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1 Dokumenty strategiczne i programowe 

1.1 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa 

Partnerstwa 
Umowa partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 

w ramach trzech obszarów polityki unijnej w Polsce – polityki spójności, wspólnej polityki rolnej 

i wspólnej polityki rybołówstwa. W kontekście mobilności dokument ten określa m.in. cele 

i kierunki wsparcia funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi, strukturę programów 

operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym oraz mechanizmy działania instrumentów 

terytorialnych. W umowie partnerstwa zawarto również zarys finansowania środkami 

europejskimi oraz systemu jego wdrażania. 

Z diagnozy opracowanej na potrzeby umowy partnerstwa wynika, że krajowa infrastruktura 

drogowa jest wciąż niewystarczająco rozwinięta w stosunku do intensywności produkcji 

i wymiany towarów oraz mobilności mieszkańców. Stąd też pojawiający się w dokumencie 

wniosek, że jej rozwój powinien być skupiony na realizacji ciągów drogowych, a także na ich 

kluczowych odcinkach, tj. obwodnicach i odcinkach wlotowych do miast oraz na innych 

odcinkach przeciążonych ruchem, w szczególności pojazdów ciężarowych. Promowanie 

zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 

infrastruktury sieciowej to jeden z celów umowy, który ma być realizowany m.in. poprzez 

poprawę jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego oraz zwiększenie 

transportowej dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym. Rozwijane mają być także 

alternatywne formy transportu jak np. transport intermodalny. 

Do zrównoważonej mobilności w miastach i ich obszarach funkcjonalnych odnosi się cel 

tematyczny 4 umowy partnerstwa, tj. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 

wszystkich sektorach. Zakładany rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych 

przyjaznych form mobilności miejskiej ma prowadzić do obniżenia emisji generowanych przez 

transport w aglomeracjach miejskich. Proponowanymi przykładami inwestycji w obszarze 

transportu miejskiego są m.in. infrastruktura transportu publicznego i niezmotoryzowanego, 

tabor, węzły przesiadkowe – w tym parkingi typu park/bike&ride, a także inteligentne system 

transportowe. W umowie założono, że fundamentem zrównoważonej mobilności miejskiej 

będzie zapewnienie sprawnie funkcjonującego i atrakcyjnego dla pasażera transportu 

zbiorowego. Do działań towarzyszących zaliczono m.in. politykę parkingową, priorytet dla ruchu 

pieszego i rowerowego, ułatwienie podróży multimodalnych, ograniczenia w ruchu 

samochodowym w centrach miast, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji 

publicznej, zapewnienie wygodnych dróg dostępu do komfortowych i bezpiecznych 

przystanków, uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej oraz wiele 

innych. Równocześnie uznaje się za istotne podejmowanie działań na rzecz zachęcania 

mieszkańców do korzystania z transportu publicznego poprzez jego powiązanie z głównymi 

przestrzeniami publicznymi i usługami w mieście. 

W umowie partnerstwa podkreślono rolę działań kompleksowych w wymiarze gospodarki 

niskoemisyjnej, które w celu zmniejszenia transportochłonności wymagają koordynacji zarówno 

przez miejskie polityki transportowe, jak i przez politykę przestrzenną. Zgodnie z założeniami 

dokumentu inwestycje transportowe realizowane przy wsparciu środków unijnych muszą być 

uwzględniane w kontekście zagadnień niskoemisyjności przez strategie miejskie 

i aglomeracyjne oraz kompleksowe plany gospodarki niskoemisyjnej.  
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1.2 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

(uszczegółowienie RPO WM/ SZOOP) 
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 stanowi jeden z podstawowych elementów systemu realizacji 

RPO. Zawiera on m.in. szczegółowe charakterystyki poszczególnych osi priorytetowych i działań 

prowadzonych w ich ramach, w tym także zasady kwalifikowalności wydatków, opis zasad 

wyboru projektów oraz wytyczne związane z jego działaniami. RPO WM 2014-2020 realizowany 

będzie w oparciu o następujące osie priorytetowe: 

I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce  

II. Wzrost e-potencjału Mazowsza  

III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości  

IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną  

V. Gospodarka przyjazna środowisku  

VI. Jakość życia  

VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego  

VIII. Rozwój rynku pracy  

IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem  

X. Edukacja dla rozwoju regionu  

Aspekt mobilności miejskiej zawiera się w osi priorytetowej IV – przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną. W ramach tego priorytetu opracowano trzy cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii  

2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  

3. Lepsza jakość powietrza 

Celem tej osi jest zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez m.in. projekty związane 

z obniżeniem energochłonności budynków i ich termomodernizacją, a także rozwój 

zrównoważonej mobilności multimodalnej w miastach.  

