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SPOTKANIE INFORMACYJNE
w sprawie wariantów budowy

obwodnicy aglomeracyjnej Warszawy 

wraz z linią kolejową nr 20

Uwaga! Informujemy, że niniejsze spotkanie informacyjne w sprawie planowanej obwodnicy 
aglomeracji warszawskiej będzie transmitowane na żywo na Facebooku.

Biorąc udział w spotkaniu wyrażają Państwo zgodę na udostępnienie wizerunku w materiale 
filmowym udostępnionym na fanpejdżu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Osoby, które nie zgadzają się na filmowanie ich wizerunku proszone są o opuszczenie sali. 



PLAN  SPOTKANIA:

1. Przywitanie przybyłych

2. Prezentacja wprowadzająca
- koncepcja budowy obwodnicy
- centralny port komunikacyjny  CPK
- harmonogram prac 
- aktualna sytuacja komunikacyjna i planistyczna gminy 
- warianty inwestycji na terenie gminy
- Obwodnica Aglomeracji Metropolii Warszawskiej

SZANSE i ZAGROŻENIA

3. Dyskusja



Koncepcja budowy obwodnicy
aglomeracyjnej Warszawy

źródło :http://www.rynekinfrastruktury.pl



Centralny Port Komunikacyjny

źródło: http://kronika24.pl

źródło: http://www.cpk.pl

Inwestycja główna 
– budowa 
międzynarodowego 
portu lotniczego w 
gminie Baranów

Centralna lokalizacja 
względem aglomeracji 
warszawskiej i łódzkiej



Wzmocnienie 
krajowej
Sieci drogowej i 
kolejowej poprzez 
realizację 
inwestycji 
towarzyszących.

źródło: http://www.cpk.pl



Założenia:

• Zapewnienie oszczędności 
kosztów czasu społeczeństwa, 
• poprawy bezpieczeństwa 
użytkowników dróg,
• obniżenia kosztów transportu osób i towarów. 

oraz

wyprzedzająco rozwiązanie przewidywanych potrzeb w 
zakresie nowych funkcjonalności sieci drogowej 
związanych z rozwojem ekonomicznym Mazowsza i 
Kujaw, przy zachowaniu nieprzemijających walorów tych 
terenów. 

Obwodnica aglomeracji warszawskiej
Droga S50 / S10

Obraz z Pixabay



Obwodnica aglomeracji warszawskiej
Droga S50 / S10

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK

Założenia:

Spięcie w system dróg w 
rejonie Warszawy:

- Autostrady A2,

- Autostrady A1,

- Drogi S7 (Gdańsk –

Kraków),

- Drogi S8 

(Katowice/Wrocław –

Białystok),

- Drogi S17 

(Lublin/Rzeszów).



Harmonogram  prac  trasa  S50

I etap przygotowano studium korytarzowe 

2019/
2020 r.

pozyskanie finansowania na prace przygotowawcze,
zatwierdzenie Programu Inwestycji, 
ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej oraz pozyskaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2020 -
2024 r. 

wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej

2023 r.
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wskazanie wariantu 
do realizacji)

2024 -
2028 r.

badania archeologiczne

2025 r. przetarg na projekt i roboty budowlane

2026 -
2029 r.

projektowanie i roboty budowlane

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36759/Obw



Dzisiejsza ponadlokalna infrastruktura 
drogowa gminy



Dzisiejsza ponadlokalna infrastruktura 
drogowa gminy

Wyniki 
Generalnego 
pomiaru ruchu
w 2015 roku 
/GDDKiA/

Wyniki Generalnego 
pomiaru ruchu
w 2000 roku 
/GDDKiA/



Zestawienie wyników 
Generalnego Pomiaru 
Ruchu w ciągu DK61
w latach 2000 i 2015
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Opracowanie własne UMiG Serock



Dzisiejsza ponadlokalna infrastruktura 
drogowa gminy

Wyniki Generalnego 
pomiaru ruchu dla 
DW632 
w 1995 i 2000 roku
/SISKOM/

Wyniki Generalnego 
pomiaru ruchu dla 
DW632 
w 2015 roku 
/GDDKiA/



Zestawienie wyników 
Generalnego Pomiaru 
Ruchu w ciągu DW632
w latach
1995, 2000 i 2015

