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O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Przedmiotem konsultacji było opracowanie
wytycznych i standardów technicznych dla
węzłów przesiadkowych w m.st. Warszawie.
Opracowanie zwraca uwagę miedzy innymi na
to, jak powinny wyglądać: rozmieszczenie
informacji pasażerskiej, system informacji
wizualnej, głosowej czy dotykowej, urządzenia
techniczne w węźle, ciągi pisze – takie jak
schody ruchome, pochylnie, windy, przejścia
podziemne oraz inne elementy węzła
zapewniające dogodne przesiadanie się.

Spotkanie konsultacyjne w Centrum Kreatywności Targowa, 10 października 2019

O CO PYTALIŚMY?
Nad projektem wytycznych i standardów pracowano

Konsultacje społeczne projektu dokumentu trwały od

od listopada 2018 roku. W pierwszym etapie

1 października do 3 listopada 2019 roku. Przez cały ten

przeprowadzono audyt 9 warszawskich węzłów

okres uwagi do dokumentu można było zgłaszać mailowo

przesiadkowych, w kolejnych – mikrosymulacje ruchu

na adres konsultacje@idom.com

pieszego oraz badania opinii publicznej.

Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne, na których

Na podstawie zebranych materiałów i opinii
opracowano dokument standardów i wytycznych
technicznych dla węzłów przesiadkowych.
Przeprowadzono konsultacje społeczne
przygotowanego opracowania w celu uwzględnienia
w nim opinii mieszkańców.

pytaliśmy uczestników, czy zapisy wytycznych
i standardów są wyczerpujące oraz jakie powinny być ich
zdaniem węzły przesiadkowe.
Informacje o konsultacjach były dostępne na stronach:
 konsultacje.um.warszawa.pl/jakie_standardy_wezlow_pr
zesiadkowych

 https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/standaryzacjazasad-ksztaltowania-wezlow-przesiadkowych/

KALENDARIUM

KALENDARIUM
start konsultacji społecznych

//

1 października 2019

spotkanie konsultacyjne w Centrum Kreatywności Targowa

spotkanie konsultacyjne ul. Marszałkowska 77/79

przesyłanie opinii mailowo

//

//

//

10 października (czwartek), godz. 18:00-21:30

24 października (czwartek), godz. 16:30-20:00

od 1 października do 3 listopada 2019

zakończenie konsultacji społecznych

//

3 listopada 2019

Spotkanie konsultacyjne w Centrum Kreatywności Targowa, 10 października 2019

Spotkanie konsultacyjne przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 24 października 2019

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Otrzymaliśmy 15 e-maili z opiniami od osób prywatnych oraz
opinię Fundacji Skwer Sportów Miejskich.
W obydwu spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział około

55 osób. Były to osoby w różnym wieku, zarówno bardzo
dobrze zorientowane w tematyce transportu miejskiego, jak
i mieszkańcy odwołujący się do własnych doświadczeń,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek
miejskich i osoby zainteresowane prezentowaną tematyką.
W spotkaniach wzięły udział również osoby o ograniczonej
mobilności.
Poza autorami opracowania oraz przedstawicielami Zarządu
Transportu Miejskiego, podczas spotkań konsultacyjnych

dostępni byli również specjaliści Biura Polityki Mobilności
i Transportu, Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni m.st. Warszawy
oraz Tramwajów Warszawskich.
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OPINIE I POMYSŁY
Uczestnicy dyskutowali z autorami opracowania na
temat treści zawartych w wytycznych.
Część osób wniosła postulaty do konkretnych zapisów
w dokumencie. Pozostali odnosili się głównie do
swoich własnych doświadczeń, wskazując istniejące
problemy na konkretnych węzłach przesiadkowych
i proponując przykładowe rozwiązania.

