4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA
4.1 Informacje ogólne
Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, dostosowującym się do
aktualnych potrzeb na rynku. Korzystnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta dla
potencjalnych inwestorów jest dobra infrastruktura techniczna, a także wykształcona siła robocza.
Wiele firm krajowych i zagranicznych zakłada tutaj swoje przedstawicielstwa i oddziały.
Ludność miasta stołecznego Warszawy, wg stanu z 31.07.2004 r. wynosiła 1 587 545 osób, a liczba
ludności zameldowanej na pobyt czasowy - 35 495 osób.
Warszawa od 1596 r. jest stolicą Polski. Mieści się w niej siedziba parlamentu, prezydenta, władz
centralnych oraz najważniejsze urzędy państwowe. Warszawa jest także stolicą województwa
mazowieckiego.
Ustawa o ustroju m. st. Warszawy z dnia 15 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 41 poz. 361) zniosła poprzednio
istniejące gminy i ustanowiła w Warszawie jeden organizm miejski na prawach powiatu grodzkiego,
zarządzanego przez Radę Miasta. Każda z 18 dzielnic posiada własną Radę Dzielnicy.
4.2 Położenie administracyjne i geograficzne
Warszawa położona jest nad środkowym biegiem Wisły, na średniej wysokości 100 m n.p.m., na
52˚13΄ szerokości geograficznej północnej i 21˚02΄ długości geograficznej wschodniej. Wisła dzieli ją
na część lewo- i prawobrzeżną. Prawie cała część lewobrzeżna położona jest na terenie morenowej
wysoczyzny lodowcowej, natomiast prawobrzeżna strona w obrębie doliny Wisły.
4.3 Historia
Pierwsze ślady bytności człowieka w rejonie współczesnej Warszawy pochodzą z okresu 12-10 tys. lat
p.n.e. Panowały tu korzystne warunki osadnicze ze względu na łatwe do uprawy gleby oraz dogodną
przeprawę przez Wisłę. Do najstarszych dowodów budowy miasta należą położone na prawym brzegu
rzeki: zespół grodowy z X stulecia na tzw. Zagórkach w Starym Bródnie oraz osady Kamion (XI-XII
w.) i Targowe Wielkie (z przełomu XIII/XIV w.), które łączyły się przy przeprawie z XII-XIIIwiecznym Solcem na lewym brzegu rzeki strzeżonym przez XIII-wieczny warowny gród w Jazdowie.
W końcu XIV wieku miasto otrzymało mury obronne, zamek posiadał własne obwarowania Nowy
ośrodek grodowy leżał na ważnym szlaku handlowym (od Czerska przez Zakroczym, Płock, Toruń do
Gdańska).

Jakkolwiek nie zachował się dokument lokacyjny Warszawy, można sądzić, że miasto narodziło się na
przełomie XIII i XIV wieku. Za założyciela miasta uważa się Bolesława II, księcia płockiego, który w
końcu XIII wieku sprowadził tu z Torunia kupców dla urządzenia miasta. Całe miasto liczyło zaledwie
ok. 10 ha powierzchni i ok. 500 m długości. Mieściło dwa place targowe, dwanaście ulic i około 170
posesji. Początkowo Warszawa liczyła kilkuset mieszkańców, ale w końcu XV w. mieszkało tu już ok.
5 000 obywateli. Mieszkańcy zajmowali się handlem, rzemiosłem i rolnictwem. W II połowie XV w.
miasto otrzymało podwójny pierścień murów zwieńczonych basztami i bronionych fosą.
Przełom XV i XVI wieku charakteryzował się dalszym rozwojem Warszawy. Wzrost zamożności
patrycjatu znalazł odbicie w rozpowszechnianiu się budownictwa murowanego. Wraz z rozwojem
politycznym i gospodarczym postępował rozwój kulturalny.
Kolejny okres rozkwitu przeżyła Warszawa za panowania króla Jana III Sobieskiego, który przyczynił
się do zagospodarowania przede wszystkim południowych terenów stolicy. Pierwsza połowa XVIII
wieku to dla Warszawy okres chaosu, wojny i klęsk żywiołowych. W 1770 r. wzniesiono wały wokół
miasta, później nazwane okopami Lubomirskiego. Miały one wzmocnić kontrolę sanitarno-policyjną
w obawie przed grasującą w Polsce dżumą. Komunikacja między prawo- i lewobrzeżną częścią
Warszawy odbywała się promami, a zimą po lodzie. Dopiero w 1776 r. przy ul. Bednarskiej
wybudowano, likwidowany na zimę, most na łodziach.
Uchwalona 20 kwietnia 1791 roku ustawa o miastach przekształciła Warszawę w nowoczesny ośrodek
miejski, scalony pod jednym zarządem. W latach 1815-1830 w Warszawie nastąpił szybki rozwój
kapitalizmu i industrializacji. Pojawiły się maszyny parowe, rozwijało się budownictwo miejskie.
Powstało wiele monumentalnych gmachów użyteczności publicznej, a także drugi drewniany most na
Wiśle łączący Żoliborz z Pragą północną.
Powstanie styczniowe na krótko przerwało dokonujący się od lat czterdziestych XIX w. przewrót
przemysłowy. W latach 1845-1848 uruchomiono kolej warszawsko-wiedeńską, a w 1846 r. żeglugę
parową na Wiśle. Z nowych urządzeń komunalnych Warszawa otrzymała: w 1834 r. stałą Straż
Ogniową, w 1844 r. wiadukt Feliksa Pancera, w 1851 r. stację pomp i wodociąg projektu Henryka
Marconiego, w 1856 r. gazownię, a w latach 1861-1864 został zbudowany według projektu Stanisława
Kierbedzia pierwszy stały, jeden z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie, most żelazny prze
Wisłę na kamiennych podporach. Na filarach tego mostu, zniszczonego przez Niemców w 1944 r.,
spoczywa obecnie konstrukcja mostu Śląsko-Dąbrowskiego. W 1875 r. oddano też do użytku pierwszy
most kolejowy.

Rozwój przemysłu i reforma uwłaszczeniowa były głównymi czynnikami miastotwórczymi. Liczba
ludności Warszawy w 1882 r. wzrosła do ponad 380 tys. Warszawa nie mogła jednak poszerzać
swojego terytorium, gdyż otaczający ją podwójny pierścień fortów obronnych wraz z Cytadelą
zakreślał nieprzekraczalne granice miasta. Sytuacja ta była powodem znacznego przeludnienia
Warszawy w drugiej połowie XIX w. Warszawa ściśnięta w pasie fortów rosła wzwyż, zapełniając się
kamienicami z podwórkami typu „studnie”. W latach 1889-1909 obszar miasta został powiększony w
wyniku przyłączenia Nowej Pragi, Szmulowizny, Kamionka, części Ochoty i Woli. Ostatnie
ćwierćwiecze XIX w. i początki XX w. obfitowały w nowe miejskie inwestycje.
W 1881 r. dzięki inicjatywie prezydenta Sokratesa Starynkiewicza przystąpiono do budowy
nowoczesnych wodociągów i kanalizacji według projektu Williama Lindleya. Od 1885 r. zaczęto
instalować ogrzewanie wodne mieszkań i innych pomieszczeń. W 1888 r. zbudowano nową gazownię
na Woli, zaś w latach 1902-1903 elektrownię na Powiślu. Od 1865 r. Warszawa posiadała tramwaje
konne, zastąpione w latach 1905-1909 trakcją elektryczną. W 1880 r. zainstalowano pierwsze
telefony. Powstała też sieć wąskotorowych kolejek dojazdowych, łączących miasto ze strefą
podmiejską.
W kolejnych latach nastąpił proces kształtowania się nowoczesnej metropolii. Jednocześnie Warszawa
była miastem analfabetów. Spis z 1882 r. wykazał, że wykształcenie elementarne posiadało 46,1%,
średnie 6,5% a wyższe tylko 1,9%.
W Warszawie okresu międzywojennego wytyczano nowe ulice, zbudowano tunel i most kolei
średnicowej, kolejki dojazdowe oraz port lotniczy na Okęciu, rozwinęła się spółdzielczość
mieszkaniowa. Powstały i rozwinęły się nowe dzielnice miasta: Saska Kępa, Żoliborz, Rakowiec,
Bielany, Ochota, Koło. Liczba ludności w Warszawie wzrosła z 758,4 tys. w 1918 r. do 1 289,5 tys. w
1939 r.
W okresie międzywojennym dość intensywnie rozwijał się przemysł i rzemiosła. Nastąpiły też
korzystne zmiany w dziedzinie szkolnictwa, kultury i nauki.
Warszawa jako stolica II Rzeczypospolitej uzyskała możliwość rekompensaty utraconego rynku
wschodniego przez wewnętrzny rynek krajowy, dotychczas zamknięty granicami zaborów. Ludność
znajdowała też zatrudnienie w innych działach gospodarki: rolnictwie, handlu, komunikacji i łączności
oraz w usługach. W 1938 r. ok. 140 tys. osób pracujących w Warszawie mieszkało poza granicami
administracyjnymi miasta. Bardzo szybko rosło zaludnienie takich miast podwarszawskich jak:
Piaseczno, Pruszków, Otwock, a podwarszawskie gminy żywiołowo przekształcały się w chaotycznie
zabudowane skupiska typu miejskiego.

W latach trzydziestych Warszawa stała się największym centrum krajowym prawie we wszystkich
dziedzinach artystycznych. Miasto przeżywało okres bardzo intensywnego rozwoju.
W czasie II wojny światowej w wyniku prowadzonych działań Warszawa została w 80% zburzona.
Zniszczeniu praktycznie całkowitemu uległ przemysł, wszelka produkcja, handel, drastycznie
zmniejszyła się liczba mieszkańców.
Po II wojnie światowej uchwałę o odbudowie Warszawy jako stolicy Polski podjęto w 1945 r. Do
1952 r. odbudowano Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat, a także części ulic
Miodowej, Długiej i Senatorskiej oraz placów Teatralnego i Bankowego. W latach 1947-1949
zrealizowano Trasę W-Z z tunelem przebitym pod Krakowskim Przedmieściem. W latach 1948-1952
na wyrównanych gruzach Muranowa zrealizowano budowę nowej dzielnicy. Do poważniejszych
obiektów architektonicznych pierwszego okresu odbudowy zaliczyć można: Centralny Dom
Towarowy, gmach

Głównego

Urzędu

Statystycznego,

Ministerstwo

Komunikacji,

osiedle

mieszkaniowe na Kole, gmach KC PZPR (obecnie siedziba Giełdy Warszawskiej), Ministerstwo
Rolnictwa oraz MDM z placem Konstytucji. W duchu klasycyzmu odbudowano gmach Filharmonii
Narodowej oraz Teatr Wielki. Stadion Dziesięciolecia (oddany do użytku w 1955 r.) zapoczątkował
nowy etap rozwoju architektury warszawskiej. Zaczęły powstawać nowoczesne osiedla mieszkaniowe:
Sady Żoliborskie, Bielany III, Wierzbno, osiedle Za Żelazna Bramą. Łącznie do 1970 r. zbudowano w
Warszawie 322,2 tys. nowych mieszkań, wiele placówek oświatowych oraz liczne obiekty
użyteczności publicznej.
Prężnie rozwijająca się powojenna gospodarka Warszawy przyczyniła się do powstania jednego z
największych ośrodków gospodarczych kraju. Oprócz tradycyjnych dziedzin przemysłowych
zbudowano od fundamentów przemysł elektroniczny, optyczny, samochodowy oraz centralne ośrodki
naukowo-badawcze dla rozlicznych gałęzi przemysłu. Podstawową rolę w gospodarce miasta
odgrywały państwowe wielkie i średnie zakłady, które zlokalizowane były głównie w uformowanych
planowo po 1945 r. 16 strefach przemysłowych. Łącznie strefy te skupiały w 1985 r. 77% wszystkich
pracujących w przemyśle stolicy i 85% terenów użytkowanych przez przemysł.
Wraz z transformacją ustroju w 1989 r. w kraju odrodził się warszawski samorząd. Po wielu
publicznych dyskusjach 18 maja 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o ustroju Warszawy, a w
demokratycznych wyborach samorządowych mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli do siedmiu
gmin-dzielnic. Warszawa po 56-letniej przerwie uzyskała szansę rozwoju zgodnego z wolą swoich
mieszkańców.

Po raz kolejny Warszawa stała się tematem obrad Sejmu w 1994 r., kiedy uchwalono drugą ustawę
o ustroju miasta stołecznego, wprowadzającą w stolicy podział na 11 niezależnych gmin. Trzecia
ustawa dotycząca ustroju Warszawy została uchwalona przez Sejm 15 marca 2002 r. Na jej mocy
stolica została zjednoczona w jedną gminę na prawach powiatu. Równocześnie do obszaru miasta
została wcielona gmina Wesoła.
Przemiany polityczno - gospodarcze przełomu lat 80 i 90 przyczyniły się do powstania recesji polskiej
gospodarki. Szczególnie dotkliwie odczuł ją przemysł warszawski, odnotowując około 45% spadek
produkcji. Likwidacji wielu wielkich fabryk i zakładów usytuowanych w strefach przemysłowych
miasta towarzyszyła tendencja do lokalizacji licznych małych zakładów w peryferyjnych jednostkach
urbanistycznych stolicy. Zmiany nastąpiły w strukturze własnościowej, organizacyjnej, wielkościowej,
gałęziowo-branżowej i przestrzennej przedsiębiorstw. Istniejące wcześniej dysproporcje w
rozmieszczeniu przemysłu na terytorium Warszawy uległy zmniejszeniu. Gospodarka została w
bardzo dużym stopniu zrestrukturyzowana i zmodernizowana, a co najważniejsze sprywatyzowana.
Pomimo ciągłych zmian legislacyjnych Warszawa przeżywa gwałtowny wzrost gospodarczoinwestycyjny. Koncentrują się w niej największe w kraju inwestycje zagraniczne. W kwietniu 1995 r.
zostało uruchomione Metro Warszawskie. Powstają nowe obiekty biurowe, centra handlowe, osiedla
mieszkaniowe. Miasto staje się najbardziej atrakcyjnym, w tej części Europy, miejscem inwestowania
światowych kapitałów.
4.4 Warunki klimatyczne
Warszawa położona jest w mazowiecko-podlaskim regionie klimatycznym. Ścierają się tu wpływy
powietrza atlantyckiego i kontynentalnego powodując dużą zmienność stanów pogody w ciągu roku i
w okresach wieloletnich. Powietrze polarno-morskie (z szerokości umiarkowanych) przeważa przez
prawie 2/3 roku. Masy kontynentalne wykazują wyraźnie mniejszą frekwencję (22%). Niewiele jest
wtargnięć bardzo mroźnego powietrza arktycznego (10%), a jeszcze rzadziej pojawia się gorące i
suche powietrze zwrotnikowe. Klimatyczną osobliwością środkowej Polski, a więc i Warszawy, są
chłodne dni na wiosnę („zimni ogrodnicy”), kiedy dociera tu powietrze arktyczne oraz ciepłe i
słoneczne jesienne „babie lato” wywołane przez masy zwrotnikowe.
Klimat Warszawy różni się od warunków klimatycznych otoczenia miasta - jest typowym przykładem
tzw. klimatu miejskiego. W Warszawie, podobnie jak w wielu innych większych miastach, występują
„wyspy ciepła” czyli obszary o podwyższonej temperaturze powietrza w porównaniu z terenami
otaczającymi stolicę. Zasięg poziomy „wyspy ciepła” pokrywa się z terenami o najbardziej rozwiniętej
zabudowie, a zasięg pionowy jest zależny od wysokości zabudowy, struktury urbanistycznej i liczby
mieszkańców. Z czynników meteorologicznych największy wpływ na powstawanie „wysp ciepła”

mają wiatr i zachmurzenie (graniczna prędkość wiatru przy której nie powstają obszary o
podwyższonej temperaturze to 7 m/s.; prędkości wiatru poniżej 2 m/s sprzyjają utrzymywaniu się tego
zjawiska). Zaobserwowano, że „wyspa ciepła” powstaje najczęściej:
•

w półroczu ciepłym, gdy temperatura powietrza poza centrum miasta wynosi 13-16ºC,

•

w półroczu chłodnym, gdy temperatura powietrza poza centrum miasta wynosi poniżej -10ºC.

Warszawska Wyspa Ciepła (WWC) występuje często, ale nie codziennie, osiągając największą
intensywność wieczorem i w nocy. W porannych godzinach na obszarze całego miasta dominują
dodatnie odchylenia temperatury w stosunku do peryferii. Różnice wynoszą od 0,1 do 1ºC.
Dodatkowo zaznaczają się wyraźne różnice lokalne w granicach Warszawy, w zależności od położenia
i charakteru dzielnicy. Charakterystyczne jest pojawianie się zwiększonej strefy opadów po stronie
zawietrznej (praskiej). Innym charakterystycznym elementem jest system przewietrzania miasta:
zewnętrzny i wewnętrzny.
System zewnętrzny przewietrzania miasta
W Warszawie przeważają wiatry zachodnie – rys. 4.4.1 a zabudowa miasta w sposób znaczący
modyfikuje strumienie mas powietrza wpadające do miasta. Na zmianę kierunku wiatrów zachodnich
największy wpływ mają al. Krakowska, częściowo al. Żwirki i Wigury oraz al. Jerozolimskie. Ulice
ukierunkowują masy powietrza z południowego zachodu (SW) na północny wschód (NE). Wiatry z
kierunków od północno-zachodniego do północno-wschodniego kierowane są na dolinę Wisły arterią
komunikacyjną ul. Płochocińskiej, częściowo ul. Marywilską i Kanałem Żerańskim. Napływ
powietrza z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego jest ograniczony kompleksem leśnym
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i wielopiętrowymi budynkami mieszkalnymi na osiedlach
Bródno i Targówek. Główny kanał przewietrzający Warszawę stanowi dolina Wisły. Przepływają nad
nią mas powietrza z kierunku północnego i północno-wschodniego.
Średnia prędkość wiatru na stacji na Okęciu za okres 1971-2000 wynosiła 4,1 m/s, a na wiatromierzu
w Obserwatorium - 1,7 m/s. Oznacza to, iż w centrum miasta prędkość wiatru jest o ok. 60% mniejsza
niż na przedmieściach.

Rys. 4.4.1 Rozkład kierunków wiatru w Warszawie w latach 1971-2000 (Lorenc, Mazur, 2003)

System wewnętrzny przewietrzania miasta
Lokalna cyrkulacja powietrza wywołana jest różnicą temperatury, a co za tym idzie i różnicą ciśnień
między centrum miasta a jego otoczeniem. W wyniku tych różnic w godzinach wieczornych i nocnych
tworzy się cyrkulacja bryzowa (prądy powietrza skierowane dołem ku wnętrzu miasta wypierają do
góry nagrzane powietrze znad centrum). Dodatkowo w Warszawie obieg powietrza jest bardziej
złożony, wywołany skomplikowaną budową przestrzenną i usytuowaniem rzeki. W ciepłej porze roku
dolina Wisły i otaczające ją tereny charakteryzują się niższą temperaturą niż pozostałe obszary.
Powstaje zatem lokalna cyrkulacja powietrza, której efektem jest m.in. zróżnicowanie przestrzenne
opadów w okresie letnim.
Temperatura i opady
Warszawa jest jednym z niewielu miast, gdzie pomiary meteorologiczne zaczęto wykonywać ponad
300 lat temu, tzn. w XVII stuleciu. Już w 1655 roku w ramach tzw. sieci floretyńskiej przeprowadzano
obserwacje temperatury powietrza. Regularne pomiary wykonywano od czasów króla Stanisława
Augusta. Nadwornymi fizykami zajmującymi się badaniem warunków klimatycznych byli J.W.
Bystrzycki, a następnie A. Magiera (przełom XVIII i XIX wieku).
Średnia roczna temperatura dla Warszawy wynosi 8,2ºC. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń –
średnia temperatura ok. - 2ºC, a najcieplejszym lipiec – 18ºC (tab. 4.4.1). Średnia roczna suma
opadów atmosferycznych jest niższa od średniej krajowej (600 mm) i wynosi 534 mm. Najbardziej

intensywne opady notowane są w lipcu – średnio 91 mm, a najniższe w styczniu – 19 mm (tab. 4.4.2)
(Rocznik..., 2003).
Tabela 4.4.1 Miesięczne temperatury powietrza na stacji meteorologicznej Warszawa - Okęcie
Miesięczne temperatury (w ºC)
Lata
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

średnia

1951-1980

-3,4

-2,6

1,4

7,5

12,9

17,0

18,1

17,4

13,2

8,4

3,3

-0,8

7,7

1980

-6,3

-1,6

-0,4

6,6

9,9

15,6

16,6

16,5

12,6

8,3

1,9

-0,7

6,6

1990

1,8

4,7

6,6

8,9

14,0

17,1

17,0

17,7

11,1

9,1

4,5

-0,3

9,3

1995

-1,7

3,2

2,9

7,8

12,6

17,3

20,1

18,6

13,4

9,9

-0,2

-5,3

8,2

2000

-1,4

2,5

3,4

12,4

15,3

17,8

16,6

18,1

12,0

11,6

5,9

1,4

9,6

2001

-0,5

-0,8

2,2

8,0

14,7

15,2

20,7

19,3

12,1

10,9

2,4

4,2

8,3

Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy, 2003
Tabela 4.4.2 Miesięczne opady na stacji meteorologicznej Warszawa - Okęcie
Miesięczne opady w mm
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Roczna
suma

1951-1980*)

23

25

23

34

52

64

76

58

43

39

37

31

505

1980

10

11

20

51

33

99

90

44

45

140

25

29

597

1990

10

22

26

46

23

39

63

70

77

13

49

16

456

1995

25

35

34

46

45

77

61

54

138

18

25

16

574

2000

29

42

41

14

38

14

120

62

53

5

66

40

527

2001

17

19

31

61

41

36

139

38

73

37

34

19

545

Lata

*)

Dane w okresach wieloletnich dotyczą średnich miesięcznych z tych okresów.
Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy, 2003

Podsumowując należy stwierdzić, iż klimat Warszawy jest przestrzennie zróżnicowany. Na terenach
zurbanizowanych klimat kształtują głównie intensywność i wysokość zabudowy oraz działalność
gospodarcza. W przypadku rejonów przemysłowych i obszarów osiedli mieszkaniowych, zwarta i
gęsta zabudowa nie pozwala na intensywną wymianę powietrza i prowadzi do jego nadmiernego
nagrzewania się. Jedynie lokalnie mogą występować tzw. efekty tunelowe - znaczne zwiększenie
prędkości wiatru spowodowane zabudową. Na terenach niskiej zabudowy jednorodzinnej, otoczonej
terenami pokrytymi zielenią, intensywność negatywnych procesów nagrzewania się i zwiększania
turbulencji wiatrów jest mniejsza. Klimat tych rejonów jest zbliżony do klimatu terenów otwartych.
Obszar doliny Wisły charakteryzujący się znacznym odsłonięciem (i dużym udziałem terenów
pokrytych niską roślinnością) sprzyja nasileniu zjawisk wiatrowych i przewietrzaniu. Jest to czynnik
korzystny z punktu widzenia jakości środowiska, ponieważ ogranicza kumulację zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych.