Dzisiejsza ponadlokalna infrastruktura 
drogowa gminy
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Kierunki rozwoju Miasta i Gminy



Kierunki rozwoju Miasta i Gminy



Należy założyć, że układ komunikacyjny 
służący obsłudze terenów budowlanych 
docelowo będzie zajmował ok. 10 % 
powierzchni terenów przeznaczonych 
pod zabudowę, zatem  66% terenów 
budowlanych  wyznaczonych w studium 
(t.j ok. 3770 ha) stanowi rezerwę 
terenową. 
Największym stopniem konsumpcji 
charakteryzuje się centrum miasta 
Serock oraz tereny położone w bliskim 
sąsiedztwie Jeziora Zegrzyńskiego. 

Opracowanie własne UMiG Serock

Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego wyznacza
ok. 5700 ha terenów
pod zabudowę,
z czego zainwestowanych jest
ok. 1340 ha (ok. 23,5 %). 

Analiza konsumpcji ustaleń studium Gminy Serock



Kierunki rozwoju Miasta i Gminy

Jednofunkcyjny zespół 
zabudowy

źródło: http:www.google.com/maps



Warianty budowy drogi S50
źródło: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw



Warianty budowy drogi S50

źródło: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw



Lepsze połączenia kolejowe powiatów z Warszawą
- dodatkowe tory do Legionowa

źródło: https://www.plk-sa.pl/,   https://www.rynek-kolejowy.pl/ 

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - planują budowę dodatkowych torów 
aglomeracyjnych na trasie z Warszawy do Legionowa.

Planowana inwestycja zapewni możliwość przejazdu większej liczby pociągów i jeszcze 
lepsze podróże z podwarszawskich powiatów do stolicy.

Spółka ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności budowy nowych torów w 
aglomeracji warszawskiej.

Studium wykonalności dotyczy budowy dwóch dodatkowych zelektryfikowanych torów 
aglomeracyjnych na ok. 20 km odcinku od stacji Warszawa Wschodnia do stacji 
Legionowo.
W efekcie planowana jest rozbudowa do układu
sześciu torów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga
oraz czterech torów na odcinku Warszawa Praga – Legionowo.
Wykonawca przeanalizuje również rozbudowę linii z Legionowa do Wieliszewa o dodatkowy 
tor oraz budowę nowej pary torów z Warszawy Pragi do Warszawy Gdańskiej z nowym 
mostem przez Wisłę i budowę nowej linii kolejowej omijającej Nowy Dwór Mazowiecki na 
odcinku Choszczówka/Legionowo – Kątne/Świercze o prędkości 250 km/h.

Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2022 roku.



Linia kolejowa nr 20 - warianty
źródło: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02



Linia kolejowa nr 20 - warianty

źródło: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02



Oficjalne  konsultacje  w  sprawie  CPK
od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r.

Składanie  uwag  za  pośrednictwem:

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

do 10.03.2020 r.

Uwagi  prosimy  dodatkowo
kierować  na  adres:

konsultacje@serock.pl



Analiza potencjalnych
zysków i strat

SZANSE ZAGROŻENIA

Odciążenie dróg dojazdowych do Warszawy (rozłożenie 
potoków ruchu)

Hałas

Obniżenie walorów turystycznych

Wzrost dostępności komunikacyjnej gminy Wycinka lasów

Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego

Zwiększenie zanieczyszczenia (spaliny… itp.)

Sprawna komunikacja z Centralnym Portem 
Komunikacyjnym

Potencjalne pogorszenie komunikacji po obu stronach 
Narwi

Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w gminie Wykluczenie komunikacyjne w razie braku węzła 
drogowego

Nowe miejsca pracy Negatywny wpływ na rezerwaty i obszary Natura2000

Wzrost wartości nieruchomości Wywłaszczenia/ Wysiedlenia

Możliwość poprawy skomunikowania obu brzegów rzeki Przecięcie lokalnych dróg

Spadek wartości gruntów wzdłuż trasy



Dziękujemy za uwagę

Kontakt:

Referat Gospodarki Gruntami Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju

Tel.: 22 782 88 31, 22 782 88 27

planowanie@serock.pl


