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WSTĘP
INTRODUCTION
Według Strategii Transportowej
Warszawy w celu osiągnięcia pełnej
sieci tras rowerowych potrzebne jest
około 900 km dróg dla rowerów.
Realizowaniem tego przedsięwzięcia zajmuje się ponad 20 miejskich
jednostek.
Na przestrzeni 10 lat w Warszawie
zmodernizowano i wybudowano
ponad 290 km infrastruktury rowerowej. Cała sieć rowerowa miasta liczy już
493 km. Prawie 2/3 tras ma nawierzchnię asfaltową. Rowery stanowią coraz
bardziej popularny środek transportu. Rowerowy ruch stanowi w stolicy
już prawie 4% wszystkich podróży
pojazdami w ciągu doby (Warszawskie
Badanie Ruchu 2015).
W Warszawie w 2016 roku wyremontowano i wybudowano ponad 43 km tras rowerowych.
Najważniejszymi projektami, które zrealizowano, było powstanie drogi dla rowerów w al. Stanów
Zjednoczonych i na ul. Ostrobramskiej, ul. Żwirki i Wigury oraz al. Jana Pawła II. Otwarto nową
kładkę pieszo-rowerową w Porcie Żerańskim oraz wyremontowano drogi dla rowerów na
ul. Słomińskiego, al. KEN oraz na Podzamczu. Coraz częściej na ulicach jednokierunkowych
dopuszcza się ruch rowerowy „pod prąd”.
System rowerów publicznych Veturilo zdobywa coraz większą
popularność. W roku 2016 użytkownicy korzystali z 205 stacji
i 3 059 rowerów. Według badań statystycznych wypożyczano jednoślady średnio co 12 sekund, a co 6 minut w systemie
rejestrowała się nowa osoba. Rekordowy dzień wypożyczeń rowerów przypadł na 3 czerwca, a ilość wypożyczeń
przez jedną osobę w sezonie wyniosła 1 025. Najpopularniejsze stacje sezonu znajdują się przy al. Niepodległości –
ul. Batorego oraz na Rondzie Starzyńskiego. Od 2017 roku
system działa w nowej odsłonie. Stare rowery i terminale
zastąpiono nowymi, wygodniejszymi i bardziej nowoczesnymi. Liczba stacji wzrosła do 316, a rowerów – do 4660. Pojawią
się również rowery elektryczne.
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TRASY ROWEROWE
BICYCLE PATHS
Długość infrastruktury rowerowej na koniec 2016 r. wyniosła dokładnie 493 km. Wydzielonych dróg dla rowerów jest 384 km, dróg dla rowerów i pieszych 60,5 km, pasów i kontrapasów rowerowych na jezdniach 46,9 km. Pojawiło się także nowe rozwiązanie dla rowerzystów
– kontraruch. Do tego należy doliczyć odcinki nieoznakowane znakami drogowymi (najdłuższy
to ścieżka rekreacyjna w terenach zalewowych na prawym brzegu Wisły) oraz prawie 10 km
odcinków dróg serwisowych (wzdłuż ulic głównych) w ciągach dróg rowerowych. W Warszawie zidentyfikowano także 384,6 km ulic o ruchu uspokojonym, o sprzyjających warunkach dla
ruchu rowerowego.

Sieć tras rowerowych w Warszawie
/Bicycle paths network in Warsaw
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Istniejąca infrastruktura w podziale na dzielnice w 2016 r.
/Bicycle infrastructure in districts in 2016
DopuszczePasy i
nie jazdy
kontrapasy/ pod prąd/
Gęstość
Ulice
DDRiP/
Bicycle
Driving
[km/1000
o ruchu
WyremontoDDR/ Pedestrian- lanes and
against
mieszk.]/ uspokojonym/ wane trasy/
Bicycle
-bicycle
contraflow the current SUMA/ Gęstość/ Density Traffic calmed Renovated
paths
paths
lanes
admission total
Density [km/1000
streets
paths
[km]
[km]
[km]
[km]
[km] [km/km2]
inh.]
[km]
[km]

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz
WARSZAWA

18,3
21,7
35,8
42,1
14,3
27,8
13,3
2,7
32,8
29,7
13,8
32,1
21,1
8,8
12,8
17,0
22,0
17,9
384,0

3,3
2,1
4,1
6,0
1,5
6,8
2,6
0,4
8,0
2,0
0,7
6,7
2,3
2,5
4,5
2,6
1,1
3,3
60,5

2,0
2,0
5,7
0,3
3,4
2,5
1,3
0,0
8,9
7,6
2,9
3,8
0,4
0,8
0,3
0,4
2,3
2,3
46,9

0,0 20,7
0,0 25,8
0,0 45,6
0,0 48,4
2,1 21,3
0,8
37,9
0,2
17,3
0,0
3,1
2,6 52,3
0,0 36,0
1,7 19,1
0,5 43,1
0,0 23,8
0,0 11,4
0,4 18,0
0,0 20,0
0,6 26,0
0,0 23,3
8,7 493,0

0,83
0,35
1,41
1,37
2,19
1,69
1,52
0,16
3,36
1,49
2,04
0,98
0,30
0,50
0,49
0,70
1,35
2,75
0,95

0,17
0,23
0,35
0,22
0,25
0,21
0,26
0,13
0,44
0,29
0,33
0,29
0,32
0,47
0,55
0,49
0,19
0,47
0,28

25,2
4,6
42,4
37,2
7,9
19,8
5,0
13,2
13,3
25,0
8,9
42,6
b.d.
34,4
16,1
53,5
15,6
19,9
384,6

0,1
0,6
0,6
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,6
0,3
0,0
2,4
0,0
0,0
0,8
0,0
0,2
0,0
6,9

Przyrost infrastruktury rowerowej (od
początku tworzenia Warszawskiego Raportu Rowerowego w latach
2010-2016) przedstawiają dane na
stronie 4. Na przestrzeni 6 lat przybyło
218 km dróg dla rowerów. Największy
przyrost dróg odnotowano w latach
2013-2015.
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Długość i gęstość dróg rowerowych w latach 2010-2016
/Bicycle paths length and density in 2010-2016

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Długość dróg rowerowych
/Bicycle paths length
[km]

Gęstość sieci
/Density
[km/km2]

Gęstość sieci
/Density
[km/1000 mieszk.] /[km/1000 inh.]

275 km
311 km
340 km
359 km
412 km
457 km
493 km

0,65
0,74
0,66
0,70
0,80
0,89
0,95

0,19
0,22
0,20
0,21
0,24
0,27
0,28

Przyrost infrastruktury w poszczególnych latach
/Infrastructure development in past several years
2010 i wcześniejsze
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Planowane w 2017
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NOWA INFRASTRUKTURA
NEW INFRASTRUCTURE
W 2016 r. powstało 43,1 km nowych tras rowerowych, w tym 16,7 km dróg dla rowerów, 4,5 km
dróg dla rowerów i pieszych oraz 13,2 km pasów lub kontrapasów rowerowych. Od 2015 roku
wprowadzono kontraruch (dwukierunkowy ruch rowerowy na drogach jednokierunkowych
wyznaczony odpowiednimi znakami pionowymi) na ulicach o łącznej długości 8,7 km. Ponadto
wyremontowano prawie 7 km tras rowerowych.
Najdłuższe odcinki o łącznej długości ponad 4,5 km wybudowano na terenie Pragi Południe,
m.in. wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych. W dzielnicy Bemowo powstało około 2,2 km ścieżek
m.in. w okolicy ul. Powstańców Śląskich.
Dla rozwoju infrastruktury rowerowej w 2016, podobnie jak w ubiegłym roku, istotny był udział
i inicjatywy mieszkańców w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Spośród zrealizowanych projektów wymienić można np. nowe pasy rowerowe w części ul. Cynamonowej, ul. Dereniowej oraz na
ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga. Powstały m.in. także drogi dla rowerów w odcinku ul. Powstańców
Śląskich, ul. Korotyńskiego.

Od 2015 r. realizowany jest Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020. Celem
realizacji niniejszego Programu ma być znaczące poprawienie spójności sieci tras rowerowych
Warszawy, dzięki uzupełnieniu braków w infrastrukturze rowerowej w podstawowych korytarzach
transportowych umożliwiających długie podróże.
W Programie zawarta jest zarówno analiza szczegółowa odcinków tras rowerowych, jak i propozycje
nowych tras (korytarze międzydzielnicowe). Realizacja Programu podzielona jest na trzy etapy.

Infrastruktura rowerowa
wybudowana w 2016 r.
/New bicycle infrastructure
built in 2016

5

Etap I, 2015-2016, zakładał budowę dróg dla rowerów o długości 57,5 km, o szacowanym
koszcie 38 832 000 zł - zrealizowano m.in. inwestycje przy ulicy: Rembielińskiej, Żwirki i Wigury,
Radzymińskiej, Polnej, Wysockiego, Bazyliańskiej, Krasińskiego oraz al. Stanów Zjednoczonych.
Z II etapu udało się już zrealizować ulicę: Dźwigową, Raszyńską, Rzymowskiego, Mokotowską.
Infrastruktura rowerowa zbudowana w 2016 roku - wybrane inwestycje
/Bicycle infrastructure built in 2016 - chosen investments
Ulica

Nowolazurowa
Powstańców Śląskich
Mehoffera
Port Żerański

Dzielnica

Bemowo
Bemowo
Białołęka
Białołęka

Strumykowa
Białołęka
Marymoncka
Bielany
al. Wilanowska
Mokotów
Kazimierzowska
Mokotów
Barska
Ochota
Korotyńskiego
Ochota
Mianowskiego
Ochota
Mochnackiego
Ochota
Sękocińska
Ochota
Spiska
Ochota
Żwirki i Wigury Ochota/Mokotów
al. Stanów Zjednoczonych
Praga Południe
– Ostrobramska
al. Stanów Zjednoczonych
Praga Południe
Garibaldiego
Praga Południe
Kirasjerów
Praga Południe
Rozłucka
Praga Południe
Stanisława Augusta
Praga Południe
al. Solidarności
Praga Północ
Park Praski
Praga Północ
Rzeszotarskiej
Praga Północ
Skoczylasa
Praga Północ
Targowa
Praga Północ
Strażacka
Rembertów
al. Jana Pawła II Śródmieście/Wola
E. Plater
Śródmieście
Hoża
Śródmieście
Koszykowa
Śródmieście
Mokotowska
Śródmieście
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DDR

