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Przekazuje w zalaczeniu projekt uchwaly Rady Miasta Marki w sprawie zmiany

zapisow Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego m.st,

Warszawy, polegajacej na zmianie trasy koricowego polnocnego odcinka II linii metra.

Uprzejmie prosze 0 niezwloczne przekazanie projektu uchwaly do zaopiniowania

przez radce prawnego i wlasciwa Kornisje Rady oraz wprowadzenie go do porzadku obrad na

najblizszej sesji Rady Miasta Marki .



PROJEKT

Druknr ...
UCHWALANR ...

RADY MIASTA MARK!
Z DNIA ... 2013 ROKU

w sprawie przyjecia stanowiska przez Rade Miasta Marki w sprawie zmiany zapis6w
Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy, polegajacej na zmianie trasy koncowego p61nocnego odcinka II linii metra.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie gminnym (tekst

jedn. Dz. U z 2013 roku, poz. 594 z poiniejszymi zmianami) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1 W zwiqzku z podjeta przez Rade Dzielnicy Biaioteka m. st. Warszawy Uchwatq Nr
XX1I1/80/12 z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany zapis6w 5tudium Uwarunkowan i
Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, polegajqcej na zmianie trasy
koricowego p6tnocnego odcinka II Iinii metra poprzez utworzenie stacji Grodzisk, Rada
Miasta Marki wvraza swoje giebokle poparcie dla postulat6w wskazanych w tej Uchwale w
zakresie zmiany trasy koricowego p6tnocnego odcinka II Iinia metra. Uchwata Rady Dzielnicy
Bialoleka m. st. Warszawy Nr XXII1/80/12 stanowi zalacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2 Rada Miasta Marki podkresla, ze decyzja w sprawie lokalizacji koricowe] stacji metra ma
korzystny wptyw na rozw6j zar6wno p6tnocno-wschodniej czesci Warszawy jak rownlez
miasta Marki. W zwiqzku z powvzszvrn, popieramy wniosek Rady Dzielnicy Bialoieka aby w
analizie nowego wariantu przebiegu koricowego p6tnocnego odcinka II Iinii metra wzlac pod
uwage wptyw tej zmiany na cala aglorneracje warszawskq. Mieszkaricorn Marek na co dzieri
przebywajqcym i pracujqcym w Warszawie zalezv na efektywnym systemie komunikacyjnym
stolicy z miastem Marki. Zmiana lokalizacji z pewnoscia przyczyni sle do lepszego
wykorzystania srodkow UE, zwlekszenia atrakcvjnosci aglomeracji warszawskiej, poprawy
jakosci powietrza, mniejszej presji na stoteczny uktad drogowy czy poprawy klimatu
akustycznego stolicy. Utworzenie stacji Grodzisk wraz z pojemnym parkingiem P&R rnoze
przvczvnic sle do ograniczenia Iiczby wjezdzajacvch do stolicy samochod6w, a tym samym do
oslagnlecla wspomnianych korzvsci,

§ 3 Rada Miasta stwierdza, iz niewielka korekta przebiegu koricowego p6tnocnego odcinka II

Iinii metra rnoze bardzo pozytywnie wplvnac zar6wno na rozw6j aglomeracji warszawskiej
jak rowniez otaczajqcych jq gmin.

§ 4 Uchwaie otrzymujq: Prezydent Miasta 5totecznego Warszawy, Rada Dzielnicy Blaloleka,
Rada Dzielnicy Targ6wek, Zarzad Transportu Miejskiego w Warszawie, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Transprojekt Gdariski ,

§ 5 Wykonanie uchwaty powierza sle Przewodniczqcemu Rady Miasta Marki.

§ 6 Uchwata wchodzi w zvcle z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

