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SYNTEZA OPRACOWANIA ORAZ WNIOSKI  
Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY 

W wyniku przeprowadzonych analiz rozstrzygnięto, zidentyfikowane w Raporcie wstępnym (Etapie I 
przedmiotowego Studium), dylematy o charakterze planistycznym i projektowym, opracowano wnioski 
oraz sformułowano rekomendacje. 

Rozstrzygnięte dylematy: 

1. Ocena Wariantu W1 – tj. przebiegu III linii zgodnego ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (uchwalonego przez Radę m.st. Warszawy  

w 2006 r.) oraz Wariantu W2 – wskazanego do analiz przez Zamawiającego – wykazała, że 

korzystniejsze będzie odstąpienie od przebiegu określonego w ww. Studium. Pomimo różnicy  

w liczbie stacji przewidzianych w I etapie realizacji III linii na odcinku pomiędzy stacjami Stadion 

Narodowy i Gocław (W1: 6 stacji; W2: 5 stacji), niewątpliwą zaletą Wariantu 2 jest możliwość 

przedłużenia linii metra z Gocławia na lewą stronę Wisły.  

 

Wariant W2 cechuje się także korzystniejszym sposobem powiązania ze stacją techniczno-

postojową Kozia Górka, zapewniając większą elastyczność w obsłudze linii (dwie odnogi do STP) 

oraz przede wszystkim ukształtowaniem geometrycznym torów pozwalającym na zwiększenie 

prędkości ruchu pociągów, a w efekcie skrócenie czasu przejazdu. 

2. Przeprowadzono ocenę wpływu trasy tramwajowej na Gocław lub jej braku, na efektywność 

funkcjonowania III linii metra i prognozowaną liczbę pasażerów. Na podstawie przeprowadzonych 

analiz wykazano, że budowa trasy tramwajowej na Gocław, wraz z jednoczesną realizacją III linii 

metra nie ma uzasadnienia ekonomicznego. We wszystkich wariantach, gdy funkcjonuje jedynie III 

linia metra uzyskano wyższe wskaźniki efektywności ekonomicznej niż w wariantach, w których 

funkcjonują jednocześnie III linia metra i trasa tramwajowa na Gocław. Ponadto, jednoczesna  

z budową metra, realizacja trasy tramwajowej byłaby niezgodna z zasadami hierarchiczności 

środków transportu, w kontekście roli jaką pełni system metra. 

Stwierdzono, że funkcjonowanie trasy tramwajowej na Gocław będzie obniżać efektywność III linii 

metra w związku z przejęciem części pasażerów.  Przy czym przejęcie pasażerów przez 

komunikację tramwajową nie będzie duże, 300-400 pas./godzinę szczytu. Trasa tramwajowa na 

Gocław nie będzie też zasilać linii metra dodatkowymi pasażerami. Byłoby to niezgodne z zasadą 

komplementarności podsystemów transportu. 

3. Analiza wariantów budowy stacji Rondo Wiatraczna w Wariancie W3 nie przyniosła pełnego 

rozstrzygnięcia dotyczącego wytycznych realizacyjnych. Na obecnym etapie analiz 

najkorzystniejszy okazał się wariant budowy stacji zakładający przesiadkę pasażerów 

podróżujących z i na Gocławek (rejon Węzła Marsa). Prace nad wariantem W3 powinny być jednak 

kontynuowane, ponieważ może się okazać, że w docelowym przebiegu wariantu W3 korzystniejsze 

będzie rozwiązanie bez przesiadki na stacji Rondo Wiatraczna.  

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano następujące wnioski i rekomendacje: 

 

1. Wskaźniki efektywności ekonomicznej et dla poszczególnych wariantów budowy III linii metra 

mieszczą się w przedziale 0,62-1,09. 

2. Wariantami, które osiągają próg efektywności ekonomicznej et > 1 są warianty W2.1a (wskaźnik 

et=1,09) i W2.2a (wskaźnik et=1,05). 



4 

Studium techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno - Postojową Kozia Górka w Warszawie 
ETAP I - Praga 

 

Wykonawcy opracowania: Egis Rail S.A, Egis Poland S.A., TransEko sp.j 
 

3. Wariantami, które osiągnęły najniższą wartość wskaźnika efektywności ekonomicznej et są warianty 

W1.1 (wskaźnik et=0,66) i W1.2 (wskaźnik et=0,62). Oznacza to, że budowa III linii metra wg 

wariantu W1 nie ma uzasadnienia ekonomicznego. 

4. O efektywności I etapu realizacji III linii metra (Etap I Praga) w głównej mierze będzie decydować 

jej przedłużenie w ramach kolejnego etapu budowy tej linii (Etap II Mokotów). Do analiz przyjęto 

przebieg metra na odcinku Gocław – Służewiec (południowy Mokotów). Z przeprowadzonych analiz 

wynika, że przedłużenie przez stację Racławicka (stacja na I linii metra) jako jedyne pozwala 

przekroczyć próg efektywności ekonomicznej et > 1. Przedłużenie przez stację Wilanowska (stacja 

na I linii metra) uzyskało stosunkowo niskie wartości wskaźnika efektywności ekonomicznej.  

