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Jak ulepszyć komunikację miejską w zachodniej i północno-wschodniej 
Warszawie, aby wygodnie i szybko podróżować do centrum i sąsiednich 
osiedli? Tym pytaniem zaprosiliśmy do dyskusji pasażerów 
i mieszkańców. 

Chcemy ułatwić pasażerom dojazd do nowych stacji. 
Dodatkowo zaproponowaliśmy zmiany, które zgodnie z naszą intencją 
powinny usprawnić podróżowanie między sąsiednimi osiedlami 
i dzielnicami.

Konsultacje społeczne to również okazja do wyczerpującego 
poinformowania o szczegółach propozycji.

Pytaliśmy pasażerów o ocenę naszego projektu:

▪ czy usprawnione zostaną połączenia między sąsiednimi obszarami 
miasta, 

▪ czy zaproponowane zmiany ułatwią dojazd do nowych stacji metra,

▪ czy nowe trasy zaspokoją bieżące potrzeby lokalnych społeczności,

▪ czy w naszym projekcie nie zapomnieliśmy o innych kwestiach 
istotnych dla mieszkańców. Punkt na Bemowie, 6 kwietnia 2022

Źródło: ZTM, Ł. Filipczak
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W lewobrzeżnej części Warszawy zostaną uruchomione stacje linii M2 
Ulrychów i Bemowo.

Zaproponowaliśmy zmiany tras linii 109, 112, 122, 149, 154, 167, 
171, 177, 178, 190, 197, 201, 207, 220, 714, 716, 719, 729.

Linie podmiejskie od strony Starych Babic (714, 719, 729) oraz 
autobusy linii 149 obecnie dojeżdżają do stacji metra Księcia Janusza 
i pokrywają się z najnowszym odcinkiem linii M2, dlatego 
zaproponowaliśmy ich skrócenie.

Poza dojazdem do dwóch nowych stacji, zaproponowaliśmy także 
zmiany, które naszym zdaniem powinny usprawnić podróżowanie 
między:

▪ Bemowem a Ursusem,

▪ Bemowem a Bielanami,

▪ Bielanami i Targówkiem,

▪ Powiślem i centrum miasta.

Dojazd z Bemowa przez Wolę do centrum miasta już wkrótce będą 
zapewniać nie tylko tramwaje, ale również pociągi metra M2.

Pełny opis projektowanych zmian dostępny jest na stronie ZTM w zakładce poświęconej 
konsultacjom na Bemowie

https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/nowe-stacje-konsultacje-spoleczne-zmian-w-komunikacji/#bemowo
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W prawobrzeżnej części Warszawy przybędą trzy stacje linii M2: 
Zacisze, Kondratowicza i Bródno.

Nowe stacje będą służyć nie tylko mieszkańcom Targówka, ale 
również osobom dojeżdżającym z Białołęki, Marek, Ząbek 
oraz innych gmin czy osiedli północno-wschodniej części 
aglomeracji.

Zaprezentowaliśmy projekt, który w naszej ocenie skraca czas 
dojazdu do najbliższych stacji metra. 

Na stacjach nowego odcinka pociągi metra będą pojawiać się co 
około 3 minuty. Z naszych analiz wynika, że znaczna część 
pasażerów wybierze ten środek transportu w dłuższych 
podróżach, nawet kosztem dodatkowej przesiadki lub dojazdu. 
Analiza danych ze stacji uruchomionych wcześniej potwierdza 
taki sposób podróżowania.

Słuchaliśmy osób podróżujących między osiedlami 
prawobrzeżnej Warszawy oraz tych, którzy regularnie korzystają 
z pojazdów WTP na dłuższych trasach. 

Pełny opis projektowanych zmian dostępny jest na stronie ZTM w zakładce poświęconej 
konsultacjom na Targówku

https://www.ztm.waw.pl/konsultacje/nowe-stacje-konsultacje-spoleczne-zmian-w-komunikacji/#brodno
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W czasie przygotowywania projektu oraz materiałów do dyskusji, 
opracowaliśmy m.in. dane z Systemu Zliczania Pasażerów, który 
zlicza wejścia i wyjścia z autobusów (przykładową analizę dla linii 
204 zamieściliśmy po prawej stronie tekstu).