4.5 Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia
Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (1998) cały obszar Warszawy należy do
prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, do podprowincji Niziny Środkowopolskie a w jej obrębie do
makroregionu Nizina Środkowomazowiecka.
Główne jednostki morfologiczne na terenie Warszawy to wysoczyzna morenowa (tzw. Wysoczyzna
Warszawska) i dolina Wisły (Sarnacka, 1992). Granicą obu jednostek jest Skarpa Warszawska, która
stanowi wyróżniający się element morfologiczny na płaskiej powierzchni równiny mazowieckiej
(Frankowski i in., 2000). Szkic geomorfologiczny Warszawy i okolic przedstawiono na rys.4.5.1.
Wysoczyzna Warszawska została ukształtowana w wyniku następujących procesów (Biernacki, 2000):
•

działalności lądolodów zlodowacenia środkowopolskiego,

•

oddziaływania erozyjnego i akumulacyjnego wód lodowcowych z okresów zlodowaceń
środkowopolskiego i północnopolskiego,

•

oddziaływania erozyjnego i akumulacyjnego wód rzecznych z okresu interglacjału eemskiego,

•

oddziaływania planacyjnego arktycznego klimatu peryglacjalnego, występującego w fazach
oziębień zlodowacenia północnopolskiego.

Rys. 4.5.1 Szkic geomorfologiczny Warszawy i okolic (Sarnacka, 1990)
1 – Wysoczyzna Warszawska; 2 – równiny wodnolodowcowe; 3 – równiny osadów zastoiskowych; 4 – równiny
piasków eolicznych; 5 – wydmy; 6 – taras zalewowy niższy Ia; 7 – taras zalewowy wyższy Ib; 8 – taras
nadzalewowy niższy (Praski) – IIa;
9 – taras nadzalewowy wyższy (Falenicki) – IIb; 10 – taras nadzalewowy najwyższy (Otwocki) – IIc; 11 –
starorzecza; 12 – torfowiska; 13 – krawędź Wysoczyzny Warszawskiej; 14 – krawędzie tarasów: a. zalewowego
wyższego; b. nadzalewowego niższego Praskiego; c. nadzalewowego wyższego Falenickiego; d. nadzalewowego
najwyższego Otwockiego

Na terenie wysoczyzny leży prawie cała lewobrzeżna część Warszawy. Najwyżej położone fragmenty
wysoczyzny znajdują się w Śródmieściu, w rejonie ulic Koszykowej i Al. Niepodległości (114,4 m
n.p.m.) oraz na obszarze dzielnicy Wola (115 m n.p.m.) (Sarnacka, 1992). Ku południowi wysoczyzna
łagodnie obniża się, aż do doliny Jeziorki, natomiast od strony północnej tworzy wyraźnie dwa stopnie

dzielące ją na trzy poziomy denudacyjne (Bogdański, 1990). W obrębie wysoczyzny (poza
Śródmieściem) zachowało się częściowo lub całkowicie wiele naturalnych form rzeźby (Bogdański,
1990). Do form dodatnich należą kemy, z których największy znajduje się na Ursynowie-Natolinie.
Niewielkie podłużne wydmy występują w rejonie Lasu Kabackiego. Formy ujemne to przede
wszystkim suche doliny nieckowate, płaskodenne doliny rzeczne oraz obniżenia wytopiskowe i
wąwozy. Do największych należą dobrze zachowane doliny rzeczne Potoku Kaskadowego, Potoku
Służewieckiego i Potoku Bielańskiego (dwie ostatnie w dalszym ciągu prowadzą wodę). Wszystkie
doliny i wąwozy uchodzą do doliny Wisły rozcinając skarpę. Formy wąwozowe są dobrze zachowane,
zwłaszcza w południowej części miasta (Ursynów, Wolica, Kabaty). Na terenach zabudowanych
wąwozy i doliny zostały przeważnie zasypane lub przekształcone. O istnieniu dawnych dolin
rzecznych świadczą nazwy niektórych ulic: Dunaj, Żurawia, Bagno (Bogdański, 1990). W ogólnych
zarysach zachował się kształt Jeziorzyska Żoliborskiego. Obniżenie to, o szerokości 300-500 m,
biegnie od pl. Wilsona wzdłuż ul. Okopowej przez Wolę do Dworca Zachodniego i dalej przez
Szczęśliwice do Okęcia, gdzie zanika w rejonie Lotniska. Głębokość obniżenia wynosi 2-4 m.
Skarpa Warszawska przebiega od rejonu Młocin na północy do doliny Jeziorki na południu i stanowi
lokalny warszawski odcinek krawędzi erozyjnej lewobrzeżnej równiny wysoczyznowej. W budowie
geologicznej Skarpy uczestniczą gliny zwałowe, piaski wodno-lodowcowe, mułki i iły zastoiskowe
oraz iły plioceńskie i nasypy antropogeniczne (Biernacki, 2000). Powierzchnia iłów plioceńskich
stanowiących podłoże utworów lodowcowych i wodnolodowcowych jest sfałdowana. Obserwuje się
ścisły związek morfologii stropu pliocenu z osuwiskami i obecną powierzchnią skarpy (Frankowski
in., 2000). Na znacznym przebiegu Skarpa została uformowana na wschodnich połogich stokach iłów,
nachylonych ku dolinie Wisły. Spowodowały one złagodzenie nachylenia zbocza i rozszerzenie strefy
zboczowej Skarpy. Odcinki te wykazują predyspozycje do procesów osuwiskowych.
Skarpa Warszawska ma różną wysokość. W rejonie Śródmieścia dochodzi do 115 m n.p.m., przy
kościele Św. Anny – 103 m n.p.m. (Frankowski i in., 2000), a w kierunku północnym skarpa obniża
się do 93-98 m n.p.m. Obecnie Wisła jest odsunięta od skarpy, koryto rzeki jest zabezpieczone
umocnieniami.
Grunty antropogeniczne biorące udział w budowie Skarpy to częściowo śmieci nagromadzone w
czasach historycznych (rejon Starego Miasta), częściowo gruz z okresu II wojny światowej a ponadto
nasypy gruntowe powstałe w wyniku przemodelowywania terenu związanego z rozwojem miasta. Od
końca XVIII w. do początku XIX w., na nie użytkowane partie stoku Skarpy lub do wąwozów
skarpowych, wyrzucano śmieci, popioły paleniskowe oraz nieczystości z gospodarstw domowych i
rzemieślnicze odpadki poprodukcyjne (Biernacki, 2000). Zasypywano nimi również tereny podmokłe i
rozlewiska podskarpowe zasilane wodami ze źródeł skarpowych np. w rejonie ul. Bugaj lub ul. Topiel.

Na staromiejskim odcinku Skarpy, na wysokości ul. Jezuickiej funkcjonowało od założenia miasta do
połowy XIX w. miejskie wysypisko śmieci. Z nagromadzonych w nim odpadów o miąższości około
23 m został uformowany bastion skarpowy „Góra Gnojowa”, obecnie wykorzystywany jako taras
widokowy.
W XIX w. znaczne zmiany w budowie żoliborskiego odcinka Skarpy spowodowały nasypy ziemne
oraz budowle inżynierskie (Biernacki, 2000). Prowadzone roboty fortyfikacyjne doprowadziły do
lokalnego rozcięcia oraz przekształcenia Skarpy w rejonie Cytadeli i fortów: Sokolnickiego i
Legionów. Największą miąższość (ok. 20 m) wykazują nasypy ziemne wypełniające rozcięcia Skarpy
spowodowane w XIX w. wykopem Al. Jerozolimskich o szerokości około 40 m.
Po drugiej wojnie światowej gruz budowlany stał się dominującym materiałem biorącym udział w
nadbudowie Skarpy (Biernacki, 2000). Nadbudowano nimi odcinek Skarpy na Mokotowie, na którym
obecnie znajduje się stadion i inne urządzenia sportowe KS „Warszawianka”. Na Żoliborzu
wykorzystano je do zasypania zabagnionego podnóża Skarpy między ul. Bohomolca i ul. Gwiaździstą
oraz do nadsypania wschodniego odcinka ul. Krasińskiego i ciągu podskarpowego Nowego Miasta i
Cytadeli. Z materiału gruzowo-ziemnego uformowano tez nasyp Wisłostrady przylegający od
wschodu do Skarpy Bielańskiej.
Stok Skarpy Warszawskiej jest lokalnie porozcinany. Rozcięcia powstały głównie w wyniku
działalności erozyjnej wód lodowcowych, oddziaływania klimatu peryglacjalnego, działalności
erozyjnej wód potoków i strumieni, a także wód opadowych i roztopowych (Biernacki, 2000).
Wysięki wód podziemnych na dolnej linii Skarpy i strumienie odprowadzające wody ze źródeł strefy
skarpowej powodowały zawilgocenie i lokalnie zabagnienie pasa podskarpowego. Na odcinku
Śródmiejskim Skarpę rozcinają liczne wąwozy, a w rejonie Kabat sieć równoległych suchych dolinek.
Główne antropogeniczne rozcięcia Skarpy to następujące trasy komunikacyjne:
•

w XVIII w. – wykop ul. Agrykoli, o wcięciu do 20 m,

•

w XIX w. – wykop Al. Jerozolimskich, wcięty do około 20 m, wykop ul. Karowej o wcięciu
około 5 m,

•

w XX w. – tunel linii średnicowej PKP, wcięty około 10 m, tunel trasy W-Z o wcięciu około 10
m, Wisłostrada w rejonie Młocin o wcięciu około 15 m, Trasa Łazienkowska wcięta około 20 m,
Trasa Armii Krajowej o wcięciu około 5 m.

Dolina Wisły położona jest w przedziale wysokości 80,0-95,0 m n.p.m., a jej zwierciadło znajduje się
na poziomie 78,0 m n.p.m. W dolinie Wisły wykształciły się dwa tarasy zalewowe i trzy wyższe tarasy
nadzalewowe, akumulacyjne (Sarnacka, 1992). Najwyższy taras nadzalewowy (otwocki) i wyższy
taras nadzalewowy (falenicki) zachowały się tylko we wschodniej części doliny Wisły. Ich

powierzchnie położone są na wysokości: 92,5-95,0 m n.p.m. i 90,0-92,5 m n.p.m. i wznoszą się one
nad poziom rzeki odpowiednio: od 15,0 do 17,0 m i od 12,0 do 14,0 m. Taras otwocki zbudowany jest
z piasków drobno- i średnioziarnistych z pojedynczymi żwirami w spągu, o maksymalnej miąższości
dochodzącej do 10 m. Większą część tarasu otwockiego pokrywają rozległe pola piasków
przewianych i wydmy. Na skutek intensywnego modelowania powierzchni przez procesy eoliczne
krawędź tego tarasu jest trudna do prześledzenia. Taras falenicki również zbudowany jest z piasków
drobnoziarnistych i średnioziarnistych z pojedynczymi żwirami w spągu, o miąższości kilku metrów.
Ograniczony jest krawędzią o wysokości względnej 2-3 m, przebiegającą od Miedzeszyna przez
Radość, Międzylesie, Anin, Wygodę, Ząbki, Drewnicę do Marek (Sarnacka, 1992).
Niższy taras nadzalewowy (praski) występuje na prawym i lewym brzegu Wisły, na całej długości
doliny rzeki (Sarnacka, 1992). Jego powierzchnia położona jest na wysokości 82,5-87,5 m n.p.m. Nad
średni poziom rzeki wznosi się od 5,0 do 10,0 m. Taras ten zbudowany jest z piasków
różnoziarnistych z pojedynczymi żwirami w spągu, o miąższości 6-10 m, przykrytych w wielu
miejscach madami pylasto-piaszczystymi (mady brunatne, o miąższości od 0,8 do 10 m). Taras praski
po wschodniej stronie zaznacza się od Miedzeszyna Wsi przez Zarzeń, Borków, Zastów, Wawer,
Grochów, Szmulowiznę, Targówek i Nowe Bródno dochodząc do Marcelina. Po zachodniej strony
Wisły krawędź tarasu praskiego przebiega od Wilanowa, przez Sadybę, Czerniaków, Solec, Powiśle
do Bielan. Na powierzchni tarasu praskiego, po obu stronach Wisły, zachowały się liczne ślady
przepływu wód Wisły zachowane w postaci starorzeczy.
Charakterystycznym elementem rzeźby tarasów nadzalewowych są formy pochodzenia eolicznego.
Wydmy o największych rozmiarach utworzyły się na tarasie otwockim (Sarnacka, 1980a i b).
Wznoszą się na wysokości od 105,0 do 110,0 m n.p.m. i tworzą klasyczne formy paraboliczne o
dobrze wykształconych ramionach długości kilku kilometrów i wysokości względnej ponad 20 m.
Liczne, ale znacznie mniejsze wydmy wykształciły się na tarasie falenickim. Na tarasie praskim
wydmy osiągają wysokość 85,0-87,5 m n.p.m. i tworzą formy w kształcie wałów długości kilkuset
metrów i szerokości do kilkudziesięciu metrów. Występują on w Zbytkach, kolonii Borków, w
Olszynce Grochowskiej, Koziej Górce, na Targówku, w Lewandowie i na Żeraniu. Wydmom
towarzyszą często płytkie misy deflacyjne (do 2 m głębokości). Duże powierzchnie na tarasach
nadzalewowych zajmują też równiny piasków przewianych (Sarnacka, 1980a i b).
Znaczna część powierzchni tarasów nadzalewowych została zabudowana, co spowodowało
zniszczenie sieci naturalnych form. W obniżeniach nie zachowały się naturalne zbiorniki wodne,
natomiast gęstą sieć tworzą kanały i rowy. Ku tarasowi zalewowemu tarasy nadzalewowe opadają
skarpą (wys. 3,0 m) o nachyleniu sięgającym 45o (Bogdański, 1990).

Tarasy zalewowe zbudowane są z piasków rzecznych i pyłowo-ilastych mad (mady ciężkie)
(Sarnacka, 1992). Wyższy taras zalewowy zachował się po obu stronach rzeki i w dolinach jej
dopływów – jego powierzchnia leży na wysokości 82,5 m n.p.m. i wznosi się około 5,0 m nad poziom
rzeki. Największą powierzchnię zajmuje w rejonie Siekierek i w Osiedlu Las (szerokość 3 km). W
powierzchnię tarasu wcięte są na głębokość 2-5 m niewielkie, choć często długie dolinki smużne i
przelewowe (Bogdański, 1990). W częściach podskarpowych tarasów nadzalewowych utworzyły się
potężne obniżenia podstokowe i łuki zakolowe starorzeczy. Najliczniej występują u podnóża krawędzi
tarasu praskiego. Część zagłębień wypełniona jest nadal wodą. Największe z nich to jeziorka:
Wilanowskie, Czerniakowskie i Kamionkowskie (Sarnacka, 1992). Niektóre dolinki wykorzystywane
są przez lokalne cieki, np. Wilanówkę i strumień odprowadzający wody Doliną Służewiecką. Niższy
taras zalewowy wytworzył się tylko fragmentarycznie wzdłuż doliny Wisły, po obu stronach rzeki.
Jego powierzchnia leży na wysokości 80,0 m n.p.m. i wznosi się on od 1,0 m do 1,5 m nad poziomem
Wisły.
Koryto wody brzegowej jest jednostką kształtowaną współcześnie (Bogdański, 1990). Zmiany
wywoływane są przepływem wód powodziowych. Przy stanach wysokich koryto, w zasięgu swych
skarp brzegowych, jest całe wypełnione wodą, która często wylewa się na powierzchnię tarasu
zalewowego w obrębie międzywala. Sporadycznie sterczą wtedy z koryta wierzchołki kęp korytowych
ustabilizowanych roślinnością. Przy stanach niskich kępy wiślane wystają 2-5 m nad zwierciadło
wody. Widoczne są wtedy także odsypy korytowe i niższe kępy nieustabilizowane, zmieniające swój
zasięg.
Na rzeźbę obszaru Warszawy składają się też liczne formy antropogeniczne takie jak: wały
przeciwpowodziowe, nasypy drogowe, forty, glinianki. Lokalnie zostały uformowane kopce gruzowe,
wysypiska śmieci i odpadów. Najwyższy z nich, kopiec Szczęśliwicki, ma 25 m wysokości
(Bogdański, 1990). Podobną wysokość osiąga kopiec Siekierkowski (obecna nazwa – Kopiec
Powstania Warszawskiego), na którym obecnie znajduje się 15-metrowej wysokości pomnik Polski
Walczącej. W rejonie Kępy Zawadowskiej i Tarchomina występują składowiska żużli i popiołów z
elektrociepłowni.
4.6 Budowa geologiczna
Warszawa leży w centralnej części jednostki geologicznej zwanej niecką mazowiecką. Ta struktura
geologiczna utworzona została w osadach ery mezozoicznej i wypełniona jest osadami kredy,
trzeciorzędu i czwartorzędu. Podłoże gleb na obszarze Warszawy stanowią utwory czwartorzędowe.
Ich występowanie na głębokości 2 m ilustruje figura 4.6.1, a szczegółowy opis serii zawiera załącznik
4.6.1.

