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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Raport przedstawia dodatkowe analizy dla opracowania pt.: „Analiza hałasu i zanieczyszczenia
powietrza dla „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie (etap
III)”. Opracowanie zostało wykonane przez biuro projektowo-konsutingowe TransEko Sp.j. na zlecenie
IKEA Centres Polska sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki 3, 05 - 090 Raszyn.
W ramach opracowania wykonano mikrosymulacje ruchu dla jednego horyzontu czasowego 2021 dla
szczytu popołudniowego- jako najbardziej niekorzystanego z punktu widzenia analiz ruchowych dla tego
obszaru. Analizę wykonano dla dwóch wariantów rozwojowych tj.: dla Wariantu “nic nie robić” (bez
nowego łącznika), W1 (z nowym łącznikiem do Dywizjonu 303).
Na podstawie wykonanych mikrosymulacji ruchu uzyskano podstawowe parametry ruchu stanowiące
podstawę do określenia warunków ruchu w analizowanym obszarze a otrzymane wyniki posłużyły do
dalszych analiz związanych z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.
Przeprowadzone analizy dały podstawę do sformułowania podstawowych wniosków w zakresie
sprawności układów komunikacyjnych w poszczególnych wariantach analizy a w konsekwencji wpływu
tego ruchu na generowany hałas oraz emisji szkodliwych pyłów w powietrzu. Wykonane analizy
pozwoliły przedstawić rekomendacje w zakresie szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych w
analizowanym obszarze.
Opracowanie zostało przygotowane w oparcie o wyniki prognoz ruchu przedstawionych w raporcie
„Koncepcja przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w
Warszawie” stanowiącym etap I i II analizy.
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WSTĘP
Budowa analizowanego łącznika stanowi realizację założeń obowiązującego obecnie SUiKZP m. st.
Warszawy (fragment rys. poniżej). Przyspieszenie prac nad jego realizacją wynika bezpośrednio z
utrudnień ruchu występujących na ul. Górczewskiej zarówno tych obecnych jak i przyszłych, jakie będą
występować w kolejnych latach w związku z budową II linii metra. Zamknięcia na ul. Górczewskiej
powodują rozlewanie się ruchu na ulice nieprzystosowane do prowadzenia ruchu tranzytowego, co
wpływa negatywnie nie tylko na warunki ruchu w obszarze oddziaływania zamknięć związanych z
budową II linii metra, ale również prowadzi do degradacji przestrzeni oraz zwiększenia uciążliwości
systemu transportowego. Dodatkowo utrudnienia na ul. Górczewskiej wpływają bezpośrednio na
dostępność Centrum Handlowego Wola Park- istotnie utrudniając dojazd i wyjazd z Centrum
Handlowego.

Rys. 2.1. Fragment SUiKZP z zaznaczoną nieistniejącą ulicą klasy Z, stanowiącą łącznik ul. Dywizjonu 303 z
ul. Górczewską.

