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Warszawa w roku 1995, jako jedno z pierwszych miast
w Polsce, uchwaliła programowy dokument
Polityka transportowa dla m.st. Warszawy, który zapoczątkował
zrównoważony rozwój systemu transportowego miasta.
Przyjęto w nim, że: „rozwój transportu służyć powinien
stymulowaniu rozwoju gospodarczego i ładu przestrzennego
miasta, poprawie jego prestiżu oraz zmniejszeniu różnic
w rozwoju i jakości życia w poszczególnych obszarach
aglomeracji, przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości
transportu dla środowiska”. W roku 2009 została uchwalona
Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego
Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, stanowiąca
kontynuację i rozwinięcie polityki z 1995 r.
Z zadowoleniem odnotowuję, że coraz więcej osób przekonuje się
do podróżowania po mieście metrem, autobusami, tramwajami
czy SKM. Już blisko 60 proc. podróży odbywa się komunikacją
publiczną. To więcej niż w Berlinie czy Londynie, gdzie ten
wskaźnik wynosi 25–30 proc. Komunikacja publiczna jest
punktualna i nowoczesna, rozwijamy infrastrukturę rowerową,
likwidujemy bariery i niedogodności dla pieszych, ale wciąż
jeszcze jest dużo do zrobienia.
Dlatego przedstawiamy Warszawską politykę mobilności,
dokument, który niejako poszerza dotychczasowe ustalenia
i przedstawia nowe rozwiązania. Chcemy przede wszystkim
uczynić miasto przyjaźniejszym dla niezmotoryzowanych,
przywrócić miejskie funkcje obszarom centrum funkcjonalnego,
nadal rozwijać transport publiczny i układy obwodnicowe.
Mamy kilka dobrych pomysłów, jestem pewien, że realizacja
naszych ambitnych planów się powiedzie, a mieszkańcom
Warszawy będzie się żyło przyjemniej i bezpieczniej.
Jacek Wojciechowicz

WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI
ZA TWORZENIE PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

O warszawskiej polityce mobilności mówią
Mieczysław Reksnis, dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji,
oraz Maria Przytulska, naczelnik Wydziału Analiz Programowych
Biura Drogownictwa i Komunikacji
Co uważają Państwo za największy sukces polityki
transportowej miasta?
Warszawskie Badanie Ruchu, przeprowadzone w 2015 roku, pokazało, że podróżowanie po mieście transportem publicznym jest
nadal dominujące. Przy ogromnym wzroście motoryzacji (w Warszawie na 1000 mieszkańców przypada ponad 600 samochodów
osobowych) utrzymanie 30-procentowego udziału samochodu
w podróżach jest naprawdę nie lada osiągnięciem. To jest niewątpliwie sukces transportu publicznego organizowanego przez władze Warszawy. Warto podkreślić, że również udział ruchu rowerowego pokonał próg 1-procentowy i wynosi ponad 3 proc., co
uważamy za ważny fakt świadczący o zmianie w sferze mobilności miasta, sprzyjającej przejściu od klasycznego modelu strategii
transportowej do kompleksowego działania na rzecz wyboru
transportu alternatywnego, bardziej przyjaznego dla ludzi i środowiska. Mówiąc wprost, zniechęcamy ludzi do korzystania z samochodu i namawiamy do przesiadki do transportu zbiorowego,
chodzenia pieszo i do jazdy na rowerze, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Ogromny rozwój w ostatniej dekadzie sieci długo oczekiwanych dróg, i to zarówno w mieście, jak i w kraju, zachęca do
korzystania z samochodu. A mimo to liczba samochodów wjeżdżających do centralnej części Warszawy nie zwiększyła się,
a nawet nieznacznie spadła.
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Wiadomo, że mobilność w wielkim mieście jest nie tylko
problemem Warszawy. Czy przy opracowywaniu warszawskiej
polityki mobilności korzystali Państwo z jakichś sprawdzonych
wzorców europejskich?
Korzystamy właściwie z własnych długoletnich doświadczeń.
Uchwalenie w 1995 r. pierwszej polityki transportowej oraz Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne z 2009 r. zapoczątkowały
zrównoważony rozwój transportu, czyli m.in. niepowiększanie
ruchu samochodów w centrum, tak by nie zdegradować środowiska naturalnego i stworzyć mieszkańcom dogodne warunki
życia. Dobrym przykładem, jeśli chodzi o zastosowane rozwiązania, jest dla nas Wiedeń ze względu na zbliżoną powierzchnię
i liczbę mieszkańców. Bierzemy wzór z dobrych praktyk także
z innych metropolii, choć czasami trudno porównać Warszawę
z Londynem czy Paryżem, gdzie skala problemów, doświadczenia historyczne, poziom finansowania przedsięwzięć publicznych
są zupełnie nieporównywalne. Krótko mówiąc, wzorujemy się na
miastach, które weszły w politykę zrównoważonego rozwoju, i to
nie tylko transportu, tworzenia smart city – miasta, które mądrze
korzysta ze wspomagania technologicznego i technicznego na
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
W dokumencie Warszawska polityka mobilności (WPM)
podkreślono, iż wiele spraw (np. strefy parkowania, opłaty
z tym związane) będą wymagały zmian ustawowych… czyli że
ustawodawca decyduje w wielu wypadkach o rozwiązaniach
w mieście, co na to samorząd Warszawy?
Generalnie uważamy od lat, iż samorządy miejskie powinny mieć
większy wpływ na kształtowanie polityki transportowej na swoim
terenie. Rok temu został zrobiony przez ustawodawcę pierwszy
krok w oczekiwanym przez nas kierunku. Przyjęto dokument
o krajowej polityce miejskiej, której głównym założeniem jest
wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do
zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy
jakości życia mieszkańców. Koresponduje to z naszymi poglądami
na ten temat. Pierwszy krok został zrobiony, liczymy na następne.
W wielu wypadkach dla realizacji celów WPM prowadzone
będę na szeroką skalę konsultacje społeczne w ramach
Warszawskiego Okrągłego Stołu Mobilności (WOSM).
Jak Państwo oceniają tego typu formę kontaktowania się
z mieszkańcami, czy jest ona najlepszym rozwiązaniem?
Dlaczego działający poprzednio Warszawski Okrągły Stół
Transportowy (WOST) nie spełnił oczekiwań?
No cóż, podczas obrad WOST na początku pierwszej dekady
XXI w. nie istniały odpowiednie procedury i mechanizmy, które
zmuszałyby władze miasta do realizacji przyjętych podczas obrad
postanowień. Obecnie, przy funkcjonujących mechanizmach konsultacji społecznych, planowany przez nas proces Warszawskiego Okrągłego Stołu Mobilności będzie wpisany w te zasady i –
mamy nadzieję – przyczyni się do uzyskania zgody społecznej na
pewne zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców stolicy.

