Jakie autobusy
po otwarciu metra na Wolę?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
kwiecień 2020

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY?
Zarząd Transportu Miejskiego prowadził konsultacje
dotyczące proponowanych zmian w układzie linii
autobusowych po uruchomieniu nowych stacji linii M2
w północno-zachodniej Warszawie.

Konsultacje trwały od 3 grudnia 2019 do 9 lutego 2020
roku

Punkt konsultacyjny na Bemowie 14 stycznia 2020
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

O CO PYTALIŚMY?
W kwietniu 2020 r. pociągi metra linii M2 rozpoczną
kursowanie do stacji Płocka, Młynów i Księcia
Janusza na Woli.
Do konsultacji społecznych został przedstawiony
projekt, którego celem było wprowadzenie takich
zmian w połączeniach autobusowych, aby dojazd do
nowych stacji metra był jak najwygodniejszy,

a jednocześnie żeby zostały zachowane ważne
lokalne i międzydzielnicowe połączenia.
Zamierzeniem przeprowadzonych dyskusji było
przedstawienie argumentów, próba

zaproponowania lub wypracowania alternatywnych
tras podróży oraz poznanie opinii pasażerów
i pasażerek.
Układ połączeń przedstawiony do dyskusji

O CO PYTALIŚMY?
Początkowo założono, że dyskusje będą skupiały się na trzech
kwestiach:
 zmiana przebiegu tras istniejących linii w celu ułatwienia dojazdu
do stacji M2,
 przebieg tras linii proponowanych do uruchomienia,
 ewentualne zapotrzebowanie na nowe przystanki w celu
rozszerzenia zasięgu obsługi komunikacyjnej.
W trakcie spotkań wątki rozmów ewoluowały, a pracownicy Zarządu
Transportu Miejskiego dodatkowo chcieli się dowiedzieć o:

 lokalnych połączeniach obecnie obsługiwanych przez linie
autobusowe i takich, którymi pasażerowie byliby zainteresowani
(w szczególności szkoły, obiekty opieki zdrowotnej, instytucje
kultury itp.),
 trasach międzydzielnicowych, dla których metro nie byłoby

alternatywą,
 uwagach na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie
Warszawy.

Punkt konsultacyjny na Bemowie 26 stycznia 2020
Źródło: UD Bemowo, A.Frankowski

KALENDARIUM

KALENDARIUM
Rozpoczęcie konsultacji społecznych // 3 grudnia 2019
Punkt konsultacyjny przy ul. Płockiej 30 // 23 stycznia
Czat z Dyrektorem ZTM // 10 grudnia

Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Bemowo / / 14 stycznia

Punkt konsultacyjny przy ul. Oławskiej 3 // 26 stycznia

Punkt konsultacyjny przy ul. Kruczkowskiego 12B // 16 stycznia

Punkt konsultacyjny w siedzibie ZTM // 28 stycznia

Punkt konsultacyjny przy ul. Conrada 6 // 6 lutego
Punkt konsultacyjny przy ul. Księcia Janusza 45/47 // 19 stycznia
Zakończenie konsultacji społecznych // 9 lutego 2020

Podsumowując: 7 spotkań, 33 godziny rozmów, 68 dni, 483 ankiety pozostawione na spotkaniach, 3699 wysłanych maili

Spotkanie na Bemowie 14 stycznia 2020
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

Spotkanie na Bemowie 26 stycznia 2020
Źródło: UD Bemowo, A. Frankowski

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło ok. 680
osób (najwięcej na dyżurze przy ul. Płockiej – ok. 160),
na konsultacyjny adres mailowy wpłynęło ok. 3700
wiadomości od mieszkańców. Otrzymaliśmy również
ponad 480 ankiet, wypełnionych podczas spotkań.
Wszystkie otrzymane sugestie i uwagi zostały

przeanalizowane przez merytorycznych pracowników
ZTM. Efektem pracy zespołu konsultacyjnego jest nowy,
zmieniony układ komunikacyjny.
Spotkanie na Woli 23 stycznia 2020
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