1.3 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku – 

Innowacyjne Mazowsze 
Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku jest dokumentem mającym 

kształtować przyszły rozwój regionu poprzez określenie długookresowych kierunków i celów, 

zgodnie z którymi mają przebiegać działania prowadzone na rzecz rozwoju. Głównym celem 

strategii jest spójność terytorialna rozumiana jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju 

w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy 

w Europie, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie 

tego celu ma być możliwe poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego generowanego przez 

rozwój produkcji i przemysłu ukierunkowanego na eksport, szczególnie w branży 

średniozaawansowanych i zaawansowanych technologii. W strategii wyodrębniono sześć 

obszarów tematycznych. W ramach obszaru „przestrzeń i transport” za cel strategiczny obrano 

poprawę dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego. 

Jego spełnienie wymaga realizacji działań w kierunku: 
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• zwiększenia dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu; 

• osiągnięcia spójności wewnątrzregionalnej – koncentracji na najbardziej zapóźnionych 

podregionach; 

• rozwoju form transportu przyjaznych dla środowiska i mieszkańców; 

• zapobiegania nadmiernej suburbanizacji i kreowania ładu przestrzennego; 

• udrożnienia systemu tranzytowego. 

W dokumencie zawarto także cechy stanu docelowego, jakimi charakteryzować się ma 

województwo po wdrożeniu strategii. Zgodnie z wizją ma być to region spójny terytorialnie, 

konkurencyjny i innowacyjny, cechujący się wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi 

warunkami do życia jego mieszkańców. Sformułowanie wizji i celów strategii poprzedzono 

gruntowną, wielowymiarową diagnozą stanu istniejącego. 

Strategia zakłada m.in. usprawnienia w ruchu w miastach poprzez zwiększenie efektywności 

i konkurencyjności transportu zbiorowego, rozwój transportu kolejowego czy zapewnienie 

możliwości podróży w oparciu o zintegrowanie różnych podsystemów transportowych. Działania 

transportowe mają odbywać się z poszanowaniem ładu przestrzennego, a także stanu 

środowiska naturalnego.  

1.4 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. 
Ważnym dokumentem strategicznym o zasięgu krajowym jest Strategia rozwoju transportu do 

2020 r. Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej 

oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego 

poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu 

transportowego w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym1. Według twórców 

krajowej strategii szczególnym wyzwaniem dla Polski jest w pierwszej kolejności usunięcie 

zaległości infrastrukturalnych, a w dalszej – dogęszczenie poziomu infrastruktury i usprawnienie 

jej wykorzystania, co pozwoli na uwolnienie potencjału drzemiącego w polskiej gospodarce, 

edukacji, nauce i kulturze. Krajowa strategia obejmuje dwa cele strategiczne: stworzenie 

zintegrowanego systemu transportowego oraz stworzenie warunków dla sprawnego 

funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych. Cele 

strategiczne są osiągane poprzez realizację pięciu celów szczegółowych. Są nimi stworzenie 

nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej, poprawa sposobu organizacji 

i zarządzania systemem transportowym, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz 

przewożonych towarów, ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko oraz 

zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 

1.5 Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy 

do 2015 roku i na lata kolejne 
Strategia transportowa m.st. Warszawy przewiduje podejmowanie działań na rzecz zwiększenia 

udziału transportu zbiorowego w podróżach zaczynających się lub kończących w strefie 

podmiejskiej. Dotyczy to np. poprawy oferty transportu zbiorowego w tej strefie na liniach 

komunikacyjnych, których organizatorem jest m.st. Warszawa. W strategii zakłada się m.in. 

uwzględnienie i wdrożenie podziału na trzy strefy zróżnicowanych warunków obsługi 

komunikacyjnej i parkowania pojazdów osobowych i ciężarowych w Warszawie, który różnicuje 

także zagadnienia związane z podziałem zadań przewozowych pomiędzy różne środki 

                                                
1 Strategia rozwoju transportu do 2020 r. przyjęta przez Radę Ministrów 22 stycznia 2013 r. 
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transportu. Wynika on też bezpośrednio ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.   

Strefa I – śródmiejska – ma objąć podstrefy: 

 Ia – obejmującą obszar ścisłego Śródmieścia lewo- i prawobrzeżnego z obszarami 

istniejącej intensywnej zabudowy, 

 Ib – obejmującą obszary ścisłego Śródmieścia lewo- i prawobrzeżnego przewidziane do 

przekształceń i intensyfikacji istniejącej zabudowy, 

 Ic – obejmującą pozostałe obszary Śródmieścia. 

W tej strefie ograniczany jest ruch samochodowy, a w niektórych obszarach i na wybranych 

ciągach eliminowany. Towarzyszy temu m.in.: 

o priorytetowe traktowanie transportu publicznego, 

o ograniczenia, a niekiedy zakaz ruchu samochodowego, 

o ograniczanie liczby miejsc parkingowych, 

o wprowadzanie obszarów ruchu pieszego. 

