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Warszawa

• Powierzchnia – 517 km2
• Liczba mieszkańców:
• zameldowanych  – 1.7 mln
• szacunkowa liczba

zamieszkujących w Warszawie –
1,96 mln – 2,5 mln.

• Obszar aglomeracji:  2,7 – 3,0 mln
• Średni dochód –  5 tys. PLN
• Poziom bezrobocia –  4%.
• Struktura administracyjna – gmina,

powiat, 18 dzielnic
• Rada Warszawy – 60 radnych
• Prezydent Miasta – jednoosobowy

zarząd



Podział Zadań Przewozowych
Modal Split



Strategia zrównoważonego rozwoju
systemu transportowego Warszawy
do 2015 roku 
i na lata kolejne 
w tym 
zrównoważony plan rozwoju 
transportu publicznego Warszawy

http://strategiatransportowa.um.warszawa.pl

• dokument przyjęty przez 
Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą 
Nr LVIII/1749/2009 z 9 lipca 2009 roku



Strefa Śródmiejska

Strefa Miejska

Strefa Podmiejska

Centra lokalne

 
Zasady realizacji

polityki transportowej

• Podział na strefy
– Obszar miasta podzielony na strefy o zróżnicowanych

warunkach parkowania i obsługi komunikacyjnej,
– Zhierarchizowana struktura sieci drogowo ulicznej



 
• Integracja systemów

szynowych:
• tramwaj
• metro
• kolej

• Systemy szynowe
uzupełnione przez
komunikację
autobusową

Transport publiczny



Transport publiczny w liczbach

• Transport publiczny, którego organizatorem jest ZTM, przewozi w ciągu
roku łącznie ponad 1 miliard pasażerów

• Systemy szynowe: kolej, metro i tramwaje miesięcznie przewożą ponad
40 milionów (43.18 mln) pasażerów co stanowi 48% wszystkich
pasażerów ZTM

• Udział poszczególnych środków transportu jest następujący:
– Tramwaje Warszawskie – 22,2 mln (24.6%) miesięcznie,
– Metro Warszawskie - 16.5 mln (18.3%),
– SKM – 1,4 mln (1.6%),
– Koleje Mazowieckie i WKD, na podstawie wspólnego biletu, przewożą

odpowiednio: 2,7 mln (3%) i 356 tys. (0.4%)

• Pozostałe 52% - 47,2 mln pasażerów przewożą autobusy na podstawie
umów z MZA (spółka miejska) i prywatne firmy:

– PKS Grodzisk Mazowiecki,
– ITS Michalczewski,
– Mobilis.
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Transport publiczny – wspólny bilet



Wymiana taboru

Zakupy taboru w poszczególnych latach:

Średni wiek taboru:



 Ruch pieszy

• W 2011 roku powstał Raport  o ruchu pieszym, który po raz
pierwszy przedstawił obraz dane o podróżach pieszych w
Warszawie, uwarunkowaniach i zagrożeniach

– Każdego dnia w Warszawie wykonywanych jest ok. 700 - 800 tys.
podróży pieszych, tj. ok. 22% wszystkich podróży,

– Średni czas podróży pieszej wynosi ok. 17 minut (ok 1,2 km),
– Najczęstsze podróże - do szkoły (46%), na zakupy oraz do punktów

usługowych (41%),
– Stan bezpieczeństwa pieszych jest nadal zły - w latach 2006-2011 na

ulicach Warszawy odnotowano 3735 wypadków z udziałem pieszych -
ok. 50% ogółu wypadków drogowych w tym czasie,

• Jakość przestrzeni dla ruchu pieszego generalnie wymaga
poprawy.

• Wykonywane jest opracowanie: Założenia do przekształceń
układu komunikacyjnego w centrum Warszawy, którego
jednym z głównych celów jest poprawa warunków dla ruchu
pieszego



Źródło:
www.zdm.waw.pl

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

• Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
została uruchomiona  w 1999 r.

• Poszerzenie granic strefy nastąpiło  w lipcu
2009r. (do ok. 25 tys. m.p.)

• Kolejne poszerzenie nastąpiło 31 marca 2013r.
(do ok. 29,5 tys. m.p.)

• Stawki opłat (od IX.2008) obowiązują w dni
robocze pon – pt., 8:00 – 18:00.

– 1 godzina – 3 zł
– 2 godzina – 3,60 zł
– 3 godzina – 4,20 zł
– Każda następna godzina – 3 zł
– Koszt abonamentu – 30 zł/rok
– Kara za brak opłat – 50 zł

• Stawki ustalane są ustawą sejmową !



Infrastruktura rowerowa 2010 2011 2012 2013 2014

Drogi rowerowe 275km 310km 340km 393km 434km

Liczba parkingów dla rowerów 117 197 267 467 598

Liczba stojaków dla rowerów 970 2100 2900 5700 7582

Transport rowerowy

• W roku 2014 długość dróg rowerowych  wzrosła w
stosunku do stanu z 2013 roku o 10%, liczba parkingów
rowerowych wzrosła o 28% zaś liczba stojaków dla
rowerów o 33%,

• Od 2009 r. odnotowuje się wyraźny i systematyczny
wzrost natężeń ruchu rowerowego, aktualnie wg
orientacyjnych wyliczeń udział transportu rowerowego w
podziale zadań przewozowych na wybranych ulicach
wynosi 2,12%



Transport rowerowy – Veturilo

• 1 sierpnia 2012 uruchomiony został miejski system roweru publicznego „Veturilo” - ok. 70
stacji i 1150 rowerów

• W 2013 roku system „Veturilo”  został rozszerzony do 180 stacji i 2800 rowerów
• Obecnie na ulicach Warszawy znajdują się 202 stacje roweru publicznego (187 Veturilo +

15 Bemowo Bike)i ok. 3050 rowerów.
• W 2014 r. przybyło:

– 23 stacje dzielnicowe (Mokotów, Praga Południe, Ursus, Wilanów, Wola) we wrześniu i
październiku

– 2 stacje ZTM w ramach umowy podstawowej (M Wawrzyszew, Mariensztat)
– 4 stacje prywatne (Wola Park, CH Targówek, Promenada, Eurocentrum)
– 2 stacje prywatne Bemowo Bike (Blue City, T-Mobile).



Parkuj i Jedź

• Warszawa jest jedynym miastem w
Polsce, w którym system P+R
funkcjonuje na dużą skalę:

– 13 parkingów, ponad 4000 miejsc
parkingowych

• System P+R będzie rozwijany głównie w
sąsiedztwie stacji metra, stacji i
przystanków kolejowych oraz w rejonie
ważniejszych węzłów tramwajowych

• Rozwój nastąpi w ramach
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych - ZIT

• W ciągu najbliższych lat system „Parkuj
i Jedź” w Warszawie będzie się składać
z ponad 35 parkingów



System transportu drogowego

http://www.drogi.waw.pl/index.php?
p=trasa&nr=46

Autostrady
Drogi ekspresowe



System transportu drogowego

• System obwodnicowy –
ochrona zurbanizowanego
centrum przed ruchem

– Obwodnica Ekspresowa
– Obwodnica Miejska

Obwodnica
– Śródmiejska

• Redukcja klasy
funkcjonalnej ulic
położonych wewnątrz
Obwodnicy Śródmiejskiej



Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego
dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego
transportu zbiorowego organizowanego na podstawie
porozumień z gminami sąsiadującymi

uchwalony przez Radę m.st. Warszawy w dniu 7 maja 2015

Plan Transportowy 
dokument



Plan Transportowy 
obszar objęty planem

 
– Plan obejmuje obszar

m.st. Warszawy oraz
elementy transportu
zbiorowego
organizowanego w
ramach współpracy
Miasta z 30 gminami
na podstawie
stosownych
porozumień



• Ocena i prognoza potrzeb przewozowych
• Preferencje pasażerów
• Charakterystyka sieci komunikacyjnej
• Finansowanie usług przewozowych
• Organizacja rynku przewozów
• Pożądany standard usług przewozowych
• System informacji dla pasażerów
• Kierunki rozwoju transportu publicznego

Plan Transportowy 
elementy składowe planu



Analizy * Dokumenty * Standardy * Raporty 
Rekomendacje * Wytyczne * Badania

• WBR 2015
• Warszawska Polityka Mobilności
• Założenia do przekształceń

układu komunikacyjnego
w centrum Warszawy

• Standardy ruchu pieszego
• Rekomendacje do projektów

inwestycyjnych
• Analizy komunikacyjne
• itp.



Mieczysław Reksnis
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
mreksnis@um.warszawa.pl

Dziękuję za uwagę


