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Od lipca 2009 r. Warszawa realizuje, uchwaloną

przez Radę Miasta, Strategię zrównoważonego roz

woju systemu transportowego.

W Strategii ruch rowerowy traktowany jest prioryteto

wo. Celem jest zachęcenie do podróżowania rowe

rem dzięki:

rozbudowie infrastruktury dróg i parkingów rowe

rowych, zapewniających bezpieczne korzystanie z

rowerów;

uruchomieniu systemu roweru publicznego;

tworzeniu parkingów w systemie B+R;

wzmocnieniu instytucjonalnym jednostek miejskich

zajmujących się ruchem rowerowym.

Od 14 września 2009 obowiązuje zarządzenie Prezy

denta m.st. Warszawy określające „Standardy pro

jektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w

m.st. Warszawie”. Dokument ten zawiera warunki

techniczne planowania, projektowania, wykonywania

i utrzymania infrastruktury rowerowej w Warszawie.

Jego zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości

infrastruktury rowerowej. Jest przeznaczony do sto

sowania przez: jednostki zajmujące się planowaniem

(np. na etapie sporządzania miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego), biura projek

towe, firmy wykonawcze oraz przez zarządców dróg i

zarządców ruchu.

S T R A T E G I A
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D R O G I R O W E R O W E
W 2013 r. przeprowadzono audyt warszawskich

dróg rowerowych, dzięki któremu za pomocą

kamery i przejazdu wszystkich tras dokonano

pomiaru i oceny stanu całej sieci. Według audytu

na koniec 2013 roku w Warszawie było 301,8 km

dróg rowerowych, 50,5 km dróg pieszorowerowych

i 7,2 km pasów rowerowych na jezdniach. Łączna

długość infrastruktury rowerowej wyniosła 359,5

km.

Do tego należy doliczyć 25 km odcinków nieozna

kowanych znakami drogowymi (najdłuższy to

ścieżka rekreacyjna w terenach zalewowych na

Sieć dróg rowerowych w Warszawie w roku 2013

odcinki znakowane znakami

drogowymi

stretches signed by road signs

odcinki nieoznakowane

znakami drogowymi

other stretches

Sieć dróg rowerowych w Warszawie w roku 2013

BICYCLE PATHS
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prawym brzegu Wisły) oraz 9,4 km odcinków dróg

serwisowych (wzdłuż ulic głównych) w ciągach dróg

rowerowych, a także 304,2 km ulic o ruchu

uspokojonym z dopuszczonym ruchem rowerów.

W sumie daje to niemal 700 km infrastruktury do

bezpiecznego porusznia się na rowerze. W

podanych wielkościach nieuwzględniono 2,3 km

odcinka trasy rowerowej na lewym brzegu Wisły,

który aktualnie jest zamknięty z powodu prac

budowlanych.
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P A R K I N G I R O W E R O W E
PARKING FACILITIES
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S Y S T E M B + R
BIKE & RIDE
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N O W A I N F R A S T R U K T U R A

Inwestycje zakończone w roku 2013

W 2013 roku wybudowano 29,5 km nowych dróg

rowerowych i pieszo  rowerowych, zmodernizo

wano 6,3 km istniejących i wyznaczono 3 km

pasów rowerowych.

Największą długość nowych dróg rowerowych

przyniosło zakończenie dużych inwestycji drogo

wych  realizowanych przez miasto (ul. Nowolazu

rowa), a także przez Generalną Dyrekcję Dróg

Krajowych i Autostrad (budowa Południowej

Obwodnicy Warszawy w ciągu trasy S2 i

modernizacja ul. Toruńskiej w ciągu trasy S8). Ta

ostatnia inwestycja przyniosła aż 11,7 km nowej
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infrastruktury rowerowej.

Drogi rowerowe powstawały równieź przy okazji

mniejszych inwestycji drogowych miasta, na

przykład ostatniego etapu rozbudowy ul.

Górczewskiej (w rejonie ul. Lazurowej). Stanowiły

także rezultat samodzielnych inwestycji, np. drogi

rowerowe wzdłuż ul. Ostrobramskiej czy ul.

