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Celem opracowania jest wyznaczenie obszarów do wprowadzenia stref ruchu
uspokojonego (stref Tempo 30 i stref zamieszkania) na drogach klasy D, L i
wyjątkowo Z. Długoterminowym celem tego opracowania i dalszych działań z nim
związanych jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości przestrzeni
publicznej poprzez systemowe zastosowanie stref ruchu uspokojonego na drogach
najniższych klas technicznych na terenie Warszawy.
W toku prowadzonych prac wykonano szereg analiz przestrzennych mających na
celu uwzględnienie wszystkich istotnych faktorów mających wpływ na wyznaczenie
obszarów o ruchu uspokojonym. Wszelkie analizy zostały wykonane w systemach
informacji przestrzennej (GIS), co pozwoliło na wielopłaszczyznowe oraz
systemowe podejście do zagadnienia.
Część tekstowa opracowania została podzielona na dwie główne części.
W pierwszej części zostały przedstawione założenia mające wpływ na podział
obszaru - dotyczy to uwarunkowań technicznych, układu sieci dróg, charakteru
prowadzonego ruchu oraz punktów kluczowych na obszarze m. st. Warszawy.
W drugiej części przedstawiono opis do mapy uspokojenia ruchu, prezentując
poszczególne kroki działania oraz ich wyniki, w aspekcie struktury, statystyki, ruchu
pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów uprzywilejowanych.
Podsumowując, przygotowana mapa docelowego wdrożenia stref ruchu
uspokojonego w Warszawie wraz z opisem technicznym, ma stanowić narzędzie do
zaplanowania i wdrożenia tego typu obszarów na terenie m. st. Warszawy.

W trzystopniowej hierarchii sieci drogowej (drogi tranzytowe, rozprowadzające
i dojazdowe – por. Rysunek 1), strefami ruchu uspokojonego domyślnie objęto
kompletną sieć dróg dojazdowych1 w obszarze miejskim (por. Załącznik 1 – Docelowa
mapa stref ruchu uspokojonego w Warszawie).
Są to obszary, w których niepożądany jest każdy inny ruch od dojazdowego ze źródeł
lub do celów podróży. W tych strefach w ramach projektów budowlanych ulic lub
kwartałów oraz projektów organizacji ruchu wyznaczane będą podstrefy ruchu
uspokojonego: Tempo 30, strefy zamieszkania lub ruchu pieszego.

Funkcja dojazdowa sieci drogowej ma na celu obsługę wewnętrzną centrum, osiedli
mieszkaniowych i innych elementarnych obszarów miasta oraz zapewnienie
połączeń z drogami rozprowadzającymi. Drogi dojazdowe wyprowadzają ruch
z miejsc źródeł i celów podróży do pozostałych poziomów sieci drogowej, które
pozwalają na przemieszczenie się na większe odległości z większą prędkością jazdy
(por. Rysunek 2). Starano się, w miarę możliwości, unikać wyznaczania strefy

1

ograniczonej prędkości na drogach połączonych bezpośrednio z drogą o funkcji
tranzytowej.

W związku z powyższym, w Warszawie strefami ruchu uspokojonego docelowo
objęto wszystkie ulice klasy:
●
●
●

D – dojazdowe,
L – lokalne,
wybrane fragmenty (rejony szkół i innych obiektów użyteczności publicznej,
odcinki intensywnego ruchu pieszego, ruch lokalny) ulic klasy Z – zbiorcze.