Spotkanie konsultacyjne przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 24 października 2019

OPINIE I POMYSŁY
Opinie dotyczące zapisów w dokumencie „Standardy dla
analiz ruchowych węzła przesiadkowego”

 Należy jasno określić cel dokumentu, uporządkować
grupy kryteriów oraz uzasadnić nadane im wagi.
 Rozwiązania projektowe (infrastruktura) oraz ich
wykorzystanie (eksploatacja) należy analizować osobno.
 Postulat odwołania się w dokumencie do poziomów
swobody ruchu zgodnie z opracowaniem Pedestrian
Comfort Guidance of London.
 Propozycja stworzenia dwóch wersji dokumentacji:
1) streszczenie niespecjalistyczne, 2) rozszerzona wersja
dokumentu z metodyką.

Spotkanie konsultacyjne przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 24 października 2019

OPINIE I POMYSŁY
Opinie dotyczące zapisów w dokumencie „Wytyczne i standardy
techniczne dla węzłów przesiadkowych z uwzględnieniem ich klasyfikacji”


Dokument jest zbyt obszerny – trudny dla przeciętnego odbiorcy.



Lista węzłów ma formę nieprzystępną. Czytelność listy poprawiłby
załącznik graficzny w formie mapy.



Ścieżki rowerowe (widoczne na izometrii) przesunięte bliżej jezdni
zminimalizują kolizje między pieszymi i rowerzystami.



Zatoka autobusowa (widoczna na izometrii) powinna zostać usunięta
i zastąpiona miejscem zatrzymywania się na jezdni.



Sformułowania w postaci „plac postojowy” sugerują nawierzchnię
utwardzoną, teren nieprzyjazny dla pieszego. Należy poprawić.



Pozytywny odbiór oznakowania poziomego w formie kolorowych
naklejek prowadzących (przedstawiony w dokumencie).
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OPINIE I POMYSŁY
Oznakowanie na węzłach i informacja pasażerska:


Pozytywna ocena wyświetlaczy informujących o czasie pozostającym do



Użycie koloru jako nośnika informacji – oznakowania linii w metrze.



Postulat wprowadzenia „map” pokazujących rozmieszczenie przystanków

odjazdu pociągów metra przy przesiadkach między liniami metra.


w konkretnych kierunkach (wraz z numeracją przystanków), zwłaszcza na
bardziej

Postulat rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

złożonych

węzłach

(Metro

Młociny,

Dworzec

Centralny,

Wiatraczna).


Postulat wprowadzenia zmian w komunikatach głosowych w środkach
komunikacji (cykliczne zmiany lektora) – brak efektu przyzwyczajenia do



o układzie dróg dojścia.

głosu lektora może wpływać na zwracanie większej uwagi na komunikaty.



Potrzeba stworzenia aplikacji mobilnej informującej o rzeczywistym czasie



Widoczny problem parkowania samochodów w obrębie przystanków –
potrzeba dobrego oznakowania przystanku (początek/koniec).

odjazdu z przystanku.


Wprowadzenie schematów węzłów w formie ulotek informujących

Złe oznakowanie wyjść z metra, większe problemy na linii 2 niż na 1. Nie



Informacja o czasie odjazdu pojazdu również umieszczona na jego tyle.

zawsze



Postulat wprowadzenia w przejściach podziemnych tablic z widokiem rzutu

optymalne

rozmieszczenie

wyjść

z

metra

względem

generatorów/atraktorów w sąsiedztwie (negatywny przykład Rondo ONZ,

skrzyżowania i aktualnym położeniem oraz tablicy z pokazaniem położenia

pozytywny przykład Targówek Mieszkaniowy).

skrzyżowania względem PKiN. Stosowanie piktogramów w różnych kolorach



Postulat oznaczenia wind bezpośrednio na peron (strzałki).



Oznaczenia kierujące do autobusów przy wyjściach z metra. Oznaczenia
kierunkowe i agregacja linii autobusowych zgodnie z kierunkami.

dla każdego wyjścia.


Na tabliczkach informacyjnych w pojazdach umieszczać nazwy przystanków
stosowane przez ZTM oraz aplikację „jakdojadę”, np. Centrum 07.

