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Szanowny …………………….. 

w imieniu mieszkańców Łomianek zwracamy się o poparcie naszych starań dotyczących przebiegu 

trasy S7 przez nasze miasto. 

Poniżej przedstawiamy stan obecny: 

Zgodnie z procedowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) koncepcją 

trasa ekspresowa S7 w nowym przebiegu, biegnąca od Węzła „Kolejowa” na obecnej DK7 do 

Cmentarza Północnego, ma biec po nasypie. Wyniesiona trasa, dodatkowo zwieńczona ekranami stanie 

się murem pomiędzy Łomiankami a Kampinoskim Parkiem Narodowym (KPN) i będzie dominować nad 

przyjazną człowiekowi okolicą. Należy zaznaczyć i podkreślić, że w tym miejscu do Kampinosu 

przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy Łomianek, ale liczni mieszkańcy Warszawy. 

Obszar, przez który będzie przebiegać projektowana trasa, jest terenem bezpośrednio przylegającym 

do KPN i do bardzo cennego ścisłego rezerwatu „Sieraków”, co stanowi o jego unikalności.   

Ten piękny i ważny przyrodniczo fragment otuliny Puszczy Kampinoskiej jest przykładem koegzystencji 

człowieka z przyrodą. Przebiegają tu trasy piesze i rowerowe łączące bezpośrednio Warszawę  

z Łomiankami z KPN. Znajduje się tu stadnina koni, zaobserwować można łosie i sarny oraz wiele 

gatunków ptaków. Otwarta przestrzeń tworzy korytarz powietrzny, przez który do Warszawy napływa 

czyste powietrze z rozległych przestrzeni Puszczy Kampinoskiej. 

Zrealizowanie budowy trasy (w istocie łącznicy pomiędzy S8 i S7, jako północnego wylotu z Warszawy) 

w zakładanym kształcie, tzn. pozostawienie jej na powierzchni spowoduje, że cała południowo - 

zachodnia część Łomianek znajdzie się w drogowym „klinie”. Konsekwencje są oczywiste: bezpowrotnie 

zniszczy to i zdegraduje jedno z najpiękniejszych miejsc w najbliższym sąsiedztwie Warszawy, ponadto 

Stolica i Łomianki zostaną odcięte od Puszczy. Jest bezdyskusyjne, że planowana 6 pasmowa trasa 

ekspresowa będzie miała degradujący wpływ na otoczenie. 

Zdajemy sobie sprawę, że łącznica pomiędzy S8 a S7 jest potrzebna aby usprawnić wyjazd z Warszawy 

i że wybrana lokalizacja (jedna z kilku) ma swój sens. Nie godzimy się jednak na degradację tego terenu 

ze szkodą dla przyrody i otoczenia. Trudno jest bowiem przyjąć do wiadomości, że to piękne, unikatowe 

miejsce, po prostu zniknie z polskiego krajobrazu. 

Zamiast tworzyć kolejną barierę w systemie ekologicznym Kampinoski Park Narodowy - Dolina 

Środkowej Wisły, proponujemy i prosimy o zastosowanie rozwiązań technicznych na miarę XXI wieku.  

Takim rozwiązaniem jest wybudowanie tunelu, co godzi cele komunikacyjne z zachowaniem 

krajobrazu i przyrody oraz radykalnie zmniejsza uciążliwości dla mieszkańców. 

Jeżeli przy budowie północnej obwodnicy Krakowa zaplanowano trzy tunele, aby nie niszczyć walorów 

krajobrazu, to dlaczego w przypadku Warszawy, Łomianek i Kampinoskiego Parku Narodowego 

jest to niemożliwe? 

Tunel godzi wszystkie strony oraz jest przykładem nowoczesnego planowania i budowania. Zalety są 

oczywiste, ale należy je powtarzać: 

- minimalnie ingeruje w przyrodę, 



- nie tworzy dodatkowych barier w systemie ekologicznym, umożliwiając swobodne przemieszczanie 

się zwierząt, 

- nie blokuje korytarzy powietrznych, 

- zachowuje unikatowy charakter Łomianek leżących pomiędzy KPN, a Doliną Środkowej Wisły, 

pozwala bezkolizyjnie i bezkonfliktowo przeprowadzić projektowaną trasę. 

Jednocześnie proponujemy, aby wybudować cały odcinek trasy-łącznicy (od węzła “Kolejowa” do S8 na 

Bemowie) z 4 pasami po 2 pasy w jednym kierunku) i uruchamiać pas awaryjny w godzinach szczytu -  

a oszczędności wynikające z: 

- rezygnacji z 3 pasa po obu stronach, 

- braku konieczności budowy nasypu, 

przeznaczyć na tunel. Proponujemy, aby zaczynał się on na wysokości ul. Wiślanej, a kończył się przed 

planowanym węzłem Kolejowa. 

Takie rozwiązanie miałoby większe szanse na dofinansowanie ponieważ - łączy rozwój transportowy  

z ochroną środowiska i stanowi mniejsze zagrożenie dla sąsiadującego z projektowaną drogą 

Kampinoskiego Parku Narodowego  i ścisłego rezerwatu przyrody. Zmniejsza też radykalnie uciążliwość 

dla mieszkańców sąsiadujących osiedli. 

Takie rozwiązanie jest też uzasadnione utrzymaniem przez GDDKiA w procedowanej koncepcji 

dotychczasowego wylotu DK7 śladem ul. Kolejowej w Łomiankach i ul. Pułkowej w Warszawie, który  

w dalszym ciągu obsługiwał będzie przeważającą część wyjazdów w kierunku północnym z Warszawy 

oraz ruchu tranzytowego z północy. 

Nasz postulat nazwaliśmy „Zielone Wrota Warszawy”. Jego zalety to: 

- rozwiązanie węzła gordyjskiego i pogodzenie pozornie wykluczających się oczekiwań / potrzeb – 

trasa, przyroda, mieszkańcy, 

- inwestowanie w nowe drogi w sposób: nowoczesny, prospołeczny, proekologiczny, z troską o 

przyrodę i potrzeby mieszkańców-na miarę XXI wieku. 

Dlatego raz jeszcze uprzejmie prosimy o poparcie naszego projektu, o wsparcie naszych starań w celu 

ochrony unikatowego miejsca od bezpowrotnego zniszczenia. 

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

Za Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia 
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