Podział klasowy sieci drogowej, czasem nieodpowiadający rzeczywistemu ruchowi
na danej ulicy, jest niewystarczający do odpowiedniego wyznaczenia stref ruchu
uspokojonego na obszarze miasta. Istnieją na przykład ulice klasy L, pełniące funkcje
dróg wyższej klasy i w takich przypadkach należy dążyć do zmiany klasy danej drogi,
a tymczasowo nie należy obejmować jej strefą ruchu uspokojonego.
W związku z powyższym, przy wyznaczaniu stref ruchu uspokojonego rozważono:
●
●
●
●
●
●
●

odległość do najbliższej drogi o funkcji rozprowadzającej lub tranzytowej,
inwestycje perspektywiczne,
charakter i natężenie ruchu drogowego,
ruch komunikacji miejskiej,
ruch pojazdów uprzywilejowanych,
obszary turystyczne i rejony budynków użyteczności publicznej,
obecną sieć ulic o ruchu uspokojonym.

Istotnym aspektem wyznaczania stref ruchu uspokojonego jest też długość drogi,
którą kierowca musi pokonać w takiej strefie, by dotrzeć do drogi wyższej klasy.
Z tego warunku może wynikać potrzeba nieuspokajania ruchu na wybranych
drogach klasy L. Do wyznaczenia stref ruchu uspokojonego w Warszawie przyjęto
założenie, że z wnętrza strefy do najbliższej drogi rozprowadzającej (minimum klasy
Z) kierowca ma do pokonania odległość do 800 metrów, co oznacza ok. 1,5 minuty
jazdy z prędkością dopuszczalną 30 km/h. W uzasadnionych przypadkach rzadszej
zabudowy mieszkaniowej lub uwarunkowań istniejącej sieci drogowej, odległość ta
może zostać powiększona (por. Rysunek 3).

Wynika to ze stałej Marchettiego2 – kierowca akceptuje wydatek około 30 minut
w podróży codziennej do pracy/uczelni w jednym kierunku. 10% tego czasu na
wyjazd z źródła i dojazd do celu podróży nie jest nadmiernym wymogiem.
Analizę przeprowadzono na podstawie sieci drogowej pozyskanej z Bazy Danych
Obiektów Topograficznych BDOT10k, uzupełnionej o niektóre połączenia drogowe
powstałe po ostatniej aktualizacji bazy. Sieć ta posiada topologię pozwalającą na
zautomatyzowane wyznaczenie odległości od sieci dróg tranzytowych
i rozprowadzających. Taka analiza nie jest możliwa na podstawie modelu sieci
drogowej prowadzonego przez BZRD UM st. Warszawy, gdyż nie zawiera on
pojedynczych jezdni. Ze względu na brak takich danych w BDOT10k pominięto
w analizie kierunek ruchu na poszczególnych drogach.

Strefy ruchu uspokojonego zostały wyznaczone uwzględniając obecną sieć
drogową, jednak również wskazując na planowane i projektowane inwestycje
infrastrukturalne. Informacje o inwestycjach, ich planowanych funkcjach w sieci
dróg i przebiegach pozyskano z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz będącego w przygotowaniu
nowego Studium dla obszaru całego miasta. W obszarach, gdzie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stosowano go również jako
źródło. Uwzględniono również inwestycje dotyczące zwiększania dostępności
i atrakcyjności terenów dla osób niezmotoryzowanych jak budowa mostu pieszorowerowego na Pragę.
W celu ograniczania wydatków budżetowych jako niepożądane wskazano
wykonywanie inwestycji uspokajających ruch na ulicach, które - choć obecnie
obsługują jedynie ruch lokalny, w przyszłości planowane są jako ważne korytarze
drogowe. Część ulic wskazano jako przeznaczone do uspokojenia dopiero po
realizacji innych planowanych dróg, które mają docelowo przejąć ruch tranzytowy
lub rozprowadzający.
W przypadku części ulic, szczególnie na obszarach zachodniej części Ursynowa,
wschodniej części Białołęki oraz w Wilanowie wskazano jako drogi rozprowadzające
(poza strefą ograniczenia prędkości) ulice, które wymagają dostosowania do tej
funkcji poprzez ich przebudowę – np. ulice Poloneza, Kujawiaka, Ruczaj,
Wałuszewska, Ornecka, Szamocin i inne. W przypadku tych dróg należy przewidzieć
budowę chodników, dróg dla rowerów i odpowiedniej infrastruktury dla dróg
rozprowadzających. Brak takiej inwestycji będzie skutkował dużym oddaleniem

niektórych dróg od dróg rozprowadzających i brakiem akceptacji społecznej dla
wprowadzanych rozwiązań.

