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Tadeusz ŻUREK 

CELE I FORMY REGULOWANEGO DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY  

TRANSPORTU DROGOWEGO CZĘŚĆ 2.  

NOWE PODSTAWY DO OGRANICZANIA I ICH NASTEPSTWA 

 

W tej części artykułu przedstawiony został problem występowania, a właściwie kreowania nowych podstaw do ogranicza-

nia dostępności  i korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego. Działania w tym zakresie zwiększają zjawisko 

zapełnienia dróg środkami transportu tam gdzie jest to jeszcze możliwe, istotnie spowalniają ruch bądź też wymuszają na czę-

ści społeczeństwa tylko dojście (przejście) piesze. Tego typu podejście nie ma nic wspólnego z równością w społeczeństwie 

oraz porównywalna możliwością korzystania z tego co zostało wspólnymi nakładami wytworzone. Niniejszy artykuł stanowi 

drugą część opracowania pod wspólnym tytułem. 

 

WSTĘP 

Wymienione i przywołane w części pierwszej podstawy i formy 
ograniczeń w korzystaniu  z elementów liniowej infrastruktury trans-
portu drogowego mimo iż istotne i nadal aktualne nie są jedynymi w 
stosowaniu. Niedostateczna jakość, stan, ilość i parametry po-
szczególnych elementów infrastruktury drogowej pozostają więc w 
dalszym ciągu determinującymi skalę i zakres ograniczania. Przy-
bywa zarejestrowanych pojazdów przy nie nadążającymi zmianami 
w infrastrukturze drogowej, w szczególności w sieci dróg. Posługi-
wanie się w ograniczeniach znakami drogowymi co do formy zostało 
już wykorzystane. Administracyjnie trzeba poszukiwać i to często w 
pośpiechu form innych kreując przy tym nowe absurdalne podstawy 
mające ograniczyć bądź też w całości wykluczyć ruch pojazdów 
szczególnie osobowych. Pojawiające się kolejne i przedstawiane w 
niniejszej części ograniczenia pod różnym uzasadnieniem mają 
doprowadzić do zmniejszania skali korzystania z infrastruktury 
przede wszystkim w obszarach aglomeracyjnych mimo zgłaszania 
przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zdań i opinii przeciw-
nych. Szczególną polityką w tym zakresie nie powinno się tuszować 
błędów i braków w kierunkach rozwoju transportu które wynikają i 
znajdują sensowne oparcie w oczekiwaniach właścicieli samocho-
dów. Stąd więc przedstawianie w poniższym opracowaniu zarówno 
niedostateczności dotychczasowych sposobów i form ograniczania 
jak i wskazania kolejnych jako nowych dalej idących stało się celem 
rozwinięcia zagadnienia poprzez jego kontynuowanie w niniejszym 
opracowaniu. Ma również wskazywać, że obszar możliwych decyzji 
ograniczających dostęp jest otwartym. 

1. KOLEJNE CELE I PODSTAWY OGRANICZEŃ  
W KORZYSTANIU 

Społeczeństwo polskie adekwatnie do poprawy średniego po-
ziomu życia (egzystencji) stara się wdrażać w swe postawy i za-
chowania osiągnięcia techniczne w tym także rozwiązania w zakre-
sie sposobów przemieszczania się. Nie można pozbawić całości lub 
też części społeczeństwa prawa do zachowania ruchliwości i kreo-
wania swych indywidualnych modeli – sposobów na odbywanie 
podróży. Ingerencja administracyjna najczęściej nie znajduje zro-