Najstarsze zarejestrowane na terenie Warszawy utwory geologiczne to morskie osady kredy
(Sarnacka, 1992). Składają się na nie margle i mułowce z górnego mastrychtu. Strop utworów
kredowych w centralnej części niecki występuje na głębokości od 260 do 290 m od powierzchni
terenu (Frankowski in., 2000)
Powyżej osadów kredowych występują utwory trzeciorzędowe reprezentowane przez osady oligocenu,
miocenu i pliocenu.
Osady oligocenu tworzą ciągłą pokrywę w stropie utworów kredowych wyścielając dno niecki
mazowieckiej. Są to morskie utwory klastyczne z glaukonitem reprezentowane głównie przez piaski,
miejscami z wkładkami żwirów oraz mułki i iły. Miąższość tych osadów waha się w granicach 50-60
m.
Osady miocenu występują na całym obszarze Warszawy w stropie utworów oligoceńskich. Ich
miąższość wynosi od 16,4 do 67,3 m. Stanowią one osady śródlądowych zbiorników wodnych i
wykształcone są w postaci piasków, iłów i mułków, wśród których utworzyły się pokłady węgla
brunatnego.
Osady pliocenu także występują na prawie całym obszarze Warszawy (Sarnacka, 1992). W wielu
miejscach miasta wychodzą na powierzchnię lub występują pod przykryciem cienkiej warstwy osadów
czwartorzędowych. Osady te, o miąższości od kilkunastu do ponad 150 m, są reprezentowane głównie
przez iły „pstre” - zwięzłe, tłuste i różnokolorowe oraz mułki ilaste i piaszczyste, a także piaski
drobnoziarniste i pylaste tworzące przeważnie soczewy o niewielkim zasięgu i miąższości. Obecna
powierzchnia

stropowa

utworów

pliocenu

ukształtowała

się

pod

wpływem

procesów

glacitektonicznych podczas trzech zlodowaceń, a następnie rozcinana była przez rzeki w okresie
trzech interglacjałów.
Utwory czwartorzędowe na terenie Warszawy reprezentowane są przez osady plejstocenu i holocenu
(Sarnacka, 1992). Miąższość utworów czwartorzędowych w rejonie Warszawy zmienia się od 0 na
obszarach wychodni wyniesionych glacitektonicznie iłów pliocenu, do 150 m w miejscach głębokich
rozcięć erozyjnych stropu pliocenu. W strefach o spokojnej budowie geologicznej miąższość
czwartorzędu waha się od 20 do 60 m (Frankowski i in., 2000).
Utwory plejstoceńskie tworzą osady preglacjału oraz osady glacjalne, wodnolodowcowe i zastoiskowe
z czterech zlodowaceń (najstarszego, południowopolskiego, środkowopolskiego i północnopolskiego),

a także osady rzeczne trzech interglacjałów: kromerskiego, mazowieckiego (wielkiego) i eemskiego
oraz zlodowacenia północnopolskiego.
Osady preglacjału występują przede wszystkim na obszarze wysoczyzny lewobrzeżnej Warszawy i
osiągają tu miąższość do 29 m. Serię osadów preglacjalnych tworzą dwa typy osadów: piaski, mułki i
iły o charakterze jeziornym oraz piaski ze żwirami i żwiry o charakterze rzecznym (Sarnacka, 1992).
Okres zlodowacenia najstarszego został zarejestrowany na obszarze Warszawy przez osady glacjalne,
utwory zastoiskowe i wodnolodowcowe akumulowane podczas trzech kolejnych nasunięć lądolodu.
Utwory te zostały złożone w najniższych częściach głębokich obniżeń występujących w podłożu
osadów czwartorzędowych i mających charakter rynien lodowcowych.
Okres interglacjału kromerskiego charakteryzuje się rozwojem dolin rzecznych, uformowanych przez
rzeki w obszarze rynien polodowcowych. Rzeki zaakumulowały w nich osady piaszczysto-żwirowe,
wykształcone w dwóch cyklach, o miąższości od kilkunastu do 48,6 m.
Zlodowacenie południowopolskie pozostawiło po sobie na terenie Warszawy trzy poziomy gliny
zwałowej przewarstwione rzecznymi osadami interstadialnymi oraz osadami wodnolodowcowymi i
zastoiskowymi pochodzącymi najprawdopodobniej z okresu dwóch stadiałów (Sarnacka, 1992).
Osady glacjalne osiągają miąższości do kilkudziesięciu metrów. Zachowały się one w głębokich
dolinach z interglacjału kromerskiego oraz w zagłębieniach powstałych w wyniku egzaracyjnej
działalności lądolodu. W wielu miejscach zostały zniszczone przez erozję interglacjału
mazowieckiego. W glinach zwałowych zlodowacenia południowopolskiego występują liczne kry
osadów trzeciorzędowych.
W okresie interglacjału mazowieckiego (wielkiego) Wisła na terenie Warszawy wykształciła dolinę o
szerokości ok. 20 km wykraczając na wschód od Warszawy poza obszar Ossowa, Rembertowa,
Międzylesia, Aleksandrowa i Zbójnej Góry (Sarnacka, 1992). W dolinie rzecznej doszło w tym czasie
do akumulacji osadów rzecznych, których najpełniejszy profil występuje w osi doliny, gdzie
wykształcone są cztery cykle tych osadów o łącznej miąższości 53,2 m. Cykle sedymentacyjne
rozpoczynają się żwirami i piaskami różnoziarnistymi a kończą piaskami średnio- i drobnoziarnistymi.
Przed nasunięciem się lądolodu podczas stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego w
szeregu dolinach z okresu interglacjału mazowieckiego i w obniżeniach terenu akumulowane były
osady zastoiskowe. Reprezentują one serię osadów tzw. „Jeziorzyska dolnej Pilicy”. Osady te osiągają
miąższość od kilku do dwudziestu kilku metrów i wykształcone są w postaci iłów warwowych
tłustych, brązowych i szarych z warstewkami mułków i piasków pylastych. Natomiast na rozległym
obszarze wysoczyzny po obu stronach Wisły w Warszawie osadziły się piaski wodnolodowcowe ze

żwirami o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Wspomniane wyżej osady zastoiskowe i
wodnolodowcowe w czasie transgresji lądolodu stadiału maksymalnego zostały przykryte przez glinę
zwałową o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów (gliny zlodowacenia Odry). Glina zwałowa
występuje powszechnie jako ciągły i zwarty poziom na terenie wysoczyzny oraz zachowała się w
wielu miejscach w obszarze doliny Wisły wyerodowanej w okresie interglacjału mazowieckiego.
Gliny te są zwięzłe, piaszczyste, z głazami i wapniste. Występują w nich liczne kry iłów plioceńskich.
W okresie interstadiału Pilicy doszło do akumulacji osadów rzecznych, których miąższość sięga 10 m.
Wypełniły one rozcięcia erozyjne, w których glina zwałowa stadiału maksymalnego została częściowo
lub całkowicie wyerodowana.
Podczas okresu stadiału mazowiecko-podlaskiego lądolód pokrył cały obszar Warszawy. W
obniżeniach powierzchni gliny zwałowej stadiału maksymalnego osadziły się utwory zastoiskowe o
miąższości kilku metrów. Są to iły zwięzłe, tłuste, brązowoczekoladowe, przeławicone mułkami i
piaskami pylastymi. W obrębie doliny Wisły osady zastoiskowe zostały całkowicie wyerodowane
przez rzekę. W stropie omówionych osadów występują powszechnie piaski wodnolodowcowe o
miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Osady wodnolodowcowe i zastoiskowe z okresu
transgresji lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego pokrywa glina zwałowa pozostawiona przez
lądolód (glina zlodowacenia Warty). Glina ta jest silnie piaszczysta, w stropie zwietrzała i
odwapniona, brunatna i brunatnordzawa. Tworzy ciągły poziom o miąższości od 1,5 do kilku metrów
na Służewcu, Mokotowie i w Śródmieściu. Natomiast na północ od Ogrodu Saskiego występuje tylko
w postaci odizolowanych cienkich płatów.
W czasie interglacjału eemskiego, po wycofaniu się lądolodu, Wisła rozcięła obszar wysoczyzny na
głębokość 40 m i ukształtowała dolinę szerokości 11 km o kształcie zbliżonym do współczesnego. Na
terenie doliny osadził się w trzech cyklach kompleks osadów o miąższości 25 m. Tworzą go
przeważnie żwiry z otoczakami i domieszką piasków gruboziarnistych. Na obszarze Warszawy osady
interglacjału emskiego występują też w facji jeziornej. W skład osadów jeziornych wchodzą gytie,
kreda jeziorna, torfy, mułki i piaski jeziorne.
Podczas zlodowacenia północnopolskiego lądolód nie objął swym zasięgiem Warszawy i jej okolic,
ale utrudnił odpływ wód Wisły ku północy (Sarnacka, 1992). W okresie jego transgresji utworzyło się
zastoisko warszawskie zajmując znaczną część obszaru doliny Wisły z okresu interglacjału
eemskiego. Ku południowi zastoisko sięgało do Międzylesia. Osady zastoiska reprezentowane są
przez zwięzłe, tłuste iły warwowe, silnie wapniste, barwy czekoladowej oraz piaski zastoiskowe.
Miąższość tych osadów dochodzi do 10 m. Osady zastoiskowe są przykryte przez piaski rzeczne
najwyższego tarasu nadzalewowego (otwockiego). Rozległe obszary tego tarasu pokrywają piaski

eoliczne i wydmy. W późniejszym okresie Wisła wcięła się do poziomu wyższego tarasu
nadzalewowego (falenickiego) i osadziła do kilku metrów miąższości piaski drobno- i średnioziarniste
budujące ten taras. U schyłku zlodowacenia północnopolskiego Wisła wcięła się pod niższy taras
nadzalewowy (praski) i wyerodowała na znacznej powierzchni obecnej doliny osady zastoiska
warszawskiego. W tak uformowanej dolinie osadzała piaski drobnoziarniste z pojedynczymi żwirami
o miąższości 6-10 m. Na nich zostały zakumulowane mady pylasto-piaszczyste (tzw. mady brunatne)
o miąższości od 0,8 do 10 m.
W czasie okresu przejściowego plejstocen-holocen na terenie wysoczyzny z obszaru Warszawy
zostały zdeponowane mułki lessopodobne o strukturze i składzie mechanicznym zbliżonym do lessu
eolicznego. Ich miąższość wynosi od 20 do 40 cm. W wielu miejscach wysoczyzny występują też
eluwia piaszczyste o miąższości od 0,3 do 2,0 m. W obrębie doliny Wisły i w najbliższych okolicach
na wschód od Warszawy w wielu miejscach na tarasach nadzalewowych Wisły występują piaski
eoliczne i uformowane z nich wydmy.
Na przełomie plejstocenu i holocenu Wisła wcięła się pod wyższy taras zalewowy, wytwarzając
zachowaną dobrze do dziś wyraźną krawędź niższego tarasu nadzalewowego (praskiego). Podczas
akumulacji osadów wyższego tarasu zalewowego Wisła wykształciła dolinę o szerokości do 4 km.
Podczas wylewów powodziowych Wisła wykraczała poza obręb doliny osadzając na tarasie praskim
mady pylasto-piaszczyste, o miąższości kilku cm. W swojej dolinie rzeka zaakumulowała w tym
czasie piaski różnoziarniste z domieszką żwirów o miąższości do 5 m oraz osady mady ciężkiej (o
grubości do 2 m, w starorzeczach do 4,5 m) pokrywającej niemal całą powierzchnię wyższego tarasu
zalewowego. Prawdopodobnie w optimum holocenu nastąpiło wcięcie Wisły pod niższy taras
zalewowy. Po okresie erozji rzeka nagromadziła w swej dolinie piaski drobnoziarniste przeławicone
licznymi warstwami mad pylastych i piaszczystych, o miąższości ok. 1,5 m. Osady te budują niższy
taras zalewowy, a także mielizny i kępy współczesnego koryta Wisły.
W licznych starorzeczach na tarasie zalewowym wyższym osadziły się torfy. Występują one u
podnóża krawędzi wysoczyzny w Wilanowie i przy Idzikowskiego, u podnóża tarasu praskiego na
Czerniakowie i u podnóży tarasu falenickiego w Drewnicy oraz w zagłębieniu bezodpływowym w
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przeciwpowodziowych) ograniczyła częściowo sedymentację mad powodziowych na tarasach
zalewowych, a prowadzona obecnie rozbudowa miasta i osiedli podmiejskich zmienia jego pierwotną
morfologię – coraz większą powierzchnię terenu zajmują nasypy.

4.7 Analiza zagospodarowania przestrzennego Miasta
4.7.1 Struktura zagospodarowania przestrzennego
Struktura zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy wynika zarówno z zewnętrznych jak i
wewnętrznych uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Na uwarunkowania zewnętrzne składają się
między innymi położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni terenu, budowa geologiczna a
także koncepcje związane z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym również na szczeblu
wojewódzkim. Uwarunkowania wewnętrzne są zaś wynikową stanu i funkcjonowania środowiska
przyrodniczego w powiązaniu z określeniem skali i tempa zachodzących w mieście zjawisk i
procesów.
Struktura funkcjonalno – przestrzenna Warszawy nie jest jednolita. W granicach miasta występuje
kilka typów obszarów różniących się charakterem zagospodarowania oraz standardem obsługi
mieszkańców. Oprócz typowo miejskich form zagospodarowania przestrzeni, na które składają się:
zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowo – produkcyjna czy układy drogowe, występują też
znaczne areały terenów rolnych, lasów i łąk.
Zabudowa mieszkaniowa, zarówno jedno- jak i wielorodzinna, występuje na całym obszarze miasta i
charakteryzuje się dużym stopniem rozproszenia. Zasadniczo nie ma w Warszawie takich obszarów,
gdzie nie funkcjonowałoby osadnictwo mieszkaniowe.
Obiekty usługowe w postaci urzędów administracji centralnej, przedstawicielstw międzynarodowych
oraz urzędów administracji rządowej i instytucji o znaczeniu ogólnokrajowym skoncentrowane są
głównie w lewobrzeżnej części centrum Warszawy. Pozostałe obiekty usługowe – szkoły, szpitale,
ośrodki zdrowia oraz obiekty sportowe – występują w rozproszeniu na całym obszarze miasta.
Tereny przemysłowe Warszawy lokalizowano niegdyś na peryferiach miasta. Dziś, wskutek ciągle
postępującego procesu urbanizacji, wkomponowują się w krajobraz osiedli mieszkaniowych przykładami mogą tu być dzielnice: Ursus, Wola, Targówek czy Żerań.
Znaczenie analizy zagospodarowania przestrzennego dla zagadnień z zakresu ochrony środowiska jest
o tyle istotne, że wiąże się ona bezpośrednio ze strukturą inżynieryjno – techniczną, która z kolei
wpływa na przekształcenia poszczególnych komponentów środowiska, a także na powstawanie
odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody, gleb itp. Należy również pamiętać, że
zagospodarowanie terenu wiąże się z antropogenicznymi zmianami naturalnej struktury środowiska
przyrodniczego.

4.7.1.1 Formy użytkowania terenu
Miasto Warszawa zajmuje obszar o powierzchni 516,9 km2 i jest podzielone na 18 dzielnic, z których
każda cechuje się odmiennymi uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego.
Największą spośród warszawskich dzielnic jest Wawer (79,7 km2), najmniejszą zaś Żoliborz (8,5
km2).
Wawer jest dzielnicą zajmującą powierzchnię 79,7 km2 (15,4% ogólnej powierzchni miasta), w której
znaczny odsetek terenu – (około 1/3) – pokrywają słynące z przyrodniczego bogactwa lasy, tworzące
Mazowiecki Park Krajobrazowy. Dzielnica znana jest także ze swoich walorów klimatycznych i
tradycji uzdrowiskowej. Czynniki te powodują, że w jej granicach, szczególnie w sąsiedztwie
kompleksów leśnych, planuje się inwestycje nieuciążliwe dla środowiska, szczególnie rekreacyjno –
wypoczynkowe. W budownictwie dzielnicy największy procent stanowią zasoby budownictwa
indywidualnego, następnie zasoby komunalne, zakładowe i spółdzielcze.
Białołęka zajmuje powierzchnię 73,0 km2 (14,1% ogólnej powierzchni miasta) i położona jest w
północnej części Warszawy, przy trasach wylotowych na Białystok, Gdańsk, Ostrołękę, Suwałki i nad
Zalew Zegrzyński. Dzielnica graniczy z Rezerwatem Łęgi Czarnej Strugi. W ostatnich latach nastąpił
bardzo dynamiczny rozwój Białołęki związany głównie z nasileniem budownictwa mieszkaniowego –
przede wszystkim domów wielorodzinnych oraz szeregowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Aktualnie, między innymi ze względu na peryferyjne położenie Białołęki, jest ona jednym z
najatrakcyjniejszych do zamieszkania miejsc w stolicy.
Dzielnica Ursynów, zlokalizowana prawie w całości na Równinie Warszawskiej, obejmuje
południowe rejony Warszawy. Zajmuje powierzchnię 43,8 km2 co stanowi 8,5% ogólnej powierzchni
stolicy i daje jej trzecie miejsce pod względem wielkości powierzchni w mieście. Ursynów, który do
niedawna nazywany był największą sypialnią Warszawy, aktualnie zmienia swoje oblicze, bowiem
obok nowych budynków mieszkalnych, powstają również różnego rodzaju obiekty usługowo przemysłowe.
Wilanów (36,7 km2 – 7,1% powierzchni Warszawy) określany jest mianem dzielnicy przyjaznej
inwestorom i gościom. Cechuje się ogromnymi połaciami niezagospodarowanych terenów oraz
pięknymi okolicami, co w połączeniu składa się na unikalny klimat. Walorami dzielnicy są również
zabytki, spośród których najbardziej znanym jest Pałac w Wilanowie. Zagospodarowanie terenu
dzielnicy sprzyja rozwojowi funkcji turystyczno – rekreacyjnych - wycieczkom rowerowym, grze w
golfa, wędkowaniu lub spacerom nad Wisłą.

Dzielnica Mokotów położona jest na lewym brzegu Wisły, w południowej części miasta. Zajmuje
powierzchnię 35,4 km2 (6,8% powierzchni stolicy) i jest dzielnicą w głównej mierze mieszkaniową.
Swoje miejsce znalazły tutaj także ambasady, rezydencje, przedstawicielstwa zagraniczne, firmy o
ustalonej renomie, urzędy państwowe oraz siedziby radia i telewizji. W południowo-zachodniej części
dzielnicy, w bezpośredniej bliskości lotniska Okęcie oraz głównych ciągów komunikacji
samochodowej i kolei, znajdują się tereny usług i przemysłu o charakterze nieuciążliwym - Służewiec
Przemysłowy.
Dzielnica Bielany (32,3 km2 – 6,3% powierzchni miasta) położona jest w północnej części Warszawy,
na lewobrzeżnych tarasach Wisły. Jest jedną z najbardziej zielonych dzielnic stolicy, co wiąże się z jej
położeniem w sąsiedztwie unikatowego w skali europejskiej kompleksu leśnego, jakim jest
Kampinoski

Park

Narodowy.

Obszary

zieleni

zajmują

około 23% powierzchni

Bielan.

Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są: m.in. Lasek Bielański, Park i Las
Młociński oraz Las Bemowo. Lasek Bielański o powierzchni 130 ha jest rezerwatem krajobrazowym.
Chroni on cenny starodrzew oraz bogaty świat owadów i ptaków. Jest również terenem otwartym dla
ruchu turystycznego.
Dzielnica Włochy (28,6 km2 – 5,5% powierzchni miasta) położona jest na południowo – zachodnich
obrzeżach stolicy na tyle daleko, żeby nie docierał tu zgiełk centrum, i jednocześnie tak blisko, że
komunikacja ze śródmieściem nie stanowi problemu. W strukturze zabudowy dominują niskie
budynki, co jest uwarunkowane obecnością na terenie dzielnicy lotniska. Włochy wyróżniają się na tle
pozostałych dzielnic liczbą oferowanych miejsc pracy i stale wzrastającą liczbą firm. Duże znaczenie
ma również korzystne położenie: przez Okęcie przebiegają dwie trasy wylotowe z Warszawy - Aleja
Krakowska i Aleje Jerozolimskie.
Bemowo (25,0 km2 – 4,8% ogólnej powierzchni stolicy) obejmuje tereny tak zwanego zachodniego
pasma byłej dzielnicy - gminy Wola, które zostały przyłączone do Warszawy dopiero w roku 1951.
Do niedawna były to w większości obszary rolnicze, mające dobrą ziemię i od mniej więcej stu lat
stanowiące zaplecze ogrodnicze Warszawy. Powojenny rozwój Bemowa związany był przede
wszystkim z potrzebami mieszkaniowymi wojska. Funkcjonowało tu lotnisko wojskowe, a w 1951
roku została otwarta Wojskowa Akademia Techniczna, mająca ogromne znaczenie nie tylko dla spraw
obronności, ale i dla całej gospodarki kraju.
Dzielnica Targówek położona jest na prawym brzegu Wisły. Zajmuje tereny o powierzchni 24,2 km2,
czyli 4,7% terytorium całej Warszawy. W naturalny sposób dzieli się na pięć zróżnicowanych części:
Bródno i Targówek Mieszkaniowy oraz Zacisze - o niskiej zabudowie jednorodzinnej, Targówek

Fabryczny - o charakterze przemysłowym i tereny zielone: Las Bródnowski wraz z ogrodami
działkowymi przy wschodniej granicy.
Praga Południe jest dzielnicą zieleni. Podmiejski i w głównej mierze rolniczy charakter dzielnicy
sprawiły, że brak jest tu w zasadzie budowli starszych niż z początku XX wieku. Prawdziwą perełkę
stanowi Saska Kępa z charakterystyczną dla lat 20. i 30. ubiegłego stulecia zabudową rezydencyjną.
Praga Południe zajmuje obszar prawie 22,4 km2 (4,3% powierzchni miasta) i obejmuje tereny w
większości przyłączone do Warszawy dopiero w 1916 roku. Obecnie swój dynamiczny rozwój
zawdzięcza

głównie

nowym,

ciekawym architektonicznie kompleksom

mieszkaniowym z

luksusowymi apartamentami.
Dogodnie położony Park Skaryszewski z Jeziorkiem Kamionkowskim oraz leżący na obrzeżu
dzielnicy, rezerwat krajobrazowo-historyczny Olszynka Grochowska mogą stanowić czynniki
wspierające rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych.
Wesoła (22,4 km2 – 4,3% powierzchni miasta) to najmłodsza dzielnica Warszawy, przyłączona do
miasta 27 października 2002 r. Zatopiona w zieleni drzew Wesoła tworzy zdrowy i przyjazny
człowiekowi klimat. Około 60% jej powierzchni pokrywają lasy, w których dominuje drzewostan
sosnowy. Wesoła leży na paśmie wydm, powstałych w miejscu cofającego się lodowca. Takie
ukształtowanie terenu dodaje walorów krajobrazowych oraz stwarza nadzwyczaj korzystny
mikroklimat. To również wymarzone miejsce dla sportu, rekreacji i wypoczynku.
W Rembertowie (19,3 km2 – 3,7% powierzchni miasta), podobnie jak w innych dzielnicach
sąsiadujących ze Śródmieściem, znajduje się relatywnie dużo wolnych przestrzeni i terenów leśnych,
które otaczają dzielnicę praktycznie ze wszystkich stron. Około 30% jej ogólnej powierzchni porastają
lasy. Obszar między ulicami Marsa, Żołnierską i torami kolejowymi (Warszawa - Mińsk Mazowiecki)
- z uwagi na unikatową roślinność - został uznany za rezerwat przyrody pod nazwą "Kawęczyn". Mała
gęstość zaludnienia i rzadka zabudowa stwarzają możliwości rozwoju obszarów pod budownictwo
niskie i rekreacyjno-sportowe.
Wola zajmuje obszar 19,3 km2 co wynosi 3,7% powierzchni miasta. Zmienne losy historii miasta
zapisały się w krajobrazie dzielnicy w postaci pomników, cmentarzy, ulic oraz miejsc owianych
legendą. W przeszłości Wola pełniła funkcję przemysłowego przedmieścia Warszawy. Obecnie
dzielnica przeżywa swój renesans. Z ośrodka przemysłowego przeobraża się w centrum biznesu,
handlu i usług. Na terenie Woli otwierają swoje biura największe koncerny, banki i towarzystwa
ubezpieczeniowe.