0,6
1,6
0,3

Długość wybudowanej infrastruktury [km]
DDRiP
Pasy Kontrapasy Kontraruch Remonty

Inne

0,1
1,9
0,2

0,4

0,5
0,3

0,6
0,3
0,4

0,4
0,3
0,5
0,4
0,2
1,4
0,9

1,1

2,7

0,1

1,5

1,0

0,1
0,3
0,1
0,2

0,2
0,3
0,1

0,1
0,2
0,3

0,2
1,3

0,4
0,5
0,5
0,3
0,4
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Ulica

Nowogrodzka
pl. Na Rozdrożu
Podwale
Polna
Poznańska
Słomińskiego
Widok
Wiejska
Wioślarska
Wybrzeże Gdańskie
Gilarska
Marywilska
Plutonu AK „Torpedy”
Rydzyńska
al. KEN
Cynamonowa
Dereniowa
Kokosowa
Aleja Dzieci Polskich
Mrówcza / Zwoleńska
Zwoleńska – Szpotańskiego
al. Wilanowska
Branickiego
Orszady
Zaściankowa
Chrościckiego
Antka Rozpylacza
Bitwy pod Lenino
Kasprzaka
Olbrachta
Ordona
Rondo Daszyńskiego
Tatarska – Ostroroga
Krasińskiego

Dzielnica

Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Targówek
Targówek
Ursus
Ursus
Ursynów
Ursynów
Ursynów
Ursynów
Wawer
Wawer
Wawer
Wilanów
Wilanów
Wilanów
Wilanów
Włochy
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Wola
Żoliborz

DDR

Długość wybudowanej infrastruktury [km]
DDRiP
Pasy Kontrapasy Kontraruch Remonty

Inne

0,5
0,2
0,4
0,3
0,3
0,3

0,3
0,3
0,2

0,3
0,5
0,3
0,3

4,3
0,2
0,2
2,4
1,3
1,1
0,4
0,6
0,4

0,4
0,8
0,6
0,4
0,4
1,1
0,2
0,4
0,4
0,3
0,7
0,2
0,3

0,4

1,6
0,9

DDR - droga dla rowerów / Bicycle paths [km]
DDRiP - droga dla rowerów i pieszych / Pedestrian-bicycle paths [km]
Pasy / Bicycle lanes [km]
Kontrapasy / Bicycle contraflow lanes [km]
Kontraruch / Contraflow lane [km]
Remonty / Repairs [km]
Inne / Others [km]
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Al. Stanów Zjednoczonych – ul. Ostrobramska
Była to pierwsza duża inwestycja ZDM w 2016 roku.
Odcinek o długości 4,9 km (jeden z etapów trasy)
stał się przyjazny dla rowerzystów, a także pieszych
i pasażerów autobusów. Inwestycja objęła obszar od
Wału Miedzeszyńskiego do ul. Grenadierów (od strony
północnej) i ul. Poligonowej (od strony południowej).
Na całej długości wybudowano asfaltowe drogi dla
rowerów, umożliwiające sprawne przemieszczanie
się z Grochowa i Gocławia w stronę centrum. W 2017
roku poprzez planowaną kładkę pod mostem Łazienkowskim dojdzie również do połączenia z lewobrzeżną Warszawą. Remont przeszły również chodniki po obu stronach al. Stanów Zjednoczonych
i ul. Ostrobramskiej (łącznie 5 km). Chodniki oddzielone zostały od dróg dla rowerów kamienną
opaską lub pasem zieleni. Dodano nowe przejście dla pieszych przez ul. Paryską i poprawiono komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Dokonano licznych nasadzeń zieleni wzdłuż
całej nowej trasy.
ul. Żwirki i Wigury
Zakończono pierwszy etap realizacji drogi dla
rowerów między ul. Racławicką i ul. Miecznikowa, wybudowano 2,5 km nowej infrastruktury dla pieszych i rowerów. Wzdłuż zabytkowych alei lip powstały wygodne trasy,
a wzdłuż kampusu WUM i UW przebiega
obecnie nowa droga dla rowerów, zaś chodnik
przedzielony został kamienną opaską.
Od ul. Racławickiej i ul. Banacha stworzono
wspólną drogę dla rowerów i pieszych.
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ul. Krasińskiego

al. Jana Pawła II

ul. Dereniowa, ul. Cynamonowa

pl. Wilsona – Wisłostrada,
0,7 km

al. Solidarności – rondo ONZ,
1,5 km

ul. Płaskowickiej, ul. Ciszewskiego,
2,4 km

al. KEN

ul. Marywilska

ul. Surowieckiego – ul. Polaka, 2,4 km

Trasa S8 – wiadukt kolejowy, 4,6 km

Rozwiązanie stanowi jednocześnie kompromis pomiędzy potrzebami użytkowników a ochroną
środowiska. Szpaler lip wzdłuż ul. Żwirki i Wigury ma status pomnika przyrody – w celu jego
ochrony konieczne było ograniczenie ciągów. Nowa trasa stała się bardzo popularna – łączy
Pole Mokotowskie, dwie uczelnie, domy akademickie oraz osiedle Rakowca z Mokotowem
i biurowym Służewcem. W ciągu dwóch tygodni przejechało trasą ok. 26 tys. użytkowników.
Poza nowymi odcinkami ciągów
rowerowych wdrażane są ułatwienia poprawiające komfort jazdy na
rowerze. Przedstawiciele Urzędu
m.st. Warszawy wraz z zainteresowanymi użytkownikami biorą
udział we wspólnych przejazdach
rowerowych. Zadaniem tych akcji
jest diagnoza niewielkich utrudnień
w ruchu, które po wnikliwej analizie
są następnie usuwane. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania
miejsc interwencji lub pomysłów
na usprawnienie do Pełnomocnika
ds. komunikacji rowerowej na adres:
rowery@um.warszawa.pl.

Kładka pieszo-rowerowa
Port Żerański, 1,9 km
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PLANY ROZWOJOWE
DEVELOPMENT PLANS
W 2017 roku planuje się budowę kolejnych tras rowerowych o łącznej długości ok. 55 km.
Projekty mają przede wszystkim na celu połączenie w jeden spójny system wszystkich dróg
dla rowerów. Nowe trasy powstaną wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych. Ruch uspokojony oraz tzw. kontraruch zostanie wprowadzony na kolejne ulice w Śródmieściu. Istotne rozwiązanie stanowiła będzie budowa kładki rowerowej pod mostem Łazienkowskim oraz wyłoniony zostanie również projektant mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. Powstanie droga dla
rowerów wzdłuż ulic: Połczyńskiej – Wolskiej – Kasprzaka (od obrzeży miasta do ul. Ordona),
w al. Jana Pawła II, al. Jerozolimskich (od ul. Grzymały – Sokołowskiego do pl. Zawiszy), ul. Jagiellońskiej oraz na Polu Mokotowskim.
Planowana infrastruktura w 2017
/Infrastructure plans for 2017

Trasy istniejące
Trasy planowane w 2017
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Plany rozwoju infrastruktury rowerowej w roku 2017 - wybrane inwestycje
/Bicycle infrastructure plans for 2017 - chosen investments
Lp.

Ulica/Street

1

Abrahama –Umińskiego

2
3
4

al. Jana Pawła II
al. Jana Pawła II
Al. Jerozolimskie

5
Andersa
6
Bora-Komorowskiego
7
Bora-Komorowskiego
8 Ciszewskiego – Roentgena
9
Conrada
10
Chrobrego
11
Grenadierów
12
13

Idzikowskiego
Jagiellońska

14
15
16

Królewska – Grzybowska
– pl. Grzybowski
Marsa
Marszałkowska

17
18
19

Meissnera – Abrahama
Modlińska
Niemcewicza

20

Okopowa – Towarowa

21
22
23
24
25

pl. Trzech Krzyży
Pole Mokotowskie
Połczyńska, Wolska,
Kasprzaka
Powstańców Śląskich
Powstańców Śląskich

26

Radiowa

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Długość/Length [km]
Odcinek/Section of the street DDR DDRiP Pasy Kontrapasy Remont
Inwestor – Zarząd Dróg Miejskich
Kapelanów AK –
2,6
Bora-Komorowskiego
rondo ONZ – Nowogrodzka
1,2
Stawki – rondo „Radosława”
0,4
pl. Zawiszy –
1,2
0,2
Grzymały-Sokołowskiego
Stawki – Nowolipki
1
Abrahama – Afrykańska
1,4
Fieldorfa – Abrahama
0,6
Płaskowickiej – al. KEN
0,1
1,2
Wólczyńska – Reymonta
1,6
Popularna – Kleszczowa
1
Ostrobramska –
0,8
al. Stanów Zjednoczonych
Płyćwiańska – Puławska
0,5
Trasa Toruńska –
1,5
Rondo Starzyńskiego
1,8
Żołnierska – Ilskiego
Świętokrzyska –
Al. Jerozolimskie
Fieldorfa – Kapelanów AK
Klasyków – Duninów
1. Praskiego Pułku
– Brata Alberta
rondo „Radosława”
– plac Zawiszy

1
0,5

Inne

1

2
1,6
2,4
3

0,5
0,4

Ordona – Gierdziejewskiego
Pirenejska – Nowe Bemowo
Pirenejska –
Zachodzącego Słońca
Powstańców Śląskich
– Wrocławska
Kawęczyńska – Naczelnikowska
Trasa AK – Kondratowicza
Maczka – Marymoncka

Radzymińska
Rembielińska
Rudnickiego –
Perzyńskiego –
Podczaszyńskiego
Saska – Egipska
Lizbońska – Afrykańska
Senatorska
Marszałkowska – Moliera
Słowackiego
Popiełuszki – pl. Wilsona
Sobieskiego Gierymskiego – Idzikowskiego
Starzyńskiego
Namysłowska – Rondo Żaba
Szaserów
Chłopickiego – Makowska
Szaserów – Dwernickiego
Chłopickiego – Grochowska
– Stanisławowska – Mińska