W strefie II – miejskiej, do której należą pozostałe obszary o zwartej zabudowie oraz dzielnicowe 

centra usługowe, przy zachowanym priorytecie transportu publicznego pozostawia się większą 

swobodę użytkowania samochodu. W pozostałych obszarach o małej intensywności 

zagospodarowania, tworzących strefę III – przedmieść, układ drogowy i podaż parkingów są 

dostosowywane do potrzeb wynikających ze stanu motoryzacji. W obu strefach, II i III, 

szczególna uwaga będzie zwrócona na jakość transportu publicznego łączącego je z centrum 

Warszawy (strefa I). Elementem powyższej strategii jest opisywany w dalszej części 

opracowania Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. 

1.6 Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020 – raport 

końcowy 
Program jest zestawieniem korytarzy rowerowych przewidzianych do zrealizowania 

w Warszawie do roku 2020. W analizach przyjęto, że celem realizacji programu ma być 

znaczące poprawienie spójności sieci tras rowerowych Warszawy dzięki uzupełnieniu braków 

w infrastrukturze rowerowej w podstawowych korytarzach transportowych. W ten sposób 

umożliwione ma być odbywanie długich przejazdów rowerami, w tym przejazdów 

międzydzielnicowych. 

W opracowaniu przyjęto także, że: 

 program ma nawiązywać do istniejących odcinków tras rowerowych w poszczególnych 

korytarzach, przede wszystkim eliminując braki istniejącego systemu i wąskie gardła 

(łączenie elementów istniejącego systemu zwiększające jego spójność); 

 program ma dotyczyć korytarzy transportowych ważnych dla funkcjonalności systemu 

(gdzie spodziewane jest zwiększone zainteresowanie użytkowników); 

 program ma uwzględniać kryterium technicznej i finansowej wykonalności 

proponowanych rozwiązań w okresie do roku 2020 (z ograniczeniem propozycji 

rozwiązań szczególnie kontrowersyjnych, jeśli chodzi o koszty realizacji i potencjalne 

konflikty z innymi użytkownikami systemu transportowego); 
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 zakres ilościowy ma odpowiadać skali zadań możliwej do realizacji do roku 2020 

(traktując program jako etap realizacji systemu docelowego). 

Zaproponowano 42 korytarze tras rowerowych (północ-południe, wschód-zachód oraz trasy 

łącznikowe i obwodowe) o łącznej długości ok. 350 km i o ogólnym stopniu pokrycia 

infrastrukturą rowerową na poziomie ok. 40%. 

1.7 Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. 

Warszawie2 
Opracowanie standardów projektowych dla systemu rowerowego w Warszawie miało na celu 

ułatwienie działań związanych z rozwojem ruchu rowerowego poprzez wdrożenie warunków 

technicznych służących planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu infrastruktury 

rowerowej w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie z dokumentem standardy są 

przeznaczone do stosowania przez jednostki zajmujące się planowaniem (np. na etapie 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), biura projektowe, firmy 

wykonawcze oraz przez zarządców dróg i zarządców ruchu. Zawarto w nich ustalenia ogólne 

dotyczące infrastruktury rowerowej, charakterystyki i wymagania dotyczące projektowania dróg 

oraz skrzyżowań (z drogami rowerowymi) wraz z kryteriami stosowania poszczególnych ich 

typów. Standardy określają także wymagania dotyczące oznakowania poziomego i pionowego 

oraz sygnalizacji świetlnej. 

W standardach jako priorytetowy potraktowano rozwój dróg dla rowerów wykorzystywanych 

w codziennych podróżach. Rozwój dróg służących ruchowi rekreacyjnemu uważa się za ważny, 

ale działanie to ma charakter uzupełniający, skierowany przede wszystkim na poprawę 

zdrowotności społeczeństwa i kreowanie mody na korzystanie z rowerów. Zasadniczo trasy 

przeznaczone dla ruchu rekreacyjnego powinny być realizowane w ramach inwestycji 

związanych z rozwojem turystyki oraz rekreacji i sportu, nie zaś inwestycji mających znaczenie 

dla systemu transportowego miasta. 

Wymaganiem dokumentu jest aby wytyczne stosowane były we wszystkich przedsięwzięciach 

dotyczących infrastruktury drogowej na terenie m.st. Warszawy. Standardy są zbiorem 

przepisów służących planowaniu, projektowaniu oraz realizacji infrastruktury służącej 

transportowi rowerowemu. 