Nowy łącznik ulicy Górczewskiej z ul. Dywizjonu 303 jest szczególnie istotny w czasie budowy drugiego
etapu odcinka zachodniego II linii metra (5 stacji + stacja techniczno-postojowa), kiedy zamknięcia
ul. Górczewskiej będą dotyczyć odcinka na zachód od skrzyżowania Księcia Janusza/Górczewska, co
zostało zauważone w opracowaniu pt.: „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń
do jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie
negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021
przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu
odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu
drogowego i transportowego w Warszawie”. W powyższym opracowaniu wskazano możliwość
modyfikacji wariantu rekomendowanego w rejonie wschodniego wjazdu do CH Wola Park, polegającą
na realizacji nowego odcinka drogowego spinającego Dywizjonu 303 oraz Górczewską z pominięciem
obszarów o intensywnej zabudowie, tj. np. ul. Księcia Janusza. Nowy odcinek ulicy (wg SUiKZP ulica
byłaby klasy Z) stanowiłby kontynuację w kierunku północnym już istniejącego fragmentu, który obecnie
służy wyłącznie obsłudze CH Wola Park. Budowa nowego podłączenia umożliwiałaby wprowadzenie
ograniczeń na ul. Ciołka (obecnie Z w SUiKZP zakłada się degradacje ulicy do L) i Księcia Janusza tj.
uspokojenie ruchu lub ruch dopuszczony wyłącznie dla autobusów i mieszkańcy, oraz budowę
wysokostandardowego ciągu rowerowego stanowiącego ważne podłączenie ruchu rowerowego od
północy ze stacja metra Księcia Janusza. Rozwiązanie to daje szansę ochrony obszaru o intensywnej
zabudowie mieszkaniowej przed nadmiernym natężeniem ruchu tranzytowego w stosunku do obszaru
oraz zwiększa dostępność stacji metra Księcia Janusza od północy w szczególności dla ruchu
rowerowego.
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Rys. 2.2. Schemat alternatywnego rozwiązania rejonu wschodniego wjazdu do CH Wola Park dla wariant REK.
Źródło: „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających na celu
zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót
inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodniopółnocnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa)
II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie Warszawa 2018r.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nowa ulica spinająca Górczewską i Dywizjonu 303 nie znajduje się
obecnie w planach inwestycyjnych miasta na najbliższe lata (nie zostały zarezerwowane środki
finansowe na jej realizację), stąd IKEA Centres Polska sp. z o.o. (Właściciela CH Wola Park)
zadeklarowała możliwość wsparcia tej inwestycji po przez możliwość partycypacji w kosztach.
W ramach opracowania (etap I) przeanalizowano dwa warianty budowy łącznika w dwóch horyzontach
czasowych: lata 2021 i 2031. Obydwa horyzonty czasowe analizy różnią się istotnie z punktu widzenia
przyjętej organizacji ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru analizy, co wynika z planów
inwestycyjnych miasta. W 2021 roku zakładane są poważne ograniczania w ruchu dla transportu
indywidualnego na ul. Górczewskiej z uwagi na budowę kolejnego odcinka II linii metra, natomiast w
2031 roku została założona przebudowa ul. Obozowej, co wiąże się z ograniczeniem przepustowości
tej ulicy. W związku z powyższym rola nowego odcinka ulicy stanowiącego spięcie pomiędzy ul.
Górczewską i Dywizjonu 303 może mieć w oby horyzontach czasowych podobne znaczenia dla
analizowanego układu, będzie zapewniać możliwość przejazdu tranzytowego pomiędzy ul.
Obozowa/Dywizjonu 303 a ul. Górczewską bez konieczności korzystania z ulic z istniejącą gęstą
zabudową mieszkalną, zwłaszcza ul. ks. Janusza.
Na podstawie wykonanych analiz w etapie I za najlepszy wariant uznano budowę łącznika niniejszego
opracowania wg schematu przedstawionego poniżej, w którym łącznik łączy się z ul. ks. Janusza.
Zauważono, że łącznik będzie mógł realizować podstawową funkcją w sytuacji, gdy wystąpią
utrudnienia w związku z budową II linii metra (rok 2021), którą powinno być całkowite przejęcie ruchu
tranzytowego z ul. Księcia Janusza, a w konsekwencji ochrona obszaru znajdującego się w
bezpośrednim jej sąsiedztwie. Zgodnie z założeniami przedstawionymi na rys. 2.2 ul. ks. Janusza
powinna mieć możliwość obsługi tylko mieszkańców (dojazdy samochodami i transportem zbiorowym).
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Należy mieć świadomość, że właśnie poprzez zamykanie połączeń, w tym wypadku zaślepienie ulicy
można ją uchronić przed ruchem tranzytowym.
Bardzo niekorzystny okazał się wariant bezinwestycyjny. Na ul. Księcia Janusza w roku 2021 przy
rozpoczęciu budowy metra i zamknięcia przejazdu ul. Górczewską identyfikuje się na ul. ks. Janusza
najwyższe natężenia ruchu wynoszące 700 pojazdów na przekrój na godzinę (na odcinku środkowym
Traktorzystki - Jana Brożka). W przypadku budowy łącznika liczba samochodów na tym odcinku będzie
niższa w godzinie szczytu popołudniowego o ponad 500 i wyniesie jedynie 165 pojazdów na przekrój
na godzinę!
Natężenie ruchu na ul. ks. Janusza w wariancie bez budowy łącznika będzie nie tylko większe. Tak
duża liczba samochodów na nieprzystosowanych skrzyżowaniach do przenoszenia takich natężeń
będzie powodem permanentnego „korka” pojazdów na praktycznie całej długości ul. ks. Janusza. W
związku z tym brak budowy łącznika będzie przyczyni się do obniżenia poziomu warunków życia
mieszkańców przy ul. ks. Janusza z uwagi na wystąpienie negatywnego wpływu powodowanego przez
ruchu tranzytowy pomiędzy ul. Górczewska i Obozowa/Dywizjonu 303. Ten negatywny wpływ będzie
wynikał ze znacznych emisji spalin i związków chemicznych w nich zawartych, hałasu drogowego oraz
problemów mieszkańców z dojazdem do swoich mieszkań z uwagi na występujące „korki”.
W roku 2031 ustąpią utrudnienia związane z budową II linii metra a w konsekwencji na ul. Górczewskiej
następuje powrót do organizacji ruchu z przed budowy metra. Niestety po zakończeniu budowy metra
planowana jest znacząca przebudowa ul. Obozowej wraz z zawężeniem jej przekroju. Również z tego
powodu nawet po zakończeniu budowy metra projektowany łącznik będzie mógł ciągle spełniać swoją
ochronną rolę w stosunku do ul. ks. Janusza.
Schematy Wariantu „nic nie robić” i Wariantu „budowa łącznika”, które poddano analizie w dalszym
etapie opracowania przedstawiono poniżej.
Wariant „ nic nie robić”,
rok 2021, rozpoczęcie
budowy metra

1

LEGENDA

jezdnia
autobusowa

2

4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

3
stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Organizacja ruchu na ul. Księcia Janusza bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.
3. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
4. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.
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LEGENDA

jezdnia
autobusowa

3

5
4

obrys wykopu w
związku
z
realizacją II linii
metra

stacja metra

1. Ulica Obozowa jak w stanie istniejącym zarówno w zakresie organizacji przekroju ulicy jak i
organizacji ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Księcia Janusza.
2. Budowa nowego łącznika ul. Górczewskiej z Dywizjonu 303 (1x2) wraz z drogą dla rowerów i
włączenie go w rejonie skrzyżowania Obozowa/Księcia Janusza.
3. Ulica Księcia Janusza zaślepiona od północy 1.
4. Przerwana ciągłość ulicy Górczewskiej dla transportu indywidualnego- w rejonie CH Wola Park
wyłącznie jezdnia autobusowa (z uwagi na budowę stacji metra C5), przejazd ze wschodu na
zachód dla transportu indywidualnego możliwy jest pośrednio z wykorzystaniem ulic
wewnętrznych obsługujących CH Wola Park.
5. Funkcjonuje stacja metra Księcia Janusza- ostania stacja II linii metra wysunięta na zachód.