Konsultacje są na pewno bardzo użyteczną formą kontaktu
z mieszkańcami. Bardzo zachęcamy warszawiaków do współdecydowania o żywotnych problemach miasta, poszczególnych
dzielnic czy osiedli, ale musi upłynąć jeszcze trochę czasu,
byśmy stali się w pełni społeczeństwem obywatelskim. Niestety,
czasami udział mieszkańców w takich konsultacjach jest niewielki, a przecież wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie
przyjaznej przestrzeni miejskiej.
Wielu warszawiaków się cieszy, że wreszcie pomyślano
o zwróceniu chodników przechodniom, którzy obecnie muszą
je dzielić ze zbyt szybkimi rowerzystami i parkującymi nie
zawsze prawidłowo samochodami…
W naszym biurze opracowaliśmy standardy kształtowania przestrzeni dla pieszych. Zostało określone, jak powinna wyglądać
w pasie drogowym przestrzeń związana z ruchem pieszym,
w szczególności dla osób z wózkiem, z małymi dziećmi, dla niepełnosprawnego, a także jakich materiałów należy użyć do realizacji takiej przestrzeni. Ważne jest, aby kształtowanie przestrzeni
dla pieszych wiązało się z rozwojem społecznych i kulturowych
funkcji ulic. Mamy nadzieję, że te standardy zostaną przyjęte
przez władze miasta odpowiednimi zarządzeniami i wówczas
każdy, kto będzie projektował przestrzeń dla pieszych, będzie
musiał się do tych zarządzeń dostosować.
Dla pieszego problemem jest samochód parkujący na chodniku,
a to kwestia praktycznie nie do rozwiązania, bo kierowcy w zdecydowanej większości domagają się po wprowadzeniu zakazu
parkowania na chodnikach udostępnienia, najlepiej za darmo,
innego parkingu w zamian. A takiej możliwości, zwłaszcza w centrum, po prostu nie ma. Stawianie słupków jest powszechnie
krytykowane, ale to jest jedyny sposób, żeby zachować chodnik
dla pieszego. Inne miasta europejskie radzą sobie z tym problemem, bezwzględnie zakazując parkowania na chodnikach.
W Londynie po 5 minutach parkowania w miejscu niedozwolonym służby miejskie odholowują pojazd na koszt właściciela.
Jakie problemy są obecnie najpilniejsze do rozwiązania?
Najpilniejsze jest uporządkowanie parkowania i zmiana zasad
kształtowania przestrzeni ulicznej w centrum miasta. Oczywiście
mamy tu na myśli przywrócenie przestrzeni publicznej pieszym
i ograniczanie jej dla samochodów, a tym samym zmniejszenie
przepustowości ulic w centrum. Towarzyszy tym działaniom
stopniowy rozwój układu tras obwodowych, które przejmują ruch

międzydzielnicowy i tranzytowy.
Pod hasłem zmiany zasad
kształtowania przestrzeni publicznej kryją się także nasze
działania na rzecz powiększenia
liczby przejść przez jezdnię
w poziomie terenu. Sytuacja, jaka jest dzisiaj, wymaga zmiany,
na przykład w centrum Warszawy, w Alejach Jerozolimskich
czy na ulicy Marszałkowskiej, są
za duże odległości do pokonania
dla osób chcących przejść
przez jezdnię; jest to szczególnie
uciążliwe dla osób starszych
czy poruszających się na wózku inwalidzkim. Realizując tę ideę,
przygotowujemy projekty przejść w poziomie jezdni, na przykład
w rejonie dworca Warszawa Centralna i przez ulicę Emilii Plater.
Priorytetem na pewno jest dalszy rozwój komunikacji publicznej.
Obie linie metra przewożą dziennie ok. 700 tys. pasażerów. Jest
to swoisty rekord, jeśli porównać to z miastami, które mają więcej
kilometrów metra, a przewożą mniej pasażerów, jak Praga czy
Budapeszt. Metro jest bardzo efektywne i dlatego władze miasta
planują wydłużanie istniejących linii metra i budowę trzeciej.
Ważne są również tramwaje i kolej. Generalnie szynowe środki
transportu stanowią podstawę warszawskiej mobilności i na nich
skupimy nasze działania. Nie zapominając oczywiście o unowocześnianiu transportu autobusowego.
Zdajemy sobie sprawę, że trudno walczyć z utrwalonymi nawykami. Na pewno wielu mieszkańców nadal będzie wsiadać do
samochodu zamiast do tramwaju, inni z kolei programowo będą
jeździć na rowerze lub podróżować pieszo. Dlatego postanowiliśmy zaapelować do najmłodszych obywateli naszego miasta.
Uzmysłowić dzieciom i młodzieży, że przyszłość Warszawy zależy
praktycznie od nich. By dzięki atrakcyjnym formom edukacji zaczęły
myśleć o środowisku, o jakości życia w mieście, o sąsiadach.
Ważne jest również odpowiednie kształtowanie wielofunkcyjnej
przestrzeni publicznej, by bliskość miejsca pracy, szkoły czy
przedszkola zniechęcała do używania samochodu.
Dziękujemy za rozmowę.
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WSTĘP
OCENA SYTUACJI

