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1 Główne ciągi rowerowe
Główne ciągi rowerowe powinny zapewniać połączenia dla podróży rowerowych w korytarzach
osi północ – południe, co jest częściowo realizowane w stanie istniejącym. Głównymi ciągami
rowerowymi są obecnie ul. Żwirki i Wigury, ul. Wołoska i Boboli, a także częściowo ul.
Spacerowa, po północno – wschodniej stronie obszaru. Badania ruchu rowerowego jasno
wskazują na największe kierunki ciążenia podróży rowerowych właśnie z północy na południe,
co jest naturalnym zjawiskiem, gdyż większość osób porusza się w tej destynacji z uwagi na
podróże rowerem np. do miejsc pracy czy nauki. Potwierdzają to badania ruchu rowerowego,
w ramach których odnotowano dwa charakterystyczne szczyty komunikacyjne, poranny i
popołudniowy, które pokrywają się ze szczytami komunikacyjnymi dla transportu
indywidualnego.
Bazując na tych głównych kierunkach podróży, a także na zagospodarowaniu nie tylko
dzielnicy Starego Mokotowa, ale także dzielnic sąsiednich i lokalizacji potencjalnych źródeł i
celów podróży, widać, że główne ciągi rowerowe powinny funkcjonować w korytarzach:
•
•
•
•

Ul. Żwirki i Wigury
Ul. Wołoska i Boboli
Al. Niepodległości
Ul. Puławska

Dla tych korytarzy uzupełnieniem może być ciąg ul. Kazimierzowskiej, który jest łącznikiem
bardziej wpływającym na podróże wewnątrz dzielnicy Starego Mokotowa, wyniki pomiarów
potwierdzają, że podróże rowerowe, których cel jest zlokalizowany na terenie dzielnicy, kończą
się wjeżdżając właśnie ciągiem ul. Kazimierzowskiej. Ciąg tej ulicy ma jednak dość duży
potencjał z uwagi na występowanie infrastruktury rowerowej właśnie na tym ciągu na
fragmencie od ul. Rakowieckiej do ul. Narbutta. Potencjalnie można wykorzystać ten ciąg na
potrzeby utworzenie infrastruktury w kierunku południowym jako kontynuację.
W osi wschód – zachód z uwagi na małą liczbę podróży, a także źródeł i celów podróży, a
także z uwagi na zagospodarowanie przestrzenne dzielnic sąsiadujących, liczba podróży
rowerowych nie jest tak duża w porównaniu do tych relacji północ – południe. Tranzyt
rowerowy przez dzielnicę Starego Mokotowa w tej relacji nie występuje zbyt często, a ponadto
większość podróży osi wschód – zachód to podróże krótkie, mające źródło lub cel podróży na
terenie dzielnicy. Potwierdzają to wyniki badań natężenia ruchu rowerowego, najbardziej
obciążonym jest ciąg ul. Batorego z uwagi na ciągi rowerowe od ul. Banacha do Placu Unii
Lubelskiej, a dalej w kierunku centrum al. Szucha. Jednak zagospodarowanie przestrzenne
zachodniej części dzielnicy, tj. pomiędzy ul. Żwirki i Wigury, a ul. Racławicką i ul. Wołoską oraz
Boboli, nie jest zbyt przyjazne dla rowerzystów, a ciągi, którymi mogą podróżować kierują
rowerzystów na park oraz ul. Kulskiego bez infrastruktury rowerowej. Częściej rowerzyści w
tej relacji będą podróżować południową granicą obszaru z uwagi na lepsze parametry dróg dla
rowerów w ciągu ul. Racławickiej. To jednak sprawia, że rowerzyści przez dzielnicę
przejeżdżają tranzytem, „zahaczając” jedynie o jej południowe krańce. Potwierdzają to badania
ruchu rowerowego, w których najwięcej rowerzystów występowało na ciągu ul. Madalińskiego,
a ciąg ul. Dąbrowskiego, Rakowieckiej i Narbutta był dużo słabiej wykorzystany.
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Rysunek 1.1 Główne korytarze rowerowe które powinny powstać w ramach dzielnicy
Dzielnica Starego Mokotowa ma dość charakterystyczny układ uliczny, większość podróży
transportem indywidualnym jest realizowana głównymi ciągami drogowymi, natomiast
wewnątrz dzielnicy bardzo dużo jest ulic o ruchu uspokojonym, co potwierdza wykonana
inwentaryzacja terenu. Wydaje się zatem, że wewnątrz dzielnicy należy rozważyć
wprowadzenie infrastruktury rowerowej, gdyż na większości ulic wystarczające byłoby
zainstalowanie elementów BRD, które ograniczą prędkość kierowców i pozwolą na poprawę
bezpieczeństwa rowerzystów.
Należy jednak mieć na względzie, że brak infrastruktury rowerowej nie poprawi wskaźnika
liczby podróży rowerowych w dzielnicy, dodatkowo także nie poprawi bezpieczeństwa i
komfortu użytkowania infrastruktury rowerowej przez użytkowników. Dlatego rekomenduje się,
aby na głównych ciągach, które zostały zdefiniowane powstała infrastruktura rowerowa jako
obligatoryjny element, natomiast w późniejszej fazie opcjonalnie może ona powstawać na
analogicznych odcinkach, rozprowadzających ruch rowerowy do centrum dzielnicy w ruchu
wewnątrzdzielnicowym.
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Rysunek 1.2 Lokalizacja progów zwalniających na terenie dzielnicy na ulicach o ruchu
uspokojonym
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2 Wytyczne dla projektów organizacji ruchu
2.1 Ruch rowerowy
Niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia tworzenia infrastruktury rowerowej jest
projektowanie jej w parametrach pozwalających na swobodne użytkowanie jej przez
rowerzystów przy zachowaniu wymogów CROW, a także przy zwiększaniu jej atrakcyjności
dla użytkowników. Ma to na celu utworzenie warunków dla ruchu rowerowego nie tylko w
stanie istniejącym, ale także przyszłym.
Propozycje prowadzenia ruchu rowerowego zależą w głównym stopniu od uwarunkowań
i ograniczeń infrastrukturalnych panujących na danych odcinkach w stanie istniejącym. Na
ulicach wyższej klasy, gdzie dopuszczalna prędkość pojazdów jest wyższa, sugerowane jest
wprowadzenie do przekrojów poprzecznych wydzielonych dróg dla rowerów. Są one
proponowane na odcinkach:
•
•
•
•
•
•
•
•