OPINIE I POMYSŁY
Pomimo, że trzy nowe stacje metra znajdują się na terenie Woli, to
zaproponowane zmiany dotyczyły linii kursujących również w innych
dzielnicach: na Bemowie, Bielanach, w Śródmieściu, na PradzePołudnie, a także przez Żoliborz, Pragę-Północ, Targówek i do Wawra.
W czasie konsultacji pasażerowie przekonywali m.in. o konieczności
zachowania bezpośrednich połączeń autobusowych z centrum miasta
i przeciwległymi dzielnicami. Dyskutowano o znaczeniu linii 171 dla
mieszkańców Bemowa, Chomiczówki i Solca oraz Powiśla.
Dyskutowano o roli jaką pełni linia 112, która umożliwia dojazd
z Bemowa na Pragę i Targówek z pominięciem centrum. Dużą uwagę
w korespondencji elektronicznej skupiono na linii 102, jako linii
umożliwiającej przejazdy prawo- do lewobrzeżnej Warszawy.
Przywoływano również przykłady linii, które kiedyś łączyły Bemowo,
Wolę i Mokotów z centrum, a na skutek zmian w układzie
komunikacyjnym zostały zastąpione przez inne połączenia.

Spotkanie na Woli 23 stycznia 2020
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

OPINIE I POMYSŁY
Kolejną grupą uwag były te związane z dojazdem do nowych stacji

linii M2.
Mieszkańcy Nowego Bemowa argumentowali m.in., że potrzebny
jest szybki dojazd do stacji M2 najkrótszą drogą przez ul. Dywizjonu
303. Od mieszkańców Jelonek usłyszeliśmy, że niezbędne są nie
tylko linie dowożące do stacji na ul. Górczewskiej, ale również pod
rondem Daszyńskiego. W otrzymanych głosach znajdowały się
postulaty bezpośrednich linii nie tylko do nowych stacji linii M2, ale
również bezpośrednio do centrum oraz stacji linii M1.

Spotykaliśmy się z opiniami, że w podróżach komunikacją miejską
celem są nie tylko stacje metra, ale również inne punkty miasta, do
których powinien zostać zachowany dojazd, np. wzdłuż
ul. Górczewskiej – Leszno, czy między Trasą WZ, a Wolą.

Spotkanie na Bemowie 26 stycznia 2020
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

OPINIE I POMYSŁY
W czasie spotkań oraz w otrzymywanej korespondencji pasażerowie
przekonywali o potrzebie zapewnienia lokalnych połączeń wewnątrz danej
dzielnicy lub do najbliższych osiedli.
Wpłynęły między innymi opinie:
 o potrzebie zachowania dogodnego dojazdu np. na ul. Deotymy, gdzie
zlokalizowane są szkoły i ośrodki zdrowia;
 o umożliwienie bezpośredniego dojazdu między osiedlami przy Torwarze,
a północnym Śródmieściem;
 o dojazd z Muranowa w rejon placu Konstytucji;
 o dojazd bez przesiadek do najbliższej szkoły przy ul. Redutowej.

Spotkanie na Woli 23 stycznia 2020
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
Zgodnie z obowiązującą polityką miasta (m.in. Strategią
Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do
2015 roku i na lata kolejne) to komunikacja szynowa – metro
i tramwaje – jest priorytetowa w układzie połączeń transportowych
w m.st. Warszawie.
Podczas analizowania otrzymanych uwag i sugestii pracownicy ZTM

sprawdzali możliwość i wykonalność poszczególnych postulatów.
Niektóre zmiany były możliwe do wprowadzenia (np. utrzymanie
połączenia między odległymi dzielnicami), a niektóre wnioski były
ze sobą sprzeczne (np. np. utrzymanie trasy objazdowej
wprowadzonej w czasie budowy metra i przywrócenie trasy

funkcjonującej przed rozpoczęciem prac budowlanych).
Ostateczna decyzja była podejmowana nie tylko na podstawie
propozycji mieszkańców, ale również obserwacji, danych
i wewnętrznych analiz.