1,8
5,2

1,3
0,4

0,8
0,8
1,2
2,2
0,4
2
0,6
1,1
1,2
1,2
0,2

0,3
1

3,5
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Lp.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Długość/Length [km]
Ulica/Street
Odcinek/Section of the street DDR DDRiP Pasy Kontrapasy Remont
Inne
św. Wincentego rondo Żaba – Gościeradowska
0,5
Tamka / Zajęcza
Topiel – most Świętokrzyski
0,4
Traktorzystów
PKP Ursus – CH Factory
1,8
Woronicza
al. Niepodległości - Wołoska
1,7
Wrocławska
Powstańców Śląskich
0,5
– Widawska
Wybrzeże Kościuszkowskie
Jaracza – Ludna
0,7
Żeromskiego
Sacharowa – Reymonta
2,4
Żwirki i Wigury
Racławicka – 17 Stycznia
4,2
Inwestor - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Gandhi
Pileckiego – skrzyżowanie
0,5
droga dla rowerów
z Alternatywy i Pustułeczki
dwustronna,
dwukierunkowa
Górczewska – Leszno
Tyszkiewicza – Okopowa
1,0
droga dla rowerów
jednostronna,
dwukierunkowa
Inwestor - Tramwaje Warszawskie
Obozowa
Księcia Janusza – Ostroroga
0,1
3,4
Światowida
Strumykowa –
0,9
0,1
Projektowana 2 „L”
Inwestycje dzielnicowe
2 i 3 KDL
łącznik Suwak z Cybernetyki
0,6
Aluzyjna
przedłużenie ulicy Aluzyjnej
0,2
w kierunku zachodnim
Bartoka – Herbsta –
al. KEN – Pileckiego
4,5
Jastrzębowskiego
Dereniowa
Ciszewskiego – Gandhi
1,2
Drohicka
Potocka – Małogoska
0,1
Encyklopedyczna
1,0
Grzybowska
Żelazna – Ciepła
0,8
Koźmiana Sułkowskiego – Dygasińskiego
0,1
Nowokabacka
Łukasza Drewny
1,5
– granica Dzielnic
Paska
Gdańska – Marii Kazimiery
0,4
Połczyńska
Szeligowska –
1,1
Powstańców Śląskich
Rosoła Jeżewskiego – Rosnowskiego
1
ulica Projektowana
Gladioli – Aluzyjna
0,3
(bez nazwy)
Sułkowskiego
Dziennikarska – Koźmiana
0,2
Woronicza
Etiudy Rewolucyjnej
0,8
– Żwirki i Wigury
Zaściankowa Bruzdowa – Wał Zawadowski
0,5
Zdziarska
Kąty Grodziskie
0,2
w kierunku Verdiego

DDR - droga dla rowerów / Bicycle paths [km]
DDRiP - droga dla rowerów i pieszych / Pedestrian-bicycle paths [km]
Pasy / Bicycle lanes [km]
Kontrapasy / Bicycle contraflow lanes [km]
Kontraruch / Contraflow lane [km]
Remonty / Repairs [km]
Inne / Others [km]
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Planowana jest dalsza realizacja I i II etapu Programu Rozwoju Tras Rowerowych do 2020 r.
Z I etapu w trakcie projektowania oraz na etapie koncepcji są inwestycje na wymienionych
poniżej ulicach:
 al. Jana Pawła II (Rondo Radosława – al. Solidarności);
 al. Solidarności / Szwedzka;
 al. Waszyngtona (Galicyjska – Kinowa – Rondo Wiatraczna);
 Andersa – Marszałkowska (Dw. Gdański – Królewska);
 Andersa (Dawidowskiego – Anielewicza);
 Okopowa – Towarowa (al. Solidarności – Al. Jerozolimskie);
 Okopowa (Rondo zgrupowania AK Radosław – al. Solidarności);
 Pole Mokotowskie;
 Radzymińska (odcinki: ks. Piotra Skargi – Gorzykowska, Karkonoszy – Koniczynowa);
 Rembielińska (Trasa AK – Kondratowicza);
 Rondo Zesłańców Syberyjskich;
 Tamka / Zajęcza (Kruczkowskiego – Wybrzeże Kościuszkowskie);
 Woronicza (Puławska – Wołoska);
 Wybrzeże Gdyńskie (Krasińskiego – Most Gdański);
 Żeromskiego (Reymonta – Duracza);
 Żwirki i Wigury (Wawelska – 17 stycznia).

WARSZAWSKI RAPORT ROWEROWY 2016
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PARKINGI ROWEROWE
BICYCLE PARKING
W 2016 roku miasto zainstalowało 1380 stojaków na rowery we wszystkich dzielnicach. Obecnie
w całej Warszawie jest dostępnych już około 8380 publicznych stojaków rowerowych i planowane są kolejne. Informacje o stojakach można znaleźć na stronie www.stojaki.waw.pl, gdzie
internauta ma do dyspozycji interaktywną mapę bazującą na Google Maps.
Lokalizacja parkingów rowerowych jest zróżnicowana. Poza wieloma dostępnymi lokalizacjami
w Warszawie znajdują się także prywatne miejsca parkingowe dla rowerów (np. dla wspólnot
mieszkaniowych czy firm). Parkingi dla rowerów organizowane są najczęściej w ramach różnych
inwestycji rowerowych, ale także przy potencjalnych celach podróży rowerzysty: węzły przesiadkowe, przystanki transportu publicznego, punkty usługowe, miejsca pracy, obiekty kultury,
obiekty handlowe, szkoły i uczelnie.
Największą gęstością miejsc do parkowania charakteryzuje się Śródmieście z ponad 25
miejscami/km2 . Dużą gęstością stanowisk cechuje się jeszcze Ochota, Ursus, Żoliborz, Praga
Południe i Praga Północ.
Sieć parkingów rowerowych nieustannie się rozwija. Propozycję nowych lokalizacji można
wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rowery@um.warszawa.pl wraz
z mapką zawierającą dokładne wskazanie lokalizacji.
Liczba lokalizacji stojaków rowerowych
na km2 w dzielnicach
/Places per 1 sq km
0-5

6 - 24

stojaki rowerowe
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25 - 30

STACJE NAPRAWCZE ROWERÓW
W Warszawie dostępnych jest około 50
stacji naprawczych rowerów. Wszystkie
są wyposażone w zestaw narzędzi. Informacje o stacjach naprawczych można
znaleźć na miejskiej stronie internetowej:
www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=rowery.

Stacje naprawcze
rowerów
/Bike repair
stations

PARK & RIDE
Na system (sieć) parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” w Warszawie
składa się już obecnie 14 parkingów,
mogących pomieścić około 4242
samochodów osobowych (w tym 90
miejsc dla osób niepełnosprawnych)
oraz 590 rowerów.
Parkingi „Parkuj i Jedź” usytuowane są przy pętlach autobusowych i tramwajowych, stacjach metra oraz stacjach kolejowych.
Mieszczą się one w peryferyjnych dzielnicach miasta, aby po odstawieniu swojego własnego
samochodu lub roweru można było się przesiąść w pojazd komunikacji publicznej.
Parkingami tymi zarządza Zarząd Transportu Miejskiego. Ważnym aspektem jest również fakt,
iż – oprócz pojazdów silnikowych – z parkingów mogą korzystać rowerzyści. Na parkingach
P&R rower można pozostawić na 48 godzin. Dodatkowo na parkingach w al. Krakowskiej, Metro
Wilanowska, Metro Młociny oraz Metro Ursynów do dyspozycji rowerzystów pozostawiono
samoobsługowe stacje naprawcze dla rowerów.
System parkingów „Parkuj i Jedź” umożliwia bezpłatne parkowanie pojazdów osobom, które
w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny:
 bilet dobowy;
 bilet weekendowy;
 bilet weekendowy grupowy;
 30-dniowy;
 90-dniowy;
 bilet seniora;
 bilet dla dzieci z rodzin z trójką
dzieci;
 d okument uprawniający do
b e z p ł a t n y ch p r ze ja zd ó w
środkami lokalnego transportu
zbiorowego organizowanego
przez m.st. Warszawę.
Źródło: www.ztm.waw.pl

WARSZAWSKI RAPORT ROWEROWY 2016

15

Do 2018 roku w aglomeracji warszawskiej ma powstać 27 parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane
inwestycje to m.in. modernizacja istniejących już parkingów na terenie stolicy oraz wybudowanie nowych w sąsiednich gminach, m.in.
w Grodzisku Mazowieckim, Kobyłce, Legionowie, Lesznie, Markach, Michałowicach, Piastowie, Podkowie Leśnej, Pruszkowie, Wołominie
oraz Żyrardowie. Na parkingach P&R planuje
się budowę około 2,7 tys. miejsc postojowych dla samochodów oraz ponad 1,1 tys. dla
METRO MŁOCINY
rowerów.
METRO MŁOCINY 2
METRO WAWRZYSZEW
METRO MARYMONT

WARSZAWA STADION

POŁCZYŃSKA

WAWER SKM
ANIN SKM

URSUS NIEDŹWIADEK
METRO WILANOWSKA
ALEJA KRAKOWSKA

METRO URSYNÓW
METRO STOKŁOSY
METRO IMIELIN

Rozkład P&R
/P&R distribution

Liczba miejsc dla rowerów na parkingach P+R – stan na grudzień 2016
/ Number of bicycle places in Park&Ride – December 2016
Źródło: Informator statystyczny ZTM - www.ztm.waw.pl/statystyka
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ROWER PUBLICZNY
CITY BIKE
W 2016 r. sieć wypożyczalni Veturilo obejmowała
w Warszawie 205 stacji dysponujących 3060 rowerami
miejskimi (w tym 10 tandemów i 10 rowerków dla dzieci
w pierwszej na świecie wypożyczalni rowerów dziecięcych
Veturilko). Sieć funkcjonowała w 15 dzielnicach Warszawy.
W 2017 r. „system roweru publicznego” powiększył się o 100 stacji. Przybyło stacji głównie
w Śródmieściu, na Pradze i Woli, ale również w dzielnicach otaczających centrum stolicy.
Sezon Veturilo rozpoczyna się 1 marca i kończy 30 listopada lub – jeśli pozwala na to pogoda
– stacje działają nieco dłużej. W 2016 roku użytkownicy najczęściej korzystali z jednośladów
w godzinach 16.00 – 18.00 (prawie 20% osób). Najdłużej jeżdżono w maju, najkrócej w listopadzie. Blisko 70 % spośród 1,9 mln tegorocznych wypożyczeń stanowiły wypożyczenia na czas
nieprzekraczający 26 min.
W sezonie 2016 statystycznie:
 co 12 sekund wypożyczano rower;
 co 5,5 minuty w systemie rejestrowała się nowa osoba;
 rekordowy dzień wypożyczeń rowerów przypadł na 3 czerwca z liczbą 13 763;
 rekordowy miesiąc wypożyczeń to maj, z liczbą 332 069 wynajmów;
 rekordowa ilość wypożyczeń przez jedną osobę w sezonie wyniosła 1 025 razy.
Od 1 marca do 30 listopada 2016 roku mieszkańcy korzystali z rowerów 1 866 423 razy, a grono
użytkowników powiększyło się o 70 771 osób, które wcześniej nie miały do czynienia z systemem.
Poza stacjami miejskimi powstały również stacje Veturilo ufundowane przez podmioty prywatne.
Fundatorzy wybudowali aż 25 punktów na terenie całego miasta: Arkadia, Atrium Promenada,
Atrium Targówek, Blue City, Budynek LOT,
Central Park Ursynów, Citi, EuroCentrum, Galeria
Bemowo, Galeria Mokotów, Galeria Mokotów
2, IRIS ul. Cybernetyki, Miasteczko Orange,
Nestle House, New City, Poleczki Business Park,
Proximo, Sadyba Best Mall, Spektrum Tower,
Starcom Media Vest Group, The Park Warsaw,
T-Mobile, Trinity Park I, Warsaw Spire oraz Wola
Park.
W Konstancinie – Jeziornie od 2014 roku
działa podobny system, który jest kompatybilny z warszawskim. Podobnie jest w przypadku
Grodziska Mazowieckiego i Michałowic.