Wiele

terenów

przeznaczonych

Modernizowane są najważniejsze trasy komunikacyjne.

zostało

pod

inwestycje

mieszkaniowe.

Śródmieście to dzielnica nazywana sercem Warszawy, bowiem w jej granicach mieści się większość
urzędów centralnych i instytucji samorządowych. Śródmieście jest również centrum kulturalnorekreacyjnym stolicy, z największą ilością muzeów, galerii, teatrów i kin. Na terenie dzielnicy
znajdują się najstarsze ośrodki życia miejskiego lewobrzeżnej Warszawy z Rynkiem Starego Miasta i
Starówką. Odbywają się tu imprezy kulturalne i sportowe o znaczeniu lokalnym, ogólnokrajowym
oraz międzynarodowym. Obszar dzielnicy to 15,6 km2, czyli 3,0% powierzchni Warszawy.
Praga Północ (11,4 km2 – 2,2% powierzchni miasta) jako jedna z nielicznych dzielnic Warszawy
zachowała swój naturalny historyczny rodowód. Znaczna część zabudowy spotykanej w dzielnicy
pochodzi z początku wieku i okresu międzywojennego. Praga jest jedną ze starszych dzielnic
Warszawy - jej obszar włączony został formalnie do miasta u schyłku XVIII w. lecz dopiero w 1945
roku nastąpił podział na Pragę Południe i Pragę Północ.
1,9% powierzchni miasta zajmuje Ochota (9,7 km2). Ochota położona jest w bezpośredniej bliskości
Śródmieścia, co sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem pod nowe inwestycje. W ostatnich latach na
terenie dzielnicy dynamicznie rozwijane było także budownictwo mieszkaniowe.
Ursus jest jedną z najmniejszych warszawskich dzielnic zajmując powierzchnię 9,3 km2 – 1,8%
powierzchni miasta. Leży w zachodniej części stolicy, w odległości 9 km od centrum miasta. Strukturę
przestrzenną dzielnicy stanowi w znacznej mierze obszar zurbanizowany, w tym tereny przemysłowe
(głównie Zakłady Mechaniczne "Ursus"). 20% powierzchni dzielnicy zajmują grunty orne, które
również przeznaczone są pod inwestycje miejskie po sporządzeniu planów zagospodarowania
przestrzennego i rozbudowie infrastruktury technicznej terenu. Atrakcyjne położenie dzielnicy w
obszarze Warszawy wynika głównie z niewielkiej odległości od centrum miasta i dogodnych połączeń
komunikacyjnych oraz istniejącej jeszcze rezerwy terenów pod inwestycje.
Żoliborz (8,5 km2 czyli 1,6% powierzchni stolicy) to najmniejsza z warszawskich dzielnic, zajmująca
północno – zachodnią część miasta - ma charakter mieszkaniowo-rekreacyjny. Przez teren Żoliborza
przebiegają dwie główne arterie komunikacyjne - Trasa Armii Krajowej, łącząca wschodnią i
zachodnią część miasta, i Wisłostrada łącząca północ z południem.
Zawartą poniżej analizę zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym na szczeblu
ogólnomiejskim przeprowadzono w oparciu o mapę „Struktury użytkowania gruntów na terenie m.st.
Warszawy” (stan na 2001 rok) w skali 1: 35 000 opracowaną przez Miejską Pracownię Planowania
Przestrzennego i Strategii Rozwoju, a także w oparciu o dołączony do mapy wykaz powierzchni wg
grup tematycznych.

Wymienione powyżej źródła wskazują, że w strukturze zagospodarowania Warszawy dominują tereny
użytkowane pod funkcje mieszkaniowe (Rys.4.7.1.1.1) zajmujące obszar o powierzchni 11 759,1 ha.
W ich obrębie wyróżnia się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, obszary zabudowy
mieszkaniowej przeznaczonej do zamieszkania zbiorowego (np. domy studenckie czy noclegownie),
tereny

zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej,

zabudowy

mieszkaniowej

związanej

z

gospodarstwami rolnymi oraz obszary zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej na działkach leśnych.
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Rys. 4.7.1.1.1 Użytkowanie terenu pod funkcje mieszkaniowe
Źródło: Mapa „Struktura użytkowania gruntów na terenie m.st. Warszawy”, skala 1: 35 000, Wykaz
powierzchni wg grup tematycznych
Znaczną część obszarów miasta zajmują także użytki rolne (9 877,6 ha). Odnotowywane w stosunku
do nich w ostatnich latach zmniejszanie się powierzchni spowodowane jest przede wszystkim dużym
popytem na tereny, które mogłyby być przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowo – usługowe i
przemysłowe.
W strukturze użytków rolnych największe powierzchnie zajmują grunty orne – 3 668,0 ha (wg mapy
„Struktury użytkowania gruntów na terenie m.st. Warszawy” w skali 1: 35 000). Pozostała część
przypada na użytki zielone – 2 059,0 ha oraz na sady – 283,8 ha.
Poniżej przedstawiono w formie graficznej (Rys. 4.7.1.1.2) strukturę powierzchni użytków rolnych.

Użytkowanie terenów w [ha] pod funkcje rolne
w granicach administracyjnych m. st. Warszawy
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Rys. 4.7.1.1.2 Struktura użytków rolnych Warszawy
Źródło: Mapa „Struktura użytkowania gruntów na terenie m.st. Warszawy”, skala 1: 35 000, Wykaz
powierzchni wg grup tematycznych
Niezwykle ważne miejsce w strukturze zagospodarowania przestrzennego zajmują użytki leśne, przez
które rozumie się lasy i grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, czyli tzw. zieleń
urządzoną. Zagadnienia związane z zielenią zostały szczegółowo omówione w jednym z kolejnych
rozdziałów Programu…, natomiast dla niniejszej części opracowania istotne znaczenie ma
powierzchnia, jaką zajmuje ta forma użytkowania terenu.
W 2001 roku, zgodnie z wykazem powierzchni w [ha] wg grup tematycznych dołączonym do Mapy
użytkowania gruntów m.st. Warszawy, było to 9 108,1 ha, z czego 7 258 ha stanowiły lasy. Pozostały
obszar zajmowany był przez zadrzewienia nadwodne oraz zadrzewienia i zakrzewienia nie mające
charakteru leśnego. Należy też pamiętać, że w strukturze terenów zielonych znaczna ich część podlega
różnego rodzaju ochronie prawnej. Na terenie miasta znajduje się bowiem część Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego, część Kampinoskiego Parku Narodowego, 11 rezerwatów przyrody, 6
użytków ekologicznych i 4 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe oraz około 1500 pomników przyrody
w postaci drzew, grup drzew i głazów.
Z danych zebranych na potrzeby niniejszego opracowania wynika, że dzielnicą o największej
powierzchni lasów jest Wawer – 2 324,09 ha, co stanowi 29,2% obszaru dzielnicy. Niższą
powierzchnią lasów – 1 029,98 ha – cechuje się Wesoła, aczkolwiek wskaźnik lesistości wynoszący
45,6% plasuje ją pod tym względem na pierwszym miejscu wśród stołecznych dzielnic.
Czwartą pod względem powierzchni grupą obszarów są tereny użytkowane pod funkcje
komunikacyjno – transportowe. W ich strukturze największy odsetek stanowią trasy i ulice – jest to
nieco ponad 55%. Dzielnicą, w obrębie której trasy i ulice zajmują największą powierzchnię, jest

Mokotów (370,2 ha), najmniej jest ich natomiast w Wesołej (31,3 ha). Dość duży udział wśród
terenów komunikacyjno – transportowych mają także obszary urządzeń transportu kolejowego wraz z
urządzeniami obsługującymi – 23% (1249 ha). Pozostały odsetek powierzchni w obrębie omawianego
wydzielenia to:
•

tereny urządzenia komunikacji miejskiej wraz z urządzeniami obsługującymi;

•

tereny urządzeń transportu pasażerskiego lądowego;

•

tereny urządzeń transportu drogowego;

•

tereny urządzeń transportu lotniczego;

•

urządzenia śródlądowego transportu wodnego.

Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie ma także udział obszarów znajdujących się
pod wodami powierzchniowymi. Wg stanu na 2001 rok ich powierzchnia wynosiła 1554,0 ha, z czego
1454,7 ha to tereny pod wodami płynącymi.
Analizując zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym Warszawy należy pamiętać, że
obok opisanych powyżej wybranych form użytkowania terenu, miasto jest także dużym ośrodkiem
przemysłowym. Jego funkcjonowanie, przy tak szerokim spektrum kierunków użytkowania
przestrzeni, wymagało stworzenia zaplecza technicznego chociażby w postaci terenów dla potrzeb
gospodarki wodno – ściekowej czy elektroenergetyki. Postępujący proces urbanizacji i
uprzemysłowienia, którego następstwem jest rozbudowa Warszawy, powoduje i będzie powodował
przeznaczanie coraz to większych obszarów pod infrastrukturę techniczno – inżynieryjną. Dlatego też
dalsze działania z zakresu zagospodarowania przestrzennego powinny być podejmowane w oparciu o
zasadę zrównoważonego rozwoju, z dbałością o środowisko naturalne.
4.7.2 Demografia miasta i procesy społeczne
Ludność miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 31.07.2004 r. wynosiła 1 587 545 osób, a liczba
osób zameldowanych na pobyt czasowy wynosiła 35 495 osób. W populacji Warszawy przeważają
kobiety. Najwięcej ludności mieszka w dzielnicach: Mokotów, Praga Pd. i Wola, a najmniej
mieszkańców liczą dzielnice Wilanów, Wesoła i Rembertów.
Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Największą gęstość zaludnienia występuje w dzielnicy
Ochota (8498 os./km2), natomiast najniższy wskaźnik gęstości zaludnienia występuje w dzielnicy
Wilanów (371os./km2). Rozmieszczenie ludności w poszczególnych dzielnicach Warszawy
przedstawiono na rys. 4.7.2.1, natomiast strukturę i liczbę ludności przedstawia tabela 4.7.2.1, a
procentowy udział zatrudnienia według sektorów prezentuje rys. 4.7.2.2.

Warszawa wyróżnia się, spośród miast Polski niską stopą bezrobocia w związku z czym jest
atrakcyjna dla mieszkańców innych województw. Liczba osób napływających w stosunku do
wyjeżdżających jest znaczna. Jednak od kilku lat obserwuje się nieznaczny spadek liczby ludności.
Ubytek ludności jest spowodowany spadającą liczbą urodzeń i wzrastającą liczbą zgonów, przyrost
naturalny wg danych GUS – IV kwartał 2003 r. był ujemny i wyniósł – 1195 osób.

Rys. 4.7.2.1 Ludność wg dzielnic m.st. Warszawy

Tabela 4.7.2.1 Struktura i liczba ludności m. st. Warszawy wg dzielnic

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Płd.
Praga Płn.
Rembertów
Śródmieście
Targówek

97 907
70 235
130484
215 990
82 430
177 291
70 235
19 872
127 322
119 630

46 476 51 431
27 668 30 991
59 615 70 869
96 887 119 103
36 646 45 784
96 117 81 174
32 180 38 055
9 435 10 437
55 327 71 995
55 669 63 961

3 916
962
4040
6 101
8 498
7 915
6 161
1 030
8162
4 943

110
112
119
123
124
84
118
110
130
115

16,18
18,75
15,46
13,80
14,73
15,90
18,26
19,19
13,36
16,91

73,04
59,16
63,50
60,38
56,96
64,27
63,66
65,95
57,02
66,34

10,78
22,09
21,04
25,82
28,31
19,83
18,08
14,86
29,62
16,75

Pobyt
czasowy

Wiek
poprodukcyjny %

kobiety na
100
mężczyzn
Wiek
przedprodukcyjny
%
Wiek
produkcyjny %

Ludność
na km2

Kobiety

Mężczyźni

Dzielnica

Ludność
ogółem

Dane dotyczące ludności

2 738
2 058
3 300
5 052
2 554
3 770
929
889
3 626
1 400

Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

42 988 20 178 22 810
4 573
113
18,71
64,26
124 026 58 376 65 650
2 832
124
17,21
73,88
58 492 27 381 31 111
734
113
19,23
61,58
16 533
7 970
8 563
111
23,77
64,06
13 616
6 415
7 201
371
112
22,17
61,78
35 617 16 536 19 081
1 245
115
18,77
61,22
136 677
8762
48 200 21 154 27 046
5671
127
14,3
56,4
Źródło: Wydziały Ewidencji poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy

17,03
8,91
19,19
12,17
16,05
20,01
29,3

Pobyt
czasowy

Wiek
poprodukcyjny %

kobiety na
100
mężczyzn
Wiek
przedprodukcyjny
%
Wiek
produkcyjny %

Ludność
na km2

Kobiety

Mężczyźni

Dzielnica

Ludność
ogółem

Dane dotyczące ludności

3 167
1 508
583
904
871
3 958
1488

Struktura wiekowa ludności
Strukturę wiekową ludności miasta wg danych z WUS (stan na 31.12.2003 r.) przedstawiono poniżej:
0-4 lat -

63 427 osób;

5-9 lat -

63 679 osób;

10-14 lat -

74 643 osób;

15-19 lat -

100 433 osób;

20-29 lat -

297 538 osób;

30-39 lat -

219 706 osób;

40-49 lat -

254 783 osób;

50-59 lat -

252 055 osób;

60-64 lat -

78 918 osób;

65 lat i więcej -

284 377 osób.

Analiza wiekowa wskazuje, że najwięcej mieszkańców jest w grupie wiekowej 20-29 lat, co stanowi
18% ogółu mieszkańców. Grupa wiekowa 65 lat i więcej jest również bardzo liczna, stanowi 17%
ogółu mieszkańców. Natomiast najmniejszy procent mieszkańców reprezentuje grupa wiekowa 0-4 lat
tj.: 4%. Liczna grupa wiekowa osób powyżej 65 lat świadczy o starzeniu się mieszkańców stolicy.
Dzielnicami demograficznie najbardziej „starymi” są: Śródmieście, Żoliborz i Ochota. Sukcesywnie
zmniejsza się liczba dzieci, niż demograficzny ujawnia się zwłaszcza w najniższych grupach
wiekowych tj. 0-4 lat.
Zjawiska demograficzne występujące w Warszawie są odzwierciedleniem ogólnych tendencji
występujących w ostatnich latach w Polsce i na świecie. Należy do nich zaliczyć w pierwszej
kolejności przewagę kobiet nad mężczyznami i starzenie się społeczeństwa.

Główny Urząd Statystyczny opracował nową prognozę demograficzną dla Polski do 2030 r. Wg tego
opracowania liczba ludności Warszawy w ciągu najbliższych 26 lat będzie systematycznie maleć,
początkowo powoli, a w latach 2014-2015 bardzo szybko. Ubytek ludności nastąpi głównie wskutek
spadającej liczby urodzeń, przy wysokiej i wzrastającej liczbie zgonów.
Według prognoz Warszawa nie zaludni się z powodu migracji. Stolica nadal będzie atrakcyjna dla
mieszkańców innych województw, jednak liczba osób napływających w relacji do wyjeżdżających
z Warszawy nie będzie duża.
Będzie się utrzymywał ujemny przyrost naturalny, ponieważ liczba zgonów będzie systematycznie
rosła, nawet przy zmniejszającej się z roku na rok umieralności, gdyż istotny jest wzrost udziału osób
starszych w ogólnej liczbie ludności.
Aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta stołecznego Warszawa
W końcu lipca 2004 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 64 426 osób i była o 229 osób,
tj. o 0,4%, mniejsza niż w końcu czerwca 2004 r. i o 1448 osób, tj. 2,2%, większa niż w czerwcu 2003
r. Warszawa wyróżnia się najniższą stopą bezrobocia spośród miast województwa mazowieckiego, jak
i całej Polski. W lipcu 2004 r. kształtowała się ona na poziomie 6,3%. Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych kobiet wynosiła 32 897 osób, co stanowiło 51,1% ogółu osób bezrobotnych. Liczba
osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy wynosiła 31 441 osób, tj. 48,8%. Największą
grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby pomiędzy 45 a 54 rokiem życiem (32,3%) a najmniejszą osoby w wieku 55 lat i więcej (8,2%). Największą liczbę bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące
się wykształceniem gimnazjalnym i niższym (tab.4.7.2.2).
W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w lipcu 2004 r. Urząd Pracy skierował na
szkolenie 81 osób. Przy pracach interwencyjnych zatrudnionych było 150 osób, a przy robotach
publicznych 357 osób.
Tabela 4.7.2.2 Bezrobotni na obszarze m. st. Warszawy
(z uwzględnieniem poziomu wykształcenia i wieku)
Liczba bezrobotnych ogółem
64 426
Wykształcenie

wyższe

7 025

policealne i średnie
zawodowe

17 783

śr. ogólnokształcące

5 809

zasadnicze zawodowe

15 309

gimnazjum i poniżej

18 500

do 24 lat

9 447

25 – 34

16 559

35 – 44

12 374

45 – 54

20 775

55 lat i więcej

5 271

W wieku

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy
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Rys. 4.7.2.1. Struktura przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (czerwiec 2003 r.)
Źródło: Rynek pracy: http://um.warszawa.pl/v_syrenka/liczby/06.htm
4.7.3 Sytuacja gospodarcza
Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce, dostosowującym się do
aktualnych potrzeb na rynku. Korzystnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta dla
potencjalnych inwestorów jest dobra infrastruktura techniczna i komunikacyjna, a także wykształcona
siła robocza. Wiele firm krajowych i zagranicznych zakłada tutaj swoje przedstawicielstwa i oddziały.
Miasto jest siedzibą ponad 280 000 firm (w tym 43 przedsiębiorstw z pierwszej setki największych
polskich firm).
Przemysł w Warszawie i okolicach ma długą historię. Jego początki sięgają wieku XIX. Głównym
czynnikiem mającym wpływ na rozwój przemysłu była koncentracja ludności (Warszawa była
wówczas największym miastem w Polsce), która przyczyniła się do powstania Warszawskiego Okręgu
Przemysłowego. Przed 1989 rokiem duże i średnie zakłady zlokalizowane były głównie w 16 strefach

przemysłowych, z których większe o powierzchni 50–500 ha nazywane były dzielnicami
przemysłowymi, a mniejsze o powierzchni 20–50 ha zespołami przemysłowymi. Likwidacja wielu
fabryk usytuowanych w strefach przemysłowych towarzyszyła tendencji do lokalizacji licznych
małych zakładów w peryferyjnych jednostkach urbanistycznych stolicy, gdzie przemysłu dotychczas
nie było, albo był bardzo słabo rozwinięty. W rezultacie istniejące przedtem dysproporcje w
rozmieszczeniu przemysłu na terytorium Warszawy uległy pewnemu zmniejszeniu.
Warszawski Okręg Przemysłowy wyspecjalizował się w gałęziach produkcji typowych dla obszarów
wielkomiejskich. Wiodącą grupą jest przemysł elektromaszynowy (elektroniczny, precyzyjny,
środków transportu, obrabiarek i maszyn budowlanych), który skupia się zarówno w Warszawie jak i
w miastach okolicznych: Pruszkowie, Piasecznie, Ożarowie i Mińsku Mazowieckim. Cechą wspólną
tej grupy zakładów jest małe zapotrzebowanie na surowce, wysokie wymagania w zakresie
wykwalifikowanej kadry i stosunkowo mała uciążliwość dla środowiska. W Warszawie jest duża
koncentracja przemysłu środków transportu. Znajduje się tu: fabryka samochodów - "Daewoo",
zakłady mechaniczne "Ursus" oraz liczne mniejsze zakłady dostarczające części i zespołów dla
przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.
Tabela 4.7.3.1 Podmioty gospodarki narodowej wg działów zarejestrowane w m. st. Warszawa
Lp.