zumienia, co prowadzi do przyrostu sankcji wobec użytkowników. 
Intensyfikacja w powstawaniu opinii o oddziaływaniu środowisko-
wym ruchu pojazdów (podczas korzystania z infrastruktury drogo-
wej) wyraźnie koncentruje się na obszarach miejskich. Jest to nie-
wątpliwie z uwagi na szczególne umiejscowienie zjawiska uzasad-
nione. Ostatnio wskazano, że szczególnym pojazdem nie ekolo-
gicznym pozostaje auto zasilane olejem napędowym niejako zapo-
minając, że rozwiązanie to występuje we wszystkich autobusach 
miejskich z których znaczna część pasażerów już wcześniej zniknę-
ła. Na stan środowiska w aglomeracji wpływa nie tylko motoryzacja 
ale w szczególności zabudowa miejska. Wywołane to pozostaje 
uprzednimi – wcześniejszymi  decyzjami prowadzącymi do  zabu-
dowy centrów miast nowymi wysokimi obiektami budowlanymi, 
także tymi usytuowanymi na krawędzi skarpy co pogłębia często już 
istniejącą dolinę i tworzy bezruch powietrza prowadzący do zaniku 
jego wymiany. Najprościej określając zatracona pozostaje naturalna 
możliwość przewietrzania miasta. Kierunek najczęściej wiejących 
wiatrów nad obszarem Polski – z zachodu/południowego zachodu 
uwzględniany był jak dotąd tylko przy budowie pasów startowych 
lotnisk. Drugim ze współczesnych argumentów dla ograniczeń jest 
zatłoczenie centrów miast dziś już nie tylko w tzw. godzinach szczy-
tu. Godziny te z uwagi na występujące aktywności nie tylko zawo-
dowe społeczeństwa pozostają istotnie rozproszone. Dojeżdżający 
do centrów w celu załatwienia spraw w instytucjach i urzędach 
starają się dobierać czas mogący ograniczać (niwelować) jego 
stratę. Postępująca uporczywość decydentów głównie w samorzą-
dach o lokalizacji obiektów (punktów) ruchotwórczych w centrach 
miast powiększa jeszcze występujący problem. Można by rzec, że 
jest to wabienie – przywoływanie ludzi (nie tylko mieszkańców) do 
centrów które cechuje mała pojemność. Podstawą generującą 
kolejne ograniczenia oraz utrudnienia w ruchu w miastach jest 
wyłączanie znacznych obszarów z dostępu dla środków transportu 
indywidualnego jakim pozostają pojazdy samochodowe mieszkań-
ców i nie tylko ich. Istnieją więc ulice (sklasyfikowane i ujęte w 
długości łącznej dróg – ulic) miasta które fizycznie pozostają niedo-
stępne. Nie ma więc po czym jechać, choć drogi/ulice są. Skutkuje 
to przerzucaniem się ruchu na drogi przelotowe najczęściej wystę-
pujące w jednej z kategorii – tzw. krajowe, które są właśnie zatło-
czone – przeciążone ruchem głównie lokalnym. Zmniejszenia w 
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zakresie swobody w korzystaniu z elementów infrastruktury liniowej 
ujawniają się szczególnie mocno wobec faktu, że przybywa kolej-
nych użytkowników dróg w wyniku: 
– pojawiania się kolejnych posiadaczy praw jazdy (mimo wysokich 

wymagań do ich uzyskania), 
– wprowadzania do eksploatacji kolejnych pojazdów zarówno z 

zakupu nowego/pierwotnego oraz obrotu wtórnego, 
– zatłaczania się ulic miast w następstwie rozwijania miejskiego 

transportu zbiorowego, co przy rozwoju przemieszczeń zindywi-
dualizowanych pozostaje w sprzeczności nie tylko gospodarczej 
(zmniejszają się przewozy zbiorowe), 

– wydzielania części infrastruktury drogowej w miastach (m.in. 
buspasów) dla wybranych użytkowników – wyselekcjonowanych 
tj. autobusy, taxi, co powoduje, że ta część dróg pozostaje 
transportu często tkanką martwą.  
O konfliktach których źródłem jest rozwój infrastruktury nad-

mienia w swej publikacji Król-Wojewódzka K. wskazując na możliwy 
efekt kolizji interesów: 
– międzynarodowych i narodowych poszczególnych krajów, 
– lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych, 
– indywidualnych (właścicieli terenów czy innych nieruchomości) i 

ogólnospołecznych, 
– grup społecznych związanych w różny sposób ze zrealizowa-

nym przedsięwzięciem. [2] 

2. ZMIANY W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ  
I ŚRODKACH TRANSPORTU 

Zaistnienie przedstawianego wyżej stanu i sytuacji  ma charak-
ter wymierny. Oprzeć się można  dla wykreowania stosownych 
wniosków na zestawieniach i przeliczonych odpowiednio danych 
statystycznych. Tak wiec sytuacje w zakresie dróg i zmian w nich 
postępujących zestawiono za okres lat 2000 – 2014 w tabeli 1.  