WARSZAWSKI RAPORT ROWEROWY 2016

17

Od nowego sezonu Warszawski Rower Publiczny rozbudowany został do 316 stacji dysponujących 4 660 rowerami na mocy nowej umowy z Nextbike Polska, która obowiązuje do 2020 roku.
Od 2017 r. zasób rowerowy nie tylko się powiększył, ale przeszedł szereg zmian technologicznych. Nowe rowery posiadają wygodniejszą i wyższą kierownicę, obrotowy dzwonek wsuwany na
kierownicę, szerokie i nieprzemakalne siodełko oraz przedni bagażnik. Każdy z pojazdów posiada
kod QR, umożliwiający oraz ułatwiający szybkie jego wypożyczenie przez aplikację mobilną (bez
terminala). Pojawiło się 6 wypożyczalni rowerków dziecięcych w parkach (do dyspozycji jest 60
pojazdów), a w połowie roku planowane jest uzupełnienie systemu o 10 wypożyczalni rowerów
elektrycznych w okolicach skarpy. Liczba tandemów wzrosła do 45 sztuk.
Zmiany nastąpiły również w zakresie wypożyczenia. Jednak tak jak do tej pory, w celu skorzystania z wypożyczalni należy się uprzednio zarejestrować na stronie i uiścić odpowiednią
opłatę początkową w wysokości 10 zł. W tym sezonie terminale wyposażone są w nowoczesne,
kolorowe wyświetlacze z dotykowym ekranem i obsługą płatności zbliżeniowych oraz w uniwersalną pompkę rowerową. Rowery można wypożyczać i zwracać dzięki mobilnej aplikacji. Każdy
stojak ma diodę sygnalizującą, czy dany pojazd jest sprawny i czy można go wypożyczyć.

Rozmieszczenie stacji VETURILO
/Veturilo stations locations
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Najpopularniejsze stacje – wypożyczenia:
 al. Niepodległości – Batorego: 1,9 %;
 Rondo Starzyńskiego: 1,4 %;
 Arkadia: 1,3%;
 Plac Wileński: 1,2%;
 ul. Emilii Plater – Al. Jerozolimskie: 1,2%.

Najpopularniejsze stacje – zwroty:
 al. Niepodległości – Batorego: 1,9%;
 Arkadia: 1,3%;
 Rondo Starzyńskiego: 1,3 %;
 Plac Wileński: 1,3%;
 ul. Jana III Sobieskiego – Chełmska: 1,1%.

Najpopularniejsze trasy:
 „al. Niepodległości – Batorego” – „ul. Stefana Banacha – Uniwersytet Warszawski”;
 „ul. Stefana Banacha – Uniwersytet Warszawski” – „al. Niepodległości – Batorego”;
 „pl. Hallera – Dąbrowszczaków” – „Plac Wileński”;
 „Plac Wileński” – „pl. Hallera – Dąbrowszczaków”;
 „al. Komisji Edukacji Narodowej - Metro Natolin” – „ul. Wąwozowa - al. KEN - Metro Kabaty”.
Statystyki Veturilo 2012-2016
/Veturilo statistics 2012-2016
Stacje/
Liczba Zarejestrowanych
Liczba
Średni czas
Rok wypożyczalnie rowerów użytkowników wypożyczeń wypożyczeń

2012

69

1150

>56,6 tys.

340 528

2013

173

2650

>202 tys.

1 849 763

2014

203

2981

>292 tys. 1 904 140

2015

204

3039

>320 tys.

2016

205

3059

>445 tys. 1 870 000

1 975 083

Stacje o największej
liczbie wypożyczeń

ok. 35 min al. Jerozolimskie – rejon Rotundy (>15 tys.)
Traugutta w rejonie Krakowskiego
Przedmieścia (>12,5 tys.)
Metro Imielin rejon Ratusza Ursynowa
(ok. 10,5 tys.)
ok. 26,5 min al. Niepodległości – Batorego (>35 tys.)
Rondo Waszyngtona – Stadion Narodowy
(>27 tys.)
CH Arkadia (>30 tys.)
ok. 25 min al. Niepodległości - Batorego (>40 tys.)
Rondo Waszyngtona (>28 tys.)
CH Arkadia (>27 tys.)
ok. 27 min al. Niepodległości - Batorego (>39 tys.)
Rondo Waszyngtona – Stadion Narodowy
(ok. 30 tys.)
CH Arkadia (>25 tys.)
ok. 25,5 min
al. Niepodległości - Batorego
Rondo Starzyńskiego
CH Arkadia
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WYPOŻYCZALNIE
RENTAL POINTS
W Warszawie nadal funkcjonują wypożyczalnie rowerów towarowych. Rowery są udostępniane nieodpłatnie w następujących punktach: kawiarnia Państwo Miasto, Służewski Dom
Kultury, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Centrum Rekreacyjno-Sportowe m.st.
Warszawy w Dzielnicy Bielany, Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo,
Klubokawiarnia „Życie jest fajne”, Białołęcki Ośrodek Kultury, Klubokawiarnia i Restauracja Kura
Domowa. Rowery udostępniane są bezpłatnie w ściśle określonym czasie i miejscu. Proces
wypożyczania uruchamiany jest po uprzednim kontakcie mailowym z wypożyczalnią.
Szczegóły i warunki wypożyczenia zawarte w regulaminie razem z umową wypożyczenia można
znaleźć na stronie internetowej www.rowery.um.warszawa.pl/rowery-towarowe.

Źródło: www.rowery.um.warszawa.pl/rowery-towarowe

Białołęcki Ośrodek Kultury
ul. Vincenta Van Gogha 1

Centrum Rekreacyjno-Sportowe
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
ul. Lindego 20

Kontynuowany jest również projekt
3 KÓŁK A . Wypoż yczalnia publicznych rowerów trójkołowych funkcjonuje
z inicjatywy Stowarzyszenia „Targówek
w Spódnicy”. Dzięki ich rowerom seniorzy
mogą bezpiecznie i pewnie poruszać się
po mieście. Rowery posiadają specjalne kosze, w których można przewozić
do 20 kg bagażu, co podnosi samodzielność osób starszych oraz użytkowników
o ograniczonej sprawności ruchowej.
Wypożyczalnia posiada trzy rowery
trójkołowe, dostępne na obszarze boiska
Syrenka w Parku Bródnowskim. W celu
wypożyczenia pojazdu wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 535-884-237.
Rowery trójkołowe dostępne są również
w OSiR przy ul. Blokowej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
ul. Obrońców Tobruku 40

Kawiarnia
PaństwoMiasto
ul. Andersa 29

Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40

Klubokawiarnia Życie jest fajne
ul. Grójecka 68

Klubokawiarnia
i Restauracja
Kura Domowa
ul. Zwoleńska 81

Służewski Dom Kultury
ul. Jana Sebastiana Bacha 15
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Rozmieszczenie
wypożyczalni
rowerów towarowych
/Special bicycle
rental point locations

OPINIA MIESZKAŃCÓW
PUBLIC OPINION
Dwa razy w roku wśród mieszkańców Warszawy prowadzone jest badanie opinii publicznej
pod nazwą „Barometr Warszawski”. Badanie to dotyczy wielu zagadnień z zakresu jakości życia
w mieście i wiedzy o nim, ale także aspektów korzystania z roweru oraz oceny jakości infrastruktury rowerowej.
Od 2011 roku odsetek osób deklarujących prawie codzienne korzystanie z rowerów utrzymuje się
na podobnym poziomie. Podobnie jest w sytuacji osób wybierających rower jako środek lokomocji przynajmniej raz w tygodniu. Liczba osób, które rzadko jeżdżą na rowerze, ale jednak korzystają z tego sposobu przemieszczania się, ciągle rośnie. Pomimo iż dane na rok 2016 pochodzą
z pierwszej połowy roku, można dostrzec pozytywną zmianę w ruchu rowerowym wśród mieszkańców Warszawy.
Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystał/a Pan/i z roweru?
/How often have you cycled in past 3 months?
2016

4%

13%

2015 2% 8%

17%

2014

4% 8%

2013

9%

2012
2011

7%

24%

17%
17%

18%
11%

8%

5% 7%

0%
prawie
codziennie
/almost
everyday

57%

14%
13%

11%
9%

43%
55%

9%

58%

11%

62%

12%

20%
przynajmniej
raz w tygodniu
/at least once
a week

68%
40%
przynajmniej
raz w miesiącu
/at least once
a month

60%
mniej niż raz
w miesiącu
/less than
once a month

80%
wcale
/not at all

100%
trudno
powiedzieć
/hard to say

Czy Warszawa jest miastem przyjaznym dla rowerzystów?
/Is Warsaw a cyclists – friendly city?