Odyńca (od Wołoskiej do Al. Niepodległości),
Puławska,
Al. Niepodległości,
Kazimierzowska,
Rakowiecka (od Al. Niepodległości do Kazimierzowskiej),
Madalińskiego,
Rakowiecka (od Kazimierzowskiej do Puławskiej),
Wiktorska (od Wołoskiej do Al. Niepodległości) – proponowana dopiero po
uspokojeniu ruchu i zmianach w organizacji na danym odcinku,
• Wiktorska (od Al. Niepodległości do Kazimierzowskiej) – proponowana dopiero po
uspokojeniu ruchu i zmianach w organizacji na danym odcinku.
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom infrastruktury rowerowej jest szczególnie
istotne dlatego też dla ulic wyższych klas, niezbędna jest dedykowana infrastruktura. Dla
analizowanych odcinków, gdzie przekrój poprzeczny jest węższy, a dopuszczalne prędkości
nieco niższe, sugeruje się wprowadzenie pasa ruchu dla rowerów. Dotyczy to ulic:
• Ursynowska (do Kazimierzowskiej),
• Narbutta (od Kazimierzowskiej do Puławskiej) – proponowana dopiero po
uspokojeniu ruchu i zmianach w organizacji na danym odcinku,
• Dąbrowskiego (od Al. Niepodległości do Puławskiej),
• Łowicka (od Madalińskiego do Rakowieckiej),
• Bałuckiego.
Kolejnym rozwiązaniem są kontrapasy lub wprowadzenie kontraruchu na określonych
odcinkach, gdzie panuje ruch jednokierunkowy. Jeśli aktualna organizacja ruchu nie zakłada
ruchu jednokierunkowego na danym odcinku, należy rozważyć jego wprowadzenie, w celu
uspokojenia ruchu na danych ulicach. Kontraruch lub kontrapasy proponowane są na
odcinkach:
• Ursynowska (od Kazimierzowskiej do Puławskiej),
• Wiktorska (od Kazimierzowskiej do Puławskiej) – proponowana dopiero po
uspokojeniu ruchu i zmianach w organizacji na danym odcinku,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Narbutta (od Boboli do Kazimierzowskiej),
Łowicka (od Dąbrowskiego do Madalińskiego),
Kielecka,
Rakowiecka (od Kieleckiej do Al. Niepodległości),
Wiśniowa (od Melsztyńskiej do Batorego),
Starościńska,
Rejtana (od Starościńskiej do Sandomierskiej),
Różana (przed Króżańską do Kazimierzowskiej),
Różana (od Kazimierzowskiej do Puławskiej),
Sandomierska (od Rakowieckiej do Rejtana),
Sandomierska (od Rejtana do Olesińskiej),
Chocimska (od Goworka do Kujawskiej),
Chocimska (od Kujawskiej do Willowej),
Willowa (od Puławskiej do Chocimskiej).