Zarowno tereny dzielnicy Bialoleka jak miasto Marki, to jedne z najbardziej intensywnie
rozbudowujqcych sle obszarow aglomeracji warszawskiej oraz podwa rszawskiej. Obecnie wedtug
wstepnvch szacunkow na tym terenie zamieszkuje tqcznie prawie 75 000 osob, Zarowno Blaloleka jak
i miasto Marki z uwagi na obecny charakter zabudowy oraz wysokq atrakcvjnosc dla potencjalnych
nowych mleszkaricow w najbliiszych latach sa skazane na znaczqcy rozwo] infrastruktury mieszkalnej.
W zwiqzku z powyiszym jednym z najwainiejszych zadari najbliiszych lat jest szybkie i skuteczne
potaczenie dzielnicy Bialoleka a w raz z nia miasta Marki alternatywnq do ul. Radzvmlriskie]
komunikacjq publicznq z pozostatymi czesciarnl miasta. Jednym z najbardziej efektywnych zarowno
pod wzgledern finansowym jak i komunikacyjnym rozwlazari jest likwidacja planowanej stacji metra
"Brodno" i utworzenie w zamian stacji metra w poblizu intensywnie rozbudowujqcych si~ osiedli
mieszkaniowych w rejonie ul. Glebocklej i 5karbka z Gor (robocza nazwa stacja "Grodzisk"),
zlokalizowanej po polnocnej stronie Trasy Toruriskiej, na obszarze wezia drogowego Trasy Toruriskie]
i Trasy Olszynki Grochowskiej, w bezposrednim sasiedztwie ul. Glebockie]

Dzieki takiej nowej lokalizacji kilkadziesiqt tvsiecv mieszkaricow Blalolekl oraz Marek uzyska bardzo
dobre polaczenle z miejskim systemem komunikacji publicznej.

Za likwidacjq stacji metra "Brodno" przemawiajq liczne argumenty:

- Obecne tereny Brodna rnaja bardzo szybkie bezposrednie polaczenle trasa tramwajowq przez Most
Gdariski do stacji "Dworzec Gdariski" I linii metra. Po wybudowaniu linii tramwajowej przez Most
Kraslriskiego do stacji metra "PI. Wilsona", czas dojazdu ulegnie jeszcze skroceniu , Ulica Rembleliriska
posiada tez bezposrednle polaczenie tramwajowe do przysztej stacji "Wilenska" II linii metra. Ulicq
Kondratowicza rnozna bardzo szybko dojechac komunikacjq autobusowq do przysztej stacji
"Kondratowicza" IIlinii metra.

- bliskosc stacji 5KM Warszawa "Torunska".

- brak mozllwosci budowy parkingow .Parku] i Jedz" na Brodnie, z uwagi na brak odpowiedniego
miejsca pod takie inwestvcje,

Poza lokalnym znaczeniem utworzenia nowej stacji metra "Grodzisk" naleiy takze wspornn lec 0 jej
strategicznym znaczeniu i lokalizacji dla catego miasta. Przebudowywana obecnie do standardu drogi
ekspresowej (58) Trasa Toruriska, bedzie gtownq brarna wjazdowq dla rnleszkaricow p6tnocno
wschodnich okolic Warszawy. Nowa stacja metra "Grodzisk" znajdzie sle przy wielkim skrzyiowaniu
tej trasy z ul. Giebocka oraz przysztym wschodnim odcinkiem obwodnicy miejskiej, czyli Trasa
Olszynki Grochowskiej. To miejsce stanie sie wainym wezlem przesiadkowym, w ktorvrn bedzle
rnozna zostawiC sarnochod na parkingu "Parkuj i Jedz" - co ma niebagatelne znaczenie dla
ograniczenia ruchu samochodowego w dzielnicach centralnych.



Uchwala Nr XXIII/80/12
Rady Dzielnicy Bialoleka m. st. Warszawy

z dnia 9 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmiany zapisow Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy, poleqajace] na zmianie trasy koricoweqo polnocneqo
odcinka II Iinii metra.

Na podstawie § 50 Statutu Ozielnicy Bialoleka miasta stoleczneqo Warszawy stanowiqcego
zalacznik nr 2 do uchwaly Nr LXXl2182/2010 Rady Miasta Stoleczneqo Warszawy z dnia
14 stycznia 2010r w sprawie nadania statut6w dzielnicom miasta stoleczneqo Warszawy
(Oz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 , z pozn . zm.) i § 7 pkt. 13 uchwaly Nr XLl1422/2008
Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania
dzielnicom Miasta Stotecznego Warszawy do wykonywania niekt6rych zadari i kompetencji
Miasta Stotecznego Warszawy (Oz. Urz. Woj . Maz. Nr 220, poz. 9485 , z pozn, zm.)
w zwiazku z art . 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 0 ustroju miasta stoleczneqo
Warszawy (Oz. U. nr 41 , poz.361 z pozn , zm.) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1.
1. Rada Ozieln icy Bialoleka m. st. Warszawy wnosi 0 zmiane zapisow Studium

Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (dalej
SUiKZP), poleqajaca na zmianie trasy koricoweqo odcinka II Iinii metra, poprzez
likwidacje planowanej koricowej stacji II Iinii metra .Brcdno", zlokalizowanej w poblizu
skrzyzowania ul. Kondratowicza i Rernbieliriskiej.