Po ponad 20 latach od uchwalenia pierwszej polityki transportowej i 6 latach realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne
władze Warszawy stawiają sobie kolejne cele polegające na aktywnym i skutecznym zarządzaniu popytem na transport w mieście i aglomeracji. Wykorzystując doświadczenia z ostatnich lat
i biorąc pod uwagę współczesne wyzwania, zamierzają realizować politykę zrównoważonej mobilności.

Warszawska polityka mobilności (WPM) umoźliwi zmianę
dotychczasowego podejścia. Czerpiąc z doświadczeń i wzorów
europejskich, priorytetem będzie edukacja transportowa i zmiana
świadomości społeczeństwa, prowadząca do zmiany sposobu
odbywania podróży po mieście.
Nowe podejście jest zbieżne z oczekiwaniami warszawiaków
dotyczącymi m.in. zapewnienia alternatywnych dla samochodu
form odbywania podróży (transport zbiorowy, rower, pieszo),
przekształcania ulic i placów dotychczas zawłaszczonych przez
samochody, umoźliwiania korzystania z otwartych, publicznych
przestrzeni i aktywnego współuczestniczenia w życiu miasta.
WPM opiera się na takich działaniach, jak: wspieranie budowy
ładu przestrzennego miasta; zwiększenie roli transportu
zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego; przekształcenia

przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli;
dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji;
określenie nowej – ograniczonej – roli samochodu w mieście;
porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw
towarów i obsługi ruchu turystycznego.
Powodzenie realizacji WPM wymaga: zmiany podejścia ze strony
wszystkich uczestników procesu planowania, projektowania
i zarządzania systemem transportowym oraz mieszkańców –
użytkowników systemu transportowego Warszawy; stosowania
i egzekwowania przejrzystych zasad organizacji ruchu; szeroko
zakrojonej akcji edukacyjno-informacyjnej przedstawiającej
i wyjaśniającej problemy komunikacyjne miasta i możliwości ich
skutecznego rozwiązywania w celu uzyskania jak najszerszego
poparcia dla planowanych zamierzeń.
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Punktem wyjścia realizacji WPM jest miasto rozwijające transport
zbiorowy. Od szeregu lat w Warszawie realizowany jest bogaty
program modernizacji infrastruktury i taboru. Coraz powszechniej
wprowadzane są rozwiązania w organizacji ruchu zapewniające
uprzywilejowanie naziemnej komunikacji miejskiej (wydzielone
pasy autobusowe, torowiska tramwajowo-autobusowe,
pierwszeństwo w sygnalizacji świetlnej). Wyraźnie rośnie
zainteresowanie pasażerów korzystaniem z systemu kolejowego,
zarówno w podróżach o zasięgu aglomeracyjnym, jak i coraz
częściej na terenie Warszawy.

systemu sprzyja wprowadzenie standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego, określających warunki techniczne planowania, projektowania, realizacji i utrzymania
infrastruktury rowerowej. Według Barometru Warszawskiego
(czerwiec 2015) 6% osób deklarowało codzienne lub prawie
codzienne korzystanie z rowerów, a 13% – jazdę rowerem przynajmniej raz w tygodniu. Natomiast aż 70% ankietowanych twierdzi, że Warszawa jest miastem przyjaznym dla rowerzystów.
W Warszawie dostrzega się również problematykę ruchu pieszego. Przejawia się to stopniową poprawą funkcjonalności ciągów
pieszych, likwidowaniem barier architektonicznych, wyposażaniem schodów w pochylnie i windy oraz dostosowywaniem węzłów przesiadkowych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.
Modernizowany i rozwijany jest układ drogowy. Inwestycje w ten
segment transportu zwiększają dostępność zewnętrzną Warszawy, jakość obsługi poszczególnych dzielnic, a także ułatwiają
ochronę strefy śródmiejskiej przed ruchem tranzytowym.
Pomimo wielu pozytywnych przykładów, pozostało wiele proble-

Jakość i oferta komunikacji miejskiej są wysoko oceniane przez
mieszkańców. W badaniach Barometru Warszawskiego przeprowadzonych w listopadzie 2015 roku 84% badanych opowiedziało
się za uprzywilejowaniem komunikacji miejskiej, nawet kosztem
ruchu samochodów osobowych. W sumie pozytywnie komunikację miejską oceniło aż 89% osób, przy czym w skali od 1–10
oceny powyżej 6 wystawiło 76% respondentów.
W Warszawie wyraźnie wzrasta zainteresowanie ruchem rowerowym. Przyczynia się do tego m.in. rozwój infrastruktury i uruchomienie systemu rowerów publicznych Veturilo. Poprawie jakości

mów do rozwiązania. Poprawa jakości transportu zbiorowego nie
przekłada się wprost na zwiększenie jego roli w przewozach.
Wzrost ruchu rowerowego jest zauważalny, ale jeszcze nie osiągnął poziomu charakterystycznego dla większości miast zachodnioeuropejskich (>10% podróży w godzinie szczytu).
Odczuwalne są słabości, jeśli chodzi o warunki stworzone dla
ruchu pieszego, bezpieczeństwo ruchu, porządkowanie przestrzeni publicznych i ograniczanie obecności samochodów
w śródmiejskiej części Warszawy. Są to powody uzasadniające
podejmowanie działań zapisanych w WPM.

ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE

Ważną część WPM stanowią działania związane z zagospodarowaniem przestrzennym stolicy. Dotyczą one: stanowczego
zaostrzenia norm parkingowych dla biur, urzędów, handlu i usług
w strefie śródmiejskiej; zaostrzenia norm parkingowych dla biur
i urzędów w wybranych obszarach strefy II; złagodzenia wymogów dotyczących zapewnienia minimalnej liczby miejsc parkingowych w zabudowie (także mieszkaniowej) w strefach Ic, II i III,
określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów). Rozpraszanie zabudowy, charakterystyczne zwłaszcza w peryferyjnych obszarach miasta, częściowo wynika z niedostatecznego pokrycia
planami miejscowymi jako narzędzi ochrony i kontroli zmian
w przestrzeni miejskiej oraz przeciwdziałania wzrostowi liczby
wykonywanych podróży i ich długości. Stan ten wymaga dokonania przeglądu i ew. weryfikacji zapisów niektórych obowiązujących planów miejscowych. Wprowadzona zostanie zasada
wykonywania planu transportowego do opracowywanego planu
miejscowego. Także decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będą poprzedzane wykonaniem planu transportowego inwestycji. Oprócz planów miejscowych, przygotowywane i uruchamiane będą zintegrowane programy rozwojowe dla
wybranych rejonów strefy śródmiejskiej, otoczenia węzłów komunikacyjnych, korytarzy transportowych obsługiwanych wysokiej
jakości transportem zbiorowym oraz obszarów planowanych
przekształceń obecnej zabudowy. Celem będzie przejęcie przez
władze miasta inicjatywy w planowaniu i programowaniu atrakcyjnych obszarów, a przez to zapewnienie kontroli kierunków ich
rozwoju. Tworzenie programów rozwojowych będzie wymagać
współpracy z mieszkańcami, inwestorami, właścicielami działek
i innymi zainteresowanymi stronami. Przeprowadzona zostanie
identyfikacja i diagnoza obszarów monofunkcyjnych, a następnie
opracowane i uruchomione działania, których celem będzie
zwiększenie stopnia zróżnicowania sposobu użytkowania terenu,
ograniczenie zapotrzebowania na transport oraz wzrost atrakcyjności podróżowania pieszo, rowerem i transportem zbiorowym.
Problem dotyczy także przekształceń terenów kolejowych. Wy-

maga to współpracy władz Warszawy z koleją na rzecz ograniczania uciążliwości, jakie dla miasta stanowią tereny kolejowe (ograniczenie efektu bariery komunikacyjnej i fragmentacji obszarów),
oraz uzgodnienie zasad zagospodarowywania nieruchomości kolejowych. Jednym z wyzwań dla Warszawy na najbliższe lata, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej, będzie rewaloryzacja ulic i placów,
w powiązaniu z odejściem od priorytetowego traktowania obsługi

ruchu samochodowego. Aktywne działania w tym kierunku, oprócz
oczywistych korzyści związanych ze zwiększeniem stopnia integracji społecznej, poprawią jakość życia w Warszawie i jej wizerunek – miasta przjaznego mieszkańcom i gościom.
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WPŁYWANIE NA POPYT

Celem warszawskiej polityki mobilności jest zachęcenie do
odbywania podróży pieszo, rowerem lub transportem zbiorowym.
WPM zakłada, że decyzje mieszkańców miasta dotyczące sposobu podróżowania coraz częściej będą podejmowane ze względów społecznych, zdrowotnych i ekologicznych.
Korzystanie z alternatywnych w stosunku do samochodu form
odbywania podróży będzie przyczyniać się do lepszego i bardziej
efektywnego wykorzystywania istniejącego systemu transportowego oraz ukrytych w nim rezerw, a tym samym ograniczenia
konieczności angażowania znacznych środków inwestycyjnych
i wydatków eksploatacyjnych. Zakłada się, że promowane
i wspierane będą m.in. takie działania, jak: elastyczne godziny
pracy, także w jednostkach miejskich, umożliwiające różnicowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, niższe taryfy w transporcie zbiorowym poza godzinami szczytu, e-usługi, zwłaszcza
w jednostkach miejskich, telekonferencje i telespotkania
w miejsce tradycyjnych spotkań, praca zdalna bądź wykonywana
częściowo w pracy, a częściowo w domu, np. raz w tygodniu.
Ponadto niektóre elementy systemu transportowego będą mogły
być użytkowane w sposób bardziej elastyczny i pełnić wiele
innych funkcji. Dobrym przykładem może być: wielofunkcyjne
wykorzystanie parkingów prywatnych i parkingów P+R, wykorzystywanie na potrzeby P+R parkingów zlokalizowanych w obszarach peryferyjnych, w rejonie dużych obiektów handlowych
obsługiwanych transportem zbiorowym, czy też zastępowanie,
na terenach o niskiej, rozproszonej zabudowie, tradycyjnej obsługi
liniami komunikacji miejskiej, zindywidualizowanym transportem
publicznym. W celu lepszego organizowania codziennych podróży
tworzone będą plany mobilności, adresowane do konkretnych
użytkowników (i grup użytkowników), zawierające propozycje
ułatwiające w codziennych podróżach korzystanie z transportu
zbiorowego, chodzenie pieszo, dojazdy rowerami, parkowanie,
zachęcające do wspólnego podróżowania, do zmian godzin
podróżowania i ograniczania kosztów.
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Wpływanie na zachowania komunikacyjne wiąże się nie tylko ze
stosowaniem środków zachęcających do alternatywnych form
podróżowania, ale też środków zniechęcających, takich jak
ograniczanie dostępności wybranych obszarów (strefa śródmiejska, centra dzielnic)
dla ruchu samochodowego. Oznaczać to
będzie m.in. wyłączanie
wybranych ulic z ruchu
samochodowego, wyznaczanie naziemnych
przejść dla pieszych,
ograniczanie parkowania w pasie drogowym
oraz stosowanie środków technicznych redukujących prędkość
ruchu.