51%

25%

2015

59%

17%

2014
2013

6%

41%

2012

7%

40%

2011

15%

3% 5%

17%

3% 5%

17%

4% 4%

62%

15%

2016

4%
0%

zdecydowanie tak
/definitely yes

11%

29%

12%

37%

32%
20%

5%

36%

40%

raczej tak
/rather yes

raczej nie
/rather no

60%
zdecydowanie nie
/definitely no

80%

12%
13%
15%
100%
trudno powiedzieć
/hard to say

Przez ostatnie lata Warszawa cieszy się coraz lepszą opinią miasta przyjaznego rowerzystom.
Zwłaszcza lata 2014-2016 miały duży wpływ na opinie respondentów. W 2014 i 2015 roku około
75% mieszkańców uznało, że miasto sprzyja rowerzystom. W 2016 roku odsetek ten jeszcze się
zwiększył.
WARSZAWSKI RAPORT ROWEROWY 2016
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ŻYCZLIWOŚĆ NA DRODZE
STREET KINDNESS
W mieście odbyła się akcja pt. „Życzliwość
na drodze”. Jej celem było wspólne dzielenie się przez mieszkańców swoimi pomysłami
i spostrzeżeniami dla poprawy warunków na
warszawskich drogach. Akcja miała popierać
dobre maniery oraz zwiększać społeczną
świadomość dla wzrostu bezpieczeństwa na
ulicy.
Od kwietnia mieszkańcy za pomocą specjalnej
platformy (otwarta warszawa.pl) mogli zgłaszać
propozycje poprawienia warunków drogowych,
udzielając odpowiedzi na pytania znajdujące się
na stronie internetowej lub za pomocą papierowej ankiety. Pytania dotyczyły życzliwości uczestników ruchu drogowego, dobrych manier oraz rejonów miasta, w których dochodzi do konfliktów.
Zagadnienia podzielono na 4 kategorie:
1) Dobre maniery: Kiedy zapominamy o dobrych manierach na drodze?
2) Trudne miejsca: W jakich miejscach i dlaczego trudno o życzliwość na drodze?
Zaznacz je na mapie i zastanów się, jak można je zmienić!
3) Życzliwi warszawiacy: Co zrobić, by uczestnicy ruchu pamiętali
o dobrych manierach na drodze i przestrzegali przepisów?
4) Ruch w mieście: Jak powinien być zorganizowany ruch w centrum miasta,
aby wszyscy uczestnicy ruchu byli zadowoleni i okazywali sobie życzliwość?
Wskazanie obszarów, w których pojawiały się problemy, możliwe było dzięki interaktywnej mapie
dostępnej na stronie projektu. Wszystkie odpowiedzi pomagały tworzyć warszawski savoir-vivre,
mający promować dobre maniery na drodze.
Dzięki aktywności mieszkańców w ramach projektu powstał „Warszawski poradnik dobrych
manier na drodze”, w którym sformułowano 10 zasad, które mają pomóc w przyjemnym
i bezpiecznym poruszaniu się po mieście. Kolejnym elementem akcji „Życzliwość na drodze” było
wydanie broszury dla rowerzystów „Dobre maniery – samochody, piesi, rowery”. W broszurze
można znaleźć między innymi liczne rady
dotyczące jazdy rowerem po mieście, ciekawostki na temat akcesoriów rowerowych,
podstawowe przepisy dla rowerzystów i zasady
zdobywania karty rowerowej. Poradnik ten
skierowany jest do osób, które zastanawiają się
nad zmianą środka komunikacji na rower bądź
właśnie zaczynają w ten sposób poruszać się
po mieście.

Źródło: www.otwartawarszawa.pl/zyczliwoscnadrodze/

22

WARSZAWSKI RAPORT ROWEROWY 2016

RUCH ROWEROWY
BICYCLE TRAFFIC

Źródło: www.rowery.um.warszawa.pl/pomiary-ruchu-rowerowego

W czerwcu 2016 r. przeprowadzono
kolejny Warszawski Pomiar Ruchu
Rowerowego, który obejmował 52
punkty pomiarowe na terenie miasta.
Osoby przemieszczające się na
rowerze liczone były w godzinach
porannego i popołudniowego szczytu.
W tygodniu roboczym korzystano
z około 40 punktów pomiarowych,
a w soboty – z około 10.

Przeprowadzający pomiary mieli obowiązek wskazać płeć, miejsce poruszania sie rowerzystów
(czy jadą jezdnią, chodnikiem, drogą dla rowerów), rodzaj roweru (miejski, sportowy, Veturilo),
strój, w jakim najczęściej jeżdżą, oraz wyposażenie rowerzysty (jak np. kask). Stosowano także
automatyczne liczniki rowerowe, zainstalowane obecnie na Nadwiślańskim Szlaku Rowerowym, na ul. Banacha, ul. Targowej, ul. Wysockiego, al. Solidarności, ul. Starzyńskiego oraz
ul. Bazyliańskiej.
Pozyskane informacje pomagają określić precyzyjnie np. wpływ pogody czy pory dnia na natężenie ruchu rowerowego. Miasto stołeczne posiada
również dane z Europejskiej Rywalizacji Rowerowej z lat 2014–2016, gdzie zawodnicy rejestrowali swoje przejazdy w specjalnych aplikacjach,
które sumowane były na koniec wydarzenia.
Dzięki GPS stworzono mapę ukazującą
najważniejsze korytarze ruchu rowerowego
w Warszawie.

Mapa natężeń ruchu rowerowego
uczestników ECC 2016
/Map of bicycle traffic volume
of ECC 2016 participants
Źródło: www.rowery.um.warszawa.pl
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Natężenie ruchu rowerowego w szczycie popołudniowym
/Bicycle traffic volume during afternoon peak hour
Źródło: Warszawski Pomiar Ruchu Rowerowego 2016 – zał. 4 cz. 2 (mapy).

Pomiary w czerwcu 2016 roku
w ykonano w dni powszednie
(wtorki, środy i czwartki) w godzinach 7:00-9:00 oraz 16:00-19:00,
- w soboty w godzinach 12:00-17:00,
a punkty pomiarowe były pogrupowane obszarowo. Podczas pomiarów
odnotowano 75 702 rowery. W dniu
roboczym największą liczbę rowerzystów zanotowano na skrzyżowaniu al.
Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka –
było to 3351 rowerów. W ubiegłym
roku podobny wynik uzyskano w tym
samym miejscu. Dwa lata temu
najwięcej rowerów zanotowano przy
skrzyżowaniu ul. Banacha z ul. Żwirki
i Wigury.
Na skrzyżowaniu ul. Kasprzaka i al. Prymasa Tysiąclecia przecinają się dwa znaczne potoki ruchu
rowerowego, które przebiegają przez Wolę – z Bielan na Ochotę i Mokotów oraz z Bemowa do
Śródmieścia.
Kolejnymi miejscami ze stwierdzonym znaczącym ruchem są:
 Rondo Jazdy Polskiej;
 Skrzyżowanie al. Jana Pawła II z al. Solidarności;
 Skrzyżowanie ul. Nowy Świat z ul. Świętokrzyską.
W obszarach, gdzie pomierzono natężenie ruchu rowerowego w dni robocze i soboty, liczba
zanotowanych rowerów była w trzech miejscach większa w dniu roboczym, a w jednym większa
w sobotę:
Miejsce
/Place

Wenedów / Most Gdański
Most Świętokrzyski / Wybrzeże Kościuszkowskie
Most Siekierkowski na lewym brzegu Wisły
Plac Na Rozdrożu

Liczba rowerów
Liczba rowerów
Relacja ruchu w dniu roboczym
w dniu roboczym
w sobotę
do ruchu w sobotę/Relationship
/Number of bikes /Number of bikes between traffic in the working day
in the working day
on saturday
to traffic on saturday

1644
2019
1580
2106

1227
2783
1398
1517

1,34
0,73
1,13
1,39

Miejsce jazdy (infrastruktura rowerowa/jezdnia/chodnik) rozpatruje się indywidualnie na każdym
badanym odcinku, ponieważ różnią się one pod względem dostępnej infrastruktury. Generalnie
podzielono wszystkie odcinki na wyposażone w infrastrukturę rowerową (drogi dla rowerów,
drogi dla rowerów i pieszych, pasy) i te pozbawione takiej infrastruktury. Na następnej stronie
przedstawiono dane sumaryczne dla obu przypadków.
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Struktura ruchu rowerowego
/Bicycle traffic structure
Ulice bez infrastruktury rowerowej
/Streets without bicycle infrastructure

chodnikiem
/on sidewalk
jezdnią
/on street

42,2%
57,8%

Ulice wyposażone w infrastrukturę rowerową
/Streets with bicycle infrastructure

chodnikiem
/on sidewalk
jezdnią
/on street
drogą/pasem
dla rowerów
/on bicycle
paths

21,0%
9,2%

69,8%

Pod prąd (bez dopuszczonego kontraruchu) jechało w sumie 30 osób w pięciu różnych punktach
pomiarowych. Takie sytuacje zdarzały się zarówno na jednokierunkowej ul. Zajęczej, jak i na
ulicach o dwóch jezdniach. Jazdę pod prąd odnotowano:
 na ul. Zajęczej w sobotę (13 osób, co stanowi ok. 43,3% ogólnej liczby rowerzystów);
 na ul. Jagiellońskiej pod wiaduktem kolejowym po stronie wschodniej
(1 osoba czyli ok. 3,3% ogólnej liczby rowerzystów);
 na al. Waszyngtona (13 osób, co daje 43,3% wszystkich rowerzystów)
jadący pod prąd skracali drogę do wjazdu do Parku Skaryszewskiego;
 na ul. Żwirki i Wigury (3 osoby, co stanowi 10% ogólnej liczby rowerzystów)
wyjechały z ul. Rokitnickiej do skrzyżowania z ul. Banacha.
Natężenie ruchu rowerowego, suma we wszystkich punktach
/Bicycle traffic volume, total at all points
4500
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2500
2000
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3247

3272
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4040

5 0 5 0 5 0 5 0
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6
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W rozkładzie ruchu dobowego, podobnie jak w przypadku samochodów, wyraźnie zarysowują się
szczyty komunikacyjne. Natężenia ruchu popołudniowego są większe niż w okresie porannym.
Wynika to z kumulacji ruchu rekreacyjnego i związanego z zakupami na ruch związany z powrotami ze szkoły czy pracy. Największe natężenie ruchu w porach porannych przypada na godzinę
8:30-8:45 oraz na 7:45-8:00. W okresie popołudniowym szczytem komunikacyjnym jest godzina
16:15-16:30 oraz 17.15-17.30.
WARSZAWSKI RAPORT ROWEROWY 2016
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Pomiary ruchu
/Bicycle traffic volume
Źródło: wykres poglądowy na podstawie Warszawski Pomiar Rowerowy 2016.
Szczyt poranny /Morning peak hour

Szczyt popołudniowy /Afternoon peak hour
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Rodzaj roweru
/Bicycle type