OPINIE I POMYSŁY
Rozwiązania w obszarze węzła:


Dużą uciążliwość dla pieszego stanowią ulice wielopasmowe. Przejścia

Wiaty przystankowe nie powinny być za blisko jezdni. Aktualnie wiaty

podziemne są korzystniejsze niż kładki, na których uciążliwościami są:

nie spełniają swojej funkcji – słaba ochrona przed wiatrem, częsty

oddziaływanie warunków atmosferycznych, otwarta przestrzeń,

problem z niedostatecznym doświetleniem.

wysokość nad terenem.






Przejścia podziemne powiązane ze stacjami metra, powinny
umożliwiać wyjście w każdym kierunku. Powinny odzwierciedlać
naziemny układ skrzyżowania (negatywny przykład: Rondo

np. metalowe ścieżki prowadzące.


Pozytywnie ocenia się wprowadzanie funkcji handlowej na węzłach.



Potrzeba lepszego skomunikowania przystanków autobusowych
i tramwajowych z wejściami do metra – minimalizacja drogi dojścia.
Wygodnym rozwiązaniem, z punktu widzenia podróżnego, jest
wspólny przystanek tramwajowy i autobusowy.

Należy podkreślić rolę węzła jako przestrzeni publicznej, uwzględnić
funkcje społeczne, dokładniej opisać wymagania dotyczące miejsc do

Daszyńskiego).


Nie należy stosować metalowych elementów w nawierzchni, takich jak

siedzenia (również jako miejsca spotkań) oraz wkomponować zieleń.


Stosowanie zieleni do poprawy percepcji dużych, pustych przestrzeni
korzystnie działa jako element ograniczający przestrzeń.



Zieleń zintegrowana z wiatami stanowi dużą wartość dodaną,
poprawia komfort oczekiwania na środek transportu.

OPINIE I POMYSŁY
Opinie zebrane na spotkaniach oraz drogą mailową w dużej mierze zostały

•

Żerań FSO: dublowanie przystanków 211, połączenie wiaduktów

sformułowane w postaci oceny rozwiązań stosowanych na istniejących

z węzłem, połączenie pętli tramwajowej z autobusową,

węzłach. Uczestnicy konsultacji odnieśli się również do aktualnej organizacji

wielopoziomowość węzła, przejście podziemne.

ruchu w mieście. Zebrane opinie zamieszczono poniżej:
•

•

•

Reorganizacja węzła przy metrze Wilanowska, by ułatwić dostęp do wind.

•

Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na placu Wilsona.

•

Wprowadzenie bezpośredniego autobusu do centrum Warszawy z Wawra

•

Przywrócenie linii łączącej Radzymin, Marki, Ząbki, Zacisze z Urzędem
Dzielnicy Targówek, Szpitalem Bródnowskim oraz Targówkiem i Żeraniem.

•

Reorganizacja pętli Osiedle Górczewska – zwrócenie czół autobusów
w stronę czół tramwajów.

Zwrócenie uwagi na problem z przepustowością ulic Św. Wincentego
i Gilarskiej w związku z budową osiedla mieszkaniowego.

•

Zwrócenie uwagi na występowanie linii autobusowych, na których
systematycznie obserwowane są te same zjawiska – autobusy kursują
z opóźnieniem, kursy puste. Możliwa potrzeba reorganizacji rozkładów

od strony Wału Miedzeszyńskiego.
•

Problem dogodnej przesiadki z nowobudowanej stacji M2 Kondratowicza
na tramwaje.

Niewygodna lokalizacja przystanków w obszarze węzła Rondo
Daszyńskiego.

Nieprojektowanie ciągów dwukierunkowo tak jak na Dworcu Wileńskim
przy ulicy Białostockiej.

Postulat wydłużenia trasy linii autobusowej nr 500 do pętli przy cmentarzu
wojskowym. Pozostawienie obecnej trasy linii nr 738.

•

•

jazdy lub/oraz przebiegu linii.
•

Podkreślenie potrzeby zwrócenia szczególnej uwagi na odpowiednią
reorganizację komunikacji na czas przebudowy linii średnicowej.

