
Koncepcja rozwiKoncepcja rozwiąązania komunikacyjnego dworca autobusowegozania komunikacyjnego dworca autobusowego
przy Dworcu Wschodnim w Warszawieprzy Dworcu Wschodnim w Warszawie

wraz z jego analizwraz z jego analiząą funkcjonalnofunkcjonalno--ruchowruchowąą



Koncepcja rozwiKoncepcja rozwiąązania komunikacyjnego dworca autobusowegozania komunikacyjnego dworca autobusowego
przy Dworcu Wschodnim w Warszawieprzy Dworcu Wschodnim w Warszawie

wraz z jego analizwraz z jego analiząą funkcjonalnofunkcjonalno--ruchowruchowąą



OpracowowanieOpracowowanie wariantowej koncepcji rozwiwariantowej koncepcji rozwiąązania komunikacyjnego zania komunikacyjnego 
dworca autobusowego dla zadworca autobusowego dla załłoożżeeńń wynikajwynikająących z:cych z:

•• ograniczeograniczeńń obszarowych,obszarowych,

•• przeprowadzonej na potrzeby opracowania prognozy ruchu przeprowadzonej na potrzeby opracowania prognozy ruchu 
autobusowego w analizowanym rejonie.autobusowego w analizowanym rejonie.

Koncepcje geometrycznoKoncepcje geometryczno--przestrzenne terenu dworca sprzestrzenne terenu dworca sąą
rozwirozwiąązaniem przykzaniem przykłładowym, dla ktadowym, dla któórych sperych spełłnione snione sąą zazałłoożżenia enia 
funkcjonalnofunkcjonalno--ruchowe.ruchowe.

Zlecenie nie obejmowaZlecenie nie obejmowałło opracowania programu uo opracowania programu użżytkowego ytkowego 
budynku dworca!!budynku dworca!!

Cel opracowaniaCel opracowania



Cel opracowaniaCel opracowania

Nowa lokalizacja Nowa lokalizacja 
funkcjonujfunkcjonująącego obecnie cego obecnie 
dworca autobusowego dworca autobusowego 
Warszawa StadionWarszawa Stadion

ŹŹrróóddłło: o: http://http://i.wp.pli.wp.pl



Stan istniejStan istniejąącycy

Dworzec:Dworzec:

Warszawa ZachodniaWarszawa Zachodnia





Powierzchnia terenu 38 500 m2Powierzchnia terenu 38 500 m2

Powierzchnia budynku 4 000 m2Powierzchnia budynku 4 000 m2

Powierzchnia budynku administracyjnoPowierzchnia budynku administracyjno--hotelowego 7 300 m2hotelowego 7 300 m2

9 stanowisk dla ruchu krajowego9 stanowisk dla ruchu krajowego

2 stanowiska dla ruchu mi2 stanowiska dla ruchu mięędzynarodowegodzynarodowego

Parking na 100 autobusParking na 100 autobusóóww

Dziennie odjeDziennie odjeżżddżża ok. 420 autobusa ok. 420 autobusóóww

W ciW ciąągu roku odprawianych jest okogu roku odprawianych jest okołło 3 o 3 mlnmln pasapasażżereróóww

Stan istniejStan istniejąącycy

Dworzec:Dworzec:

Warszawa ZachodniaWarszawa Zachodnia



Stan istniejStan istniejąącycy

Dworzec:Dworzec:

Warszawa ZachodniaWarszawa Zachodnia

Liczba kursów w ciągu doby

odjazdowe przelotowe przyjazdowe

śśredniorednio mmaxax.. śśredniorednio mmaxax.. śśredniorednio mmaxax..

KomunikacjaKomunikacja
MMiięędzymiastowadzymiastowa 8888 296296 307307 1010 1010 291291 302302

Komunikacja Komunikacja 
podmiejskapodmiejska 1010 9393 100100 -- -- 9797 104104

Komunikacja Komunikacja 
mmiięędzynarodowa dzynarodowa 
kierunek kierunek 
wschodniwschodni

88 1010 1010 -- -- 1010 1010

jw. lecz zachodnijw. lecz zachodni 2525 2222 3030 -- -- 2222 3030

RazemRazem 131131 421421 447447 1010 1010 420420 446446

Typ komunikacjiTyp komunikacji Liczba Liczba 
przewprzewooźźniknikóóww



Stan istniejStan istniejąącycy

Dworzec:Dworzec:

Warszawa StadionWarszawa Stadion





Powierzchnia terenu 4 200 m2Powierzchnia terenu 4 200 m2

Powierzchnia budynku 336 m2Powierzchnia budynku 336 m2

5 stanowisk dla ruchu krajowego5 stanowisk dla ruchu krajowego

1 stanowisko dla ruchu mi1 stanowisko dla ruchu mięędzynarodowegodzynarodowego

Parking na 30 autobusParking na 30 autobusóóww

Dziennie odjeDziennie odjeżżddżża ok. 270 autobusa ok. 270 autobusóóww

W ciW ciąągu roku odprawianych jest okogu roku odprawianych jest okołło 1,5 o 1,5 mlnmln pasapasażżereróóww

Stan istniejStan istniejąącycy

Dworzec:Dworzec:

Warszawa WschodniaWarszawa Wschodnia



WyposaWyposażżenie dworcaenie dworca

Stanowiska przyjazdowe i odjazdoweStanowiska przyjazdowe i odjazdowe

Plac odstawczy (postojowy)Plac odstawczy (postojowy)

Przystanki komunikacji miejskiej (ewentualnie pPrzystanki komunikacji miejskiej (ewentualnie pęętle KZ)tle KZ)

Miejsca parkingowe dla okreMiejsca parkingowe dla okreśślonej liczby samochodlonej liczby samochodóów osobowychw osobowych

Miejsce napraw i obsMiejsce napraw i obsłługi autobusugi autobusóów (ewentualnie)w (ewentualnie)

Budynek dworcowy (w peBudynek dworcowy (w pełłni wyposani wyposażżony)ony)



ZaZałłoożżenia:enia:

•• udziaudziałł komunikacji autobusowej jest funkcjkomunikacji autobusowej jest funkcjąą::

•• wzrostu motoryzacji indywidualnejwzrostu motoryzacji indywidualnej

•• zmian demograficznychzmian demograficznych

•• starzenia sistarzenia sięę spospołłeczeeczeńństwastwa

•• warunkwarunkóów podrw podróóżżowania KZowania KZ

•• czasu podrczasu podróóżżyy

•• z uwagi na tendencjz uwagi na tendencjęę zmniejszania sizmniejszania sięę udziaudziałłu w przewozach u w przewozach 
regionalnych KZ na rzecz autobusregionalnych KZ na rzecz autobusóów przeprowadzono analizw przeprowadzono analizęę w w 
2 wariantach2 wariantach

PrognozaPrognoza



Baza danych:Baza danych:

•• WBR 2005,WBR 2005,

•• statystyki europejskie statystyki europejskie InternationalInternational Road Road FederationFederation,,

•• prognoza zapotrzebowania na usprognoza zapotrzebowania na usłługi transportowe w Polsce do ugi transportowe w Polsce do 
2020 roku, opracowana przez prof. J. Burnewicza2020 roku, opracowana przez prof. J. Burnewicza

PrognozaPrognoza



PrognozaPrognoza

Procentowy udziaProcentowy udziałł komunikacji autobusowej w przewozach komunikacji autobusowej w przewozach 
pasapasażżerskich o zasierskich o zasięęgu migu mięędzyregionalnym i regionalnym w dzyregionalnym i regionalnym w „„starejstarej””

UE jest zdecydowanie mniejszy niUE jest zdecydowanie mniejszy niżż w Polsce.w Polsce.

FrancjaFrancja HolandiaHolandia PolskaPolska

20042004 5 %5 % 7 %7 % 13 %13 %

20082008 5 %5 % 7 %7 % 10,5 %10,5 %

W Polsce nastW Polsce nastąąpipiłł wzrost udziawzrost udziałłu komunikacji indywidualnej z 78,9 % na 82,6 %u komunikacji indywidualnej z 78,9 % na 82,6 %



PrognozaPrognoza

Liczba autobusLiczba autobusóów odprawianych w odprawianych 
w godzinie szczytu i w dobiew godzinie szczytu i w dobieAutobusy obsAutobusy obsłługuugujjąącce relacjee relacje
War. maxWar. max War. minWar. min

autobusy ogautobusy ogóółłem, w tym:em, w tym: 250/2270250/2270 210/1900210/1900

•• podmiejskiepodmiejskie 170/1540170/1540 144/1300144/1300

•• regionalneregionalne 32/29032/290 27/24027/240

•• ponadregionalneponadregionalne 48/44048/440 39/36039/360

Prognozowana liczba autobusPrognozowana liczba autobusóów odprawianych na obu w odprawianych na obu 
warszawskich dworcachwarszawskich dworcach

Proporcja podziaProporcja podziałłu zadau zadańń przewozowych pomiprzewozowych pomięędzy dworcami:dzy dworcami:
Dw. Zachodni 65% Dw. Zachodni 65% -- Dw. Wschodni 35%Dw. Wschodni 35%