PROGNOZY RUCHU
Przeprowadzone badania ruchu dla analizowanej inwestycji, w tym: szczegółowa metodyka analiz,
kalibracja model MTW 2016 zaktualizowany w ramach PST 2, prognozy ruchu (w tym kartogramy na
poszczególnych skrzyżowaniach) oraz analizy statystyk zostały szczegółowo opracowane na
początkowym etapie projektu i są przedstawione w raporcie z realizacji I i II Etapu pracy. Powyższy
rozdział stanowi jedynie fragment najistotniejszych wynikowych prognoz ruchu dla obszaru.
Przedstawiono w nim zbiorcze wyniki prognoz ruchu w formie schematów wstęgowych.
Prognozy ruchu dla szczytu popołudniowego dla roku 2021.

W 2021 roku w Wariacie “budowa łącznika” wlot ul. Księcia Janusza ze względów technologicznych fizycznie będzie
uwzględniony w realizacji inwestycji, przy czym jego funkcjonowanie będzie uruchomione po zakończeniu budowy II linii metra.
1

PLAN SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY Etap II. Opracowanie i analiza wariantowych scenariuszy rozwoju
systemu transportowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego oraz infrastruktury drogowej.
2
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Rys. 3.1. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - Wariant „nic nie robić” [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).

Rys. 3.2. Prognoza natężenia ruchu w roku 2021, szczyt popołudniowy - Wariant „budowa łącznika” [P/h].
(źródło: openstreetmap.org, opracowanie własne).
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KOMPUTEROWA SYMULACJA RUCHU
Metodyka symulacji ruchu
Symulacje ruchu wykonano w programie Vissim niemieckiej firmy PTV. Program ten umożliwia
wykonywanie analiz warunków ruchu drogowego z uwzględnieniem uwarunkowań, takich jak:
konfiguracja pasów ruchu, struktura rodzajowa pojazdów, wpływ sygnalizacji świetlnej, przebieg i
lokalizacja przystanków linii komunikacji zbiorowej itd. Funkcje i narzędzia programu czynią go bardzo
użytecznym narzędziem dla oceny różnych rozwiązań alternatywnych opartych na inżynierii ruchu 3.
W zastosowanej metodyce analiz symulacyjnych ruch drogowy wprowadzono do modelu w postaci:
−
−
−

zewnętrznych generatorów ruchu, odpowiadających za doprowadzenie ruchu do wlotów obszaru
analizy (z obszaru zewnętrznego w stosunku do obszaru analizy),
wewnętrznych generatorów ruchu, odpowiadających za doprowadzenie ruchu do sieci drogowej z
mikrorejonów komunikacyjnych położonych wewnątrz obszaru analizy,
linii transportu zbiorowego.

Oprócz ruchu samochodowego, komunikacji autobusowej i tramwajowej odwzorowano ruch pieszy
(ciągi piesze w obrębie skrzyżowań, przejścia dla pieszych wraz z azylami i fragmentami chodników w
rejonie jezdni) oraz ruchu rowerowy (w obrębie skrzyżowań).
Modele sieci drogowej zbudowano w postaci zbioru odcinków z przypisanymi atrybutami, pozwalającymi
na odwzorowanie:
−
−
−

planowanej organizacji ruchu w tym programów sygnalizacji świetlnej z zachowaniem rzeczywistych
odległości między skrzyżowaniami,
liczby i szerokości pasów ruchu,
układu wszystkich relacji skrętnych.

W zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego przyjęto założenia jak w wariancie
rekomendowanym w opracowaniu pt.: „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do
jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie
negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021
przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu
odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu
drogowego i transportowego w Warszawie Warszawa 2018r.4 Organizację ruchu na skrzyżowaniach (w
tym programy sygnalizacji świetlnej) przyjęto zgodne z danymi przekazanymi przez ZDM w Warszawie,
Wydział Sygnalizacji w dn. 09.05.2018 na podstawie pisma przekazanego przez ZDM w dn.11.05.2018 5.

4.1.1

Wariant „nic nie robić”, rok 2021

Analiza warunków ruchu z wykorzystaniem modeli symulacyjnych jest zalecana przez instrukcje obliczeniową
GDDKiA „Metody obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną” w przypadkach dużego
zatłoczenia (występujące np. w godzinach szczytów komunikacyjnych) oraz w innych przypadkach
charakterystycznych w których klasyczna metoda obliczeniowa nie jest w stanie odzwierciedlić jego specyfiki.
4 Z ewentualnymi niewielkimi korektami wynikającymi z przyjętych wariantów analizy.
5 Ewentualne korekty organizacji ruchu proponowane w ramach rekomendowanych wariantów przedstawiono przy
omawianiu szczegółowych założeń przyjętych dla poszczególnych wariantów, niemniej przekazana dokumentacja
stanowiła podstawę a jej ewentualna korekta wynikała z istotnych zmian w rozkładach ruchu prognozowanego w
stosunku do stano obecnego/przed rozpoczęciem budowy metra.
3
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Rys. 4.1 Zakres analizy w roku 2021 dla Wariantu „nic nie robić”. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia
Janusza, oraz ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą6.