Działy gospodarki

I kwartał 2004

II kwartał 2004

1

Handel i naprawy

84 724

85 202

2

Obsługa nieruchomości i firm; nauka

63 523

64 615

3

Przetwórstwo przemysłowe

27 152

27 116

4

Budownictwo

24 297

24 374

5

Transport, gospodarka magazynowa i łączność

24 102

24 268

6

Pozostała działalność usługowa, komunalna,
społeczna i indywidualna

19 915

20 199

277 776

280 629

Ogółem

Źródło: Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie. Internet: http://www.warszawa-biznes.pl
W stolicy rozwinięty jest też przemysł chemiczny (farmaceutyczny oraz perfumeryjno-kosmetyczny) i
poligraficzny o znaczeniu

ponad lokalnym. Pozostałe gałęzie takie jak przemysł spożywczy,

budowlany i energetyczny pracują głównie na potrzeby rynku lokalnego.
Wg informacji Urzędu Statystycznego na koniec czerwca 2004 roku w systemie REGON w
Warszawie było zarejestrowanych 280 629 podmiotów gospodarczych, w tym sektor prywatny

stanowił 98,6 %. W porównaniu z I kwartałem (31.03.2004) liczba podmiotów zwiększyła się o 1% (o
2 853) (tab. 4.7.3.1).
W ciągu ostatnich lat największy wzrost liczby podmiotów odnotowuje się w następujących
dziedzinach: hotele i restauracje, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę,
rolnictwo, leśnictwo, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości i firm oraz nauka.
Centrum miasta gromadzi największą liczbę osób prowadzących działalność gospodarczą. Sektor
handlowy i usługowy dominuje na Mokotowie, Pradze Południe, Śródmieściu i Woli (tab. 4.7.3.2 i
rys. 4.7.3.1), gdzie mają siedziby przedsiębiorstwa krajowe i międzynarodowe.
Tabela 4.7.3.2 Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowana w poszczególnych
dzielnicach
Liczba podmiotów
Lp.
Dzielnica
gospodarczych
1
Białołęka
6 480
2
Bielany
15 971
3
Bemowo
13 003*
4
Mokotów
41 000
5
Ochota
9 817*
6
Praga Południe
24 750*
7
Praga Północ
7 725*
8
Rembertów
2 789
9
Śródmieście
32 586*
10 Targówek
19 806*
11 Ursus
4 500
12 Ursynów
30 000
13 Wawer
1 100
14 Wesoła
2 432
15 Wilanów
1 931
16 Wola
16 849*
17 Włochy
5 823
18 Żoliborz
10 000
Ogółem
243 773
* dane na dzień 31.12.2003
Źródło: Delegatury Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy.

Rys. 4.7.3.1 Podmioty gospodarki narodowej według dzielnic
Źródło: Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie. Internet: http://www.warszawa-biznes.pl
4.7.4 Rolnictwo
Rolnictwo na obszarze m. st. Warszawy nie ma już znaczenia w zaopatrzeniu ludności w artykuły
rolne, jedynie w ograniczonym zakresie produkuje warzywa gruntowe i wczesne warzywa spod osłon,
które w niewielkim stopniu pokrywają potrzeby wyżywieniowe ludności. Niewielka jest jego rola
w zaopatrzeniu rynku warszawskiego w kwiaty i rośliny ozdobne. Nie stanowi też istotnego działu
gospodarki w zatrudnieniu ludności.
Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie (na dzień 31.12.2003 r.) użytki rolne w
granicach miasta Warszawa zajmują 16 426 ha - 31,78% powierzchni. Areał użytków rolnych
sukcesywnie zmniejsza się w związku z zapotrzebowaniem na nowe tereny inwestycyjne, które są
przeznaczane głównie na budownictwo mieszkaniowe.
Rozkład przestrzenny użytków rolnych w Warszawie
W poszczególnych dzielnicach Warszawy występują bardzo wyraźne różnice co do wielkości
powierzchni użytków rolnych. Największa ich część leży w dzielnicach obrzeżnych miasta – użytki
rolne w Białołęce, Wawrze, Wilanowie i Ursynowie łącznie stanowią ponad dwie trzecie (68,9%)
całkowitej ich powierzchni w Warszawie (rys. 4.7.4.1).
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Rys. 4.7.4.1 Użytki rolne na terenie m. st. Warszawy (2003 r.)
Źródło: Naczelny Architekt m. st. Warszawy
Dzielnica Wesoła charakteryzuje się pewną specyfiką - posiada największy wśród dzielnic Warszawy
odsetek gruntów leśnych (62,42%), natomiast stosunkowo niewielki procent użytków rolnych
(13,97%). Najwięcej użytków rolnych jest w Białołęce, stanowią one 58,5% powierzchni dzielnicy.
W dzielnicach śródmiejskich jest ich niewiele lub nie ma wcale, wyjątek stanowi Mokotów - 967 ha.
Udział procentowy użytków rolnych w poszczególnych dzielnicach Warszawy przedstawia rys.
4.7.4.2.
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Rys. 4.7.4.2. Powierzchnia gruntów rolnych w poszczególnych dzielnicach m. st. Warszawy (2003 r.)
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Naczelny Architekt Miasta)

Struktura użytków rolnych
Największą część użytków rolnych na obszarze miasta stanowią grunty orne (71,69% użytków
rolnych). W Białołęce, Wawrze i Wilanowie znaczną powierzchnię zajmują również użytki zielone –
łąki i pastwiska. Niewielką w skali miasta część – tylko 2,51%, ale zaznaczającą się wyraźnie np. w
Białołęce i na Ursynowie, stanowią tereny zaliczane do sadów (łącznie ze szkółkami drzew i krzewów
owocowych). Strukturę użytków rolnych w Warszawie przedstawia rys. 4.7.4.3, natomiast
charakterystykę poszczególnych dzielnic obrazuje rys. 4.7.4.4.
Dominującymi uprawami w rolnictwie warszawskim były zboża (49,2% powierzchni zasiewów),
następnie warzywa gruntowe (26,8%) oraz ziemniaki (12,4%)
Uprawy warzyw pod osłonami, w szklarniach, zwłaszcza w tunelach foliowych (głównie pomidorów,
ogórków, sałaty i rzodkiewki) oraz kwiatów i roślin ozdobnych - które do połowy lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku dynamicznie rozwijały się na terenie Warszawy, zwłaszcza w
Białołęce, na Pradze Północnej, Woli, Bemowie, Mokotowie, Ursynowie i Targówku - od 1997 r.
systematycznie ulegają ograniczaniu, a wiele szklarni i tuneli rozebrano lub przekształcono na inną
działalność poza rolniczą.

sady
2,51%

pozostałe użytki
8,02%

użytki zielone
17,78%

grunty orne
71,69%

Rys. 4.7.4.3. Struktura użytków rolnych w Warszawie (2003 r.)
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Naczelny Architekt Miasta)
Rozwój przestrzenny stolicy wymaga coraz to nowych terenów pod inwestycje. Tereny, które są
przewidziane pod inwestycje, a mające status gruntów rolnych i leśnych, podlegają wyłączeniu
z produkcji rolnej lub leśnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyłączenia
dokonuje, w zależności od klasy bonitacyjnej gruntów, jak również ich własności – wojewoda lub
właściwy minister.

Decyzje o wyłączeniu z produkcji gruntów rolnych na terenie miasta podjęte w ostatnich latach
dotyczą wielokrotnie większej powierzchni niż gruntów leśnych (wg danych Urzędu Statystycznego
w Warszawie tabela nr 4.7.4.1.). W tym okresie decyzje dotyczące wyłączenia z produkcji rolnej
wydawane były w większości dla terenów w dzielnicach (byłych gminach): Białołęka, Wilanów (rejon
Zawad, Kępy Zawadowskiej i ciąg terenów pod skarpą), Ursynów (Pasmo Pyrskie), Bemowo
(Chrzanów), Wawer i Wesoła. W przyszłości nadal składane będą lub ponawiane wnioski o
odrolnienia m.in. w Białołęce i Rembertowie.
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Rys. 4.7.4.4. Struktura gruntów rolnych w dzielnicach m. st. Warszawy (2003 r.)
Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Naczelny Architekt Miasta)
Tabela 4.7.4.1 Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji, 1990–2001
Wyszczególnienie
1990 1995 1998 1999 2000

2001

użytki rolne wyłączone z produkcji ogółem

78,1

49,6

46,7

59,7

56,0

49,4

w tym klas: I–III

20,0

49,4

46,7

58,9

56,0

48,9

IV

35,1

0,1

-

0,0

-

-

V, VI, VIz

23,0

0,1

-

0,0

-

0,4

lasy i grunty leśne wyłączone z produkcji ogółem
0,5
1,0
7,6
5,3
0,9
Źródło: Wydział Planowania Miejscowego oraz dane zebrane w Urzędzie Wojewódzkim.

0,3

4.7.5 Infrastruktura techniczno - inżynieryjna miasta

4.7.5.1 Zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną
Początki warszawskiego ciepłownictwa datuje się na pierwszą połowę XIX wieku. Pochodzące z tego
okresu Kroniki Warszawskie odnotowały, że w 1841 roku, w pałacu radcy Jana Mitkiewicza przy ul.

Chmielnej założono pierwsze jednobudynkowe parowe ogrzewanie centralne. W następnych latach
instalacje centralnego ogrzewania zakładano w reprezentacyjnych gmachach użyteczności publicznej,
w tym w hotelu Europejskim, Zachęcie, Teatrze Wielkim oraz szpitalu Dzieciątka Jezus przy ul.
Lindleya.
W latach międzywojennych, najpierw zespół budynków Politechniki Warszawskiej a później osiedle
mieszkaniowe WSM na Żoliborzu, zostały podłączone do tak zwanych ciepłowni zdalaczynnych.
Ciepłownia żoliborska miała moc 8 Gcal/h. Do 1939 roku urządzenia centralnego ogrzewania
zainstalowane były w Warszawie zaledwie w około 10% ogółu budynków.
Obecnie warszawski system ciepłowniczy zasilany jest z 4 podstawowych źródeł ciepła – dwóch
elektrociepłowni opalanych węglem (Siekierki i Żerań) oraz dwóch ciepłowni, z których jedna opalana
jest węglem (Kawęczyn) a druga olejem – mazutem (Wola).
Na terenie miasta Warszawy dystrybucją energii cieplnej, pochodzącej z Elektrociepłowni
Warszawskich S.A. oraz własnych kotłowni, zajmuje się Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. (SPEC S.A.). Głównym nośnikiem ciepła w warszawskim systemie ciepłowniczym,
którego właścicielem jest SPEC S.A., jest woda sieciowa. Podstawowe parametry sieci cieplnej i
towarzyszących jej obiektów oraz dane dotyczące dostaw ciepła, a także liczby i kubatury
ogrzewanych przez SPEC S.A. budynków zestawiono w tabeli 4.7.5.1.1.
Tabela 4.7.5.1.1 Podstawowe parametry sieci cieplnej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Dane techniczne

Stan na dzień
30.06.2003
31.03.2004
1 557,2
1 566,7
70
70
7 792
7 831

Długość sieci cieplnych Dn 32-1100 mm [km]
Liczba kotłowni SPEC S.A. [szt.]
Liczba węzłów cieplnych należących do SPEC S.A. [szt.]
Liczba węzłów cieplnych nie należących do SPEC S.A.
6 332
[szt.]
Liczba ogrzewanych budynków [szt.]
18 591
3
Kubatura obiektów ogrzewanych i osuszanych [m ]
226 765 200
Dostawa ciepła z miejskiej sieci cieplnej [GJ]
40 976 000*
Dostawa ciepła z kotłowni [GJ]
228 000*
* w roku 2002, ** w roku 2003
Źródło: www.spec.waw.pl/danetech.php

6 372
18 629
231 353 400
37 867 119**
240 720**

Charakterystyka obiektów Elektrociepłowni Warszawskich S.A.
Elektrociepłownie Warszawskie S.A. produkują ciepło dla odbiorców komunalnych i przemysłowych
Warszawy oraz energię elektryczną do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zakłady

zlokalizowane w stolicy praktycznie w pełni pokrywają zapotrzebowanie miasta na ciepło poprzez
promienisty układ sieci cieplnej SPEC S.A.
Elektrociepłownia Siekierki jest największym zakładem w spółce Elektrociepłowni Warszawskich
S.A. Obiekt został oddany do użytku w 1961 roku i od tego czasu produkuje energię elektryczną i
ciepło dla południowej części Warszawy. Podstawowymi narzędziami służącymi do produkcji są 4
bloki ciepłownicze o łącznej mocy termicznej 800 MW i mocy elektrycznej 400 MW. W EC Siekierki
w sumie zainstalowanych jest 12 kotłów węglowych, w tym: 4 kotły parowe OP 230 połączone
kolektorem parowym z pięcioma turbozespołami, 4 kotły parowe OP 430 (3) i OP 380 (1) połączone
blokowo z turbozespołami, 3 kotły wodne WP 120 i jeden kocioł wodny WP 200 oraz stanowiące
rezerwę 2 kotły mazutowe PTWM 100. W sumie zakład posiada moc elektryczną 622 MW i moc
cieplną 2 014 MW.
Dla ochrony środowiska istotne znaczenia ma fakt, że wszystkie kotły węglowe są wyposażone w
elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na poziomie 50% dopuszczalnych norm. Wyjątek stanowi
kocioł nr 2, posiadający filtr workowy, dzięki czemu emisja jest jeszcze niższa. Kotły EC Siekierki są
również wyposażone w palniki niskoemisyjne pozwalające dotrzymywać normy NOx. Od 2 lat w EC
Siekierki funkcjonuje system monitoringu spalin.
Podjęte prace modernizacyjne z zakresu ochrony środowiska objęły:
•

budowę drugiego kotła OP 230 wraz z instalacją odsiarczania spalin;

•

modernizację wewnętrznych układów sieciowych mającą na celu zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej na pompowanie wody do systemu ciepłowniczego;

•

modernizację pompy sieciowej w celu zmniejszenia strat pompowania;

•

modernizację turbiny TZ 8 dla zwiększenia sprawności wytwarzania części niskoprężnej;

•

zabudowanie instalacji umożliwiającej rozruch elektrociepłowni po włączeniu wszystkich
jednostek produkcyjnych.

Ponadto na rok 2004 przewidziana była modernizacja systemu sterowania i kontroli układu
nawęglania, czego efektem miałoby być zmniejszenie kosztów obsługi i remontów.
Elektrociepłownia Żerań jest drugim co do wielkości źródłem ciepła w Warszawie. Jej budowę
rozpoczęto w 1951 roku. Do 1960 roku zainstalowano 7 kotłów parowych OP 230 i 7 turbozespołów
WT 25, dzięki czemu rok później, w grudniu 1961 roku, osiągnięto projektowaną moc cieplną i
elektryczną. W wyniku rozbudowy trwającej w latach 1961–1968 zainstalowano jeszcze jeden kocioł
parowy i 3 turbiny, a w latach 1968–1975 dodatkowo 4 kotły wodne WP 120. Modernizacja
prowadzona w ostatnich latach zaowocowała instalacją dwóch kotłów fluidalnych, które zwiększają
efektywność produkcji przy jednoczesnej redukcji emisji pyłu, tlenków siarki i azotu, bez

konieczności budowy instalacji zewnętrznych. Obecnie Elektrociepłownia dysponuje mocą cieplną
1 554 MW i elektryczną 298 MW. Do realizacji podstawowych zadań obiektu służą: kotły parowe OP230 (5 sztuk), kotły fluidalne OFz 450 (2 sztuki), kotły wodne WP 120 (4 sztuki) oraz 9
turbozespołów ciepłowniczych i turbozespół przeciwprężny.
Prace modernizacyjne z zakresu ochrony środowiska objęły:
•

modernizację kotła parowego nr 3 oraz systemu automatycznego nadzoru i kontroli w celu
podniesienia sprawności spalania;

•

modernizację turbiny TZ 10 w celu zwiększenia stopnia skojarzenia produkcji;

•

zapewnienie zasilania pompowni znajdującej się na składowisku popiołów z własnych źródeł
energii elektrycznej (zrezygnowano z zakupu energii elektrycznej).

Aktualnie trwa analiza możliwości i opłacalności ekonomicznej modernizacji turbin nr 7, 8 oraz 9 lub
ich wymiany na jednostkę o mocy 110 MW.
Elektrociepłownia Kawęczyn jest najmłodszym zakładem Elektrociepłowni Warszawskich S.A..
Pierwszy kocioł tej elektrociepłowni został przekazany do eksploatacji w 1983 roku. Praca obiektu
opiera się o 3 kotły wodne wyposażone w wysokosprawne elektrofiltry zapewniające dotrzymanie
norm emisji pyłu na poziomie poniżej 50% wartości dopuszczalnej: 1 kocioł WP 120 nr 1 i 2 kotły
WP 200 nr 3 i 4. Kocioł nr 2 został wycofany z eksploatacji w 2002 roku.
W zakresie ochrony środowiska dokonano rozbudowy systemów automatyki procesów wytwórczych
oraz poddano modernizacji wewnętrzny układ sieci grzewczej, dzięki czemu zmniejszono zużycie
energii przeznaczonej na pokrycie potrzeb własnych.
Ciepłownia Wola zlokalizowana w zachodniej części Warszawy pracuje tylko w sezonie grzewczym,
produkując ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Proces ten odbywa się za
pośrednictwem czterech kotłów wodnych PTWM 100. W przyszłości planowane jest ograniczenie
czasu pracy kotłów wodnych, jak również wykorzystanie gazu jako paliwa w miejsce dotychczas
stosowanego mazutu. W tym celu dokonano zabudowy systemów automatyki i zamontowano
nowoczesne dwupaliwowe palniki (gaz/mazut), a ponadto zmodernizowano pompy sieciowe, dzięki
czemu podniosła się sprawność pompowania i zmniejszyło się zużycie energii na potrzeby własne.
Podstawowe dane produkcyjne zakładów Elektrociepłowni Warszawskich S.A. (EW S.A.)
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Warszawy w 2002 zestawiono w tabeli 4.7.5.1.2.

Tabela 4.7.5.1.2 Podstawowe dane produkcyjne zakładów Elektrociepłowni Warszawskich S.A.
Obiekt → Elektrociepłownia Elektrociepłownia Elektrociepłownia
Ciepłownia Wola
Siekierki
Żerań
Kawęczyn
Parametr ↓
Moc cieplna wg
2 014
1 413
605
465
koncesji [MW]
Moc elektryczna
622
298
wg koncesji [MW]
Sprzedaż ciepła
20 082
14 722
3 959
2 774
[TJ]
Sprzedaż energii
2 139
1 113
elektrycznej [GWh]
Zużycie węgla [tys.
1 625
1 089
195
ton]
Zużycie mazutu
6
3
75
[tys. ton]
Źródło: Ochrona środowiska 2002, Elektrociepłownie Warszawskie S.A.

Łączna moc dyspozycyjna istniejących źródeł wynosi, wg danych SPEC S.A., około 5 000 MW,
natomiast wg danych EW S.A. około 4500 MW i w rozbiciu na poszczególne zainstalowane źródła
przedstawia się następująco: EC Siekierki – 1975 MW, EC Żerań – 1530 MW, EC Kawęczyn – 597
MW i C Wola – 464 MW. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dodatkowo kupuje ciepło
w Elektrociepłowni Ursus (w ilości 45 MW) i eksploatuje 70 kotłowni o łącznej mocy cieplnej 38,65
MW, w tym 4 duże kotłownie osiedlowe w Ursusie opalane gazem o mocy cieplnej 33,4 MW (przy
ulicach: Rakietników 25A, Szancera 3, Nurzyńskiej 1 i Kolorowej 15) oraz 65 mniejszych kotłowni
również opalanych gazem i jedną zasilaną olejem opałowym. Wykaz tych zakładów zamieszczono w
tabeli 4.7.5.1.3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Praga Południe

Adres kotłowni

Berezyńska 7A
Berezyńska 15
Estońska 1
Francuska 41
Jakubowska 14
Jakubowska 16
Kałuszyńska 7
Nurska 4
Poselska 25
Poselska 36

11

Targowa 12

12

Walecznych 7

Ilość kotłów

Lp.

