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KRÓTKA HISTORIA TRASY TRAMWAJOWEJ DO ZĄBEK
BARDZO KRÓTKA…

1. „Wstępne studium przedłużenia trasy tramwajowej do Ząbek” 
wykonane w roku 2007 na zlecenie Urzędu Miasta Ząbki.

2. Brak konkretnych działań przez 12 lat w kierunku realizacji 
trasy tramwajowej!

3. Stowarzyszenie „Moje Ząbki” 2018 i 2019 – działania na rzecz 
budowy trasy tramwajowej na do Ząbek lub szybkiej 
komunikacji autobusowej



SCHEMAT TRASY



1. Brak widocznych działań ws. realizacji trasy tramwajowej i drogowej od roku 2007.
2. Brak świadomości mieszkańców w zakresie możliwego rozwoju komunikacji miejskiej i 

nowego korytarza transportowego. 
3. Brak współdziałania sąsiadujących obszarów na rzecz rozwiązywania wspólnego problemu.
4. Poszukiwania alternatywnego, ale tańszego rozwiązania.
5. Temat zaprezentowany został przed wieloma gremiami i otrzymał poparcia oraz 

deklaracje współpracy przy realizacji celu.

POWÓD INTERWENCJI WS. TRASY TRAMWAJOWEJ I 
DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 
„MOJE ZĄBKI”



KTO POPIERA NASZE DZIAŁANIE ?

1. Mieszkańcy Miasta Ząbki
2. Rada Miasta Ząbki
3. Starosta Wołomiński
4. Rada Osiedla Targówek Fabryczny „Sąsiad”
5. Burmistrz Dzielnicy Rembertów
6. Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Polityki Mobilności i Transportu

Czy to będzie tramwaj czy metrobus niech rozstrzygnie 
techniczno-ekonowmiczne studium wykonalności, ale 
działajmy w tym temacie.
PROSIMY O POPARCIE NASZEJ INICJATYWY









WYSTĄPIENIE 
STOWARZYSZENIA DO WIELU 
WŁODARZY Z PROŚBĄ O 
KORDYNACJĘ DZIAŁAŃ



WSPÓLNE PROBLEMY KOMUNIKACYJNE ZĄBEK, 
TARGÓWKA I REMBERTOWA 

1. Ogromny przyrost liczby mieszkańców w latach 2007-2020 – nowe osiedla w 
Ząbkach i na granicy z Ząbkami w z nim samochodów osobowych.

2. Ograniczony dostęp do przeciążonej linii kolejowej do Dw. Wileńskiego, a 
zostaną zbudowane dodatkowe przystanki kolejowe zwiększające popyt i 
zmniejszające prędkość komunikacyjną (Łodygowa, T. Rozwadowskiego). 

3. Ograniczony dostęp do stacji PKP Rembertów – około 6 km Ząbek 
południowych.

4. Wszystkie główne połączenia drogowe w kierunku Warszawy zakorkowane w 
godzinach szczytu – Łodygowa, Chełmżyńska, Janowiecka/Swojska.

5. Budowa trasy S17 i węzła ząbki – w ciągu najbliższych 5 lat.
6. Komunikacja autobusowa bez szans na priorytet – wąskie ulice, a więc brak 

alternatywy dla komunikacji indywidualnej.
7. Smog przez większą część roku zwiększający się z roku na rok.
Co dalej?



SCHEMAT POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Z WARSZAWĄ – KIERUNEK ZACHODNI



PLANY WARSZAWY CO DO BUDOWY TRASY 
NOWO-ZIEMOWITA (TARGÓWEK I ZĄBKI)

PLAN SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY - LISTOPAD 2018

1. Przeanalizowano 11 tras tramwajowych wskazywanych jako zasadne do realizacji

2. Trasa tramwajowa do Ząbek w roku 2040 prognozy – 1800 pasażerów/godz./kierunek

3. Trasa tramwajowa do Ząbek rekomendowana z następującą uwagą:

„Wniosek warunkowy – rekomendacja dot. wysokiej jakości korytarza 
transportu zbiorowego - decyzja o rodzaju środka transportu powinna wynikać 
ze studium wykonalności”

JAK TO ? TRASA TRAMWAJOWA, A ŚRODEK TRANSPORTU NIEZNANY?