Braliśmy również pod uwagę dane o kursowaniu pojazdów (dane 
z systemów GPS informujące o godzinie i położeniu, czyli 
zgodności z obowiązującym rozkładem jazdy).

Wydłużona linia metra M2 umożliwi szybki dojazd ze wschodu 
na zachód miasta. Obecnie obserwujemy znaczne opóźnienia linii 
112 i innych kursujących mostem Grota-Roweckiego lub 
autobusów łączących Ursus z Bemowem.

Dzięki zmianom poprawi się punktualność i regularność 
pojawiania się pojazdów na przystanku. W efekcie pasażerowie 
będą krócej czekali na autobusy oraz skróci się czas przejazdu 
między odległymi częściami Warszawy.

Dane o średnim (Percentyl 90) zapełnieniu pojazdów linii 204 na całej trasie w marcu 2022 z 
podziałem na przystanki
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Konsultacje społeczne to przede wszystkim realna dyskusja 
z mieszkańcami.

Odbyliśmy siedem dyżurów, w trakcie których informowaliśmy, 
pytaliśmy i słuchaliśmy uwag o zaproponowanych zmianach. 
Dyskutowaliśmy w punktach na Bemowie, Woli i w Ursusie oraz na 
Pradze-Północ, Targówku i Białołęce.

Zorganizowaliśmy cztery spotkania on-line, których zapis dostępny jest 
na kanale YouTube WTP. Każde ze spotkań prowadziła moderatorka. 
Zaczynaliśmy od prezentacji projektu dla danej części Warszawy, 
a następnie odpowiadaliśmy na pytania lub prowadziliśmy dyskusję 
z zainteresowanymi uczestnikami. Dyskusja z Zespołem 
konsultacyjnym była możliwa na platformie Zoom lub poprzez 
zadawanie pytań na czacie na YouTube pod transmitowanym obrazem.

Uruchomienie pięciu nowych stacji metra powinno nastąpić między 
czerwcem, a wrześniem 2022 roku. Wzór podwieszki z zaproszeniem do udziału w konsultacjach, które były umieszczone 

w autobusach i tramwajach. W metrze informacja pokazywana była na monitorach.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeYRsLipWZnOA_fWlHiEHYIlrY8trj3ky
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Na każdym spotkaniu w dzielnicach było obecnych ponad 10 osób 
z Zespołu Konsultacyjnego, czyli merytorycznych pracowników Zarządu 
Transportu Miejskiego.

Przy stolikach, z przygotowanymi materiałami, przekazywaliśmy informację 
o motywacjach, którymi kierowaliśmy się przy układaniu projektu oraz 
wyjaśnialiśmy nowy przebieg tras. Poszukiwaliśmy również informacji 
o ewentualnych lukach w projekcie, których nie przewidzieliśmy, a które 
mogłyby być uzupełnione w ramach posiadanych środków finansowych 
i organizacyjnych.

W trakcie dyskusji chcieliśmy odejść od rozmowy na temat tras 
konkretnych linii – rozmawialiśmy o kierunkach i relacjach podróży, 
ponieważ to w pełni oddaje potrzeby transportowe. Słuchaliśmy m.in. 
o problemach z dojściem na przystanki czy dotarciem na miejsce (przez 
spóźnienia, zatłoczenie pojazdów i z innych powodów).

Komunikacja miejska to system naczyń połączonych, dlatego często 
dyskusja o jednej wybranej linii wymaga uwzględnienia rozkładów 
i możliwości pozostałych tras komunikacyjnych.

Zbieraliśmy także uwagi pocztą elektroniczną i przez ankietę on-line.

Punkt na Białołęce, 11 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak
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Rozmawialiśmy nie tylko o dojeździe do nowych pięciu stacji metra linii 
M2, ale także o wygodnym poruszaniu się komunikacją miejską po 
całym mieście.