Podstawą wyznaczania strefy ruchu uspokojonego w danym obszarze było ustalenie
obecnego charakteru ruchu na danej ulicy (tranzyt, międzydzielnicowy) oraz
ustalenie ewentualnej potrzeby jego wyprowadzenia na inne korytarze,
w szczególności dotyczy to ulic klasy Z. Przy szacowaniu ruchu na poszczególnych
drogach wsparto się danymi z modelu ruchu m. st. Warszawy za rok 2022
i wydruków natężenia ruchu dla godziny szczytu porannego oraz popołudniowego
(por. Rysunek 4). Na rysunku pominięto drogi, na których natężenie ruchu, według
ww. modelu, jest równe 0 pojazdów na godzinę w obu szczytach w obu kierunkach.

Poza ulicami mieszczącymi się w obszarach o wysokim natężeniu ruchu pieszego
lub potencjale turystycznym uznawano potoki o wartości ponad ok. 800 - 1000
pojazdów na godzinę za graniczne i niepozwalające na włączenie drogi do obszaru
o ruchu uspokojonym. W niektórych przypadkach, gdy znaczne natężenie ruchu
występuje na drogach przebiegających przez obszary mieszkalne, o charakterze
(przekroju) niedostosowanym do takich potoków, a w pobliżu przebiega droga
równoległa charakteryzująca się przystosowaniem do wyższych potoków, wówczas
zdecydowano się na ograniczenie ruchu na tejże w celu skierowania ruchu na ulicę

dostosowaną do wyższych natężeń (np. ul. Smocza i równoległa al. Jana Pawła II oraz
Okopowa).

Przebieg linii komunikacji miejskiej przez strefy o ruchu uspokojonym może
skutkować negatywnie na czas przejazdu pojazdów oraz komfort jazdy, a tym
samym na atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów. W związku z tym
wyznaczając strefy ruchu uspokojonego dla całego miasta przeanalizowano
przebieg tras oraz częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych ulicach,
ustalając potencjalny procent tras każdej z linii przebiegających w proponowanych
strefach o ruchu uspokojonym (por. Rysunek 5, Rysunek 6). Przyjęto, iż linie
autobusowe o trasie długości większej niż 10 km nie powinny przebiegać przez
strefy o ruchu uspokojonym przez więcej niż 40% trasy, a linie o długości większej
niż 15 km – więcej niż 20% trasy. Występujące przekroczenia tego wskaźnika
wynikają z przebiegu linii przez ścisłe centrum miasta o charakterze turystycznym
i zabytkowym oraz z przebiegu istniejących dróg. W analizie uwzględniono półkursy
trasy podstawowej oraz objazdowej, nie uwzględniono półkursów skróconych,
dojazdów na trasę oraz zjazdów do zajezdni.

Ustalono też, że trasy tramwajowe, jako środek transportu szynowego o wysokiej
niezależności od czynników zewnętrznych, powinny w minimalnym stopniu
przebiegać przez strefy o ruchu uspokojonym, w związku z czym był to istotny
czynnik przy doborze ulic skierowanych do uspokojenia - np. ulica Obozowa (por.
Rysunek 7).

Unikano obejmowania strefami ruchu uspokojonego ulic stanowiących główne
wyjazdy z ważnych jednostek eksploatujących pojazdy uprzywilejowane (jednostki
ratowniczo-gaśnicze PSP, zespoły ratownictwa medycznego) w celu ograniczenia
spowolniania dojazdu służb medycznych i pożarniczych od miejsca stacjonowania
do najbliższej drogi będącej poza strefą ruchu uspokojonego (por. Rysunek 8).