Jagiellońskiej.

Inwestycje rowerowe realizowały również dzielni

ce  zwłaszcza: Ursynów, Targówek, Praga Płd., a

także inwestorzy prywatni w ramach przebudowy

układu drogowego wokół nowych budynków.
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Drogi rowerowe wzdłuż ul. Nowolazurowej
■ Drogi rowerowe po obu stronach ulicy

■ Długość: 5,8 km

■ Otwarcie: wrzesień 2013

■ Inwestor: Zarząd Miejskich Inwestycji

Drogowych

Drogi rowerowe wzdłuż ul. Toruńskiej
■ Drogi rowerowe po obu stronach ulicy, na odc.

Jagiellońska  Wysockiego tylko po

południowej stronie

■ Długość: 11,7 km

■ Otwarcie: lipiec  grudzień 2013

■ Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad

Drogi rowerowe wzdłuż ul. Ostrobramskiej
■ Drogi rowerowe po obu stronach ulicy, po połu

dniowej przeważa droga pieszo  rowerowa

■ Długość: 1,55 km

■ Otwarcie: październik 2013

■ Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich
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Drogi rowerowe wzdłuż ul. Jagiellońskiej
■ Na odc. Al. Solidarności  pl. Hallera droga po

wschodniej stronie ulicy, na odc. Ratuszowa 

Starzyńśkiego po zachodniej

■ Długość: 1,5 km

■ Otwarcie: lipiec 2013

■ Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich

Droga rowerowa wzdłuż ul. Przy Bażantarni
■ Drogi rowerowe po stronie południowej ulicy

■ Długość: 580 m

■ Otwarcie: wrzesień 2013

■ Inwestor: Dzielnica Ursynów Droga rowerowa wzdłuż ul.
Rechniewskiego
■ Droga rowerowa po stronie pólnocnej ulicy

■ Długość: 610 m

■ Otwarcie: październik 2013

■ Inwestor: Dzielnica Praga Południe
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Rok 2013 był przełomowy pod względem

uruchomienia wyznaczania pasów rowerowych na

jezdniach na szeroką skalę. Przygotowano

kilkanaście projektów takich inwestycji, z których

do końca roku udało się zrealizować 4.

Pasy dla rowerów na ul. Tamka
■ Pasy rowerowe po obu stronach ulicy
■ Nawierzchnia: bitumiczna
■ Długość: 2 x 340 m
■ Otwarcie: maj 2013
■ Inwestor: Metro Warszawskie na zlecenie

ZTM

Pas dla rowerów na ul.Spacerowej i Goworka

■ Pas rowerowy dla kierunku pod górę, dla

kierunku w dół ruch rowerowy pasem ruchu

ogólnego razem z samochodami (mniejsza

róźnica prędkości niż przy podjeździe)

■ Nawierzchnia: bitumiczna
■ Długość: 0,9 km
■ Otwarcie: wrzesień 2013
■ Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich
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Potrzebne detale

Droga dla rowerów w parku im. Kozłowskiego

(Dolina Służewiecka)

140 metrów drogi dla rowerów połączyło sieci tras

rowerowych Ursynowa i Mokotowa. Wcześniej była

tu zniszczona droga pieszorowerowa.

Ruch rowerowy dopuszczony na pasie dla

autobusów

Buspas w ul. Królewskiej jest pierwszym w

Warszawie, z którego mogą korzystać także

rowerzyści.

Balustrady ustawione między częścia dla

pieszych i rowerzystów

skutecznie rozwiązały dokuczliwy problem

chodzenia pieszych ścieżką rowerową na Rondzie

Radosława.

Głądka część w nawierzchni brukowej na ul.

