WARSZAWA –
MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

Konsultacje społeczne
projektu dokumentu
„Warszawska
polityka mobilności”
15 czerwca – 10 października 2016 r.
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Zostaw samochód w domu!
Przestaw myślenie!
Autobus, tramwaj, metro – masz wiele możliwości, jakie oferuje Ci warszawska komunikacja! A może wolisz chodzić pieszo po przyjaznych ulicach? Rowerem? – Jasne! Miej
wpływ na środowisko naturalne.

Projekt dokumentu „Warszawska
polityka mobilności” jest podstawą jakościowej zmiany dotychczasowego podejścia
do polityki transportowej Miasta. Większy
nacisk chcemy skierować na edukację, tak
aby mieszkaniec Warszawy w podróżach po
mieście częściej wybierał transport
publiczny, rower lub spacer.

Sprawność funkcjonowania transportu w mieście nie musi wiązać się tylko
z budową nowych ulic i obiektów, co
wymaga dużych wydatków na budowę oraz
późniejsze utrzymanie. Problemy transportowe mogą być rozwiązywane także dzięki
zmianom organizacji systemu transportowego i przyzwyczajeń jego użytkowników.
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Tak jest
Zrównoważony rozwój jest od ponad 20 lat
podstawą rozwoju systemu transportowego
Warszawy. Wynika to przede wszystkim
z Polityki Transportowej, która jest zapisana
w strategicznych dokumentach Miasta.
Obserwujemy wyraźną poprawę jakości
transportu zbiorowego, charakteryzującego
się dziś dużą gęstością sieci (autobus, tramwaj, metro i kolej) oraz dostępnością przystanków, wysoką sprawnością transportu
szynowego, dużą częstotliwością kursowania, niezawodnością, punktualnością, jakością taboru i coraz lepszym dostosowaniem
do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
Od wielu lat realizujemy w Warszawie
bogaty program modernizacji infrastruktury transportowej (np. wymiana konstrukcji
torowisk tramwajowych i systemu zasilania,
przebudowa przystanków i dworców kolejowych) oraz inwestycji (np. budowa II linii
metra, nowych tras tramwajowych, systemu
parkingów P+R, zakupy nowoczesnych,
niskopodłogowych i jednoprzestrzennych
tramwajów). Wprowadzamy rozwiązania
w organizacji ruchu zapewniające uprzywilejowanie naziemnej komunikacji miejskiej
(wydzielone pasy autobusowe, torowiska
tramwajowo-autobusowe, pierwszeństwo
w sygnalizacji świetlnej). Wyraźnie rośnie
zainteresowanie pasażerów transportem
kolejowym, zarówno w podróżach o zasięgu
aglomeracyjnym, jak i coraz częściej w obrębie Warszawy, także dzięki możliwości
korzystania ze wspólnego biletu na przejazdy w Warszawie i w dużej części sąsiadujących gmin.

3

Co chcemy w Warszawie zmienić?
Po blisko 20 latach realizacji pierwszej polityki transportowej i 6 latach realizacji Strategii Transportowej chcemy rozwinąć aktywne
i skuteczne zarządzanie popytem na transport w mieście oraz aglomeracji. Wykorzystując doświadczenia z ostatnich lat i biorąc
pod uwagę współczesne wyzwania, zamierzamy realizować politykę zrównoważonej
mobilności.
Nowe podejście jest zbieżne z oczekiwaniami mieszkańców Warszawy, którzy chcą
m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu możliwości podróżowania po mieście
(transport zbiorowy, rower, pieszo), przekształcania ulic i placów w przestrzeń przyjazną dla niezmotoryzowanych, możliwości
korzystania z otwartych, publicznych przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia
w życiu miasta.
Wyzwaniem dla „Warszawskiej polityki
mobilności” będzie konsekwentna realizacja
przyjętych celów, utrzymanie wyznaczonych
priorytetów, a także umiejętne ograniczanie
dotychczasowego uprzywilejowania samochodów poprzez ograniczanie wskaźnika
motoryzacji, limitowanie miejsc parkingowych, zawężanie pasów ruchu, itd. Wymagać to będzie budowania porozumienia społecznego wokół wspólnej idei miasta, w którym większe znaczenie, zwłaszcza w streﬁe
śródmiejskiej i centrach dzielnicowych, przypisuje się dobrym warunkom dla komunikacji pieszej, rowerowej i transportu zbiorowego niż dla ruchu samochodowego.
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„Warszawska
polityka mobilności” będzie zachęcała
mieszkańców do chodzenia pieszo, jeżdżenia
rowerem i transportem zbiorowym oraz do
ograniczenia korzystania z samochodów
w codziennym życiu.
Podejmowane kompleksowo działania będą
dotyczyły m.in.:

 wspierania budowy ładu przestrzennego
miasta (np. dzięki wykorzystywaniu
mechanizmów planowania przestrzennego),
 zwiększenia roli transportu zbiorowego,
ruchu pieszego i rowerowego (rozwijanie
spójnej i gęstej sieci tras i parkingów
rowerowych, eliminacja barier i utrudnień, ułatwienia w ruchu, itd.),
 przekształceń przestrzeni publicznych
i przywracania im ich społecznych funkcji m.in. przez realizację projektów rewaloryzacji ulic, placów i skwerów miejskich,
 dostosowania parametrów ulic do planowanych funkcji włącznie z ograniczaniem
przestrzeni dla ruchu i postoju samochodów,
 określenia nowej – ograniczonej – roli
samochodu w mieście,
 porządkowania zasad funkcjonowania
parkowania, transportu ładunków,
dostawy towarów, obsługi ruchu turystycznego itd.
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Działania podejmowane w ramach

„Warszawskiej polityki mobilności”
będą sprzyjały rozwojowi nowoczesnego
miasta, integrowaniu jego obywateli i budowaniu ich tożsamości, przy oszczędnym
gospodarowaniu środkami publicznymi
i w warunkach ochrony środowiska.
Powodzenie realizacji „Warszawskiej
polityki mobilności” będzie wymagało:

 zmiany podejścia ze strony wszystkich
uczestników procesu planowania, projektowania i zarządzania systemem transportowym (planistów, projektantów,
władz samorządowych) oraz mieszkańców – użytkowników systemu transportowego Warszawy,
 stosowania i egzekwowania przejrzystych zasad organizacji ruchu,
 szeroko zakrojonej akcji edukacyjnoinformacyjnej przedstawiającej i wyjaśniającej problemy komunikacyjne miasta i możliwości ich skutecznego rozwiązywania, w celu uzyskania jak najszerszego poparcia dla planowanych zamierzeń,
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Weź udział w konsultacjach!
Przyjdź na debaty:
 wprowadzającą w cykl warsztatów –
14 września 2016 r. (środa)
w godz. 17.30–20.30, Pałac Kultury
i Nauki, sala im. Stefana Kisielewskiego,
wejście od ul. Marszałkowskiej
po prawej stronie od głównego wejścia
 podsumowującą konsultacje –
7 grudnia 2016 r. (środa) w
godz. 17.30–20.30, Biblioteka
Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Dobra 55, sala 316 im. Samuela
Lindego, III piętro
Weź udział w warsztatach:
 17 września 2016 r. (sobota),
godz. 10.00–16.00 warsztat plenerowy
na terenie zajezdni Woronicza podczas
Dni Transportu Publicznego,
ul. Woronicza 29
 20 września 2016 r. (wtorek),
godz. 17.30–20.30, „Marzyciele
i Rzemieślnicy”, Dom Towarowy Braci
Jabłkowskich, ul. Bracka 25, III piętro
 29 września 2016 r. (czwartek),
godz. 17.30–20.30, Biblioteka
Narodowa, al. Niepodległości 213,
Sala Darczyńców
 8 października 2016 r. (sobota),
godz. 17.30–20.30, Muzeum
Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52
Uwaga: Prosimy o zgłaszanie udziału w
warsztacie (oprócz plenerowego) na adres
mobilna@um.warszawa.pl
O „Warszawskiej polityce mobilności”
rozmawiamy również podczas:
 Warszawskiego Forum Komunikacyjnego
– 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek),
godz. 17.00–19.00, NOT,
ul. Czackiego 3/5, sala B
 #Warszawa2030: debata „Rola
mobilności w rozwoju Warszawy” –
28 czerwca 2016 r. (wtorek),
godz. 17.00–20.00, Pałac Ślubów,
pl. Zamkowy 6
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Przekaż swoje uwagi:
 drogą elektroniczną:
mobilna@um.warszawa.pl
 pocztą: Biuro Drogownictwa
i Komunikacji, ul. Marszałkowska 77/79,
00-683 Warszawa
 osobiście: w siedzibie Biura
Drogownictwa i Komunikacji,
w dni robocze w godz. 08.00–16.00

Konsultacje trwają
od 15 czerwca
do 10 października 2016 r.

Projekt dokumentu oraz więcej informacji:
www.transport.um.warszawa.pl
www.konsultacje.um.warszawa.pl
Znajdź nas:

konsultacje
społeczne
Warszawa
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