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WNIOSEK 

 
W nawiązaniu do obwieszczenia z dnia 18.09.2017 r. numer WOOŚ-II.4200.8.2016.MW.18 składam wniosek o 
rezygnację z realizacji przedsięwzięcia „Północny wylot z Warszawy drogi ekspresowej S-7  
w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, ETAP II – budowa drogi 
ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej” w wariancie II lub wariancie II B i wnioskuję o 
realizację tego przedsięwzięcia w wariancie I lub III. 
 

UZASADNIENIE: 
 
Bemowo jest dzielnicą Warszawy zamieszkana przez około 150 000 mieszkańców. Mniej więcej tyle samo ludzi 

mieszka w Opolu.  Z tym, że Opole ma własną obwodnicę, a w pośrodku Bemowa mają przebiegać dwie duże 

międzynarodowe trasy szybkiego ruchu: S-8 (już istniejąca) i projektowana S-7. Nie ma innej dzielnicy w 

Europie, gdzie w pośrodku osiedli mieszkaniowych przechodziłyby i krzyżowały się dwie potężne arterie 

komunikacyjne, którymi jeździ codziennie tysiące TIR-ów. To połączenie radykalnie pogarsza środowiskowe 

warunki mieszkania na Bemowie. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest budowa tunelu, do którego jeden wjazd ma być 

zlokalizowany na przylegającej do ulicy Powstańców Śląskich części Lotniska Bemowo. Nie zostało w pełni 

uwzględnione w wariancie opracowanym przez GDDKiA, że 80% wiatrów przychodzi ze strony zachodniej, a 

więc dokładnie od strony przebiegu trasy S7 i jej wylotu. Oznacza to, że tak jak dziś spora część Bemowa cierpi z 

powodu smrodu ze śmieciowej góry na Wólce, podobnie będzie ze spalinami wylotu tunelu na lotnisku 

Bemowo – wiatr będzie je permanentnie nawiewać na osiedla dzielnicy Bemowo.  

Lotnisko Bemowo jest naturalnym kanałem powietrznym, którym dziś dokonuje się przewiew Bemowa i 

Warszawy powietrzem z Puszczy Kampinoskiej. Po uruchomieniu trasy, którą będą nieustannie jeździły wielkie 

ciężarówki, stanie się dodatkowym elementem nawiewającym spaliny i przyczyniającym się do powstawania 

smogu, co dotyczyć będzie nie tylko Bemowa, ale i całej Warszawy. 

Drugi wylot tunelu jest zlokalizowany przy osiedlach położonych przy Obrońców Tobruku i Księcia Bolesława, 

oraz szkole i przedszkolu na ul. Andriollego. Wentylacja tunelu spowoduje poważne zanieczyszczenie powietrza 

tych osiedli i placówek edukacyjnych.  

GDDKiA nie planuje rozbudowy węzła NS w stronę południową. Oznacza to, że projektowana w wariancie II/II B 

trasa S 7 będzie wprowadzała transport kołowy do istniejącej trasy S 8, której rozbudowy i poszerzenia GDDKiA 

również nie przewiduje. Już dziś na trasie S 8 na wysokości Bemowa w godzinach szczytu są korki, o czym 

wiedzą wszyscy kierowcy. Dołączenie do S 8 terminalnego wlotu kolejnej trasy szybkiego ruchu spowoduje 

permanentny zator. GDDKiA oczywiście nie uwzględniła w swoich prognozach wzrostu zanieczyszczeń 

powietrza faktu, że sumaryczna emisja spalin pojazdów stojących w korku jest kilkukrotnie wyższa, a takiej 



sytuacji należy się optymistycznie spodziewać przez co najmniej 6-8 godzin w ciągu doby, pesymista będzie tam 

oczekiwał permanentnego zatoru. 

Jedynym węzłem łączącym Bemowo z trasą S 7 ma być węzeł Gen. Maczka powiązany z ulicą Powstańców 

Śląskich, która już obecnie jest bardzo zatłoczona i generuje zanieczyszczenia. Należy się spodziewać, że w 

wyniku realizacji przedsięwzięcia zatłoczenie i zanieczyszczenia na ulicy Powstańców Śląskich wzrosną 

dramatycznie. 