W wariantach W2.1b i W2.2b, wskaźnik et wyniósł odpowiednio: 0,75 i 0,73. Niemniej jednak na tym 

etapie analiz nie powinno przesądzać się żadnego z analizowanych przedłużeń. Przedłużenie przez 

stację Wilanowska wymaga uściślenia (optymalizacji) przebiegu tak, aby uzyskać możliwie jak 

najkrótszy przebieg trasy. Wskazana jest także pogłębiona analiza demograficzna w otoczeniu tak 

planowanego przebiegu III linii metra z ewentualnymi rekomendacjami podwyższenia intensywności 

urbanizacji. Pozwoli to wykorzystać miastotwórczy efekt towarzyszący rozbudowie systemu metra. 

Ustalenie przebiegu wariantów przedłużenia III linii metra na lewym brzegu Wisły (Etap II Mokotów 

i Etap III Centrum/Ochota - łączący rejony Dworca Zachodniego, placu Narutowicza, placu 

Konstytucji, ronda Waszyngtona ze stacją Stadion Narodowy) wymaga także przeprowadzenia 

odpowiednich analiz technicznych. 

5. Wariant W3 budowy III linii metra uzyskał niższą wartość wskaźnika efektywności ekonomicznej niż 
wariant W2. W Wariancie 3.1a wskaźnik efektywności ekonomicznej et wyniósł 0,97, a więc 
osiągnął wartość nieznacznie poniżej progu efektywności. Niemniej jednak prognozy przewozów 
wykonane dla wariantu W3, w którym w ramach III linii metra funkcjonowałyby trzy połączenia,  
tj.: Dw. Zachodni - Służewiec, Dw. Zachodni - Gocławek oraz Służewiec - Gocławek wskazują, że 
wariant taki miałby potencjalne szanse na konkurowanie z wariantem W2 i wyższą efektywność 
ekonomiczną. W związku z powyższym uzasadnione jest kontynuowanie prac nad rozwinięciem 
wariantu W3. 

Rozwój transportu szynowego w Warszawie wpisuje się w założenia strategicznych dokumentów 

Warszawy dotyczących rozwoju miasta i jego systemu transportowego. Niemniej jednak przebieg III linii 

metra nie był wcześniej przedmiotem szczegółowych studiów planistycznych i korytarzowych. Bazując 

na wynikach niniejszego studium technicznego powinny być kontynuowane dalsze prace planistyczne  

i projektowe dot. III linii metra, w ścisłym powiązaniu z analizami związanymi z polityką przestrzennego 

rozwoju miasta, polityką i strategią rozwoju systemu transportu oraz z prognozami finansowymi dot. 

budżetu miasta. 
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ANALIZOWANE WARIANTY 

Przebieg linii metra według zdefiniowanych wariantów 

 

Wariant W1 

W wariancie W1 założono przebieg zgodny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP). III linia metra ma w nim 8,226 km 
długości (w tym 0,399 km odcinek istniejący na stacji Stadion Narodowy), a łączna projektowana 
długość toru pojedynczego wynosi 27,107 km.  

W wariancie tym zlokalizowano 6 stacji: 

 Dworzec Wschodni, 

 Mińska, 

 Rondo Wiatraczna, 

 Ostrobramska, 

 Fieldorfa, 

 Gocław. 

 
Rys. 2.1 Przebieg III linii metra, wariant W1. 

(źródło: opracowanie własne) 
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Wariant W2  

W wariancie W2 założono przebieg zgodny z wytycznymi Zamawiającego, określonymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. III linia metra ma w nim 7,967 km długości (w tym 0,399 km odcinek istniejący 
na stacji Stadion Narodowy), a łączna projektowana długość toru pojedynczego wynosi 23,237 km.  

W wariancie tym zlokalizowano 5 stacji: 

 Dworzec Wschodni, 

 Mińska, 

 Rondo Wiatraczna, 

 Ostrobramska, 

 Gocław. 

 

 

 
Rys. 2.2 Przebieg III linii metra, wariant W2. 

(źródło: opracowanie własne) 
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Wariant W3 

Wariant W3 (autorski) przebiegu III linii metra stanowi rozwinięcie wariantu W2. Zasadniczo przebieg 
III linii metra jest podobny do wariantu W2, przy czym dodano odgałęzienie na Gocławek, w kierunku 
węzła Marsa. III linia metra w wariancie W3 ma 11,907 km długości (w tym 0,399 km odcinek istniejący 
na stacji Stadion Narodowy oraz 3,918km odgałęzienie w kierunku węzła Marsa), a łączna projektowana 
długość toru pojedynczego wynosi 32,493 km. 