1.8 Trendy rozwojowe Mazowsza – diagnoza 
Trendy rozwojowe Mazowsza – diagnoza to opracowanie, które w szerokim zakresie traktuje 

o zagadnieniach społeczno-gospodarczych, infrastrukturalnych, środowiskowych 

i przestrzennych. Jest ono wynikiem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał ludzki, który był realizowany przez Mazowieckie 

Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Jak wskazano w dokumencie, celem tego 

projektu było m.in. stworzenie podstaw informacyjnych do prowadzenia skutecznej, długofalowej 

polityki rozwoju województwa mazowieckiego, zgromadzenie wiedzy na temat zmian 

w uwarunkowaniach i procesach rozwojowych oraz identyfikacja szans, zagrożeń i możliwości 

przełamywania barier i stymulowania pożądanych zjawisk i procesów. 

                                                
2 Załącznik do Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 3618/2009. 
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W opracowaniu sformułowano szereg wniosków odnoszących się do zagadnień infrastruktury 

transportowej. Stwierdzono m.in., że połączenia drogowe stały się w niektórych częściach 

województwa hamulcem rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców, choć 

zasadniczo układ dróg głównych (tzn. krajowych i wojewódzkich) jest w zasadzie wystarczający 

i nie wymaga istotnej rozbudowy. Mimo to jednak praktycznie wszystkie gminy województwa 

mazowieckiego zgłaszają potrzeby rozbudowy lub modernizacji swojej sieci drogowej. Jak 

zauważają autorzy, specyficznym elementem w organizacji przestrzennej regionu jest jego 

stolica i jej obszar metropolitalny sięgający 40-50 km od jej centrum, co jest efektem 

skoncentrowanych na terenie Warszawy funkcji oraz charakteru i potencjału ekonomicznego 

miasta.  

1.9 Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ 
Zintegrowane inwestycje terytorialne to instrument, który stanowi odpowiedź na potrzeby 

rozwojowe obszarów metropolitalnych. Jest on umiejscowiony w ramach Regionalnych 

Programów Operacyjnych i stanowi element normujący współdziałanie samorządów gminnych 

w ramach aglomeracji miejskich. Warunkiem koniecznym do uruchomienia instrumentu ZIT, 

poza samym ustanowieniem partnerstwa samorządów, jest przygotowanie wspólnej strategii 

obszaru funkcjonalnego.  

Strategia ZIT dla WOF jest dokumentem nadrzędnym dla planów i programów o charakterze 

operacyjnym takich jak plan mobilności. Celem głównym strategii ZIT jest wykorzystanie 

potencjału WOF poprzez integrację obszaru i budowanie jego przewag konkurencyjnych. 

Określono trzy cele strategiczne uszczegóławiające cel główny, tj. zwiększenie korzyści 

metropolitalnych w sferze społecznej, wykorzystanie potencjału gospodarczego w konkurencji 

globalnej oraz zintegrowanie obszaru i poprawa jakości środowiska. Zagadnienia związane 

z mobilnością w obszarze WOF zostały zawarte w celu 3, w ramach którego realizowane będą 

działania polegające na zwiększeniu dostępności i standardów transportu oraz podniesieniu 

standardów ochrony środowiska i rozwoju odnawialnych źródeł energii.  

W strategii ZIT sformułowano szereg przedsięwzięć, które wprost odnoszą się do mobilności 

miejskiej:  

 stworzenie sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

 stworzenie sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

 budowa oferty terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Uwzględniono także potencjalne przedsięwzięcia komplementarne mogące uzyskać preferencje 

w RPO WM 2014-2020 lub PO IŚ 2014-2020, wśród których tematyki transportowej dotyczą: 

 wspieranie rozwoju proekologicznego transportu miejskiego na terenie WOF; 

 modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska w Warszawie; 

 przebudowa ul. Wał Miedzeszyński wraz z węzłem z trasą S2 w Warszawie; 

 obwodnica Śródmieścia Warszawy: Praga Płd. – Targówek; 

 rozwój infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie usług specjalistycznych na terenie 

WOF; 

 rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego WOF; 
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 zakup taboru tramwajowego i taboru dla kolei aglomeracyjnej; 

 budowa zajezdni tramwajowej R5 „Annopol” na terenie m.st. Warszawy; 

 modernizacja trasy tramwajowej wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej na terenie m.st. 

Warszawy; 

 budowa szybkiego tramwaju Kasprzaka – Wilanów na terenie Warszawy – etap I (stacja 

metra Pole Mokotowskie – Wilanów); 

 dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie m.st. 

Warszawy; 

 zakup 30 autobusów elektrycznych dla m.st. Warszawy; 

 budowa szybkiego tramwaju Kasprzaka – Wilanów na terenie m.st. Warszawy – etap II A 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Dworzec Zachodni i II B ul. Banacha – ul. Rakowiecka; 

 budowa II linii metra na terenie m.st. Warszawy – projektowanie i wykonanie odcinków 

zachodniego i wschodnio-północnego wraz z zakupem taboru. 