W modelu mikrosymulacyjnym zamodelowano skrzyżowania Górczewska/Ciołka oraz Ciołka/Obozowa przy czym
celem wprowadzenia tych skrzyżowań do modelu było zapewnienie wiarygodnego dopływu do ruchu do
sąsiedniego skrzyżowania z Księcia Janusza oraz uwzględnienie długości kolejek powstających na skrzyżowaniach
z ul. Księcia Janusza a nie analiza ruchowa tych skrzyżowań- stąd wprowadzono je w sposób uproszczony i nie
podlegają one analizie.
6
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OBOZOWA

Rys. 4.2 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Ks. Janusza/Obozowa.

Rys. 4.3 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/Ks. Janusza. W ciągu ul. Górczewskiej w
kierunku centrum w zamodelowano pas dla autobusów- przerywany w obrębie skrzyżowań.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.4 Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną ul. Górczewska/wjazd do CH Wola Park oraz
Górczewska/Góralska. W ciągu ul. Górczewskiej w kierunku centrum w zamodelowano pas dla autobusówprzerywany w obrębie skrzyżowań. Pas dla autobusów jest również na wlocie wschodnim skrzyżowania CH
Wola Park, który stanowi wjazd na jezdnie autobusową zlokalizowana po zachodniej stronie tego
skrzyżowania.

Poniżej przedstawiono założenia w zakresie transportu zbiorowego dla roku 2021
2
1

1

W korytarzu Obozowa założony:
-Tramwaj: 30 t/h na przekrój
-Autobus: linia 184 10 a/h na przekrój

2

Na kierunku Ks. Janusza-Obozowa założony:
-Autobus: linia 155 12 a/h na przekrój

3

4
3

W korytarzu Górczewska założony:
-Autobus: linie 729, 719, 714, 122, 149, 109,
190, 523, 171 co łącznie daje 116 a/h na
przekrój
Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska w
stronę Ciołka:
-Autobus: linie 155, 1297, 197 co łącznie daje
26 a/h na przekrój
Na kierunku Jana Olbrachta- Górczewska w
stronę Powstańców Śląskich:

4

Zmiana w stosunku do opracowania „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do
jej zmian, mających na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie
negatywnego wpływu planowanych robót inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021
przy budowie drugiego etapu odcinka wschodnio-północnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu
odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa) II linii metra na funkcjonowanie układu
drogowego i transportowego w Warszawie Warszawa 2018r” polegająca na skróceniu linii 129 do
planowanej pętli/przystanku końcowego w rejonie stacji metra Księcia Janusza. Zmiana wynika ze
stanowiska przedstawicieli ZTM którzy nie deklarowali chęci prowadzenie jakiejkolwiek linii autobusowej
w ciągu ul. Księcia Janusza (spotkanie z dnia 23.04.2018 w BKIiRwPD).
7
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-Autobus: linie 294, 295, 154 co łącznie daje
30 a/h na przekrój

4.1.2

Wariant „budowa łącznika”, rok 2021

Rys. 4.5 Zakres analizy w roku 2021 dla Wariantu „budowa łącznika”. Analiza obejmuje ul. Górczewska, Księcia
Janusza, oraz ciąg Dywizjonu 303- Obozowa wraz ze skrzyżowaniami które one tworzą.

Organizacja ruchu na pozostałych skrzyżowaniach tak jak w Wariancie „nic nie robić”.

Kalibracja modelu symulacyjnego
W celu weryfikacji modelu symulacyjnego przeprowadzono porównanie wyników uzyskiwanych w
modelu mikrosymulacyjnym (VISSIM) z pomiarami ruchu jakie wykonano w obszarze analizy.
Sprawdzenie prawidłowości modelu wykonano zgodnie z metodyką wyznaczania statystycznego
wskaźnika GEH na odcinkach sieci drogowej- podobnie jak w przypadku modelu makro. Dla
wykonanych modeli mikrosymulacyjnych warunek GEH został osiągnięty dla >85% punktów
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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kalibracyjnych. Oznacza to, że model w prawidłowy sposób odwzorowuje warunki ruchu i może
stanowić podstawę dalszych prac. Szczegółowe dane w tym zakresie zamieszczono w „Koncepcja
przebiegu „łącznika” na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III.

Wyniki mikrosymulacji ruchu
Szczegółowe wyniki mikrosymulacji zostały przedstawione w „Koncepcja przebiegu „łącznika” na
odcinku pomiędzy ulicami Górczewską i Dywizjonu 303 w Warszawie” etap III. W ramach niniejszego
raportu przedstawiono:
−

Filmów z mikrosymulacji ruchu obrazujących w sposób dynamiczny warunki ruchu w całym
analizowanym układzie drogowym (tj. skrzyżowania i odcinki miedzy skrzyżowaniami). Filmy
zapisano na płycie CD załączonej do opracowania.

−

Map obrazujących średnie prędkości pojazdów (transportu indywidualnego) na sieci
występujące w układzie drogowo- ulicznym.

−

Obrazów z mikrosymulacji ruchu.