2. W ocenie Rady Ozielnicy Bialoleka m. st. Warszawy, od planowanej stacji II Iinii metra
.Kondratowicza", zlokalizowanej w poblizu skrzyzowania ulic Kondratowicza
i Sw. Wincentego, trase metra nalezy bezposrednio poprowadzic w kierunku polnocnym,
w strone dzielnicy Bialoleka i utworzyc nowa stacje metra, zlokalizowana po polnocne]
stronie Trasy Torunskie], na obszarze wezla drogowego Trasy Torunskie] i Trasy
Olszynki Grochowskiej , w bezposrednim sqsiedztwie ul. Gt~bockiej, w poblizu
intensywnie rozbudowujqcych sie osiedli mieszkaniowych w rejonie ul. Gt~bockiej
i Skarbka z G6r (stacja .Grodzisk").

3. Propozycja nowego przebiegu trasy koricoweqo odcinka II linii metra, jest przedstawiona
na mapie, kt6ra stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej Uchwaly.

§ 2. Uwzqlednienie nowego przebiegu trasy koncoweqo odcinka II Iinii metra, 0 kt6rym mowa
w § 1, urnozliwia znaczne odsuniecie w czasie koniecznosci budowy w kierunku Bialoleki Iinii
tramwajowej wzdluz ul. Matki Teresy z Kalkuty, Sw. Wincentego i Glebockiej , co uwzqledni
po czesci obawy wyrazons w uchwale XIXl96/2011 Rady Ozielnicy Targ6wek z dnia
9 listopada 201 1 r. oraz uchwale Zarzadu Ozielnicy Targ6wek nr 758/11 z 2 Iistopada 2011 r.

§ 3. Rada Ozielnicy Bialoleka m. st. Warszawy wnosi 0 zrniane zapis6w SUiKZP, poleqajaca
na zmianie lokalizacji parkingu .Parku] i Jedz", w okolicach skrzyzowania ul. Gt~bockiej
i Trasy Toruriskie] (S8). W SUiKZP parking zaplanowano na terenie, kt6ry jest juz

zabudowany przez centrum handlowe. W zwiazku z tym , lokalizacje parkingu nalezy
przeniesc na obszar wezla drogowego Trasy Toruriskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej,
w poblizu nowej stacji II linii metra, proponowanej w § 1 pkt 2 niniejszej Uchwaty.

§ 4. Oodatkowo, niezaleznie od wyboru docelowego sposobu obsluqi komunikacyjnej
wschodniej czesci Bialoleki, Rada Ozielnicy Bialoleka wnosi 0:

a) zachowanie w SUiKZP planowanej Iinii tramwajowej w Trasie Mostu P6tnocnego,
b) wpisanie w SUiKZP planowanej Iinii tramwajowej w Trasie Olszynki Grochowskiej,

na odcinku pomiedzy Trasa Toruriska a Trasa Mostu P6tnocnego.



§ 5. Uchwale przekazuje sie Prezydentowi m.st. Warszawy, Przewodniczqcemu Rady
m. st. Warszawy, Dyrektorowi Biura Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy oraz
Dyrektorowi Zarzadu Transportu Miejskiego m. st. Warszawy.

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Dzielnicy Bialoleka m. st. Warszawy.

§ 7. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podiecia.

Przewodniczqcy Rady
Dzielnicy Bietoiek» m. st. Warszawy

Pawel Tyburc



Uzasadnienie
do uchwaly Nr XXII/ISOl 12
Rady Dzielnicy Bialoleka Ill. st. Warszawy
z dnia 9 stycznia 20 12 roku

Wschodnie tereny dzielnicy Bialoleka (zwane Zielona Bialoleka), to jedna
z najbardziej intensywnie rozbudowujqcych sie czesci Warszawy. Szacuje sie, ze obecnie
mieszka na tym terenie ok. 40 000 os6b. Dla tego terenu uchwalono miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, kt6re bez zadnych oqraniczeri , pozwalaja na jego
zabudowanie budownictwem wielorodzinnym. Analizujac wydane pozwolenia na budowe,
istnlejace mpzp oraz dane demograficzne, rnozna ocenic, ze w ciaqu najblizszych 10-15 lat,
zamieszka na tym obszarze dodatkowo ponad 100 tys. os6b . Dlatego jednym
z najwazniejszych zadari jest szybkie i skuteczne polaczenie Zielonej Bialoleki kornunikacja
publiczna z pozostalyrni czesciarni miasta. Takim rozwiazaniern , efektywnym zar6wno pod
wzqledern finansowym (brak wzrostu koszt6w) , jak i komunikacyjnym jest Iikwidacja
planowanej stacji metra .Brodno" i utworzenie w zamian stacji metra w pobllzu intensywnie
rozbudowujqcych si~ osiedli mieszkaniowych w rejonie ul. Glebockle] i Skarbka z G6r
(robocza nazwa stacja "Grodzisk"), zlokalizowanej po polnocnej stronie Trasy Torunskiej,
na obszarze wezla drogowego Trasy Torunskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej,
w bezposrednirn sas ledztwie ul. Glebockie]

Dzieki takiej nowej lokalizacji kilkadziesiat tyslecy rnieszkancow Zielonej Bialoleki
uzyska bardzo dobre polaczenie z miejskim systemem komunikacji publicznej.

Za likwidacja stacji metra .Brodno" przernawiaja Iiczne argumenty:
../ okolice ul. Rernbielinskiej juz obecnie sa bardzo dobrze skomunikowane

z pozostalymi czesciarni Warszawy, w przeciwieristwie do obszar6w wschodniej
Blaloleki, kt6ry w ponad polowie obszaru nie ma bezposrednieqo polaczenia
z Centrum. Mieszkancy wschodniej Bialoteki spedzaja w korkach kilka godzin
dziennie. Tereny Br6dna rnaja bardzo szybkie bezposrednie polaczenie trasa
trarnwajowa przez Most Gdanski do stacji .Dworzec Gdariski" I Iinii metra. Po
wybudowaniu linii tramwajowej przez Most Krasiriskieqo do stacji metra "PI.
Wilsona", czas dojazdu ulegnie jeszcze skr6ceniu. Ulica Rembielinska posiada
tez bezposrednie polaczenie tramwajowe do przyszlej stacji "Wilenska" II Iinii
metra . Ulloa Kondratowicza rnozna bardzo szybko dojechac kornunikacja
autobusowa do przyszlej stacji .Kondratowicza" II linii metra.

../ bliskosc stacji SKM Warszawa .Torunska".

../ brak rnozliwosci budowy parking6w .Parkui i Jedz" na Br6dnie, z uwagi na brak
odpowiedniego miejsca pod takie inwestycje,

../ brak realnej mozliwosci dalszego przedluzenia w przyszlosci II Iinii metra
na obszary dalszej rozbudowy m.st. Warszawy,

../ brak plan6w rozbudowy osiedla .Brodno",

../ istniejaca juz obecnie zabudowa wielorodzinna w rejonie ul. Glebockiej (40 tys.
rnieszkancow).

Poza loka lnym znaczeniem utworzenia nowej stacji metra .Grodzisk" nalezy takze
wspornniec 0 jej strategicznym znaczeniu i lokalizacji dla caleqo miasta. Przebudowywana
obecnie do standardu drogi ekspresowej (S8) Trasa Torunska, bedzie gt6wnq brarna
wjazdowq dla rnieszkancow p6tnocno-wschodnich okolic Warszawy. Nowa stacja metra
"Grodzisk" znajdzie sie przy wielkim skrzyzowaniu tej trasy z ul. Gt~bockq oraz przyszlyrn
wschodnim odcinkiem obwodnicy miejskiej, czyli Trasa Olszynki Grochowskiej . To miejsce
stanie sie waznyrn wezlern przesiadkowym, w kt6rym bedzie rnozna zostawic samoch6d na
parkingu .Parku] i Jedz" - co ma niebagatelne znaczenie dla ograniczenia ruchu
samochodowego w dzielnicach centralnych.



'.

Pragniemy podkreslic, nawiazuiac do jednobrzmiqcych stanowisk Rad Dzielnic
Targ6wka i Bialoleki z 11 lutego 2011 r., ze jak najszybsza budowa odcinka potnocno
wschodniego II Iinii metra znaczaco usprawni kornunikacje dla mieszkaric6w wielu teren6w.
Nie bez znaczenia jest fakt , ze proponowany kierunek rozbudowy metra w kierunku Zielonej
Bialoleki generowac ,bedzie z pewnoscia 0 wiele wieksze potok i pasazerow, co odciazy
pozostale, obciazone obecnie elementy systemu komunikacji miejsk iej.
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