W obszarach turystycznych, często uczęszczanych przez pieszych oraz przy
zgrupowaniach budynków użyteczności publicznej zdecydowano się na
zdecydowanie ograniczanie ruchu. Dotyczy to przede wszystkim Śródmieścia
Północnego, Starego Miasta, Nowego Miasta, Mariensztatu, Powiśla, Filtrów,
Mirowa i Pragi w celu zarówno zapewnienia większego bezpieczeństwa
odwiedzających tereny, jak i zwiększenia potencjału obszarów zarówno dla
mieszkańców, jak i turystów (np. rejon ul. Dobrej czy ul. Ząbkowskiej).

Przed wyznaczenie stref o ruchu uspokojonym dla całego miasta, pozyskano dane
o lokalnych ograniczeniach prędkości na poszczególnych ulicach oraz mapę stref
Tempo 30 obecnie obowiązujących na terenie Warszawy (por. Rysunek 9). Nowy
podział sieci drogowej uwzględnia obecne rozwiązania uspokojenia ruchu na ulicach
o charakterze rozprowadzającym, niemniej ze względu na wymienione wcześniej
czynniki rekomendowane jest w niektórych przypadkach odstąpienie do
wyznaczania strefy ograniczonej prędkości na wybranych ulicach uspokojonych
w stanie istniejącym.

Przy podziale Warszawy na strefy ruchu uspokojonego wzięto pod uwagę:
●
●
●
●
●
●
●

odległość do najbliższej drogi o funkcji rozprowadzającej lub tranzytowej,
inwestycje perspektywiczne,
charakter i natężenie ruchu drogowego,
ruch komunikacji miejskiej,
ruch pojazdów uprzywilejowanych,
obszary turystyczne i rejony budynków użyteczności publicznej,
obecną sieć ulic o ruchu uspokojonym.

Mapa stref ruchu uspokojonego składa się z elementów orientacyjnych: granic m. st.
Warszawy oraz powierzchniowych zakresów rzeki Wisły i Kanału Żerańskiego.
Elementem kluczowym dla mapy jest warstwa liniowa oparta na Bazie Danych
Obiektów Topograficznych, wskazująca osie dróg w podziale na te, które powinny
być przeznaczone do uspokojenia oraz na pozostałe.
Na jej podstawie został stworzony przebieg stref ruchu uspokojonego,
przedstawiony w formie warstwy wieloboków. Został on uzyskany poprzez
stworzenie buforów od dróg wyłączonych ze strefy ruchu uspokojonego,
a następnie modyfikację warstwy poprzez usunięcie ze stref m.in. węzłów,
sygnalizacji świetlnych, oddalonych od osi drogi, wyłączonych tras tramwajowych
czy pętli komunikacji miejskiej.
Do mapy dołączono legendę opisującą poszczególne elementy, skalę w formie
podziałki oraz strzałkę północy. Mapa została wytworzona w formacie PNG i PDF
(por. Rysunek 10).

Na obszarze miasta wyznaczono 409 stref ruchu uspokojonego, wydzielonych
poprzez podział obszaru miasta ulicami wyłączonymi z uspokojenia, wyłączając
również obszar Wisły i Kanału Żerańskiego jako barier geograficznych.
Najmniejsze strefy obejmujące pojedyncze ulice mają powierzchnię poniżej 0,05
km2, największe obejmujące znaczne fragmenty dzielnic posiadają powierzchnię
kilku do kilkunastu km2. W strefie ruchu uspokojonego znalazło się około 90,5%
powierzchni miasta (468,2 km2) oraz około 65% długości wszystkich dróg – według
danych o drogach pozyskanych z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.

Strefami ruchu uspokojonego objęto 90,5% powierzchni miasta.
Zaplanowano uspokojenie ruchu na długości około 65% wszystkich dróg.