Rok 2021, szczyt popołudniowy, Wariant „nic nie robić”
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla Wariantu “nic nie robić” oraz prognozy ruchu na ten okres
wykonano analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:

4.3.1

−

−
−
−
−
−

niekorzystne warunki ruchu panują na ul. Obozowej w kierunku Bemowa (wschodni wlot
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa) co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
spowodowanego bezpośrednio zamknięciami na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii
metra, średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 280m a średnie straty czasu w kolejce
dla tego wlotu sięgają ponad 1,5 min, należy jednak zwrócić uwagę, że stopień kalibracji dla
tego wlotu został nieznaczne przekroczony (GEH poniżej 6) co oznacza, że na wspomnianym
wlocie panują na tyle złe warunki ruchu, że prognozowane natężenia ruchu na relacji na wprost
i w prawo dla tego wlotu nie jest osiągnięte (następuje nieznaczne wydłużenie szczytu
komunikacyjnego);
niekorzystne warunki ruchu panują również na ul. Ks. Janusza tj. na południowym wlocie
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa, co również wynika z zamknięć na ul. Górczewskiej,
średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 200m;
niewielkie utrudnienia w ruchu występują również na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska- średnie długości kolejek wynoszą ok 50m oraz na skręcie w prawo z
Górczewskiej do centrum handlowego Wola- średnie długości kolejek nie przekraczają 70m;
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre a średnie długości kolejek nie
przekraczają 50m;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu dla transportu zbiorowego autobusowego, który
na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje dowożącą do krańcowej
stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.6 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla ciągu
Obozowa- Dywizjonu 303. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie skrzyżowania, szczyt popołudniowy,
rok 2021, Wariant “nic nie robić”.

Rys. 4.7 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na ciągu ObozowaDywizjonu 303 incydentalnie blokuje skrzyżowanie (zbyt krótki odcinek akumulacji pojazdów pomiędzy Ks.
Janusza a przejazdem przez torowisko tramwajowe). Szczyt popołudniowy, rok 2021, Wariant “nic nie robić”.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.8 Obraz
ruchu na
skrzyżowaniu
Obozowa/Ks.
Janusza, w chwili
zapalenia się
sygnału zielonego
dla ciągu Ks.
Janusza.
Widoczna kolejka
pojazdów na
południowym
wlocie
skrzyżowania,
szczyt
popołudniowy, rok
2021, Wariant “nic
nie robić”.

Rys. 4.9 Obraz ruchu na
skrzyżowaniu Górczewska/Ks.
Janusza, w chwili zapalenia się
sygnału zielonego dla ciągu Ks.
Janusza/Olbrachta. Widoczna
kolejka pojazdów na
południowym wlocie
skrzyżowania, szczyt
popołudniowy, rok 2021,
Wariant “nic nie robić”.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki na wlocie wschodnim skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza na
ul. Obozowej oraz południowym- Ks. Janusza.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.10 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic, szczyt popołudniowy, rok 2021, Wariant
“nic nie robić”.

Rok 2021, szczyt popołudniowy, Wariant “budowa łącznika”
Wykorzystując model ruchu dla roku 2021, dla Wariantu “nic nie robić” oraz prognozy ruchu na ten okres
wykonano analizę mikrosymulacyjną dla szczytu popołudniowego. Na jej podstawie stwierdzono, że:

4.3.2

−

−
−
−

na ul. Obozowej w stronę Bemowa (wschodni wlot skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa)
panują przeciętne warunki ruchu co wynika z dużego natężenia ruchu na tym wlocie
spowodowanego bezpośrednio zamknięciami na ul. Górczewskiej w związku z budową II linii
metra, średnia długość kolejki na tym wlocie wynosi ok 65m przy czym są to znacznie lepsze
warunki ruchu w porównaniu do Wariantu “nic nie robić” wynika to przede wszystkim z dużego
udziału prawoskrętu na wlocie wschodnim tego skrzyżowania oraz mniejszego natężenia ruchu
na wlotach poprzecznych co w konsekwencji powoduje mniejsze wypełnienie odcinka
akumulacji pomiędzy skrzyżowaniem z Księcia Janusza a przejazdem przez trasę tramwajową
(na wylocie zachodnim mniej o ok 100 poj/h);
warunki ruchu na pozostałych skrzyżowania są dobre i nie powodują istotnych utrudnień w
ruchu;
nie zidentyfikowano istotnych utrudnień w ruchu również dla transportu zbiorowego
autobusowego, który na czas budowy II linii metra w tym rejonie będzie pełnić ważną funkcje
dowożącą do krańcowej stacji metra (Ks. Janusza);
należy również zaznaczyć, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na
wewnętrznych ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w
ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.
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„Analiza hałasu i zanieczyszczenia powietrza dla „łącznika”

na odcinku pomiędzy ulicami Górczewską (…)”

18

Rys. 4.11 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Obozowa. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie, szczyt popołudniowy, rok 2021Wariant

“budowa łącznika”.

Rys. 4.12 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Obozowa, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Księcia Janusza. Widoczna niewielka kolejka pojazdów na południowym wlocie, szczyt popołudniowy, rok
2021Wariant “budowa łącznika”.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.13 Obraz ruchu na skrzyżowaniu Ks. Janusza/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału zielonego dla
ciągu Księcia Janusza. Widoczna kolejka pojazdów na południowym wlocie, szczyt popołudniowy, rok
2021Wariant “budowa łącznika”.

Rys. 4.14 Obraz ruchu na skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska, w chwili zapalenia się sygnału
zielonego dla skrętu w prawo z Górczewskiej do Wola Park. Widoczna kolejka pojazdów na wschodnim wlocie,
szczyt popołudniowy, rok 2021Wariant “budowa łącznika”.