Dzielnica

Tabela 4.7.5.1.3 Wykaz kotłowni warszawskich

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Typ i nazwa kotła

DTG-9S
DTG-9S
DTG-10S
DTG111-8NEZ
DTG220-8S
DTG111-7NEZ
DTG111-8NEZ
DTG111-9NEZ
DTG111-10NEZ
DTG111-8NEZ
DXN163
DXN163
DTG220-8S

Moc
[MW]
0,072
0,072
0,080
0,042
0,063
0,036
0,042
0,048
0,054
0,042
0,244
0,106
0,063

Zużycie
paliwa w
2003 roku
[m3]

Czas pracy
[h] w 2003
roku

16 231
14 045
15 902
8 606
13 071
9 239
7 691
7 580
12 908
9 438

4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992

61 891

6 960
4992

Adres kotłowni

Walecznych 12
Wał Miedzeszyński 870
Wał Miedzeszyński 872
Berezyńska 3
Berezyńska 7
Berezyńska 11
Estońska 6
Estońska 8
Finlandzka 4
Finlandzka 5A
Francuska 1
Francuska 25
Francuska 39
Grochowska 115
Gruzińska 6
Irlandzka 4
Katowicka 8
Katowicka 8B
Lipska 4
Lipska 12
Lipska 16/18
Liwiecka 34
Obrońców 13
Osowska 10/12
Poselska 4
Rzymska 21
Styki 7
Walecznych 30
Walecznych 38
Walecznych 46
Wąchocka 11/13
Żółkiewskiego 18

45

Flisa 19*

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Dorotowska 7
Grójecka 70A
Grójecka 70B
Nowoberestecka 8
Wawelska 22
Wawelska 24
Wawelska 28
Zimorowicza 3
Dąbrowskiego 27/29
Dąbrowskiego 66/68
Balonowa 22
Ikara 17

Mokotó
w

Ochota

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ilość kotłów

Dzielnica

Lp.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Typ i nazwa kotła

DTG220-8S
DTG220-9S
DTG220-9S
Domomax Ktx
Domomax Ktx
Domomax DXN
Domogas DGxE
Domomax DXN
Domogas DGxE
Domomatic KTx
Domomatic KTx
Domogas DGxE
Domomatic KTx
Domomax DCN
Domogas DGxE
Domomatic KTx
Domogas DGxE
Domogas DGxE
Domomatic KTx
Domogas DGE
Domomax DXN
Domomatic KTx
Domogas DGxE
Domomax DXN
Domogas DGxE
Domomax KTx
Domomatic KTx
Domomatic KTx
Domogas DGxE
Domogas DGxE
Domogas DGxE
Domomax DCN
Viessm.-simplex
Viessm.-simplex
Domogas DGx
Domogas DGx
Domogas DGx
Domogas DGx
Domogas DGx
Domogas DGx
Domogas DGx
Domogas DGx
Jubam „Gaz”
Jubam „Gaz”
Domogas
Domogas

Moc
[MW]
0,063
0,072
0,072
0,084
0,084
0,100
0,026
0,127
0,038
0,065
0,065
0,047
0,038
0,550
0,047
0,065
0,047
0,038
0,065
0,047
0,163
0,065
0,026
0,163
0,038
0,084
0,084
0,065
0,066
0,066
0,047
0,215
0,130
0,130
0,034
0,047
0,037
0,045
0,042
0,042
0,031
0,042
0,105
0,070
0,075
0,090

Zużycie
paliwa w
2003 roku
[m3]

Czas pracy
[h] w 2003
roku

15 590
18 644
17 303
16 231
11 919
24 394
5 699
26 435
8 040
15 669
13 884
9 645
8 550
67 829
12 603
11 771
10 011
9 017
15 764
15 201
24 969
7 599
5 142
29 406
8 726
13 392
12 841
22 790
13 904
18 272
12 455
20 624

4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4368
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
7008

5 442
11 918
8 619
12 161
11 273
9 927
7 764
7 558
21 842
13 654
14 785
19 642

8544
8576
8328
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
8520

58
59
60
61
62
63
64
65
66

Żoliborz
Praga
Pn.

Adres kotłowni

Skrzetuskiego 10
Godebskiego 9
Morszyńska 57
Okrężna 46
Karłowicza 16
Czarneckiego 84
Mścisławska 9
Śmiała 77
Siedlecka 56

Ilość kotłów

Dzielnica

Lp.

Typ i nazwa kotła

Moc
[MW]

2
1
1
1
1
1
1
1
1

Domogas
0,040
BEPIS
0,023
BEPIS
0,040
BEPIS
0,040
BEPIS
0,040
Jubam „Gaz”
0,070
Domogas DGx
0,042
Domogas DGx
0,042
Domogas DGx
0,029
TTI Remeha OD
0,183
1
13b
* kotłownia opalana olejem opałowym
Źródło: dane SPEC S.A.

Zużycie
paliwa w
2003 roku
[m3]

Czas pracy
[h] w 2003
roku

10 889
10 391
8 256
7 388
14 445
9 255
10 049
7 458

4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992
4992

46 166

4992

Ponadto na terenie Miasta Stołecznego Warszawy znajdują się jeszcze 604 lokalne kotłownie,
należące głównie do podmiotów segmentu niemieszkalnego, zinwentaryzowane przez EW S.A.
Prawdopodobnie nie są to wszystkie lokalne źródła ciepła, a ich lista wymaga uzupełnienia.
Szacunkowy rozkład zapotrzebowania ciepła dla Warszawy w 2002 roku w podziale na dzielnice
przedstawia wykres 4.7.5.1.1
Analizując podział warszawskiego rynku ciepła w sektorze mieszkaniowym pod kątem sposobu
ogrzewania i rodzaju stosowanych paliw w 2003 roku, wg danych EW S.A., stwierdzono, że 67,2%
udziałów stanowiło centralne ogrzewanie zbiorowe z sieci centralnego ogrzewania, 3,8% centralne
ogrzewanie zbiorowe ze źródeł zasilających budynek wielomieszkaniowy, 5% udziałów pochodziło z
paliw stałych, 17% z paliw gazowych, 0,4% z paliw ciekłych, 6,2% z energii elektrycznej, 0,3% z
systemu dwupaliwowego, pozostałe 0,1% udziałów stanowiły inne źródła.

Szacunkowy rozkład zapotrzebowania ciepła dla Warszawy
w 2002 roku wg danych EW S.A.
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Rys. 4.7.5.1.1 Szacunkowy rozkład zapotrzebowania ciepła [%] dla Warszawy
Źródło: dane EW S.A.

Szacunkowy rozkład zapotrzebowania ciepła w [GJ]
dla Warszawy w 2002 roku wg danych EW S.A.
1083350

Wesoła

Wilanów

303791

1083726

Włochy

158935

226659

3039173

Wawer

170120

3464649

Ursynów

1591244

Ursus

3403787

1803901

Targówek

1091416

Rembertów

72442

1319237

Żoliborz

188948

3440930

Praga Północ

160928

2930657

Ochota

392672

7150955

Śródmieście

192394

3503691

Wola

186827

3402308

Praga Południe

4257451

Mokotów

692048

Białołęka

1621983

1780812

Bemowo

0

233785
1413389

2516940

Bielany

1000000

1694816
2000000

3000000

ciepło z m.s.c. w [GJ]

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

ciepło z innych źródeł w [GJ]

Rys. 4.7.5.1.2 Szacunkowy rozkład zapotrzebowania ciepła w GJ dla Warszawy w 2002 roku
Źródło: dane EW S.A.

Źródła: www.spec.waw.pl; www.ew.pl; Ochrona Środowiska 2002, Elektrociepłownie Warszawskie
S.A.; Wieloletni Plan Rozwoju EW S.A. – założenia końcowe do analiz techniczno – ekonomicznych,
2004; informacje upoważnionych pracowników SPEC S.A. i EW S.A.
Na wykresie 4.7.5.1.2, w odniesieniu do danych uzyskanych z EW S.A., przedstawiono szacunkowy
rozkład zapotrzebowania ciepła dla Miasta Stołecznego Warszawy w 2002 roku wyrażony w GJ.

4.7.5.2 Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny
Miasto Warszawa zaopatrywane jest w gaz ziemny wysokometanowy przez Mazowiecką Spółkę
Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kruczkowskiego 2. Jest to główny, a zarazem jedyny dostawca paliwa gazowego.
Wokół miasta zbudowany jest zamknięty pierścień gazociągów wysokiego ciśnienia, z którego paliwo
gazowe wprowadzane jest do systemu gazociągów dystrybucyjnych miasta poprzez stacje redukcyjnopomiarowe I stopnia (obecnie funkcjonuje 16 stacji I stopnia). Maksymalna przepustowość wszystkich
stacji I stopnia wynosi 303,5 tys. Nm3/h, a ich stopień obciążenia w okresach szczytowych wynosi
około 57%. Największa z nich to stacja tłoczna systemowa Rembelszczyzna, zlokalizowana na
kierunku północnym. Jej zadaniem jest zapewnienie m.in. bezpieczeństwa zasilania Warszawy
i utrzymanie odpowiednich ciśnień w sieci przesyłowej. Na terenie Warszawy zlokalizowanych jest
ponadto 66 stacji redukcyjno – pomiarowych II stopnia o łącznej przepustowości 177,2 tys. Nm/h3.
Zdolność przesyłowa stacji redukcyjnych II stopnia wykorzystywana jest w około 68%.
Ciśnienie robocze paliwa gazowego w sieci wysokiego ciśnienia wokół Warszawy wynosi do 5,5
MPa. Paliwem jest gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 o cieple spalania 39,5 MJ/m3, dostarczany z
krajowego systemu gazociągów przesyłowych.
Głównymi gazociągami w całym systemie dystrybucyjnej sieci gazowej są w przeważającej części
gazociągi średniego ciśnienia o DN ≥ 150 mm oraz niskiego ciśnienia o DN ≥ 200 mm.
W skład dystrybucyjnej sieci gazowej wchodzą:
•

gazociągi średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,4 MPa, które są zasilane z sieci
gazociągów wysokiego ciśnienia poprzez stacje redukcyjne I stopnia,

•

gazociągi niskiego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 2,5 kPa,

•

stacje redukcyjne II stopnia poprzez które zasilana jest sieć gazociągów niskiego ciśnienia z sieci
gazociągów średniego ciśnienia.

Długość sieci gazowej (gazociągi z przyłączami) średniego i niskiego ciśnienia w granicach m. st.
Warszawy wynosi 3463 km (stan na 31.12.2003r.) w tym:
•

długość gazociągów niskiego ciśnienia wynosi 1084 km

•

długość gazociągów średniego ciśnienia wynosi 1225 km

•

długość przyłączy niskiego ciśnienia wynosi 515 km

•

długość przyłączy średniego ciśnienia wynosi 639 km.

Długość gazociągów wysokiego ciśnienia w rejonie miasta Warszawy wynosi około 121 km.
Stopień gazyfikacji miasta (wyrażony stosunkiem ilości odbiorców gazu do ilości lokali - sumy ilości
mieszkań, sklepów, szkół, itp.) wynosi 96,4%. Ilość przyłączy gazowych wynosi 64 195 sztuk o
łącznej długości 1154 km (stan na 31.12.2003 r.). Liczba odbiorców gazu w Warszawie wynosi około
1 200 tys. osób, co stanowi 73% mieszkańców (stan na 18.08.2004 r.).
Średnie zużycie gazu w Warszawie wrasta i wynosiło w poprzednich latach:
•

386 926 tys. Nm3 w 2003 roku*

•

(w tym gospodarstwa domowe zużyły 282 348 tys. Nm3, przemysł 41 270 tys. Nm3, usługi tys.
Nm3, handel tys. Nm3)

•

359 500 tys. Nm3w 2002 roku,

•

349 600 tys. Nm3 w 2001 roku.

*Od 2003 roku do Warszawy należy również Wesoła
Wokół obiektów związanych z gazownictwem ustanowiono strefy izolacji sanitarnej w stosunku do
wszelkich budowli i uzbrojenia podziemnego infrastruktury technicznej (zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 2001 r., poz. 1055). Zgodnie z powyższym, dla gazociągów
średniego i niskiego ciśnienia ustalono strefę kontrolowaną o szerokości 1m, której linia środkowa
pokrywa się z osią gazociągu. W strefie tej operator sieci gazowej powinien kontrolować wszelkie
działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu. Ponadto, w strefie kontrolowanej nie
należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna
być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.
Dopuszcza się, za zgodą operatora sieci gazowej, urządzanie parkingów nad gazociągiem.
Dla stacji gazowych, ich odległość od obiektów budowlanych powinna być większa od poziomego
zasięgu stref zagrożenia wybuchem ustalonych dla stacji. Strefy zagrożenia wybuchem są określane
dla stacji na podstawie obliczeń.

Prognozy dotyczące rozwoju sieci gazowej i zaopatrzenia w gaz uwzględniać powinny przede
wszystkim tempo rozwoju miasta Warszawy (i zarazem tempo wzrostu zapotrzebowania na gaz). Ze
względu na szybko zmieniające się uwarunkowania i brak informacji na temat perspektywicznych
planów rozwoju Warszawy obecnie nie jest możliwe wiarygodne prognozowanie dotyczące rozwoju
sieci gazowej i zużycia gazu.
Przedsiębiorstwo MSG Sp. z o.o. nie posiada planów działań długookresowych związanych z
rozwojem gazownictwa. W trakcie opracowywania jest Planu Rozwoju Spółki na lata 2005 – 2007.

4.7.5.3 Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
Na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy koncesję na przesył i dystrybucję energii elektrycznej
posiada firma STOEN S.A.
Zasilanie Warszawy w energię elektryczną odbywa się za pośrednictwem następujących źródeł:
1.

Sieć przesyłowa Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) - stacje typu GPZ:
•

400/110 kV Miłosna,

•

400/110 kV Mościska,

•

220/110 kV Mory,

•

220/110 kV Piaseczno,

•

220/110 kV Towarowa (własność STOEN S.A.).
Elektrociepłownie Warszawskie:

2.
•

EC Siekierki (generacja do sieci 110 kV),

•

EC Żerań (generacja do sieci 110 kV).

EC Siekierki i EC Żerań (których charakterystyka została przedstawiona w rozdziale poświęconym
zaopatrzeniu Warszawy w energię cieplną) są elektrociepłowniami konwencjonalnymi zasilanymi
węglem kamiennym. Moc dyspozycyjna EC Siekierki wynosi około 600 MW natomiast EC Żerań około 300 MW.
Warszawska sieć elektroenergetyczna jest siecią dwupierścieniową. Linie 110 kV łączące stacje GPZ z
elektrociepłowniami tworzą sieć 110 kV. W ciągi liniowe utworzone w ten sposób włączonych jest
przelotowo 30 stacji 110/15 kV typu RPZ (Rozdzielczy Punkt Zasilający).

W układzie normalnym sytuacja przesyłowa w sieci rozdzielczej nie stwarza zagrożenia pod
względem ograniczeń dostaw energii elektrycznej. Zapotrzebowanie na moc dla Warszawy zawiera
się w granicach od 600 do 1400 MW, w tym do 20% ilości mocy stanowi zapotrzebowanie dużych
zakładów przemysłowych.
Sieć elektroenergetyczna o napięciu 110 kV przebiega zasadniczo liniami napowietrznymi, natomiast
sieć 15 kV i 0,4 kV prowadzona jest głównie liniami kablowymi.
Do sieci rozdzielczej jest przyłączonych ok. 808 800 odbiorców końcowych, w tym do sieci 110 kV 8 odbiorców, do sieci 15 kV – 1 047 odbiorców, natomiast do sieci niskiego napięcia - ok. 807 750
odbiorców.
Dla potrzeb mieszkańców miasta energia elektryczna jest transformowana z poziomu 15 kV do 0,4 kV
w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV. Według stanu na koniec 2003 roku w Warszawie
znajdowało się 5 282 stacje 15/0,4 kV. Są to przede wszystkim stacje wbudowane w obiekty
kubaturowe, jak również stacje prefabrykowane, wolnostojące oraz napowietrzne.
Roczne zużycie energii w Warszawie wyniosło w 2003 r. ok. 5 700 GWh. Sprzedaż energii
elektrycznej zrealizowana przez STOEN w latach 1993-2003 odbiorcom finalnym przedstawiona jest
na wykresie 4.7.5.3.1.

Sprzedaż energii elektrycznej w [GWh] zrealizowana przez
STOEN S.A. w latach 1993 - 2003
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Rys. 4.7.5.3.1 Sprzedaż energii elektrycznej przez STOEN S.A.
Źródło: STOEN S.A.
Biorąc pod uwagę tylko odbiorców finalnych przyłączonych do sieci niskiego napięcia można przyjąć,
że zużycie energii w przeliczeniu na jednego mieszkańca Warszawy w 2002 roku wyniosło ok. 1,3
MWh.

W najbliższych latach STOEN S.A. zamierza wykonać szereg działań inwestycyjnych, remontowych i
pozainwestycyjnych związanych z ochroną środowiska.
Począwszy od roku 2004, STOEN S.A. jest zobowiązany do zakupu energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych (OZE) w ilości odpowiadającej 2,85% sprzedaży odbiorcom finalnym (około 161 000
MWh). W zawartych kontraktach na chwilę obecną STOEN S.A. ma pokryte zapotrzebowanie na rok
2004 na obowiązkowy zakup energii ze źródeł odnawialnych. Około 58% energii z OZE
zakontraktowanej na 2004 r. pochodzi z elektrowni wodnych, a około 42% z biomasy. Największym
dostawcą energii z OZE dla STOEN S.A. jest Elektrownia Wodna we Włocławku.
Na terenie działania STOEN S.A. nie są zlokalizowane elektrownie wytwarzające energię ze źródeł
odnawialnych, w związku z tym Spółka poszukuje dostawców energii z OZE pochodzącej z innych
obszarów Polski. Dlatego w chwili obecnej trudno jest wskazać dostawców tej energii na najbliższe
lata.
(Źródło: informacje upoważnionych pracowników firmy STOEN S.A.; www.stoen.pl;)
4.7.5.4 Zaopatrzenie w wodę
Miasto Warszawa zaopatrywane jest w wodę z Wodociągów Układu Centralnego, który stanowią trzy
Zakłady uzdatniające wodę: Zakład Wodociągu Centralnego, Zakład Wodociągu Praskiego, Zakład
Wodociągu Północnego oraz sieć wodociągowa magistralna i rozbiorcza wraz z przyłączami
domowymi o łącznej długości 2 996,5 km. W 2002 roku przyrost sieci wyniósł 35,7 km.
Źródłem wody dla dwóch pierwszych Zakładów jest Wisła, a dla Wodociągu Północnego - Zalew
Zegrzyński zasilany wodami Bugu i Narwi. Wodociągi Układu Centralnego zaopatrują w wodę ponad
1,5 mln mieszkańców Warszawy oraz miasta podstołeczne: Piaseczno, Pruszków, Piastów,
Michałowice i Ząbki. Teren Dzielnicy Warszawa Wawer zaopatrywany jest w wodę ze stacji
lokalnych SUW "Radość" i SUW "Falenica", ujmujących wody głębinowe i podległych Zakładowi
Wodociągu Praskiego.
Woda, po uzdatnieniu za pomocą układów pompowych oraz poprzez sieć dystrybucyjną dostarczana
jest do miasta podzielonego na dwie strefy zasilania, odpowiadające poziomom górnego i dolnego
tarasu. Górny taras, zwany strefą "W", obejmujący prawie całą lewobrzeżną Warszawę, jest zasilany
w wodę z Wodociągu Centralnego - jako źródła podstawowego i uzupełniany z Wodociągu
Północnego poprzez przepompownię "Marymont - Skarpa". Dolny taras, zwany strefą "N",
obejmujący Warszawę prawobrzeżną, jest zasilany w wodę z Wodociągu Praskiego i Północnego.

