - gdzie przystanek PKP Toruńska znajduje się kilkaset metrów od stacji).
Szerokość ulicy po południowej stronie powinna zostać zmniejszona (ulica w razie potrzeby jako jednokierunkowa). Dzięki temu droga rowerowa i
chodnik będą mogły mieć większą szerokość i mniej wyłukowań. Ewentualnie przerwanie ulicy w SE narożniku całego skrzyżowania i w zamian szersze
chodniki, szersze DDR i nasadzenia drzew. Dojazdy do budynków w formie dwóch "dróg bez wyjazdu".
Przeprawie powinno nadać się maksymalnie charakter lokalny. Ograniczyć liczbę samochodów na rzecz transportu tramwajowego (wyznaczone
torowisko) i autobusów (buspas), oraz wygodnych ścieżek rowerowych na całej długości. Ważnym elementem są nowe obszary zielone, aby trasa nie
stała się betonowo-asfaltową pustynią.

sporządzanym na potrzeby uzyskania
decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ponowna
ocena oddziaływania na
środowisko).
Pozyskanie terenu niezbędnego na
realizację ewentualnych działań
kompensacyjnych zostanie
uwzględnione w raporcie
oddziaływania na środowisko.
Konkretny program urządzenia tych
terenów zostanie ustalony w trakcie
realizacji inwestycji wspólnie z
mieszkańcami. Przeanalizowana
zostanie także możliwość
wykorzystania terenu znajdującego
się pod wiaduktem na końcu ul.
Kotsisa na cele rekreacyjnosportowe.

Za dużo w tym projekcie jest chodników - na uliczce dojazdowej wystarczyłby jeden od strony domów.
Należy zwęzić jezdnie Jagiellońskiej i Trasy Krasińskiego. 2 Pasy na wylotach Trasy Krasińskiego i 3 na wylotach Jagiellońskiej wystar czą aby zachować
zieleń i zwiększyć szerokość chodników i DDR.
Sam przebieg ulicy może pozostać do wysokości ul. Witkiewicza. Nie jestem pewien czy potrzebna jest odnoga dojazdowa przed skrzyżowaniem, która
kluczy pod wiaduktem. Przemyślany musi być natomiast projekt wyjazdu z osiedla w obu kierunkach północnym i południowym na ul. Jagiellońskiej np.
uzgodnienie drugiego wyjazdu na wysokości ul. Szernera (uwaga teren Luxmed) wraz ze światłami.