Wiemy, że każda zmiana w układzie komunikacyjnym wywołuje głosy 
niezadowolenia. Do Zarządu Transportu Miejskiego docierają różnego 
rodzaju skargi i wnioski (listownie, w mediach społecznościowych, za 
pośrednictwem mediów lokalnych lub lokalnych radnych). Zadaniem 
leżącym po naszej stronie jest szczegółowa analizy danych. Badanie 
dostępnych informacji i zasobów dostarcza odpowiedzi, czy zmiana 
tras lub rozkładów są możliwe i konieczne.

Proponując nowy układ tras chcieliśmy skrócić czas podróży 
i oczekiwania na pojazd.

Wybraliśmy bezpośredni model rozmowy z pasażerami. Dyskusja 
„stolikowa” wymaga więcej energii niż spotkanie audytoryjne, ale 
przede wszystkim umożliwia swobodniejszą dyskusję i spokojniejsze 
przekazanie informacji. Z naszych doświadczeń wynika, że większość 
osób dostrzega przede wszystkim negatywne strony zmian. Pewna 
grupa osób zawsze obawia się, zmiany sposobu podróżowania na 
nowy, a tym samym trudno im ocenić, czy będzie on bardziej czy mniej 
korzystny. Pozytywne aspekty zmian, takie jak skrócenie czasu 
podróży, wymagają z kolei dłuższej rozmowy i wytłumaczenia.

Przykładowa analiza czasu przejazdu autobusów linii 154 w marcu 2022
Przejazd w kierunku krańca Stare Bemowo.



KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU



KALENDARIUM

▪ początek konsultacji społecznych // 22 marca

▪ spotkanie konsultacyjne on-line poświęcone lewobrzeżnej części projektu // 22 marca

▪ spotkanie konsultacyjne on-line poświęcone prawobrzeżnej części projektu // 24 marca

▪ dyżur konsultacyjny na Targówku // 5 kwietnia, w godz. 17-20, Szkoła Podstawowa nr 398

▪ dyżur konsultacyjny na Bemowie // 6 kwietnia, w godz. 17-20, Szkoła Podstawowa nr 82

▪ spotkanie konsultacyjne on-line poświęcone lewobrzeżnej części projektu // 10 kwietnia

▪ dyżur konsultacyjny na Białołęce // 11 kwietnia, w godz. 18-20:30, Szkoła Podstawowa nr 368

▪ dyżur konsultacyjny w Ursusie // 13 kwietnia (środa), w godz. 17-20, Ośrodek Kultury Arsus

▪ dyżur konsultacyjny na Pradze-Północ // 21 kwietnia (czwartek), w godz. 17-20, Mazowiecki Teatr Muzyczny (Kino Praha)

▪ spotkanie konsultacyjne on-line poświęcone prawobrzeżnej części projektu // 24 kwietnia

▪ dyżur konsultacyjny na Woli // 25 kwietnia, w godz. 17-20, Współdzielnik – CH Wola Park

▪ dyżur konsultacyjny na Białołęce // 26 kwietnia, w godz. 18-20:30, Szkoła Podstawowa nr 356

▪ zakończenie konsultacji społecznych // 7 maja



ZDJĘCIA Z PROCESU

Punkt na Białołęce, 11 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak

Punkt na Pradze-Północ, 25 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak
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Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło ponad 420 osób 
(najwięcej na dyżurze na Bemowie – ok. 90), które wypełniły 326 
ankiet.

Na konsultacyjny adres e-mailowy wpłynęło 1 488 wiadomości. 
Elektroniczną ankietę, umieszczoną na stronie Warszawskiego 
Transportu Publicznego, wypełniono 3 071 razy.

W naszych spotkaniach uczestniczyli nie tylko mieszkańcy dzielnic, 
których zmiany dotyczyły, ale też okolicznych rejonów. Na 
dyżurach były obecne radne i radni dzielnicowi oraz miejscy, 
a także członkowie zarządu niektórych dzielnic.