Planowany wariant II trasy S7 łączy się z dużym zanieczyszczeniem spalinami dzielnicy Bemowo, szczególnie 

niebezpieczne jest to dla dzieci, zwłaszcza ze szkół podstawowych. Tunel ma być zasadniczo wentylowany 

poziomo. Jeden wylot tunelu (przed węzłem NS) jest przy szkole podstawowej na Andriollego, a drugi wylot 

tego samego tunelu nieopodal szkoły na Zachodzącego Słońca. Planowane elementy wentylacji pionowej 

tunelu wychodzą natomiast tuż przy boisku szkoły na Oławskiej. Tak więc dzieci z 3 dużych szkół 

podstawowych, w których dzisiaj uczy się w systemie zmianowym prawie 3 tysiące dzieci będą nieustannie 

poddane działaniom spalin!  

Medycznie jest udowodnione w dużych badaniach, że spaliny silnikowe z diesla powodują wzrost alergii i że 

budowa autostrad powoduje skokowy wzrost zachorowalności na astmę oskrzelową u ludzi mieszkających 

wzdłuż ich przebiegu. Jesteśmy rodziną i nasze dzieci chodzą do szkoły, przedszkola. Będą one narażone na 

nieustanną ekspozycję na spaliny diesla. Jeśli dziś zostanie podjęta decyzja o budowie trasy S7 w wymienionym 

wariancie, to deklarujemy, że jeśli nasze dzieci zachorują na astmę, pozwiemy do sądu tych, którzy tą decyzje 

podpisali. Dziś firmy produkujące papierosy płacą gigantyczne odszkodowania ludziom chorym na raka płuc, 

jutro podobnie może się stać z tymi, którzy dziś podpiszą szkodliwą dla naszych dzieci decyzję o budowie trasy 

ziejącej spalinami z wylotów i wentylacji tuneli w bliskości szkół podstawowych.  

Oprócz zagrożeń o charakterze środowiskowym i ekologicznym realizacja przedsięwzięcia w wariancie II lub II B 

nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Wariant I – który wykorzystuje już istniejący szlak DK 7 ze wszystkimi 

wyburzeniami i dobudowami generuje podobny koszt, ale szkodliwemu wpływowi podlega w nim niemal 

dziesięciokrotnie niższa okluzja mieszkańców. Czy ważniejsze są estakady i budynki wymagające wyburzenia, 

czy zdrowie dziesiątek tysięcy ludzi, w tym bardzo wielu dzieci? Z kolei wariant III – budowy trasy na granicy z 

Puszczą Kampinoską, dla zapewnienia wymaganej przez ekologów swobody przemieszczania się zwierząt 

wymaga budowy estakad dla zwierząt. Ale koszt budowy tych estakad w przeliczeniu jest 5-6 razy niższy niż 

koszt budowy zaledwie 1 km trasy w tunelu. Istnieje również alternatywa – można trasę puścić górą, a dołem 

niech sobie chodzą zwierzęta. 

Na Bemowie jest dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o edukację. Brakuje przedszkoli – w tym roku dla dzieci 

brakuje 1000 miejsc w przedszkolach, dzieci trzeba zawozić do przedszkoli na Woli i Białołęce. Brakuje też szkół 

podstawowych – w większości szkół dzieci uczą się w systemie zmianowym, na 2, a nawet 3 zmiany, mają lekcje 

w świetlicach itp. Problemem zasadniczym jest brak terenu, na którym można by wybudować kolejne szkoły i 

przedszkola. Natomiast teren pośrodku Bemowa idzie pod trasę S7. Jeśli nie ma żadnej możliwości, żeby trasa 

S7 przechodziła poza miastem, postulujemy, aby pod trasę S7 przeznaczyć istniejącą już DK 7, czyli wariant I 

projektu S7, a wtedy rozwiązałyby się problemy edukacyjne Bemowa. 

 

      …………………………………………………….   

       Data i podpis 

 

 