CO NA TO MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH -
PISMO DO STOWARZYSZENIA
KRĘTA DROGA DO REALIZACJI TRASY TRAMWAJOWEJ?

1. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Maz. w dniu 19.12.2019 
ujęto przebudowę przedłużenia drogi z Warszawy – do Ząbek tzw. ul. 
Nowoziemowita (trasa o długości około 7 km w tym 3 km na terenie Ząbek).

2. Poparcie MZDW – „inwestycja w docelowym układzie komunikacyjnym w 
znaczący sposób usprawni dojazd terenu Miasta Ząbki”.

3. Niestety z dostępnych dokumentów finansowania Miasta Stołecznego Warszawy 
wynika, że na lata 2019-2045 samorząd Stołeczny nie planuje realizacji trasy 
do granic miasta Ząbki!!!

A była szansa, że będziemy mieli tramwaj już w 2040,

a tu… do 2045 r. – SIĘ NIE PRZEWIDUJE



ZATEM JAKI ŚRODEK TRANSPORTU DO ZĄBEK?
TRAMWAJ CZY AUTOBUS?

1. BYŁ SOBIE TAKI DOKUMENT: „Studium efektywności obsługi transportem 
zbiorowym wybranych korytarzy transportowych Warszawy, wykonany na 
zlecenie Miasta st. Warszawy, maj 2014.

2. Dotyczył on analizy efektywności planowanych dwóch tras tramwajowych: Dw. 
Zachodni – Wilanów oraz na Gocław przy założeniu dwóch środków transportu: 
tramwaj i autobus przy uwzględnieniu rozwoju sieci metra w Warszawie.

3. Wnioski z tego dokumentu są jednoznaczne – w każdym aspekcie szybki 
autobus wygrywa z tramwajem.

Jeśli tak jest naprawdę, to dlaczego nie zbudować trasy szybkiej komunikacji 
autobusowej do Ząbek? Będzie taniej, a jeśli taniej to jest szansa szybszej 
realizacji inwestycji.



CO TO JEST METROBUS?

To nic innego jak system transportowy oparty na dedykowanej jezdni tylko dla 
komunikacji autobusowej. Systemy tego typu funkcjonują z dużym powodzeniem w 
Ameryce Południowej (ale także na pozostałych kontynentach). Nakłady inwestycyjne 
i utrzymaniowe na to rozwiązanie są dużo mniejsze niż na budowle i infrastrukturę 
tramwajową. Dodatkowe zalety w odniesieniu do transportu tramwajowego to:
1. większa niezawodność niż system tramwajowy poprzez możliwość omijania 

uszkodzonego/popsutego taboru,
2. szybsza budowa i wdrożenie,
3. mniejsze odziaływanie na środowisko pod względem hałasu i wibracji oraz prądów 

błądzących,
4. możliwość wykorzystania taboru z całej sieci drogowej,
5. układ drzewiasty systemu komunikacyjnego – możliwość włączenia do systemu 

lokalnych tras autobusowych,
6. mniejsza zajętość terenu (brak kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej)
7. większa estetyka - brak konstrukcji wsporczych i sieci trakcyjnej.



PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE SYSTEMU METROBUSA

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit_in_Brazil



TRASA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ZAMIAST 
TRAMWAJOWEJ JAK ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE

1. Pomysł trasowania nie odbiega od poprzednio proponowanych 
rozwiązań.

2. ul. Kijowska – 1,6 km – gotowa do włączenia w projekt

3. Zabraniecka, Księcia Ziemowita i Swojska – 2,5 km – rozbudowa

4. Nowoziemowita na terenie Warszawy – 1,0 km - budowa

5. Nowoziemowita na terenie Ząbek – 2,1 km – budowa

Koniec trasy na rondzie Sosnowa/Gajowa w Ząbkach, a może dalej?

Zobaczmy bardziej szczegółowy przebieg trasy!



