201 4

Warszawski raport rowerowy

Wa rs za ws ki ra p o rt ro we ro wy 2 0 1 4

WSTEP

INTRODUCTION

Mija pięć lat od uchwalenia „Strategii zrównoważonego
rozwoju systemu transportowego Warszawy do 201 5
roku i na lata następne”, której konsekwentna
realizacja przyniosła wyraźny i systematyczny wzrost
natężenia ruchu rowerowego. Miasto inwestuje w
infrastrukturę - w ciągu dwóch lat długość dostępnych
tras rowerowych wzrosła o 1 00 km.
W 201 4 roku w Warszawie oddano do użytku ponad 53
km dróg, ciągów pieszo-rowerowych i pasów rowerowych, a w budowie jest kolejnych kilkadziesiąt km,
m.in. Bulwary Wiślane. Warszawska sieć infrastruktury
rowerowej liczy już 41 2,5 km.
Ponadto 1 000 parkingów rowerowych w stolicy oferuje
1 1 tys. miejsc, gdzie można pozostawić i wygodnie
przypiąć rower (wkrótce dostawionych będzie
kolejnych 1 000 stojaków). W stolicy ustawiono również
30 stacji samoobsługowej naprawy rowerów oraz
uruchomiono 4 bezpłatne wypożyczalnie rowerów
towarowych, którymi można przewieźć do 1 00 kg
ładunku lub nawet czwórkę dzieci.

Dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ciągu pięciu najbliższych lat Warszawa planuje
realizację ponad 200 km nowych tras rowerowych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych.

Działają też wypożyczalnie handbike’ów (rowerów dla
niepełnosprawnych) oraz rowerów dziecięcych, które
można wykorzystać przy organizacji wycieczek
szkolnych. W 201 4 r. uruchomiono również Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego, w którym
odbywać się będą zajęcia dla uczniów stołecznych
szkół, promujące bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W przyszłym roku pasy rowerowe powstaną
m.in. na ul. Książęcej, Zakroczymskiej, Wóycickiego i Wrocławskiej. Zostaną wybudowane
odcinki dróg rowerowych wzdłuż al. Waszyngtona, Żwirki i Wigury, Jagiellońskiej, a w śladzie
ul. Drewny (do Konstancina-Jeziorny) planuje
się przedłużenie drogi dla rowerzystów i lokalnego ruchu samochodowego.
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DROGI ROWEROWE
Długość sieci rowerowej w 201 4 r. przekroczyła 400
km i liczy dokładnie 41 2,5 km, w tym: 335,3 km wydzielonych dróg rowerowych, 61 ,2 km dróg pieszo-rowerowych i 1 5,5 km pasów rowerowych w jezdniach.
Do tego należy doliczyć 24,9 km odcinków nieoznakowanych znakami drogowymi (najdłuższy to ścieżka

BICYCLE PATHS

rekreacyjna w terenach zalewowych na prawym
brzegu Wisły) oraz 9,9 km odcinków dróg
serwisowych (wzdłuż ulic głównych) w ciągach dróg
rowerowych. W Warszawie zidentyfikowano także
329,9 km ulic o ruchu uspokojonym o sprzyjających
warunkach dla ruchu rowerowego, które zostały
zaznaczone na załączonej do Raportu
mapie rowerowej.
odcinki znakowane znakami
drogowymi
/stretches marked with road signs

odcinki nieoznakowane
znakami drogowymi
/other stretches

Sieć dróg rowerowych w Warszawie na koniec 201 4 r. /bicycle paths network in Warsaw at the end of 201 4
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Infrastruktura rowerowa w Warszawie [km] /bicycle infrastructure in Warsaw [km]

3

Wa rs za ws ki ra p o rt ro we ro wy 2 0 1 4

PARKING FACILITIES

PARKINGI ROWEROWE
W Warszawie jest już ponad 800 miejskich
parkingów rowerowych, w których można zaparkować w sumie ponad 9200 rowerów, o 60% więcej
niż przed rokiem. Przy czym liczby te obejmują
jedynie parkingi zamontowane przez instytucje
miejskie. Wszystkich parkingów w mieście jest
ponad tysiąc, na co najmniej 1 1 ,8 tys. rowerów.

Najwięcej miejsc przybyło w dzielnicach: Ursynów
(548) i Bielany (51 6). Najwięcej miejsc parkingowych znajduje się obecnie w dzielnicach: Ursynów
(1 576) i Śródmieście (1 267). Najwięcej miejsc na
1 km 2 przypada w Śródmieściu (81 ,4), Ursusie
(56,9), na Ursynowie (36,0), Żoliborzu (35,9) i
Ochocie (33,1 ) - przy średniej dla Warszawy: 1 7,9.
parkingi wykonane w 201 4 r.
/parkings opened in 201 4
parkingi wykonane w 201 3 r.
/parkings opened in 201 3
parkingi wykonane przed 201 3 r.
/parkings opened before 201 3
Liczba miejsc na km 2 : /places per 1 sq km:
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BIKE & RIDE

SYSTEM B+R
Część z miejskich parkingów rowerowych tworzy
tzw. system B+R (bike and ride), pozwalający na
zaparkowanie roweru przy przystanku komunikacji
publicznej i kontynuowanie podróży metrem, koleją,
tramwajem lub autobusem.
W systemie tym funkcjonuje obecnie 68 parkingów
rowerowych, umożliwiających jednoczesne zaparkowanie 1 464 rowerów. W 201 4 r. przybyły 202

miejsca w 1 1 nowych parkingach (przy stacjach
metra: Dworzec Gdański, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat Uniwersytet, przy parkingu
P+R Stokłosy, oraz na pętli Regulska i przy stacji
PKP Warszawa Niedźwiadek). Ponadto powiększono parkingi przy niektórych stacjach I linii metra o
łącznie 1 30 miejsc.
Elementem infrastruktury rowerowej uzupełniającej
parkingi są samoobsługowe stacje naprawcze dla
rowerów. Posiadają one zestaw narzędzi i pompkę
z uniwersalnymi końcówkami. W 201 4 roku przybyło 25 takich stacji i obecnie jest ich 31 (nie licząc
kilkunastu prywatnych).
parkingi ZTM
parkingi nie należące
do ZTM
samoobsługowe stacje
naprawcze

Liczba miejsc parkingowych
na km 2 :
/parking places per sq km:
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NEW INFRASTRUCTURE

NOWA INFRASTRUKTURA
W 201 4 roku zakończono rekordową liczbę ponad

Dla rozwoju infrastruktury rowerowej w minionym

50 inwestycji rowerowych. Wybudowano 44, 2 km

roku najbardziej przyczyniły się dwie duże inwes-

nowych dróg rowerowych i pieszo-rowerowych,

tycje miejskie: budowa centralnego odcinka I I linii

zmodernizowano 8, 5 km istniejących i wyznaczo-

metra i Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego

no prawie 9 km pasów rowerowych.

(NSR).
drogi rowerowe i pieszo-rowerowe
/bicycle and pedestrian-bicycle paths
pasy rowerowe w jezdniach
/bicycle lanes
modernizacje
/modernizations
infrastruktura rowerowa wybudowana
przed 201 4 r.
/bicycle infrastructure constructed
before 201 4
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W ramach odbudowy zagospodarowania terenu

rowerowych, a 5, 3 km infrastruktury rowerowej

po budowie centralnego odcinka I I linii metra pow-

zmodernizowano.

stały drogi i pasy rowerowe (w sumie prawie 1 0
km) wzdłuż ulic Świętokrzyskiej i Prostej w lewobrzeżnej części miasta oraz wzdłuż ulic Sokolej i
Targowej w części prawobrzeżnej.

Drogi rowerowe powstawały równieź przy okazji
mniejszych inwestycji drogowych miasta, ale
także jako samodzielne inwestycje,

w tym

dzielnic, spośród których najwięcej w tym roku

W ramach projektu Nadwiślański Szlak Rowerowy,

wybudowały: Wawer, Wilanów i Bielany. Miasto

podzielonego na części wzdłuż praktycznie całego

wyznaczyło ponadto szereg pasów i kontrapasów

lewego brzegu rzeki, tylko w 201 4 r. powstało 3, 8

rowerowych (ul. Mokotowska, Saska, Miodowa,

km dróg rowerowych, 6, 8 km dróg pieszo-

Dawidowskiego, Markowska, Wojska Polskiego).

R: drogi rowerowe, P-R: pieszo-rowerowe, L: pasy i kontrapasy rowerowe, M: modernizacje
/R: bicycle paths, P-R: pedestrian-bicycle paths, L: bicycle lanes and counter lanes, M: modernizations
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◄ Prosta (poz. 1 )

Drogi rowerowe po obu stronach ulicy. Długość: 2,99
km drogi rowerowe i 0,1 6 km pieszo-rowerowe.
Inwestor: ZMID.

▼ Świętokrzyska (poz. 2)

Drogi rowerowe po obu stronach ulicy. Po stronie
południowej na części długości pas rowerowy w
jezdni. Długość: 2,3 km drogi dla rowerów i 1 ,4 km
pasy dla rowerów. Inwestor: ZMID.

▼ Sokola (poz. 4)

Drogi rowerowe po stronie północnej, na części
długości także po stronie południowej. Długość: 2,3
km drogi rowerowe i 1 ,4 km pasy rowerowe.
Inwestor: ZMID.
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Nadwiślański Szlak Rowerowy (poz. 6-9).
Długość: 1 0,6 km nowej infrastruktury i 5,3 km zmodernizowanej. Inwestor: ZMW. W ramach NSR wybudowano:
► szybką drogę rowerową na górnym poziomie ,
▼ bulwary pieszo-rowerowe na brzegu rzeki.

► W ramach NSR wybudowano również drogę
rowerową wzdłuż ul. Czerniakowskiej do połączenia
z istniejącą infrastrukturą wzdłuż Trasy Siekierkowskiej.

▼ W ramach NSR wyznaczono także pobocza na ul.
Wał Zawadowski. Dla uspokojenia ruchu wybudowano
szykany z przepustami dla rowerzystów. Długość: 4 km.
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W 201 4 roku na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego powstały pasy rowerowe w 7 lokalizacjach.

◄ ul. Miodowa (poz. 1 2), długość:1 000 m.
▼ ul. Dawidowskiego (poz. 1 0), dł.: 640 m.

W ramach tego projektu udało się wyznaczyć także
odcinek pasa rowerowego w ul. Andersa, pozwalający na bezpieczne włączenie się do ruchu z końca
istniejącej drogi rowerowej.

▼ ul. Markowska (poz. 1 1 ), długość: 580 m.

▼ al. Wojska Polskiego (poz. 1 6), dł: 1 41 0 m.

▼ ul. Saska (poz. 1 4), długość: 1 51 0 m.
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Przy okazji wyznaczania pasów rowerowych uspokojono ruch, tworząc azyle z wysepkami, które
spowodowały łamanie osi pasów ruchu.
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▲ ul. Reymonta (poz. 31 )

Długość: droga rowerowa: 1 ,57 km, pieszo-rowerowa: 0,3
km. Inwestor: UD Bielany.

▲ ul. Branickiego (poz. 46)

Długość: 0,49 km. Inwestor: UD Wilanów.

◄ ul. Słomińskiego (poz. 24)

Długość: 0,3 km. Inwestor: ZTM. Kilkaset
metrów pozwoliło wprowadzić ruch rowerowy
z Mostu Gdańskiego na ul. Słomińskiego.

▼ ul. 1 Praskiego Pułku (poz. 1 7)

Długość: 2,3 km drogi rowerowe, 0,2 km pieszo-rowerowe, 0,71 km pasy. Inwestor: ZDM.

▼ ul. Waryńskiego - Rondo Jazdy Polskiej (poz. 25)

Długość: 0,84 km. Inwestor: ZMID. Okolice Ronda Jazdy
Polskiej uzyskały elegancką infrastrukturę rowerową.
Oprócz długo wyczekiwanej drogi wzdłuż ul. Waryńskiego
wyznaczono drogi rowerowe dookoła ronda, brakujący
odcinek wzdłuż północnej strony al. Armii Ludowej i kontrapas w ul. Mokotowskiej.
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TRAFFIC SAFETY

BEZPIECZENSTWO RUCHU
W roku 201 3* wzrosła zarówno liczba wypadków i
kolizji z udziałem rowerzystów, jak i liczba ofiar
tych zdarzeń. Trend wzrostowy kontynuowany jest
nieprzerwanie od 4 lat. Wcześniej przez kilka lat
liczby te spadały. Prawdopodbnie ma na to wpływ
wzrost ruchu rowerowego.
W wypadkach tych śmierć poniosło aż 6 rowerzystów, czyli zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Jest to niestety powrót do wysokich
liczb ofiar śmiertelnych sprzed roku 201 0 (jednak
przy dużo wyższym poziomie ruchu rowerowego).

Liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów wzrasta w
sezonie letnim (zapewne proporcjonalnie do ruchu
rowerowego). Aż 82% zdarzeń odbywa się w
ciągu dnia, przy dobrej widoczności.
Przyczyną prawie połowy zdarzeń jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (trzykrotnie częściej przez kierowcę samochodu niż przez rowerzystę). Prawie 80% zdarzeń ma charakter zderzenia bocznego, a co drugie ma miejsce na
skrzyżowaniu. Dane te skłaniają do wniosku, że
kierowcy zbyt często nie zauważają w porę
rowerów. Zwłaszcza w momencie
kiedy wjeżdża on spoza jezdni.
Zwraca uwagę także fakt, że
prawie co szóste zdarzenie miało
miejsce na drodze dla rowerów.

wypadki

Najwięcej zdarzeń z udziałem
rowerzystów
odnotowano
na
następujących ulicach:
■ Górczewska (24);
■ Puławska (24);
Liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów /accidents with attendance
of cyclists ■ Al. Jerozolimskie (24);
■ Sobieskiego (1 6);
■ Radzymińska (1 4);
■ Al. KEN (1 3);
lekko ranni
■ Al. Prymasa Tysiąclecia (1 2);
■ Al. Jana Pawła II (1 1 );
ciężko ranni
■ Wołoska (1 1 );
/seriously injured
■ Modlińska (1 0);
zabici
■ Marszałkowska (1 0);
/killed
■ Wał Miedzeszyński (1 0).
kolizje

Liczba ofiar w wypadkach z udziałem rowerzystów /victims in accidents with attendance of cyclist
*w każdym Raporcie analizowane są dane o wypadkach za ostatni zamknięty rok.
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światło dzienne
noc - droga oświetlona
noc - droga nieoświetlona
świt / zmierzch

/daylight
/night - by street light
/night - without street light
/dawn / dusk

Zdarzenia z udziałem rowerzystów wg warunków
oświetlenia /bike accidents by light conditions

Rozkład zdarzeń z udziałem rowerzystów w ciągu
roku /bike accidents by month
Zderzenie boczne
Zderzenie tylne
Zderzenie czołowe
Najechanie na pieszego
Najechanie na pojazd
Wywrócenie się
I nne

/side collisions
/back collisions
/head-on collisions
/collisions with pedestrians
/collisions with still vehicles
/overturn of the vehicle
/other

Rodzaje zdarzeń z udziałem rowerzystów /types of the accidents with attendance of the cyclists

rowerzyści
inni kierujący

Przyczyny zdarzeń z udziałem rowerzystów
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PORADNIK BEZPIECZNEJ
◄ Uważaj na samochody zaparkowane równolegle do jezdni
- niespodziewanie mogą się w
nich otworzyć drzwi. Zachowaj
bezpieczną odległość od krawężnika!

◄ Wymijając przeszkodę (np.
zaparkowany samochód) czy
zmieniając pas ruchu upewnij
się, że nie wjeżdżasz pod samochód jadący za tobą.
◄ Uważaj na samochody zaparkowane prostopadle lub
skośnie w stosunku do jezdni
- wyjeżdżający kierowca nie
widzi nadjeżdżającego rowerzysty. Zachowaj bezpieczną
odległość od krawężnika!

◄ Sądzisz, że rowerzysta na chodniku jest
bardziej bezpieczny niż na jezdni? Tylko do
pierwszego skrzyżowania czy wyjazdu z posesji.
Kierowcy są najbardziej skoncentrowani na tym, co
dzieje się na jezdni i na pieszych zbliżających się
do krawędzi. Nie są przygotowani na pojawienie
się rowerzysty wyjeżdżającego z chodnika (często
zza drzew czy zaparkowanych samochodów) z
prędkością kilkukrotnie wyższą od prędkości
pieszego.
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JAZDY NA ROWERZE
◄ Uważaj na samochody skręcające w lewo z
przeciwnej strony. Upewnij się, że kierowca cię
widzi, obserwując jego zachowanie. Rób tak w
każdej sytuacji, nawet kiedy masz pierwszeństwo.
Najlepiej poznasz, że kierowca cię widzi, po tym,
że zwalnia.

▲ Stając na światłach nie dopuść do tego, żeby po
twojej lewej stronie zatrzymał się samochód, który
będzie skręcał w prawo. Najlepiej zajmij miejsce
bliżej środka pasa ruchu, a nie krawężnika.

▲ Na rondzie występuje kilka typów sytuacji
kolizyjnych, w których samochód przecina tor jazdy
rowerzysty, w dodatku kierowca zazwyczaj patrzy w
inną stronę niż ta, z której nadjeżdża rowerzysta.
Zaleca się wjeżdżać na rondo środkiem pasa ruchu
i przejeżdżać je środkiem pasa ruchu.
▲ Nigdy nie ustawiaj się tuż obok ciężarówki.
Kierowca ciężarówki ma martwe pole widzenia po
prawej stronie pojazdu.
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ROWER PUBLICZNY
System roweru publicznego Veturilo jest stale
rozbudowywany. W 201 4 r. przybyło 30 nowych
stacji, z tego na zlecenie dzielnicy Mokotów 8,
Pragi Płd. 5, Wilanów 4, Ursus 5, Wola 1 , a 7 na
zlecenie inwestorów prywatnych (głównie centra
handlowe).

Veturilo - od 201 4 /since 201 4
Veturilo - od 201 3 /since 201 3
Veturilo - od 201 2 /since 201 2
Bemowo Bike - od 201 4 /since 201 4
Bemowo Bike - od 201 2 /since 201 2
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CITY BIKE

Obecnie, uwzględniając kompatybilny Bemowo
Bike, system liczy już 203 stacje (w tym 9
podwójnych, a przy Uniwersytecie Warszawskim
potrójna) i 2981 rowerów. System działa obecnie
od początku marca do końca listopada.
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Liczba wypożyczeń w poszczególnych miesiącach

/number of rides per month

Liczba rowerów /number of bicycles
Liczba stacji /number of stations

Porównanie wybranych systemów roweru publicznego w Polsce
/chosen bike sharing schemes in Poland

Warszawski system roweru
publicznego jest pod względem
liczby dostępnych pojazdów
siódmym systemem w Europie
i największym w Polsce.

Stacje o największej liczbie wypożyczeń w 201 4 r. (III-X)
/most frequently used stations (III-X 201 4)

Veturilo w liczbach:
223 000 aktywnych użytkowników
/active users

W ciągu 201 4 roku liczba zarejestrowanych
użytkowników
wzrosła z 202 tys. (1 50 tys.
aktywnych) do 292 tys. (223
tys. aktywnych, czyli takich którzy przynajmnej raz wypożyczyli rower).

4 mln wypożyczenie: 28.1 0.201 4
25 min. średni czas wypożyczenia
/ride on Oct 28, 201 4

/avarage rent time
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PLANY ROZWOJOWE

18

PLANS
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R: drogi rowerowe, P-R: ciągi pieszo-rowerowe, L: pasy rowerowe, KL: kontrapasy, M: modernizacje
/R: bicycle paths, P-R: pedestrian-bicycle paths, L: bicycle lanes, KL: bicycle counter lanes, M: modernizations
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Z roku na rok w Warszawie powstaje coraz więcej
infrastruktury rowerowej. Plany na rok 201 5
obejmują wraz z pasami i kontrapasami
rowerowymi oraz modernizacjami 66 km, a z projektami z Budżetu Partycypacyjnego aż 93, 4 km.
W przyszłym roku inwestycją, która przyniesie
najwięcej nowych dróg rowerowych, będzie
modernizacja trasy AK, wykonywana na zlecenie
GDDKiA. Również Miasto wykona szereg dużych
inwestycji. Przybędą drogi rowerowe m. in. wzdłuż
ulic: Jagiellońskiej (4, 5 km), al. Waszyngtona (3, 5
km), Rzymowskiego (2, 4 km), 4 czerwca 1 989 r.
(1 , 7 km między Chrościckiego i Połczyńską),
Wołoskiej (1 , 6 km), czy Grójeckiej (0, 7 km).
Zakończone zostaną także Bulwary Wiślane - ostatni, środkowy odcinek NSR. Znaczne odcinki
dróg rowerowych zostaną także wybudowane
przez Tramwaje Warszawskie - m. in. wzdłuż: al.
Jana Pawła I I (1 , 0 km), Powstańców Śląskich (1 , 5
km), czy Światowida (0, 6 km). Przygotowano
także aż 1 1 projektów pasów rowerowych.

W listopadzie miasto przejęło niemal 300 m kładkę
nad Kanałem Żerańskim. Wcześniej służyła ona do
transportu żużlu z elektrociepłowni. Dzięki
adaptacji dla ruchu pieszo-rowerowego, będzie
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93,4 km

55,4 km
35,9 km

66,0 km

39,9 km
28,0 km

-plan

Drogi rowerowe i pieszo-rowerowe
Pasy i kontrapasy rowerowe
Modernizacje
Budżet Partycypacyjny

Nowa infrastruktura w poszczególnych latach
/new infrastructure by year

Najdłuższe (6
Wóycickiego.

km)

powstaną

wzdłuż

ul.

Rozwój dróg rowerowych nastąpi także w dzielnicach, Urzędy dzielnic Wilanów i Ursynów planują po dwa projekty, Bemowo i Ursus po jednym.

możliwe przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż
prawego brzegu Wisły aż do północnej granicy
miasta. Inwestycja o wartości 3,5 mln zł zakończy
się w 201 6 r.
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PARTICIPATORY BUDGET

BUDZET
PARTYCYPACYJNY
Oprócz projektów realizowanych z budżetu
miejskiego, od 201 5 r. będą powstawały inwestycje rowerowe finansowane z Budżetu Partycypacyjnego.
W pierwszym roku Budżetu Partycypacyjego
w Warszawie inwestycje rowerowe należały do

propozycji uzyskujących najwyższe poparcie. W kilku dzielnicach zajęły pierwsze miejsca, a w niektórych wybrano więcej niż jedną (np. w dzielnicach
Bemowo czy Ochota). Na ten cel zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 4,36 mln zł.
Dzięki nim długość sieci rowerowej wydłuży się o
prawie 28 km.
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2020 PLAN

PROGRAM ROZWOJU TRAS
ROWEROWYCH WARSZAWY
DO ROKU 2020
W 201 4 r. przyjęto po konsultacjach społecznych Program
Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020.
Będzie on realizowany z funduszy unijnych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - we współpracy

z gminami podwarszawskimi. W ramach
Programu powstaną trasy wylotowe z Warszawy oraz wiele tras przez centrum miasta,
których obecnie brakuje najbardziej. Przewiduje się budowę w 3 etapach 1 45 odcinków
tras o łącznej długości 209 km (z tego 1 98
km nowej infrastruktury i 1 1 km modernizowanej).
Już opracowano pierwsze projekty budowlane dróg rowerowych wzdłuż ulic: Żwirki
i Wigury, Ostrobramskiej, Rzymowskiego,
Grójeckiej oraz koncepcje dla Puławskiej
i Drewny.

istniejące
existing
planowane do 2020 r.
proposed till 2020
do modernizacji
to be modernized
projekty nie objęte Programem
other projects
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RUCH ROWEROWY
W maju warszawscy rowerzyści uczestniczyli w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej (European Cycling Challenge). Podróże rowerowe uczestników
konkurencji były na bieżąco rejestrowane w specjalnej aplikacji na telefonach komórkowych.

BICYCLE TRAFFIC

Spośród 32 uczestniczących miast najwięcej kilometrów przejechano w Warszawie!
Efekt rywalizacji został przedstawiony na poniższej
mapce, obrazującej trasy i natężenie ruchu uczestników rywalizujących w Warszawie.

Mapa natężeń ruchu uczestników ECC (centrum miasta) /map of traffic volume of ECC participants (city centre)

km
km
km
km
km
km

km

km
km

km

Wyniki 1 0 najlepszych miast w rywalizacji ECC 201 4
/scores of the top 1 0 cities in ECC 201 4
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W 201 4 r. przeprowadzono Warszawski Pomiar
Ruchu Rowerowego. Badaniem objęto 38 skrzyżowań w dni robocze w godzinach 7-9 i 1 5-1 9 oraz
1 0 skrzyżowań w soboty w godzinach 1 2-1 7. Pomiary przeprowadzono na przełomie maja i czerwca tylko podczas dobrej pogody. Łącznie w trakcie
pomiarów zanotowano 55 tys. rowerzystów w dni
robocze i 1 4,4 tys. w soboty.

udział ruchu rowerowego w przewozach wynosi
ponad 2%.
Dodatkowo badano inne cechy osób korzystających
z rowerów, jak płeć, strój, typ roweru.

Badanie pokazało, że najwyższe natężenie ruchu
rowerowego występuje na trasie wzdłuż al.
Prymasa Tysiaclecia, ul. Bitwy Warszawskiej 1 920
r. i dalej w kierunku Pola Mokotowskiego.
Dla kilku największych ulic dane o ruchu
rowerowym odniesiono do danych o przewozach
innymi środkami transportu. Wynika z nich, że

/city bike

/sport bike

/Veturilo

Typ roweru - dzień roboczy
/bicycle type - working day

Natężenie ruchu rowerowego w szczycie popołudniowym (maksymalna liczba rowerzystów/godzinę)
/bicycle traffic volume during afternoon rush hours (max. number of cyclists/h)
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szczyt poranny 7. 30 - 8. 30

szczyt popołudniowy 1 6. 00 - 1 7. 00

Podział rowerzystów wg płci i wieku
/gender and age structure of the bikers

Natężenie ruchu rowerowego (rowerzyści/h w obu kierunkach) /bikes/h

/sport dress

Natężenie ruchu rowerowego w czasie badań - suma
ze wszystkich punktów
/total bicycle traffic volume - sum from all points

/helmet

Inne zarejestrowane cechy rowerzystów
/other noticed features of the bikers

Porównując zanotowane natężenia ruchu
w punktach, w których dokonywano badań
w latach poprzednich, można zauważyć systematyczny wzrost ruchu rowerowego, zwłaszcza
porównując do danych z 2009 r.
Dzięki Europejskiej Rywalizacji Rowerowej
(ECC) uzyskano dane o trasach 25 tys. podróży, odbytych przez jej warszawskich uczestników. Średnia długość podróży wyniosła 1 1 ,4
km, wobec ok. 9 km, jaką uzyskano w badaniach ankietowych w 201 2 r.
Rozkład długości podróży

/distances of the cycle travels
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WYPOZYCZALNIE

RENTAL POINTS

W Warszawie funkcjonuje szereg różnego typu
wypożyczalni rowerowych: wypożyczalnia rowerów
dziecięcych dla szkół, wypożyczalnia handbike'ów
dla niepełnosprawnych, a od 201 4 roku istnieje
mozliwość wypożyczania rowerów towarowych.
Nowością jest także odśnieżanie dróg rowerowych.
Podlega mu 1 3 najważniejszych tras o łącznej
długości 80 km, a także większość pasów w
jezdniach oraz niektóre drogi w zarządzie dzielnic.
Wypożyczalnia rowerów dziecięcych (7-9 lat,
35 szt.) dla szkół i organizatorów zajęć - na
terenie węzła komunikacyjnego Młociny.
Rezerwacje: tel.: 22 56 98 1 01 lub e-mailem:
wypozyczalnia@ztm.waw.pl
Wypożyczalnia handbike'ów (XCR, 6
szt. ) - węzeł komunikacyjny Młociny,
lok. 1 1 1 B w pasażu. I nformacje: tel: 51 2
305 1 22, www. potrzebni. nazwa. pl
Wypożyczanie rowerów towarowych po wcześniejszej rezerwacji:
PaństwoMiasto ul. Andersa 29
Tel. 691 388 723
apuzanowska@panstwomiasto. pl
godz. : 9: 00 - 24: 00
Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL, ul. Paca 40
Tel. (22) 1 1 8 1 7 68
zapisy@cal. org. pl
godz. : 1 0: 00-1 9: 00
Odśnieżanie dróg
rowerowych:
/clearing of snow

na zlecenie ZTM
na zlecenie dzielnic
pasy rowerowe odśnieżane wraz z ulicami
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Służewski Dom Kultury
ul. Jana Sebastiana Bacha 1 5
Tel. (22) 397 72 71
sdk@sdk. waw. pl
godz. : 1 0: 00-20: 00

Wa rs za ws ki ra p o rt ro we ro wy 2 0 1 4

PUBLIC OPINION

OCENA MIESZKANCÓW
W Warszawie od lat prowadzone są cykliczne
badania opinii publicznej na reprezentatywnej
próbie mieszkańców pod nazwą "Barometr
Warszawski". Wśród wielu pytań uczestnicy
odpowiadają także na te dotyczące ruchu rowerowego.
Badania pokazują na przestrzeni lat systematyczny

wzrost liczby osób korzystających z roweru. Od
kilku lat systematycznie spada udział osób nie
korzytających z roweru wcale. Natomiast w ciągu
ostatniego roku zmniejszył się również udział osób
korzystających z roweru codziennie i kilka razy w
tygodniu. Najbardziej wzrósł odsetek osób korzystających z roweru kilka razy w miesiącu.

Jak często w ciągu ostatnich 3 miesięcy korzystał(a) Pan(i) z roweru?
How often have you cycled in past 3 month?

(prawie) codziennie
/(almost) every day
przynajmniej raz w tygodniu
/at least once a week
przynajmniej raz w miesiącu
/at least once a month
mniej niż raz w miesiącu
/less than once a month
wcale
/not at all
trudno powiedzieć
/hard to say

Za to skokowo wzrosła ocena przyjazności miasta dla rowerzystów. Już niemal 2/3 ankietowanych uważa
Warszawę za miasto zdecydowanie lub raczej przyjazne dla rowerzystów. Rok wcześniej uważała tak
niecała połowa ankietowanych.

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

zdecydowanie tak
/absolutely yes
raczej tak
/rather yes
raczej nie
/rather no
zdecydowanie nie
/absolutely no
nie wiem / trudno powiedzieć
/I don't know / hard to say
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BICYCLE ACTIONS

WYDARZENIA ROWEROWE
Oprócz budowy infrastruktury rowerowej
Miasto i dzielnice organizują wydarzenia
promujące ruch rowerowy.
W 201 4 r. Warszawa po raz pierwszy
wzięła udział w Europejskiej Rywalizacji
Rowerowej (ECC). Celem udziału w ECC
było promowanie roweru w codziennych
podróżach. Aby zachęcić do jazdy rowerem i w udziale w Rywalizacji organizowano posiłki dla rowerzystów. Kilkaset
osób w nagrodę za jazdę rowerem otrzymało jabłka, pączki i kanapki, ulotki oraz
płyty i książeczki z materiałami eduka- Tour "Kocham rowerek" fot. UD Żoliborz
cyjnymi.
Jak co roku 22 września obchodziliśmy Europejski
Dzień Bez Samochodu, podczas którego mieszkańcy zachęcani byli do zmiany codziennych
komunikacyjnych zachowań. Tego dnia korzystanie
z komunikacji miejskiej oraz 1 2 parkingów „Parkuj i
Jedź” było bezpłatne.
Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu w dniach 1 7-1 9 września 201 4 r. przedstawiciele zespołu Pełnomocnika Prezydenta ds.

komunikacji rowerowej w trzech szkołach podstawowych wyróżnili dzieci korzystające z roweru na
codzień, rozdając im akcesoria rowerowe oraz
materiały edukacyjne .
W ramach tego wydarzenia rozdawano także
gadżety, akcesoria rowerowe oraz materiały
edukacyjne. Wspólnie ze Strażą Miejską przeprowadzono dwie akcje uświadamiające konieczność
posiadania oświetlenia po zmroku - łącznie rozdano ok. 300 lampek rowerowych i ok.
200 dzwonków.
Uruchomiona została strona internetowa www.rowery.um.warszawa.pl poświęcona ruchowi rowerowemu. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje:
o nowych inwestycjach, systemie rowerów miejskich, stojakach rowerowych,
a także materiały edukacyjne i dane
statystyczne. Równocześnie powstała
mapa rowerowa w wersji interaktywnej.

Piknik Rowerowy "Święto cykliczne" fot. UD Ursynów
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Mapa została również wydana drukiem – w dwóch
edycjach łączny nakład sięgnął 20 tys. egzemplarzy.
Opublikowano również książeczkę edukacyjną dla dzieci, rozdawaną w szkołach
i przedszkolach.
Ruch rowerowy propagują
także dzielnice, organizując
pikniki, zawody i wycieczki
rowerowe dla swoich mieszkańców.

Masa Powstańcza fot. Tomasz Saja

Dzielnica Ursynów:
■ współorganizowała Piknik Rowerowy w ramach "Święta Cyklicznego" z przejazdem
Warszawskiej Masy Krytycznej z pl. Zamkowego (8 czerwca),
■ wydała mapy i foldery promujące trasy
rowerowe oraz system roweru miejskiego.
Dzielnica Żoliborz współorganizowała:
■ Tour Kocham Rowerek - wyścigi rowerkowe
dla dzieci na Kępie Potockiej (31 maja).

■ Rajd Rowerowy "Powstańczy Żoliborz" z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego.
Aktywni są też sami rowerzyści, działający m.in. w
Warszawskiej Masie Krytycznej. W tym roku w tradycyjnych przejazdach, odbywających się w ostatni
piątek miesiąca, wzięło udział łącznie kilka tysięcy
osób. Największą frekwencję uzyskał przejazd
kwietniowy - 1 572 uczestników. Oprócz przejazdów
comiesięcznych odbyły się też specjalne: Masa
Powstańcza i Masa Krytyczna dla WOŚP.

Masa Krytyczna 25 kwietnia 201 4 fot. Tomasz Saja
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STRUCTURE

ORGANIZATORZY RUCHU
ROWEROWEGO
Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem
i rozwojem systemu transportu rowerowego w Warszawie należy do Biura Drogownictwa i Komunikacji
(BDiK). Zadania związane z transportem rowerowym
realizuje Wydział Analiz Programowych 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
rowerowych na terenie Warszawy;
ustalania standardów i wymagań budowy oraz
eksploatacji dróg rowerowych oraz ciągów pieszych;
prowadzenia działalności informacyjno-promocyjnej oraz organizowania konferencji, spotkań
i dyskusji.

Niezależnie od BDiK 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 sieci 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 dla potrzeb Prezydenta
m.st. Warszawy, mediów i strony internetowej
miasta;
■ reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy
na spotkaniach i konferencjach dotyczących
zagadnień transportu rowerowego.

Zwierzchnikiem Pełnomocnika jest bezpośrednio Prezydent Warszawy. Działa on samodzielnie, ale
współpracując z BDiK.
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
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Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej,
Łukasz Puchalski
tel. 22 45 94 249,
L.Puchalski@ztm.waw.pl
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Pełnomocnik ma do swojej dyspozycji zespół
pracowników w Zarządzie Transportu Miejskiego.
Zajmują się oni przygotowywaniem, zlecaniem i
odbiorami miejskich inwestycji rowerowych,
zapewnieniem infrastruktury do parkowania
rowerów oraz systemem roweru publicznego
„Veturilo”, Osobą do kontaktu w tym zakresie jest

Artur Tondera, tel.: (22) 45 94 221 ,
a.tondera@ztm.waw.pl.

e-mail:

W poszczególnych dzielnicach na rzecz ruchu
rowerowego działają Koordynatorzy rozwoju systemu transportu rowerowego.
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Raport przygotowany przez:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
tel. : 22 443 06 54, 22 443 06 41
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
ul. Nowogrodzka 46/6, 00-695 Warszawa
tel. : 22 621 77 77

Zespól redakcyjny:
Marcin Czajkowski
Agnieszka Dąbrowa
Paweł Kosmowski
Mikołaj Pieńkos
Maria Przytulska
Krzysztof Rytel

Redakcja, fotografie i skład: Krzysztof Rytel
Druk: Pasaż Sp. z o. o.
Wykaz skrótów użytych w tekście:
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
NSR - Nadwiślański Szlak Rowerowy
TW - Tramwaje Warszawskie sp. z o. o.
UD - Urząd Dzielnicy
ZDM - Zarząd Dróg Miejskich
ZMW - Zarząd Mienia Miasta St. Warszawy
ZMI D - Zarząd Miejskich I nwestycji Drogowych
ZTM - Zarząd Transportu Miejskiego

Wersja elektroniczna znajduje się na stronach:
www. strategiatransportowa. um. warszawa. pl
www. zm. org. pl
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