•

Postulat utworzenia węzła przesiadkowego Deotymy.
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Spotkanie konsultacyjne przy ul. Marszałkowskiej 77/79, 24 października 2019

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Dokument stanowiący wytyczne i standardy
techniczne dla węzłów przesiadkowych z uwagi na
charakter oraz wielkość opracowania był materiałem
trudnym do konsultowania z mieszkańcami.
Poruszana tematyka jest bardzo obszerna, a zapisy
mają charakter ogólny, odnoszący się do wszystkich
węzłów.
Większość uczestników nie zapoznała się w całości
z konsultowanym dokumentem, a swoje opinie
zgłaszała bazując na własnych doświadczeniach.
Zróżnicowane potrzeby mieszkańców wynikają
z wieku, miejsca zamieszkania i związanych z tym
problemów transportowych, z którymi muszą sobie
radzić na co dzień.

Spotkanie konsultacyjne w Centrum Kreatywności Targowa, 10 października 2019

REKOMENDACJE
Uczestnicy podczas konsultacji zgłosili wiele
ciekawych uwag, opinii i postulatów. Z uwagi na ich
charakter (odniesienie do konkretnych węzłów) nie
wszystkie mogły zostać uwzględnione w treści
dokumentu.
Opinie związane z reorganizacją istniejących węzłów
oraz transportu publicznego w mieście zostały
przekazane kompetentnym organom.
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CO DALEJ?

CO DALEJ?
Pomysły mieszkańców, zgłoszone podczas konsultacji
oraz przesłane e-mailem, zostaną wykorzystane do
stworzenia końcowego opracowania standardów
i wytycznych dla węzłów przesiadkowych w m.st.
Warszawie. Opracowanie to będzie miało charakter
uzupełniający w stosunku do innych miejskich
standardów oraz dokumentów o charakterze

strategicznym, w szczególności w stosunku do
Standardów Dostępności dla miasta stołecznego
Warszawy oraz Standardów i Wytycznych projektowych
i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w m.st.

Warszawie.
Planujemy wprowadzenie opracowanych standardów
i wytycznych Zarządzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy, tak by skutecznie móc wdrażać Wasze

pomysły.
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INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Zarząd Transportu Miejskiego

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

PROJEKT:

Zarząd Transportu Miejskiego
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

Zarząd Transportu Miejskiego
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

ZAŁĄCZNIK DO
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
Listopad 2019

JAKIE STANDARDY
WĘZŁÓW
PRZESIADKOWYCH?

OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ

AKCJA INFORMACYJNA
O konsultacjach informowaliśmy na plakatach, które zostały
zamieszczone w gablotach na wybranych przystankach
węzłów przesiadkowych w Warszawie.
Informacja o konsultacjach pojawiła się również na
infoscreenach w komunikacji miejskiej.
Konsultacje szeroko promowaliśmy w Internecie – na
stronie miasta, ZTM oraz za pośrednictwem mediów
społecznościowych.
Nie zabrakło również informacji zamieszczonej na stronie

Warszawskiego Systemu Powiadomień oraz powiadomień
wysyłanych SMS-em.

Plakat informacyjny

AKCJA INFORMACYJNA

AKCJA INFORMACYJNA

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

HARMONOGRAM AKCJI INFORMACYJNEJ

30 września – rozwieszenie drukowanych plakatów na wybranych przystankach węzłów warszawskich
1 października – przesłanie informacji o konsultacjach do dzielnicowych koordynatorów konsultacji społecznych i rozpoczęcie konsultacji
społecznych informacją na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl
od 2 października do 3 listopada – stała promocja konsultacji w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych
od 30 września do 24 października – promocja na nośnikach w tramwajach spotkania konsultacyjnego 10 października w Centrum
Kreatywności Targowa oraz 24 października na ul. Marszałkowskiej 77/79
od 30 września do 24 października – promocja na nośnikach w autobusach spotkania konsultacyjnego 10 października w Centrum
Kreatywności Targowa oraz 24 października na ul. Marszałkowskiej 77/79
3 listopada – zakończenie konsultacji społecznych