Kawęczyńskiej

W trakcie modernizacji ul. Kawęczyńskiej pas w

nawierzchni brukowej zastąpiono nawierzchnią z

gładkich bloków kamiennych. Dzięki temu ulica

stała się przejezdna dla rowerzystów, mimo braku

osbnych ścieżek rowerowych (które nie są

potrzebne ze względu na mały ruch i niskie

prędkości).
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R U C H R O W E R O W Y
Natężenie ruchu rowerowego w głównych

korytarzach transportowych miasta wynosi

zazwyczaj od kilkudziesięciu do stukilkudziesięciu

rowerzystów na godzinę szczytu Latem na

najbardziej popularnych trasach przekraczas 300.

Spośród 10 ulic, na których corocznie

wykonywany jest pomiar ruchu rowerowego

najbardziej popularne są: al. Prymasa Tysiąclecia

(powyżej 300 r/h) i al. Ujazdowskie (powyżej 200

r/h). Zapewen wynika to z faktu, że przy obu

znajdują się bardzo długie ciągi dróg rowerowych.

W 2013 roku pomiar wykonywany był na jesieni

(przełom września i października), stąd wyniki

były niższe niż w roku 2012, kiedy to pomiary

wykonywano na przełomie maja i czerwca

(pomiary wykonuje się zawsze w dni dobrej

pogody).

Natężenie ruchu rowerowego (rowerzyści / h w obu kierunkach)

szczyt poranny 7.30  8.30 szczyt popołudniowy 16.00  17.00

BICYCLE TRAFFIC
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Przy porównaniu pomiarów wykonanych

jesienią (2012 i 2013 r.  na Krakowskim

Przedmieściu i w al. Jana Pawła II) widać

zbliżone wyniki w szczycie popołudniowym i

wyraźny wzrost w szczycie porannym. Może

to świadczyć o wzroście w strukturze podróży

udziału przejazdów do pracy i szkoły.

W trakcie pomiarów, w których łącznie

zliczono 1930 rowerzystów, notowano także

ich płeć i inne cechy. Udział kobiet wyniósł

28,5%. 23% rowerzystów posiadało kask, a

22% strój sportowy. 7% rowerzystów

korzystało z roweru Veturilo.

W pomiarach na Krakowskim Przemieściu

notowano także sposób jazdy  jezdnią lub

chodnikiem. 42% osób jechało chodnikiem

(niezgodnie z przepisami), przy czym w

przypadku kobiet i mężczyzn ten udział był

praktycznie identyczny. W tym punkcie aż

11,4% rowerzystów korzystało z rowerów

Vaturilo, czyli znacznie powyżej średniej z

pozostałych punktów.

Natężenie ruchu rowerowego (rowerzyści / h)

Krakowskie Przedmieście

Al. Jana Pawła II

Inne zarejestrowane cechy rowerzystów

Podział rowerzystów ze względu na płeć i wiek
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B E Z P I E C Z E N S T W O R U C H U
Dokładne porównanie statystyk wypadków i kolizji

(kolizja to zdarzenie, w którym nie ma rannych ani

zabitych, wypadek to zdarzenie, w którym są

ofiary) z udziałem rowerzystów jest utrudnione ze

względu na różnice w zależności od źródła

danych. Do Zarządu Dróg Miejskich przekazy

wane są tylko dane o kolizjach dla których policja

sporządziła szkic zdarzenia. Dlatego według

danych z policyjnego Systemu Ewidencji

Wypadków i Kolizji (SEWiK) zdarzeń z udziałem

rowerzystów w Warszawie jest znacznie więcej niż

wg danych ZDM. Z kolei dane z SEWiK o takich

zdarzeniach do roku 2010 są dużo niższe, nawet

od danych ZDM. Prawdopodobnie wynika to z

ciągłego doskonalenia systemu i dlatego dane

wcześniejsze z tego źródła pominięto. Różnice w

pozostałych danych są nieznacznie i wynikają z

wprowadzania poprawek do kart wypadków.

Należy ponadto zaznaczyć, że wiele kolizji z

udziałem rowerzystów nie jest zgłaszanych policji,

a więc nie jest objętych statystyką.

Niezaleźnie od źródła dane pokazują zbieżne

tendencje  do roku 2010 liczba

zarówno wypadków jak i kolizji z

udziałem rowerzystów malała, a

obecnie wzrasta. Może to wynikać z

faktu wzrostu ruchu rowerowego. W

2012 roku zarówno liczba wypadków

jak i kolizji była wyższa niż w 2008

roku (ale niższa niż w 2007).