Dane zawarte w tabeli powyżej można uzupełnić o fakt, że w 
2014 r. oddano do użytku 327,8 km nowych dróg powodując, że 
przekroczono liczbę km w ilości 3000 – dróg o najwyższych para-
metrach. Na koniec 2014 r. w Polsce było: 1553,2 km autostrad i 
1492,5 km dróg ekspresowych. [3] Drogi te stanowiły łącznie ok. 
1,1% dróg o twardej nawierzchni. Bezpośrednio z tabeli wynika, że 
gęstość dróg ogółem wzrosła w latach 2000 – 2014 o 14,1%, a o 
nawierzchni twardej w analogicznym okresie o 12,9%. Przebieg tych 
zmian w poszczególnych latach analizowanego okresu przedsta-

wiono na wykresie poniżej. 
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Rys. 1. Zmiany w ilości dróg ogółem i o twardej nawierzchni w 
latach 2000 – 2014  [5-20] 

 
W analizowanym okresie zmieniały się niewątpliwie dwie pod-

stawowe wielkości opisujące stan transportu drogowego. Są to 
długości dróg oraz ilości poruszających się po nich pojazdów. Zmia-
ny te charakteryzuje różna dynamika. W celu wykreślenia zacho-
dzących zmian w tabeli 2 zestawiono w kolejnych kolumnach: 
– przyrost długości dróg – kol. 3 i 4, 
– przyrost ilości zarejestrowanych pojazdów – kol. 5, 6 i 7, 
– przyrost gęstości dróg – kol. 8 i 9. 

Zestawione niżej wielkości wskazują na zmiany w stanie zatło-
czenia na polskich drogach stanowiących podstawowy element 
infrastruktury transportu drogowego latach 2000 – 2014 a więc tym 
samym informują o aktualnej możliwości ich użytkowania.  

Nie zmieniła się powierzchnia kraju – polski i nadal wynosi 
312683 km2. a więc jedna z wielkości ustalających gęstość dróg jest 
stabilna. Zmienna, czyli długość dróg występująca średnio w po-
wierzchni 100 km2 wykazuje wzrost co przekłada się na zmiany w 
kolejnych latach ujętych w kolumnie 8. W tabeli 2 w kolumnie 6 
wykazuje się dynamikę – wzrost pojazdów samochodowych z pomi-
nięciem ciągników rolniczych jako, że ich wyjazd na drogę publiczną 
jest z reguły sezonowy i incydentalny. Przebieg zmian i ich poziom 
przedstawiono graficznie na wykresach poniżej. 

 

Tab. 1. Drogi publiczne i ich gęstość w latach 2000 – 2014 [5-20]   

Lp. Lata 

Drogi publiczne (stan na 31.12) 

Długość (km) Gęstość (km/100 km2) 

Ogółem O twardej nawierzchni Ogółem O twardej naw. 

  1        2               3                 4          5            6 

  1     2000         372977,0             249828       119,3          79,9 

  2     2001         377625,7             248303       120,8          79,4 

  3     2002         372338,7             250291       119,1          80,0 

  4     2003         377288,9             248786       120,7          79,6 

  5     2004         379455,5             252273       121,4          80,7 

  6     2005         381462,8             253781       122,0          81,8 

  7       2006         382615,4             255543       122,4          81,7 

  8     2007         383053,1             258910       122,5          82,8 

  9     2008         383313,2             261233       122,6          83,5 

10     2009         384830,0             268372       123,1          86,0 

11     2010         406122,1             273760       129,9          87,6 

12     2011         412263,7             280401       131,8          89,7 

13     2012         412263,7             280719       131,8          89,7 

14     2013         413529,8             283561       132,3          90,7 

15     2014         417026,0             287650       133,4          92,0 
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Rys. 2. Rozkład graficzny tempa zmian w długości dróg ogółem i 
ilości pojazdów ogółem[5-20] 
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Rys. 3. Rozkład graficzny tempa zmian w długości dróg o twardej 
nawierzchni i ilości pojazdów osobowych [5-20] 
 