Płeć
/Gender

Korzystanie z kasku
/Helmet usage

6,5%
20,6%

31,0%

34,0%

62,5%

miejskie
/city bike

sportowe
/sport bike

79,4%

66,0%

Veturilo

mężczyźni
/men

kobiety
/women

tak
/yes

nie
/no

Na przestrzeni lat 2010-2016 w centralnej części miasta ruch rowerowy rósł systematycznie m.in.
na pl. Konstytucji, na pl. Trzech Krzyży oraz na skrzyżowaniu ul. Kruczkowskiego i ul. Tamka.
Ruchu rowerowy w różnych miejscach centrum miasta miał podobne natężenie. W północnym
fragmencie miasta odnotowano niewielki ogólny wzrost ruchu rowerowego. W południowym
obszarze miasta zwiększony ruch rowerowy wystąpił na Moście Siekierkowskim i Rondzie Jazdy
Polskiej, jego zmniejszenie miało z kolei miejsce na pl. Na Rozdrożu oraz na skrzyżowaniu ul.
Belwederskiej z ul. Spacerową i ul. Gagarina – co mogło wynikać z faktu oddania do użytkowania
nowej drogi dla rowerów w ciągu ul. Czerniakowskiej. Na punktach pomiarowych w zachodnim
obszarze miasta odnotowano nieduży wzrost ruchu rowerowego.
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Ruch rowerowy w godz. 7:30-8:30/Bicycle traffic from 7:30 to 8:30 am

Źródło: Wykres poglądowy na podstawie Warszawski Pomiar Rowerowy 2016.
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Ruch rowerowy w godz. 16:00-17:00/Bicycle traffic from 4:00 to 5:00 pm

Źródło: Wykres poglądowy na podstawie Warszawski Pomiar Rowerowy 2016.
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PRZEPISY

pas
rowerowy
jednokierunkowy

REGULATIONS

1,5 m

pas
rowerowy
jednokierunkowy

3m

3m

1,5 m

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym rower jest pojazdem
o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m. Poruszany jest on
siłą mięśni osoby nim jadącej
oraz może być wyposażony
w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu
nie wyższym niż 48 V, o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Pojazd spełniający te same warunki, jednak o szerokości powyżej 0,9 m to wózek rowerowy.
Warunki techniczne:

Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

1. Z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2. Z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym
niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3. Co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

4. W dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;
Światła akt y wne mo gą być
zdemontowane, jeżeli kierujący
pojazdem nie jest zobowiązany do
ich używania podczas jazdy (np.
gdy występuje dobra widoczność).
Czerwone światło odblaskowe musi
być zamontowane zawsze.

4
1
3
2

Uprawnienia do kierowania:

 do 10 lat: kierowanie rowerem
jednoosobowym pod opieką
osoby dorosłej po chodniku,
drodze dla pieszych, poboczu lub
lewą stroną jezdni, gdy brak jest
chodnika lub pobocza;

 od 10 lat do 18 lat: kierowanie rowerem jednoosobowym – z karta rowerową lub prawem jazdy
kategorii AM, A1, B1 lub T;
 od 18 lat: kierowanie rowerem jednoosobowym, wieloosobowym lub wózkiem rowerowym
przewożących inną osobę – nie wymaga się dokumentów potwierdzających uprawnienia do
kierowania pojazdem wystarczy dokument tożsamości.
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Obowiązki i prawa rowerzysty:

 kierujący rowerem lub wózkiem rowerowym są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że
nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych;

 kierujący rowerem jest zobowiązany użytkować pas ruchu dla rowerów lub drogę dla rowerów,
kiedy są one wytyczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

 kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany do zachowania
szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca pieszym, droga ta jest oznakowana znakiem
C-13/C-16 z kreską poziomą;
 kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów;

 dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub
motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny
sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
 dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono
umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę lub w dostosowanej
do tego celu przyczepce;

 korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest
dozwolone wyjątkowo, gdy:
a) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

b) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością
większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub
pasa ruchu dla rowerów;
c) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa,
gołoledź, gęsta mgła);

 kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać
powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym;

 kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu
pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10;

 kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi
lub innymi przyczynami, a ponadto jest obowiązany:
a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony;

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe,
jechać jak najbliżej krawędzi jezdni
i nie wyprzedzać innego pojazdu;
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Znaki dotyczące rowerzystów:
ZNAKI ZAKAZU:

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach z tabliczką z napisem „nie dotyczy”

i z symbolem roweru lub wózka rowerowego
Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców
i poganiaczy. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka z symbolem roweru wskazująca,
że znak nie dotyczy rowerów.

B-2 Zakaz wjazdu z tabliczką z napisem „nie dotyczy”

i z symbolem roweru lub wózka rowerowego
Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów,
kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem tabliczka z symbolem
roweru wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów.

B-9

Zakaz wjazdu rowerów
Znak zakazuje ruchu rowerów zarówno na jezdni i poboczu. Stosowany na drogach o dużym
natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona
znakiem C-13.

B-11

Zakaz wjazdu wózków rowerowych
Znak zakazuje ruchu wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu,
gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.
ZNAKI NAKAZU:

C-13

Droga dla rowerów
Znak oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Nakaz wyrażony znakiem C-13 obowiązuje do odwołania znakiem C-13a albo do
miejsca umieszczenia znaku B-1, B-9, C-16, D-40 lub do najbliższego skrzyżowania.

C-13a

Koniec drogi dla rowerów
Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-13 + C-16

Droga dla pieszych i rowerów
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą
oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami
są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku,
w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej
powierzchni tak oznaczonej drogi, przy czym rowerzysta jest zobowiązany ustąpić miejsca
pieszemu.
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C-13 + C-16

Droga dla rowerów i droga dla pieszych położone obok siebie
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach
wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej
drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

C-13a + C16a Koniec drogi dla pieszych i rowerów

(oraz koniec drogi dla pieszych i drogi dla rowerów)
Znak oznacza koniec drogi dla pieszych i rowerów, a także koniec drogi dla pieszych i drogi dla
rowerów położonych obok siebie.
ZNAKI INFORMACYJNE:

D-3 z tabliczką z napisem „nie dotyczy”

i z symbolem roweru lub wózka rowerowego
Tabliczka oznacza, że na drodze o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 30 km/h
ruch pojazdów wymienionych na tabliczce może odbywać się w obu kierunkach bez wyznaczonych pasów ruchu.

D-4a lub D-4b z tabliczką z napisem „nie dotyczy”

i z symbolem roweru lub wózka rowerowego
Tabliczka oznacza, że znak nie dotyczy roweru lub wózka rowerowego.

D-6a

Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejazdu dla rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11.
Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych
miejscach lub na nie wjeżdżających.

D-6b

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania dla rowerzystów
w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazd dla rowerzystów i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca
oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów
znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-18

z symbolem roweru – „parking dla rowerów”
Znak oznacza, ze parking przeznaczony jest na postój rowerów.

WARSZAWSKI RAPORT ROWEROWY 2016

31

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE:

F-19

Pas ruchu dla określonych pojazdów
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
ZNAKI POZIOME:

P-11 Przejazd dla rowerzystów

Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów. Znak stosuje się w celu
oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego, przeznaczonych
do poprzecznego ruchu rowerów. Przejazdy dla rowerzystów wyznacza się na
przedłużeniu drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów.

P-15 Trójkąt podporządkowania

Znak ten ma na celu dopełnienie znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” – w postaci
mini stosowany jest wyłącznie na drogach dla rowerów, pasach ruchu dla
rowerów i w śluzach dla rowerów.

P-16 Napis stop

Znak ten stosuje się jako uzupełnienie znaku P-12 – w postaci mini stosowany
jest wyłącznie na drogach dla rowerów, pasach ruchu dla rowerów i w śluzach
dla rowerów.

P-23 Rower

Znak ten oznacza drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów lub śluzę dla
rowerów albo część jezdni drogi jednokierunkowej, na której ruch rowerów
odbywa się w dwóch kierunkach; znak P-23 umieszczony łącznie ze znakiem
P-26 oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Po
części drogi oznaczonej znakiem P-23 może odbywać się ruch wózka rowerowego, jeżeli oznakowanie pionowe tej części drogi wskazuje taką możliwość

P-27 Kierunek i tor ruchu roweru

Znak ten wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa
kierunek jego ruchu.
Znak stosuje się na jezdni, z wyjątkiem
 pasa ruchu dla rowerów;
 śluzy dla rowerów;
 przejazdu dla rowerzystów.
ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI:

E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego
Wskazuje dojazd do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak
turystyczny dla rowerów.
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DODATKOWE ZNAKI SZLAKÓW ROWEROWYCH:

R-1

Szlak rowerowy lokalny

R-1a

Początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego

R-1b

Zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego

R-3

Tablica szlaku rowerowego lokalnego

R-4

Informacja o szlaku rowerowym

R-4a Informacja o rzeczywistym przebiegu
szlaku rowerowego

R-4b

Zmiana kierunku szlaku rowerowego

R-4c

Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego

R-4d Drogowskaz szlaku rowerowego
w kształcie strzały podający odległość

R-4e

Tablica przeddrogowskazowa szlaku drogowego

SYGNAŁY ŚWIETLNE:

Sygnalizator S-1a
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących
się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi.
Sygnalizator S-3a
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-3a dotyczą kierujących rowerem, znajdujących
się na części drogi przeznaczonej tylko do ruchu rowerów lub wjeżdżających na tę część drogi,
jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
Źródło: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002, nr 170, poz. 1393, z późn. zm.);
www.bezpiecznyrowerzysta.pb.edu.pl/znakidrogowe.html
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2015.1313).
www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1313/1

33

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU ROWEROWEGO
BICYCLE TRAFFIC SAFETY
Pomiary ruchu rowerowego prowadzone są zarówno ręcznie jak i automatycznie (liczniki
w asfalcie), a pobierane dane jednoznacznie wskazują, iż liczba rowerzystów ciągle rośnie.
Pomimo tej pozytywnej sytuacji występuje jednocześnie negatywne zjawisko – wypadki
drogowe. Liczba poszkodowanych rowerzystów w latach 2011 – 2016 była zmienna. Biorąc
pod uwagę stosunek wzrastającego ruchu rowerowego do liczby ofiar można wnioskować, ze
ma tendencje spadkową, natomiast sama liczba ofiar wzrosła. Do 2013 roku ofiar było coraz
więcej (w ciągu dwóch lat ich liczba wzrosła o 79 osób co daje 91%), w 2014 nastąpił przełom
i liczba ta zaczęła spadać (w porównaniu do 2013 roku ofiar śmiertelnych było mniej o 2 osoby,
a ciężko rannych o 4 osoby). Niestety w 2016 roku poszkodowanych było więcej i wciąż śmierć
w Warszawie ponosi kilka osób rocznie. Wg statystyk policyjnych liczba kolizji zwiększa się. Na
przestrzeni lat 2011 – 2016 ich liczba zwiększyła się o 441 (o 140%). Najwięcej zdarzeń odnotowuje się w Śródmieściu oraz Mokotowie, co z pewnością wynika ze zwiększonego natężenia ruchu
rowerowego w tych obszarach.
Liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów
/Accidents number with cyclists involved
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Liczba ofiar w wypadkach z udziałem rowerzystów
/Number of accidents victims with cyclists involved
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Najbardziej niebezpieczne ulice:
 Puławska
 Al. Jerozolimskie
 Sobieskiego
 Świętokrzyska
 Prosta
 Górczewska
 al. Jana Pawła II
 KEN
 Tamka
 Rzymowskiego

