






























Suma miejsc na parkingach

• Miejsca dla samochodów osobowych: 2489
• Miejsca dla samochodów osób 

niepełnosprawnych: 62
• RAZEM miejsca dla samochodRAZEM miejsca dla samochodRAZEM miejsca dla samochodRAZEM miejsca dla samochodóóóów: 2551w: 2551w: 2551w: 2551
• Miejsca dla rowerów: 268
• Istotne braki w porównaniu z miastami 

europejskimi



PorPorPorPoróóóównanie w UEwnanie w UEwnanie w UEwnanie w UE

Warszawa: 
2 551

Liczba miejsc dla samochodLiczba miejsc dla samochodLiczba miejsc dla samochodLiczba miejsc dla samochodóóóów na parkingach w na parkingach w na parkingach w na parkingach P+RP+RP+RP+R

Źródło: ADAC Eurotest, 2009



PorPorPorPoróóóównanie w UEwnanie w UEwnanie w UEwnanie w UE

Warszawa: 
1,45

Liczba miejsc dla samochodLiczba miejsc dla samochodLiczba miejsc dla samochodLiczba miejsc dla samochodóóóów na 1000 mieszk.w na 1000 mieszk.w na 1000 mieszk.w na 1000 mieszk.

Źródło: ADAC Eurotest, 2009



PorPorPorPoróóóównanie w UEwnanie w UEwnanie w UEwnanie w UE

Warszawa: 
2,2 € (9 PLN)

Ceny uCeny uCeny uCeny użżżżytkowania parkingytkowania parkingytkowania parkingytkowania parkingóóóów w w w P+RP+RP+RP+R

Źródło: ADAC Eurotest, 2009



Projekt CAPRICE

• CAPRICE – Capital regions integrating collective
transport for increased energy efficiency (Regiony 
stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego 
w celu zwiększenia efektywności energetycznej)

• Projekt został zgłoszony i wybrany w ramach 
programu INTERREG IVC, którego celem jest 
wzmocnienie współpracy międzynarodowej
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1. Sous-titre

2. Sous-titre

5 zarząąąądów transportu ze stolic UE 
wspó łłłłtworzy projekt CAPRICE

Niemcy : VBB – Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg GmbH (Związek Komunikacyjny 
Berlin-Brandenburg) jest Partnerem Wiodącym 
projektu, wspieranym przez firmę doradczą
Infrastruktur & Umwelt z Poczdamu
Francja : STIF – Syndicat des transports d’Ile-
de-France (Organizator transportu w Paryżu i 
w regionie metropolitalnym)
Polska : ZTM Warszawa – Zarząd Transportu 
Miejskiego w Warszawie
Litwa : MESP – Municipal Enterprise 
‘Susisiekimo Paslaugos’ (Zarząd Transportu)
Rumunia : PMB – Primăria Municipiului
Bucureşti (Urząd Miasta Bukareszt)

Partnerzy projektu
CAPRICE



Cele projektu

• Wymiana doświadczeń między partnerami
• Metoda: benchmarking
• Identyfikacja dobrych praktyk oraz transfer tychŜe 

pomiędzy partnerami projektu
• Utworzenie „podręcznika” dobrych praktyk
• WdroŜenia pilotaŜowe:

– W Warszawie: wyszukiwarka połączeń
– W Bukareszcie: umowy wieloletnie z przewoźnikami



DziDziDziDzięęęękujkujkujkujęęęę za uwagza uwagza uwagza uwagęęęę!!!!
Tamás Dombi

Dział Rozwoju Transportu
Zarządu Transportu Miejskiego

t.dombi@ztm.waw.pl