Spotkanie na Bemowie 14 stycznia 2020
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

WNIOSKI
Metro zapewni najszybszy i najlepszy dojazd z Woli do centrum.
Połączenia autobusowe powinny uzupełniać układ szynowy oraz
umożliwiać dojazd w innych, alternatywnych relacjach.
Podczas prac nad weryfikacją zaprezentowanego projektu, zachowano
dominującą rolę metra w dojeździe z Woli i Bemowa do centrum miasta.
Wprowadzone korekty polegające m.in. na zachowaniu bezpośredniego
dojazdu z Solca i Powiśla w północne rejony Śródmieścia, umożliwiające
bezpośredni dojazd z Muranowa na ciąg ul. Marszałkowskiej,

zwiększające liczbę kursów autobusów na ul. Deotymy, zwiększono liczbę
kursów między Nowym Bemowem, a Kołem po trasie linii 184 (w postaci
linii 284) oraz zachowano bezpośredni dojazd z osiedli w rejonie
ul. Znanej na ul. Redutową i do najbliższych przystanków tramwajowych
przy Reducie Wolskiej.

WNIOSKI
W trakcie przeprowadzonych konsultacji wypracowano m.in. poniższe zmiany:

•

•

Linia 167 wciąż będzie łączyć ul. Jana Olbrachta z ul. Redutową i przystankiem
tramwajowym przy Reducie Wolskiej.

Z powodu rezygnacji z uruchomienia linii 271 oraz otrzymanych głosów
autobusy linii 105 będą kursować co 4 minuty w godzinach porannego szczytu •

z dodatkowymi kursami skróconymi co 8 minut.

Linia 155 zostanie zlikwidowana, ale dowóz do najbliższej stacji metra zapewni

mieszkańcom okolic Znanej nowa linia 284.

Utrzymano połączenie Pragi-Południe z centrum w postaci linii 102 (skróconej
do ul. Emilii Plater).

•

•

Zostanie przywrócona „stara” trasa linii 171 przez pl. Bankowy.

•

Autobusy linii 201 pojadą jednokierunkowo przez ul. Deotymy i Ciołka.

•

Utworzona zostanie linia 284, która zwiększy liczbę kursów z Nowego Bemowa

•

Linia 106 zostanie uruchomiona w zaproponowanym kształcie.

•

Częstotliwość kursowania autobusów linii 109 została zwiększona, a

do stacji linii M2, a także zapewni dojazd do ul. Górczewskiej mieszkańcom

dodatkowo trasa wydłużona do Torwaru (do pary z linią 171).

osiedli w rejonie ul. Jana Olbrachta.

•

Trasa linii 112 nie ulegnie zmianie.

•

Trasę linii 149 wydłużono do pętli Koło przez ul. Deotymy, by zwiększyć liczbę Szczegółowe odniesienie się do zgłoszonych postulatów zawiera załącznik nr 4.
kursów we wschodniej części osiedla.

CO DALEJ?

CO DALEJ?
3 marca 2020 roku został zaprezentowany
skorygowany układ połączeń autobusowych –
uwzględniający wnioski zebrane w czasie
konsultacji społecznych.
W czasie opracowywania zmienionego układu
połączeń brano pod uwagę ograniczone

możliwości taborowe, czy finansowe.

Po konsultacjach. Układ połączeń z przystanków przy stacji metra Księcia Janusza

CO DALEJ?
Z prawej strony widoczna jest grafika z układem
komunikacyjnym centralnej i zachodniej części
Warszawy. Mapa przedstawia lokalizację trzech
nowych stacji metra (oraz stacji będących w
budowie i planach), a także wszystkie trasy linii
autobusowych i tramwajowych.
Trzy nowe stacje na Woli oddano do użytku
4 kwietnia 2020 r.
Szczegółowy opis zmian jest dostępny w
załączniku do raportu oraz na stronie
Warszawskiego Transportu Publicznego.

Po konsultacjach. Układ połączeń przedstawiony do wdrożenia w życie

INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

STRONA WWW:
https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/autobusy-po-otwarciu-metra-na-woli

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 i wg tematu