W wariancie tym zlokalizowano 8 stacji: 

 Dworzec Wschodni, 

 Mińska, 

 Rondo Wiatraczna, 

 Ostrobramska, 

 Gocław, 

 Plac Szembeka, 

 Gocławek, 

 Marsa. 

Przebieg odcinka od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław jest tożsamy z przebiegiem III linii metra 
w wariancie W2. 

 

 

 
 

 
Rys. 2.3 Przebieg III linii metra, wariant W3. 

(źródło: opracowanie własne) 
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ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ RUCHU 
 

W roku 2050 w wariantach W2 i W3 założono funkcjonowanie przedłużenia III linii Metra: 

 Wariant a – Gocław/PKP Okęcie - obsługa okolic: skrzyżowania ulic Gen.  
T. Bora-Komorowskiego/Gen. A.E. Fieldorfa “Nila”, Siekierek w rej. Ul. Nadrzecznej i Gościniec, 
skrzyżowania Al. Polski Walczącej z ul. Batalionu AK „Bałtyk”, skrzyżowania ul. Czerniakowskiej  
i Chełmskiej, skrzyżowania ulic Jana III Sobieskiego z ul. Dolną, skrzyżowania ul. Puławskiej  
z ul. Dolną,  powiązanie ze stacją  I linii metra - Racławicka, rejon skrzyżowania ul. Wołoskiej  
z Racławicką, rejon skrzyżowania ul. Postępu z Konstruktorską, rejon skrzyżowania ul. Marynarskiej 
z ul. Postępu, rejon skrzyżowania ul. Postępu z ul. Bokserską, rejon stacji PKP Warszawa Okęcie. 

 Wariant b - Gocław/Służewiec (dzielnica biurowa) - obsługa okolic: skrzyżowania ulic Gen. T. Bora-
Komorowskiego/Gen. A.E. Fieldorfa “Nila”, Siekierek w rej. Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki 
Młodzieży, Siekierek w rej. EC Siekierki, skrzyżowania ul. Powsińskiej/Al. W. Witosa, skrzyżowania 
ulic Jana III Sobieskiego/Al. Gen. W. Sikorskiego, rejon Toru Łyżwiarskiego Stegny, węzła 
przesiadkowego w rej. stacji I linii metra -  Wilanowska, skrzyżowania ul. Domaniewskiej z Wołoską 
oraz skrzyżowania ul. Domaniewskiej i Suwak. 

 

Warianty inwestycyjne analizowano biorąc pod uwagę dwa scenariusze obsługi osiedli Gocław  
i Gocławek komunikacją tramwajową:  

 Scenariusz 1 bez trasy tramwajowej na odcinku Al. Waszyngtona Gocław oraz bez przedłużenia 
tramwaju wzdłuż ul. Grochowskiej do skrzyżowania z ul. Marsa. 

 Scenariusz 2 przy założeniu funkcjonowania obu powyższych tras tramwajowych. 
 

 

Tabl.6.23 Zestawienie wariantów przyjętych do wykonania prognoz ruchu. 

Lp 
Wariant 
analizy 

Wariant 
budowy III linii 

metra 

Wariant przedłużenia 
(Gocław-Służewiec)* 

Budowa trasy 
tramwaju na 

Gocław 

Przedłużenie 
tramwaju w ul. 
Grochowskiej 

1 W0 Brak brak brak brak 

2 W 1.1 
W1 

brak brak brak 

3 W 1.2 brak jest jest 

4 W 2.1a 

W2 

a* 
brak brak 

5 W 2.2a jest jest 

6 W 2.1b 
b* 

brak brak 

7 W 2.2b jest jest 

8 W 3.1a 

W3 

a* 
brak brak 

9 W 3.2a jest jest 

10 W 3.1b 
b* 

brak brak 

11 W 3.2b jest Jest 

*występuje etapowanie przedłużenia w horyzontach 2030 i 2050 

 

 

 

 

 

 



9 

Studium techniczne III linii metra wraz ze Stacją Techniczno - Postojową Kozia Górka w Warszawie 
ETAP I - Praga 

 

Wykonawcy opracowania: Egis Rail S.A, Egis Poland S.A., TransEko sp.j 
 

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI 
 

W ocenie efektywności inwestycji wskaźnik efektywności ekonomicznej et powinien być wyższy od 1,  
a im wyższa wartość wskaźnika tym dany wariant ma wyższą efektywność ekonomiczną. Spośród 
analizowanych wariantów, jedynie dwa warianty W 2.1a oraz W 2.2a spełniły warunek et ≥ 1  
i okazały się efektywne ekonomicznie.  

 

 
Rys.8.1 Wskaźniki efektywności ekonomicznej. 

(źródło: opracowanie własne) 
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