2.2 Ruch pieszy
Koncepcja ruchu rowerowego w dzielnicy Mokotów nie zakłada zmian w prowadzeniu
ruchu pieszego. Tak jak dotychczas, dalej powinien się odbywać chodnikami. Zmiany mogą
dotyczyć jedynie ulicy Wiktorskiej, gdzie proponowane jest uspokojenie ruchu i zmiana
organizacji w przekroju. Możliwe jest wprowadzenie tzw. woonerfu, czyli strefy gdzie to właśnie
piesi są najbardziej uprzywilejowanymi uczestnikami ruchu. Zmiany te nie są proponowane
w wariantach 1 i 2. Dotyczą one dwóch kolejnych propozycji wariantów inwestycyjnych.

2.3 Ruch samochodowy
Wpływ zmian dla ruchu samochodowego na pewno będzie odczuwalny. Kierowcy
w wielu przypadkach zmierzą się ze zmianą organizacji ruchu na niektórych drogach. Tam
gdzie ruch odbywa się aktualnie w dwóch kierunkach, a proponowane jest wprowadzenie
kontraruchu lub kontrapasów rowerowych, koniecznym będzie zmiana organizacji ruchu na
danych ulicach. Tego typu zmiany dotyczą w dużej mierze wariantu 3 oraz 4.

2.4 Dopuszczalne prędkości
Ul. Wiktorska, na której proponowane jest całkowite uspokojenie ruchu i zmiana funkcji
przeznaczenia ulicy w systemie transportowym dzielnicy to jeden z przykładów, gdzie
wymagana będzie zmiana dopuszczalnej prędkości. Wprowadzenie kontrapasów lub
kontraruchu rowerowego również wiązać się będzie ze zmianą dopuszczalnej prędkości na
ulicach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Narbutta (od Kazimierzowskiej do Puławskiej),
Narbutta (od Boboli do Kazimierzowskiej),
Łowicka (od Dąbrowskiego do Madalińskiego),
Rakowiecka (od Kieleckiej do Al. Niepodległości),
Wiśniowa (od Melsztyńskiej do Batorego),
Rejtana (od Starościńskiej do Sandomierskiej),
Różana (przed Króżańską do Kazimierzowskiej),
Sandomierska (od Rakowieckiej do Rejtana),
Chocimska (od Goworka do Kujawskiej),
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• Chocimska (od Kujawskiej do Willowej).

2.5 Miejsca postojowe
W celu wprowadzenia do przekrojów dróg proponowanej infrastruktury rowerowej
sugeruje się likwidację części istniejących miejsc postojowych lub zmianę sposobu parkowania
pojazdów (np. z prostopadłego na równoległe). W zależności od proponowanego wariantu,
liczba likwidowanych miejsc postojowych jest inna i dotyczy innych odcinków w dzielnicy.

2.6 Wloty skrzyżowań
W miejscach gdzie proponowana jest nowa infrastruktura dla ruchu rowerowego, na
wlotach skrzyżowań należy zwrócić szczególną uwagę na:
• ograniczenie parkowania na wlotach poprzez zastosowanie słupków lub separatorów
– poprawa widoczności na skrzyżowaniach, a co za tym idzie wzrost bezpieczeństwa
wszystkich użytkowników ruchu,
• widoczne oznaczenie prowadzenia ruchu rowerowego,
• odpowiednie odsunięcie ewentualnych przejść dla pieszych od tarczy skrzyżowania.