PrognozaPrognoza

Prognozowana liczba autobusPrognozowana liczba autobusóów odprawianych na Dworcu w odprawianych na Dworcu 
WschodnimWschodnim

Prognozowana liczba autobusPrognozowana liczba autobusóów w 
odprawianych przez dworzec Wschodni w odprawianych przez dworzec Wschodni w 

szczycie i w dobieszczycie i w dobieTypy pTypy poołąłączczeeńń

War. maxWar. max War. minWar. min War. War. optopt

autobusy ogautobusy ogóółłeem,m,
w tym:w tym: 120/800120/800 75/66075/660 100/730100/730

•• podmiejskiepodmiejskie 82/ 55082/ 550 50/45050/450 65/50065/500

•• regionalneregionalne 15/10015/100 10/8410/84 15/9015/90

•• ponadregionalneponadregionalne 23/15023/150 15/12615/126 20/14020/140



PrognozaPrognoza

Zestawienie prognozowanej liczby kursZestawienie prognozowanej liczby kursóów z Dworca Wschodniego w w z Dworca Wschodniego w 
roku 2025 na podstawie prognozy wroku 2025 na podstawie prognozy włłasnej dla wariantu optymalnegoasnej dla wariantu optymalnego

PrzewPrzewooźźnnikik IlIloośćść kukursrsóów na w na 
dobdobęę

IloIlośćść kkursursóów w w w 
godzinie szczytugodzinie szczytu
() () –– wartowartośćść sugerowanasugerowana

ZTMZTM 480480 4040

PKS (komunikacja PKS (komunikacja 
mmiięędzydzymiastowa i miastowa i 
mmiięęddzynarodowa)zynarodowa)

230230 35 (50)35 (50)

Komunikacja podmiejska Komunikacja podmiejska 
(PKS, przew(PKS, przewooźźnnicy prywatni) icy prywatni) 
w tym:w tym:

500500 6565

Suma:Suma: 12101210 140 (155)140 (155)



PrognozaPrognoza

Zestawienie liczbowe kursZestawienie liczbowe kursóów oraz stanowisk oszacowane na w oraz stanowisk oszacowane na 
podstawie prognozpodstawie prognoz

Autobusy w ruchu:Autobusy w ruchu: Liczba kursLiczba kursóów w w w 
ciciąągu godziny szczytugu godziny szczytu

Liczba stanowisk Liczba stanowisk 
postojowychpostojowych

•• dalekobiedalekobieżżnymnym 5050 5050

•• podmiejskimpodmiejskim 6565 5050

Ruch dalekobieRuch dalekobieżżnyny Ruch podmiejskiRuch podmiejski

Liczba Liczba 
stanowiskstanowisk

Czas Czas 
obsobsłługiugi

Liczba Liczba 
stanowiskstanowisk

Czas Czas 
obsobsłługiugi

••odjazdoweodjazdowe 1313 15 min15 min 99 8 min8 min 2222

••przyjazdoweprzyjazdowe 55 5 min5 min 33 2 min2 min 88

••postojowepostojowe 5050 -- 5050 -- 100100

SumaSumaStanowiskoStanowisko



PrognozaPrognoza

ZaZałłoożżenia dotyczenia dotycząące powierzchni dworcowych ce powierzchni dworcowych –– dane szacunkowe:dane szacunkowe:

Stanowiska postojowe:Stanowiska postojowe:
•• 15,0 m x 3,5 m, powierzchnia z dojazdami 150 m2,15,0 m x 3,5 m, powierzchnia z dojazdami 150 m2,

Stanowiska odpraw:Stanowiska odpraw:
•• dla wariantu o ograniczonej powierzchni dla wariantu o ograniczonej powierzchni -- 250 m2,250 m2,
•• dla wariantu o optymalnej powierzchni dla wariantu o optymalnej powierzchni -- 500 m2500 m2



PrognozaPrognoza

Wariant o Wariant o 
ograniczonej ograniczonej 
powierzchnipowierzchni

Wariant o Wariant o 
optymalnej optymalnej 
powierzchnipowierzchni

Powierzchnia Powierzchnia –– mm22

odprawodpraw 75007500 1500015000

postojowepostojowe 75007500 1500015000

Stanowiska:Stanowiska:

Zestawienie powierzchni dworca autobusowegoZestawienie powierzchni dworca autobusowego



LokalizacjaLokalizacja

Istniejący Dworzec Stadion

Projektowany Dworzec Wschodni –
wariant minimalny

Projektowany Dworzec Wschodni –
wariant optymalny



Studium uwarunkowaStudium uwarunkowańń i i 
kierunkkierunkóów w 

zagospodarowania zagospodarowania 
przestrzennego m.st. przestrzennego m.st. 