Dobór stref o ruchu uspokojonym oraz dróg wyłączonych z uspokojenia
uwarunkowany jest również planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi
w związku z długofalowym wdrażaniem programu uspokajania ulic. Część
wskazanych ulic jest proponowana do uspokojenia jedynie po wdrożeniu innych
inwestycji:
•
•

uspokojenie ul. Świderskiej (Białołęka) dopiero po powstaniu drugiej jezdni
ul. Światowida, która przejmie ruch z ul. Świderskiej,
uspokojenie ciągu ulic Gilarska – Samarytanka – Jórskiego (Targówek)
dopiero po powstaniu ul. Nowotrockiej.

Z uspokajaniem ruchu w miastem wiąże się nieodłącznie kwestia komunikacji
miejskiej, która powinna funkcjonować sprawnie i zapewniać wysokie prędkości
przejazdu jako zachęta do pozostawienia samochodu. Jednak wykorzystanie
środków uspokojenia ruchu – ograniczenie prędkości do 30 km/h czy montaż
infrastruktury spowalnia przejazd autobusów, zmniejszając ich atrakcyjność jako
środka transportu. Jednocześnie przy tak rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej
jak w Warszawie niemalże niemożliwym jest skuteczne zaplanowanie stref ruchu

uspokojonego bez ingerencji w ulice wykorzystywane w trasach komunikacji
miejskiej.
Projektując sieć ulic uspokojonych decydowano się na wyłączanie z niej ulic
najbardziej obciążonych oraz dojazdów do pętli czy zajezdni w celu ograniczenia
uciążliwości, jednak w dalszym ciągu część linii komunikacji miejskiej może doznać
pewnego spowolnienia w wyniku uspokajania ruchu. Na mapie (por. Rysunek 11)
widoczna jest liczba półkursów autobusów w poszczególnych strefach ruchu
uspokojonego (wg danych rozkładowych na dzień 12 września 2022 r.). Analiza
uwzględnia półkursy, których trasa jest nawet w minimalnym stopniu objęta strefą
ruchu uspokojonego. Najsilniej widoczne jest uspokojenie w rejonie Traktu
Królewskiego, Tarchomina i Nowodworów (ul. Odkryta i Świderska), Grochowa
(pętla PKP Olszynka Grochowska) oraz Saskiej Kępy i Gocławia.
Ulice w tych rejonach, choć z ruchem autobusowym, zdecydowano się uspokoić ze
względu na turystyczny charakter obszaru lub ze względu na istnienie równoległych
ciągów komunikacyjnych - dzięki którym rejon ulicy może stać się przyjaźniejszy dla
osób niezmotoryzowanych po uspokojeniu (obecnie kierowcy często skracają sobie
drogę, choć mogą do tego wykorzystać drogę wyższej klasy). Często obszary te są
też objęte ruchem uspokojonym jedynie na których odcinkach, jak np. niewielki
odcinek ulicy Chłopickiego prowadzający jedynie do pętli autobusowej. Przy
tworzeniu stref należy zwrócić uwagę na wachlarz środków uspokojenia, które nie
przeszkodzą autobusom w poruszaniu się po jezdni. W przypadku ruchu autobusów
w obszarze strefy ograniczonej prędkości należy rozważyć nadanie pierwszeństwa
przejazdu ulicy z ruchem autobusowym, w celu zapewnienia komfortu jazdy
pasażerom (unikanie częstych zmian przyspieszenia).
Zwracano także uwagę, aby odcinki w strefie ruchu uspokojonego stanowił jak
najmniejszy (zwykle mniejszy niż 20%) odcinek całej trasy linii, która przebiega
przez strefę ruchu uspokojonego, aby nie wpływać znacznie na prędkość
komunikacyjną, w konsekwencji atrakcyjność komunikacji miejskiej (por. Rysunek
5). Statystyka dla każdej z linii autobusowych dotycząca średniej długości kursu
(tylko trasy podstawowe i objazdowe) oraz odcinka będącego w strefie ruchu
uspokojonego, wraz z dobową liczbą półkursów każdej linii znajduje się w Załączniku
14.

