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1 Wst�p 

W oparciu o przeprowadzon� w Diagnozie 

transportowej miasta Wyszkowa analiz ! stanu 

istniej�cego, uwarunkowa# wewn trznych 

i zewn trznych oraz wytycznych dokumentów!

strategicznych, sformu$owano propozycje 

dzia$a#!maj�cych!na!celu!rozwój poszczególnych 

form transportu w Wyszkowie. 

Polityka transportowa ma za zadanie wskazanie 

obranych! kierunków! rozwoju! poszczególnych!

elementów! sk$adowych! systemu!

transportowego!miasta,!jakimi!s�: 

n ruch pieszy, 

n ruch rowerowy, 

n komunikacja zbiorowa (autobusowa 

komunikacja miejska i lokalna 

oraz komunikacja kolejowa), 

n transport indywidualny (osobowy 

oraz towarowy), 

n miejski system parkingowy. 

Polityka transportowa to tak%e! dzia$ania!

inwestycyjne!oraz!organizacyjne,!które!obrazuj�!

okre&lone! kierunki! rozwoju,! z! podzia$em!

na dzia$ania!mo%liwe!do!realizacji!do!roku!2020!

(koniec unijnego okresu programowania 2014-

2020) i! dzia$a#! kontynuowanych! oraz! nowych!

i perspektywicznych po roku 2020. 

Wskazane! poni%ej! dzia$ania! wymagaj�!

w przypadku! ich! rozpocz cia,! realizacji! ca$o&ci!

zamierzenia,! %eby! osi�gn�'! w$a&ciwy,! za$o%ony!

efekt komunikacyjny. 

Wnioski z Diagnozy transportowej miasta 

Wyszkowa wskazuj�! zarówno! na! dobre,! jak! z$e!

(niew$a&ciwe)! funkcjonowanie! poszczególnych!

elementów! systemu! transportowego! miasta.!

Dobre! elementy! nale%y! sukcesywnie 

usprawnia',! maj�c! na! uwadze! zmieniaj�ce!

si  uwarunkowania! ruchowe! oraz! spo$eczno-

gospodarcze, a braki w systemie transportowym 

nale%y! niwelowa' wprowadzaj�c! wyra*ne!

zmiany i nowe elementy infrastrukturalne 

i organizacyjne. 

Poni%ej! za$�czono! tabel ! (Tab. 1.1),! w! której!

w sposób! uproszczony! zobrazowano! niektóre!

z g$ównych! ró%nic! pomi dzy! klasycznym 

procesem zarz�dzania! transportem! w! mie&cie, 

a podej&ciem!zrównowa%onym. 

Tab. 1.1 Ró�nice w klasycznym podej�ciu do zarz�dzania transportem w mie�cie, a podej�ciu zrównowa�onym 

Tradycyjne!zarz"dzanie  Zrównowa#one!zarz"dzanie 

Koncentracja na ruchu drogowym 
 

Koncentracja na ludziach 

P$ynno&'! i! pr dko&'! ruchu!

s� podstawowymi!celami!zarz�dcy  

Dost pno&',! mobilno&' wraz z poziomem 

jako&ci! %ycia! na! danym! obszarze 

s� podstawowymi celami 

Koncentracja na &rodkach!transportu 
 

Zbilansowany! rozwój! wszystkich! &rodków!

transportu wraz z promowaniem 

tych bardziej ekologicznych 

Koncentracja na rozwi�zaniach! zwi�zanych!

z in%ynieri�!ruchu  

Interdyscyplinarne! zarz�dzania! wszystkimi!

ga$ ziami!transportu!i!mobilno&ci 

Ograniczona!ocena!wp$ywu 
 

Monitorowanie!wska*ników!i!ocena!wp$ywu!

dokumentu!na!poszczególne!cele!polityki 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie wytycznych ELTIS  
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2 Wizja,! misja! i! cele! zrównowa#onej! polityki!

transportowej

Polityka! transportowa! jest! narz dziem!

niezb dnym! do! wprowadzania! nowych!

rozwi�za#! i! realizacji! koniecznych! inwestycji,!

których! celem! jest,! wskazane! przez! ni�,!

prawid$owe! i! zrównowa%one! funkcjonowanie!

ró%nych! systemów! transportu! w! mie&cie,!

ze szczególnym!uwzgl dnieniem!mieszka#ców!� 

komunikacja zbiorowa,! a! tak%e! niechronionych!

uczestników! ruchu! drogowego! � pieszych 

i rowerzystów. 

Zrównowa%ona! polityka! transportowa!

jest zbiorem! wskaza#,! mo%liwo&ci! i! zasad!

jej realizacji. Ma ona za zadanie wskazanie 

spójnych! komunikacyjnie wizji rozwoju miasta, 

$�cz�cych! ró%ne! systemy! transportowe!

na jednym obszarze funkcjonalnym, z ich 

gradacj�! wed$ug! funkcji,! znaczenia!

komunikacyjnego dla miasta oraz okresu 

realizacji � do roku 2020 i po roku 2020. 

Nast pnie!ma!ona!za!zadanie!wskazanie!celów!

do!wprowadzania!za$o%e#!wizji!w!%ycie.

2.1 Wizja polityki transportowej

Wizja! stanowi! wyobra%enie! przysz$ego! stanu!

rzeczy,! wytycza! perymetr! dzia$a#,! wskazuje!

na po%�dane! cele,! b d�c! jednocze&nie!

elastyczn�,! dostosowuj�c�! si ! do! dynamicznie!

zachodz�cych! zmian.! Wyartyku$owana! wizja!

stanowi!fundament!dla!dalszych!dzia$a#.! 

 

Transportowa wizja Wyszkowa: 

 

Wyszków

komunikacyjnie!dost pny!dla!mieszka#ców

oraz otwarty dla przyjezdnych
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2.2 Misja polityki transportowej

Misja! jest! integraln�! cz &ci�! wizji,! opisuj�c�!

najwa%niejsze! kierunki! rozwoju,! b d�cych! baz�!

do!tworzenia!celów!i!dzia$a#.!W!przypadku!misji!

polityki! transportowej! wskazywa'! b dzie!

na niezb dne! do! dalszej! realizacji! za$o%enia,!

czyli uszczegó$owienie! kierunku wyznaczonego 

przez! wizj .! Transportowa! misja! miasta!

Wyszkowa brzmi:

 

Rys. 2.1 Kierunki wyznaczone przez polityk� transportow� miasta 

�ród�o: Opracowanie w�asne 

Rys. 2.2 Misja transportowa miasta Wyszkowa 

1

�Miasto!komunikacyjnie!zrównowa%one,!uwzgl dniaj�ce!potrzeby!pieszych,!
rowerzystów,!pasa%erów!i!kierowców

2

�Miasto!przyjazne!i!bezpieczne!dla!pieszych!i!rowerzystów,!gdzie!kierowca!!
samochodu!jest!ich!równorz dnym!uczestnikiem!ruchu

3
�Miasto!dobrze!obs$u%one!transportem!zbiorowym!i!rowerowym

4

�Miasto!komunikacyjnie!dost pne!dla!wszystkich!mieszka#ców!poprzez!
funkcjonalne!i!bezpieczne!rozwi�zania!dla!poszczegónych!systemów!

transportowych,!ze!szczególnym!uwzgl dnieniem!pieszych!oraz!rowerzystów!

5
�Miasto!dobrze!skomunikowane!z!s�siednimi!miastami!i!miejscowo&ciami

6
�Miasto bez kongestii i komunikacyjnej emisji liniowej

7

�Miasto!o!wysokim!poziomie!bezpiecze#stwa,!kultury!i!wzajemnego!szacunku!
na drogach
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2.3 Cele

Cele polityki transportowej to zestaw bardziej 

szczegó$owych! zada#,! mo%liwych! do! realizacji!

w okre&lonej! perspektywie! czasowej.!

Wynikaj� one! z! okre&lonej! wizji! i! misji! polityki!

transportowej Wyszkowa

 

  

Rys. 2.3 Cele polityki transportowej Wyszkowa 

�ród�o: Opracowanie w�asne 

1
�Wyznaczenie strefy centrum � podzia$!na!centrum!oraz!pozosta$�!cz &'!miasta

2

�Uporz�dkowanie!parkowania!� nowa polityka parkingowa, nowe zasady 
parkowania,!szczególnie!w!strefie!centrum

3

�U$atwienia!i!usprawnienia!dla!ruchu!pieszego!i!rowerowego,!szczególnie!w!strefie!
centrum

4
�Ograniczenie!ruchu!pojazdów,!szczególnie!w!strefie!centrum

5

�Ograniczenie!ruchu!pojazdów!ci %arowych!w!strefie!centrum!oraz!przesuni cie!
ruchu tranzytowego z centrum miasta, docelowo!tak%e!z!mostu!na!Bugu

6
�Obni%enie!komunikacyjnej!emisji!liniowej

7
�Zwi kszenie!udzia$u!komunikacji!rowerowej!i!miejskiej!w!podró%ach!po!mie&cie

8
�Wykorzystanie!potencja$u!transportu!kolejowego

9

�Osi�gni cie!wysokiego!poziomu!bezpiecze#stwa!ruchu!drogowego,!szczególnie!
w!aspekcie!niechronionych!u%ytkowników!ruchu!drogowego
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3 Determinanty rozwoju transportu 

W! oparciu! o! analiz ! SWOT! zawart�! w! dokumencie! �Diagnoza! transportowa! miasta! Wyszkowa�, 

sformu$owano!nast puj�ce!determinanty!rozwoju!systemu transportowego w Wyszkowie: 

 
Rys. 3.1 Determinanty rozwoju transportu w Wyszkowie 

�ród�o: Opracowanie w�asne

� infrastruktura ruchu pieszego � chodniki,!ci�gi!pieszo-rowerowe,

�przestrze#!uliczna!(zagospodarowanie!pasa!drogowego!i!uwarunkowania!techniczno-
funkcjonalne)!umo%liwiaj�ca!w!wybranych!miejscach!i!obszarach!uspokajanie!ruchu!
samochodowego!z!wprowadzeniem!wysokiego!priorytetu!poruszania!si !pieszo!w!pasie!
drogowym � dotyczy!to!w!szczególno&ci!centrum!miasta!oraz!ulic!osiedlowych,

� lokalizacja!obszarów!funkcjonalnych!$atwo!i!szybko!dost pnych!pieszo!(zabudowa!
mieszkaniowa, obszary handlowo-us$ugowe,!obszary!przemys$owe!i!produkcyjne,!strefy!
aktywno&ci!gospodarczej,!pozosta$e!wa%ne!*ród$a!i!cele!podró%y!w!mie&cie),

� zwarto&'!centrum!miasta!� handel i us$ugi,!bliska!lokalizacja!urz dów,!szpitala,!dworca!
kolejowego i autobusowego.

RUCH PIESZY

�obecna!infrastruktura!dla!ruchu!rowerowego,!stanowi�ca!doskona$�!podstaw !do!jej!dalszego!
rozwoju!i!obj cia!ca$ego!obszaru!miasta!sieci�!tras!rowerowych!tworz�cych!ze!sob�!
funkcjonaln�!ca$o&',

�mo%liwo&'!prowadzenia!tras!rowerowych!nie!zwi�zanego!z!sieci�!uliczn�,

�wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnie ulic w strefie centrum (uspokojenie ruchu 
samochodów),!co!dodatkowo!uwolni!przestrze#!chodników!dla!pieszych.