RUCH PIESZY

Ruch pieszy pełni ważną rolę w całym łańcuchu podróży
miejskich. Jest także częścią podróży transportem zbiorowym
(dojścia do/z przystanków, przejścia w węzłach przesiadkowych)
i samochodami (dojścia do/z miejsc postoju i parkowania).
Problematyka ruchu pieszego ujęta jest w Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015
i na lata kolejne. Zakłada się w niej rosnącą rolę systemu transportu pieszego (zwiększenie liczby podróży odbywanych pieszo
oraz zwiększenie roli ruchu pieszego w podziale zadań przewozowych) z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników,
w tym osób z ograniczoną mobilnością. Celem jest przekroczenie
poziomu 25% podróży odbywanych w Warszawie pieszo,
a w strefie śródmiejskiej uzyskanie jeszcze wyższego. Należy
oczekiwać, że wzrost ruchliwości pieszej będzie dotyczyć wszystkich grup użytkowników i motywacji podróży, zwłaszcza w strefie
śródmiejskiej (także podróży odbywanych w godzinach pracy)
oraz przemieszczeń do i w obrębie węzłów przesiadkowych.
WPM przewiduje uruchomienie programów naprawczych
w celu zapewnienia wymaganej dostępności ulic dla osób
o ograniczonej mobilności (dostosowanie przejść przez jezdnie,
likwidacja barier komunikacyjnych, dostosowanie sygnalizacji
świetlnych), a także odzyskiwanie przestrzeni publicznych dla
funkcji np. kulturalno-usługowych.
Działania dotyczące ruchu pieszego będą wspomagane przez
wprowadzenie standardów projektowania ciągów i przestrzeni

pieszych. Standardy mają służyć poprawie jakości planowania,
projektowania, wykonywania oraz utrzymywania infrastruktury
przeznaczonej dla pieszych. Ich stosowanie będzie obowiązkowe
jako część warunków zamówienia lub umów na wykonanie poszczególnych prac związanych z infrastrukturą transportową na
terenie Warszawy. Będą odnosić się do takich zagadnień, jak:
wymagania funkcjonalne, zasady sytuowania ciągów pieszych
w pasie drogowym, zasady organizacji ruchu pieszego, warunki
techniczne projektowania systemu transportu pieszego, zasady
zabezpieczenia ruchu pieszego, nawierzchnie dla pieszych,
estetyka przestrzeni. Działania na rzecz priorytetowego traktowania ruchu pieszego będą sprzyjać poprawie bezpieczeństwa
komunikacyjnego i osobistego pieszych.
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TRANSPORT ZBIOROWY

Wiodąca rola transportu zbiorowego w obsłudze codziennych
podróży wymaga zapewnienia wysokiej konkurencyjności kolei,
metra oraz komunikacji tramwajowej i autobusowej w stosunku
do samochodów. Dotyczy to m.in. niezawodności systemu,
częstotliwości i punktualności kursowania, czasu i komfortu podróżowania, układu połączeń, dostępności przystanków, okresu
funkcjonowania i cen biletów. Zakłada się, że realizacja WPM
doprowadzi do 65% udziału komunikacji miejskiej w obsłudze
wszystkich podróży wykonywanych w Warszawie środkami
transportu oraz 80% udziału w przypadku podróży do obszaru
śródmiejskiego i 50% udziału na granicy Warszawy.
Zamierzenia dotyczące transportu zbiorowego zostały szczegółowo określone w strategii transportowej Warszawy. Odnoszą się
one zarówno do rozwoju i modernizacji infrastruktury, taboru, jak
też działań o charakterze organizacyjnym. Najważniejsze z nich to:
rozszerzenie współpracy władz Warszawy z samorządem województwa i samorządami gmin leżących w obszarze aglomeracji
w celu zintegrowania zarządzania systemem transportowym,
w tym powołania wspólnej jednostki zarządzającej i koordynującej
zbiorowy transport publiczny; modernizowanie i rozwój komunikacji autobusowej, mającej największy udział w przewozach na
terenie Warszawy (ok. 50% przewozów); kontynuacja modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej; kontynuacja rozwoju
systemu metra; usprawnienie komunikacji kolejowej poprzez
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m.in.: rozwój parkingów przesiadkowych w sąsiedztwie stacji
i przystanków, lokalizację nowych przystanków kolejowych,
poprawę stanu technicznego i estetycznego dworców; integracja
systemów transportu; racjonalizacja przebiegu linii transportu
zbiorowego (marszrutyzacja); na szerszą skalę wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych (ITS).
Rozwój ITS będzie dotyczyć: systemów informacji pasażerskiej
na przystankach i w węzłach przesiadkowych; systemów biletowych; systemów bezpośredniego informowania pasażerów
o rozkładzie jazdy i planowania podróży (przed dojściem na przystanek); systemów zarządzania flotą pojazdów; systemów automatycznego monitorowania jakości obsługi linii; systemów
monitorowania tras (także z punktu widzenia zakłóceń funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych.