1.10 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego określa generalne 

kierunki rozwoju przestrzennego w regionie, zasady i formy ochrony środowiska naturalnego, 

w tym podstawowe sieci korytarzy ekologicznych, a także obejmuje zagadnienia 

infrastrukturalne, określając przebieg istotnych inwestycji sieciowych.  

Celem określonej w opracowaniu polityki infrastrukturalnej w zakresie zwiększania dostępności 

transportowej województwa jest m.in. poprawa spójności wewnętrznej i konkurencyjności 

regionu poprzez integrację różnych systemów transportowych w oparciu o zasadę 

zrównoważonego rozwoju. Polityka ta według autorów powinna dążyć do wdrażania 

i stosowania nowoczesnych systemów zarządzania ruchem, poprawy efektywności 

energetycznej pojazdów oraz optymalizacji łańcuchów logistycznych. Zakłada się również 

wdrożenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej opartego o policentryczny układ 

osadniczy oraz odejście od promienistego modelu sieci transportowej na rzecz układu 

koncentryczno-obwodowego, a także wzmocnienie powiązań transportowych metropolii 

warszawskiej, które przyczyni się do intensyfikacji metropolizacji jej obszaru oddziaływania. 

1.11 Strategia rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku 
Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku określa główne kierunki i cele w procesie 

kształtowania się społeczno-gospodarczego oraz funkcjonalno-przestrzennego stolicy. Jak 

zakłada wizja sformułowana w dokumencie, w 2020 r. Warszawa będzie atrakcyjną, 

nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się metropolią z gospodarką opartą na wiedzy 

i z liczącym się w skali europejskiej centrum finansowym. Warszawa ma również stanowić 

ważne centrum kultury europejskiej o dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej.  

W kontekście zwiększania mobilności mieszkańców założono m.in. stworzenie warunków do 

bezpiecznego korzystania z rowerów oraz usprawnienie komunikacji publicznej w obszarze 

metropolitalnym poprzez integrację systemu transportu publicznego i rozwój transportu 

kolejowego. Jak wskazano w opracowaniu, potencjał stołecznego węzła kolejowego pozwala na 

stworzenie sieci SKM na następujących trasach: 

• Otwock – Warszawa Zachodnia – Grodzisk Mazowiecki; 

• Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa Gdańska – Warszawa Główna; 

• Tłuszcz – Warszawa Wileńska; 
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• Mińsk Mazowiecki – Warszawa Wschodnia; 

• Zalesie Górne – Warszawa Zachodnia; 

• Błonie – Warszawa Zachodnia. 

W ramach celu 1.6 – zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się w mieście 

osób i towarów, który grupuje powyżej opisane programy, założono również powstanie 27 

parkingów P&R zlokalizowanych przy głównych stacjach i przystankach transportu szynowego, 

a także ograniczenia ruchu pojazdów w strefie śródmiejskiej i poprawę warunków ruchu 

pieszego. 

1.12 Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. 

Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego 

organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi3 
Za cel opracowania planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy 

przyjęto stworzenie założeń dla organizowania usług użyteczności publicznej w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego, którego organizatorem lub współorganizatorem jest m.st. 

Warszawa. Plan ten bazuje na rozstrzygnięciach strategicznych dokumentów programujących 

rozwój obszaru objętego planem, zachowując z nimi komplementarność i spójność. Sieć 

komunikacyjna, na której wykonywane będą przewozy o charakterze użyteczności publicznej 

organizowane przez m.st. Warszawę, będzie obejmować swoim zasięgiem obszar m.st. 

Warszawy, jak również obszary znajdujące się poza granicami administracyjnymi stolicy. 

Współpraca z gminami aglomeracji warszawskiej będzie przebiegała na podstawie 

dopuszczonych prawnie form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Jak 

zakłada plan, usługi te winny być organizowane na możliwie wysokim poziomie i cechować się 

jak największą dostępnością – zarówno przestrzenną, jak i funkcjonalną – uwzględniającą 

potrzeby osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Przyjmuje się, że organizowany 

na podstawie planu transportowego publiczny transport zbiorowy z konieczności będzie 

wypadkową zidentyfikowanych, uzasadnionych potrzeb transportowych i postulatów 

społecznych oraz możliwości ich zaspokojenia przez organizatora przy wzięciu pod uwagę 

uwarunkowania finansowe, prawne, techniczne i organizacyjne. Całość działań opisanych 

w planie transportowym ma służyć harmonijnemu rozwojowi obszaru przy założeniu 

ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. 