Zasięg działania poszczególnych Zakładów nie jest stały i zmienia się w zależności od układu ciśnień i
zapotrzebowania wody przez różne rejony miasta. W zależności od potrzeb Zakłady wodociągowe
mogą się również wzajemnie uzupełniać i zastępować w dostawie wody.
Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych Zakładów działających w ramach
Wodociągów Układu Centralnego.
Zakład Wodociągu Centralnego
Jest najstarszym z trzech warszawskich wodociągów. Dostarcza mieszkańcom Warszawy wodę od 3
lipca 1886 roku. Jako jedyny posiada dwa ciągi technologiczne: pierwszy ciąg technologiczny,
uzupełniony o Zakład Filtrów Pospiesznych uzdatnia obecnie wodę infiltracyjną czerpaną spod dna
Wisły przez 4 ujęcia brzegowe i Ujęcie Zasadnicze Wodociągu Praskiego "Grubą Kaśkę". W procesie
uzdatniania woda filtrowana jest przez filtry pospieszne, filtry powolne i dezynfekowana dwutlenkiem
chloru. Filtry powolne w ramach realizowanego w MPWiK Programu Poprawy Jakości Wody
wyposażone zostały w ostatnich latach w węgiel aktywny. Drugi ciąg technologiczny, - uruchomiony
w 1972 roku, oczyszcza wodę pobraną z Osadnika Czerniakowskiego wykorzystując proces
wstępnego utleniania, koagulacji z użyciem siarczanu glinowego, filtracji pospiesznej i dezynfekcji
dwutlenkiem chloru. Odczyn wody korygowany jest wodą wapienną. Zakład Wodociągu Centralnego
posiada laboratorium, które bada wodę we wszystkich etapach uzdatniania oraz w sieci przewodów
rozprowadzających ją do odbiorców. Oprócz kontroli jakości wody wykonywanej przez laboratorium
wybrane parametry są monitorowane przez urządzenia pomiarowe w systemie on-line. Średnia
produkcja wody w Zakładzie wynosi około 240 000 m3/d.
Zakład Wodociągu Praskiego
Charakterystycznym obiektem Wodociągu Praskiego jest studnia stojąca w nurcie rzeki Wisły
nazwana przez mieszkańców Warszawy "Grubą Kaśką". Została oddana do eksploatacji w 1964 roku.
W latach 1969 i 1970 oddane zostały do eksploatacji 2 Ujęcia Uzupełniające nr 1 i nr 2, usytuowane
na prawym brzegu Wisły. Ujmowanie wody spod dna Wisły odbywa się przy pomocy drenów
ułożonych promieniście w stosunku do studni na głębokości 6,5 - 7 m pod dnem. Do drenów dostaje
się woda infiltrowana przez złoże dna Wisły o lepszej jakości niż woda płynąca nurtem. Leżąca nad
drenami warstwa filtracyjna jest utrzymywana w optymalnej sprawności przez spulchniacz
hydrauliczny - "Chudy Wojtek III". "Grubą Kaśkę” z obiektami technologicznymi łączy tunel
biegnący pod dnem Wisły i Wałem Miedzeszyńskim. Woda dostarczana z ujęć jest napowietrzana,
filtrowana przez złoże piaskowe filtrów pospiesznych i dezynfekowana dwutlenkiem chloru. Ujęcie
Uzupełniające nr 2 w roku 1999 zostało zmodernizowane i zautomatyzowane. Do istniejących 12

filtrów pospiesznych dobudowano dalszych 6. 20 stycznia 2003 r. oddano do eksploatacji po
gruntownym remoncie "Grubą Kaśkę" i prowadzący do niej tunel pod dnem Wisły. Wodociąg Praski
nadzoruje eksploatację w pełni zautomatyzowanych Stacji Uzdatniania w Radości i Falenicy. Średnia
produkcja wody w Zakładzie wynosi około 63 500 m3/d.
Zakład Wodociągu Północnego
Zakład Wodociągu Północnego uruchomiony został w roku 1986. Położony jest w odległości ok. 40
km od centrum miasta w miejscowości Wieliszew. Jego zdolność produkcyjna wynosi 300 tys. m3/d.
Woda ujmowana jest ze sztucznego zbiornika wodnego - Zalewu Zegrzyńskiego. Po sedymentacji
w zbiornikach kontaktowych poddawana jest procesowi wstępnego utleniania ozonem oraz koagulacji
objętościowej w urządzeniach zwanych pulsatorami (z zastosowaniem siarczanu glinowego i
siarczanu żelaza). Uzdatniona woda dezynfekowana jest chlorem i przetłaczana do zbiorników Stacji
Strefowej w Białołęce Dworskiej, skąd dostarczana jest do sieci miejskiej. W planach na najbliższe
lata jest ozonowanie pośrednie, filtracja przez filtry węglowe, oraz dezynfekcja wody dwutlenkiem
chloru. Wodociąg posiada Stację Pilotową, na której testowane są technologie udoskonalające proces
uzdatniania. Cały proces uzdatniania kontrolowany jest przez laboratorium i system monitoringu online. Średnia produkcja wody w Zakładzie wynosi około 125 000 m3/d.
Zakład Sieci Warszawa – Wschód
Zakład powstał w 1996 roku, a rejonem jego działania jest prawobrzeżna część Warszawy. Do
podstawowych zadań Zakładu należy utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dobrym
stanie technicznym, gwarantującym stałe dostarczanie wody wszystkim odbiorcom i sprawne
odprowadzanie ścieków. Działania Zakładu obejmują eksploatację przewodów wodociągowych
magistralnych i rozbiorczych o łącznej długości ok. 750 km; eksploatację przewodów kanalizacyjnych
ogólnospławnych, sanitarnych i deszczowych o łącznej długości ok. 500 km; eksploatację przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych; monitorowanie pracy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
kontrolę techniczną nowowybudowanych przewodów magistralnych i rozbiorczych; nadzór nad
budowaną i przebudowywaną siecią wodociągową i kanalizacyjną; prowadzenie uzgodnień projektów
technicznych w zakresie kolizji z siecią wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną.
Zakład sieci Warszawa – Zachód
W 1888 roku zorganizowana została Inspekcja Sieci Wodociągowej, której pracę kontynuuje do
dzisiaj jako Zakład Sieci Warszawa-Zachód. Nadzoruje pracę przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych lewobrzeżnej Warszawy. Dokonuje ekspertyz technicznych przewodów przy pomocy

specjalistycznego sprzętu. Dysponuje nowoczesnym sprzętem do konserwacji, lokalizacji i naprawy
uszkodzonych odcinków sieci.
Wody powierzchniowe ujmowane do celów komunalnych powinny odpowiadać I klasie czystości.
Badania wód stanowiących źródło wody dla Warszawy obejmują analizy wykonywane przez
Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną dla Województwa Mazowieckiego oraz badania
własne MPWiK. Jakość wody surowej stwierdzana w wyniku analiz odpowiada II i III klasie, czyli nie
spełnia wymogów przepisów prawnych dotyczących jakości wody ujmowanej dla celów zaopatrzenia
ludności w wodę do picia. Z tych powodów, woda dostarczana do miejskiej sieci wodociągowej
poddawana jest uzdatnianiu. Po procesie uzdatniania woda miejska odpowiada wymogom
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 98/83/WE oraz
z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
W roku 1994 na podstawie wieloletnich badań, został opracowany w MPWiK "Program poprawy
jakości wody". Program ten przyjęty do realizacji, aktualizowany w latach 1995 i 1996 uzyskał
akceptację Rady Miasta St. Warszawy w 1997 r. Podstawowe cele "Programu..." to uzyskanie jak
najlepszych efektów procesów uzdatniania wody we wszystkich Zakładach Wodociągowego Układu
Centralnego poprzez:
•

zwiększenie ilości wody infiltracyjnej ujmowanej spod dna Wisły w Zakładzie Wodociągu
Centralnego (zadanie zakończone),

•

wprowadzenie węgla aktywnego do komór filtrów powolnych - w Zakładzie Wodociągu
Centralnego (zadanie zakończone),

•

wprowadzenie filtracji na filtrach węglowych wraz z ozonowaniem pośrednim we wszystkich
trzech Zakładach (zadanie do realizacji),

•

zmianę środka do dezynfekcji wody z chloru na dwutlenek chloru we wszystkich Zakładach
(zadanie częściowo zrealizowane, pozostaje wprowadzenie dwutlenku chloru w Zakładzie
Wodociągu Północnego),

•

modernizację i optymalizację obecnie stosowanych procesów technologicznych (zadanie
sukcesywnie realizowane),

•

modernizację istniejących obiektów w poszczególnych Zakładach w zakresie wynikającym z
potrzeb programu (zadanie sukcesywnie realizowane),

•

monitoring procesów produkcyjnych w systemie ciągłym we wszystkich Zakładach (w trakcie
realizacji),

•

modernizację układu mieszania reagentów w Zakładzie Wodociągu Północnego (w trakcie
realizacji),

•

modernizację instalacji węgla pylistego (w Zakładzie Wodociągu Północnego - zadanie
wykonane),

•

kompleksową modernizację SUW Radość i SUW Falenica (zadanie wykonane),

•

wprowadzenie biomonitoringu (na rybach) w ujęciu wody Zakładu Wodociągu Centralnego,
Praskiego, Północnego oraz SUW Radość i SUW Falenica - nowe zadanie związane z
wydarzeniami w USA 11 września 2001 r. (zadanie zakończone).

Prace przy realizacji zadań "Programu Poprawy Jakości Wody" rozpoczęto w roku 1996. Zakończenie
planowane jest w ciągu najbliższych kilku lat.
Sieć wodociągowa w Warszawie wykonana jest głównie z żeliwa i żeliwa sferoidalnego (63,8%
i 13,0%), ze stali (12,6%), azbesto – cementu (6,8%) i winiduru (3,5%). Nieznaczna część rur (poniżej
0,3%) wykonana jest z rur polietylenowych i PCV.
Łączna ilość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK generalnie maleje, co świadczy o
wykształceniu postaw oszczędzania wody wśród mieszkańców. O ile w 1998 roku dostarczano
167 803 tys. m3 wody (w tym 126 736 tys. m3 dla gospodarstwa domowych), to w roku 2002 już tylko
139 200 tys. m3 (w tym 107 300 tys. m3 dla gospodarstw domowych). W 2003 roku tendencja
spadkowa utrzymała się. Jednak wskaźnik zużycia wody w gospodarstwach domowych jest wciąż
bardzo wysoki i wynosi 63,4 m3/mieszkańca. Średnia dla województwa mazowieckiego wynosi 38,7
m3/mieszkańca.
Wskaźnik intensywności wykorzystania sieci wyraźnie spada w ostatnich latach, co jest wynikiem
utrzymującej się tendencji spadkowej ilości wody dostarczanej odbiorcom przy jednoczesnym
wzroście długości sieci. W 2002 roku wskaźnik ten wyniósł 44,1 tys. m3/km.
Monitoring jakości wody z wodociągów publicznych na terenie Warszawy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi na terenie Warszawy badania fizyko-chemiczne
i bakteriologiczne wody z sieci wodociągu publicznego, ze studni oligoceńskich, wodociągów
zakładowych, tzw. wodociągów osiedlowych oraz kąpielisk.
Nadzór sanitarny nad jakością wody w tym także częstotliwość i zakres badań wody, jest realizowany
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203
poz. 1718) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W 2003 roku pobierano i badano co miesiąc próbki wody z 64 tzw. punktów monitoringowych
wyznaczonych w sieci wodociągu warszawskiego (północny, centralny, praski) oraz 12 punktów
w sieci wodociągu tzw. MRMF zasilającego w wodę teren Międzylesia, Radości, Miedzeszyna
i Falenicy. W zakresie badania fizyko-chemicznego sporadycznie występowały przekroczenia
wskaźników takich jak: mętność, barwa, żelazo i amoniak, co mogło wiązać się z zastoinami wody w
sieci wodociągowej oraz niedostatecznym płukaniem sieci. W lecie 2003 r. (lipiec, sierpień) wystąpiły
znaczne przekroczenia zawartości żelaza, co było związane z wysokimi temperaturami i małym
rozbiorem wody. W zakresie badań bakteriologicznych stwierdzono przekroczenia następujących
wskaźników: kolonii bakterii na agarze w 22oC, kolonii bakterii na agarze w 37oC, sporadycznie
paciorkowca kałowego, Clostridium, wskaźnika coli i wskaźnika coli typu fekalnego. Natychmiastowe
działania podjęte przez PSSE i MPWiK (płukanie sieci, zwiększenie chlorowania) spowodowały
poprawę jakości wody. W roku 2004 kontynuowano monitoring jakości wody, badania
przeprowadzono w 63 punktach sieci wodociągu warszawskiego oraz 12 punktach wodociągu MRMF.
W zakresie badań fizyko-chemicznych stwierdzono przekroczenia następujących wskaźników: zapach,
smak, mętność, barwa, utlenialność, żelazo. Wśród wskaźników mikrobiologicznych wystąpiły
przekroczenia ilości kolonii bakterii na agarze w 22oC i kolonii bakterii na agarze w 37oC,
paciorkowca kałowego oraz wskaźnika coli. W styczniu 2004 r. stwierdzono w wodzie
charakterystyczny stęchły zapach, który występował głównie w sieci Wodociągu Praskiego,
spowodowany obecnością w wodzie z Wisły substancji – geosminy. Wyłączono wówczas
z eksploatacji wodociąg praski i tłoczono do sieci na terenie Pragi Południe wodę z Wodociągu
Centralnego i Północnego. Wszystkie przekroczenia zarówno w zakresie fizyko-chemicznym jak
i mikrobiologicznym były natychmiast sygnalizowane właścicielowi sieci wodociągowej, który
podejmował odpowiednie działania. Kolejne badania kontrolne potwierdziły dobrą jakość wody w
sieci miejskiej.
Mieszkańcy Warszawy mają możliwość korzystania ze studni ujmujących wody oligoceńskiego
poziomu wodonośnego, potocznie nazywanych studniami lub ujęciami oligoceńskimi. Ogółem
wykonano 4729 badań w zakresie fizyko-chemicznym i 440 badań bakteriologicznych wody
z poziomu oligoceńskiego. W 2003 r. nadzorem sanitarnym było objętych 107 ujęć. Próbki wody były
badane z częstotliwością 1 raz na miesiąc lub 1 raz na 2 miesiące, w zależności od uzyskiwanych
wyników, w zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym (ogółem przebadano 853 próbki wody
w zakresie fizyko-chemicznym i 837 próbek w zakresie bakteriologicznym). Badania fizykochemiczne wykazały przekroczenia: mętności, barwy oraz zawartości żelaza, manganu, sporadycznie
azotanów, co wiązało się z nieodpowiednią konserwacją urządzeń uzdatniających wodę podawaną dla
ludności. W zakresie parametrów mikrobiologicznych stwierdzono zwiększoną liczbę kolonii bakterii
na agarze w 22oC i 37oC, przekroczenie wskaźnika coli i wskaźnika coli typu fekalnego.
Natychmiastowe interwencje u właścicieli ujęć lub użytkowników, w tym również wydawanie decyzji

administracyjnych (np. unieruchamiających obiekt), powodowały podejmowanie działań skutkujących
uzyskiwaniem odpowiedniej jakości wody. W 2004 r. prowadzono badania 1 raz w miesiącu, a
uzyskane wyniki również wskazują przekroczenia: mętności, barwy, azotanów, żelaza, manganu oraz
sporadycznie zwiększonej liczby bakterii na agarze w 22oC i 37oC.
Wodociągi zakładowe (przemysłowe) zaopatrują w wodę nie tylko zakłady pracy, ale także inne
obiekty np. szpitale. Kontrole jakości wody prowadzone są z częstotliwością 1 lub 2 razy w roku
w zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Badane są próbki wody z ujęć oraz z różnych
punktów sieci wodociągowej. W 2003 r. nadzorem objęto 14 wodociągów. Ogółem wykonano 50
badań próbek wody w zakresie fizyko-chemicznym i 74 w zakresie bakteriologicznym. Najczęściej
stwierdzano przekroczenia zawartości żelaza i manganu. W 2004 r. jakość wody odpowiadała
wymaganiom sanitarnym, niewielkie przekroczenia dotyczyły zawartości manganu.
Mieszkańcy Warszawy korzystają również z wody z publicznych wodociągów tzw. osiedlowych
(wodociągi o charakterze lokalnym), zasilanych w wodę ze studni eksploatujących czwartorzędowy
poziom wodonośny (np. osiedla mieszkaniowe na terenie dzielnicy Wesoła). W 2003 r. kontrolowano
jakość wody w 14 wodociągach tego typu, z częstotliwością 2 razy w roku. Ogółem zbadano 32
próbki wody pod względem fizyko-chemicznym i 63 próbki pod względem bakteriologicznym.
Stwierdzono przekroczenia zawartości żelaza i manganu. Wydano decyzje administracyjne
zobowiązujące do uzyskania wody odpowiadającej normom sanitarnym, które zostały wykonane. W
2004 r. skontrolowano 11 wodociągów, wykonano 18 badań fizyko-chemicznych i 34 badania
bakteriologiczne wody. Jakość wody odpowiadała wymaganiom sanitarnym.
Na terenie Warszawy znajduje się jedno kąpielisko. W 2003 r. pobrano 1 próbkę wody na badanie
fizyko-chemiczne oraz 8 próbek na badania bakteriologiczne. W czerwcu na podstawie uzyskanych
wyników, dopuszczono kąpielisko do użytkowania. Jednak w związku z negatywnymi wynikami
badań

bakteriologicznych

(obecność

pałeczek

Salmonella

oraz

bakterii

z

grupy

coli)

przeprowadzonych w trakcie sezonu letniego, kąpielisko zostało zdyskwalifikowane i 17.07.2003 r.
został wydany komunikat o jego zamknięciu. W 2004 r., przed sezonem letnim, woda była dobrej
jakości dlatego też 18 czerwca został wydany komunikat o dopuszczeniu kąpieliska do użytku.
Ponowne badania w czasie sezonu letniego potwierdziły odpowiednią jakość wody.
4.7.5.5 System odprowadzania i oczyszczania ścieków
Miasto Warszawa, a także obszary sąsiadujących z nim gmin (Legionowo, Ząbki, część Marek,
Zielonki i Starych Babic) obsługiwane są obecnie przez sieć kanalizacyjną Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jedna z dzielnic warszawskich – Ursus, odprowadza
ścieki do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie.
Istniejący system kanalizacyjny obejmuje obszar około 14 220 ha, w tym kanalizacja ogólnospławną
objętych jest około 10 220 ha, a kanalizacja rozdzielczą - 4000 ha. Długość sieci kanalizacyjnej
wynosiła pod koniec 2002 roku 2581,8 km. Przyrost sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez
MPWiK wynosił w latach:
•

1998 – 1999

- 85, 3 km

•

1999 – 2000

- 91,7 km

•

2000 – 2001

- 64,7 km

•

2001 – 2002

- 54,3 km.

Tabela 4.7.5.5.1 przedstawia długość sieci kanalizacyjnej z podziałem na rodzaje i strukturę (stan na
31.12.2002).
Tabela 4.7.5.5.1 Długość sieci kanalizacyjnej w Warszawie (stan na dzień 31.12.2002)
Długość sieci w km
Struktura
Rodzaj sieci
woj.
ogółem %
ogółem
Warszawa
mazowieckie
Kanały ogólnospławne
1 101,6
1 093,4
8,2
38,1
Kanały na ścieki gospodarcze

742,9

513,8

229,1

25,7

Kanały na wody opadowe

315,8

296,4

19,4

10,9

Przykanaliki

729,6

678,2

51,4

25,3

2 889,9

2581,8

308,1

100

RAZEM

Sieć kanalizacyjna wykonana jest głównie z materiału kamionkowego (45%), murowanego (22,5%)
żelbetowego (12,7%) i betonowego (8,4%). W mniejszej ilości przewody wykonane są z materiałów
stalowych (0,6%) , azbestowo – cementowych (0,3%), poliestrowych (6,7%) i rur Hobas (1,5%).
System kanalizacyjny Warszawy składa się z trzech niezależnych od siebie podsystemów:
•

Warszawy lewobrzeżnej – obsługujący cześć Warszawy położoną na lewym brzegu rzeki Wisły,

•

Warszawy prawobrzeżnej – obsługujący część Warszawy położoną na prawym brzegu Wisły,

•

Dzielnicy Ursus – odprowadzającej ścieki poza obszar Warszawy do oczyszczalni ścieków w
Pruszkowie.

Przepływ ścieków i wód opadowych w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Warszawy odbywa się z
południa na północ. Ścieki płynące kolektorami w górnej części lewobrzeżnej Warszawy nie

wymagają pompowania, natomiast ścieki powstałe w dolnej części miasta, leżącej poniżej Skarpy
Wiślanej muszą być tłoczone do górnego układu kanalizacyjnego przez pompownię "Powiśle”. Na
prawobrzeżnej stronie Warszawy ze względu na płaskie ukształtowanie terenu, wszystkie ścieki muszą
być transportowane do oczyszczalni ścieków "Czajka" przez pompownie "Saska Kępa" i "Żerań".
Zakład Pompowni Kanalizacyjnych eksploatuje 44 Stacje Pomp Kanałowych oraz 3 Stacje Pomp
Melioracyjnych, w tym 14 z obsługą i 33 bezobsługowe. Po stronie praskiej najważniejszą rolę w
transporcie ścieków odgrywa zespół pompowni "Żerań". Najnowszym, w pełni zautomatyzowanym,
obiektem jest Stacja Pomp Kanałowych "Nowodwory".
Ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy odprowadzane są w większości kanalizacją ogólnospławną
(jedynie część tego obszaru, należąca do zlewni Potoku Służewieckiego posiada kanalizację
rozdzielczą) poprzez sieć głównych kolektorów do Kanału Burakowskiego, który zbiera większość
ścieków z tej części Warszawy. Ilość ścieków odprowadzana kolektorem Burakowskim wynosi około
300000 m3/d. Są to ścieki nie oczyszczane. Drugim, mniejszym kolektorem jest kolektor Bielański,
którym odprowadzane jest 17 000 m3/d ścieków. Wyloty obu kolektorów do Wisły znajdują się w
północnej części miasta, na terenie gminy Bielany.
Również zakłady przemysłowe (z branż: spożywczej, metalurgicznej, farmaceutycznej, chemicznej i
transportu), usługowe i centra handlowe – łącznie 190 podmiotów - odprowadzają swoje ścieki do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Stąd też, ścieki te są obciążone dużym ładunkiem zanieczyszczeń.
Większość zakładów posiada urządzenia podczyszczające ścieki. Ścieki przemysłowe stanowią około
10% całkowitej ilości ścieków odprowadzanych z lewobrzeżnej części Warszawy.
Warszawa prawobrzeżna również posiada w większości system ogólnospławny, jedynie północno –
wschodnia cześć miasta, należąca do zlewni Kanału Bródnowskiego ma kanalizację rozdzielczą.
Ścieki z prawobrzeżnej części miasta oczyszczane są w oczyszczalni ścieków „Czajka”, położonej w
północnej części gminy Białołęka. Końcowym odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Wisła.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków „Czajka” oddana do eksploatacji w 1991 roku
zajmuje teren 52,7 ha. Jest to jedna z największych oczyszczalni w Polsce. Dopływa do niej średnio
190 tys. m3 ścieków w ciągu doby (według pozwolenia wodnoprawnego nr 14/99 z dnia 21.12.1999 r.
maksymalna ilość to 240 tys. m3/d). Ścieki mają charakter bytowy, przemysłowy i opadowy. Ścieki
przemysłowe stanowią blisko 20% całkowitej ilości oczyszczanych ścieków. W tej części Warszawy
znajdują się 104 jednostki gospodarcze odprowadzające ścieki o charakterze przemysłowym (z takich
gałęzi jak przemysł samochodowy, spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, metalowy i
chemiczny). W oczyszczalni „Czajka” ścieki po przejściu przez halę krat i piaskowniki kierowane są
na cztery ciągi technologiczne składające się z osadników wstępnych, basenów osadu czynnego

z napowietrzaniem ścieków i osadników wtórnych. Osad z osadników wstępnych jest odprowadzany
do zagęszczaczy i po zagęszczeniu kierowany dalej do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych. W
trakcie fermentacji w komorach wydziela się biogaz, który spalany jest w kotłowni, a uzyskana para
technologiczna wykorzystywana jest do celów grzewczych. Osad odwodniony, skratki i piasek
transportowane są poza teren oczyszczalni. Prace oczyszczalni na wszystkich etapach kontroluje
laboratorium. Analizuje ono również próbki ścieków z kolektorów kanalizacji Warszawy, jak również
prowadzi kontrolę zakładów przemysłowych. Praca urządzeń oczyszczalni monitorowana jest przez
system on-line, który został zrealizowany w latach 1994-1999. Obiekt spełnia wszystkie warunki
wynikające z pozwolenia wodno-prawnego. W tabeli 4.7.5.5.2 przedstawiono średnie dobowe ładunki
zanieczyszczeń w ściekach w 2002 roku oraz redukcję zanieczyszczeń (sprawność oczyszczalni).
Tabela 4.7.5.5.2 Dobowe ładunki zanieczyszczeń ścieków w 2002 roku
Ścieki odpływające w
Redukcja ładunków
Oznaczenie
Ścieki dopływające w kg/d
kg/d
%
BZT5