ROLA ROWERU

Ograniczaniu roli samochodu towarzyszyć będzie stała poprawa
warunków ruchu rowerowego. Celem będzie osiągnięcie już
w najbliższych latach 10% udziału osób deklarujących w Warszawie codzienne lub prawie codzienne odbywanie podróży rowerami
w sezonie wiosenno-letnim, a w strefie śródmiejskiej przekroczenie poziomu 20%. Wymaga to stworzenia spójnego systemu tras
i parkingów rowerowych łączących wszystkie źródła i cele podróży. Zakłada się kontynuację budowy infrastruktury rowerowej
w formie wydzielonych dróg dla rowerów (ścieżek rowerowych);
pasów i kontrapasów rowerowych; dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych oraz na wybranych
odcinkach pasów autobusowych, a także tworzenie stref uspokojenia ruchu (tzw. strefa 30) oraz likwidowanie barier w pokonywaniu skrzyżowań. System międzydzielnicowych tras rowerowych
tworzony jest zgodnie z założeniami Programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020 (ZTM, 2013 r.). Wzdłuż tras
i w pobliżu ważniejszych obiektów organizowane są ogólnodostępne miejsca do parkowania rowerów. Tworzone będą także
dzielnicowe programy rowerowe zorientowane na uzupełnianie
brakującej lokalnej infrastruktury rowerowej. Równolegle z inwestowaniem w rozwój systemu podnoszona jest jakość istniejących
tras i podwyższany poziom bezpieczeństwa ruchu. Ważnym zadaniem jest ułatwienie ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (kontrapasy rowerowe, ruch „pod prąd”) oraz w parkach
i na terenach zieleni (tworzenie skrótów).
Warunkiem rozwoju i bezpiecznego korzystania z rowerów jest
zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych infrastruktury. W projektowaniu i wykonywaniu tras i parkingów rowerowych stosowane są standardy projektowe i wykonawcze dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie. Monitorowany jest stan
techniczny sieci tras rowerowych oraz warunki widoczności na
trasach i w sąsiedztwie punktów kolizji. Poprawie jakości systemu
sprzyja upowszechnienie procedur audytu infrastruktury rowerowej pod kątem warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego.
Audytem objęte będą funkcjonujące trasy rowerowe oraz obo-

wiązkowo trasy projektowane i w trakcie realizacji.
Kontynuowany jest rozwój systemu parkingów rowerowych typu
B+R, ułatwiających przesiadanie się z roweru do transportu zbiorowego. Parkingi B+R są organizowane wraz z systemem P+R
oraz jako niezależne, lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
przystanków kolejowych, metra, tramwajowych i autobusowych.
Zachętą do jazdy rowerem będzie ułatwienie serwisowania.
Zakłada się zorganizowanie miejskiego serwisu rowerowego
(MSR), ekip działających rotacyjnie w określonych miejscach
(węzły komunikacyjne) i w określonych dniach, których zadaniem
będzie pomoc w przygotowaniu rowerów do jazdy i wykonywanie
drobnych napraw.
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ROLA SAMOCHODU

Warszawska polityka mobilności zakłada ograniczenie roli
samochodów w mieście, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej.
Przeciwstawienie się presji zmotoryzowanych umożliwi przeznaczenie miejsc dotychczas zajmowanych przez samochody na
inne cele, m.in. na poprawę warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz rozwój społecznych i kulturowych funkcji ulic, co przyczyni sie do poprawy jakości życia w mieście. Celem będzie także
obniżanie wysokich kosztów funkcjonowania systemu transportowego, związanych m.in. z nadmiernym inwestowaniem w rozwój
układu drogowego i jego późniejsze utrzymanie. Uwzględniając
zasadę strefowania ruchu, utrzymana zostanie swoboda korzystania z samochodów w wybranych obszarach miasta, np. w obszarach luźnej zabudowy oraz na trasach dojazdowych do węzłów przesiadkowych (jako elementu systemów P+R i K+R – Kiss and Ride).
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W ramach WPM będą podejmowane działania zwiększające świadomość mieszkańców Warszawy, jeśli chodzi o zagrożenia związane z ruchem samochodowym, ale także koszty posiadania
i eksploatowania samochodu. Stosowane będą instrumenty zniechęcające do posiadania samochodów (np. ograniczenia ruchu
i parkowania, mechanizmy finansowe), a także zachęcające do
innego sposobu ich wykorzystywania (np. carpooling), przynoszące korzyści społeczne, m.in. w postaci zmniejszenia liczby
przejazdów samochodami i zapotrzebowania na parkowanie.
Ograniczeniu wykorzystywania samochodów, zwłaszcza w podróżach do strefy śródmiejskiej, sprzyjać będzie zmniejszanie przepustowości ulic i skrzyżowań. W strefie śródmiejskiej przekształcenia ulic, w tym zmiany w organizacji ruchu i parkowania, będą
podporządkowywane priorytetowemu traktowaniu ruchu pieszego. Zachętą do rezygnacji z posiadania własnego samochodu
na rzecz korzystania z samochodów publicznych będzie rozwój
systemów carsharingu. Wspierane będzie, zwłaszcza w strefie

śródmiejskiej, korzystanie z samochodów o małych gabarytach,
z małymi silnikami i z ekologicznymi napędami. W związku z powyższym podejmowane będą działania edukacyjne i promocyjne,
skłaniające do współużytkowania samochodów, zastępowania
pojazdów o dużych gabarytach małymi oraz wykorzystywania
samochodów w dojazdach do parkingów systemów P+R i K+R.