Analogiczne tendencje dotyczą liczby

rannych rowerzystów – zarówno

lekko, jak i ciężko. Natomiast liczba

ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów

nie powróciła do wysokich liczb 56

rocznie w latach 2008 i 2009.

Liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów

Liczba ofiar w wypadkach z udziałem rowerzystów

TRAFFIC SAFETY
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Wypadki z udziałem rowerzystów stanowiły aż

7,4% ogółu wypadków. W ich wyniku w ostatnich 6

latach (20072012) 17 rowerzystów zginęło, 52

zostało ciężko rannych, a 420 lekko rannych.

Oprócz samych rowerzystów poszkodowani

zostali również inni uczestnicy ruchu, w tym dwoje

zginęło (kierowca samochodu i pieszy), a 9

zostało ciężko rannych (6 pieszych, 1 pasażer

autobusu i 2 kierowców samochodów).

Większość zdarzeń z udziałem rowerzystów

następuje w sezonie wiosennoletnim (od kwietnia

do września). Najwięcej jest ich w maju, lipcu,

sierpniu i wrześniu, a najmniej w styczniu, lutym i

grudniu. Wynika to z wyraźnej sezonowości ruchu

rowerowego, oraz faktu, że na jazdę w warunkach

zimowych decydują się rowerzyści o większym

doświadczeniu. Można zakładać, że rozkład liczby

wypadków w ciągu roku odpowiada wielkości

ruchu rowerowego.

Podobnie jest z rozkładem dobowym, który ściśle

odpowiada typowemu wykresowi natężenia ruchu

rowerowego  z mniejszym szczytem porannym i

dużo większym szczytem popołudniowo 

wieczornym (na podróże z pracy/ szkoły nakładają

się podróże rekreacyjne). Największa

intensywność zdarzeń z udziałem rowerzystów ma

miejsce między godziną 16 i 17, a następnie w

okresach 1320 oraz 710.

W godzinach 235 w ciągu tych 6 lat miało

miejsce łącznie jedynie 7 zdarzeń z udziałem

rowerzystów (na 1488 z tego okresu w bazie

SEWiK). Koresponduje to z faktem, że 83,4%

zdarzeń miało miejsce przy świetle dziennym, a

jedynie 0,2% w nocy na drogach nieoświetlonych.

Brak widoczności rowerzysty po zmroku nie jest

zatem znaczącą przyczyną zdarzeń.

Rozkład zdarzeń z udziałem rowerzystów w ciągu

roku

Rozkład zdarzeń z udziałem rowerzystów w ciągu

doby

Zdarzenia z udziałem rowerzystów wg warunków

oświetlenia
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Istotnym czynnikiem nie jest także alkohol. Uczestnicy tylko 37 zdarzeń byli pod wpływem alkoholu (27 z

nich to rowerzyści). Ponadto znakomita większość zdarzeń ma miejsce w dobrych warunkach

atmosferycznych. Zderzenia tylne to tylko 8% zdarzeń.

Rodzaje zdarzeń z udziałem rowerzystów

Przyczyny zdarzeń z udziałem rowerzystówPrzyczyny zdarzeń z udziałem rowerzystów
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3/4 wszystkich zdarzeń to zderzenia boczne.

Jednocześnie przyczyną 40% zdarzeń było

nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu

(trzykrotnie rzadziej przez rowerzystę niż przez

kierującego innym pojazdem). Można zakładać, że

istotną przyczyną zdarzeń z udziałem

rowerzystów jest brak dostrzeżenia rowerzysty

przez kierowcę.

Potwierdzają to badania naukowe pokazujące, że

kierowcy często nie zauważają rowerzystów na

skrzyżowaniu. Jest to spowodowane tym, że nie

spodziewają się tego rodzaju pojazdu. Są

przygotowani na widok innych samochodów i

pieszych, a nie rowerzysty, który porusza się

inaczej zarówno od pieszego jak i od samochodu,

zarówno pod względme prędkości jak i toru jazdy.