Ankiety wypełniły osoby, które deklarują, że najczęściej podróżują 
komunikacją miejską do pracy oraz szkoły. Najwięcej papierowych 
ankiet zebraliśmy na Bemowie, a elektroniczne najchętniej 
wypełniali mieszkańcy Białołęki.

Punkt na Woli, 25 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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Cztery spotkania on-line można było oglądać na żywo na 
platformie YouTube i Zoom. Poprzez tę drugą można było 
zadawać pytania bezpośrednio, a w serwisie YT na czacie.

Według stanu na 10 maja statystyki spotkań wyglądały 
następująco:

▪ spotkanie 22 marca – 660 widzów w czasie 
rzeczywistym, 2 690 odtworzeń po zakończeniu relacji,

▪ spotkanie 24 marca – odpowiednio 912 osób i 2694 
odtworzeń,

▪ spotkanie 10 kwietnia – 305 widzów i 1026 obejrzeń,

▪ spotkanie 24 kwietnia – 420 osób i dalszych odtworzeń
680.

Łączny czas spędzony na dyskusji z mieszkańcami wyniósł 
20 godzin „na żywo” i 10,5 godziny w Internecie. Punkt na Targówku, 5 kwietnia 2022 

Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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Na Bemowie mieszkańcy koncentrowali się na linii 112, łączącej ich 

dzielnicę z Bielanami i Targówkiem (szkoły, szpital, centrum handlowe) 

oraz na dojeździe do centrum, który obecnie jest możliwy m.in. 

autobusami linii 109 i 171.

Rozmawialiśmy również z mieszkańcami nowych osiedli na Chrzanowie, 

którzy zwracali uwagę, że jedyna w ich rejonie linia 249 nie połączy ich 

z najbliższą stacją metra, kursuje rzadko i nie wyjeżdża na ulice w dni 

wolne od pracy.

Mieszkańcy Jelonek podkreślali, że po skróceniu trasy linii 190 dojazd do 

najbliższego centrum handlowego przy ulicy Górczewskiej będzie 

wymagał przesiadki. Były to trzy najczęstsze wątki rozmów.

W otrzymywanej korespondencji spotkaliśmy się również ze sprzeciwem 

wobec skierowania autobusów przez ulicę Konarskiego (na terenie osiedla 

Przyjaźń). Zgodnie z naszymi planami przejeżdżałyby tamtędy technicznie 

(bez pasażerów) autobusy linii 149, 714, 719, 729. Jest to najbliższe 

miejsce od stacji Bemowo, gdzie pojazdy mogą zmienić kierunek jazdy, 

a kierowcy udać się na odpoczynek. Będzie to rozwiązanie tymczasowe 

do momentu oddania do użytku kolejnych stacji metra.

Punkt na Bemowie, 6 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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Na Targówku mieszkańcy rejonu stacji Trocka alarmowali, że na 

przystankach i klatkach schodowych przeczytali informację o zamiarze 

likwidacji takich linii jak 212, 512, 160. 

W zakresie dwóch pierwszych linii wynikało to z błędnego odczytania 

projektu zamieszczonego na stronie www i przez media – jeśli nie 

wspominaliśmy o danej linii, to oznaczało, że nie proponujemy żadnych 

korekt. 

W przypadku linii 160 podnoszono m.in. argumenty o dojeździe do Trasy 

WZ i na Stare Miasto. Przekonywano nas również o potrzebie 

zachowania lokalnych połączeń (m.in. z przystankiem Balkonowa) oraz 

poprawie dojazdu z/do osiedla Zacisze Wilno.

Pasażerowie pytali, czy na przystanku Balkonowa wciąż będą 

zatrzymywać się autobusy, a na przystanku Niwa – czy zatrzymają się 

również pojazdy linii 500.

Wysłuchaliśmy argumentów o konieczności zachowania bezpośrednich 

połączeń z lewobrzeżną Warszawą, m.in. przez most Grota-Roweckiego.