Warunki ruchu wyrażone średnimi prędkościami ujawniły utrudnienia na kierunkach z Centrum, w
szczególności zidentyfikowano kolejki w obrębie skrzyżowania Obozowa/Ks. Janusza. Znaczne
utrudnienia występują również na wlocie południowym skrzyżowania Górczewska/Ks. Janusza na
ul. Olbrachta. Zmniejszone prędkości zidentyfikowano na pasie do skrętu w lewo.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.15 Schemat średnich prędkości w analizowanym układzie ulic dla okresu symulacji 1200-2400 sek., szczyt
popołudniowy, rok 2021, Wariant “budowa łącznika”.

Wnioski z mikrosymulacji ruchu
Na podstawie przeprowadzonych mikrosymulacji ruchu sformułowano następujące wnioski dla
roku 2021:
1. Analiza warunków ruchu ogromny wskazuje na bardzo duży negatywny wpływ zamknięć na
ul. Górczewskiej na czas budowy II linii metra. Ograniczenia ruchu na ul. Górczewskiej
powodują istotne pogorszenie warunków ruchu na ciągu ul. Obozowa- Dywizjonu 303, Ks.
Janusza oraz Olbrachta.
2. Wszystkie analizowane warianty zapewniają sprawność funkcjonowania komunikacji zbiorowej
w ciągu ul. Górczewskiej.
3. Zauważono, że niewielki ruch tranzytowy (jaki zidentyfikowano w prognozach na wewnętrznych
ulicach centrum handlowego Wola Park) nie prowadzi do żadnych utrudnień w ruchu na
skrzyżowaniu wyjazd z Wola Park/Górczewska.
4. W szczycie popołudniowym zauważono skrzyżowania/relacje stanowiące „wąskie gardła” dla
użytkowników transportu indywidualnego jadących w kierunku od centrum jest to rejon
skrzyżowania Ks. Janusza/Obozowa (wloty wschodni i południowy). W odniesieniu do
poszczególnych wariantów zauważono, że w Wariacie “nic nie robić” kolejka pojazdów na
wlocie południowym rozciąga się praktycznie na całą ul. ks. Janusza (rys. 4.16).
Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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5. W Wariacie “budowa łącznika” kolejka pojazdów na wlocie południowym skrzyżowania Ks.
Janusza/Górczewska nie przekracza kilku samochodów i rozładowuje się w prawie każdym
cyklu sygnalizacji świetlnej (rys. 4.17).

Rys. 4.16 Wizualizacja warunków ruchu na ul. ks. Janusza w szczycie popołudniowym, rok 2021, Wariant “nic nie
robić”.

Wykonawca opracowania: Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko sp.j.
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Rys. 4.17 Wizualizacja warunków ruchu na łączniku w szczycie popołudniowym, rok 2021, szczyt popołudniowy,
rok 2021, Wariant “budowa łącznika”.

Wariant “budowa łącznika” charakteryzuje się istotnie lepszymi warunkami ruchu w stosunku do
pozostałych Wariantu „nic nie robić”. Zabezpiecza on również Ks. Janusza przed wzmożonym ruchem
tranzytowym.

BADANIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Analizowane warianty poddano badaniu pod względem emisji zanieczyszczeń powietrza
powodowanego przez ruch drogowy. Do wykonania analizy porównawczej przeprowadzono obliczenia
zanieczyszczeń emitowanych przez samochody:
•

•
•

dwutlenku węgla CO2, jest między innymi produktem spalania paliwa w silnikach pojazdów, gaz
ten występuje też naturalnie w środowisku jednak jego nadmierna zawartość w atmosferze jest
zanieczyszczeniem. Przyczynia się między innymi do zakwaszania mórz i oceanów oraz przede
wszystkim przyczynia się do występowania efektu cieplarnianego8,
tlenków azotu NOx , są między innymi produktami spalania paliwa w silnikach pojazdów,
tlenkom azotu przypisuje się ok. dziesięciokrotnie silniejsze szkodliwe oddziaływanie na
organizm człowieka niż tlenkom węgla9,
pyłu zawieszonego PM10 – jest to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których
średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Jest on szkodliwy z uwagi na zawartość takich
elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie.

8

https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity
Agata Judzińska-Kłodawska: Analiza degradacji środowiska w aspekcie toksyczności spalin. Ekologia i bezpieczeństwo,
AUTOBUSY 6/2014
9
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Norma średniego, dobowego stężenia tego pyłu wynosi według WHO 50 mikrogramów na metr
sześcienny, a roczna 20 mikrogramów na metr sześcienny 10.
Obliczenia emisji wykonano w programie Enviver. Jest to program holenderskiej firmy TNO, który
wykorzystuje mikrosymulacyjne modele ruchu 11. Do wykonania obliczeń wykorzystano
mikrosymulacyjne modele ruchu przygotowane dla wariantów „nic nie robić” i „budowa łącznika”. W celu
eksportu danych z mikrosymulacji ruchu wykorzystano specjalnie opracowany zapis przebiegu
mikrosymulacji który zapisywany jest w ciągu mikrosymulacji w zewnętrznym pliku. W pliku tym zawarta
jest informacja o każdej sekun
dzie symulacji tj. położenie pojazdów wraz z przypisanymi danymi między innymi o ich typie, lokalizacji
w sieci, prędkości oraz przyspieszeniu.
W programie Enviver na podstawie wczytanych danych z przebiegu mikrosymulacji ruchu tworzona jest
przestrzenna mapa z prędkościami pojazdów wraz z koncentracją ich występowania (rys. poniżej).
Dane te są bazą do wykonania obliczeń emisji.

