
FORMULARZ KONSULTACYJNY

PROJEKTU PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA  2014-2023

Wypełniony Formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do projektu Programu Budowy Krajowych na lata 2014  
– 2023 należy przekazać w terminie do 30 stycznia 2015 r. : 

 drogą elektroniczną na adres: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
 w  formie  pisemnej  na  adres:  Ministerstwo  Infrastruktury  i  Rozwoju,  Departament  Dróg  i  Autostrad  

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje 
data wpływu pisma do MIiR),

 lub złożyć osobiście w siedzibie MIiR, w godzinach  9.00-15.00.

W zależności od wybranej formy komunikacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy dopisać: „Konsultacje 
publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:                 OSOBA FIZYCZNA     INSTYTUCJA

UWAGI/WNIOSKI:
OSOBA FIZYCZNA 

(O) 

INSTYTUCJA ( I)

IMIĘ I NAZWISKO LUB 
NAZWA INSTYTUCJI

ADRES KORESPONDENCYJNY ADRES E-MAIL TELEFON/FAKS

I
Stowarzyszenie 
Dialog

Ul. Zawilca 12,
05-092 Łomianki

Witold.gawda@dialogl
omianki.pl

602 430040

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konsultacji publicznych  projektu Programu Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2014-2023, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)  

UWAGI/WNIOSKI:

LP.

CZĘŚĆ PROJEKTU, 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK

(ROZDZIAŁ, 
PODROZDZIAŁ, PUNKT, 

NR STRONY)

ZAPIS W PROJEKCIE, KTÓREGO DOTYCZY 
UWAGA/WNIOSEK

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU LUB 
PROPONOWANY ZAPIS

UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU LUB PROPONOWANEGO 
ZAPISU

mailto:konsultacje%20pbdk@mir.gov.pl


1.

Załącznik nr 3 Załącznik nr 2 lista zadań 
inwestycyjnych – lista 
rezerwowa 2.1 Lista rezerwowa 
drogi ekspresowe i autostrady 
pkt. 4 droga S7 Gdańsk –
Warszawa odc. Płońsk(S10) – 
Warszawa (S8)

Załącznik nr 1 Lista zadań 
inwestycyjnych – lista 
podstawowa w pkt.11 S7 
Warszawa - Gdańsk 
Budowa drogi S7 Gdańsk 
–Warszawa  wpisać 
odcinek. Płońsk(S10) – 
Warszawa (S8) a 
zwłaszcza odcinek 
Kiełpin-Warszawa

Brak omawianego odcinka spowoduje, że 
nie zostaną uzyskane efekty zakładane 
przez program. Odcinek Czosnów – 
Warszawa stanie się całkowicie niedrożny, 
podobnie jak równoległe do trasy ulice 
miasta Łomianki. Warunkiem  skutecznej 
realizacji  odcinka Płońsk – Warszawa a w 
szczególności odcinka Czosnów – Trasa 
Mostu Północnego, jest uwzględnienie 
postulatów mieszkańców dotyczących 
zabezpieczenia przed uciążliwościami trasy. 
Niezbędnym uzupełnieniem programu musi 
stać się natychmiastowa realizacja 
zapowiedzi dotyczących udrożnienia DK-7 
na odcinku ulicy Kolejowej w Łomiankach i  
Pułkowej w Warszawie.  
 Opis szczegółowy poniżej.  

Opis sytuacji

 Budowa od północy kolejnych odcinków S7 na trasie Warszawa-Gdańsk, spowoduje znaczącą intensyfikację ruchu na 
całej tej trasie. Jak wykazują pomiary, ruch ten narasta w miarę zbliżania się do Warszawy. W Łomiankach oraz na ul 
Pułkowej w Warszawie, osiąga swe maksimum. Jak wynika z oceny dokonanej na zlecenie Warszawy pt. „Koncepcja 
usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej w ulicy Pułkowej w związku z zakończeniem budowy mostu im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz rozbudową węzła Brukowa/Kolejowa w Łomiankach” z grudnia 2012 r., 
oraz oceny biura Trakt (które dla GDDKiA opracowało projekt << Określenie przebiegu północnego wylotu z Warszawy 
drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie>>) istniejąca 
sytuacja, zwłaszcza na ul Pułkowej w Warszawie spowoduje totalną jej blokadę około roku 2020, kiedy to  wjadą tam 
użytkownicy zmodernizowanej S7 - DK7. Skutkiem tego będzie podobna blokada ulic całych Łomianek. 
Analiza porównawcza w oparciu o dane firmy Trakt pokazuje: 

 
Wariant 1 (przebieg S7 ul Kolejową i Pułkową)

 Rok 2019 2025
Węzeł Czosnów – węzeł Palmiry 57342 77868
Węzeł Palmiry – węzeł Kiełpin 58250 81003
Węzeł Kiełpin – węzeł Brukowa 58567 70878
Węzeł Brukowa – węzeł Wóycickiego 77274 100657
Węzeł Wóycickiego – węzeł Most Północny 81676 104767

 Powyższa analiza została wykonana w innym celu lecz jednoznacznie wykazuje, że takiego samego ruchu można się 
spodziewać na dwujezdniowej drodze krajowej DK7, jaką jest ciąg ulic Kolejowa-Pułkowa, gdy odcinek S7 
Płońsk/Czosnów-Warszawa nie zostanie wybudowany równocześnie lub przed odcinkiem Płońsk – Gdańsk! 