Zwłaszcza dotyczy to rowerzystów jadących

chodnikiem i przecinających ulicę  kierowca jest

przygotowany na wejście pieszego, ale nie

jadącego kikukrotnie szybciej rowerzysty.

Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania (liczba zdarzeń z

udziałem rowerzystów w latach 200712)
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R O W E R P U B L I C Z N Y
System roweru publicznego Veturilo ruszył w

Warszawie w 2012 r: 1 kwietnia zostało

uruchomionych 11 stacji na 100 rowerów w

dzielnicy Bemowo, a 1 sierpnia 58 stacji z 1050

rowerami w dzielnicach: Śródmeiście, Ursynów,

Wilanów i Bielany.

W 2013 roku rozszerzono system do 2600 rowerów

i 173 stacji. Kilka stacji ufundowali inwestorzy

prywatni (gównie centra handlowe). System działa

od początku kwietnia do końca listopada.

CITY BIKE
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Warszawski system roweru publicznego znalazł się

na 10 pozycji w opublikowanym przez USA Today

rankingu najlepszych spośród ponad 550 systemów

rowerów miejskich świata. Jednocześnie jest 8 pod

względem liczby dostępnych pojazdów systemem w

Europie.
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O C E N A M I E S Z K A N C Ó W
W Warszawie od lat prowadzone są cykliczne

badania opinii 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. Odsetek osób deklarujących codzienne

korzystanie z roweru w ciągu 45 lat praktycznie

podwoił się i wynosi obecnie dla pory letniej ok.

8%. Wolniej przyrasta udział osób korzystająych z

roweru co najmnej raz w tygodniu.

Towarzyszy temu stopniowa poprawa

oceny warunków dla ruchu rowerowego w

mieście. Znacznie wzrosła liczba osób

uważających Warszawę za miasto

przyjazne dla rowerzystów. Chociaż

nadal jest ona niska (67% badanych) i

niższa od liczby osób uważających

miasto za zdecydowanie nieprzyjazne

rowerzystom.

PUBLIC OPINION
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W badaniu jesiennym 2013 r. zadano kilka

bardziej szczegółowych pytań.
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P L A N Y R O Z W O J O W E
PLANS
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drogi rowerowe i pieszorowerowe

bicycle and pedestrianbicycle paths

pasy rowerowe na jezdni

bicycle lanes
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W roku 2014, tak jak dotychczas, najwięcej

infrastruktury rowerowej powstanie w ramach

inwestycji drogowych. Największe z nich powstaną

w samym centrum miasta, w ramach odtworzenia

zagospodarowania terenu po budowie II linii metra.

Odbudowie będą podlegały ulice: Świętokrzyska,

Sokola, Prosta. Nie zostanie jednak dokładnie

odtworzony stan pierwotny, ale powstaną przyjazne

pieszym i rowerzystom ulice z pełną infrastrukturą

rowerową.

W roku 2014 powstanie także bezprecedensowo

dużo pasów rowerowych na istniejących jezdniach.

Jest to możliwe dzięki funkcjonowaniu roweru

publicznego Veturilo w taki sposób, że część

zysków z opłat użytowników trafia do Zarządu

Transportu Miejskiego. Są one przeznaczane na

bieżąco na małe inwestycje rowerowe.

Ulica Świętokrzyska zostanie zwężona do 2 pasów

ruchu w każdym kierunku, a ruch rowerowy będzie

prowadzony częściowo wydzielonymi drogami

rowerowymi, a częściowo pasami dla rowerów w

jezdni.

Po sąsiedzku z wyżej wymienionymi projektami

zostanie wyremontowany odcinek al. Jana Pawła II

od al. Solidarności do Ronda ONZ.

W roku 2013 przygotowano szereg projektów

pasów rowerowych (wyszczególnionych w tabeli na

str. 22) i będą one relizowane w roku 2014.