Rys. 5.1 Obliczenia w programie Enviver prędkości pojazdów dla wariantów: “nic nie robić” i „budowa łącznika”.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń tworzone są mapy emisji, które charakteryzują analizowane
korytarze drogowe z zakresie poziomu zanieczyszczenia powietrza w podziale na trzy główne
zanieczyszczenia emitowane przez ruch drogowy tj. CO 2, NOx, PM10. Na kolejnych stronach
przedstawiono wyniki dla dwóch analizowanych wariantów.

10

https://airly.eu/pl/pyl-zawieszony-czym-jest-pm10-a-czym-pm2-5-aerozole-atmosferyczne
https://www.tno.nl/en/focus-areas/traffic-transport/roadmaps/sustainable-traffic-and-transport/sustainable-mobility-andlogistics/improving-air-quality-by-monitoring-real-world-emissions/enviver-model-traffic-flow-and-emissions/
11
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Rys. 5.2 Obliczenia w programie Enviver emisji dwutlenku węgla CO2 przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie
robić” i „budowa łącznika”.

Rys. 5.3 Obliczenia w programie Enviver emisji tlenków azotu NOx przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie
robić” i „budowa łącznika”.
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Rys. 5.4 Obliczenia w programie Enviver emisji pyłu zawieszonego MP10 przez ruch drogowy dla wariantów: “nic
nie robić” i „budowa łącznika”.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń w programie Enviver określono jakie będą ilości emisji w
poszczególnych wariantach w ciągu doby i rocznie. Przeprowadzone analizy wykazały, że budowa
łącznika umożliwi ograniczenie liczby emisji dwutlenku węgla CO 2 o ponad 1300t w skali roku
oraz odpowiednio emisji tlenków azotu NOx o 2,74t i emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,36t.
Tab. 5.1 Wartości dziennych emisji zanieczyszczeń powietrza przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie robić” i
„budowa łącznika” w roku 2021.

Wariant
"nic nie robić"
"budowa łącznika"
Ograniczenie emisji poprzez
budowę łącznika

CO2
17.91
14.29
3.62

Emisje [t]
NOx
0.032
0.024
0.008

PM10
0.003
0.002
0.001

Tab. 5.2 Wartości rocznych emisji zanieczyszczeń powietrza przez ruch drogowy dla wariantów: “nic nie robić” i
„budowa łącznika” w roku 2021.

Wariant
"nic nie robić"
"budowa łącznika"
Ograniczenie emisji poprzez
budowę łącznika

CO2
6 536.42
5 214.08
1 322.34

Emisje [t]
NOx
11.64
8.90
2.74

PM10
1.20
0.85
0.36

Obliczone wartości emisji zanieczyszczeń powietrza oraz przedstawione mapy ich koncentracji
jednoznacznie wskazują, że realizacja Wariantu „budowa łącznika” zabezpiecza mieszkańców ul. Ks.
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Janusza przed koncentracją emisji szkodliwych substancji powodowanych przez ruch drogowy wzdłuż
tej ulicy oraz przekłada się na mniejsze emisje w całym analizowanym obszarze.

BADANIE HAŁASU DROGOWEGO
Analizowane warianty poddano badaniu pod względem emisji hałasu powodowanego przez ruch
drogowy mając na uwadze uwzględnienie wpływu budowy łącznika na klimat akustyczny na ul. Ks.
Janusza. Do wykonania analizy porównawczej poziomów emisji hałasu powodowanych przez ruch
drogowy przeprowadzono obliczenia równoważnego poziomu hałasu LAeq T, dla obydwu wariantów („nic
nie robić” i „budowa łącznika”) wg następującego wzoru:

D
D
L AeqT = L*WA − 10 lg 1 + 2
da
 l0 


  − 6



gdzie:
(1)
( 2)
Q l

Ql
L*WA = 10 lg 1 0 10 0.1LW A( v1 ) + 2 0 10 0.1LW A( v2 ) 
v2t
 v1t


Q1 – natężenie ruchu samochodów osobowych w czasie t,
Q2 – natężenie ruchu samochodów ciężarowych w czasie t,
v1 – średnia prędkość samochodów osobowych [m/s],
v2 – średnia prędkość samochodów ciężarowych [m/s],
da – zależy od temperatury i wilgotności, w tym przypadku da = 320 m.,
l0 = 1m.,
dla miasta
(1)
LWA
(v1 ) = 0.157v1 + 92[dB]
( 2)
LWA
(v 2 ) = 105[dB]

Wyniki obliczeń w postaci map stanowiące plany akustyczne obszaru przedstawionych na kolejnych
stronach.
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Rys. 6.2 Plan akustyczny, szczyt popołudniowy, rok 2021, Wariant “budowa łącznika”.