RUCH ROWEROWY

�bezpo&rednie!po$o%enie!dworca!kolejowego!przy!dworcu!autobusowym,

�blisko&'!Warszawy!i!szybkie!po$�czenia!autobusowe!z!wykorzystaniem!drogi!ekspresowej!S8,

�obs$uga!miasta!komunikacj�!miejsk�.

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA � MIEJSKA I LOKALNA ORAZ KOMUNIKACJA KOLEJOWA

�droga!ekspresowa!S8!z!trzema!w z$ami!obs$uguj�cymi!miasto!od!strony!pó$nocnej,!
wschodniej!oraz!po$udniowej,

�bliska!odleg$o&'!do!Warszawy!� szybkie!i!sprawne!po$�czenie!pomi dzy!miastami,

� tylko dwa mosty drogowe na rzece Bug (ul. Warszawska � rondo Ks. Wiktora Mieczkowskiego) 
oraz!w!ci�gu!drogi!ekspresowej!S8,

� zako#czenie!realizacji!&ródmiejskiej!obwodnicy!miasta!$�cz�cej!DK62!(ul.!Serocka)!przez!
DW618!(ul.!Pu$tuska)!z!ul.!Bia$ostock�!i!dalej!z!w z$em!S8!Wyszków!Pó$noc,

�g$ówne!ci�gi!tranzytowe!� ulice!+ochowska,!Warszawska,!Tadeusza!Ko&ciuszki,!Serocka!(DK62)!
oraz!ulice!Gen.!Józefa!Sowi#skiego!i!Pu$tuska!(DW618),

�mo%liwo&'!wyprowadzenia!z!g$ównych!ci�gów!tranzytowych!jw.!na!ci�g!obwodnicy!
&ródmiejskiej,

�ograniczenie!ruchu!pojazdów!ci %arowych!w!mie&cie,!ze!szczególnym!uwzgl dnieniem!
centrum miasta,

� zwarto&'!lokalizacji!obszarów!przemys$owych!i!produkcyjnych!oraz!stref!aktywno&ci!
gospodarczej � mo%liwo&'!zapewnienia!funkcjonalnej!obs$ugi!komunikacyjnej,

� zwarty!obszar!centrum!miasta!umo%lwiaj�cy!wprowadzenie!strefy!ograniczonego!ruchu,!strefy!
p$atnego!parkowania!oraz!strefy!czystego!transportu.

TRANSPORT INDYWIDUALNY � SAMOCHODAMI ORAZ TOWAROWY � POJAZDAMI!CI$%AROWYMI

�uporz�dkowanie!sposobu!i!mo%liwo&ci!parkowania!w!pasach!drogowych,

� zwarty!obszar!funkcjonalny!centrum!miasta!umo%liwiaj�cy!uporz�dkowanie!sposobu!
parkowania,!z!likwidacj�!parkowania!na!chodnikach,

�wprowadzenie rotacji miejsc parkingowych w centrum miasta poprzez zastosowanie strefy 
p$atnego!parkowania!oraz!strefy!czystego!transportu.

MIEJSKI SYSTEM PARKINGOWY
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4 Plan rozwoju systemu transportowego

Polityka rozwoju systemu transportowego 

i uk$adu! komunikacyjnego w Wyszkowie 

ma za zadanie! kszta$towanie! &wiadomo&ci!

potrzeby! (konieczno&ci)! wprowadzania! zmian!

w obecnym! uk$adzie! komunikacyjnym! miasta.!

Natomiast! kierunki! rozwoju! maj�! za! zadanie!

wskazanie! koniecznych! przekszta$ce#! i! nowych!

rozwi�za#,! które! s�! niezb dne! do! osi�gni cia!

za$o%e#! polityki! rozwoju.! Katalog! dobrych!

praktyk! wskazuje! mo%liwo&ci! zastosowania!

wybranych! rozwi�za#! organizacyjnych!

i infrastrukturalnych,! wprowadzaj�cych!

za$o%enia! polityki! i! kierunków! rozwoju!

do realizacji. 

Plan rozwoju systemu transportowego 

Wyszkowa, podzielono na dwa etapy dzia$a#. 

Dzia$ania!mo%liwe!do!zrealizowania!w!najbli%szej!

perspektywie czasowej, tj. do roku 2020 zebrano 

w Etapie I. Natomiast Etap II zawiera wykaz 

zada� kontynuowanych oraz zada� 

do wykonania w dalszej perspektywie czasowej, 

po roku 2020.

4.1 Polityka i kierunki rozwoju systemu transportowego i uk�adu 

komunikacyjnego do 2020 roku � Etap I 

W Etapie I do roku 2020 Zrównowa!ona Polityka Transportowa wskazuje na konieczno"#: 

n wyznaczenia strefy centrum, w której piesi i rowerzy!ci b�d$ uprzywilejowani wzgl�dem pojazdów, 

n propagowanie transportu rowerowego i transportu niskoemisyjnego w podró%ach miejskich 

i regionalnych, 

n obni%enia nat�%enia ruchu, szczególnie tranzytowego w centrum miasta, 

n stworzenia nowej polityki transportowej, 

n podniesienia poziomu bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 

Kierunki rozwoju w Etapie I do roku 2020 to: 

n stworzenie strefy centrum1, 

n wzmocnienie roli transportowej pieszego oraz jego uprzywilejowanie w strefie centrum, 

n usprawnienie transportu rowerowego w strefie centrum oraz dalszy rozwój sieci dróg 

dla rowerów, 

n zmniejszenie ruchu samochodów w strefie centrum oraz zwi�kszenie rotacji miejsc parkingowych, 

n parking P+R na ul. Le!nej jako pocz$tek nowego sposobu poruszania si� bez samochodu 

po mie!cie, 

n lokalizacje parkingów B+R oraz parkingów rowerowych, 

n zwi�kszanie poziomu bezpiecze�stwa ruchu drogowego, szczególnie pieszych i rowerzystów, 

z wysokim stopniem uprzywilejowania w ruchu w strefie centrum, 

n zmiany organizacji ruchu (np. ulice jednokierunkowe z kontrapasami dla pojazdów komunikacji 

zbiorowej i/lub rowerzystów, strefy Tempo-30, strefy zamieszkania, woonerfy).

                                                        

1 Strefa z ograniczeniami dla wybranych form transportu, ograniczona ulicami Tadeusza Ko!ciuszki, 11 Listopada, Prost$, 

&wi�toja�sk$, Ignacego Daszy�skiego, Bia'ostock$ i rondem ks. Wiktora Mieczkowskiego. 
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D$%$c do uczynienia z Wyszkowa miasta 

przyjaznego dla wszystkich uczestników ruchu, 

nale%y wykszta'ci( standardy zarz$dzania sieci$ 

komunikacyjn$ miasta. Wa%nym narz�dziem, 

które znacz$co pomog'oby przy zarz$dzaniu 

sieci$ drogow$ jest model ruchu. Dobrze 

opracowany model stanowi podstaw� 

do nowoczesnego i odpowiedzialnego 

wdra%ania zmian w organizacji ruchu 

oraz stanowi )ród'o wiedzy do podejmowania 

decyzji np. odno!nie lokalizacji nowych 

inwestycji drogowych. 

Kolejnym z g'ównych celów polityki 

transportowej miasta Wyszkowa 

jest zapewnienia wysokiego bezpiecze�stwa 

ruchu drogowego. Jako !rodki wykonawcze, 

zwi�kszaj$ce bezpiecze�stwo mo%na stosowa( 

ró%nego rodzaju rozwi$zania in%ynieryjne. 

Ich celem jest wymuszanie na kierowcach 

zmniejszenia pr�dko!ci, bardziej uwa%ne 

kierowanie pojazdami oraz zminimalizowanie 

sytuacji niebezpiecznych na drogach. 

Szczególnie w ci$gu DK62 oraz DW618, 

na których wyst�puje bardzo wysoki !redni ruch 

dobowy pojazdów. 

Jak wynika z raportu �Stan Bezpiecze�stwa 

Ruchu Drogowego oraz dzia'ania realizowane 

w tym zakresie w 2016 r.� utworzonego przez 

Krajow$ Rad� Bezpiecze�stwa Ruchu 

Drogowego, liczba zabitych i rannych w Polsce 

wzros'a wzgl�dem roku poprzedniego. W 2016 

roku 25,1* stanowi'y wypadki z udzia'em 

pieszych, natomiast 21,4* wypadków 

spowodowanych by'o poprzez niedostosowanie 

pr�dko!ci do warunków jazdy. Celem in%ynierów 

ruchu oprócz zwi�kszenia przepustowo!ci sieci 

powinno by( przede wszystkim zapewnienie 

wzrostu bezpiecze�stwa ka%dego u%ytkownika 

dróg. 

Zgodnie z publikacj$ �Zasady uspokajania ruchu 

na drogach za pomoc$ fizycznych !rodków 

technicznych� uzyskanie bezpiecznego uk'adu 

drogowego jest mo%liwe dzi�ki zachowaniu 

pi�ciu zasad bezpiecze�stwa ruchu.

 
Rys. 4.1 Pi�� zasad bezpiecze�stwa sieci drogowej 

"ród#o: Opracowanie na podstawie: �SWOV Institute for Road Safety Research, �Advancing Sustainable Safety National 
Road Safety Outlook 2005-2020, SWOV 2006 r.� 

  

FUNKCJONALNO$%

� zapewnienia, %e droga -ulica3 pe'ni tylko jedn$ funkcj� -tranzytowa, rozprowadzaj$ca, dojazdowa3 
w ramach hierarchicznej sieci drogowej i jej rzeczywiste wykorzystanie jest zgodne z t$ funkcj$,

JEDNORODNO$%

� zapewnienia, %e na drodze o danej funkcji -g'ównie rozprowadzaj$cej i tranzytowej3 nie wyst$pi$ 
du%e ró%nice pr�dko!ci, ró%nice kierunków ruchu, ró%nice masy uczestników ruchu, ró%nice 
rodzajów podró%y -lokalne, d'ugodystansowe3 oraz struktury rodzajowej ruchu,

CZYTELNO$%

� zapewnienia wygl$du drogi / ulicy jednoznacznie wskazuj$cego na jej funkcj� i sposób 
wykorzystania,

PRZEWIDYWALNO$%

� zapewnienia geometrii i oznakowania drogi / ulicy umo%liwiaj$cego rozpoznanie jak$ funkcj� 
pe'ni droga, dobór w'a!ciwych zachowa� oraz pozwalaj$cego przewidywa( zachowania innych 
uczestników ruchu,

KOMPENSACJA B&'DÓW UCZESTNIKÓW RUCHU

� zapewnienia, %e droga i jej otoczenie s$ zaprojektowane w sposób zmniejszaj$cy ryzyko 
wyst$pienia wypadku i minimalizuj$cy obra%enia ofiar w momencie zderzenia.
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Wdra%anie jakiegokolwiek rozwi$zania 

ograniczaj$cego pr�dko!( pojazdów, jak i innych 

maj$cych wp'yw na zachowanie u%ytkowników 

dróg, powinny zosta( poprzedzone 

odpowiednim zapoznaniem si� projektantów 

z terenem, lokalnymi uwarunkowaniami 

oraz charakterystyk$ obszaru i funkcj$ 

okolicznych zabudowa�. Poni%ej opisane 

rozwi$zania, nale%y ka%dorazowo dostosowywa( 

do uwarunkowa� lokalnych. 

Rozwi$zania in%ynieryjne powinny by( 

projektowane w sposób zapewniaj$cy 

maksymalizacj� ochrony wszystkich uczestników 

ruchu drogowego. Dodatkowo powinny 

wymusza( na poszczególnych grupach 

u%ytkowników przestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego oraz zniech�ca( do wykrocze�. 

Piesi jako niechronieni u%ytkownicy dróg, 

s$ wyj$tkowo nara%eni na utrat� zdrowia 

lub %ycia, dlatego ka%dorazowo, podczas 

wprowadzanie zmian w organizacji ruchu, nale%y 

zachowa( szczególn$ uwag� oraz monitorowa( 

zmiany, szczególnie w pierwszym etapie 

eksploatacji. 

Na ka%dej drodze publicznej nale%y zapewni( 

warunki dla bezpiecznego poruszania 

si� pieszych, rowerzystów i pozosta'ych 

u%ytkowników. D$%enie do podnoszenia 

poziomu bezpiecze�stwa ruchu drogowego 

to nie tylko poprawa parametrów technicznych 

i geometrii jezdni, ale tak%e szereg rozwi$za� 

zwi$zanych z in%ynieri$ ruchu drogowego 

(np. odpowiednia organizacja ruchu, 

dostosowanie fizycznych elementów drogi i jej 

infrastruktury).
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4.1.1 Ruch pieszy

4.1.1.1 Polityka i kierunki rozwoju

Maj$c na uwadze skal� -wielko!(3 Wyszkowa, 

komunikacja piesza stanowi bardzo wa%n$ 

form� poruszania si� po obszarze miasta, 

szczególnie na krótkich dystansach (centrum 

miasta, obr�b osiedli3. Dlatego nale%y j$ jak 

najbardziej usprawni( oraz u'atwi( 

przemieszczanie si� przez obszary osiedli, 

w centrum miasta, wzd'u% ci$gów 

komunikacyjnych i w relacjach przecinaj$cych 

ulice. 

W pasie drogowym nale%y zapewni( pieszym 

wysoki poziom bezpiecze�stwa, nadaj$c 

im w szczególnych przypadkach (w centrum 

miasta, przy szko'ach, szpitalach, przychodniach 

itp.) najwy%szy stopie� uprzywilejowania 

wzgl�dem pojazdów. Wskazane jest tak%e 

tworzenie uspokojonych przestrzeni 

wspó'dzielonych, gdzie piesi, rowerzy!ci 

i u%ytkownicy samochodów s$ traktowani 

równorz�dnie -woonerfy, strefy zamieszkania). 

Przestrze� przeznaczona dla pieszych powinna 

by( uwolniona od przeszkód w postaci pojazdów 

zaparkowanych na chodnikach i w miejscach 

niedozwolonych -uporz$dkowanie systemu 

parkingowego w mie!cie opisano w rozdziale 

4.1.5), wysokich kraw�%ników, zaw�%aj$cych 

s'upów i s'upków czy innych barier 

utrudniaj$cych przemieszczanie si� pieszych, 

w tym w szczególno!ci osób o ograniczonych 

zdolno!ciach ruchowych. Warto tak%e 

przeanalizowa( potrzeby ró%nych grup 

spo'ecznych oraz uwzgl�dni( je w realizowanych 

inwestycjach. W szczególno!ci dotyczy 

to opiekunów z dzie(mi, osób starszych, osób 

o ograniczonej mobilno!ci, wymagaj$cych 

zindywidualizowanego podej!cia. Inwestycje 

i dzia'ania powinny uwzgl�dnia( potrzeby tych 

grup spo'ecznych m.in. poprzez zag�szczanie 

o!wietlenia ulicznego -w tym wzd'u% chodników3, 

modernizacje nawierzchni i tworzenie ci$gów 

pieszych bez nierówno!ci, poszerzanie 

chodników, obni%anie kraw�%ników oraz 

zapewnienie dro%no!ci chodników (min. 1,5 m 

wolnej przestrzeni). 

Kierunki rozwoju dla ruchu pieszego 

w Wyszkowie w Etapie I do roku 2020 to: 

n otwarcie nowej strefy centrum dla pieszych � 

wysoki stopie� uprzywilejowania wzgl�dem 

ruchu rowerowego i drogowego (pojazdów), 

n uwolnienie (oczyszczenie) przestrzeni 

chodników z przeszkód je zaw�!aj#cych, 

n uporz#dkowanie systemu parkowania 

przeszkadzaj#cego w swobodnym 

przemieszczaniu si� pieszych w strefie 

centrum, 

n dostosowywanie przej$% przez jezdnie 

do potrzeb osób o ograniczonej mobilno$ci 

(np. obni!anie kraw�!ników na przej$ciach 

dla pieszych, do$wietlanie przej$%) 

na drogach klasy technicznej GP i G, 

n uatrakcyjnianie przestrzeni dost�pnych 

dla pieszych, w szczególno$ci w pobli!u 

generatorów ruchu w strefie centrum. 
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4.1.1.2 Katalog dobrych praktyk

n chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy 

(docelowo po obydwu stronach), tak!e 

na ci#gach po za $cis&ym centrum miasta, 

n wynoszenie jezdni na przej$ciach 

dla pieszych, 

n wynoszenie tarczy skrzy!owania, 

n lokalizacja azyli dla pieszych, 

n ci#gi piesze, pieszo-jezdne i pieszo-

rowerowe najkorzystniej poza jezdni#, 

szczególnie poza terenem zabudowy, 

n przej$cia, szczególnie poza stref# centrum 

i na drogach klasy technicznej GP i G, 

regulowane sygnalizacj# $wietln#, w tym 

sygnalizacj# uruchamian# na !#danie, 

n uatrakcyjnianie przestrzeni dost�pnych 

dla pieszych (np. pieszowskazy, elementy 

ma&ej architektury), 

n do$wietlanie przej$% dla pieszych � instalacja 

aktywnych przej$% dla pieszych, 

n dostosowywanie ci#gów pieszych do potrzeb 

ró!nych grup osób � opiekunów z dzie%mi (w 

tym w wózkach), osób starszych, osób 

o ograniczonej mobilno$ci � poszerzanie 

ci#gów pieszych, modernizacja nawierzchni 

(niwelowanie nierówno$ci), zag�szczanie 

latarni przy chodnikach (podnoszenie 

poziomu bezpiecze�stwa), 

n tworzenie ci#gów o równorz�dnym 

uprawnieniu pieszych, rowerzystów 

i kierowców, np. woonerfów, stref 

zamieszkania, 

n zwi�kszanie poziomu bezpiecze�stwa ruchu 

drogowego niechronionych jego 

uczestników � pieszych. 

 

Rys. 4.2 Woonerf - Uspokojenie ruchu poprzez 

zmian� organizacji ruchu i równomierne 

uprzywilejowanie wszystkich u"ytkowników drogi 

"ród#o: materia#y w#asne 
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Rys. 4.3 Przyk#ad ulicy z wyniesion$ tarcz$ skrzy"owania 

"ród#o: materia#y w#asne
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4.1.2 Ruch rowerowy

4.1.2.1 Polityka i kierunki

Komunikacja rowerowa, ze wzgl�du na wielko$% 

Wyszkowa, powinna stanowi% jedn# 

z podstawowych form poruszania si� 

po mie$cie. Z tego wzgl�du nale!y usprawni% 

ruch rowerowy w strefie centrum, wzd&u! 

g&ównych ci#gów komunikacyjnych, a tak!e 

w relacjach poprzecznych. 

Dla obni!enia nat�!enia ruchu pojazdów 

i obni!enia komunikacyjnej emisji liniowej 

konieczne jest wykorzystanie potencja&u 

ju! obecnie funkcjonuj#cych odcinków dróg 

dla rowerów oraz ci#gów pieszo-rowerowych. 

Dodatkowo, !eby zwi�kszy% udzia& podró!y 

rowerowych w mie$cie konieczny jest rozwój 

parkingów rowerowych, tak!e w systemie B+R. 

Rozwój sieci tras rowerowych w mie$cie i gminie 

Wyszków, w tym powi#zania zewn�trzne, 

powinien by% szczegó&owo opisany w osobnym 

planie rozwoju dróg rowerowych. 

W pasie drogowym nale!y zapewni% 

rowerzystom wysoki poziom bezpiecze�stwa 

ruchu drogowego, nadaj#c im w centrum miasta, 

przy szko&ach, szpitalach, przychodniach itp. 

najwy!szy stopie� uprzywilejowania2. D#!y% 

nale!y do uwolnienia przestrzeni przeznaczonej 

dla rowerzystów od wszelkich przeszkód 

(np. zaparkowane pojazdy, wysokie kraw�!niki, 

niew&a$ciwa lokalizacja s&upów, s&upków, 

ogrodze�). Wskazana jest separacja ruchu 

rowerowego od pieszych (np. poprzez 

kraw�!niki lub ma&e pasy zieleni rozdzielaj#ce 

chodniki i drogi rowerowe). 

Kierunki rozwoju ruchu rowerowego 

w Wyszkowie w Etapie I to: 

n sukcesywne uzupe&nienie sieci istniej#cych 

$cie!ek rowerowych3 o brakuj#ce odcinki 

(z wy&#czeniem nowej strefy centrum), 

n realizacja nowych odcinków tras 

rowerowych mapa planowanej sieci zosta&a 

przedstawiona na Rys. 4.4, 

n usprawnianie transportu rowerowego poza 

stref# centrum, 

n otwarcie nowej strefy centrum 

dla rowerzystów � wysoki stopie� 

uprzywilejowania wzgl�dem ruchu pojazdów 

samochodowych, 

n uwolnienie (oczyszczenie) przestrzeni dróg 

dla rowerów i ci#gów wspó&dzielonych 

z przeszkód je zaw�!aj#cych, 

n otwieranie przestrzeni ulicznej 

dla rowerzystów � strefy zamieszkania 

i woonerfy, 

n tworzenie parkingów rowerowych, w tym 

tak!e w systemie B+R.

                                                        

2 Uprzywilejowanie rowerzystów nie mo!e odbywa% si� 

kosztem pieszych. 

3 Osobne ci#gi rowerowe, ci#gi pieszo-rowerowe, ci#gi 

pieszo-jezdne. 
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Rys. 4.4 Planowana sie� dróg rowerowych w Wyszkowie 

"ród#o: Opracowanie w#asne na podstawie danych Urz$du Miejskiego w Wyszkowie
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4.1.2.2 Katalog dobrych praktyk 

Mo!liwe rozwi#zania: 

n rozwój sieci parkingów rowerowych (w tym 

zast�powanie pojedynczych miejsc 

postojowych dla samochodów stojakami 

rowerowymi), w szczególno$ci przy 

generatorach ruchu, 

 
Rys. 4.5 Stojaki rowerowe pozwalaj$ce na 

bezpieczne przypi�cie jedno&ladu. 

"ród#o: materia#y w#asne 

 
Rys. 4.6 Gumowe zabezpieczenie, umieszczone na 

stojaku przed, porysowaniem roweru 

"ród#o: materia#y w#asne 

n infrastruktura rowerowa (np. stacje 

z narz�dziami), 

 
Rys. 4.7 Stacja z narz�dziami do naprawy rowerów. 

"ród#o: materia#y w#asne 

 
Rys. 4.8 Przyk#ad parkingu rowerowego przy 

kraw�dzi ulicy 

"ród#o: materia#y w#asne 

n wydzielanie ci#gów rowerowych wzd&u! 

jezdni z dodatkow# separacj# (preferowane 

przy du!ym nat�!eniu ruchu 

samochodowego), 
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Rys. 4.9 Przyk#ad fizycznej separacji ruchu 

rowerowego od ulicy 

"ród#o: materia#y w#asne 

n wydzielanie ci#gów rowerowych wzd&u! 

jezdni bez dodatkowej separacji 

(rozwi#zanie to powoduje uspokojenie ruchu 

i wymusza zwi�kszon# koncentracj� w$ród 

kierowców), 

n tworzenie przyjaznych przejazdów przez 

skrzy!owanie, zwi�kszaj#ce bezpiecze�stwo 

rowerzystów (np. wprowadzanie ruchu 

rowerowego z jezdni w odseparowan# 

$cie!k� rowerow#) 

 
Rys. 4.10 Wprowadzenie ruchu rowerowego z jezdni 

na &cie"k� przed skrzy"owaniem z drog$ o wy"szej 

kategorii 

"ród#o: materia#y w#asne

 

Rys. 4.11 Pasy rowerowe wzd#u" jezdni bez 

dodatkowych separatorów 

"ród#o: materia#y w#asne 

 
Rys. 4.12 Pasy rowerowe wzd#u" jezdni bez 

dodatkowych separatorów 

"ród#o: materia#y w#asne 
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4.1.3 Komunikacja zbiorowa

4.1.3.1 Polityka i kierunki

W gminach otaczaj#cych Wyszków, transport 

zbiorowy pe&ni funkcj� socjaln#, zapewniaj#c 

mo!liwo$% dojazdu do miasta, g&ównie uczniom 

i osobom starszym. Z tego wzgl�du konieczne 

jest maksymalne wykorzystanie potencja&u 

publicznego transportu zbiorowego, przy 

jednoczesnym uwzgl�dnieniu warunków 

ekonomicznych. Transport zbiorowy powinien 

obejmowa% swoim zasi�giem jak najwi�ksz# 

liczb� miejscowo$ci w oko&o Wyszkowa, 

natomiast w samym mie$cie przystanki powinny 

by% zlokalizowane mo!liwie g�sto, 

w szczególno$ci przy najwa!niejszych 

generatorach ruchu. Uk&ad linii 

komunikacyjnych powinien odzwierciedla% 

zapotrzebowanie ludno$ci na us&ugi 

komunikacyjne. 

Wyszków jest tak!e lokalnym w�z&em 

przesiadkowym na linie autobusowe w kierunku 

Warszawy oraz na poci#gi do T&uszcza 

lub Ostro&�ki. Istotnym jest umo!liwienie 

wygodnych przesiadek dla pasa!erów 

podró!uj#cych $rodkami transportu zbiorowego 

oraz dla osób przyje!d!aj#cych autami. Postój 

pojazdów powinien by% realizowany 

na parkingach w systemie P+R, zlokalizowanych 

w pobli!u przystanków komunikacyjnych. 

Wspieranie mobilno$ci powinno obejmowa% 

tak!e rowery, poprzez tworzenie parkingów 

rowerowych w systemie B+R. 

Elementem wspomagaj#cym transport zbiorowy 

jest czytelna informacja pasa!erska, obejmuj#ca 

rozk&ady jazdy na przystankach, rozk&ady jazdy 

w formie elektronicznej, tablice informacyjne 

(np. z mapami), a tak!e systemy online 

(np. system lokalizacji pojazdów). 

Poprawa standardu obs&ugi pasa!erów 

transportu zbiorowego nast�puje poprzez: 

n wprowadzenie systemu informacji 

pasa!erskiej, 

n ujednolicenie informacji pasa!erskiej, tak!e 

dla przewozów komercyjnych. 

Organizacja systemu informacji pasa!erskiej 

wi#!e si� z zaspokojeniem potrzeb zwi#zanych 

z dost�pem do pe&nej informacji na temat 

kursowania komunikacji zbiorowej. W sk&ad 

informacji wchodz# dane dotycz#ce odjazdów, 

regulaminów przejazdu, cenników op&at 

oraz operatorów i przewo'ników. Kierunki 

rozwoju informacji pasa!erskiej, obejmuj#cej 

tak!e ruch samochodowy, parkingi 

samochodowe oraz rowerowe

4.1.3.2 Katalog dobrych praktyk 

Mo!liwe rozwi#zania: 

n wyznaczanie pasów ruchu przeznaczonych 

tylko dla autobusów (z dopuszczeniem 

rowerzystów), np. kontrapasy na ulicach 

o co najmniej dwóch pasach ruchu, 

 
Rys. 4.13. Przyk#ad jezdni z buspasem 

"ród#o: materia#y w#asne 
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n jednolity standard infrastruktury 

przystankowej (zatoki, perony przystankowe, 

wiaty, &awki, s&upki przystankowe), 

 
Rys. 4.14 Przyk#ad jednolitej informacji pasa"erskiej 

stworzonej przez organizatora dla wielu 

przewo'ników 

"ród#o: materia#y w#asne 

n jednolity standard informacji pasa!erskiej, 

tak!e dla przewo'ników prywatnych 

(tabliczki przystankowe, formatka rozk&adu 

jazdy), 

 
Rys. 4.15. Przyk#ad infrastruktury przystankowej � 

profilowany kraw�"nik, u#atwiaj$cy wsiadanie do 

pojazdu niskopod#ogowego/niskowej&ciowego 

"ród#o: materia#y w#asne 

 

 
Rys. 4.16. Przyk#ad infrastruktury przystankowej � 

wiata, nazwa przystanku, tablica na rozk#ady jazdy 

"ród#o: materia#y w#asne 

 

 
Rys. 4.17. Przyk#ad lokalizacji GPS w gminie (roda 

(l$ska 

�ród�o: materia�y w�asne
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4.1.4 Transport indywidualny

4.1.4.1 Polityka i kierunki 

Eliminacja i ograniczenie ruchu tranzytowego, 

ruchu pojazdów ci��arowych oraz pojazdów 

indywidualnych, wymaga wprowadzania zmian 

na poziomie zarówno organizacyjnym � nowa 

organizacja ruchu, jak i infrastrukturalnym � 

przebudowy ulic, realizacji nowych odcinków, 

elementów uspokojenia ruchu, urz!dze# brd4. 

Dotyczy to przede wszystkim nowej strefy 

centrum, przez któr! obecnie przebiegaj! dwie 

g$ówne trasy drogowe o wysokim nat��eniu 

ruchu � DK62 (ul. Warszawska, rondo ks. Wiktora 

Mieczkowskiego, ul. Tadeusza Ko%ciuszki, 

ul. Serocka) i DW618 (ul. Gen. Józefa 

Sowi#skiego, ul. Pu$tuska) oraz mostu 

drogowego na rzece Bug (ul. Warszawska). 

Niezb�dne jest odpowiednie kszta$towanie pasa 

drogowego drogi krajowej, wojewódzkiej, 

powiatowej, gminnej i wewn�trznej, tak 

by uwzgl�dni& interesy kierowców, rowerzystów 

i pieszych. Dlatego istotne jest stworzenie 

prawid$owych i przyjaznych wzajemnych relacji 

ruchowych pomi�dzy wszystkimi uczestnikami 

ruchu drogowego. 

n Wa�nymi elementami wzrostu poziomu 

bezpiecze#stwa ruchu drogowego s! 

bezpieczne przej%cia dla pieszych i przejazdy 

dla rowerzystów, bezpieczne otoczenie 

dworca kolejowego i autobusowego oraz 

przystanków komunikacyjnych, a tak�e 

strefy Tempo-30, strefy pieszo-jezdne i 

woonerfy. Przez to kszta$towa& si� b�d! 

w$a%ciwe zachowania komunikacyjne. 

n Istotna jest tak�e ochrona %rodowiska 

naturalnego i antropogenicznego. 

                                                        

4 Urz!dzenia bezpiecze#stwa ruchu drogowego � pasywne 

i aktywne. 

Polityka komunikacyjna miasta Wyszków 

dla transportu indywidualnego, w tym ruchu 

ci��arowego, powinna uwzgl�dnia& nast�puj!ce 

kierunki: 

n wprowadzenie nowej strefy centrum, 

w której pojazdy b�d! podrz�dne wzgl�dem 

pieszych i rowerzystów, 

n segregacja ruchu pieszego i rowerowego 

w centrum miasta, 

n wprowadzanie stref ograniczonego ruchu 

w centrum (np. strefa Tempo-30), 

n doposa�anie przej%& dla pieszych 

i przejazdów rowerowych w aktywne 

i pasywne elementy brd � np. w formie 

przej%& aktywnych, 

n usprawnienia transportu indywidualnego 

poza stref! centrum. 

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian 

ingeruj!cych w sie& drogow!, musi by& zawsze 

dostosowana do uwarunkowa# zarówno w skali 

makro, jak i mikro. O ile poni�ej przedstawione 

dobre praktyki, s! mo�liwe do wprowadzenia 

na terenie Wyszkowa, pami�ta& nale�y 

o konieczno%ci analizy sytuacji drogowej przed 

podj�ciem decyzji o jakiejkolwiek zmianie. 

Usprawnienie funkcjonowania sieci dróg wi!�e 

si� zarówno z wprowadzaniem przywilejów, 

jak i szykan dla poszczególnych grup 

uczestników ruchu drogowego. Nale�y 

zaznaczy&, �e usprawnienia powinny by& 

oceniane przez pryzmat wszystkich 

u�ytkowników dróg, w tym w szczególno%ci 

niechronionych uczestników ruchu drogowego. 

Rozwi!zania z zakresu in�ynierii ruchu 

wspomagaj!ce zachowanie równowagi 
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przep$ywu wszystkich typów pojazdów nale�y 

wprowadza& systemowo5 ca$ymi ci!gami 

komunikacyjnymi. Tylko w przypadku 

kompleksowego podej%cia do kwestii zmian 

reorganizacji ruchu mo�emy uzyska& efekty, 

które w sposób skalowalny oddzia$ywa& b�d! 

zarówno na wprowadzonym obszarze, jak i na 

terenie ca$ego miasta. Podczas usprawniania 

funkcjonalno%ci sieci ulicznej, nale�y zwróci& 

szczególn! uwag� na wzajemne uzupe$nienia 

si� poszczególnych dzia$a# organizacyjnych, 

celem uzyskania efektu synergii. 

Zarz!dzanie sieci! drogow! w mie%cie powinno 

polega&, na ci!g$ej analizie i badaniu zachowa# 

wszystkich u�ytkowników infrastruktury 

oraz wprowadzaniu zmian organizacyjnych 

maj!cych usprawni& funkcjonowanie ca$ej sieci 

i jej sk$adowych elementów. Schemat 

zarz!dzania wprowadzaniem zmian 

zamieszczono na Rys. 4.18

 
Rys. 4.18 Zasady zarz�dzania zmianami w organizacji ruchu drogowego 

�ród�o: Opracowanie w�asne 

Celem wprowadzenia wysokiej jako%ci zmian 

w organizacji ruchu, nale�y korzysta& 

z wytycznych krajowych dotycz!cych rozwi!za# 

systemowych z zakresu stosowania 

poszczególnych %rodków organizacji ruchu 

(w tym jego uspokojenia). W Zrównowa�onej 

polityce transportowej miasta Wyszków zawarto 

przyk$ady dobrych praktyk zwi!zanych 

z organizacj! i zarz!dzaniem transportem 

indywidualnym (rozdzia$ 4.1.4.2) oraz sieci! 

uliczn!

                                                        

5 Realizacja inwestycji punktowo nie da efektu ca$o%ciowego 

� liniowego (od punktu A do punktu B), co w �aden sposób 

nie przyczyni si� do poprawy systemowej. 
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4.1.4.2 Katalog dobrych praktyk

Poni�ej przedstawione zosta$y przyk$ady 

krajowe, jak i zagraniczne dotycz!ce organizacji 

ruchu, które mog$yby zosta& wdro�one 

w Wyszkowie, celem uporz!dkowania systemu 

indywidualnego transportu samochodowego. 

Nale�y podkre%li&, �e przyk$ady tych rozwi!za# 

s! w du�ej mierze komplementarne, 

a rzeczywisty efekt ich dzia$a# b�dzie widoczny 

tylko w przypadku kompleksowego 

ich wdra�ania. 

n zarz!dzanie i kompleksowe podej%cie 

do organizacji ruchu 

W Polsce, przyk$adowym modelem zarz!dzania 

sieci! uliczn! na wi�kszym obszarze miejskim, 

jest projekt wykonany w Pu$awach w ramach 

projektu �DUTCH TOWN - Pilota�owy projekt 

uspokojenia ruchu w dzielnicy W$ostowice 

w Pu$awach i na drodze wojewódzkiej Nr 824 

od ul. Skowieszy#skiej do granicy miasta�. 

W pó'niejszych latach podobne rozwi!zania 

wdro�ono na terenie ca$ego osiedla, tworz!c 

w ten sposób jednolit! przestrze# 

pod wzgl�dem organizacji ruchu i wyst�puj!cych 

rozwi!za# in�ynieryjnych. W ramach 

kszta$towania sprawnej polityki zarz!dzania 

sieci! drogow! nale�y wprowadzi& kategoryzacje 

dróg na rozprowadzaj!ce oraz dojazdowe, 

co przedstawiono na Rys. 4.19. 

 

 

Rys. 4.19 Schemat wprowadzenia racjonalnych ogranicze" pr#dko$ci zale%nych od funkcji drogi 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie opracowania: �Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomoc# 
fizycznych $rodków technicznych� 
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n zmiana organizacji ruchu (Rys. 4.20 i Rys. 

4.21) 

Na poni�szych schematach przedstawiono 

propozycj� zmian organizacji ruchu w centralnej 

strefie Wyszkowa. Obie koncepcje zosta$y 

stworzone w oparciu o filozofi� uspokojenia 

ruchu samochodowego poprzez wprowadzenie 

dróg jednokierunkowych. Takie rozwi!zania, 

poprzez wyd$u�enie przejazdu (drogi oraz czasu) 

przez dany obszar, powoduj! zniech�cenie 

kierowców pokonuj!cych go do tej pory 

w miejskich przejazdach tranzytowych 

(pomi�dzy dzielnicami miasta) oraz wymuszaj! 

wyd$u�enie drogi pomi�dzy 'ród$em, a celem 

podró�y, co skutkowa& b�dzie zmniejszeniem 

ruchu na wybranych ci!gach komunikacyjnych 

oraz ograniczeniem liczby relacji skr�tnych 

na skrzy�owaniach. Wprowadzenie organizacji 

ruchu ze zwi�kszon! liczb! odcinków 

jednokierunkowych (w tym z ograniczeniem 

relacji skr�tnych), oprócz wyra'nego wzrostu 

poziomu bezpiecze#stwa ruchu drogowego 

i uspokojenia ruchu, tak�e zwi�kszy 

przepustowo%& poszczególnych skrzy�owa#. 

Przedstawione dwa warianty zmiany organizacji 

ruchu w centrum, pokazuj! mo�liwo%ci, które 

mog! by& wdra�ane np. w sposób ewolucyjny. 

Stopniowe zmiany pozwol! sprawdzi& 

zachowania kierowców oraz przyzwyczaj! 

ich do nowego podej%cia zarz!dcy dróg, 

dotycz!cego prowadzenia ruchu ko$owego. 

Organizacja ruchu przedstawiona na Rys. 4.21 

jest przyk$adow! organizacj! koncepcyjn!, której 

wdro�enie diametralnie zmieni$oby zasady 

poruszania si� samochodem po centrum 

Wyszkowa. Przed wprowadzeniem tak szeroko 

zakrojonych zmian, nale�y przeprowadzi& 

badania ruchu i analiz� przepustowo%ci 

poszczególnych elementów sieci ulicznej, w tym 

tak�e poza obszarem wskazanym 

do wprowadzenia zmian.
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Rys. 4.20 Przyk&adowa zmiana organizacji ruchu w strefie centrum miasta Wyszkowa � wariant 

minimalistyczny 

�ród�o: Opracowanie w�asne 
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Rys. 4.21 Przyk&adowa zmiana organizacji ruchu w strefie centrum miasta Wyszkowa � wariant rewolucyjny 

�ród�o: Opracowanie w�asne
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n zaw��anie pasów ruchu (do minimalnej 

dopuszczonej szeroko%ci 

 
Rys. 4.22 Zaw#%one pasy ruchu 

�ród�o: materia�y w�asne 

n segregacja ruchu na skrzy�owaniach, 

n ciche nawierzchnie, 

 
Rys. 4.23 Segregacja ruchu rowerowego na 

skrzy�owaniu 

�ród�o: materia�y w�asne 

 

Rys. 4.24 Przyk ad"segregacji"ruchu"rowerowego"na"

skrzy�owaniu 

�ród�o: materia�y w�asne 

n strefowanie ruchu ci!�arowego, 

n lokalizacja wag preselekcyjnych, 

n aktywne i pasywne urz#dzenia 

bezpiecze$stwa ruchu, 

n ograniczanie komunikacyjnej emisji liniowej, 

n wprowadzanie stref ograniczonego ruchu � 

Tempo-30, strefa zamieszkania, woonerfy, 

 
Rys. 4.25 Przyk ad"ulicy"dost#pnej"dla"pieszych,"

rowerzystów"i"kierowców 

�ród�o: materia�y w�asne 

 

n do%wietlanie przej%& i przejazdów, tworzenie 

aktywnych przej%& dla pieszych, 

 

Rys. 4.26 Woonerf"w"$odzi 

�ród�o: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/

Ulica_6_Sierpnia_w_%C5%81odzi_%282%29.jpg 
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4.1.5 Miejski system parkingowy

4.1.5.1 Polityka i kierunki

Swoboda i du�a dost!pno%& do bezp'atnych 

miejsc parkingowych w pasie drogowym ulic 

w Wyszkowie, szczególnie w obszarze centrum, 

oraz mo�liwo%& nieograniczonego czasowo 

parkowania, przyczynia si! zarówno do bardzo 

du�ego ograniczenia rotacji miejsc 

parkingowych, jak i do zwi!kszenia ruchu 

pojazdów. Efektem jest wysoki spadek 

przepustowo%ci ulic w centrum miasta, 

wyd'u�enie czasu znalezienia wolnego miejsca 

parkingowego, a tak�e wzrost emisji liniowej 

bezpo%rednio w pobli�u budynków 

mieszkalnych. 

Najskuteczniejszym sposobem na zwi!kszenie 

rotacji jest utworzenie strefy p'atnego 

parkowania (SPP) z cenami dostosowanymi do 

popytu na miejsca parkingowe (im wi!kszy, tym 

wy�sza cena). Stworzenie SPP wymusi rotacj! 

miejsc parkingowych oraz przyczyni si! do 

spadku liczby samochodów w takiej strefie. 

Wskazane jest tak�e utworzenie podstref, tak by 

wydawane abonamenty obowi#zywa'y tylko w 

jednej podstrefie (w pozosta'ych podstrefach 

obowi#zywa'aby op'ata za parkowanie), co tak�e 

przyczyni si! do zwi!kszenia rotacji miejsc 

parkingowych, poniewa� kierowcy nie b!d# 

zajmowa& miejsc w innych podstrefach 

ni� wskazana w abonamencie6 bez wa�nej 

przyczyny. Efektem ubocznym mo�e by& 

przenoszenie si! cz!%ci pojazdów poza SPP 

na miejsca niep'atne, dlatego te� wa�ny 

jest monitoring miejsc parkingowych poza 

granicami SPP i jej ewentualne rozszerzanie 

na kolejne nowe obszary miasta. 

Wielko%& SPP powinna by& determinowana 

poprzez wskazanie miejsc o zwi!kszonym 

zapotrzebowaniu na miejsca parkingowe. 

W przypadku Wyszkowa jest to obszar centrum, 

o wysokim wska*niku g!sto%ci zaludnienia. 

Poni�szy rysunek przedstawia przyk'adowy 

podzia' Wyszkowa na stref! i podstrefy p'atnego 

parkowania: 

n Strefa A, podzielona na dziewi!& podstref 

ze wzgl!du na mo�liwo%& wydawania 

abonamentów dla mieszka$ców 

oraz podmiotów gospodarczych danej 

podstrefy, 

n Strefa B o ni�szych op'atach ni� w strefie A, 

podzielona na trzy podstrefy ze wzgl!du 

na wydawanie abonamentów na zasadzie 

jw. 

Pobór op'at w SPP mo�e by& realizowany 

nast!puj#cymi metodami: 

n manualny pobór op'at przez 

tzw. parkingowych, 

n parkomaty, 

n zakup biletów parkingowych 

w wyznaczonych punktach i nast!pnie 

uzupe'nianie danych r!cznie przez 

parkuj#cego lub ich kasowanie 

w oznaczonych kasownikach, 

n aplikacje w smartfonach, 

n szlabany wjazdowe oraz wyjazdowe 

z parkomatem, 

n abonamenty parkingowe. 

 

                                                        

6 Abonament na dan# podstref! upowa�nia do parkowania 

w cenie abonamentu tylko w obszarze tej podstrefy. 

Parkowanie w pozosta'ych podstrefach wymaga uiszczenia 

stosownej op'aty za parkowanie. 
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Rys. 4.27 Przyk adowy"podzia "Wyszkowa"na"strefy"i"podstrefy"p atnego"parkowania. 

�ród�o: opracowanie w�asne.  

W przypadku mieszka$ców SPP wskazane 

jest zastosowanie preferencji cenowych, 

umo�liwiaj#cych parkowanie bez ogranicze$ 

czasowych w podstrefie wed'ug miejsca 

zamieszkania/zameldowania (np. abonament 

zerowy czy abonament okresowy7 w niskiej 

kwocie). 

Dzia'aniem synergicznym, maj#cym wp'yw 

na zmniejszenie si! liczby parkuj#cych 

                                                        

7 Abonament miesi�czny, kwartalny, pó�roczny i roczny. 

pojazdów, jest budowa parkingów P+R w pobli�u 

stacji kolejowych lub wa�nych przystanków 

komunikacyjnych, umo�liwiaj�cych 

pozostawienie auta i dalsz� podró� transportem 

publicznym. Dzi#ki temu rozwi�zaniu cz#�% 

podró�uj�cych pozostawi pojazd przed wjazdem 

do Wyszkowa. Zalecanym rozszerzeniem 

jest w&�czenie parkingów P+R w system 

komunikacji miejskiej, np. poprzez umo�liwienie 
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ta'szego lub bezp&atnego przejazdu osobom 

pozostawiaj�cym swoje pojazdy na parkingu 

P+R. 

Polityka miejskiego systemu parkowania 

powinna obejmowa%: 

n wprowadzenie nowej polityki parkingowej, 

ze szczególnym uwzgl#dnieniem strefy 

centrum oraz lokalizacji przy urz#dach, 

obiektach u�yteczno�ci publicznej 

i zdrowotnej, budynkach o�wiaty 

i nauczania, obiektach sportowych, 

n uporz�dkowanie mo�liwo�ci, sposobu 

i zasad parkowania w pasie drogowym 

zarz�dców dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych, 

n budowa parkingów P+R, 

n budowa parkingów B+R, 

n wykorzystanie pilota�owego parkingu P+R 

na ul. Le�nej (z lini� dowozow� do stacji 

kolejowej i dworca autobusowego oraz 

do strefy centrum) do zmiany charakteru 

podró�y po mie�cie. 

Kierunki rozwoju miejskiego systemu 

parkingowego: 

n wprowadzenie odp&atno�ci za parkowanie 

w okre�lonych dniach i godzinach � Strefa 

P&atnego Parkowania, co najmniej na ca&ym 

obszarze strefy centrum, 

n d��enie do likwidacji parkowania pojazdów 

na chodnikach w strefie centrum, 

n lokalizacja parkingów P+R przy ul. Le�nej 

oraz przy w#z&ach komunikacyjnych, 

n lokalizacja parkingów B+R przy w#z&ach 

komunikacyjnych.

4.1.5.2 Katalog dobrych praktyk 

Mo�liwe rozwi�zania: 

n parkingi wkomponowane w tkank# miejsk� 

(np. z zieleni� miejsk�), 

n dynamiczna informacja nt. zaj#to�ci miejsc 

na parkingach miejskich (Rys. 4.28), 

n utworzenie Strefy P�atnego Parkowania 

(co najmniej na obszarze centrum 

oraz w miejscach o wysokim wspó�czynniku 

zape�nienia miejsc parkingowych), wraz 

z pozostawieniem mo!liwo#ci parkowania 

dla mieszka$ców, 

n ograniczenie dost%pno#ci miejsc 

parkingowych w celu rozbudowy 

infrastruktury dla mieszka$ców.

 
Rys. 4.28 Przyk�ad dynamicznej informacji na temat zaj"to#ci miejsc parkingowych 

�ród�o: materia�y w�asne 
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Rys. 4.29 Tablica informuj$ca o mo�liwo#ciach dojazdu komunikacj$ publiczn$ przy parkingu P+R. 

�ród�o: materia�y w�asne  
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4.2 Kierunki rozwoju systemu transportowego po roku 2020 � Etap 

II

W Etapie II, do realizacji po roku 2020, polityka 

transportowa wskazuje na kontynuacj% dzia�a$ 

rozpocz%tych w Etapie I oraz na: 

n mo!liwo#& wprowadzenia strefy czystego 

transportu (strefy niskoemisyjnej8), 

np. w granicach strefy centrum lub Strefy 

P�atnego Parkowania, 

n wprowadzenie priorytetów dla komunikacji 

zbiorowej, 

n obni!enie nat%!enia ruchu, szczególnie 

tranzytowego w mie#cie, w tym 

wyprowadzenie ruchu ci%!arowego 

z centrum miasta � strefa 7,5 t, 

n podnoszenie poziomu bezpiecze$stwa 

ruchu drogowego, w tym segregacja ruchu 

pieszego i rowerowego poza stref' centrum, 

n mo!liwo#& zmiany podstawowego uk�adu 

drogowego miasta. 

Kierunki rozwoju w Etapie II dla ruchu pieszego � 

do kontynuacji lub realizacji po roku 2020, to: 

n usprawnienia w przemieszczaniu si% pieszo 

� likwidacja barier, skracanie d�ugo#ci 

doj#cia, szczególnie w rejonie dworców, 

przystanków, parkingów P+R i B+R, urz%dów, 

obiektów u!yteczno#ci publicznej, szpitali, 

przychodni, 

n uprzywilejowanie ruchu pieszego oraz ruchu 

rowerowego poza stref' centrum, 

n uwolnienie (oczyszczenie) przestrzeni 

chodników z przeszkód je zaw%!aj'cych, 

n uporz'dkowanie systemu parkowania 

przeszkadzaj'cego w swobodnym 

przemieszczaniu si% pieszych, 

                                                        

8 Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

elektromobilno#ci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 317). Strefy czystego transportu � obszary w miastach 

(szczególnie w centrum) wyznaczone przez prezydenta lub 

n dostosowywanie przej#& przez jezdnie 

do potrzeb osób o ograniczonej mobilno#ci 

(np. obni!anie kraw%!ników na przej#ciach 

dla pieszych, do#wietlanie przej#&) 

na drogach klasy technicznej GP i G, 

n zwi%kszanie poziomu bezpiecze$stwa ruchu 

drogowego, szczególnie pieszych, 

n doposa!anie przej#& dla pieszych � 

do#wietlanie, przej#cia aktywne itp., 

n wynoszenie przej#& dla pieszych lub ca�ych 

tarcz skrzy!owa$ na drogach klasy 

technicznej Z i ni!szych, 

n otwieranie przestrzeni ulicznej � strefy 

zamieszkania i woonerfy, 

n odseparowanie ci'gów pieszych (i pieszo-

rowerowych) od jezdni dróg klas 

technicznych GP i G oraz w wyj'tkowych 

przypadkach � Z, 

n usprawnienia w pieszym przemieszczaniu 

si% � likwidacja barier, skracanie d�ugo#ci 

doj#cia, szczególnie w rejonie dworców, 

przystanków, urz%dów, obiektów 

u!yteczno#ci publicznej, szpitali, przychodni, 

n uatrakcyjnianie przestrzeni dost%pnych 

dla pieszych, w szczególno#ci w pobli!u 

generatorów ruchu. 

Kierunki rozwoju w Etapie II dla ruchu 

rowerowego, to: 

n usprawnienia w poruszaniu si% rowerem � 

likwidacja barier, skracanie dojazdu, 

n usprawnianie transportu rowerowego 

oraz realizacja nowych odcinków dróg 

dla rowerów, w tym uzupe�ninie brakuj'cych 

odcinków pomi%dzy istniej'c' sieci' #cie!ek 

rowerowych, 

burmistrza, uprawniaj'ce do bezp�atnego wjazdu pojazdów 

elektrycznych, wodorowych lub z nap%dem gazowym (CNG 

lub LNG). Pozosta�e pojazdy obj%te by�yby okre#lon' op�at' 

za wjazd � za godzin% lub za ca�y dzie$. 
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n uwalnianie (oczyszczanie) przestrzeni dróg 

dla rowerów i ci'gów wspó�dzielonych 

z przeszkód je zaw%!aj'cych, 

n tworzenie parkingów rowerowych, w tym 

parkingów B+R, 

n lokalizacja parkingów B+R przy w%z�ach 

komunikacyjnych, 

n lokalizacja parkingów rowerowych 

w obszarze osiedli, stref aktywno#ci 

gospodarczej i przy wa!nych celach podró!y, 

n zwi%kszanie poziomu bezpiecze$stwa ruchu 

drogowego, szczególnie rowerzystów, 

n doposa!anie przejazdów rowerowych 

� np. do#wietlanie i przej#cia aktywne, 

n zmiany organizacji ruchu (np. ulice 

jednokierunkowe z kontrapasami 

dla pojazdów komunikacji zbiorowej 

i/lub rowerzystów, strefy Tempo-30, strefy 

zamieszkania, woonerfy), 

n wynoszenie przejazdów dla rowerzystów 

lub ca�ych tarcz skrzy!owa$ na wybranych 

drogach, 

n odseparowanie ci'gów rowerowych 

(i pieszo-rowerowych) od jezdni dróg klas 

technicznych GP i G oraz w wyj'tkowych 

przypadkach Z, 

n do#wietlanie przejazdów rowerowych. 

Kierunki rozwoju w Etapie II dla komunikacji 

zbiorowej (autobusowej i kolejowej), to: 

n marszrutyzacja linii autobusowych miejskich 

oraz lokalnych i regionalnych w mie#cie, 

n odpowiednia lokalizacja przystanków 

autobusowych (zag%szczenie sieci 

przystanków komunikacyjnych), 

n po�'czenia przesiadkowe poci'g-autobus, 

wraz z mo!liwo#ci' zapewnienia 

skomunikowa$, 

n w�'czenie parkingów P+R oraz B+R w system 

komunikacji miejskiej, 

n umo!liwienie podgl'du lokalizacji pojazdów 

na !ywo oraz planowania podró!y przy 

wykorzystaniu planera (np. w aplikacji 

mobilnej czy poprzez serwis internetowy), 

n wyposa!enie pojazdów w lokalizatory GPS 

wraz z udost%pnieniem ich pozycji on-line, 

np. poprzez aplikacj% mobiln' lub portal 

internetowy, 

n wzmocnienie roli gminnego transportu 

zbiorowego oraz jego uprzywilejowanie 

w strefie centrum, 

n zmiany organizacji ruchu (np. buspasy, ulice 

jednokierunkowe dla pojazdów 

z kontrapasami dla pojazdów komunikacji 

zbiorowej i/lub rowerzystów). 

Kierunki rozwoju w Etapie II dla transportu 

indywidualnego (osobowego i ci%!arowego), to: 

n tworzenie ulic pod k'tem ruchu pieszego 

i rowerowego, z jednoczesnym 

zachowaniem funkcjonalno#ci dla ruchu 

samochodowego (np. dost%pno#& miejsc 

parkingowych, strefy zamieszkania, 

woonerfy), 

n ograniczanie dopuszczalnej pr%dko#ci 

na drogach klasy technicznej GP i G, 

n uspokojenie ruchu na drogach klasy 

technicznej Z i ni!szych � pasywne i aktywne 

urz'dzenia bezpiecze$stwa ruchu 

drogowego, 

n minimalizowanie negatywnego wp�ywu 

ruchu ci%!arowego na otoczenie ulicy � 

#rodowisko naturalne i antropogeniczne, 

n usprawnienie przejazdu na ci'gach 

obwodnicowych dla strefy centrum � 

zamkni%cie dla ruchu tranzytowego ci'gu 

ul. Serockiej (od al. Marsza�ka Józefa 

Pi�sudskiego) i ul. Tadeusza Ko#ciuszki 

oraz ci'gu ul. Pu�tuskiej (od ronda pp�k 

Witolda Szaniawskiego) i ul. Gen. Józefa 

Sowi$skiego � przeniesienie ruchu 

tranzytowego na ci'g obwodnicy 

#ródmiejskiej Wyszkowa, 

n wprowadzanie usprawnie$ dla transportu 

indywidualnego poza stref' centrum, 

n ograniczenie ruchu pojazdów ci%!arowych 

na osi ulicy Tadeusza Ko#ciuszki i Serockiej 

od ul. Warszawskiej do ul. Marsza�ka Józefa 

Pi�sudskiego � przeniesienie na ci'g 

obwodnicy #ródmiejskiej, 

n strefowanie ruchu ci%!arowego, 
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n ograniczenie ruchu pojazdów ci%!arowych 

w mie#cie, poza wyznaczonymi trasami, 

wprowadzenie w strefie centrum strefy 7,5 t, 

n zmiany przebiegów dróg podstawowego 

uk�adu komunikacyjnego Wyszkowa � 

zamkni%cie ulic Tadeusza Ko#ciuszki, 

Gen. Józefa Sowi$skiego, Pu�tuskiej (rondo 

pp�k Witolda Szaniawskiego � Gen. Józefa 

Sowi$skiego), Warszawskiej (most drogowy 

na rzece Bug), Bia�ostockiej (obwodnica 

#ródmiejska � rondo ks. Wiktora 

Mieczkowskiego) dla przejazdów 

tranzytowych, 

n wyprowadzenie przebiegu DK62 z mostu 

na rzece Bug (ul. *ochowska, 

ul. Warszawska, ul. Tadeusza Ko#ciuszki 

na nowy przebieg z w%z�a S8 Wyszków 

Po�udnie przez w%ze� S8 Wyszków Pó�noc, 

ul. Bia�ostock' i obwodnic% #ródmiejsk' 

do ul. Serockiej i dalej po starym #ladzie � 

wy�'czenie mostu drogowego na Bugu 

z ruchu ci%!arowego oraz ruchu 

tranzytowego, 

n skrócenie DW618 do obwodnicy 

#ródmiejskiej (nowy przebieg DK62), 

n skrócenie dróg powiatowych do obwodnicy 

utworzonej z drogi ekspresowej S8, DK62 

i DW618, w tym utworzenie w strefie 

centrum tylko dróg gminnych 

i wewn%trznych, 

n zmiany przebiegu dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych � centrum 

sk�adaj'ce si% z dróg gminnych (jedynym 

zarz'dc' dróg w centrum b%dzie Burmistrz 

Wyszkowa). 

Kierunki rozwoju w Etapie II dla miejskiego 

systemu parkingowego, to: 

n tworzenie Stref P�atnego Parkowania 

w wybranych obszarach miasta poza stref' 

centrum, 

n ograniczenie dost%pno#ci do centrum 

dla komunikacji indywidualnej (samochody 

osobowe) � wprowadzenie strefy 

niskoemisyjnej9 z zakazem wjazdu pojazdów 

z silnikami spalinowymi lub co najmniej 

z silnikami spe�niaj'cymi odpowiedni' 

norm% emisji spalin (aktualnie EURO 6), 

n wprowadzenie bezp�atnego parkowania 

w Strefach P�atnego Parkowania 

dla pojazdów osobowych niskoemisyjnych � 

elektrycznych, hybrydowych, na paliwo CNG 

i LNG, 

n propagowanie transportu rowerowego 

oraz transportu niskoemisyjnego 

(zbiorowego i indywidualnego) w podró!ach 

miejskich i regionalnych, 

  

                                                        

9 Ustawodawstwo unijne oraz krajowe w dok�adnie 

sprecyzuje zasady wprowadzania stref czystego transportu i 

mo!liwo#ci wjazdu do nich poszczególnych grup i rodzajów 

pojazdów. 
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5 Oczekiwane efekty realizacji polityki transportowej 

5.1 Efekty realizacji Etapu I (do 2020 r.)

Dzia�ania zrealizowane w Etapie I do ko$ca 2020 

roku maj% na celu uzyskanie za�o!onych efektów 

zrównowa!enia wszystkich systemów 

transportowych, g�ównie w obszarze centrum. 

Nowe inwestycje oraz wdro!one zmiany 

organizacyjne, nowe sposoby zarz%dzania 

przestrzeni% transportow% i zmienione 

organizacje ruchu wp�yn%& maj% na odwrócenie 

hierarchii wa!no#ci systemów transportowych 

w Wyszkowie. 

W centrum miasta podstawowym systemem 

transportowym zostanie ruch pieszy i rowerowy, 

uzupe�niany transportem publicznym, 

systemem uzupe�niaj%cym b'dzie ruch 

samochodowy, a systemem marginalnym � ruch 

ci'!arowy. Wprowadzony zostanie nowy system 

parkowania w mie#cie, wraz ze Stref% P�atnego 

Parkowania w centrum.

5.1.1 Ruch pieszy

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej do roku 2020 w aspekcie ruchu 

pieszego: 

n otwarcie przestrzeni publicznej centrum 

miasta (w obszarze nowej strefy centrum) 

dla pieszych, 

n �oddanie� pieszym nale!nej im przestrzeni 

chodników, 

n uatrakcyjnianie przestrzeni dost'pnych 

dla pieszych, w szczególno#ci w pobli!u 

generatorów ruchu w strefie centrum, 

n u�atwienie i usprawnienie przemieszczania 

si' pieszo w pasie drogowym, szczególnie 

w nowej strefie centrum, 

n zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpiecze$stwa dla pieszych w ruchu 

drogowym, 

n wzrost podró!y pieszych w ruchu miejskim.

5.1.2 Ruch rowerowy 

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej do 2020 roku, w aspekcie ruchu 

rowerowego: 

n otwarcie obszaru centrum miasta (nowej 

strefy centrum) dla rowerzystów, 

n rozpocz'cie tworzenia funkcjonalnej sieci 

tras rowerowych w oparciu o istniej%ce 

jej odcinki (z wy�%czeniem nowej strefy 

centrum), 

n wzrost poziomu bezpiecze$stwa 

rowerzystów w ruchu drogowym, 

n usprawnianie transportu rowerowego poza 

stref% centrum, 

n �oddanie� rowerzystom przestrzeni ulicznej� 

strefy zamieszkania i woonerfy, 

n stworzenie sieci parkingów B+R i parkingów 

rowerowych, 

n wzrost podró!y rowerem w ruchu miejskim.
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5.1.3 Komunikacja zbiorowa 

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej do roku 2020 dla komunikacji 

zbiorowej: 

n poprawa standardu obs�ugi pasa!erów 

transportu zbiorowego, 

n funkcjonowanie systemu informacji 

pasa!erskiej, 

n ujednolicona informacja pasa!erska 

komunikacji miejskiej, linii komercyjnych 

oraz komunikacji kolejowej.

5.1.4 Transport indywidualny 

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej do roku 2020 dla komunikacji 

indywidualnej: 

n nowa strefa centrum, nadaj%ca priorytet 

w ruchu dla pieszych i rowerzystów � 

uspokojenie i ograniczenie ruchu pojazdów, 

n rozdzia� przestrzeni pasa drogowego 

pomi'dzy pojazdy a pieszych i rowerzystów 

w centrum miasta, 

n strefy ograniczonego (uspokojonego) ruchu 

w centrum (strefa Tempo-30, woonerfy, 

strefy zamieszkania), 

n nowa organizacja ruchu w strefie centrum � 

ograniczenie ruchu tranzytowego 

i mi'dzyosiedlowego, 

n wysoki poziom bezpiecze$stwa ruchu 

drogowego dla pieszych i rowerzystów, 

wzgl'dem ruchu pojazdów, 

n usprawnienia transportu indywidualnego 

poza stref% centrum � wykorzystanie 

potencja�u transportowego #ródmiejskiej 

obwodnicy miasta.

5.1.5 Miejski system parkingowy 

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej do roku 2020 w aspekcie 

miejskiego systemu parkingowego: 

n nowa polityka parkingowa porz%dkuj%ca 

zasady i mo!liwo#ci parkowania w pasie 

drogowym, 

n Strefa P�atnego Parkowania w centrum 

miasta, 

n parkingi P+R (np. na ul. Le#nej) oraz B+R, 

n parkingi rowerowe. 
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5.2 Efekty realizacji Etapu II (po 2020 r.) 

Dzia�ania realizowane w Etapie II po roku 2020 

s% zarówno kontynuacj% dzia�a$ z Etapu I � 

dalszy rozwój oraz zwi'kszanie zasi'gu na ca�y 

obszar miasta, jak i nowymi elementami oraz 

procesami rozwoju systemów transportowych 

w Wyszkowie. 

Etap II ma na celu uzyskanie efektów 

zrównowa!enia i wspó�pracy systemów 

transportowych w ca�ym mie#cie, w powi%zaniu 

z otoczeniem Wyszkowa. Dalsze dzia�ania maj% 

na celu uspokojenie ruchu w ca�ym mie#cie � 

uwalniaj%c centrum miasta oraz most drogowy 

na rzece Bug od ruchu tranzytowego.

5.2.1 Ruch pieszy

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej po roku 2020 w aspekcie ruchu 

pieszego: 

n kontynuacja dzia�a$ z Etapu I na obszarze 

ca�ego miasta, 

n wzrost poziomu bezpiecze$stwa pieszych 

w ruchu drogowym, w tym segregacja ruchu 

pieszego, 

n dalszy wzrost podró!y pieszych w ruchu 

miejskim.

5.2.2 Ruch rowerowy

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej po 2020 roku w aspekcie ruchu 

rowerowego: 

n kontynuacja dzia�a$ z Etapu I na obszarze 

ca�ego miasta, 

n funkcjonalna sie& tras rowerowych, 

n wzrost poziomu bezpiecze$stwa 

rowerzystów w ruchu drogowym, w tym 

segregacja ruchu rowerowego poza stref% 

centrum, 

n dalszy wzrost podró!y rowerem w ruchu 

miejskim, 

n uzupe�nianie sieci parkingów B+R 

oraz parkingów rowerowych.

5.2.3 Komunikacja zbiorowa

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej po oku 2020 w aspekcie 

komunikacji zbiorowej: 

n kontynuacja dzia�a$ z Etapu I, 

n sprawny system komunikacji zbiorowej, 

n priorytety dla komunikacji zbiorowej 

wzgl'dem komunikacji indywidualnej, 

n wykorzystany i wzmocniony potencja� 

komunikacji miejskiej, 

n wzrost liczby pasa!erów w komunikacji 

miejskiej, 

n spadek podró!y samochodowych 

po mie#cie, 

n przesiadki komunikacja miejska � 

komunikacja lokalna i regionalna (autobus 

i poci%g).
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5.2.4 Transport indywidualny 

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej po 2020 roku w aspekcie 

transportu indywidualnego: 

n kontynuacja dzia�a$ z Etapu I, 

n wprowadzenie strefy czystego transportu � 

strefy niskoemisyjnej w centrum miasta, 

n ograniczenie ruchu pojazdów ci'!arowych � 

strefowanie ruchu ci'!arowego, 

n ograniczenie ruchu pojazdów ci'!arowych w 

strefie centrum � strefa 7,5 t, 

n strefy uspokojonego ruchu (Tempo-30, 

strefy zamieszkania, woonerfy), 

n zmiany podstawowego uk�adu drogowego 

miasta oraz wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego z centrum � zmiana przebiegu 

DK62 i DW618, 

n podnoszenie poziomu bezpiecze$stwa 

ruchu drogowego, w tym segregacja 

ruchu pieszego i rowerowego.

5.2.5 Miejski system parkingowy 

Oczekiwane efekty realizacji polityki 

transportowej po roku 2020 dla miejskiego 

systemu parkingowego: 

n kontynuacja dzia�a$ z Etapu I, 

n Strefy P�atnego Parkowania w wybranych 

obszarach miasta poza stref% centrum, 

n ograniczenie dost'pno#ci do centrum 

dla komunikacji indywidualnej � strefa 

niskoemisyjna, 

n bezp�atne parkowanie w Strefach P�atnego 

Parkowania dla pojazdów osobowych 

niskoemisyjnych, 

n rozbudowa systemu parkingów P+R 

oraz B+R, 

n rozbudowa sieci parkingów rowerowych, 

n propagowanie transportu rowerowego 

oraz transportu niskoemisyjnego 

w podró!ach miejskich. 
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6 System wdra�ania i monitorowania

Zarz%dzanie wdro!eniem zrównowa!onej 

polityki transportowej miasta Wyszków powinno 

by& oparte o monitoring procesu wdra!ania 

przedstawionych w niniejszej polityce dzia�a$ 

i ocen' efektów ich realizacji. Gromadzenie 

danych, ich przetwarzanie, analiza i interpretacja 

zmian dotycz%cych bie!%cych warto#ci 

wska(ników i porównywaniu ich z warto#ciami 

docelowymi dla roku 2020 oraz po roku 2020 

(z perspektyw% do roku 2025), pozwol% 

na obiektywn% ocen' polityki transportowej 

Wyszkowa oraz aktualizacj' jej tre#ci. 

Zakres tematyczny monitoringu wyznaczaj% 

przedstawione dzia�ania i wynikaj%ce z nich 

inwestycje oraz projekty realizacyjne. W trakcie 

prac mo!e si' okaza&, !e pojawi�y si' nowe 

uwarunkowania, które nale!y uwzgl'dni& 

w dalszych pracach, albo nowe dzia�anie, 

dotychczas pomijane lub niedostatecznie 

sprecyzowane. 

Proces monitoringu wykorzystuje narz'dzia, 

do których zalicza si' mi'dzy innymi: 

n zbiór informacji opisowych poszczególnych 

elementów niniejszego dokumentu, 

n dane statystyczne dost'pne 

w opracowaniach GUS, 

n zbiór wska(ników10, wraz z okre#lonymi 

warto#ciami bazowymi, cz'stotliwo#ciami 

pomiaru i (ród�ami danych, okre#lonych 

dla poszczególnych dzia�a$11, 

n badania, analizy, ekspertyzy, opracowania, 

wywiady, kwestionariusze, obserwacje, 

rekomendacje i inne informacje istotne 

w aspekcie bie!%cego zarz%dzania 

mobilno#ci%, 

                                                        

10 Wska(nik � wielko#& obserwowalna i mierzalna, 

bezpo#rednio lub po#rednio zale!na od realizacji dzia�a$ 

planu mobilno#ci, a trend zmiany warto#ci wska(nika w 

porównaniu z jego warto#ci% bazow% jest miar% realizacji 

danego elementu. 

n samorz%dowe dokumenty strategiczne, 

plany transportowe, bud!ety jst, wieloletnie 

programy rozwojowe oraz inwestycyjne, 

wieloletnie prognozy finansowe 

lub wieloletnie programy inwestycyjne, 

polityki, procedury itp. 

Samo monitorowanie b'dzie procedur% 

sk�adaj%c% si' z czynno#ci, realizowanych 

w ustalonym cyklu: 

n gromadzenie informacji i danych oraz 

przetwarzanie ich, dokonywane w trybie 

ci%g�ym, 

n identyfikacja szans i zagro!e$, szczególnie 

nowych, dotychczas niezidentyfikowanych, 

n sporz%dzanie raportów na temat 

zaawansowania realizacji niniejszego 

dokumentu, z których powinny wynika& 

wnioski odno#nie do zmian procesu 

wdra!ania, przydatno#ci i jako#ci 

wska(ników s�u!%cych ocenie stopnia 

realizacji, jak równie! � na temat aktualno#ci 

dzia�a$ i realizuj%cych je projektów. 

W ramach monitoringu dzia�a$ mo!na uj%& 

poni!sze wska(niki realizacji, odpowiadaj%ce 

poszczególnym dzia�aniom. Dla ka!dego 

wska(nika okre#lono trend jego zmian. Zak�ada 

si', !e poszczególne efekty dzia�a$ zostan% 

osi%gni'te do roku 2020 i nast'pnie do roku 

2025. 

Informacje te prze�o!% si' na raport ewaluacyjny. 

Dokument ten b'dzie dostarcza� informacje 

niezb'dne do wskazania efektywno#ci kosztowej 

realizacji poszczególnych dzia�a$ i projektów 

inwestycyjnych. B'dzie on, wraz z wnioskami 

11 Osi%gni'cie za�o!onych zmian wska(ników oznacza& 

b'dzie prawid�owe wykonywanie wyznaczonych zada$, co 

prze�o!y si' na realizowanie wyzwa$ planu mobilno#ci. 
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dotycz%cymi zmian i aktualizacji niniejszego 

dokumentu. 

Dzia�ania przedstawione w Tab. 6.1 wykazuj%, 

!e poszczególne dzia�ania polityki transportowej 

posiadaj% wspólne wska(niki rezultatu. Oznacza 

to, !e z konkretnych dzia�a$, dotycz%cych 

jednego rodzaju systemu transportowego, 

wynikaj% oczekiwane rezultaty, spójne 

z rezultatami innego systemu. Przyk�adem mo!e 

by& utworzenie strefy uspokojonego ruchu, 

która wp�ywa zarówno na ruch pieszy, rowerowy 

oraz komunikacj' indywidualn%.

Tab. 6.1 Zestawienie dzia�a�, wska�ników i oczekiwanych rezultatów realizacji Zrównowa�onej Polityki 

Wyszkowa 

Dzia!anie Wska"nik rezultatu Oczekiwany rezultat 

Ruch pieszy 

Liczba utworzonych 

lub zmodernizowanych przej#& 
Usprawnienia ruchu pieszego 

Liczba stref uspokojonego ruchu 

samochodowego w centrum 

Wyszkowa oraz ulic 

z ograniczeniami dla ruchu 

ci'!arowego i obszarów 

strefowania uchu ci'!arowego 

Uprzywilejowanie ruchu pieszego w strefie 

centrum Wyszkowa wzgl'dem pozosta�ych 

uczestników ruchu 

Ruch 

rowerowy 

Uprzywilejowanie ruchu rowerowego 

wzgl'dem ruchu samochodowego w strefie 

centrum Wyszkowa 

Komunikacja 

indywidualna 

Uspokojenie ruchu samochodowego 

w obszarze centrum Wyszkowa 

Ograniczenie ruchu ci'!arowego 

Utworzenie Strefy P�atnego 

Parkowania 

Zwi'kszenie rotacji pojazdów w obszarze 

o du!ym obci%!eniu parkuj%cymi pojazdami 

Miejski system 

parkingowy Liczba parkingów typu P+R 

oraz B+R i parkingów rowerowych 

Utworzenie parkingu P+R umo!liwiaj%cego 

pozostawienie samochodu i przesiadk' 

do pojazdu komunikacji zbiorowej 

Komunikacja 

zbiorowa 

Analiza dost'pno#ci przystanków 

w gminie Wyszków pod k%tem 

niedostatecznej obs�ugi 

podró!nych 

Zwi'kszenie dost'pno#ci przystanków 

i skrócenie dróg doj#cia, zwi'kszenie zasi'gu 

obszarowego dzia�ania komunikacji zbiorowej 

Liczba utworzonych 

lub zmodernizowanych 

przystanków komunikacyjnych 

Utworzenie jednolitego standardu 

infrastruktury przystankowej oraz planu jego 

wdro!enia 

"ród#o: Opracowanie w#asne  



 
Zrównowa�ona polityka transportowa miasta Wyszkowa 

 
 

 41 

 

7 Spis tabel 

Tab. 1.1 Ró�nice w klasycznym podej�ciu do zarz�dzania transportem w mie�cie, a podej�ciu 

zrównowa�onym ................................................................................................................................................ 4 

Tab. 6.1 Zestawienie dzia!a#, wska$ników i oczekiwanych rezultatów realizacji Zrównowa�onej Polityki 

Wyszkowa ......................................................................................................................................................... 40 
 

  



 

Zrównowa�ona polityka transportowa miasta Wyszkowa 
 

 

42  

 

8 Spis ilustracji 

Rys. 2.1 Kierunki wyznaczone przez polityk� transportow� miasta ............................................................ 6 

Rys. 2.2 Misja transportowa miasta Wyszkowa ............................................................................................. 6 

Rys. 2.3 Cele polityki transportowej Wyszkowa ............................................................................................. 7 

Rys. 3.1 Determinanty rozwoju transportu w Wyszkowie ............................................................................ 8 

Rys. 4.1 Pi%& zasad bezpiecze#stwa sieci drogowej .................................................................................... 10 

Rys. 4.2 Woonerf - Uspokojenie ruchu poprzez zmian% organizacji ruchu i równomierne 

uprzywilejowanie wszystkich u�ytkowników drogi ...................................................................................... 13 

Rys. 4.3 Przyk!ad ulicy z wyniesion� tarcz� skrzy�owania .......................................................................... 14 

Rys. 4.4 Planowana sie& dróg rowerowych w Wyszkowie .......................................................................... 16 

Rys. 4.5 Stojaki rowerowe pozwalaj�ce na bezpieczne przypi%cie jedno�ladu. ...................................... 17 

Rys. 4.6 Gumowe zabezpieczenie, umieszczone na stojaku przed, porysowaniem roweru ................. 17 

Rys. 4.7 Stacja z narz%dziami do naprawy rowerów.................................................................................... 17 

Rys. 4.8 Przyk!ad parkingu rowerowego przy kraw%dzi ulicy ..................................................................... 17 

Rys. 4.9 Przyk!ad fizycznej separacji ruchu rowerowego od ulicy ............................................................. 18 

Rys. 4.10 Wprowadzenie ruchu rowerowego z jezdni na �cie�k% przed skrzy�owaniem z drog� o 

wy�szej kategorii .............................................................................................................................................. 18 

Rys. 4.11 Pasy rowerowe wzd!u� jezdni bez dodatkowych separatorów ................................................. 18 

Rys. 4.12 Pasy rowerowe wzd!u� jezdni bez dodatkowych separatorów ................................................. 18 

Rys. 4.13. Przyk!ad jezdni z buspasem .......................................................................................................... 19 

Rys. 4.14 Przyk!ad jednolitej informacji pasa�erskiej stworzonej przez organizatora dla wielu 

przewo$ników ................................................................................................................................................... 20 

Rys. 4.15. Przyk!ad infrastruktury przystankowej � profilowany kraw%�nik, u!atwiaj�cy wsiadanie do 

pojazdu niskopod!ogowego/niskowej�ciowego........................................................................................... 20 

Rys. 4.16. Przyk!ad infrastruktury przystankowej � wiata, nazwa przystanku, tablica na rozk!ady jazdy

 ............................................................................................................................................................................ 20 

Rys. 4.17. Przyk!ad lokalizacji GPS w gminie 'roda 'l�ska ......................................................................... 20 

Rys. 4.18 Zasady zarz�dzania zmianami w organizacji ruchu drogowego ............................................... 22 

Rys. 4.19 Schemat wprowadzenia racjonalnych ogranicze# pr%dko�ci zale�nych od funkcji drogi ..... 23 

Rys. 4.20 Przyk!adowa zmiana organizacji ruchu w strefie centrum miasta Wyszkowa � wariant 

minimalistyczny ................................................................................................................................................ 25 

Rys. 4.21 Przyk!adowa zmiana organizacji ruchu w strefie centrum miasta Wyszkowa � wariant 

rewolucyjny ....................................................................................................................................................... 26 

Rys. 4.22 Zaw%�one pasy ruchu ..................................................................................................................... 27 

Rys. 4.23 Segregacja ruchu rowerowego na skrzy�owaniu ........................................................................ 27 

Rys. 4.24 Przyk!ad segregacji ruchu rowerowego na skrzy�owaniu ......................................................... 27 

Rys. 4.25 Przyk!ad ulicy dost%pnej dla pieszych, rowerzystów i kierowców ............................................ 27 

Rys. 4.26 Woonerf w (odzi .............................................................................................................................. 27 

Rys. 4.27 Przyk!adowy podzia! Wyszkowa na strefy i podstrefy p!atnego parkowania. ......................... 29 

Rys. 4.28 Przyk!ad dynamicznej informacji na temat zaj%to�ci miejsc parkingowych ............................ 30 

Rys. 4.29 Tablica informuj�ca o mo�liwo�ciach dojazdu komunikacj� publiczn� przy parkingu P+R. . 31 

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska



 

 



�

�

�


