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DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Problematyka ruchu pieszego została

dostrzeżona w dwóch głównych

dokumentach planistycznych

kształtujących przyszłość systemu

transportowego Warszawy, tj.:

• Studium Uwarunkowań I Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Stołecznego Warszawy -
dokument przyjęty przez Radę Miasta Stołecznego

Warszawy uchwałą nr LXXXII/2746 z 10 października

2006 roku.

• Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Systemu Transportowego Warszawy

do 2015 i na lata kolejne (…) -
dokument przyjęty przez Radę Miasta Stołecznego

Warszawy uchwałą Nr LVIII/1749/2009 z 9 lipca 2009

roku.



KORZYSTNE WARUNKI DLA RUCHU PIESZEGO 

NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

W celu uzyskania jednolitego systemu

planowania, projektowania, budowy

i przebudowy infrastruktury

i przestrzeni dla pieszych zostały

opracowane:

• Standardy projektowania

i wykonywania dróg dla pieszych

w mieście stołecznym Warszawie

• Wytyczne projektowania

i wykonywania dróg dla pieszych

w mieście stołecznym Warszawie

Oba dokumenty stanowią załączniki do

Zarządzenia nr 1539/2016 Prezydenta

m.st. Warszawy z dnia 12/10/2016r. W

sprawie tworzenia korzystnych warunków

dla rozwoju ruchu pieszego na terenie

m.st. Warszawy



• Praktyczna realizacja zasad polityki 

polega na podzieleniu obszaru miasta 

na 3 strefy różniące się:

– ograniczeniami ruchu 

samochodów osobowych i 

ciężarowych;

– wymaganiami co do jakości 

przestrzeni publicznych i 

warunkami ruchu pieszego i 

rowerowego; 

– stopniem uprzywilejowania 

transportu publicznego;

– wymaganiami dotyczącymi liczby 

miejsc parkingowych;

– wysokością opłat za parkowanie 

zróżnicowane także w zależności 

od czasu postoju.
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ZASADY REALIZACJI POLITYKI TRANSPORTOWEJ

wg SUIKZP
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• Generalnym celem polityki transportowej Warszawy jest takie usprawnienie

i rozwój systemu transportowego, aby stworzyć warunki do sprawnego

i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu

szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.

POLITYKA TRANSPORTOWA  - cel generalny



Ruch pieszy w Strategii Transportowej



Warszawskie Badanie Ruchu 

na przestrzeni lat

Środki transportu
Udział środka transportu

1993 1998 2005 2015

Pieszo 30,10% 20,50% 21,60% 17,90%

Samochód osobowy 
(podróże niepiesze)

20,4% (29,2%) 26,2% (32,9%) 22,6% (28,9%) 31,7% (38,6%)

Transport zbiorowy 48,7% (69,6%) 52,5% (66,0%) 54,6% (69,6%) 46,8% (56,9%)

Inne (m.in. rower) 0,80% 0,80% 1,20% 3,6% (4,5%)

W celu odwrócenia tendencji spadkowej w udziale ruchu pieszego Miasto

podejmuje działania zmierzające do zachęcenia mieszkańców Warszawy do

poruszania się pieszo, np. skrócenie czasu podróży pieszej poprzez tworzenie

centrów lokalnych, usprawnienie dojść do węzłów przesiadkowych, poprawa

komfortu poruszania się pieszo, tworzenie warunków do odbywania krótkich

podróży, likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych.



Wyzwania

Zadaniem władz Warszawy będzie zwiększenie roli i

jakości systemu transportu pieszego, z uwzględnieniem

potrzeb wszystkich grup użytkowników w tym osób

starszych i niepełnosprawnych poprzez:

• zapewnienie dobrej dostępności funkcji 
zlokalizowanych w mieście (usługi podstawowe),

• zmianę dotychczasowego podziału zadań 
przewozowych poprzez zwiększenie udziału podróży 
odbywanych pieszo i transportem zbiorowym,

• poprawę bezpieczeństwa ruchu i osobistego pieszych,

• wprowadzanie ładu przestrzennego ulic i placów,

• ułatwienie korzystania z systemu transportowego przez 
dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne,

• poprawę stanu środowiska naturalnego,

• poprawę prestiżu i wizerunku miasta,

• zwiększenie integracji społecznej i tożsamości 
mieszkańców Warszawy

• rozwój kultury.



Środki realizacji

Wzmacnianie roli ruchu pieszego będzie dotyczyć 
całego miasta. Priorytetowo będą traktowane 
strefa śródmiejska, centra dzielnic i powiązania 
pomiędzy nimi oraz dojścia i otoczenie węzłów 
komunikacyjnych. Zakłada się uruchomienie 
pięciu programów naprawczych:

• program porządkowania ciągów pieszych,

• program dostosowania przejść dla pieszych do         
potrzeb osób z ograniczoną mobilnością,

• program likwidacji barier komunikacyjnych w 
ruchu pieszym,

• program dostosowania sygnalizacji świetlnych 
do ruchu pieszego,

• program odzyskiwania przestrzeni publicznych

a także: 

• wdrażanie standardów projektowania ciągów 
pieszych,

• audyt infrastruktury pieszej.



Statystyki
Najczęstszym rodzajem wypadków na stołecznych ulicach 
są w dalszym ciągu wypadki z pieszymi. Ich liczba w 2016 
roku w porównaniu do 2015 r. jest większa o 8 i stanowią 
one już 44% ogólnej liczby wypadków. Zdarzenia te często 
bywają tragiczne w skutkach – 61% osób, które zginęły na 
drogach to właśnie piesi.
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