Najbardziej niebezpieczne skrzyżowania:
 Prosta / Towarowa
 Prosta / Twarda
 Pallutha / Rzymowskiego
 Prosta / Wronia
 Conrada / Reymonta
 Dywizjonu 303 / Powstańców Śląskich
 Boboli / Rostafińskich
 Nowy Świat / Świętokrzyska
 Lucerny / Trakt Lubelski
 Sikorskiego / Sobieskiego

Niebezpieczne skrzyżowania
/Dangerous crossroads
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Rozkład zdarzeń z udziałem rowerzystów w ciągu roku
/Incidents distribution over the year with cyclists involved
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Zdarzenia wg warunków oświetlenia
/Bike incidents by light condition
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Prawie 85% zdarzeń z udziałem rowerzystów
miało miejsce w ciągu dnia. O wiele mniejszy
odsetek mają wypadki drogowe w nocy –
niecałe 12%, spośród których najwięcej zdarzeń
mimo wszystko ma miejsce na ulicach oświetlonych. Na drogach nieoświetlonych odnotowano
jedynie kilka przypadków.
Do największej liczby wypadków dochodzi
w sezonie wiosenno-letnim. Od maja do
września wypadki stanowią od 13% do 17%
wszystkich zdarzeń. Pomimo iż zimowe warunki
są o wiele bardziej niebezpieczne, stosunkowo
mało osób ulega wypadkom w zimie. Wynikać to
może nie tylko ze zmniejszonego ruchu rowerowego, ale również z faktu, że zimą korzystają
z rowerów bardziej doświadczeni rowerzyści.

Rodzaje zdarzeń z udziałem rowerzystów
/Accidents types with cyclists involved

55

16 9 15

Zderzenie boczne/Side collision
Zderzenie czołowe/Head-on collision

61

Najechanie na pieszego/Collision with pedestrian

69

Zderzenie tylne/Back collision
Najechanie na pojazd/Hovering over the vehicle

687

Wywrócenie się/Fall off the bicycle
Inne/Other

Największą liczbę zdarzeń z udziałem rowerzystów stanowią zderzenia boczne. Dużą liczbę
stanowią wypadki z powodu najechania na pieszego oraz zderzeń tylnych i czołowych – 55 - 69
przypadków w ubiegłym roku.
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Przyczyny zdarzeń z udziałem rowerzystów
/Accidents reasons with cyclists involved
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 9,7%
Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejazdów dla rowerów 0,7%

32,7%
20,4%

Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych 0,1% 0,0%
Niezachowanie bezp. odległości między pojazdami 3,2%
Wjazd przy czerwonym świetle
Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu
Nieprawidłowe: zmienianie pasa ruchu
Nieprawidłowe: wyprzedzanie
Nieprawidłowe: omijanie
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
rowerzyści
/cyclists
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/other participants
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Najczęstszą przyczyną wypadków
jest nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu. Blisko 10% stanowią
2016
21%
79%
rowerzyści, a prawie 33% inni
2015
23%
77%
uczestnicy ruchu drogowego.
2014
22%
78%
Jest to ponad trzykrotnie więcej.
2013
23%
77%
Drugim częstym przypadkiem
2012
20%
80%
jest nieprawidłowe przejeżdżanie
2011
17%
83%
przejazdów dla rowerów. W tym
2010 11%
89%
wypadku winę ponoszą prawie
0%
100%
wyłącznie kierujący samochokask/helmet
bez kasku/without a helmet
dami. Istotnym problemem jest
także niezachowanie bezpiecznej
odległości między pojazdami, nieprawidłowa zmiana pasu ruchu czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Błędy te popełniają zarówno rowerzyści jak i inni uczestnicy ruchu.
Korzystanie z kasku w 2010-2016r.
/Helmet usage in 2010-2016

Liczba kobiet korzystających z rowerów na przestrzeni lat 2010 – 2016 wciąż się waha. Najczęściej to jednak mężczyźni wybierają taki środek lokomocji.
Ilość kobiet wśród rowerzystów
/Number of cycling women
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36,3%

2015

34,0%

2016
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WYDARZENIA ROWEROWE
BICYCLE ACTIONS
W Warszawie i poszczególnych dzielnicach poza budową infrastruktury rowerowej organizuje się także wydarzenie
promujące ruch rowerowy.
Zmienia się Warszawska Masa Krytyczna.
Od 2017 r. przejazdy rowerowe Warszawskiej Masy Krytycznej będą odbywały się
w nowej formule. Masa Krytyczna przez
14 lat w każdy ostatni piątek miesiąca
przemierzała ulice stolicy i przejechała nimi ponad 150 razy. Celem akcji
było propagowanie roweru jako środka
codziennego transportu oraz walka o tworzenie nowej infrastruktury rowerowej. W sierpniu,
zamiast przejazdu po mieście, rowerzyści spotkali się na Polu Mokotowskim z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. komunikacji rowerowej, a we wrześniu odbył się pożegnalny przejazd przez
miasto. Od tej pory odbywać się będą już tylko akcje okolicznościowe – m.in. Masa świąteczna
lub Powstańcza. W czasie działalności Masy Krytycznej stan infrastruktury rowerowej bardzo się
zmienił, a długość sieci i ruch rowerowy wzrósł kilkukrotnie. Dzięki mobilizacji środowisk rowerowych obowiązują teraz „Standardy rowerowe”, miasto uruchomiło rower publiczny, montuje
stojaki. Obecnie Masa Krytyczna zdecydowała się na zmianę dotychczasowej formuły. Od
nowego roku, zamiast cyklicznych przejazdów, stawiać się będzie na współpracę z miastem oraz
edukację rowerzystów. Od 21 grudnia 2016 r. w Biurze Polityki Mobilności i Transportu (dawne
BDiK) odbywają się spotkania cykliczne ze środowiskami rowerowymi, na których omawiane są
bieżące problemy oraz opiniowane są projekty infrastruktury rowerowej. Informacje o spotkaniach publikowane są na stronie www.transport.um.warszawa.pl.
Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskiej Masy Krytycznej zgadzają się co do tego,
że konsekwentna realizacja „Programu Rozwoju Tras Rowerowych” spełni podstawowy cel Masy
Krytycznej – zapewni sieć spójnych,
bezpiecznych i wygodnych tras
rowerowych. Dużym wyzwaniem
jest nadal edukacja rowerzystów
i promowanie jazdy rowerem
w codziennym transporcie. Współpraca z miastem pozwoli skupić
się na nowych celach i wyzwaniach oraz wykorzystać aktywność
i doświadczenie Masy Krytycznej do
wspólnych działań na tym polu.
Źródło: Piknik Rowerowy „Święto cykliczne”, fot. UD Ursynów
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Jedną z okazji jest akcja „Rowerowy Maj”, którą pierwszy raz w 2016 r. zorganizowano w Warszawie. Przedsięwzięcie to skierowano do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, a za jego
pomocą promowany jest zdrowy tryb życia oraz zrównoważona mobilność poprzez popularyzację roweru jako dobrego środka transportu. Pomysłodawcą wydarzenia jest Miasto Gdańsk,
przeprowadzające niniejszą kampanię już po raz trzeci. W 2016 roku do udziału w kampanii
zostały zaproszone także inne miasta. W stolicy włączono do akcji po 3 szkoły z każdej dzielnicy.
Warszawa już po raz trzeci brała udział w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej. Jest to największe
wydarzenie, w ramach którego przez cały maj rywalizują ze sobą miejskie drużyny. Wygrywa to
miasto, którego ekipa wykręci najwięcej kilometrów rowerem –wykorzystywanym jako środek
transportu. Stolica zajęła w tym roku trzecie miejsce z wynikiem 307 144 km, a udział w akcji
brało prawie 2,5 tysiąca osób. Dla każdego, kto przejechał w maju minimum 100 km, ZDM
przygotował nagrody. Dla dodatkowego zachęcenia do udziału w rywalizacji zorganizowano
śniadania rowerowe w ośmiu różnych lokalizacjach w mieście. Oprócz akcji ogólnomiejskich
swoje wydarzenia, przejazdy rowerowe i zawody sportowe organizowały także dzielnice.
Na terenie dzielnicy Bemowo odbyła się
II edycja pikniku w Galerii Bemowo. Na
terenie Automobilklubu miało miejsce
całodniowe bezpłatne wydarzenie
dla mieszkańców z wieloma atrakcjami, m.in. znakowanie rowerów, serwis
rowerowy, miasteczko ruchu drogowego, a wieczorem kino plenerowe. Edycja
2016 pikniku zorganizowana została
przy współpracy burmistrza dzielnicy
i Automobilklubu.

Źródło: www.bezpieczna.um.warszawa.pl

Impreza w Centrum Handlowym pod
hasłem „Rowerowo przez Bemowo” jest wydarzeniem mającym trzy główne cele. Składają się na
nie: edukacja dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa drogowego, kształtowanie proekologicznych postaw pośród mieszkańców Bemowa oraz promowanie zalet roweru jako ekologicznego środka transportu.