Skutki 

Opóźnienie budowy odcinka Czosnów – Warszawa w wariancie II w stosunku do  całej przebudowy S7 na trasie Płońsk - 
Gdańsk spowoduje nie tylko spowolnienie, ale całkowite zablokowanie ruchu na omawianym odcinku.  (Wg Trakt - 
100 tys. pojazdów w roku 2019, wobec 55 tys. w roku 2010) W dodatku ta sytuacja wprost uniemożliwi mieszkającym w 
Łomiankach, a pracującym w Warszawie (i na odwrót) osobom dostęp do rynku pracy i biznesu, na którym obecnie 
funkcjonują! Żadne z założonych celów PROJEKTU PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 nie 
zostanie osiągnięty bez budowy odcinka S7 Czosnów – Warszawa. Dotyczy to nie tylko mieszkańców Łomianek, ale 
również i innych miejscowości położonych przy tej trasie. Tak, więc efekt wybudowanie niepełnego odcinka S7 będzie 



żaden! Ponadto  warunki życiowe mieszkańców Łomianek oraz dostępność transportowa ulegnie skokowemu 
pogorszeniu. Nie będzie też możliwa skuteczna organizacja uprzywilejowanego transportu publicznego ze względu na 
wymogi dwu ograniczających ten teren obszarów ochrony przyrody – Doliny Wisły i Puszczy Kampinoskiej. 

Społeczność Łomianek od czasu poprzedniego projektu, wypracowała konsensus, co do zasadności budowy S7 przez 
Łomianki w wariancie II. Jest on jednak obwarowany warunkami skutecznej ochrony mieszkańców przed uciążliwościami 
trasy. Poważne potraktowanie poniższych postulatów daje gwarancję terminowej realizacji przedsięwzięcia:

 Przeprowadzenie trasy na odcinku Kiełpin ul. Trenów  przez obszar Dąbrowy Zachodniej i Leśnej w Łomiankach 
(a więc odcinka najbliższego równocześnie puszczy i jej rezerwatów) fragmentami w tunelu akustycznym (vide 
trasa AK w Warszawie).

 Obudowanie trasy pasem zieleni na powyższych terenach obustronnie pasem zieleni , jako rekompensaty za 
wycinkę lasu na ternie KPN i w rejonach do niego  przylegających.

 Rozważenie ominięcia „olszyny” w rejonie ul Zachodniej i Prostej w Dąbrowie ( Łomianki) co dawało by 
możliwość uniknięcia zniszczenia tego obszaru środowiska naturalnego i zachowania dodatkowej osłony 
Łomianek przed uciążliwością trasy.

Wnioski szczegółowe

Zgodnie z wnioskiem GDDKiA należy dokonać podziału odcinka S7 Warszawa Płońsk. Proponujemy jednak podzielić go , 
na dwa inne obcinki: Płońsk- węzeł Janickiego (lub Wólka Węglowa), oraz odpowiednio odcinek Warszawski. Przebieg 
pierwszego z proponowanych odcinków nie wywołuje konfliktów społecznych i wymaga jedynie spełnienia opisanych 
wyżej postulatów mieszkańców. Tym samym daje gwarancję terminowego ukończenia. Co do realizacji drugiego odcinka 
pozostaje nadal wiele nieuzgodnionych kwestii i protestów. Takie etapowanie inwestycji zmotywuje dodatkowo 
mieszkańców Bemowa do szybszego znalezienia konsensusu podobnego do tego, który uzyskaliśmy w Łomiankach. 

Niezależnie od postępu prac nad S7 niezbędnym działaniem wyprzedzającym musi stać się realizacja zapowiedzianego 
przez Premiera Donalda Tuska udrożnienia DK7 na odcinku ulicy Pułkowej w Warszawie i Kolejowej w Łomiankach, w 
szczególności: 

1. Zlikwidowania na terenie Łomianek wszystkich kolizyjnych skrzyżowania przez budowę wiaduktów oraz 
przez dodanie jednego dodatkowego przejazdu nad Kolejową na wysokości ulicy Sierakowskiej w 
Łomiankach, a ponadto wybudowanie kładek dla pieszych w miejscach dotychczasowych przejść. Istotne jest 
jednocześnie niedopuszczenie do likwidacji istniejących połączeń w zakresie wjazdów i zjazdów z naszej 
miejscowości na DK7.

2. Zlikwidowanie kolizyjnych skrzyżowań na całym przebiegu ulicy Pułkowej, oraz dodanie dodatkowego pasa 
dla publicznej komunikacji autobusowej na całym tym odcinku poczynając od węzła Brukowa. Zwiększy to 
między innymi konkurencyjność lokalnej komunikacji publicznej (Łomianki posiadają własną i nowoczesną 
komunikację publiczną) zmniejszając równocześnie ruch samochodów osobowych.

Jak  wykazuje opracowanie pt: „ Koncepcja usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej w ulicy Pułkowej w 
związku z zakończeniem budowy mostu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie oraz rozbudową węzła 
Brukowa/Kolejowa w Łomiankach z grudnia 2012 r.” jest to wydatek celowy i niezbędny z uwagi na przewidywaną 
intensywnością ruchu na tym odcinku DK7.