SZYBKA TRASA AUTOBUSOWA 
MOŻLIWE ROZWIĄZANIA NA SZLAKU

Na poszczególnych odcinkach możliwe są następujące rozwiązania z 
uprzywilejowaniem ruchu autobusowego.

1. Wydzielona jezdnia dwukierunkowa lub jednokierunkowa dla 
autobusów – METROBUS oraz 4 pasy ruchu w 2 jezdniach.

2. Wydzielone pasy ruchu dla autobusów – BUSPASY. Przekrój  - 4 pasy 
ruchu w jednej jezdni.

3. Wydzielone pasy ruchu dla autobusów – BUSPASY. Przekrój  - 2 pasy 
ruchu w 2 jezdniach.

Możliwości techniczne i alternatywne rozwiązania wskaże studium 
wykonalności.



KOMPLEMENTRANOŚĆ POMYSŁU  
METROBUS/BUSPAS

1. Pierwszy odcinek już jest gotowy do wydzielenia pasa dla autobusów -
Kijowska.

2. Obsługa Rembertowa przez trasę Nowoziemowita.

3. Połączenia międzydzielnicowe przez Ząbki.

4. Budowa szybkiej komunikacji autobusowej wpisuje się w obecne potrzeby 
rozbudowy ul. Swojskiej i ul. Ziemowita – zły stan ulic.

5. Stosunkowo mały koszt budowy i przebudowy układu drogowego.

6. Ograniczenie zanieczyszczeń na całej trasie poprzez wyeliminowanie części 
samochodów osobowych.

7. Zastosowanie autobusowego taboru elektrycznego o mniejszym zużyciu energii 
niż tramwaj oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Dynamiczny rozwój 
pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym.



KOSZTY BUDOWY SYSTEMU SZYBKIEGO 
TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO

1. Wstępne analizy wykazują koszt budowy szybkiej trasy autobusowej na 
poziomie około 95 mln zł brutto (w tym zawarty jest koszt rozbudowy ul. 
Swojskiej i Ziemowita w całym przekroju).Koszt taboru autobusowego 
elektrycznego  to około 35 mln zł brutto.

2. Koszt budowy trasy tramwajowej to koszt około 234 mln zł brutto.Koszt
taboru tramwajowego to około 80 mln zł brutto.

Są to szacunki Stowarzyszenia „Moje Ząbki” (2019 R.), ale zbieżne z wnioskami 
„Studium efektywności obsługi transportem zbiorowym wybranych korytarzy 
transportowych Warszawy, na zlecenie Miasta st. Warszawy, maj 2014.



KOSZTY BUDOWY SYSTEMU SZYBKIEGO 
TRANSPORTU AUTOBUSOWEGO I TRAMWAJOWEGO
Koszty inwestycyjne Autobus [mln brutto] Tramwaj [mln brutto]

Suma kosztów infrastruktury  95 234

Tabor 35 80

Suma kosztów infrastruktury  130 314
Różnica kosztów 
inwestycyjnych

184

Koszty eksploatacyjne 

Dane z roku 2014  Autobus - 8,09 zł/poj.-km

Tramwaj 12,11 zł/poj.-km

Koszty nie zawierają zakupu gruntów oraz uzbrojenia 
terenu poza niezbędną obsługę pasa drogowego.



WĘZEŁ „ZĄBKI” NA TRASIE S17

Wg obecnych deklaracji GDDKiA Wschodnia Obwodnica Warszawy zostanie zrealizowana w ciągu 5 
lat (być może w nieco dłuższej perspektywie). Z tym faktem wiąże się budowa dużego węzła 
drogowego „Ząbki” którego lokalizacja zostanie ostatecznie ustalona jeszcze do końca br. Ten 
węzeł umożliwi połączenie wszystkich relacji DW 631 i DW 634 z trasami ekspresowymi S17 i S8. O 
ile dostęp do obwodnicy Warszawy stanie się w rejonie Ząbek bardzo wygodny to duża 
przepustowość tych tras spowoduje trudności w rozprowadzeniu ruchu dla znajdujących cel 
podróży w Ząbkach oraz przyległych dzielnicach Warszawy. W tych okolicznościach 
najistotniejszymi działaniami zdają się być w naszej ocenie:

• Budowa ul. Nowoziemowita na terenie miasta Ząbki jako odcinka drogi wojewódzkiej w pasie 
terenu przeznaczonym od kilkudziesięciu na to zadanie, co spowoduje udrożnienie ruchu na 
terenie Miasta Ząbki skracając czas podróży do Warszawy. 

