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Budowa ul. Czerniakowskiej-Bis 
wraz z przebudow ą ul. Augustówka 

w Warszawie
Konsultacje społeczne

3 kwietnia 2008 r. 7 kwietnia 2008 r.



BUDOWA UL. CZERNIAKOWSKIEJ – BIS WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ UL. AUGUSTÓWKA



PLANOWANY UKŁAD TRANSPORTOWY W REJONIE 
PROJEKTOWANEJ UL. CZERNIAKOWSKIEJ – BIS 

I UL. AUGUSTÓWKA



Analiza Ruchu



Czerniakowska – Czerniakowska – Bis 2030

ANALIZA RUCHU



Wschodnia – Czerniakowska – Bis 2030

ANALIZA RUCHU



Trasa Siekierkowska – Czerniakowska – Bis 2010

ANALIZA RUCHU



Augustówka Zawodzie 2030

ANALIZA RUCHU



Augustówka Powsi ńska 2030

ANALIZA RUCHU



STUDIUM TRAMWAJOWE



STUDIUM TRAMWAJOWE



Projektowana trasa



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej z ul. Czerniakowsk ą-Bis do             

ul. Augustówka                                     

SkrzyŜowanie z ul. Planowan ą Melomanów

SkrzyŜowanie z ul. Planowan ą Zachodni ą
wg propozycji Urz ędu Dzielnicy Mokotów

Włączenia w ul. Wolick ą

SkrzyŜowanie z ul. Santock ą

SkrzyŜowanie z estakad ą Trasy 
Siekierkowskiej

SkrzyŜowanie z ul. Planowan ą Wschodni ą

C
zerniakow

ska

A
ugustów

ka



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej-Bis z ul. Augustó wka do                  

ul. Powsi ńskiej                                     

SkrzyŜowanie z ul. Powsi ńską

SkrzyŜowanie z ul. Zawodzie

Zjazdy w ul. Statkowskiego

SkrzyŜowanie z ul. Czerniakowsk ą-Bis

Augustó
wkaP

ow
sińska



DANE TECHNICZNE

ul. Czerniakowska-Bis
• klasa drogi - G
• prędkość projektowa - 50 km/h
• szeroko ść jezdni - 2x7,5m
• kategoria ruchu - KR5
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN
ul. Augustówka na odcinku do ul. Zawodzie
• klasa drogi - G
• prędkość projektowa - 50 km/h
• szeroko ść jezdni - 2x7,5m
• kategoria ruchu - KR5
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN
ul. Augustówka na odcinku od ul. Zawodzie do ul. An toniewskiej
• klasa drogi - Z
• prędkość projektowa - 50 km/h
• szeroko ść jezdni - 2x7,5m
• kategoria ruchu - KR5
• dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100 kN



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej z ul. Czerniakowsk ą-Bis do                                     

ul. Planowanej Zachodniej - Wariant 1
U

l. P
lanow

ana Z
achodnia

U
l. P

lanow
ana 

M
elom

anów

Likwidacja poł ączenia z ul. Bluszcza ńską
SkrzyŜowanie wg propozycji 

Urzędu Dzielnicy 

Budowa ł ącznika dla obsługi osiedla po 
południowej stronie ul. Nehru

Proponowana lokalizacja bazarku 
wg Burmistrza Dzielnicy



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej z ul. Czerniakowsk ą-Bis 

do ul. Planowanej Zachodniej – Wariant 2
U

l. P
lanow

ana Z
achodnia

U
l. P

lanow
ana 

M
elom

anów

Przedłu Ŝenie łącznika dla obsługi osiedla po 
południowej stronie ul. Nehru 

SkrzyŜowanie wg propozycji 
Urzędu Dzielnicy 



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej z ul. Czerniakowsk ą-Bis do                                   

ul. Planowanej Zachodniej – Wariant 3

U
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Wariant bez skrzy Ŝowania

Przeniesienie przystanków autobusowych



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej-Bis z estakad ą Trasy 

Siekierkowskiej do  ul. Wolickiej 

Etap 1 - rozwi ązanie na prawoskr ęty-
problem z obsług ą przyszłych osiedli 
mieszkaniowych,  brak przepisowej 
odległo ści mi ędzy skrzy Ŝowaniami



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od ul. Santockiej do skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej-Bis z           

ul. Augustówka

Lokalizacja przystanków autobusowych przy 
skrzy Ŝowaniu z ul. Santock ą



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Czerniakowskiej-Bis z ul. Augustó wka do                  

ul. Statkowskiego

Wjazd bramowy do likwidacji Wjazd bramowy do przeniesienia



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od skrzy Ŝowania ul. Statkowskiego do ul. Zawodzie

Wjazdy bramowe 



PLAN SYTUACYJNY
odcinek od ul. Zawodzie do skrzy Ŝowania ul. Powsi ńskiej z ul. Augustówka

Wjazdy bramowe 

SkrzyŜowanie ul. Augustówka z ul. Powsi ńską



ŚcieŜki rowerowe wzdłu Ŝ ul. Czerniakowskiej - Bis
ŚCIEśKI ROWEROWE

Po prawej stronie jezdni projektowana 
ścieŜka rowerowa zaczyna si ę od 

ul. Planowanej Melomanów, ze wzgl ędu na 
pozostawienie rezerwy pod ekrany 

akustyczne



ŚcieŜki rowerowe wzdłu Ŝ ul. Augustówka na odcinku od ul. Czerniakowskiej – B is 
do ul. Zawodzie

ŚCIEśKI ROWEROWE



ŚcieŜka rowerowa wzdłu Ŝ ul. Augustówka na odcinku od ul. Zawodzie do 
ul. Powsi ńskiej

ŚCIEśKI ROWEROWE



Przekroje Normalne



PRZEKROJE NORMALNE



Wyburzenia budynków



- zabudowa ń działkowych przy 
skrzy Ŝowaniu ul. Czerniakowskiej –
Bis i ul. Augustówka oraz 
zabudowa ń na ogródkach 
działkowych le Ŝących na trasie 
projektowanej ulicy

- istniej ących, starych magazynów 
znajduj ących si ę na końcu ul. Nehru

WYBURZENIA

















DYSKUSJA