Punkt na Targówku, 5 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 



OPINIE I POMYSŁY 3 z 6
W Ursusie mieszkańcy dyskutowali z nami o konieczności 

zachowania połączenia między północną a południową częścią 

dzielnicy, co obecnie zapewnia linia 177. Wysłuchaliśmy 

argumentów m.in. o dojeździe do szkół (kwestia skomplikowana 

przez aktualne obwody szkół podstawowych), czy bazarku przy 

ulicy Gierdziejewskiego. 

Liczna grupa mieszkańców osiedla Czechowice przekonywała 

o konieczności zachowania bezpośredniego dojazdu do centrum 

linią 178. Autobusy tej linii umożliwiają też przemieszczanie się po 

dzielnicy. Zaproponowaliśmy alternatywę.

Dużo miejsca w dyskusji poświęcono utrzymaniu lokalnych 

połączeń, np. z centrum Starego Ursusa, czyli placu Tysiąclecia, czy 

kwestii dojazdu do szkół. Obwód jednej ze szkół podstawowych 

przekracza linię kolejową, co stanowi wyzwanie dla dzieci.

Na spotkanie przybyli również rodzice uczniów dojeżdżających 

codziennie z północnego Ursusa do szkoły na Bielanach (LO im. 

Lelewela) i przekonywali o konieczności zachowania obecnej trasy 

linii 197.

Spotkanie w Domu Kultury Arsus w Ursusie, 13 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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Na Woli mieszkańcy przekonywali o potrzebie zachowania 

bezpośredniego – równoległego do metra – połączenia autobusowego 

do centrum miasta (linia 109, 171).

Wskazywano również na komfort, jakim jest bezpośrednie połączenie 

osiedla Koło z najbliższym centrum handlowym.  Obecnie dojazd jest 

możliwy przy wykorzystaniu linii 149.

Przy okazji linii 109 używano argumentów o dojeździe m.in. do 

ośrodków ochrony zdrowia na tzw. bliskiej Woli. Docierały do nas 

również sugestie zachowania dojazdu z ulicy Jana Olbrachta do 

tramwajów przy Kasprzaka (obecnie łączy te miejsca linia 167).

We „Współdzielniku” dyskutowaliśmy również z przedstawicielem 

mieszkańców Powiśla o dojeździe do centrum i na Wolę. Osoby 

mieszkające w Śródmieściu przekazywały nam w korespondencji uwagi 

o konieczności zachowania dojazdu do rejonu Szpitala Wolskiego, czy 

szkół.

Dyskusja podczas spotkania na Woli, 25 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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Z Pragi-Północ płynęły do nas uwagi o konieczności zachowania 

linii 25, która umożliwia dojazd do Alej Jerozolimskich oraz na 

Ochotę (np. do Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego).

Był to również bardzo częsty numer wspominany w 

otrzymywanej korespondencji e-mailowej, aczkolwiek na 

spotkaniu nie pojawiło się dużo osób zainteresowanych tą linią.

Wśród sygnałów, które do nas docierały były również te 

związane z linią 160, która łączy centrum Pragi m.in. z aleją Jana 

Pawła II oraz z Dworcem Centralnym.

Spotkanie w Mazowieckim Teatrze Muzycznym (Kinie Praga), 21 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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Na Białołęce dyskutowaliśmy m.in. o połączeniu osiedli przy 
ul. Ostródzkiej z linią metra M1 (obecnie umożliwia to linia 134).

Niektóre osoby przekonywały nas również o braku konieczności 
dojazdu do linii M2 – jest to zjawisko, z którym spotkaliśmy się 
już wcześniej. Dopóki nie istnieje połączenie, to pasażerom 
trudno jest sobie wyobrazić możliwość podróżowania w innych, 
niż dotychczas sposób.

Otrzymywaliśmy również sygnały o przejazdach między 
wschodnią a zachodnią częścią dzielnicy (obecnie umożliwia to 
linia 152 i 314). Również w tej dzielnicy żywym tematem był 
dojazd do szkół. Istotną kwestią była dostępność przychodni przy 
ul. Przykoszarowej.