W opracowaniu zakłada się rozwój sieci transportu zbiorowego z jednoczesnym eliminowaniem 

słabych stron systemu takich jak: 

• dublowanie przez linie autobusowe linii komunikacji szynowej; 

• nadmiernie rozbudowany i skomplikowany układ linii, nieczytelny dla użytkowników, 

obniżający efektywność systemu i utrudniający utrzymywanie wysokiej częstotliwości 

kursowania; 

• zbyt długie trasy linii autobusowych utrudniające utrzymywanie punktualności 

i regularności kursowania; 

• zbyt duża liczba przystanków na trasach większości linii przyspieszonych 

i ekspresowych powodująca niekorzystne wydłużanie czasu podróży, zwłaszcza 

w dłuższych relacjach; 

                                                
3 Plan transportowy Warszawy. 
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• funkcjonowanie linii charakteryzujących się znikomym wykorzystaniem przez 

pasażerów. 

1.13 Koncepcja dotycząca planów mobilności w miastach zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju do komunikatu Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów „Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej 

i zasobooszczędnej mobilności w miastach” 
W dokumencie przedstawiono koncepcję dotyczącą opracowania planów mobilności 

w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koncepcja ta odzwierciedla szerokie 

poparcie dla głównych elementów planu dotyczącego mobilności i transportu 

charakteryzujących się nowoczesnymi rozwiązaniami i zgodnych z zasadami zrównoważonego 

rozwoju.  

Zgodnie z tą koncepcją głównym celem planu mobilności w miastach zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju jest zwiększenie dostępności obszarów miejskich oraz zapewnienie 

wysokiej jakości mobilności i transportu zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

obejmujących dojazd do obszaru miejskiego, przejazd przez ten obszar, jak również 

przemieszczanie się w jego obrębie. Autorzy rozróżniają tu pojęcia miasta mieszczącego się 

w granicach administracyjnych od miasta w rozumieniu aglomeracji opartej o przepływy między 

wieloma jednostkami administracyjnymi. 

Dla osiągnięcia powyżej opisanego celu założono w koncepcji, że plan mobilności w miastach 

musi uwzględniać działania, które przyczynią się do stworzenia systemu transportowego 

charakteryzującego się: 

a. dostępnością i spełnianiem podstawowych potrzeb wszystkich użytkowników 

w zakresie mobilności; 

b. równoważnością i zaspokajaniem różnego rodzaju zapotrzebowania na 

mobilność i usługi transportowe mieszkańców, przedsiębiorstw i sektora 

przemysłowego; 

c. wyznaczaniem kierunku wyważonego rozwoju i lepszej integracji różnych 

rodzajów transportu; 

d. spełnianiem wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju mających na celu 

zrównoważenie potrzeb związanych z rentownością, sprawiedliwością 

społeczną, ochroną zdrowia i jakością środowiska; 

e. umożliwianiem optymalizacji wydajności i opłacalności; 

f. lepszym zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej oraz lepszym 

wykorzystaniem istniejącej infrastruktury transportowej i usług świadczonych 

w zakresie transportu; 

g. wpływaniem na zwiększenie atrakcyjności środowiska miejskiego, podniesienie 

jakości życia i poziomu zdrowia publicznego; 

h. przyczynianiem się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

i. przyczynianiem się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza 

i zanieczyszczenia hałasem, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii; 

j. wpływaniem na lepsze ogólne funkcjonowanie transeuropejskiej sieci 

transportowej i całego europejskiego systemu transportu. 
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1.14 Biała Księga Transportu: Plan utworzenia jednolitego europejskiego 

obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego 

i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela 2011 
Dokument ten przedstawia wizję Komisji dotyczącą przyszłości systemu transportowego UE 

i określa strategię na najbliższe dziesięciolecia. Zdefiniowany w nim program jest elementem 

strategii „Europa 2020” i jej inicjatywy przewodniej dotyczącej efektywnego wykorzystania 

zasobów. Jak stwierdzono w dokumencie, efektywny transport jest warunkiem koniecznym do 

zachowania dobrobytu Unii Europejskiej, a realizacja założeń planu ma prowadzić do 

zmniejszenia ilości zatorów, ograniczenia emisji, stworzenia większej liczby miejsc pracy 

i przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Autorzy zakładają, że Biała Księga Transportu jest 

kluczem do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz do zapewnienia, że wszystkie 

regiony UE pozostaną częścią w pełni zintegrowanej gospodarki światowej. Jak zauważono w 

opracowaniu, transport stanowi jeden z istotniejszych elementów gospodarki, a wiele 

przedsiębiorstw europejskich przoduje na świecie w sektorach infrastruktury, logistyki oraz 

produkcji sprzętu transportowego i systemów zarządzania ruchem.  

