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1 System transportowy 

1.1 Transport drogowy 

Warszawski Obszar Funkcjonalny dzięki realizacji licznych inwestycji infrastrukturalnych jest 

w coraz większym stopniu dostępny pod względem drogowym, choć rozwój sieci drogowej jest 

nierównomierny – skoncentrowany w południowo-zachodniej części (por. Rysunek 1) – co 

utrudnia przeprowadzenie ruchu tranzytowego poza terenami zurbanizowanymi z uwagi na 

m.in. brak wschodniego i południowo-wschodniego odcinka obwodnicy Warszawy. 

Przeciążenie układu drogowego wynika z kluczowej roli, jaką w codziennym przemieszczaniu 

się ludności WOF pełni transport kołowy. Powoduje to uciążliwości generowane przez pojazdy, 

takie jak zanieczyszczenia powietrza, nadmierny hałas i pogarszanie się poziomu 

bezpieczeństwa ruchu (opisane szerzej w Załączniku 2 – Analizy statystyczne). Dlatego 

zachodzi potrzeba położenia nacisku na rozwiązania przyjazne środowisku i mieszkańcom 

prowadzone w ramach modernizacji i dokańczania rozbudowy sieci infrastruktury drogowej1. 

Rysunek 1. Sieć infrastruktury transportowej w WOF 

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                
1 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze, Warszawa 2013 
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WOF to węzeł komunikacyjny o znaczeniu europejskim. Na jego obszarze krzyżują się 

paneuropejskie korytarze transportowe i drogi krajowe o znaczeniu europejskim: 

 korytarz I: Warszawa – Białystok – Suwałki – Kowno – Ryga – Tallin – Helsinki; 

 korytarz II: Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród; 

 korytarz VI: Gdynia – Warszawa – Katowice – Żylina; 

 Berlin – Warszawa – Mińsk (A2 i DK 2); 

 Helsinki – Gdańsk – Warszawa – Kraków – Chyżne (Budapeszt) (S7 i DK 7); 

 Ryga – Białystok – Warszawa – Wrocław – Praga (S8 i DK8); 

 Warszawa – Lublin – Hrebenne (DK 17). 

Warszawski węzeł drogowy jest także miejscem przecinania się ważnych dróg krajowych 

(w tym DK 61 i DK 79) i 13 dróg wojewódzkich. Docelową sieć infrastruktury drogowej 

w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym prezentuje Rysunek 2. 

Rysunek 2. Planowany rozwój infrastruktury transportowej w WOF 

 

 

 

 

Źródło: Plan zagospodarowania województwa mazowieckiego, Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego w Warszawie 
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Dzięki prowadzonym inwestycyjnym sukcesywnie poprawia się stan nawierzchni jezdni układu 

drogowego. Jedynie w latach 2008-2012 przeprowadzono remont lub modernizację około 300 

km jezdni2. 

Rozwijany jest także system zarządzania i sterowania ruchem drogowym, którego celem jest 

nadanie priorytetu pojazdom transportu zbiorowego i udostępnienie informacji o zdarzeniach 

użytkownikom dróg. Obecnie obejmuje on 37 kluczowych skrzyżowań w Warszawie, a jego 

elementami są Centrum Zarządzania Ruchem, łączność światłowodowa, a także podsystemy 

informacji o sytuacji w ruchu drogowym oraz o niebezpieczeństwie w formie m.in. znaków 

zmiennej treści na głównych ciągach komunikacyjnych.  

Przewiduje się uruchamianie poszczególnych podsystemów w kolejnych latach, przy czym 

priorytetem będzie rozwój systemu poprzez efektywne sterowanie ruchem. Innymi elementami 

systemu będą m.in. podsystem nadawania priorytetów dla komunikacji zbiorowej (tramwajów 

i autobusów) i podsystem uprzywilejowania dla pojazdów specjalnych (np. karetki pogotowia, 

policja, straż pożarna itp.)3. 

1.2 Transport kolejowy 

Istotną rolę w obsłudze komunikacyjnej aglomeracji warszawskiej stanowi transport kolejowy, 

który realizowany jest pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej 

Kolei Dojazdowej. Na obszarze WOF funkcjonuje 151 stacji i przystanków kolejowych, jednak 

pomimo dużego zagęszczenia sieci (por. Rysunek 3) w Warszawskim Węźle Kolejowym oferta 

połączeń dla pasażerów na poszczególnych liniach jest zróżnicowana. W szczególności 

słabsza oferta przewozowa dotyczy relacji w południowej części WOF. Planowany jest jednak 

rozwój sieci połączeń SKM m.in. do Piaseczna. 