WarszawyWarszawy





W. WSCHODNIAW. WSCHODNIA

LokalizacjaLokalizacja



LokalizacjaLokalizacja



Fragment projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzestrzennFragment projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ego 
obszaru rejonu Dworca Wschodniegoobszaru rejonu Dworca Wschodniego

Symbol terenu Powierzchnia terenu

C1.1 KDd ok. 2,14 ha

C1.2 KDd ok. 0,33 ha

C1.3 KDw/KDd ok. 0,18 ha

C2.1 MW/U ok. 0,80 ha

C3.1 MW/U ok. 1,18 ha



WWłłasnoasnośćść dziadziałłek w rejonie Dworca Wschodniego (strona poek w rejonie Dworca Wschodniego (strona połłudniowa)udniowa)



WWłłasnoasnośćść dziadziałłek w rejonie ul. Chodakowskiejek w rejonie ul. Chodakowskiej

Numer działki Powierzchnia terenu

5 ok. 1,20 ha

6 ok. 1,10 ha

7 ok. 0,18 ha

8 ok. 0,27ha

9 ok. 0,08 ha

10 ok. 0,14 ha

11 ok. 0,06 ha

13 ok. 0,50 ha



Rejon Dw. WschodniegoRejon Dw. Wschodniego





Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 1.wariant 1.



Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 1.wariant 1.



Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 1.wariant 1.



Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 1.wariant 1.



Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 2.wariant 2.



Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 2.wariant 2.



Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 2 (max).wariant 2 (max).



Koncepcja geometrycznoKoncepcja geometryczno--przestrzenna przestrzenna –– wariant 2 (wariant 2 (optopt).).



potrzebna liczba miejsc
parkingowych

oferowana liczba miejsc
parkingowych

udział procentowy
[%]

autobusy
dalekobieżne

autobusy 
podmiejskie

autobusy
dalekobieżne

autbusy
podmiejskie

autobusy
dalekobieżne

autobusy 
podmiejskie

Wariant I 50 50 55 50 0,91 1,00

Wartość
minimalna 50 13 1,00 3,84

Wartość
maksymalna 50 16 1,00 3,12

50 50Warinat II

Porównanie

PorPoróównanie wariantwnanie wariantóów w –– miejsca parkingowemiejsca parkingowe



PorPoróównaniewnanie Wariant 1Wariant 1 Wariant 2Wariant 2

Powierzchnia ok. 2 ha
ok. 2 ha (+ ok 1 ha 

przy ul. 
Chodakowskiej)

Stanowiska czołowe 23 15

Perony autobusowe (zatoki 
równoległe) 0 380 m

Stanowiska ZTM

4 x 40 m –
stanowiska 

postojowe bez 
obsługi 

pasażerskiej

0

Ilość przystanków ZTM w 
rejonie opracowania 3 x 40 m 2 x 40 m

Stanowiska postojowe na 
dworcu 105 0

Stanowiska postojowe poza 
dworcem 0

Około 65 (w 
zależności od 

wariantu)

Ilość kondygnacji 2 1

Zakres obsługi pasażerskiej Pełny Ograniczony

Ilość stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych w 
rejonie opracowania

168 71

PorPoróównanie wariantwnanie wariantóóww



•• RealizujRealizująąc zakres opracowania zawarty w umowie c zakres opracowania zawarty w umowie opracowano wariantoweopracowano wariantowe (dla dw(dla dwóóch lokalizacji) ch lokalizacji) 

przykprzykłładowe adowe koncepcje rozwikoncepcje rozwiąązania komunikacyjnegozania komunikacyjnego dla planowanego dworca autobusowego Warszawa dla planowanego dworca autobusowego Warszawa 

Wschodnia dla zaWschodnia dla załłoożżeeńń obszarowych i ruchowych.obszarowych i ruchowych.

•• ZaZałłoożżenia ruchoweenia ruchowe dla opracowanych wariantdla opracowanych wariantóów w przygotowano na podstawieprzygotowano na podstawie opracowanej w ramach opracowanej w ramach 

zlecenia zlecenia prognozy liczby autobusprognozy liczby autobusóóww, kt, któóre bre bęęddąą obsobsłługiwaugiwaćć popołąłączenia podmiejskie, regionalne i czenia podmiejskie, regionalne i 

ponadregionalne w horyzoncie 2025r. ponadregionalne w horyzoncie 2025r. 