51 499

3 093

94,0

ChZT

115 731

10 508

90,9

Zawiesina

77 344

6 019

92,2

Azot całkowity

8 989

3 392

62,3

Fosfor ogólny

2 033

286

85,9

Do oczyszczalni odprowadzane są również ścieki z gmin ościennych – Legionowa, Ząbek i Marek.
Ścieki z terenów nieskanalizowanych miasta dowożone są wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnych.
Na terenie Warszawy znajdują się cztery takie stacje: dwie w prawobrzeżnej i dwie w lewobrzeżnej
części miasta.
Wskaźniki wykorzystania sieci i urządzeń kanalizacyjnych wykazują w ostatnich latach tendencję
malejącą na poziomie 2-3% ze względu na przyrost sieci i zmniejszająca się ilość odprowadzanych
ścieków. Intensywność wykorzystania sieci w 2002 roku wynosiła 48,8 tys. m3/km, a w roku 2000 –
57,5 tys. m3/km. Ilość ścieków w 2003 roku w porównaniu z rokiem 2002 przedstawia tabela
4.7.5.5.3.
Tabela 4.7.5.5.3 Ilość odprowadzanych ścieków dla miasta Warszawa (tys. m3)
Rodzaj
2002 r.
2003 r.
Ilość odprowadzonych ścieków ogółem

132 209,7

127 257,7

- gospodarstwa

98 298,4

94 258,6

- pozostali odbiorcy

33 911,3

32 999,1

W wyniku spadku poboru wody ilość odprowadzanych ścieków zmalała w 2003 roku o 3,4% w
porównaniu do roku 2002.
Stacje zlewne
Część ścieków odprowadzana jest przez mieszkańców nieskanalizowanych dzielnic Warszawy
(głównie zabudowy jednorodzinnej położonej na obrzeżach miasta) do przydomowych szamb, z
których opróżniane są one przez wozy asenizacyjne. Ścieki te są następnie wywożone do czterech
stacji zlewnych, znajdujących się na terenie miasta Warszawa. Przez stację zlewną rozumie się
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach
ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z
miejsc gromadzenia.
Trzy stacje zlewne znajdują się w zarządzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania MPO. Są to
obiekty zlokalizowane przy ulicach:
•

Korotyńskiego (Ochota) - przyjmuje ścieki z dzielnic: Ochota, Włochy i Ursus;

•

Jagiellońska (Praga Północ) - przyjmuje ścieki z dzielnic: Praga Północ, Praga Południe,
Białołęka, Targówek;

•

Karlińskiego (Wola) - przyjmuje ścieki z dzielnic: Bemowo – Włochy.

Jedna stacja zlewna, położona przy ul. Odlewniczej (w dzielnicy Białołęka) jest własnością Zarządu
Oczyszczania Miasta, który przekazał ją nieodpłatnie do eksploatacji Przedsiębiorstwu Gospodarki
Wodno – Ściekowej „GEA – Babice” Sp. z o.o. Stacja przyjmuje ścieki z dzielnic: Praga Północ,
Białołęka i Targówek.
Ilości ścieków przyjmowanych na poszczególnych stacjach wykazują bardzo duże miesięczne
zróżnicowanie. Największa ilość ścieków przyjmowana jest w miesiącach zimowych i jesiennych,
najmniejsza – w letnich. W 2004 roku przyjęto 98 202,94 m3 ścieków na stację zlewną przy ulicy
Korotyńskiego oraz 56 711,89 m3 na stację zlewną przy ulicy Karlińskiego. Na stację „Jagiellońska”
przyjmuje się średnio 42 000 m3 ścieków, a na stację przy ul. Odlewniczej – 120 000 m3 ścieków.
Spławianie nieczystości płynnych w wymienionych stacjach przebiega w sposób maksymalnie
hermetyczny, poprzez zainstalowane urządzenia odbiorcze typu ENKO S-101. Wszystkie stacje
prowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zostały wyposażone w nowoczesne
komputerowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, które nie pozwalają na spławianie do kanalizacji
ścieków o charakterze przemysłowym. Mierzone są następujące parametry: pH, temperatura, ciężar

właściwy i ilości ścieków. Stacje te spełniają wymagania zwarte w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości
ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576). Zgodnie z zapisami, stacje zlewne, do których
wprowadzane są nieczystości ciekłe, powinny posiadać rozwiązania techniczne zabezpieczające
prawidłowe działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków i być eksploatowane w sposób nie
zakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków. Stacje zlewne powinny zapewniać pomiar
objętości dowożonych nieczystości ciekłych, hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych i separowanie
nieczystości stałych. Dopuszczalna wielkość ładunku zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych,
wprowadzanych do stacji zlewnej, uzgadniana jest przez właściciela stacji zlewnej z posiadaczem
oczyszczalni ścieków, w której będą oczyszczane, i wynika z przyjętego dla oczyszczalni ścieków
bilansu ilościowego i jakościowego ścieków oraz stosowanych w niej procesów oczyszczania
i sposobów stosowania osadów ściekowych. Nieczystości ciekłe wprowadzane do stacji zlewnej są
dawkowane równomiernie do oczyszczalni ścieków.
W przypadku niespełnienia wymaganych parametrów ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi
następuje automatyczna blokada spływu ścieków, co skutkuje odmową przyjęcia nieczystości do
kanalizacji miejskiej.
Stacje „Jagiellońska” i „Karlińskiego” położone są z dala od zabudowań mieszkalnych zatem nie są
uciążliwe dla społeczności lokalnej. Natomiast stacja „Korotyńskiego” znajduje się w pobliżu osiedla
mieszkaniowego „Jadwisin” co powoduje uciążliwość odorową tego obiektu dla mieszkańców.
Wpływa na to również fakt, że przyjmuje ona największe ilości ścieków spośród wszystkich stacji
w mieście. Dodatkową uciążliwość sprawiają hałas i spaliny wydzielane przez wozy (w ilości 70 – 90
sztuk dziennie) dowożące ścieki do stacji.

4.7.5.6 Komunikacja
Warszawa jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Krzyżują się tu główne trasy ruchu kołowego
i kolejowego. Na terenie miasta działają największe w kraju linie lotnicze.
Transport drogowy
Zbiegają się tutaj trasy międzynarodowe, krajowe i lokalne (2, 7, 8, 61, 79, 637, 634, 724, 801, E30).
Sieć dróg na terenie miasta ma długość 2 315,6 km (tab. 4.7.5.6.1).

Tabela 4.7.5.6.1 Długość dróg na terenie Warszawy
Lp.
Rodzaj drogi
Długość w [km]
1 drogi krajowe
106,0 km
2 drogi wojewódzkie
141,6 km
3 drogi powiatowe
540,0 km
4 drogi gminne
1 527,4 km
5 ogółem
2 315,6 km
stan na 31.12.2003
Źródło: Wydział Dróg Biuro Drogownictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa
Duża liczba samochodów przejeżdżających codziennie przez miasto utrudnia komunikację lokalną.
Wynika to przede wszystkim z braku obwodnicy wokół Warszawy i tranzytowego przejazdu
samochodów przez miasto. Innym ważnym problemem są przeprawy przez Wisłę. Mimo, iż jest
dziewięć mostów (dwa kolejowe i siedem drogowych) przejazd przez Wisłę, szczególnie w godzinach
szczytu, jest utrudniony. Natężenie ruchu na mostach obrazuje rysunek 4.7.5.6.1.
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Rys. 4.7.5.6.1 Natężenie ruchu na mostach Warszawy
Źródło:www.zdm.waw.pl
Na moście Łazienkowskim do 2000 roku obserwowano największe natężenie ruchu. Po otwarciu
Trasy Siekierkowskiej (z przeprawą przez Wisłę) część ruchu skierowała się na nowootwartą drogę,
co poskutkowało rozładowaniem przejazdów Trasą Łazienkowską. Obecnie najwięcej przepraw przez
Wisłę dokonuje się mostem Grota–Roweckiego, mostem Łazienkowskim i mostem Siekierkowskim.
Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku obserwuje się w Warszawie szybki wzrost motoryzacji
indywidualnej. Według danych GUS z roku 2000 liczba samochodów zarejestrowanych na terenie
miasta zwiększyła się z 533 769 samochodów w roku 1990 do 786 122 w 2000 (w tym liczba
samochodów osobowych wzrosła z 466 042 w 1990 do 610 637 w 2000 roku). Za tak szybkim

zwiększeniem liczby samochodów nie postępuje niestety rozwój sieci drogowej i ilości miejsc
postojowych.
Natężenie ruchu samochodowego jest największe w centrum Warszawy oraz wzdłuż dróg
dojazdowych do miasta (obrazuje to fig. 7.3.1.1 – rozdział 7.3: Hałas). Natężony ruch samochodów
jest uciążliwy dla mieszkańców budynków usytuowanych w pobliżu tych tras. Aby zminimalizować
negatywne efekty hałasu i zanieczyszczeń pyłowych na drogach o dużym natężeniu montuje się
ekrany akustyczne.
Stan techniczny istniejącej sieci drogowej jest niezadowalający. Ponad 87% dróg wymaga naprawy.
Dla 49% dróg należy wymienić całą podbudowę nawierzchni lub ją wzmocnić. Aktualny stan dróg
wynika ze stosowania wcześniej niewłaściwych materiałów i nieodpowiedniej technologii budowy
dróg, a także z zaniedbań i zbyt dużego natężenia ruchu nie przewidzianego przy projektowaniu. Od
połowy lat 90. nawierzchnie ulic wykonuje się z asfaltobetonu (grysy i lepiszcze) z dodatkiem
polimerów. Wcześniej używane mieszanki zawierały znacznie więcej lepiszcza i miały gorsze
parametry. Zbudowane z nich ulice nie wytrzymują wysokich temperatur i dużego natężenia
miejskiego ruchu. Są niewystarczająco odporne na częste hamowanie i ruszanie.
Transport kolejowy
Warszawa jest ważnym węzłem kolejowym. Przez miasto przechodzą linie o znaczeniu państwowym
oraz linie o znaczeniu lokalnym. Linie o znaczeniu państwowym określone zostały przez
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie wykazu linii kolejowych, które ze
względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe.
Linie te objęte są umowami międzynarodowymi. Przez Warszawę przechodzą następujące linie:
•

AGC

- Umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych.

•

AGTC

- Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i

obiektach towarzyszących.
Linie objęte umowami międzynarodowymi są sukcesywnie modernizowane dla osiągnięcia
docelowych standardów. Modernizacja linii jest prowadzona ze środków budżetowych i funduszy
poakcesyjnych.
Z niektórymi miastami europejskimi Warszawa połączona jest pociągami Euro-City, z głównymi
miastami Polski pociągami Inter-City, a z pozostałymi pociągami pośpiesznymi i osobowymi.

Warszawska Kolej Dojazdowa (popularnie nazywana "Wukadką"), jest środkiem lokomocji łączącym
najszybciej i najpewniej centrum Warszawy z okolicznymi miejscowościami. Spółka zarządza
następującymi liniami kolejowymi:
•

Nr 47 - Warszawa Śródmieście WKD - Grodzisk Mazowiecki Radońska;

•

Nr 48 - Podkowa Leśna - Milanówek Grudów;

•

Nr 512 - Pruszków – Komorów.

Trasa pociągów WKD wynosi ok. 35 km. Każdego dnia na trasę wyruszają 122 pociągi, z których
średnio w ciągu doby korzysta 25 000 pasażerów (http://www.pkp.pl/grupa_wkd.php).
Transport lotniczy
W Warszawie znajduje się największe lotnisko na terenie Polski - im. Fryderyka Chopina (obsługuje
ono ok. 75% całości ruchu pasażerskiego w naszym kraju). Lotnisko usytuowane jest w południowozachodniej części miasta, w odległości około 10 km od centrum. Do portu lotniczego prowadzi arteria
komunikacyjna - ul. Żwirki i Wigury. Lotnisko zajmuje obszar o powierzchni ok. 834 ha. Operacje
lotnicze wykonywane są z dwóch dróg startowych o wymiarach: 3690m x 60m i 2800m x 50m.
Samoloty poruszają się po 18 drogach kołowania. Drogi te posiadają nawierzchnię z betonu
asfaltowego i wyposażone są w światła krawędziowe, osiowe, miejsc oczekiwania oraz światła
poprzeczek zatrzymania. W ciągu godziny na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie mogą być
wykonane 34 operacje lotnicze.
Odlatujące stąd samoloty przewożą pasażerów do krajów Ameryki, Afryki, Azji i Europy. Obecnie
Warszawa posiada około 60 regularnych połączeń z największymi portami na całym świecie oraz stale
rosnącą liczbę połączeń czarterowych. Największą popularnością wśród pasażerów cieszą się
następujące kierunki: Londyn, Frankfurt, Paryż, Amsterdam. W połączeniach krajowych pasażerowie
najczęściej podróżują do Krakowa, Wrocławia i Gdańska.
Ostatnie lata są okresem stałego wzrostu ruchu pasażerskiego. W roku 2003 z usług warszawskiego
portu lotniczego skorzystało ponad 5,1 miliona pasażerów (www.lotnisko-chopina.pl). W stosunku do
roku poprzedniego nastąpił blisko pięcioprocentowy przyrost ogólnej liczby pasażerów.
rok 1994

2 377 527

rok 1995

2 735 469

rok 1996

3 090 321

rok 1997

3 484 452

rok 1998

3 815 624

rok 1999

3 997 531

rok 2000

4 325 814

rok 2001

4 713 655

rok 2002

4 936 835

rok 2003

5 166 991

Na terenie Warszawy działa również lotnisko Warszawa-Babice zlokalizowane na Bemowie.
Wybudowane zostało poza granicami miasta, jednak wraz z rozbudową Warszawy osiedla
mieszkaniowe zbliżyły się do niego. Lotnisko jest wykorzystywane przez różne instytucje. Głównym
jego użytkownikiem jest wojsko. Ponadto służy jako lotnisko sanitarne oraz baza do lotów gaśniczych.
Na lotnisku działa również Aeroklub Warszawski, który prowadzi szkolenia w kilku sekcjach między
innymi: samolotowej, szybowcowej, spadochronowej, motolotniowej i balonowej.
Największym problemem lotniska i uciążliwością dla mieszkańców okolicznych osiedli jest hałas jaki
powstaje podczas lotów. Aeroklub Warszawski podejmuje szereg działań, których celem jest
zmniejszanie hałasu. Strefy lotów treningowych znajdują się z dala od Warszawy. Trasy holowania
szybowców zostały zmienione w ten sposób, aby w miarę możliwości omijać osiedla. Do szkolenia
pilotów w coraz większym stopniu wykorzystywane są ciche samoloty (Cessna, Koliber, AT-3), a
ograniczone jest wykorzystanie maszyn najgłośniejszych (w ostatnim okresie wycofano dwa samoloty
Zlin-142) (Źródło: www.aeroklub.waw.pl).
Innym zagrożeniem dla mieszkańców są ewentualne awarie do jakich może dochodzić podczas lotów
oraz zrzuty paliwa z samolotów przed lądowaniem. Może wtedy dochodzić do zanieczyszczeń gleb i
wód powierzchniowych.
Komunikacja publiczna
Komunikacja autobusowa
Na terenie Warszawy komunikacja publiczna realizowana jest przez linie autobusowe i tramwajowe
oraz jedną linię metra. Z uwagi na wzrastającą liczbę samochodów poruszających się na warszawskich
drogach, miejskie linie autobusowe mają mniejszą sprawność funkcjonowania - osiągają mniejsze
prędkości, niepunktualnie kursują. Sytuacja ta nie dotyczy linii tramwajowych. Najszybszym
środkiem transportu jest metro, które jednak ma ograniczony zasięg.
Komunikacja autobusowa składa się ze 188 linii. Wśród nich są linie zwykłe i pośpieszne, dzienne i
nocne oraz kursujące na terenie Warszawy - miejskie i poza granicami - podmiejskie. Autobusy
przyporządkowane są do 6 zajezdni. Ponadto na terenie miasta działają również ajenci, którzy
dysponują 198 autobusami. ITS Michalczewski obsługuje 15 linii, Connex - 14 linii, a PPKS Grodzisk

Mazowiecki i Mobilis po 13 (tab.4.7.5.6.2). W Warszawie znajduje się 3 430 przystanków tworzących
1 200 zespołów przystankowych.
Tabela 4.7.5.6.2 Liczba autobusów w poszczególnych zajezdniach
Lp.
Zajezdnia
Liczba autobusów
MZA
1
T-6 Redutowa
224
2
T-7 Woronicza
276
3
T-9 Chełmska
190
4
T-10 Ostrobramska
290
5
T-11 Kleszczowa
234
6
T-12 Stalowa
295
Ogółem MZA
1 509
Ajenci
1
Connex
55
2
ITS Michalczewski
55
3
Mobilis
55
4
PKS Grodzisk Maz.
33
Ogółem ajenci
198
Ogółem
1 707
Żródło:www.przegubowiec.com
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Rys. 4.7.5.6.2 Struktura wiekowa autobusów ZTM
Źródło: :www.przegubowiec.com
Stan techniczny taboru autobusowego ulega poprawie. Zwiększa się liczba pojazdów nowych (rys.
4.7.5.6.2), niskopodłogowych, nowoczesnych, co wpływa korzystnie na zmniejszenie hałasu
komunikacyjnego.

Komunikacja tramwajowa
Na terenie Warszawy znajduje się również dobrze rozwinięta sieć tramwajowa. Długość torów ogółem
wynosi 273,8 km, w tym 240 km eksploatowane jest przez ruch osobowy.
Tory ułożone w jezdni - 50,9 km, w tym:
•

na podkładach drewnianych

- 35,9 km,

•

na podkładach betonowych

- 1,1 km,

•

na płytach PPT

- 0,8 km,

•

na płycie betonowej i podlewie asfaltowej - 13,9 km.

Tory wydzielone z pasów jezdni - 216 km, w tym:
•

na podkładach drewnianych

- 162,7 km,

•

na podkładach betonowych

- 52,6 km,

•

na płytach PPT

- 0,8 km,

•

na płycie betonowej i podlewie asfaltowej - 1,2 km.

Na obszarze miasta znajdują się cztery zajezdnie, w których łącznie jest 859 wagonów. Wykaz
zajezdni i liczbę posiadanych przez nie wagonów przedstawiono w tabeli 4.7.5.6.3. Struktura wiekowa
taboru tramwajowego przedstawiona na rys. 4.7.5.6.2 obrazuje, iż nadal dominują wagony stare, z lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Obsługa linii tramwajowych rozkłada się następująco:
•

R2 "Praga" - 18 linii,

•

R4 "Żoliborz" - 15 linii,

•

R3 "Mokotów" - 12 linii,

•

R1 "Wola" - 12 linii.
Tabela 4.7.5.6.3 Ilość wagonów tramwajowych w zajezdniach
Liczba wagonów
Lp.
Zajezdnia
tramwajowych
1
R-1 Wola
182
2
R-2 Praga
169
3
R-3 Mokotów
247
4
R-4 Żoliborz
261
Ogółem
859
Źródło:www.przegubowiec.com

Stan techniczny wagonów tramwajowych jest zły. Duży udział w taborze stanowią stare wagony z lat
sześćdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku (Rys. 4.7.5.6.3).
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Rys. 4.7.5.6.3 Struktura wiekowa wagonów tramwajowych
Źródło:www.przegubowiec.com
Metro
Pierwszy odcinek metra ze stacji Kabaty do Metro Politechnika otwarto w 1995 roku, a kolejne stacje:
•

„Centrum” 26 maja 1998 roku,

•

„Ratusz” 11 maja 2001 roku,

•

„Dworzec Gdański” 20 grudnia 2003 roku,

•

Plac Wilsona (kwiecień 2005 roku).

Obecnie linia metra ma długość 15,5 km i 15 stacji. Czas przejazdu całej linii zajmuje 25 min. Szacuje
się, że dziennie przejeżdża tym środkiem lokomocji ok. 280 000 pasażerów.
Linia metra obsługiwana jest przez 168 wagonów:
•

60 wagonów jest produkcji rosyjskiej:

•

81-572P wagon z kabiną maszynisty,

•

81-573P wagon bez kabiny maszynisty,

•

108 wagonów koncernu ALSTOM seria METROPOLIS.