W tej dzielnicy olbrzymią rolę odgrywa układ ulic (a czasem jego 
brak), który determinuje przebieg połączeń autobusowych. 

Rozmawialiśmy również o możliwości przyspieszenia 
codziennych podróży m.in. z osiedla Augustów czy Miasteczka 
Regaty.

Punkt na Białołęce, 26 kwietnia 2022
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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▪ Oceniamy, że najwięcej zainteresowania wzbudziły pomysły dla 
linii 109, 112, 171. Pasażerowie często podnosili argumenty 
związane z zachowaniem bezpośredniego dojazdu autobusami 
z Bemowa do centrum oraz na Bielany i osiedle Bródno.

▪ Dużo miejsca poświęcono dyskusjom o dojazdach stricte 
lokalnych. W Ursusie umożliwia je m.in. Linia 177 
(zaproponowano w zastępstwie linię 207) – są to np. przejazdy 
z północnej do południowej części dzielnicy.

▪ Na Bemowie lokalne połączenie to na przykład kwestia dojazdu 
z ulicy Człuchowskiej do centrum handlowego Wola Park.

▪ Licznie przedstawiali swoje propozycje mieszkańcy nowej 
zabudowy na Chrzanowie – przekonywano m.in. o konieczności 
zwiększenia częstotliwości kursowania linii 249 oraz o wydłużeniu 
trasy do najbliższej stacji metra.

▪ Z Woli otrzymywaliśmy sygnały m.in. o dojeździe w rejon ulicy 
Kasprzaka (obecnie linią 109), na Trasę WZ, dojazdu na Deotymy 
czy między osiedlem Koło, a ulicą Elekcyjną i Odolanami.

Tablica z nazwą stacji metra Bemowo.
Źródło: UM Warszawa
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▪ Rozmawialiśmy z osobami, które przedstawiały nam swoje 
regularne i okazjonalne trasy podróży na obszarze Bemowa, 
Ursusa, Woli oraz poza nim.

▪ Osoby uczestniczące w spotkaniach wielokrotnie powtarzały 
jak ważne są dla nich dotychczasowe połączenia. Istniejące 
linie niekiedy bardzo głęboko zapadają w pamięć i wiążą się 
z nimi emocje, które uaktywniają się przy jakiejkolwiek 
propozycji zmian. 

▪ Pasażerki i pasażerowie, podobnie jak w przypadku 
poprzednich konsultacji, apelowali aby nie zmuszać 
kogokolwiek do korzystania z nowych stacji metra, tylko 
pozwolić przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości.

▪ Informacje o prowadzonych konsultacjach powinny być 
jeszcze lepiej i dokładniej formułowane. Na przykład na 
Targówku brak dopisku o fakcie, że nieujęcie danej linii 
w projekcie oznacza brak zmian (212, 512), spowodowało, że 
ktoś rozwieszał na klatkach schodowych odezwy w sprawie 
obrony tych linii.

▪ Aby umożliwić przyzwyczajenie się do nowej sytuacji, zmiany 
w trasach linii naziemnych zostaną wprowadzone dwa 
tygodnie po uruchomieniu nowych stacji linii M2.

▪ Rekomendowano nam, aby częstotliwość kursowania linii była 
na tyle wysoka, aby ewentualne przesiadki były jak najmniej 
dolegliwe.
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▪ Najwięcej uwag i emocji wzbudził temat dojazdu z Białołęki do 
linii metra M1. Zgodnie z naszymi analizami po uruchomieniu 
nowych stacji M2 pasażerowie powinni chętniej przesiadać się do 
metra na Bródnie i stąd kontynuować drogę np. do centrum. 
W trakcie dyskusji usłyszeliśmy liczne argumenty o konieczności 
zachowania bezpośredniego dojazdu na Żoliborz i Bielany. W tym 
kierunku mają podróżować nie tylko osoby jadące do metra.