Warszawski Obszar Funkcjonalny to istotny węzeł kolejowy, gdzie zbiegają się linie kolejowe 

o znaczeniu państwowym i lokalnym. Są to: 

 magistralne linie kolejowe o znaczeniu krajowym: 

o E20: Berlin – Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol – Moskwa, 

o E65: Gdańsk – Warszawa – Katowice, 

o E75: Warszawa – Białystok – Kuźnica Białostocka – Petersburg, 

o nr 1: Warszawa – Koluszki – Częstochowa – Katowice; 

 pierwszorzędne linie kolejowe: 

o E28: Warszawa – Pilawa – Dęblin – Lublin – Dorohusk, 

o nr 8: Warszawa – Radom – Kraków; 

 linia o znaczeniu lokalnym: 

o Warszawska Kolej Dojazdowa: Warszawa – Milanówek – Grodzisk Mazowiecki. 

                                                
2 Ocena realizacji strategii transportowej m.st. Warszawy, Warszawa 2013. 
3 Ramowa koncepcja kontynuacji rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w 
Warszawie, Warszawa 2009. 
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Rysunek 3. Dostępność stacji i przystanków kolejowych w WOF 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OpenStreetMap.org 

Obszar WOF obsługują następujący przewoźnicy kolejowi: 

• Koleje Mazowieckie, 

• Szybka Kolej Miejska w Warszawie, 

• Warszawska Kolej Dojazdowa. 

Koleje Mazowieckie zapewniają przewozy w relacjach regionalnych, m.in. do Skierniewic, 

Siedlec, Góry Kalwarii czy Nasielska. Szybka Kolej Miejska obecnie obsługuje pasażerów na 

krótszych dystansach, w podróżach m.in. do Pruszkowa, Legionowa, Sulejówka czy Otwocka. 

Planowane jest poszerzenie oferty SKM w kierunku Piaseczna, Wieliszewa i Ożarowa 

Mazowieckiego. 

Dostępność piesza i drogowa przystanków kolejowych zlokalizowanych w WOF jest 

zróżnicowana. Przy części przystanków kolejowych pasażerowie mogą korzystać z parkingów 

przesiadkowych typu P&R, jednak w zdecydowanej większości przypadków tego typu 

rozwiązania nie są dostępne, a parkowanie odbywa się w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych. Zauważalny jest także brak dostępnych bezpiecznych i zadaszonych 

miejsc postojowych dla rowerów. Jak stwierdza się w Strategii rozwoju województwa 

mazowieckiego do 2030 r., w przypadku budowy nowych linii lub przebudowy istniejących 
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istotnym czynnikiem jest budowa stacji w sposób zapewniający najbardziej dogodne warunki 

podróży. Oznacza to nie tylko lokalizację jak najbliżej centrum miejscowości, lecz również 

wygodne połączenie z transportem zbiorowym, rowerowym i pieszym, tak by zapewnić 

możliwość efektywnych podróży intermodalnych. 

1.3 Transport rowerowy 

System transportu rowerowego, rozumianego jako ogół infrastruktury służącej codziennym 

dojazdom przy użyciu rowerów, jest w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym rozwinięty 

słabo. Główne trasy rowerowe zlokalizowane są wewnątrz Warszawy i jedynie w nielicznych 

przypadkach wiążą ze sobą tereny pozostałych gmin. Dodatkowym mankamentem systemu 

dróg rowerowych jest brak ciągłości jego elementów i brak spójnej sieci, a także brak połączeń 

prowadzących do lokalnych centrów aktywności i węzłów przesiadkowych. Najdłuższą siecią 

dróg rowerowych w WOF poza Warszawą charakteryzuje się gmina Czosnów (35 km). Z kolei 

na terenach gmin Halinów, Izabelin, Nadarzyn, Podkowa Leśna i Wiązowna nie ma żadnych 

dróg dla rowerów. Dużą rolę w codziennych podróżach rowerowych stanowi system roweru 

publicznego Veturilo, który działa w Warszawie i Konstancinie-Jeziornej. Zintegrowany 

z systemem Veturilo jest także Grodziski Rower Miejski (GRM). W 2015 r. w systemie Veturilo 

zarejestrowanych było prawie 375 tys. użytkowników, a od momentu jego uruchomienia 

rowery miejskie zostały wypożyczone ponad 6 mln razy4. Obecnie mieszkańcy mogą korzystać 

z 204 stacji rowerowych, a liczba ta systematycznie rośnie, dzięki czemu system obejmuje 

nowe rejony Warszawy. 

Rozwój infrastruktury oraz systemu roweru publicznego wpływa także na wzrost liczby podróży 

realizowanych rowerem. Ich odsetek w ogóle podróży kształtuje się obecnie w Warszawie na 

poziomie 3,8%5. Jednakże utrudnieniem w codziennym poruszaniu się rowerem jest 

w większości rekreacyjny charakter dróg rowerowych: w 44% gmin WOF drogi rowerowe 

o charakterze komunikacyjnym stanowią nie więcej niż ¼ długości wszystkich odcinków, 

a w 24% gmin wszystkie drogi rowerowe mają charakter turystyczno-rekreacyjny6. 

1.4 Ruch pieszy 

Ocenia się, że każdego dnia w Warszawie wykonywanych jest ok. 700-800 tys. podróży 

pieszych, a średni czas jednej wynosi ok. 17 min (co odpowiada odległości ok. 1,2 km). Są to 

wartości zbliżone dla miast o podobnej wielkości. Najczęściej podróże piesze wykonywane są 

w relacji do szkoły, na zakupy oraz do punktów usługowych. Pieszo poruszają się najczęściej 

dzieci i młodzież oraz osoby starsze7. 

Jak obrazuje społeczna inicjatywa pn. Warszawska Mapa Barier, ruch pieszy w stolicy 

narażony jest na wiele utrudnień i niedogodności. Wśród wskazywanych utrudnień są przejścia 

dla pieszych wymagające przebudowy (ze względu na np. zbyt wysokie krawężniki), przejścia 

podziemne, schody i kładki bez odpowiednich pochylni lub wind, a także przystanki 

komunikacji miejskiej, które są zbyt wąskie, aby umożliwić wsiadanie lub wysiadanie 

z pojazdów niskopodłogowych. Niestety nie są gromadzone dane dotyczące infrastruktury 

                                                
4 www.veturilo.waw.pl [dostęp: luty 2016 r.] 
5 Warszawskie Badanie Ruchu wraz z opracowaniem modelu ruchu, Raport z etapu III, Warszawa 2015. 
6 Strategia ZIT WOF na lata 2014-2020+, Warszawa 2015. 
7 Warszawski raport o ruchu pieszym, Warszawa 2011. 
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pieszej całego WOF, jednak można założyć, że skala niepożądanych z punktu widzenia osób 

niepełnosprawnych, słabowidzących, starszych, czy rodziców podróżujących z dziećmi 

w wózkach rozwiązań jest porównywalna lub nawet większa.  

Ogólne wnioski z badań prowadzonych na terenie stolicy wskazują, że im bliżej centrum 

Warszawy, tym gorsze warunki ruchu pieszych, szczególnie na głównych ciągach ulic i w ich 

sąsiedztwie. Wynika to ze wzmożonego ruchu pieszych i pojazdów przy braku odpowiedniego 

dostosowania infrastruktury. 

1.5 Transport towarowy 

Rysunek 4. Schemat natężenia ruchu pojazdów ciężarowych i dostawczych na kordonie Warszawy i WOF 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pomiarów natężenia ruchu GDDKiA 

Jak pokazują dane na temat jakości powietrza w WOF (zawarte w Załączniku 2 – Analizy 

statystyczne), skala przekroczeń dopuszczalnych norm jest bardzo duża. Wynika to m.in. 

z faktu, że zdecydowaną większość towarów w ramach metropolii transportuje się drogami. 

Największy ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych na trasach wjazdowych do WOF 

i Warszawy odnotowuje się na autostradzie A2 i drogach nr 7, 8 i 92 (por. Rysunek 4). Wpływ 

na taki rozkład ruchu towarowego mają w największym stopniu kierunki przewozu w relacjach 

tranzytowych (w tym międzynarodowych), ale także skoncentrowanie obiektów logistycznych 

i magazynowych w południowo-wschodniej części WOF (por. Rysunek 5). Skala uciążliwości 
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wynikających z nasilenia ruchu pojazdów ciężarowych jest duża, bowiem suma podaży 

powierzchni magazynowej w aglomeracji warszawskiej stanowi aż ¼ istniejących zasobów 

nowoczesnej powierzchni przemysłowo-magazynowej w całej Polsce8. Największymi 

obiektami oferującymi usługi logistyczne na terenie WOF są MLP Pruszków, P3 Park i Prologis 

Park w Błoniu. 

Na terenie całej Warszawy obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 16 ton w godzinach 7:00 – 10:00 oraz 16:00 – 20:00. Dla pojazdów 

objętych zakazem ruchu wyznaczono w tym czasie objazd drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz 

drogą krajową nr 60. Identyfikatory C16 uprawniające do wjazdu do strefy objętej zakazem 

wydaje się: 

 podmiotom świadczącym usługi kolporterskie, kurierskie (w tym poczcie) oraz 

realizującym budowy na terenie m.st. Warszawy w celu przewozu materiałów 

budowlanych; 

 innym podmiotom w sytuacjach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów 

technologicznych. 

Aktem prawnym, który reguluje ograniczenia w poruszaniu się pojazdów ciężarowych 

i dostawczych na terenie Warszawy, jest m.in. Zarządzenie nr 4143/2010 Prezydenta m.st 

Warszawy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wjazdu w strefę objętą zakazem ruchu oraz 

ograniczonym postojem na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego. W 

 obszarze tym obowiązuje zakaz ruchu, a dostawy mogą być prowadzone tylko przy 

zachowaniu czasu rozładunku do 30 minut i tylko w godzinach 6:30 – 11:00. Obowiązują także 

obszary ograniczenia tonażowego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 

i 10 ton, do których wjazd wymaga oddzielnego identyfikatora wydawanego przez Zarząd Dróg 

Miejskich. 

Kontrolę prawidłowości stosowania Identyfikatora C16 prowadzą odpowiednie organy 

uprawnione do kontroli ruchu drogowego (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). W razie 

wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w użytkowaniu Identyfikator C16 zostaje odebrany 

i przekazany zarządcy drogi. Identyfikator C16 jest wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy 

i nie uprawnia do wjazdu w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej powyżej 5 bądź 10 ton oraz w strefę ograniczeń lokalnych, gdzie wymagane są 

odrębne identyfikatory. 

Pomimo ograniczeń i działań podejmowanych przez odpowiednie służby wciąż napływają 

informacje o lekceważeniu przez kierujących istniejącego oznakowania. Rozwiązaniem jest 

preselekcyjny system ważenia pojazdów. Obecnie w Warszawie funkcjonuje pięć wag 

w miejscach specjalnie przystosowanych do kontroli przeciążonych pojazdów:  

 ul. Pułkowa na wjeździe od strony Łomianek; 

 ul. Połczyńska za ul. Gierdziejewskiego (wjazd od strony Ożarowa Mazowieckiego);  

 ul. Przyczółkowa przy ul. Vogla (wjazd od strony Konstancina-Jeziorny); 

 ul. Łopuszańska; 

 al. Krakowska (waga jest w trakcie odbiorów).  

                                                
8 Logistyka vs. produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie, Colliers 2015. 
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Docelowo planuje się wdrożenie systemu automatycznego ważenia ciężarówek na wszystkich 

trasach wjazdowych do Warszawy9. Odrębne działania w tym zakresie podejmuje Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzająca na terenie Warszawy Trasą Armii Krajowej 

i Trasą Toruńską. 

Rysunek 5. Obszary koncentracji obiektów generujących ruch towarowy 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Organizacja dostaw towarów w m.st. Warszawie – Etap I, Tom I, 
ZDG TOR, Warszawa 2009 r. 

W porównaniu z przewozami pasażerskimi kolej w transporcie ładunków jest wykorzystywana 

mniej intensywnie. Wiele z istniejących bocznic kolejowych jest wyłączonych z użytkowania, 

a część dawnej infrastruktury została już rozebrana, co ogranicza możliwości efektywnej 

obsługi centrów logistycznych, zakładów przemysłowych i innych generatorów ruchu 

towarowego (centrów handlowych, składów czy magazynów) bez wykorzystania transportu 

drogowego. W WOF działa 36 bocznic kolejowych, z czego 12 poza granicami Warszawy10. 

Funkcjonują także cztery terminale intermodalne: trzy na obszarze Warszawy (na Żeraniu 

i Woli) oraz jeden w Pruszkowie.  

                                                
9 Osowski J., W Zarządzie Dróg Miejskich ważenie ciężarówek zamiast fotoradarów, 
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,19428427,w-zarzadzie-drog-miejskich-wazenie-
ciezarowek-zamiast-fotoradarow.html [dostęp: 24.02.2016 r.]. 
10 http://www.utkgik.home.pl/mapa_bocznic [dostęp: luty 2016 r.]. 
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1.6 Transport zbiorowy 

Pomimo wysokiego wskaźnika liczby pojazdów przypadających na 1000 mieszkańców dużą 

popularnością na terenie Warszawy cieszy się transport zbiorowy. Podróże wykonywane 

samochodem na terenie Warszawy stanowią 38% podróży innych niż piesze, podczas gdy 

wartość tego wskaźnika dla transportu zbiorowego (autobus, tramwaj, metro, kolej) wynosi 

blisko 60% – stanowi to jeden z najlepszych wyników wśród miast europejskich. To zasługa 

m.in. zintegrowanej taryfy przewozowej (wspólny bilet) w ramach sieci organizowanej przez 

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.  

Rysunek 6. Organizatorzy transportu zbiorowego w WOF 

 

Źródło: opracowanie własne 

Najbardziej rozwiniętą sieć połączeń publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z ramienia m.st. Warszawy organizuje wspomniany 

ZTM, współpracując na podstawie odpowiednich porozumień międzygminnych z 30 gminami 

aglomeracji warszawskiej. Sieć komunikacyjna ZTM obejmuje dwie linie metra, cztery linie 

Szybkiej Kolei Miejskiej, 26 linii tramwajowych, 242 linie autobusowe dzienne (w tym miejskie 

zwykłe, przyspieszone i ekspresowe, podmiejskie strefowe i lokalne uzupełniające) oraz 43 

linie autobusowe nocne miejskie i podmiejskie. Obsługa komunikacyjna odbywa się przy 
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pomocy 14 operatorów. Układ komunikacyjny ZTM objęty jest jednolitą taryfą przewozową11. 

Wszystkie rodzaje biletów sprzedawanych przez ZTM uprawniają do przejazdu liniami 

autobusowymi, tramwajowymi, metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. Dodatkowo pasażerowie, 

którzy korzystają z wybranych biletów oferowanych w ramach taryfy ZTM, mogą korzystać 

z określonych odcinków linii obsługiwanych pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej 

Kolei Dojazdowej oraz autobusami Komunikacji Miejskiej Łomianki. 

Oprócz Prażmowa wszystkie gminy, które zawarły porozumienie w sprawie organizowania 

komunikacji przez ZTM, są również partnerami WOF. Pozostali partnerzy (Błonie, Brwinów, 

Czosnów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Karczew, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, 

Podkowa Leśna, Żyrardów) nie są włączeni do sieci komunikacyjnej ZTM. 

Własną autobusową komunikację na terenie WOF w różnym zakresie organizują miasta 

i gminy: Brwinów, Czosnów, Grodzisk Mazowiecki, Kobyłka, Legionowo, Łomianki, Marki, 

Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, 

Piastów, Pruszków, Radzymin, Wołomin, Ząbki, Zielonka i Żyrardów. Na organizowanych 

w ten sposób liniach komunikacyjnych obowiązuje odrębna, niezintegrowana taryfa biletowa. 

Na niektórych liniach przejazd jest bezpłatny – dla wszystkich pasażerów (np. Legionowo, 

Marki), dla pasażerów legitymujących się specjalną kartą mieszkańca (np. Ząbki) lub biletem 

okresowym na drugą strefę ZTM (np. Pruszków). 

W rejonach, w których oferta transportu publicznego do Warszawy z gmin podwarszawskich 

jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, lukę rynkową wypełniają prywatni przewoźnicy 

autobusowi działający na zasadach komercyjnych. Na terenie Warszawy autobusy 

przewoźników komercyjnych korzystają na mocy odpowiedniej uchwały12 z przystanków 

będących pod nadzorem ZTM. Dużą liczbę kursów uruchamiają m.in. firmy Stalko (Wołomin), 

Mini-Bus (Otwock, Karczew) i Translud (Nowy Dwór Mazowiecki). 

1.7 Parkingi przesiadkowe 

Na obszarze WOF funkcjonuje 26 parkingów typu P&R, które zapewniają ok. 5000 miejsc 

parkingowych dla samochodów i około 750 dla rowerów13. Według badań najistotniejszym 

czynnikiem motywującym kierowców do pozostawienia własnych samochodów na tego typu 

parkingach jest brak możliwości pozostawienia pojazdu w pobliżu celu podróży. Kolejne to 

obawa o bezpieczeństwo auta, przeciążenie i zatłoczenie ulic wiodących do centrum miasta14. 

Do korzystania z parkingów P&R mogą skłonić również dobra oferta połączeń parkingów 

z centrum miasta oraz wygoda korzystania z nich. Niestety część parkingów P&R na obszarze 

WOF nie spełnia tych kryteriów i wymaga wprowadzenia korekt w ofercie lub lokalizacji. 

W wielu miejscowościach położonych wzdłuż uczęszczanych linii kolejowych istnieje problem 

z brakiem wyznaczonych i uporządkowanych miejsc parkingowych i ze zbyt dużą liczbą 

pojazdów pozostawionych na ulicach, chodnikach i skwerach przylegających do przystanków 

kolejowych. Niezorganizowane parkingi w pobliżu punktów przesiadkowych zidentyfikowano 

                                                
11 Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXII/769/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. 
12 Uchwała Nr XVII/341/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. z późn. zm. 
13 Dane z ankiety przeprowadzonej wśród gmin WOF ZIT w dniach 17-28 kwietnia 2014 r. na potrzeby 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-
2020+. 
14 A. Szarata, Ocena Efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R), praca doktorska pod  
red. Prof. A. Rudnickiego, Kraków 2005. 
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w ponad 60% gmin partnerskich WOF ZIT15. Stąd potrzeba inwestycji mających na celu 

uporządkowanie parkowania w pobliżu przystanków kolejowych.  

Z uwagi na połączenie opłat parkingowych z biletami na przejazd koleją lub komunikacją 

miejską zarządcami parkingów w formule Park&Ride są głównie organizatorzy transportu 

zbiorowego lub przewoźnicy. Największą siecią parkingów P&R na terenie WOF zarządza 

ZTM Warszawa. Projekt „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – 

II etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 umożliwił wybudowanie parkingów: Anin SKM, Al. Krakowska, 

Wawer SKM, Ursus Niedźwiadek, Metro Marymont, Metro Stokłosy, Metro Wilanowska, Metro 

Ursynów. Oprócz tego ZTM zarządza także parkingami przy ul. Połczyńskiej, przy przystanku 

kolejowym Warszawa Stadion i stacjach metra Imielin, Młociny i Wawrzyszew. Parkingi są 

zlokalizowane w pobliżu węzłów przesiadkowych autobusów czy tramwajów i metra lub kolei, 

głównie na obrzeżach miasta. Obiekty są jedno- lub wielopoziomowe i oferują różną liczbę 

miejsc dla samochodów: od kilkudziesięciu (80 – Metro Warzyszew, 83 – Anin SKM) po 

kilkaset (393 – Metro Stokłosy, 401 – Metro Marymont, 415 – Aleja Krakowska), a nawet 

ponad tysiąc (Metro Młociny). System parkingów P&R umożliwia bezpłatne parkowanie 

pojazdów osobom, które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny bilet okresowy na 

warszawską komunikację miejską (w tym dobowy, weekendowy, weekendowy grupowy, 30-

dniowy, 90-dniowy, seniora, dla dzieci z rodzin z trójką dzieci) lub dokument uprawniający do 

bezpłatnych przejazdów. Oprócz parkingów samochodowych ZTM zarządza także rozwiniętą 

siecią parkingów rowerowych znajdujących się przy parkingach P&R oraz przy pętlach 

autobusowych i tramwajowych oraz przy stacjach metra16. 

Poza granicami Warszawy parkingami przesiadkowymi zarządzają spółki kolejowe lub 

jednostki samorządu terytorialnego. W imieniu samorządu województwa mazowieckiego za 

budowę i utrzymanie parkingów P&R odpowiada spółka Koleje Mazowieckie. Na terenie WOF 

działają parkingi KM w Błoniu, Brwinowie, Ożarowie Mazowieckim i Żyrardowie. Największy 

jest parking w Błoniu (dla 150 samochodów i dla 49 rowerów), pozostałe mieszczą po ok. 45 

samochodów i po 10-20 rowerów.  

Parkingami w systemie P&R zarządza także Warszawska Kolej Dojazdowa. Dwa płatne 

i dozorowane parkingi zlokalizowano w Komorowie i Pruszkowie, dwa kolejne niedozorowane 

są w Grodzisku Mazowieckim. Opłata za parkowanie jest uiszczana w formie bonu 

parkingowego dokupionego do biletu WKD. 

1.8 Transport lotniczy 

Warszawski Obszar Funkcjonalny jest obsługiwany przez dwa porty lotnicze – Lotnisko 

Chopina w Warszawie (obsługa ruchu pasażerskiego i towarowego) oraz Mazowiecki Port 

Lotniczy Warszawa-Modlin (tylko operacje pasażerskie). Większość pasażerskiego 

i towarowego ruchu lotniczego w regionie (a także w skali kraju) obsługuje Lotnisko Chopina. 

Posiada ono dwa terminale pasażerskie oraz terminale specjalizujące się w transporcie 

                                                
15 Dane z ankiety przeprowadzonej wśród gmin WOF ZIT w dniach 17-28 kwietnia 2014 r. na potrzeby 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-
2020+. 
16 http://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&l=2 [dostęp: luty 2016 r.]. 
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towarowym, a także w obsłudze władz państwowych i delegacji zagranicznych. Z kolei 

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin obsługuje część ruchu lotniczego kierowanego 

dotychczas na lotnisko na Okęciu. Są to głównie samoloty tanich linii lotniczych i czarterowe. 

Zgodnie z prognozami ruchu lotniczego oba porty lotnicze będą notowały sukcesywne wzrosty 

liczby wykonywanych operacji lotniczych i odprawionych pasażerów. W związku z tym istnieją 

zaawansowane plany rozbudowy Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, co 

wymaga poprawy jego skomunikowania z Warszawą. Lotnisko Chopina w Warszawie, 

największy port lotniczy w Polsce, ma zapewnione wystarczające połączenie z układem 

drogowym oraz publicznym transportem autobusowym i kolejowym. 
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2 Uwarunkowania społeczno-środowiskowe 
Układ osadniczy Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego cechuje rozmieszczenie 26 miast 

wokół centralnie położonej stolicy (por. Rysunek 7). Jest on zamieszkiwany przez ok. 2,7 mln 

mieszkańców, z czego najwięcej mieszkańców liczy Warszawa, a następnie dużo mniejsze 

miasta satelickie jak Pruszków, Legionowo, Otwock, Piaseczno czy Żyrardów (między 40 a 60 

tys. mieszkańców). 

Rysunek 7. Kierunki rozwoju miejskiej sieci osadniczej w województwie mazowieckim 

 

Źródło: Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego, opracowanie Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w Warszawie 

Specyfiką zagospodarowania przestrzennego obszaru WOF jest dużo wyższy wskaźnik 

urbanizacji obszaru (87,5%) względem województwa (64,2%) i średniej krajowej (60,6%). 

Podobnie WOF wyróżnia się na tle województwa gęstością zaludnienia, która wynosi 912 osób 

na km2 wobec 149 osób na km2 na Mazowszu. Podobnie jak w całej Polsce, tereny 

zurbanizowane ulegają nadmiernemu rozrostowi terytorialnym, czego skutkiem są zaburzenia 

wewnętrznej struktury miast. Powiększanie obszarów urbanizacji (por. Rysunek 8) zarówno w 

granicach administracyjnych miast, jak i w podmiejskich gminach wiejskich, związane jest 

z rozpraszaniem zabudowy i nieefektywną gospodarką terenami, a także z zaburzeniem ładu 

przestrzennego w regionie, co ogólnie nazywane jest zjawiskiem niekontrolowanej 
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suburbanizacji17. Niekorzystnie wpływa ona również na jakość krajobrazu i stan środowiska 

naturalnego, generując nadmierne koszty społeczne i utrudniając możliwości zrównoważonego 

rozwoju. Wiążę się także z wydłużeniem czasu podróży, która w przeprowadzanych pomiarach 

w przypadku transportu indywidualnego sukcesywnie rośnie. Inaczej jest w przypadku 

transportu zbiorowego, dla którego średni czas podróży spada. Jest to efektem 

m.in. modernizacji i rozbudowy infrastruktury oraz wprowadzania do ruchu nowoczesnych 

pojazdów o lepszych parametrach technicznych. Z kolei na terenach o niskiej gęstości 

zaludnienia i ekstensywnej zabudowie jednorodzinnej dostęp do komunikacji zbiorowej jest 

utrudniony, co ma przełożenie na jego wykorzystywanie w dojazdach do pracy. 

Działania poszczególnych gmin w zakresie planowania przestrzennego w kontekście 

intensywności zachodzących procesów nie są wystarczające. Powierzchnia WOF ZIT jest 

pokryta planami zagospodarowania przestrzennego w wyższym stopniu (47,8%) niż ma to 

miejsce w przypadku całego województwa (29,5%) czy kraju (27,9%). W tym zakresie 

Warszawa wypada gorzej (29,7%) niż pozostałe gminy WOF ZIT (51,6%), wśród których są 

takie, gdzie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostały sporządzone dla 

całego ich obszaru (Czosnów, Halinów, Legionowo, Radzymin, Stare Babice). W obszarze 

WOF znajdują się także jednostki, w których planami pokryte jest niespełna 5% powierzchni 

(Karczew, Wiązowna, Wołomin)18. 

Znacząca większość gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego odnotowuje jednoczesny 

wzrost liczby mieszkań i liczby ludności, przy czym 75% gmin WOF odnotowała wzrost liczby 

mieszkań przekraczający przyrost liczby mieszkańców. Średnia powierzchnia mieszkania 

przypadająca na jedną osobę w WOF wynosiła 35,62 m2 przy dużej różnicy w gęstości 

zaludnienia pomiędzy grupą sześciu miast WOF a pozostałymi gminami. Duża przeciętna 

powierzchnia mieszkania na osobę przy jednoczesnym szybszym wzroście liczby mieszkań 

niż liczby ludności oznacza poprawę warunków mieszkaniowych dla mieszkańców, ale może 

stanowić też o powiększaniu się udziału zabudowy ekstensywnej, która będzie obniżać średnią 

gęstość zaludnienia oraz – w połączeniu z niekorzystnym układem przestrzennym – prowadzić 

do utrudnień w obsłudze transportowej. 

Barierą w zrównoważonym rozwoju WOF są obszary kryzysowe, wymagające interwencji 

i rewitalizacji. Wśród nich są tereny, które powinny zostać poddane rekultywacji. Niemal 

połowa gmin WOF (49%) wskazała na tę kwestię, oceniając występujące obszary jako wysoce 

zdegradowane, przy czym w 28% gmin WOF ZIT problem ten w zasadzie nie występuje19. 

 

                                                
17 Plan zagospodarowania województwa mazowieckiego, MBRR Warszawa. 
18 Strategia WOF ZIT na lata 2014-2020+, Warszawa 2015. 
19 Strategia WOF ZIT na lata 2014-2020+, Warszawa 2015. 
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Rysunek 8. Typy funkcjonalne gmin w województwie mazowieckim 

 

Źródło: Plan zagospodarowania województwa mazowieckiego, opracowanie Mazowieckiego Biura 
Planowania Regionalnego w Warszawie 

Kolejnym elementem wpływającym na kształt struktury przestrzennej jest liczba osób 

dojeżdżających do pracy oraz wybierane przez te osoby środki transportu, co ma 

konsekwencje szczególnie w wymiarze środowiskowym. Codzienny sposób dotarcia do 

miejsca pracy z obszarów o silnym rozproszeniu zabudowy jest uzależniony od komunikacji 

indywidualnej z uwagi na trudności w organizowaniu transportu zbiorowego dla takich terenów. 

Powoduje to wzmocnienie negatywnego wpływu na stan jakości powietrza i poziom natężenia 

hałasu emitowanego przez samochody. Nadmierne wykorzystanie samochodów 

w codziennych podróżach generuje także problemy dla pracodawców, którzy ponoszą koszty 

m.in. organizacji parkingów dla pracowników, a nadmierna kongestia w skali całego WOF 

może potęgować opóźniania w transporcie (także towarów) i problemy z dojazdem do siedzib 

firm. Najbardziej znanym przykładem tego typu obszaru problemowego jest warszawski 

Służewiec Przemysłowy, którego dostępność komunikacyjna w godzinach szczytu jest silnie 

utrudniona. 

Z tego powodu coraz większa liczba pracodawców bierze odpowiedzialność za sposób 

dojazdów pracowników do miejsc pracy. W ramach wdrażania zasad społecznie 

odpowiedzialnego biznesu (CSR) wielu pracodawców wspiera np. car-pooling (poprzez 

udostępnianie specjalnych aplikacji) czy montuje stojaki rowerowe przy siedzibach swoich firm. 

Znane są przykłady wdrażania programów takich jak np. Rowerem do pracy w firmie Orange 
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Polska czy uzyskiwania certyfikatów rowerowych dla biurowców użytkowanych przez firmę 

Capgemini20. Mimo to poziom zaangażowania zakładów pracy w aspekt motywowania 

pracowników do wykorzystywania ekologicznych środków transportu w dojazdach do pracy 

jest wciąż niski. Przykładowo w branży logistyczno-przemysłowej jedynie 9% pracowników 

otrzymuje dopłaty do przejazdów do miejsca pracy jako dodatek pozapłacowy21. 

Zjawisko codziennych migracji pracowniczych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym 

stanowi o sile powiązań funkcjonalno-przestrzennych między jednostkami (por. Rysunek 9). 

Warszawa jest miejscem pracy dla blisko 75 tys. osób, które zamieszkują WOF poza 

Warszawą. Stanowi to ok. 50-procentowy udział w dojazdach do pracy w ogóle ludności 

województwa mazowieckiego znajdującej zatrudnienie w Warszawie. Nominalnie największa 

liczba pracowników dojeżdża z Legionowa (ok. 6 tys. osób), Pruszkowa czy Wołomina, jednak 

największą skalą powiązań charakteryzują się Ząbki, gdzie udział osób dojeżdżających do 

pracy do Warszawy w ogóle osób w wieku produkcyjnym wynosi blisko 19%. Z gmin, które 

bezpośrednio nie graniczą z Warszawą, a charakteryzują się wysokim udziałem 

dojeżdżających, wyróżniają się Halinów (ponad 16%) i Kobyłka (14,88%). Najmniejsza liczba 

osób dojeżdża do Warszawy z Podkowy Leśnej.  

 

                                                
20 Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznes, 
Warszawa 2013. 
21 Logistyka vs. produkcja. Rynek nieruchomości i zasoby ludzkie, Colliers 2015. 
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Rysunek 9. Udział liczby osób dojeżdżających do pracy do Warszawy w liczbie osób w wieku produkcyjnym 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSP (2011 r.) i BDL GUS 2016 

Także duża liczba mieszkańców Piaseczna (ok. 3,5 tys. osób) dojeżdża do pracy do 

Warszawy, jednak tam ich udział w liczbie osób w wieku produkcyjnym jest jednym 

z najniższych spośród gmin WOF. Zasadniczo tendencja ta dotyczy większości gmin 

południowej części obszaru (por. Rysunek 9) i może być spowodowana słabą ofertą 

przewozową na linii kolejowej nr 8. Z drugiej strony Piaseczno ma na tyle dobrze rozwinięty 

rynek pracy, że jest celem dojazdów dla ponad 5700 pracowników zamieszkujących obszar 

województwa. Prawie ⅓ dojeżdżających do Piaseczna stanowią warszawiacy, ale najwyższym 

stosunkiem osób dojeżdżających z Warszawy do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 

cechuje się Raszyn (8,64%). Analizując rozkład przestrzenny dojazdów do pracy w WOF 

można zaobserwować, że gminy w których transport kolejowy jest rozwinięty, notują 

wyraźniejsze powiązania z rynkiem pracy w Warszawie. Z kolei jednostki, które cechuje dobry 

dostęp drogowy względem stolicy (np. Raszyn, Łomianki, Wiązowna), przyciągają 

pracowników z Warszawy w większym stopniu niż te o słabszej dostępności (por. Rysunek 

10). 
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Rysunek 10. Udział liczby osób wyjeżdzających z Warszawy do pracy w liczbie osób w wieku produkcyjnym 
w gminach WOF 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NSP (2011 r.) i BDL GUS 2016 

 

 