Strefy ruchu uspokojonego wyznaczono kierując się również możliwością
dogodnego dojazdu w przeciągu maksymalnie 800 metrów do najbliższej drogi
rozprowadzającej lub tranzytowej. Dzięki odpowiedniemu doborowi ulic do
uspokojenia mimo włączenia do stref ruchu uspokojonego również niektórych dróg
klasy Z, sytuacja nie tylko nie pogorszyła się, ale znacznie poprawiła się – zarówno
uwzględniając obecną sieć drogową, jak i projektowaną (rys. 12 oraz 13). Wynika to
z faktu włączenia do dróg klasy wyższej niż obecnej dróg faktycznie pełniących
funkcję dróg zbiorczych, a będących w klasie dróg lokalnych lub dojazdowych.
Założenia do analizy są analogicznie jak do analizy przeprowadzonej na wstępnym
etapie prac (rys. 3).

Strefy ruchu uspokojonego zaplanowane zostały również w obszarach, gdzie
znajduje się sygnalizacja świetlna (por. Rysunek 15). Przed wdrożeniem strefy ruchu
uspokojonego na obszarach z sygnalizacją świetlną należy wykonać nowe projekty
ruchowe sygnalizacji świetlnej – przeliczyć czasy międzyzielone i opracować nowe
programy oraz algorytmy pracy sygnalizacji. Uruchomienie nowych programów
powinno odbyć się wraz z wdrożeniem danej strefy obejmującej sygnalizację
świetlną.

W związku ze znacznym kosztem jej demontażu oraz ze względu na natężenie ruchu
drogowego, ruch pojazdów transportu publicznego lub z przyczyn związanych
z bezpieczeństwem ruchu drogowego zdecydowano się stworzyć rekomendacje
dotyczące dalszego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych (por. Tabela 1). Przed
likwidacją sygnalizacji świetlnych należy je tymczasowo wyłączyć i dokonać analiz
bezpieczeństwa i warunków ruchu.
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Kierując się zróżnicowanymi kryteriami stworzono mapę z proponowanymi
strefami ruchu uspokojonego, która ma stanowić narzędzie do zaplanowania
i wdrożenia tego typu obszarów na terenie m. st. Warszawy. Wskazując na drogi
o niższym natężeniu ruchu oraz dublujące drogi wyższej klasy, omijając główne
korytarze transportu publicznego, uwzględniając obszary turystyczne, lokalizacje
baz pojazdów uprzywilejowanych, a także biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania
ustalony został kształt 409 stref ruchu uspokojonego, znajdujących się w obszarach
wszelkiego rodzaju zagospodarowania przestrzennego.
Wskazano również na kwestię problematyki przebiegu linii komunikacji miejskiej
w wyznaczonych strefach, perspektywicznych inwestycji drogowych oraz obsługi
terenów rolnych, a także sygnalizacji świetlnej w strefie ruchu uspokojonego.
Dzięki wyznaczeniu stref, około 90,5% powierzchni miasta znalazło się w strefie
ruchu uspokojonego, co oznacza włączenie do strefy około 65% długości wszystkich
dróg. Efektem wprowadzenia stref w życie może być zwiększenie bezpieczeństwa
ruchu drogowego i jakości przestrzeni publicznej.
Zaplanowane granice stref są orientacyjne. Szczegółową granicę strefy należy
ustalić w projekcie stałej organizacji ruchu. W przypadku wlotów skrzyżowań
z sygnalizacją świetlną położonych przy granicy strefy należy zapewnić możliwość
rozpędzenia się pojazdów do założonej prędkości ewakuacji (zwykle 50 km/h).
Z tego powodu wskaźniki dotyczące powierzchni miasta w strefach oraz długości
dróg w strefach mogą ulec nieznacznym zmianom na etapie wdrożenia projektów.
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