Ponadto ze względu na stosunkowo krótki czas

przygotowania należy spodziewać się realizacji

jeszcze kolejnych tego typu projektów. Rozważane

są m.in. ulice Bonifraterska i Saska.
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Aktualnie rozpoczętym projektem bardzo

znaczącym dla rozoju infrastruktury rowerowej

Warszawy, który zdecydoanie wybija się skalą

nawet na tle dużych inwestycji drogowych jest

Nadwiślański Szlak Rowerowy. Powstaje on w

ramach projektu "Pedałui i Płyń"

współfinansowanego z funduszy europejskich i

przetnie całą Warszawę od granicy z gminą

Konstancin Jeziorna do granicy z gminą Łomianki.

Licząca w sumien 28,5 km trasa będzie wiodła

lewym brzegiem Wisły.

W poprzednich latach zrealizwoano już 2,5 km

trasy na Młocinach i 3,8 km na Siekierkach. Trwają

prace na najtrudniejszym odcinku śródmiejskim od

ul. Boleść do ul. Tamka, na którym w ramach

nowego zagospodarowania lewobrzeżnych

bulwarów Wisły powstanie tranzytowa droga

rowerowa na wyższym poziomie bulwaru, a

wolniejszy ruch rowerowy będzie dopuszczony na

głownym bulwarze.

W 2014 będą realizowane także odcinki:

 na Wale Zawadowskim, gdzie po raz pierwszy w

Polsce pasy rowerowe ziostaną wydzielone po

bokach stosunkowo wąskiej drogi, tak, że

samochody będą miały do dyspozycji jeden

środkowy pas dla ruchu w obu kierunkach;

 IV od mostu Poniatowskiego do Portu

Czerniakowskiego;

 V i VIII polegajace na modernizacji istniejącego

odcinka od ul. Boleść do ul. Dewajtis wraz ze

stworzeniem równoległej trasy rowerowej

wzdłuż nabrzeża Wisły na odcinku ul Boleść 

Most "Grota" Roweckiego.
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P R O G R A M R O Z W O J U T R A S
R O W E R O W Y C H W A R S Z A W Y
D O R O K U 2 0 2 0

2020 PROGRAMM

istniejące

existing

planowane do 2020 r.

proposed till 2020

do modernizacji

to be modernised

projekty nie objęte Programem

other projects

W 2013 r. rozpoczęto przygotowanie Programu Rozwoju

Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020. Celem

dokumentu jest określenie potrzeb w zakresie inwestycji w

infrastrukturę rowerową do roku 2020 z

myślą o pozyskaniu na ich realizację

funduszy europejskich.

We wstępnej wersji programu (do

konsultacji społecznych) wytypowano do

realizacji 217 odcinków tras o łącznej

długości 173,5 km (z tego 164 km nowych

odcinków, 9 km modernizowanych). Wraz z

istniejącymi będą one tworzyły spójny

system umożliwiający bezpieczne i wygodne

podróżowanie rowerem po całym mieście.

Drogi rowerowe i pieszorowerowe

Bicycle and pedestrianbicycle paths
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W Y D A R Z E N I A R O W E R O W E
BICYCLE ACTIONS

Warszawa oprócz rozwiązań inwestycyjnych

promuje również ruch rowerowy wśród

mieszkańców miasta. Corocznie organizowany jest

Europejski Dzień Bez Samochodu, podczas

którego jako alternatywę dla korzystania z

samochodów wskazuje się m.in. rowery.

W trakcie szczytu klimatycznego COP19 pod

patronatem Prezydent m. st. Warszawy odbył się

przejazd rowerowy spod Ratusza na Stadion

Narodowy.

Przeprowadzono z udziałem ZTM, Nextbike i

przewoźników kampanię informacyjną „1 metr.

Proszę tylko o tyle”, promującą zasady

bezpiecznego wyprzedzania rowerzystów przez

kierowców samochodów.