51

Skrzyżowanie powinno być bezkolizyjne. Inaczej zakorkuje się ul. Jagiellońska
Szersze chodniki oraz drogi rowerowe (ok. 3 m). Ul. Gersona i Witkiewicza powinny mieć bezpośrednie połączenie z przebiegiem głównym. Brakuje
także przystanków tramwajowych wzdłuż ul. Jagiellońskiej (przystanek Śliwice za daleko) oraz przystanku autobusowego przed skrzyżowaniem.
Należy zamienić jezdnie dla samochodów na jezdnie dla rowerów i tramwajów
Od tego może należałoby zacząć budowę. W obecnej chwili to jest most znikąd do nikąd
Mieszkańcy kolonii Śliwice powinni dostać wysokie odszkodowania od Miasta, ponieważ warunki życia ulegną drastycznemu pogorszeniu, a domy staną
się w zasadzie niesprzedawalne.
Ulica Kotsisa od Witkiewicza w kierunku Wisły powinna być jednokierunkowa, jej szerokość powoduje zwężenie chodnika i drogi rowerow ej w
południowo-wschodnim narożniku całego skrzyżowania.
Mostu w ogóle w tym miejscu być nie powinno. Najlepsze byłyby okolice Batalionu Platerówek. W obecnej formie projekt wpływa na kształt osiedla
Śliwice i likwiduje boisko oraz plac zabaw, na co nie mogę się zgodzić. Zwęzić most do jednego pasa, a autobusy wprowadzić na tory
Należy zwęzić następujące jezdnie - ulicy Jagiellońskiej do maksymalnie 4 pasów na wlotach i trzech na wylotach, natomiast trasy z mostu do trzech
pasów na wlotach. Pasy w przypadku trasy mostu należy zwęzić do 3 metrów każdy.
Więcej zieleni i więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów.
Wszystkie pasy ruchu powinny mieć szerokość 3,0m. Na ul. Jagiellońskiej w kierunku centrum powinny pozostać dwa pasy ruchu. Od strony centrum
również należy przewidzieć docelowy przekrój jako dwupasmowy. Pasy do prawoskrętu nie powinny być wydzielane. Pozw oli to na ograniczenie
przekroju jezdni Jagiellońskiej na wlotach do trzech pasów (prosto-prawo, prosto, lewo). Na wylotach jezdnia powinna mieć po dwa pasy ruchu. Jezdnia
w kierunku mostu powinna mieć jeden pas ruchu, tak jak i sam most.
Wyjazd z wiaduktu nad torami kolejowymi na skrzyżowanie z ul. Jagiellońską powinien być węższy (10 m – 3 pasy). Skrzyżowanie jest bowiem
przeskalowane.
W tej chwili wyjazd północny z osiedla realizowany jest przez prywatną działkę. Zwiększenie obsadzenia zielenią buforującą hałas od strony trasy na
Bródno. Pozyskanie działki i przeniesienie ewentualne placu zabaw na działkę po hotelu FSO przy ul. Witkiewicza 12.
Zamiast zieleni - miejsca parkingowe. Przecież na tym osiedlu mieszkają ludzie, którzy mają swoje samochody. Ewentualnie budowa płatnego parkingu
podziemnego.
Ulica ta powinna mieć jeden+buspas/dwa pasy ruchu.
Należy zwęzić jezdnie oraz dostosować je do przekroju 2x1. Powinna zostać dosadzona gęsta zieleń o charakterze izolacyjnym od strony nowej ulicy,
skrzyżowań z Jagiellońską i wzdłuż ul. Jagiellońskiej.
Żeby dobrze było dojść do przystanków
Zieleń, komunikacja publiczna, ruch pieszy oraz rowerowy powinny być priorytetem
Dużo kolizji z ruchem pieszym. Na południowo-wschodnim narożniku murowane konflikty. DDR w jezdniach ograniczają te kolizje do minimum
Po stronie skweru poprowadzenie tylko chodnika i lub drogi rowerowej i konieczność zachowania istniejącego szpaleru drzew
Przesadzanie drzew i krzewów powinno się odbywać w obrębie osiedla zwłaszcza jako zieleń izolacyjna na teren stacji benzynowej wzdłuż ul.
Jagiellońskiej i planowanej trasy
NIE dla budowy mostu
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16

Czy, Pani(a)
zdaniem, jeden z
pasów ruchu na
jezdniach ul.
Krasińskiego
powinien być
przeznaczony
tylko dla
autobusów?*

4%
Tak

12,4 %

31,8 %

Nie przewiduje się przeznaczenia
jednego z pasów ruchu na ul.
Krasińskiego wyłącznie dla ruchu
autobusowego.

Nie
Trudno powiedzieć

52,3 %

Systemowe braki
danych
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17

18

Czy, Pani(a)
zdaniem, należy
umożliwić
parkowanie
samochodów
również poza
jezdnią lokalną,
znajdującą się
po północnej
stronie ul.
Krasińskiego?*

Czy, Pani(a)
zdaniem, jeden z
dwóch pasów
ruchu na moście
powinien być
przeznaczony
wyłącznie dla
komunikacji
autobusowej?*

13,1 %

3,8 %

Tak
37,9 %

45,2 %

Nie
Trudno powiedzieć

Projekt po zmianach przewiduje, że
poza drogą lokalną miejsca
parkingowe znajdą się także wzdłuż
północnej jezdni ul. Krasińskiego.
Wynika to z konieczności likwidacji
miejsc parkingowych znajdujących
się obecnie wzdłuż południowej
jezdni ul. Krasińskiego.

Systemowe braki
danych

8,1 %

3,3 %

Tak

Zakłada się, że jeden z dwóch pasów
ruchu na moście będzie
przeznaczony wyłącznie dla
komunikacji autobusowej.

Nie
33,3 %

55,2 %
Trudno powiedzieć

Systemowe braki
danych

*- wyniki na podstawie 694 formularzy konsultacyjnych
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