Dopuszczalny poziom hałasu drogowego dla zabudowy wielorodzinnej w porze dziennej, (czyli takiej
jak w przypadku ul. Ks. Janusza) wynosi 65db12. Przygotowane plany akustyczne wskazują, że w dniach
powszednich w przypadku braku budowy łącznika na ul. Ks. Janusza emisje hałasu powodowane przez
ruch drogowy będą znacznie przekraczały poziomy dopuszczalne. Wg Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska poziomy hałasu dla pory dziennej, które przekraczają 70db kwalifikowane są jako
ekspozycja bardzo wysoka13. Brak realizacji łącznika będzie skutkował narażeniem mieszkańców rejonu
ul. Ks. Janusza na występowanie wysokiej ekspozycji hałasu w godzinach wzmożonego ruchu
drogowego, czyli przez większość czasu pory dziennej. Wysokiej ekspozycji na hałas na ul. Ks. Janusza
można będzie się spodziewać w godz. 7-19 w przypadku braku budowy łącznika.
Natomiast w przypadku budowy łącznika, który umożliwi wyeliminowanie ruchu tranzytowego z ul. Ks.
Janusza emisje hałasu powodowane przez ruch drogowy nie będą przekraczały poziomów
dopuszczalnych. Budowa łącznika do ul. Dywizjony 303 umożliwi skuteczną ochronę mieszkańców
ul. Ks. Janusza przed narażeniem na wysoką ekspozycję hałasu. Na łączniku w wyniku płynnej jazdy
pojazdów również nie będą występowały poziomy wysokiej ekspozycji.
Ochrona mieszkańców ul. Ks. Janusza przed hałasem drogowym jest kolejną przesłanką do
rekomendacji dla budowy tego łącznika.

12

13

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000112/O/D20140112.pdf

http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/pokaz_artykul/pl/front/stanwpolsce/srodowisko_i_zdrowie/halas
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REKOMENDACJE
Na podstawie przeprowadzonych analiz jednoznacznie rekomenduje się realizację nowego łącznika. W
wariancie tym możliwe jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego względem ul. Obozowej i Ks. Janusza
w skutek czego uzyskuje się najlepsze warunki ruchu na skrzyżowaniu Obozowa/Ks. Janusza. Tym
samym wariant ten zapewnia odciążenie ul. Ks. Janusza.
Przeprowadzone analizy wykazały również, że budowa łącznika umożliwi ograniczenie w analizowanym
obszarze liczby emisji dwutlenku węgla CO2 o ponad 1300t w skali roku oraz odpowiednio emisji tlenków
azotu NOx o 2,74t i emisji pyłu zawieszonego PM10 o 0,36t. Jednocześnie zauważono, że budowa
nowego łącznika powoduje istotny spadek koncentracji zanieczyszczeń powietrza w korytarzy ul. Ks.
Janusza i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zabezpieczając tym samym mieszkańców tego obszaru
przed szkodliwym wpływem zanieczyszczeń powietrza związanych z ruchem drogowym
Analizy hałasu przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania ujawniły przekroczenie
dopuszczalnego poziomu hałasu na ul. Ks. Janusza dla wariantu bez nowego łącznika. Poziom hałasu
dla tego wariantu na ul. Ks. Janusza znacznie przekroczy dopuszczalne normy (>70 db). W przypadku
wariantu z nowym łącznikiem poziom hałasu nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm. Zatem
budowa łącznika do ul. Dywizjony 303 umożliwi skuteczną ochronę mieszkańców ul. Ks. Janusza przed
wysoką ekspozycją na hałas drogowy jaka niewątpliwie nastąpi w sytuacji rezygnacji z jego realizacji.
Budowa nowego łącznika zabezpieczy analizowany korytarz uliczny (ul. Ks. Janusza) przed ogólną
degradacją zarówno z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, jak i hałasu.
Należy również zauważyć, że poprzez budowę łącznika istnieje możliwość faktycznej zmiany
zagospodarowania przestrzeni ulicy Ks. Janusza. Ulica Ks. Janusza będzie maiła wówczas na tyle małe
natężenie ruchu, że nie będzie stanowić bariery dla ruchu pieszego czy rowerowego, dając tym samym
możliwość poprawy spójności tkanki miejskiej dla tego obszaru.
W związku z powyższych na podstawie przeprowadzonych analiz dla roku 2021 rekomenduje się dla
analizowanego obszaru:
1. Realizacje nowego połączenia drogowego wraz z korektą południowego wlotu skrzyżowania
Obozowa/ Ks. Janusza (ale bez przebudowy tego skrzyżowania) z założeniem budowy ciągów
pieszych i rowerowych w ramach inwestycji.
2. Wprowadzenie planu rewitalizacji ul. Ks. Janusza w szczególności uspokojenia ruchu na ul. Ks.
Janusza, wraz z zamknięciem wlotu do nowego łącznika w rejonie Dywizjonu 303 na czas
zamknięć związanych z budową II linii metra.
3. Wprowadzenia korekt w programach sygnalizacji świetlnej (w szczególności na
skrzyżowaniach: Górczewska/wjazd do Wola Park, Górczewska/ Góralska, Górczewska/ Ks.
Janusza, Ks. Janusza/Obozowa) na czas budowy II linii metra uwzględniających zmiany w
natężeniach ruchu dla poszczególnych relacji wynikających z zamknięć na ul. Górczewskiej.
4. Utrzymanie dotychczasowych założeń dla ul. Górczewskiej 14 tj. traktowanie jej jako ważny
korytarz dla transportu autobusowego- dowożącego do krańcowej stacji metra (Ks. Janusza).

Zgodnych z opracowaniem: „Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian, mających
na celu zminimalizowanie utrudnień komunikacyjnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu planowanych robót
inwestycyjno-remontowych w Warszawie w latach 2018-2021 przy budowie drugiego etapu odcinka wschodniopółnocnego (3 stacje) oraz budowie drugiego etapu odcinka zachodniego (5 stacji + stacja techniczno-postojowa)
II linii metra na funkcjonowanie układu drogowego i transportowego w Warszawie”. Warszawa 2018r.
14
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