• Budowa sprawnego środka transportu zbiorowego na odcinku Ząbki - Dw. Wschodni np. trasa 
tramwajowa lub trasa metrobusa.

• Budowa węzła przesiadkowego w rejonie węzła „Ząbki” trasy S17, np. przy ul. Ks. Skorupki w 
Ząbkach lub innej lokalizacji w zależności od konkretnych rozwiązań lokalizacyjnych i 
geometrycznych tego węzła.



TRASA AUTOBUSOWA ZA 5 LAT?
PO CO SIĘ TAK ŚPIESZYĆ.
MOŻE TRAMWAJ ZA 25 LAT? MOŻE JEDNAK WCZESNIEJ?

Dla nas budowa trasy szybkiego transportu autobusowego jest oczywista:
1. Miasto Ząbki, Targówek oraz Rembertów otrzyma szybki środek transportu do 

Warszawy redukując emisję spali i zmniejszy korki.
2. Warszawa (Targówek Fabryczny, Elsnerów i Rembertów) skorzysta z tej trasy na takich 

samych zasadach jak Miasto Ząbki (podłączenie do trasy odrębnych linii autobusowych 
np. z os. Wilno czy Rembertowa). Dodatkowo odciążona zostanie z części pasażerów 
w Ząbkach linia kolejowej do Dw. Wileńskiego i zwiększy to atrakcyjność kolei na 
kolejnym przystankach przed Dw. Wileńskim.

3. Warszawa otrzyma przebudowaną/rozbudowaną ul. Swojską i ul. Ziemowita, być może 
nawet sfinansowaną częściowo z dofinasowania na infrastrukturę służąca nowemu 
systemowi transportowemu (metrobus lub trasa tramwajowa).

4. Województwo Mazowieckie oraz Powiat Wołomiński skorzysta z budowy nowego 
odcinka drogi wojewódzkiej, a w dalszej perspektywie być może z węzła 
przesiadkowego przy węźle Ząbki na trasie S17. 

5. Nowa trasa w ciągu ul. Nowoziemowita umożliwi lokalizacje węzła przesiadkowego 
przy węźle „Ząbki” na trasie S17. W ramach węzła przesiadkowego może powstać 
także zajezdnia autobusowa lub tramwajowa.



PRZYKŁAD NOWOCZESNEGO TRANSPORTU 
AUTOBUSOWEGO – PERON WYSPOWY

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit



PRZYKŁAD NOWOCZESNEGO TRANSPORTU 
AUTOBUSOWEGO – PERON Z WIATĄ I DRZWIAMI 
BEZPIECZEŃSTWA 

Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit



Manchester–Salford-Leigh 
w Wielkiej Brytanii

Źródło: https://engole.info/leigh-ellenbrook-guided-busway/

PRZYKŁAD WYDZIELONEJ TRASY AUTOBUSOWEJ
Z KRAWĘŻNIKAMI PROWADZĄCYMI 



WNIOSKI

1. Czy to będzie tramwaj czy metrobus niech rozstrzygnie 
studium wykonalności, ale działajmy w tym temacie !

2. Pierwszy krok to porozumienie między beneficjentami i 
wykonanie techniczno-ekonomicznego studium 
wykonalności. Rada Miasta Ząbki wykonała pierwszy krok 
w tym kierunku.

PROSIMY O POPARCIE NASZEJ INICJATYWY

STOWARZYSZENIE "Moje Ząbki" ul. Żabia 13, 05-091 Ząbki

https://mojezabki.org.pl/tramwaj-do-zabek/ "