2.7 Uspokojenie ruchu
Zagadnienie uspokojenia ruchu bezpośrednio wiąże się ze zmianą dopuszczalnych
prędkości. Uspokojenie ruchu proponowane jest na ulicy Wiktorskiej ze względu na
występowanie wielu szkół w tym obszarze. Poza ulicą Wiktorską proponowane jest
wprowadzenie uspokojenia ruchu na ul. Narbutta (odcinek od Kazimierzowskiej do
Puławskiej). Oprócz tych dwóch propozycji, uspokojenie ruchu będzie dotyczyć wcześniej
wymienionych odcinków, na których planuje się wprowadzenie ruchu rowerowego, a aktualna
dopuszczalna prędkość jest za wysoka. Zmiany te będą też dotyczyć odcinków, na których
panuje ruch dwukierunkowy, a docelowo mają być one odcinkami jednokierunkowymi.
Oprócz takich narzędzi jak wprowadzenie ograniczeń prędkości i progów zwalniających,
sugeruje się zastosowanie innych metod uspokojenia ruchu takich jak:
• woonerf,
• szykany oraz tzw. „esowanie” toru jazdy,
• zwiększenie przestrzeni dostępnej dla pieszych i rowerzystów.
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3 Program
Działania związane z wprowadzaniem programu rozwoju ruchu rowerowego powinny zostać
poprzedzone szeroko rozumianymi konsultacjami społecznymi z interesariuszami, w tym z
mieszkańcami dzielnicy, stowarzyszeniami rowerowymi, a także zarządcami infrastruktury.
Tutaj przede wszystkim mowa o Zarządzie Dróg Miejskich, który z uwagi na konsultacje
społeczne wprowadzania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, będzie w przyszłości
opracowywał zmiany związane z wprowadzaniem wyznaczonych miejsc postojowych w
SPPN.Z punktu widzenia jak najlepszej obsługi obszaru w ramach ruchu rowerowego,
rekomendowany jest Wariant 3 jako ten do wprowadzenia. Jednak zaznacza się, że zmiany
powinny być wprowadzane etapowo, aby w pierwszej kolejności „obsłużyć” podróże o
charakterze tranzytowym, relacji północ – południe, czyli w ciągu Al. Niepodległości i ul.
Puławskiej. Uzupełnieniem tego łącznika powinna być ul. Kazimierzowska. Jednak mając na
celu zapewnienie głównych korytarzy z infrastrukturą dla rowerów, rekomenduje się w
późniejszym etapie wprowadzanie zmian także w ciągu ul. Madalińskiego, uzupełnienie
łącznika rowerowego pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Kazimierzowską w ciągu ul.
Rakowieckiej, a także przedłużenie infrastruktury w ciągu ul. Dąbrowskiego. Działania
związane ze zmianami i uspokojeniem ruchu na ul. Wiktorskiej i ul. Narbutta powinny być
wprowadzane równolegle z uwagi na nieco inny charakter i zakres zmian. W tych przypadkach
kluczowym jest poprawa bezpieczeństwa w obrębie szkół przy tych ulicach.
Program rozwoju ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Starego Mokotowa powinien być
realizowany zgodnie z harmonogramem działań:
1. Konsultacje z jednostkami miejskimi (Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Zarządzania
Ruchem Drogowym)
2. Konsultacje z interesariuszami: mieszkańcami oraz stowarzyszeniami związanymi z
ruchem rowerowym
Na bazie konsultacji, a także w oparciu o realizowane konsultacje dotyczące wprowadzenia
Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w obszarze dzielnicy Starego Mokotowa, należy
opracować projekty dotyczące wprowadzania zmian geometrycznych na ulicach dzielnicy.
Rekomenduje się równoległe działania w obszarze szkół, czyli ulic Wiktorskiej oraz Narbutta
oraz na pozostałych ulicach będących w zarządzie Dzielnicy Mokotów.
W zakresie wprowadzania zmian w organizacji ruchu do rozważenia jest wdrażanie zmian jako
tymczasowe, przykładem miast tworzących infrastrukturę rowerową jako tymczasowe zmiany
w organizacji ruchu. Po ewaluacji korzystania z infrastruktury, do zarządcy należałaby decyzja,
czy pozostawić zmiany, czy je cofnąć z uwagi na brak ruchu rowerowego (w takim
scenariuszu).