Bardzo aktywnie promowano system Veturilo. 30

sierpnia w Parku Fontann na Podzamczu odbył się

koncert z oakzji 1 urodzin Veturilo. Veturilo było

partnerem licznych imprez, w tym:

 impreza varsawianistyczna "Okno na Warszawę"

 "Teraz Rower" na Stadionie Narodowym

 Rowerowa Gra Miejska „Etap SzmulkiGrochów

2013”

Prężnie na rzecz propagowania ruchu rowerowego

działają dzielnice, licznie organizując pikniki,

zawody i wycieczki rowerowe dla swoich

mieszkańców.

Dzielnica Ursynów współorganizowała:

 Piknik Rowerowy z przejazdem Warszawskiej

Masy Krytycznej z pl. Zamkowego, giełdą

rowerową i udziałem ambasadora Danii.

 Wystawę o ultrakolarzu Remku Siudzińskim,

który dwukrotnie pokonał BałtykBieszczady

Tour o długości 1000 km oraz trening z jego

udziałem.

 Ursynowską Giełdę Rowerową.

 Zawody Kazoora Gravity Fest w dyscyplinach:

Four Cross, Dirt Jumping i Mountainboarding

a także współfinansowała imprezy organizacji

społecznych:

 2 imprezy Warszawskiego Klubu Kolarskiego z

cyklu Puchar Mazowsze MTB

 rowerowych wycieczek turystycznych WKK

 7 imprez z cyklu "Czwartki Kolarskie"

Dzielnica Targówek współfinansowała

Rodzinny Piknik Rowerowy, fot. Sylwia Jaroń
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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

majowy  1346 uczestników.

Oprócz przejazdów

comiesięcznych odbyły się też

specjalne: Masa 1943, Masa

Powstańcza, Śladami Żołnierzy

Wyklętych oraz z okazji finału

WOŚP.

organizację zajęć rowerowych Klubu

Sportowego Ekobiegi oraz rajd rowerowy

śladami Jana Pawła II w ramach Dni

Papieskich w Gimnazjum nr 145.

Dzielnica Rembertów współorganizowała z

Akademią Obrony Narodowej Rodzinny

Piknik Rowerowy oraz współfinansowała

cykl 10 rajdów rowerowych stowarzyszenia

"Lepszy Rembertów".
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O R G A N I Z A T O R Z Y R U C H U
R O W E R O W E G O

Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem

i rozwojem systemu transportu rowerowego w War

szawie należy do Biura Drogownictwa i Komunikacji

(BDiK). Zadania związane z transportem rowerowym

realizuje Wydział Analiz Programowych oraz Biuro

Inżyniera Ruchu (Sekcja Transportu Rowerowego).

Działania 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 pie

szych;

■ 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 niezależnie, ale

współpracując z BDiK.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

ul. Solec 48, 00382 Warszawa,

tel. : 22 4430654, 22 4430641

kontakt: a.dabrowa@um.warszawa.pl

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds.

komunikacji rowerowej

Łukasz Puchalski

tel. 22 45 94 249,

L.Puchalski@ztm.waw.pl

STRUCTURE
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Zarząd Transportu Miejskiego zajmuje się systemem

B+R oraz systemu roweru publicznego „Veturilo”.

Osobą do kontaktu w tym zakresie jest Artur

Tondera, tel.: (22) 45 94 221,

a.tondera@ztm.waw.pl

W poszczególnych dzielnicach na rzecz ruchu

rowerowego działają Koordynatorzy rozwoju

systemu transportu rowerowego.
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R a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z :

Od Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzedu Miasta St. Warszawy

ul. Solec 48, 00382 Warszawa,

tel.: 22 4430654, 22 4430641

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

ul. Nowogrodzka 46/6, 00695 Warszawa,

tel.: 22 6217777

Patryk Bielecki

Agnieszka Dąbrowa

Paweł Kosmowski

Maria Przytulska

Bogdan Rossa

Krzysztof Rytel

Artur Tondera

Redakcja, fotografie i opracowanie graficzne: Krzysztof Rytel

Korekta…

Druk: Pasaż Sp. z o.o.

Wersja elektroniczna znajduje się na:

www.strategiatransportowa.um.warszawa.pl

www.zm.org.pl

Z e s p ó l r e d a k c y j n y :