•• KoncepcjeKoncepcje geometrycznogeometryczno--przestrzenne przestrzenne przedstawiono jakoprzedstawiono jako przykprzykłładowe rozwiadowe rozwiąązaniazania wynikajwynikająące z ce z 

zazałłoożżeeńń funkcjonalnofunkcjonalno--ruchowych.ruchowych.

•• Parametry ruchowe dla wymiarowania geometrii drParametry ruchowe dla wymiarowania geometrii dróóg, stanowisk g, stanowisk odprawczychodprawczych i placi placóów postojowych w postojowych 

przyjprzyjęęto na podstawie obowito na podstawie obowiąązujzująących przepiscych przepisóów oraz prognozowanego ruchu autobusw oraz prognozowanego ruchu autobusóów.w.

•• OpracowujOpracowująąc koncepcje c koncepcje popołłoożżono szczegono szczegóólny nacisk na polny nacisk na połąłączenia piesze i bezpieczeczenia piesze i bezpieczeńństwostwo

pasapasażżereróów przemieszczajw przemieszczająących sicych sięę w rejonie dworca i caw rejonie dworca i całłego wego węęzzłła przesiadkowego. a przesiadkowego. 

•• Koncepcja wykorzystania dziaKoncepcja wykorzystania działłki C1 jest zdecydowanie korzystniejszaki C1 jest zdecydowanie korzystniejsza z punktu widzenia obsz punktu widzenia obsłługi ugi 

prognozowanego ruchu autobusowego na dworcu niprognozowanego ruchu autobusowego na dworcu niżż usytuowanie tego dworca na dziausytuowanie tego dworca na działłce C3.ce C3.

PodsumowaniePodsumowanie



•• Ze wzglZe wzglęędu na przewidywane trudnodu na przewidywane trudnośści z pozyskaniem przez m.st. Warszawa dziaci z pozyskaniem przez m.st. Warszawa działłki C1 ki C1 proponuje siproponuje sięę

zmianzmianęę w MPZPw MPZP dla obszaru rejonu Dworca Wschodniego zapisu symbolu dziadla obszaru rejonu Dworca Wschodniego zapisu symbolu działłki C3 z MW/U na MW/U/ki C3 z MW/U na MW/U/KDdKDd

co stworzy moco stworzy możżliwoliwośćść ewentualnego tymczasowego zagospodarowania kwartaewentualnego tymczasowego zagospodarowania kwartałłu C3 pod dworzec u C3 pod dworzec 

autobusowy. Jednoczeautobusowy. Jednocześśnie nalenie należży zachoway zachowaćć zapis symbolu dziazapis symbolu działłki C1 w postaci ki C1 w postaci KDdKDd tak, aby zostawitak, aby zostawićć

rezerwrezerwęę pod rozwipod rozwiąązanie docelowe, czyli optymalny ksztazanie docelowe, czyli optymalny kształłt Autobusowego Dworca Wschodniego.t Autobusowego Dworca Wschodniego.

•• Lokalizacja dworca na terenie kwartaLokalizacja dworca na terenie kwartałłu C1 pozwoli zaspokoiu C1 pozwoli zaspokoićć prognozowane wielkoprognozowane wielkośści ruchu i ci ruchu i 

postoju oraz umopostoju oraz umożżliwia ponadto etapowy rozwliwia ponadto etapowy rozwóój tego dworcaj tego dworca.. W pierwszym etapie moW pierwszym etapie możże funkcjonowae funkcjonowaćć

jednopoziomowe rozwijednopoziomowe rozwiąązanie, a w etapie II mozanie, a w etapie II możżliwe bliwe bęędzie jego spidzie jego spięętrzenie i wykorzystanie wytrzenie i wykorzystanie wyżższych szych 

kondygnacji do celkondygnacji do celóów biurowo w biurowo -- ususłługowych.ugowych.

•• NaleNależżyy popołłoożżyyćć szczegszczegóólny nacisk na integracjlny nacisk na integracjęę dworca autobusowego z innymi dworca autobusowego z innymi śśrodkami rodkami 

transportu.transportu.

PodsumowaniePodsumowanie



Koncepcja rozwiKoncepcja rozwiąązania komunikacyjnego dworca autobusowegozania komunikacyjnego dworca autobusowego
przy Dworcu Wschodnim w Warszawieprzy Dworcu Wschodnim w Warszawie

wraz z jego analizwraz z jego analiząą funkcjonalnofunkcjonalno--ruchowruchowąą

Kontakt: Krzysztof.Maslowski@fabermaunsell.com