3.1 Etapowanie wprowadzania infrastruktury
Z uwagi na potencjalnie duży zakres zmian, jakie obejmuje tworzenie infrastruktury rowerowej
w ramach dzielnicy Starego Mokotowa, rekomenduje się działanie w ramach jednego z
wariantów. Jednak poprzedzone powinny one zostać konsultacjami społecznymi wśród
interesariuszy oraz mieszkańców celem wypracowania optymalnego rozwiązania.
Na poniższych rysunkach przedstawiono propozycje wariantów wprowadzania zmian w
ramach infrastruktury rowerowej na Starym Mokotowie.
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Rysunek 3.1 Propozycja ciągów rowerowych – Wariant 1
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Rysunek 3.2 Propozycja ciągów rowerowych – Wariant 2
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Rysunek 3.3 Propozycja ciągów rowerowych – Wariant 3 (rekomendowany)
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Rysunek 3.4 Propozycja ciągów rowerowych – Wariant 4
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Rysunek 3.5 Propozycja infrastruktury rowerowej – Wariant 3 (rekomendowany)
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3.2 Rekomendacje Wykonawcy
W opinii Wykonawcy Wariant 3 powinien być rekomendowany do wprowadzenia jako wariant
preferowany. Wdrażane propozycje powinny jednak powstawać etapowo, biorąc pod uwagę
zmiany związane z wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w obszarze
połowy analizowanego obszaru dzielnicy Starego Mokotowa.
Wariant 3 zapewnia możliwości połączeń na głównych relacjach, tj. północ – południe, czyli
tam, gdzie odbywa się najwięcej podróży rowerowych. Dzięki temu ruch rowerowy przez
dzielnicę będzie miał zapewnione bezpieczne korytarze, a od ciągów głównych mogą
odbiegać łączniki do ulic niższych klas, które zapewnią połączenia wewnątrz dzielnicowe.
Z uwagi na wymagania dotyczące infrastruktury dla rowerzystów, rekomenduje się także
utworzenie infrastruktury wewnątrz, tj. na ulicach: Madalińskiego, Dąbrowskiego,
Rakowieckiej. To w połączeniu z korytarzami północ – południe pozwoli na zapewnienie
dostępności dla rowerzystów, przy minimalizacji wpływu na pozostałe ciągi uliczne.
Dodatkowo na ciągach ulicznych o niższych parametrach, w tym dopuszczalnej prędkości,
rowerzyści mogą poruszać się w ruchu ogólnym, więc w strefach gdzie w stanie istniejącym
ruch jest uspokojony, nie ma konieczności tworzenia dodatkowej infrastruktury, co
potwierdzają m.in. pomiary ruchu rowerowego z ul. Kazimierzowskiej czy ul. Dąbrowskiego.
Dodatkowo wariant 3 cechuje propozycja wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu
w obszarze szkół. Liczba jednostek oświatowych w dzielnicy jest dość duża, stąd w Wariancie
3 proponuje się wprowadzenie dodatkowych zmian na ciągu ul. Wiktorskiej i Narbutta. To
pozwoli na stworzenie bezpiecznych korytarzy dla dzieci codziennie dojeżdżających do szkół,
gdyż jak wynika z obserwacji terenowych, ich liczba jest znacząca w całej dzielnicy, zwłaszcza
w okresie porannym i popołudniowym. Aby minimalizować wpływ takich zmian na innych
użytkowników, rekomenduje się rozwiązania takie jak uspokojenie ruchu na całej ulicy,
tworzenie wooenerfów czy szykan lub „esowania” toru jazdy, co uspokoi ruch, zapewni
większe bezpieczeństwo i widoczność użytkowników na ulicy, a także utworzy korytarze
z których będą korzystać dzieci w ramach „ostatniego bezpiecznego kilometra”.
Wprowadzanie infrastruktury rowerowej powinno także być kontynuacją istniejących ciągów,
jak np. przedłużenie infrastruktury w ciągu ul. Dąbrowskiego oraz Kazimierzowskiej w
przypadku ciągów rowerowych wewnątrz dzielnicy. Być może zostanie uwzględniony potencjał
podróży rowerowych przy utworzeniu infrastruktury, co wpłynie na generację dodatkowych
podróży rowerem w przyszłości.
Kluczowe wydaje się zapewnienie korytarzy dla podróży rowerowych o charakterze
tranzytowym przez dzielnicę. Dodatkowo przy utworzeniu infrastruktury przy głównych ciągach
drogowych, możliwe będzie wprowadzenie infrastruktury w ramach łączników do głównych
tras, co zapewni alternatywę dla podróży rowerowych w miejscach, gdzie brakuje infrastruktury
i rowerzyści poruszają się w ruchu ogólnym.
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3.3 Rekomendacje dla dalszych prac
W ramach dalszych prac przewiduje się:
•
•
•
•
•
•

Konsultacje z jednostkami miejskimi proponowanych zmian
Konsultacje społeczne
Opracowanie projektów zmian związanych z rozwojem ruchu rowerowego w obszarze
Dzielnicy
Wdrożenie zmian w ramach infrastruktury rowerowej w dzielnicy
Ewaluację wyników wprowadzonych zmian m.in. jako pomiary ruchu rowerowego lub
ankiety z interesariuszami oraz konsultacje społeczne
Działania związane z programem „Droga na szóstkę”, którego celem jest poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół podstawowych oraz wspieranie
aktywnej mobilności najmłodszych na ulicach Wiktorskiej i Narbutta.
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