▪ Ostatecznie wypracowaliśmy rozwiązanie, w którym 
zachowaliśmy dojazd do linii M1 ze wschodniej Białołęki, a nawet 
rozszerzyliśmy obszar, z którego będzie możliwy bezpośredni 
dojazd do stacji Marymont. Linia 134 w dni powszednie dowiezie 
pasażerów najkrótszą trasą do linii M1, a w dni wolne od pracy 
będzie łączyć Białołękę ze stacjami obu linii metra.

▪ Dodatkowo wydłużymy linię 326 do stacji metra Bródno i 
utworzymy linię 226. Obie umożliwią mieszkańcom rejonu ulic 
Kąty Grodziskie, L. Berensona i Ostródzkiej lepszy dojazd do stacji 
metra i innych linii komunikacyjnych.

▪ Niestety w niektórych przypadkach częstotliwości kursowania linii 
będą niższe, niż początkowo planowaliśmy.

Widok na stację Zacisze
Źródło: UM Warszawa
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▪ Usłyszeliśmy liczne argumenty o potrzebie zachowania dojazdu 
wewnątrz osiedli Bródno i Targówek. Aby ułatwić dojazd m.in. do 
basenu, przychodni i szkół w rejonie ul. Balkonowej skierujemy 
przystanek o tej nazwie autobusy linii 212.

▪ W toku analiz i projektowania nowych tras uwzględnialiśmy m.in. 
potrzeby dojazdów do rejonowych (obwodowych) szkół 
podstawowych.

▪ Spływały do nas postulaty zmian w rejonie osiedla Zacisze Wilno. 
Również mieszkańcy tego osiedla skorzystają ze zmian 
wynikających z uruchomienia przedłużenia linii M2.

▪ Zdecydowaliśmy o utrzymaniu kursowania linii 25 po 
uruchomienia nowych stacji. Tramwaje tej linii będą kursować w 
dni powszednie zapewniając bezpośredni dojazd do przystanków 
oddalonych od metra oraz na Ochotę.

▪ Wszystkie linie z Ząbek będą biegły do stacji Kondratowicza – jest 
to szczególnie istotne w podróżach powrotnych z centrum.
Linie z Marek wciąż będą łączyć pasażerów ze stacją Trocka.

▪ W momencie otwarcia stacji Zacisze, Kondratowicza i Bródno 
wciąż będą trwały przy przebudowie ulicy L. Kondratowicza na 
osiedlu Bródno. 
Z tego powodu wiele linii początkowo będzie przebiegało na 
trasach zmienionych. W załączonym opisie zmian (załącznik nr 
2.2) podajemy przebiegi linii w dwóch wariantach:

▪ trasy do czasu zakończenia przebudowy ul. L. Kondratowicza,

▪ trasy docelowe, czyli po zakończeniu przebudowy tej ulicy.

Opis zmian w przewobrzeżnej części Warszawy umieściliśmy w załączniku 2.2.

Odnieśliśmy się do otrzymanych postulatów w załączniku 3.2.
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Stacje metra Ulrychów i Bemowo zostały 

uruchomione 30 czerwca 2022 roku.

Planujemy obserwować, czy i jak zmienią się 

podróże pasażerów, a następnie wprowadzić nowy, 

uwzględniający wnioski z konsultacji, układ 

komunikacyjny. Nastąpi to 16 lipca 2022. 

Wyjątkiem jest skrócenie tras linii 714, 719, 729, 

ponieważ pokrywają się one z nowym odcinkiem 

metra. Trasy linii podmiejskich zostaną skrócone już 

2 lipca.

19 września 2022 r. skorygowaliśmy trasy 

autobusów na Woli, Bemowie i Bielanach.

Zmiany dotyczyły linii 112, 121, 122, 171 i 190.

Mapa wyjść ze stacji metra Bemowo z oznaczonymi przystankami i numerami linii. Stan na dzień 30 czerwca 2022 
Źródło: ZTM
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Pasażerowie mogą korzystać ze stacji metra Zacisze, 

Kondratowicza i Bródno od września 2022 roku.

Uruchomienie trzech nowych stacji poskutkuje zmianami 

tras linii 25, 104, 112, 118, 120, 126, 132, 134, 145, 156, 

160, 169, 176, 199, 204, 212, 233, 240, 245, 256, 262, 

326, 409, 500, 527. Zmiany dotyczą nie tylko przebiegu, 

ale również rozkładów jazdy.

Linia 314 nie zmieni swojej trasy.

Uruchomimy dwie nowe linie: 226, 356,

Linie 41, 269, 412, E-9 zostaną zlikwidowane.

Linia 333 – zgodnie z naszymi propozycjami – zmieni się 

w linię 233.

Będziemy obserwować zachowania pasażerów, a w razie 

wystąpienia takiej konieczności wprowadzimy korekty do 

nowej siatki połączeń.

Mapa wyjść ze stacji metra Zacisze z oznaczonymi przystankami i numerami linii. Stan na 16 września 2022 r.
Źródło: ZTM
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Informowaliśmy o projekcie i spotkaniach poprzez informację prasową, 
informację na stronie internetowej Warszawskiego Transportu 
Publicznego (WTP) i Zarządu Transportu Miejskiego oraz oficjalne 
pisma do dzielnic i gmin – od 22 marca. 

Informacja o prowadzonych konsultacjach była dostępna na głównej 
stronie internetowej Urzędu Miasta st. Warszawy i większości dzielnic.

Umieściliśmy krótkie filmy na monitorach w pojazdach i na stacjach 
metra:

▪ dotyczące spotkania na Targówku: w dniach 30 marca –
5 kwietnia,

▪ dotyczące spotkania na Bemowie: między 1 a 6 kwietnia,

▪ dotyczące spotkania na Białołęce: w dniach 7 – 11 kwietnia,

▪ dotyczące spotkania w Ursusie: między 11 a 13 kwietnia.

Informacja o konsultacjach na stacji metra Świętokrzyska (M2)
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 
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Każdorazowo zamieszczaliśmy informacje na profilach WTP 
w serwisie YouTube, Twitter, Facebook. Komunikaty 
pojawiały się przed dniem i w dniu spotkań, a krótkie spoty 
w dniu spotkania w danej dzielnicy. 

Umieściliśmy podwieszki w pojazdach: linii: 1, 3, 4, 10, 11, 20, 
23, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 104, 105, 109, 112, 114, 118, 
120, 122, 126, 129, 132, 134, 145, 149, 154, 156, 160, 167, 
169, 170, 171, 176, 177, 178, 178, 179, 184, 190, 191, 194, 
199, 201, 204, 207, 212, 220, 234, 240, 245, 249, 256, 262, 
269, 314, 333, 412, 414, 500, 512, 517, 523, 527, 714, 716, 
719, 729, E-7, E-9. 

Podwieszki można było zobaczyć w autobusach i tramwajach 
w terminach: 28 marca – 3 kwietnia 2022 oraz 23 – 29 
kwietnia 2022 (czas ekspozycji w poszczególnych 
przypadkach mógł się różnić jeśli na trasie linii wystąpiły inne, 
pilne wydarzenia).

Podwieszka z informacją o konsultacjach na szybie tramwaju linii 28
Źródło: ZTM, Ł. Filipczak 



ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
do pobrania ze strony konsultacje.um.warszawa.pl oraz ztm.waw.pl

ZAŁĄCZNIK 1

Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które wpłynęły w trakcie konsultacji

ZAŁĄCZNIK 2.1

Opis wprowadzonych zmian w lewobrzeżnej Warszawie. 

Załącznik nr 2.2 

Opis zmian wprowadzonych w części prawobrzeżnej.

ZAŁĄCZNIK 3.1

Wykaz głosów dotyczący części lewobrzeżnej uporządkowany tematycznie wraz z ustosunkowaniem się do nich.

ZAŁĄCZNIK 3.2

Wykaz postulatów dotyczący części prawobrzeżnej uporządkowany wg linii wraz z ustosunkowaniem się do nich. 
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