W dokumencie sformułowano kierunki działań w zakresie poprawy jakości mobilności 

w miastach i obszarach metropolitalnych. Są to m.in.: 

• ustanowienie procedur i mechanizmów wsparcia finansowego na szczeblu europejskim 

w celu przygotowania audytów mobilności miejskiej oraz planów mobilności miejskiej, 

a także ustanowienie tabeli wyników w zakresie mobilności miejskiej w Europie opartej 

o wspólne cele; 

• powiązanie Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności z miastami 

i regionami, które przedłożyły aktualne, niezależnie zweryfikowane certyfikaty z audytu 

mobilności miejskiej i zrównoważonego rozwoju. 

• analiza możliwości stworzenia europejskich ram wsparcia stopniowego wdrażania 

planów mobilności miejskiej w miastach Europy; 

• zintegrowana mobilność miejska w ramach ewentualnego partnerstwa innowacji 

„Inteligentne Miasta”; 

• zachęcanie dużych przedsiębiorstw do opracowania planów zarządzania mobilnością. 

Biała Księga Transportu odnosi się także do kwestii logistyki miejskiej, podkreślając istotność 

wdrożenia działań i rozwiązań obniżających emisję ze środków transportu, w tym m.in.: 

• opracowanie wytycznych przedstawiających najlepsze praktyki umożliwiających lepsze 

monitorowanie przepływu ładunków w miastach i zarządzanie nim (np. centra 

konsolidacji, wielkość pojazdów w starych centrach, ograniczenia regulacyjne, terminy 

dostaw, niewykorzystany potencjał transportu rzecznego); 

• opracowanie strategii przejścia na bezemisyjną logistykę miejską łączącą aspekty 

planowania przestrzennego, dostępu do kolei i rzek, praktyk biznesowych i informacji, 

pobierania opłat i norm w zakresie technologii pojazdów; 

• promowanie wspólnych zamówień publicznych na niskoemisyjne pojazdy we flotach 

komercyjnych (samochody dostawcze, taksówki, autobusy itd.). 
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2 Plany gospodarki niskoemisyjnej 
Jednostki samorządu terytorialnego lub związki gmin ubiegające się o wsparcie ze środków UE 

w ramach perspektywy 2014-2020 zobowiązane są do przygotowania planów gospodarki 

niskoemisyjnej. Są to dokumenty strategiczne przyczyniające się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, w tym do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 

redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. W realizację 

planu zaangażowani są producenci i odbiorcy energii ze szczególnym uwzględnieniem działań 

w sektorze publicznym. Ponadto plan obejmuje obszary, w których władze lokalne mają wpływ 

na zużycie energii w perspektywie długoterminowej, w tym planowanie przestrzenne4. Ważnym 

źródłem emisji zanieczyszczeń jest transport, dlatego każdy plan gospodarki niskoemisyjnej 

uwzględnia także sektor transportu w diagnozie i przewidzianych do podjęcia działaniach. 

Spośród 40 gmin stanowiących ZIT WOF zdecydowana większość ma już przygotowane 

i uchwalone plany gospodarki niskoemisyjnej5. Dokumenty różnią się pod względem struktury 

celów przewidywanych działań – w większości cele sformułowano ogólnie (w odniesieniu do 

oczekiwanych efektów ograniczenia emisji), w niektórych dokonano ich uszczegółowienia 

w powiązaniu z planowanymi działaniami. 

W części diagnostycznej dokonywano oszacowania emisji zanieczyszczeń na terenie objętym 

planem gospodarki niskoemisyjnej, w tym także zanieczyszczeń pochodzących z transportu. 

Metodologia szacunków polegała na wyliczeniu emisji CO2 w oparciu o wskaźniki odnoszące 

się m.in. do liczby zarejestrowanych pojazdów z podziałem na kategorie funkcjonalne i rodzaje 

paliw, gęstości różnych rodzajów paliw, wartości średniego zużycia paliwa przez pojazdy, 

średniego natężenia ruchu na drogach lub średniego rocznego przebiegu pojazdów. 

W niektórych dokumentach przyjęto rozróżnienie na ruch lokalny oraz tranzytowy, przyjmując 

odrębną metodologię szacowania emisji CO2. W ruchu lokalnym emisję szacowano w oparciu 

o pozyskaną z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców liczbę pojazdów zarejestrowanych 

na terenie danej gminy i wskaźniki związane z zakładanym średnim zużyciem paliwa 

i przebiegiem rocznym pojazdów. W ruchu tranzytowym korzystano z przeprowadzonych przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2010 r. badań ruchu. Ze względu na różnice 

w przyjmowanych założeniach oraz wartościach poszczególnych wskaźników (np. długości dróg 

lub liczby zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy) trudno porównywać uzyskane w ten 

sposób dane. We wszystkich opracowaniach wykazano jednak tendencję rosnącą emisji 

dwutlenku węgla związanej z sektorem transportowym, co uzasadnia podjęcie odpowiednich 

działań. 