W maju i w lipcu odbyło się 6 wycieczek rowerowych z przewodnikiem z cyklu „Białołęka na
rowery”, które kierowano do mieszkańców. Celem było przybliżenie historii Białołęki oraz jej
ciekawych miejsc. W sumie wzięło w nich udział 100 osób, w tym jedna z wycieczek zorganizowana była docelowo dla dzieci. Drugim wydarzeniem był „Rajd Rowerowy”, organizowany
z okazji obchodów Dnia Węgierskiego, na ok. 60 mieszkańców.
Na terenie dzielnicy Ursus znajduje się Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie odbywają się
regularnie zajęcia w ramach „dni otwartych” dla dzieci i ich rodziców. Tematem jest szeroko
pojęte wychowanie komunikacyjne, m.in. instruktaże i zasady poruszania się na drogach, doskonalenie jazdy na rowerze czy podejście do egzaminu teoretycznego, które uprawnia do otrzymania karty rowerowej.
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Na terenie Ursynowa odbyły się Zawody Poland Bike XC, zawody w ramach czwartków kolarskich obok Torów Wyścigów Konnych przez Klub Kolarski Legia 1928 oraz zawody w kolarstwie
górskim w ramach Pucharu Mazowsza MTB XC – Góra Trzech Szczytów organizowane przez
Warszawski Klub Kolarski.
Urząd Wilanowa zorganizował od czerwca do października otwarty cykl warsztatów dla mieszkańców „Naucz się naprawiać rower”. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra z Centrum
Szkolenia Mechaników Rowerowych. Podczas warsztatów każdy uczestnik otrzymywał profesjonalne potrzebne do realizacji tematu warsztatów.
Na terenie Woli zorganizowano piknik „bezpieczne wakacje”. W trakcie wydarzenia mieszkańcy
poznawali zasady bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym (miasteczko ruchu drogowego)
oraz mogli oznakować rower. Od lipca na terenie dzielnicy i w mediach promowano konsultacje
społeczne „Warszawska polityka mobilności”. W ich trakcie mieszkańcy, biorąc udział w spotkaniach i warsztatach, mogli zgłaszać uwagi i wypowiadać się na temat stworzenia warunków
sprawnego i bezpiecznego poruszania się po mieście oraz poprawy jakości transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego.
Na Żoliborzu zorganizowano dla dzieci imprezę
rekreacyjno-sportowa „wyścigi rowerkowe – kocham
rowerek”, w której brali udział uczestnicy w wieku od
3 do 10 lat.

WARSZAWSKA POLITYKA MOBILNOŚCI
WARSAW MOBILITY POLICY
Warszawa w 1995 roku, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, przyjęła uchwałą Rady m.st.
Warszawy programowy dokument pn. „Polityka transportowa m.st. Warszawy”, który zapoczątkował zrównoważony rozwój systemu transportowego miasta. Kolejnym krokiem było uchwalenie
„Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata
kolejne (…)”, stanowiącej kontynuację i rozwinięcie polityki z 1995r. Po 6 latach realizacji zapisów
strategii transportowej, pojawiła się potrzeba wprowadzenia jakościowych zmian w dotychczasowym podejściu do szeroko pojętego transportu zarówno osób jak i towarów. Funkcjonowanie
sprawnego transportu to nie tylko rozwój infrastruktury transportowej (kosztownej w realizacji
i eksploatacji), ale również sprawna organizacja systemu transportowego i zmiana przyzwyczajeń jego użytkowników.
W tym celu, Urząd m.st. Warszawy, przygotował projekt dokumentu pn. „Warszawska polityka
mobilności” (WPM), w ramach której podejmowane będą kompleksowe działania mające na
celu zachęcanie mieszkańców Miasta do odbywania podróży alternatywnymi środkami transportu niż samochód osobowy, tj. komunikacją publiczną, rowerem czy pieszo.
Ważną część WPM stanowią działania związane z poprawą warunków ruchu rowerowego
i promowaniem roweru jako środka transportu.
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Celem jest osiągnięcie już w najbliższych latach 10% udział osób deklarujących w Warszawie
codzienne lub prawie codzienne odbywanie podróży rowerami w sezonie wiosenno-letnim,
a w strefie śródmiejskiej przekroczenie poziomu 20%.
Aby osiągnąć takie wskaźniki, należy zintensyfikować działania w zakresie spójnego systemu
tras i parkingów rowerowych łączących wszystkie źródła i cele podróży. Dokument zakłada
kontynuację budowy infrastruktury rowerowej w formie wydzielonych dróg dla rowerów (ścieżek
rowerowych); pasów i kontrapasów rowerowych; dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na
ulicach jednokierunkowych oraz na wybranych odcinkach pasów autobusowych, a także tworzenie stref uspokojenia ruchu (tzw. strefa 30) oraz likwidowanie barier w pokonywaniu skrzyżowań.
Tworzone będą także dzielnicowe programy rowerowe zorientowane na uzupełnianie brakującej
lokalnej infrastruktury rowerowej. Pierwszy taki program powstał w Dzielnicy Żoliborz.
Równolegle z inwestowaniem w rozwój systemu podnoszona jest jakość istniejących tras
i podwyższany poziom bezpieczeństwa ruchu. Ważnym zadaniem jest ułatwienie ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (kontrapasy rowerowe, ruch „pod prąd”) oraz w parkach i na
terenach zieleni (tworzenie skrótów).
Poprawie jakości systemu sprzyja upowszechnienie procedur audytu infrastruktury rowerowej
pod kątem warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Audytem objęte będą funkcjonujące
trasy rowerowe oraz obowiązkowo trasy projektowane i w trakcie realizacji.
Zachętą do jazdy rowerem będzie ułatwienie serwisowania. Zakłada się zorganizowanie
miejskiego serwisu rowerowego (MSR), ekip działających rotacyjnie w określonych miejscach
(węzły komunikacyjne) i w określonych dniach, których zadaniem będzie pomoc w przygotowaniu rowerów do jazdy i wykonywanie drobnych napraw.
Od czerwca do grudnia 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne „Warszawskiej
Polityki Mobilności”. Mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem dokumentu podczas dwóch
debat i kilku warsztatów. Debaty i warsztaty odbywały się w godzinach popołudniowych (po
17:00) oraz w dni wolne od pracy, tak by umożliwić udział jak największej liczbie mieszkańców.
Autorzy dokumentu odnieśli się do 168 opinii zgłoszonych przez mieszkańców zawierających 762
uwagi, z których: uwzględniono 348 uwag, w tym w tekście uwzględniono 148 uwagi; nie uwzględniono 298 uwag, 48 uwag uwzględniono częściowo, a 68 stanowiło opinię na temat WPM.
Pełna treść dokumentu wraz z raportem z konsultacji społecznych można znaleźć na:
www.transport.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/
wyniki-konsultacji-warszawskiej-polityki-mobilno-ci

Źródło: www.transport.um.warszawa.pl
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ORGANIZATORZY RUCHU ROWEROWEGO
STRUCTURE
Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem systemu rowerowego w Warszawie należy do Biura Polityki Mobilności i Transportu (dawniej BDiK). Zadania związane z transportem rowerowym realizuje Wydział Strategii Transportowej i Mobilności oraz Sekcja Ruchu
Rowerowego i Pieszego w Wydziale Stałej Organizacji Ruchu. Działania te dotyczą:
 współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta oraz
innymi podmiotami w zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych;

 inicjowania i wykonywania opracowań studialnych oraz koncepcyjnych dotyczących komunikacji pieszej i ruchu rowerowego;
 analizy potrzeb i możliwości budowy dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych;

 prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej oraz organizowania konferencji, spotkań
i dyskusji. Niezależnie od BPMiT funkcjonuje Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds.
komunikacji rowerowej.
Wśród zadań pełnomocnika są m.in.:

 podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu rozwój komunikacji
rowerowej;
 zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tras rowerowych;

 przedstawianie opinii i uwag do prac związanych z opracowywaniem rozwoju tras rowerowych
oraz zasad budowy infrastruktury rowerowej;

 współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej;
 przygotowywanie materiałów dotyczących komunikacji rowerowej na potrzeby Prezydenta
m.st. Warszawy, mediów i strony internetowej;

 reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na spotkaniach i konferencjach dotyczących
zagadnień transportu rowerowego.
Pełnomocnik działa samodzielnie we współpracy z BPMiT. Zwierzchnikiem Pełnomocnika jest
bezpośrednio Prezydent m.st. Warszawy. Pełnomocnik ma do swojej dyspozycji zespół w Zarządzie Dróg Miejskich. Zespół ten zajmuje się przygotowywaniem i zlecaniem miejskich inwestycji
rowerowych, instalacją stojaków rowerowych oraz systemem roweru publicznego „Veturilo”.
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Biuro Polityki Mobilności i Transportu
(dawne Biuro Drogownictwa i Komunikacji)
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79
00-683 Warszawa
tel.: 22 443 06 54, 22 443 06 41
Kontakt: a.dabrowa@um.warszawa.pl
Strona internetowa: www.transport.um.warszawa.pl
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
ds. komunikacji rowerowej
Łukasz Puchalski
tel.: (22) 55 89 198
Kontakt: rowery@um.warszawa.pl
Strona internetowa: www.rowery.um.warszawa.pl
W dzielnicach na rzecz ruchu rowerowego działają
Koordynatorzy rozwoju systemu transportu rowerowego:
Nr Dzielnicy

I
II

Dzielnica

Bemowo
Białołęka

Osoba koordynująca

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Południe
Praga Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła

XV

Wilanów

Tomasz Lechowski
Andrzej Szewczyk
Piotr Powała
Anna Miedzińska
Katarzyna Kazubek
Tadeusz Usiądek
Marek Górski
Agnieszka Zawistowska
Ewaryst Ciesiołka
Joanna Lenart
Piotr Majewski
Krzysztof Izwantowski
Wojciech Olendzki
Sebastian Wasilewski
Grzegorz Rudzki
Anna Jaśkiewicz-Krupińska
Jakub Węgliński

XVI
XVII
XVIII

Włochy
Wola
Żoliborz

Michał Niziński
Jacek Woźniak
Halina Dominiak
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Kontakt

22 533 79 93
t.lechowski@bemowo.pl
22 510 32 83 andrzejszewczyk@um.warszawa.pl
ppowala@um.warszawa.pl
22 373 32 99
amiedzinska@um.warszawa.pl
22 443 67 24
kkazubek@um.warszawa.pl
22 578 36 41
tusiadek@um.warszawa.pl
22 443 53 59
ppl.wir@um.warszawa.pl
22 590 01 28
a.zawistowska@um.warszawa.pl
22 443 39 05
eciesiolka@um.warszawa.pl
22 699 83 36
jlenart-druzna@um.warszawa.pl
22 443 86 31
pmajewski@um.warszawa.pl
22 478 61 51 kizwantowski@ursus.warszawa.pl
22 545 72 29
wojol@ursynow.pl
22 443 68 87 s.wasilewski@wawer.warszawa.pl
22 773 60 22
grudzki@um.warszawa.pl
akrupińska@um.warszawa.pl
22 642 60 01
jweglinski@um.warszawa.pl
wew. 444
22 443 42 78
mnizinski@um.warszawa.pl
22 443 57 30
jacek.wozniak@um.warszawa.pl
22 560 12 30
hdominiak@zoliborz.org.pl
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Biuro Polityki Mobilności i Transportu
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Wykaz skrótów użytych w tekście:
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
NSR - Nadwiślański Szlak Rowerowy
BPMiT - Biuro Polityki Mobilności i Transportu
TW - Tramwaje Warszawskie sp. z.o.o
UD - Urząd Dzielnicy
ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
ZMW - Zarząd Mienia m.st. Warszawy
ZMID - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego

