
Jakie zmiany tras autobusów 
po otwarciu stacji metra na 
Pradze Północ i Targówku?

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
wrzesień 2019





O CO PYTALIŚMY?



Zarząd Transportu Miejskiego prowadził konsultacje 

dotyczące proponowanych zmian w układzie linii 

autobusowych po uruchomieniu nowych stacji linii 

M2 w północno-wschodniej Warszawie.

Konsultacje trwały od 15 kwietnia do 23 czerwca 

2019 roku.

O CO PYTALIŚMY?     

Punkt konsultacyjny na Białołęce 16 maja 2019
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W drugiej połowie 2019 r. pociągi metra linii M2 

dojadą do stacji Szwedzka, Targówek 

Mieszkaniowy i Trocka.

W trakcie konsultacji społecznych ZTM 

przedstawił projekt zmian w układzie linii 

autobusowych, który miał na celu zaspokojenie 

potrzeb transportowych mieszkańców północno-

wschodniej części Warszawy, Marek, Radzymina 

i pozostałych osób zainteresowanych 

korzystaniem z usług Warszawskiego Transportu 

Publicznego. 

Zamierzeniem przeprowadzonych dyskusji było 

przedstawienie argumentów, próba 

zaproponowania alternatywnych tras podróży oraz 

zapoznanie się z opinią pasażerów i pasażerek. 

O CO PYTALIŚMY?     

Przedstawiony do dyskusji układ połączeń autobusowych
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Pracownicy ZTM przygotowali projekt zmian w układzie linii 

autobusowych, który zgodnie z przeprowadzonymi analizami 

i symulacjami byłby najlepiej dopasowany do nowej 

rzeczywistości komunikacyjnej, ułatwiałby dojazd do nowych 

stacji metra, a jednocześnie umożliwiałby optymalne 

gospodarowanie dostępnym taborem autobusowym.

W ramach projektu przedstawione zostały zmiany tras 12 linii 

autobusowych oraz zaproponowano uruchomienie 2 nowych 

linii. Zaprezentowana została również częstotliwość kursowania 

autobusów.

W czasie spotkań zbieraliśmy od pasażerów informacje o 

źródłach i celach podróży, częstotliwości korzystania z 

komunikacji miejskiej, ocenie zaproponowanych zmian, wadach 

i zaletach zaproponowanych rozwiązań. 

O CO PYTALIŚMY

Punkt konsultacyjny w Markach 21 maja 2019
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KALENDARIUM



KALENDARIUM     

Rozpoczęcie konsultacji społecznych //  15 kwietnia 2019 roku

Czat z Dyrektorem ZTM   //  15 kwietnia

Punkt konsultacyjny w szkole przy ul. Trockiej   //  6 maja

Punkt konsultacyjny przy ul. Ostródzkiej  //  16 maja

Punkt konsultacyjny w Markach  //  21 maja

Punkt konsultacyjny w UD Targówek //  2 czerwca

Spotkanie  z Radą WTP i wszystkimi zainteresowanymi w Centrum Kreatywności Targowa //  4 czerwca

Punkt konsultacyjny w UD Praga-Północ //  12 czerwca

Zakończenie konsultacji społecznych  //  23 czerwca 2019 roku
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Spotkanie na Białołęce 16 maja 2019 Spotkanie w Markach 21 maja 2019
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CO USŁYSZELIŚMY? 



Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 

ok. 500 osób, na konsultacyjny adres mailowy 

wpłynęło ok. 800 wiadomości od mieszkańców. 

Otrzymaliśmy również ponad 300 ankiet, 

wypełnionych podczas spotkań. Wszystkie 

otrzymane sugestie i uwagi  zostały 

przeanalizowane przez merytorycznych 

pracowników ZTM. Efektem pracy zespołu 

konsultacyjnego jest nowy, zmieniony układ 

komunikacyjny (zob. str. 18).

UCZESTNICY     

Spotkanie na Targówku 6 maja 2019
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W czasie spotkań mieszkańcy dyskutowali o dojeździe 

autobusami do centrum po uruchomieniu metra, czy do 

Dworca Zachodniego. Rozmawiano o zachowaniu 

bezpośredniego dojazdu do sąsiednich i dalszych dzielnic, 

np. z Targówka na Powiśle, Czerniaków i szeroko 

rozumiany Dolny Mokotów.

Otrzymywaliśmy głosy, iż proponowana zmiana trasy linii 

170 (przeniesienie trasy z ul. Ząbkowskiej na 

Kijowską/Dw. Wschodni) będzie niekorzystna dla 

mieszkańców z powodu utrudnienia dojazdu do placówek 

oświatowych i punktów handlowych na Starej Pradze/ 

Szmulowiźnie.

Szczegóły znajdują się w załączniku nr 4.

OPINIE I POMYSŁY     

Spotkanie na Pradze-Północ 12 czerwca 2019
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Mieszkańcy podkreślali, że w wielu rejonach 

Warszawy autobusy poszczególnych linii kursują 

zbyt rzadko – postulowano o zwiększenie 

częstotliwości kursowania linii takich jak: 134, 120 

(na północ od Os. Derby), 170, 156, 256, 160 czy 

SKM. 

Przedstawiano również propozycję innych zmian, 

o których nie było mowy w projekcie. Pojawiały się 

także głosy w sprawie ułatwienia dojazdu do linii 

kolejowej.

OPINIE I POMYSŁY     

Spotkanie w Markach 21 maja 2019, fot. UM Warszawa

13



Pasażerowie przekonywali pracowników ZTM o konieczności:

 wydłużenia godzin kursowania obecnych linii ekspresowych,

 pozostawienia bezpośredniego dojazdu do centrum linią 
160, 527, 

 pozostawienia bezpośredniego dojazdu na Pragę linią 169, 
170, 

 utworzenia nowych linii z północnej Białołęki, Ząbek              
i Marek do metra.

OPINIE I POMYSŁY     

Spotkanie na Targówku 6 maja 2019



WNIOSKI I REKOMENDACJE 



WNIOSKI     

Analiza otrzymanych uwag i sugestii wymagała 

wypracowania kompromisu między oczekiwaniami 

pasażerów a możliwościami taborowymi oraz 

finansowymi miasta.

W czasie prac nad przygotowaniem ostatecznego 

projektu zmian wzięto również pod uwagę obecną 

i spodziewaną sytuację ruchową na ulicach 

znajdujących się w sąsiedztwie nowych stacji, tj. 

wzrost ruchu samochodów indywidualnych  

i traktowanie terenów przylegających do stacji jak 

parking przesiadkowy. Wielu mieszkańców wyrażało 

obawy o nadmierne zatłoczenie m.in. ulicy Trockiej na 

Targówku.
Materiały konsultacyjne i mapa. Zdjęcie: UM 
Warszawa
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CO DALEJ?



CO DALEJ?     

28 sierpnia 2019 r. został zaprezentowany skorygowany 

układ połączeń autobusowych – uwzględniający wnioski 

zebrane w czasie konsultacji społecznych.

Z prawej strony widoczna jest grafika z układem 

wszystkich linii, których dotyczyły konsultacje.

Szczegółowy opis zmian jest dostępny w załączniku do 

raportu oraz na stronie Warszawskiego Transportu 

Publicznego.
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https://www.nowa.wtp.waw.pl/newsy/2019/08/28/autobusy-po-uruchomieniu-metra/


INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

STRONA WWW:

www.nowa.ztm.waw.pl/konsultacje/metro2-na-targowek



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!

Załącznik nr 1: opis akcji informacyjnej

Załącznik nr 2: opis wprowadzonych zmian

Załącznik nr 3: wykaz otrzymanych głosów

Załącznik nr 4: odpowiedzi na otrzymane postulaty wg linii