Plany gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych gmin różnią się poziomem szczegółowości 

planowanych interwencji – od nakreślenia ogólnych kierunków działań po kompletne listy 

inwestycyjne wraz z szacunkami kosztów. Działania można podzielić na związane 

z usprawnieniem ruchu drogowego, udogodnieniami dla rowerzystów, parkingami Park&Ride, 

transportem zbiorowym oraz akcjami edukacyjnymi i promocyjnymi. 

Duża część inwestycji związanych z transportem dotyczy modernizacji dróg gminnych oraz 

skrzyżowań w celu zwiększenia płynności ruchu, co ma prowadzić do zmniejszenia emisji 

                                                
4 Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
5 Stan na luty 2016 r. 
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zanieczyszczeń pyłowych, gazowych oraz hałasu. Niektóre z inwestycji w infrastrukturę drogową 

są powiązane z budową chodników i dróg rowerowych, większość gmin wyodrębniła jednak 

działania związane z rozwojem infrastruktury rowerowej. Projekty dotyczące udogodnień dla 

cyklistów przewiduje niemal każda gmina. Duża część inwestycji wynika z przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach ZIT WOF pod nazwą „Stworzenie sieci tras rowerowych na terenie 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF4Bikes)” zakładającego budowę spójnej sieci 

dróg rowerowych o łącznej długości ok. 480 km. Oprócz tego niektóre gminy planują 

samodzielną realizację inwestycji związanych z budową dróg rowerowych, miejsc postojowych 

dla rowerów (np. Izabelin, Kobyłka, Ożarów Mazowiecki) czy systemu roweru miejskiego (m.in. 

Ożarów Mazowiecki, Piaseczno). Warszawa oprócz rozbudowy sieci dróg rowerowych, miejsc 

postojowych i rozwoju systemu roweru miejskiego, planuje również dostosowanie istniejącej 

infrastruktury rowerowej do obowiązujących standardów technicznych, likwidację barier 

występujących w systemie oraz wprowadzenie ułatwień w ruchu, a także zorganizowanie 

miejskiego serwisu rowerowego działającego rotacyjnie w ważnych węzłach komunikacji 

rowerowej. 

W ramach ZIT WOF realizowany jest także projekt pod nazwą „Stworzenie sieci parkingów P+R 

na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (P+R in WOF)”. W ramach niego powstać 

ma 30 parkingów w gminach: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, 

Jabłonna, Kobyłka, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nowy 

Dwór Mazowiecki, Otwock, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare 

Babice, Sulejówek, Warszawa, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów. Budowane 

parkingi Park&Ride mają spopularyzować korzystanie z transportu zbiorowego. 

W połowie analizowanych planów gospodarki niskoemisyjnej przewidziano inwestycje wprost 

odnoszące się do transportu zbiorowego. Niektóre gminy planują wykorzystanie potencjału 

transportu szynowego – budowa linii tramwajowych z Warszawy do Łomianek i Ząbek, wstępna 

koncepcja wydzielonej linii komunikacyjnej (autobus lub tramwaj) z Warszawy do Leszna 

i Piaseczna, uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej do Konstancina-Jeziorny, Piaseczna, Zegrza 

i Nieporętu, modernizacja infrastruktury kolejowej w Wieliszewie i Ząbkach, zwiększenie liczby 

połączeń kolejowych na linii Warszawa – Radom, wykorzystanie linii dawnej Grójeckiej Kolei 

Dojazdowej. Część gmin planuje rozwój infrastruktury komunikacji autobusowej – wytyczenie 

buspasa na al. Piłsudskiego w Markach, budowa nowej pętli autobusowej przy ul. ks. Skorupki 

w Ząbkach, modernizacja przystanków w Legionowie, Lesznie, Łomiankach. Inwestycje 

dotyczące taboru autobusowego przewidziały gminy Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Wieliszew 

(wybór operatora eksploatującego tabor wyposażony w ekologiczne jednostki napędowe), 

Łomianki (zakup nowoczesnych autobusów), Józefów i Legionowo (zakup autobusów 

elektrycznych), Stare Babice (projekt komplementarny obejmujący zakup autobusów zasilanych 

CNG, budowę zajezdni i zaplecza technicznego oraz pętli autobusowej). Rozwój systemu 

informacji pasażerskiej przewidziano w Legionowie, Ożarowie Mazowieckim i Żyrardowie. 

Oprócz działań inwestycyjnych we wszystkich planach gospodarki niskoemisyjnej przewidziano 

także działania nieinwestycyjne polegające na akcjach edukacyjnych i promocyjnych 

upowszechniających idee zrównoważonego transportu, w tym np. szkolenia dotyczące 

ecodrivingu. 


