
Transport zrównowaŜony 
na Mazowszu



Cele strategiczne

Cele pośrednie

1. Rozwój 
kapitału 
społecznego

2. Wzrost 
innowacyjności i 
konkurencyjnoś
ci gospodarki 
regionu

3. Stymulowanie 
rozwoju funkcji 
metropolitalnych 
Warszawy

4. Aktywizacja 
i modernizacja 
obszarów poza-
metropolitalnych

5. Poprawa 
atrakcyjności 
regionu, 
kształtowanie 
jego wizerunku 
oraz  promocja

Układ celów Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego

Cel nadrz ędny

Wzrost konkurencyjności gospodarki i równowaŜenie rozwoju społeczno –
gospodarczego w regionie podstawą poprawy jakości Ŝycia mieszkańców

Budowa społecze ństwa 
informacyjnego i poprawa 
jakości Ŝycia mieszka ńców 

województwa

Zwiększenie 
konkurencyjno ści 
regionu w układzie 
międzynarodowym

Poprawa spójno ści 
społecznej i gospodarczej 

regionu w warunkach 
zrównowa Ŝonego rozwoju



W ramach celu 3. zało Ŝono m.in.:
- Rozwój nowoczesnego transportu publicznego
- Wspieranie proekologicznych rozwiązań w 

transporcie publicznym

W ramach celu 4. zało Ŝono m.in.:
- Wspomaganie rozwoju regionalnego transportu 

kolejowego
- Podnoszenie standardów technicznych połączeń

obwodowych w regionie

Szczegółowe zapisy 
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego



Polityka transportowa w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

„Wielka Obwodnica 
Mazowsza”

„DuŜa Obwodnica 
Warszawy”

Pierścień zewnętrzny 
Warszawy



W i z j a
Zapewnienie dla Mazowsza zintegrowanego i zrównowa Ŝonego systemu 

transportu publicznego 

M i s j a
Władze samorz ądowe  podejmuj ą działania na rzecz tworzenia spójnego 

zrównowa Ŝonego i zintegrowanego systemu rozwoju transportu 
publicznego w województwie mazowieckim i aglomeracj i warszawskiej, 

którego zasadniczy trzon stanowi transport szynowy

Cel generalny
Rozwój transportu szynowego w województwie i aglomeracji warszawskiej jako 

zadania priorytetowe

Cele 
strategiczne

Cele strategiczne 
-

pośrednie

Poprawa jako ści 
oferowanych 

usług

Poprawa organizacji i 
zarządzania transportem 

publicznym
Przedsi ęwzięcia 

integracyjne

Rozwój dost ępności do 
sieci poł ączeń

transportowych

Modernizacja i 
budowa 

nowych linii 
oraz zakup 

taboru

Nowe 
technologie 
transportu 
szynowego

Wiodąca 
rola 

samorządu

Wspólny 
bilet dla 

wszystkich 
środków 

transportu

Skoordy
-nowany 
rozkład 
jazdy

Zintegrowana 
informacja

Zakładanie 
związków: 

zadaniowych
i 

komunalnych

Skrócenie czasu 
podróŜowania

Zwiększenie 
częstotliwości

Schemat 
realizacji 

celów 
kształtowania 

systemu 
transportu 
szynowego



Perspektywy rozwoju 
infrastruktury
kolejowej do 
roku 2025

zawarte w 
„Studium rozwoju i 
modernizacji
transportu 
Szynowego na 
Mazowszu”