PARKOWANIE

Negatywnym skutkiem rosnącej w Warszawie i aglomeracji motoryzacji są nasilające się problemy z parkowaniem samochodów.
Rozwiązanie tych spraw jest niezwykle trudne i delikatne.
Stąd wiele będzie zależało od wyników planowanych przez
władze Warszawy konsultacji społecznych.
Realizacja WPM w tym zakresie będzie związana z porządkowaniem parkowania w mieście między innymi poprzez eliminowanie
parkowania niezgodnego z przepisami, a w szczególności zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego. Stopniowo, ale konsekwentnie będzie prowadzić to do zmiany sposobu parkowania
i zastąpienia parkowania na chodnikach, lub częściowo na chodnikach, parkowaniem na pasach postojowych i w zatokach.
Priorytet będą miały działania poprawiające jakość przestrzeni
miejskiej Warszawy, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej, na wzór
przekształceń Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Świętokrzyskiej.
Polityka ograniczania motoryzacji indywidualnej i parkowania na
ulicach (w przestrzeni publicznej) obejmie także mieszkających
w strefie śródmiejskiej (w obrębie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego – SPPN), zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo dobrą
w tej strefie dostępność wielu celów podróży pieszo i rowerem
oraz możliwości korzystania ze sprawnej obsługi transportem
zbiorowym. Parkowanie na ulicach będzie zastępowane parkowaniem na parkingach wydzielonych. Przewiduje się wykorzystywanie istniejących (i planowanych) parkingów prywatnych (w tym
kubaturowych i podziemnych), dzięki współpracy miasta z właścicielami/zarządcami parkingów prywatnych (np. w formie porozumienia o włączeniu wolnych miejsc na tych parkingach do
systemu miejskich, ogólnodostępnych miejsc parkingowych),
oraz organizowanie miejskich parkingów wydzielonych.
Porządkowanie parkowania będzie wymagać także zwiększenia
sprawności funkcjonowania stref płatnego parkowania niestrzeonego (SPPN), w tym skuteczniejszego przeciwdziałania parkowa-

niu bez opłat i parkowaniu niezgodnemu z przepisami. Uszczelnienie systemu będzie wymagać zwiększenia skuteczności działania
służb kontrolnych Zarządu Dróg Miejskich, straży miejskiej i policji.
Działania związane z organizacją i porządkowaniem parkowania
będą wymagać uruchomienia systemu zarządzania parkowaniem,
jako części zintegrowanego systemu zarządzania ruchem.
System będzie zbierać informacje dotyczące parkowania
i udostępniać użytkownikom informację o wolnych miejscach
na parkingach miejskich (także o miejscach dla autokarów).
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TRANSPORT ŁADUNKÓW

Rozwój Warszawy w kolejnych latach będzie powodować wzrost
rynku sprzedaży towarów i usług, co w konsekwencji spowoduje
zwiększenie zapotrzebowania na transport ładunków. Szczególnym wyzwaniem będzie obsługa strefy śródmiejskiej, a także
obszarów wrażliwych (np. strefy piesze, historyczne). Mieszkańcy
oraz licznie zlokalizowane w tej strefie punkty usługowe i handlowe wymagają zapewnienia dostaw towarów. Z drugiej strony
zadaniem będzie zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu samochodów ciężarowych i dostawczych i znacznych z tego tytułu
uciążliwości dla miasta, mieszkańców i środowiska. Pogodzenie
tych interesów będzie możliwe dzięki nowoczesnemu zorganizowaniu systemu dostaw ładunków, także dostawczego i przesyłek
kurierskich, obejmującego m.in. współpracę z centrami logistycznymi przy ustalaniu tras i okresów ruchu samochodów towarowych oraz organizację postoju pojazdów zaopatrzenia.
Oprócz działań na rzecz efektywnego systemu dostaw towarów
dążyć się będzie do ograniczenia: natężenia ruchu samochodów
ciężarowych w chronionych obszarach miasta, czasu postoju
w przestrzeni ulicy (czasu rozładunku/załadunku), uciążliwości
związanych z transportem towarów (blokowania ulic w krytycz-
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nych punktach, postoju i parkowania niezgodnego z przepisami
i zagrażającego bezpieczeństwu ruchu), negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i mieszkańców (ograniczenie
emisji zanieczyszczeń, hałasu i wibracji).
Rozwiązania dotyczące transportu ładunków będą mieć znaczenie
dla gospodarki miasta, będą wpływać na decyzje firm odnośnie
do lokalizacji działalności gospodarczej i transportowej oraz na
jakość przestrzeni publicznych, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej,
a także na decyzje dotyczące ewentualnych migracji gospodarstw
domowych (np. w związku z identyfikowanymi uciążliwościami
związanymi z ruchem drogowym). Uruchomienie systemu logistyki miejskiej będzie kompleksowym rozwiązaniem organizacji
dostaw towarów i przesyłek kurierskich w wybranych obszarach
miasta, zwłaszcza w strefie śródmiejskiej. Służyć temu będą wydzielone strefy (nazwane „zielonymi strefami”) ze ściśle określonymi zasadami prowadzenia dostaw.
Kontynuowana będzie także polityka ograniczania dostępności
poszczególnych obszarów miasta dla samochodów ciężarowych
(na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy). Zakłada się,
że limitowanie (z wyłączeniem pojazdów mających odpowiedni
identyfikator zezwalający na wjazd) będzie dotyczyć pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – zakaz wjazdu
w obszar wyznaczony przebiegiem Obwodnicy Ekspresowej;
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 t – zakaz
wjazdu w obszar wewnątrz Obwodnicy Śródmiejskiej.

ODDZIAŁYWANIE FINANSOWE
EDUKACJA I PROMOCJA

Wykorzystywanie mechanizmów finansowych do oddziaływania
na zachowania komunikacyjne jest zapisane w dokumentach strategicznych Warszawy (przyjętych przez Radę Warszawy) nieprzerwanie od 1995 r. Jest jednak traktowane jako rozwiązanie
ostateczne, do zastosowania po wykorzystaniu wszystkich innych
dostępnych środków. Zakłada się, że dochody z opłat pobieranych od użytkowników samochodów będą przeznaczane wyłącznie na wspomaganie rozwoju alternatywnych form odbywania
podróży, tj. ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego.
Ze względu na zrozumiałą kontrowersyjność tego typu rozwiązań
ich ewentualne wprowadzenie wymaga uzasadnienia i uzyskania
możliwie jak największej akceptacji społecznej, np. pozyskiwanej
w drodze referendum.
Zakłada się, że w ramach WPM wprowadzony zostanie monitoring funkcjonowania SPPN wraz z oceną efektywności i analizą
możliwości oraz zasadności jej rozszerzania. Między innymi
zweryfikowane zostaną zasady udzielania abonamentów parkingowych mieszkańcom, uprzywilejowane będą pojazdy niskoemisyjne (specjalny abonament Eko z obniżoną opłatą).
Zmiany w regulaminie zostaną poprzedzone konsultacjami społecznymi i kampanią wyjaśniającą konieczność ich wprowadzenia. Skuteczna kontrola poprawności parkowania oraz wnoszenia
opłat będzie także wymagać zmian w przepisach dotyczących
tzw. opłat dodatkowych za brak ważnego biletu parkingowego.
Będzie się dążyć do wprowadzenia stawek progresywnych
z wysokością opłat wzrastającą za każde kolejne popełnione
wykroczenie oraz unikanie opłat.

Powodzenie realizacji WPM w dużej mierze zależy od działań
edukacyjnych i promocyjnych. Priorytetem jest edukacja dzieci
i młodzieży. Edukacja w wieku szkolnym w największym stopniu
wpływa na rozwój i świadomość społeczeństwa oraz buduje
kapitał wiedzy na następne lata.
Planuje się wsparcie działań edukacyjnych poprzez utworzenie
ośrodka szkoleniowego – Miasteczka Mobilności MIMO – umożliwiającego prowadzenie terenowych lekcji dotyczących mobilności w połączeniu z praktycznymi zajęciami nauki jazdy rowerem
i bezpieczeństwa ruchu. Wznowione zostaną obrady
tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego, pod nową
nazwą – Warszawski Okrągły Stół Mobilności (WOSM), ale na
podobnych zasadach działania. Forum dyskusyjne, grupujące
nominowanych reprezentantów różnych środowisk, umożliwi
wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących funkcjonowania systemu transportowego i kierunków rozwoju Warszawy
oraz formułowanie rekomendacji działań dla władz miasta.
Ważna jest skuteczna promocja warszawskiej polityki mobilności
oraz postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Promocja WPM będzie prowadzona w formie akcji i wydarzeń
organizowanych w przestrzeni publicznej, z wykorzystaniem
mediów tradycyjnych i elektronicznych. Zachęcanie do zrównoważonej mobilności będzie się odbywać także przez dawanie
dobrego przykładu przez radnych, władze miasta, urzędników
i pracowników jednostek miejskich.
Uruchomiony zostanie program „Aktywni na rzecz zrównoważonej mobilności”, zapewniający merytoryczne i finansowe
wsparcie osób, firm, organizacji społecznych aktywnie zainteresowanych ograniczeniem wykorzystywania samochodów
prywatnych oraz odbywaniem podróży pieszo, rowerami
i transportem zbiorowym.
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SUMMARY

In 1995 Warsaw, as one of the ﬁrst cities in Poland, enacted
a policy paper Warsaw’s transportation strategy, which was
the beginning of the balanced development of the city’s transportation system. The document stated that “the development
of transportation should stimulate economic growth and spatial
order in the city, enhance its prestige and reduce the differences
in development and the quality of life in different areas of the metropolitan area, while also complying with the requirements of lessening the burden that transportation has on the environment”.
In 2009 the Strategy for the sustainable development of the Warsaw transportation system to the year 2015 and beyond was
enacted. It was a continuation and expansion of the policy from
1995. I can happily report that more and more people have come
around to travelling across the city via the subway, buses, trams
or the SKM train line. About 60 percent of transportation is done

via public transport means. This more than in Berlin or London
where the percentage is about 25-30 percent. Public transportation is punctual and modern and we are developing bicycle infrastructure, eliminating barriers and inconveniences for pedestrians
but there is still much to do. This is why we introduce
the Sustainable Warsaw Mobility Policy, a document, that,
as it were, expands on the already made arrangements and shows
new solutions. Above all, we want to make the city more friendly
for pedestrians, bring back the urban functions of the functional
city center, keep developing public transportation and beltways.
We have a couple of good ideas and I am sure that we will realize
our ambitious plans and the life of Warsaw’s residents will be
more enjoyable and safer.
Jacek Wojciechowicz

projekt graficzny Zbyszek Gonciarz
foto Wojciech Kryński
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