Porównując dynamikę powiększania się: 
– km dróg o 

– ogółem 11,1%, 
– o twardej nawierzchni 15,14%, 

– pojazdów o 
– ogółem 87,66%, 

– bez ciągników rolniczych 92,96%, 
– osobowych 100,21%, 

– gęstości dróg  
– ogółem 11,82%, 
– o twardej nawierzchni 15,14%, 

dostrzec należ występujące zróżnicowanie i wynikające z niego 
konsekwencje dla przebiegu i realizacji ruchu pojazdów po drogach 
przynależnych do infrastruktury transportu drogowego. 

3. KOLEJNE OGRANICZENIA I ICH FORMY 

Wobec przedstawionej wyżej sytuacji obejmującej wskazywane 
proporcje ustalić można, że w 2000 r. na 1 km drogi o twardej na-
wierzchni w Polsce przypadało 40,0 pojazdów osobowych. Piętna-
ście lat później tj. w 2014 r. ilość ta wynosiła 69,5 pojazdów. Przyj-
mując że, przeciętna długość pojazdu obejmuje 4,0 m, to można 
określić, że na jeden pojazd przypadało odpowiednio w 2000 r. – 
25,0 m a w 2014 r. już tylko 14,4 m drogi o twardej nawierzchni. 
Posługując się wielkością ogółem w odniesieniu do pojazdów tj. 
odpowiednio dla roku 2000 – 14106078 i dla roku 2014 – 24189370 
określić można, że na 1 km drogi o twardej nawierzchni przypadało: 
– w 2000 r. – 56,46 pojazdów, 
– w 2014 r. – 92,00 pojazdy. 

Z takiego rozliczenia wynika bezsprzecznie, że w 2014 r. na je-
den pojazd przypadało 10,87 m bieżącego drogi o twardej na-
wierzchni. Tylko ze względu na okoliczność, że droga ma z reguły 
dwa pasy ruchu w/w wielkość można podwoić, tj. wyniesie ona na 
pojazd ok. 22 m. [5, 19] Wobec powyższego jedynym pocieszeniem 
może być fakt i okoliczność, że nie wszystkie pojazdy staraniem 
swych kierujących chcą przemieszczać się w jednym przedziale 
czasu – jednocześnie. Zbliżanie się do sytuacji „wszyscy na drodze” 
powoduje że występuje zatłoczenie w wymiarze globalnym a w 
konsekwencji ujawnia się niedostosowanie infrastruktury do potrzeb 
przewozowych (ruchu) co powoduje występowanie wielu negatyw-
nych efektów zewnętrznych tj. w szczególności emisję zanieczysz-
czeń oraz wyższy poziom hałasu komunikacyjnego. [3] Część opra-
cowań przywołuje także do takich okoliczności „zjawisko kongestii”, 
co pomija się to w niniejszym artykule, a to z uwagi na brak określe-
nia słowa kongestia w przeanalizowanych zbiorach (ujęciach) słów 
tj. słownikach języka polskiego i słownikach wyrazów obcych. Wyją-
tek stanowi Wielki słownik wyrazów obcych PWN, w którym uznaje 
się to słowo za archaiczne, wskazując, że określa ono gwałtowny 

Tab. 2. Dynamika przyrostu długości dróg, ilości pojazdów i gęstości dróg w latach 2000 – 2014 [5-20] 

p. Lata 

Przyrost w latach (2000 = 100%) 

Drogi Pojazdy Gęstość dróg 

Ogółem 
O twardej na-

wierzchni 
Ogółem 

Bez ciągników 
rolniczych 

Osobowe Ogółem 
O twardej na-

wierzchni 

  1        2       3       4       5       6       7       8       9 

  1     2000  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00 

  2     2001  101,25    99,39  104,38  104,78  105,12  101,26    99,37 

  3     2002    99,83  100,19  110,06  110,72  110,38    99,83  100,12 

  4     2003  101,16    99,58  112,71  113,41  112,54  101,17    99,62 

  5     2004  101,74  100,98  118,40  119,68  119,86  101,76  101,00 

  6     2005  102,28  101,58  119,21  121,26  123,50  102,26  102,38 

  7       2006  102,58  102,29  127,85  130,29  133,96  102,60  102,25 

  8     2007  102,70  103,64  138,04  141,07  146,01  102,68  103,63 

  9     2008  102,77  104,57  151,26  154,93  160,94  102,77  104,51 

10     2009  103,18  107,60  156,14  159,44  165,09  103,19  107,63 

11     2010  108,89  109,58  163,31  167,04  172,55  108,89  109,64 

12     2011  110,53  112,24  171,48  175,63  181,41  110,48  112,26 

13     2012  110,53  112,36  176,35  181,11  187,67  110,48  112,26 

14     2013  110,87  113,50  182,07  187,11  194,06  110,90  113,52 

15     2014  111,81  115,14  187,66  192,96  200,21  111,82  115,14 
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przepływ krwi do mózgu. [1] Dokonane wyżej rozliczenie infrastruk-
tury drogowej i przypisanych do niej środków transportów odzwier-
ciedla stan faktyczny, który trzeba uwzględniać w kolejnych podej-
mowanych przez rządzących decyzjach. Celem nadrzędnym staje 
się więc oczywista potrzeba podjęcia rozpatrywania problemu po-
przez występowanie tzw. współczynnika jednoczesności ruchu 
pojazdów, który autor artykułu wprowadzając go definiuje jako ilość 
pojazdów pojawiających się jednocześnie w ruchu (faktycznie w nim 
pozostających) w stosunku do stanu (ilości) pojazdów ogółem pozo-
stających w administracyjnej ewidencji. Współczynnik ten można 
określać dla pojazdów ogółem jak i odrębnie dla pojazdów osobo-
wych np. w okresie weekendów. I tak współczynnik jednoczesności 
określany na poziomie 0,50 oznaczać będzie, że wyliczone odcinki 
dróg przypadające na jeden pojazd podwajają się. Sytuacja przed-
stawiana wywoływać musi u władz kreowanie kolejnych decyzji 
obligujących posiadaczy i użytkowników pojazdów do rezygnowania 
lub przynajmniej ograniczania ich eksploatacji. Będą to w szczegól-
ności: 
– wprowadzanie zakazu (z różnym uzasadnieniem) wjazdu do 

centrów miast (ekologia, hałas,  dmc, etc.), 
– wprowadzanie ograniczeń postojowych w centrum, 
– ustanawianie stref płatnego parkowania, 
– powiększanie stref płatnego parkowania i podnoszenie opłat 

jednostkowych za postój na określonym obszarze, 
– wyłączanie kolejnych odcinków dróg (ulic w miastach) z po-

wszechnego ruchu, 
– nakłanianie mieszkańców miast do korzystania z transportu 

zbiorowego, 
– wprowadzanie przejazdów z ulgą 100%  dla grup społeczeń-

stwa lub posiadaczy pojazdów, 
– ogłaszanie apeli. 
– Do dyspozycji administracji pozostają także inne „narzędzia” w 

tym zakresie zastosowane w innych krajach ( np. w Budapesz-
cie, w Tallinie) tj.: 

– wyznaczanie grup pojazdów uprawnionych do ruchu w określo-
nym dniu stosownie do zapisów zawartych na tablicach reje-
stracyjnych, 

– wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów z napędem spalinowym 
w okresie wskazanych dni lub wybranych godzin, 

– ustalanie okresów przejazdów środkami transportu zbiorowego 
w aglomeracji z ulgą 100%, 

– zakaz ruchu pojazdów osobowych tylko z prowadzącym (kie-
rowcą). 
Zestawienia powyższe mają formę otwartą, co oznacza, że po-

jawić się w nich mogą nowe i zmierzające do dalszego ograniczania 
dostępu do infrastruktury transportu drogowego. 

PODSUMOWANIE 

Regulowany dostęp do podstawowego elementu infrastruktury 
transportu drogowego jakim jest sieć stał się sposobem reagowania 
na występujące braki  bądź sprzeczności w zastosowanych rozwią-
zaniach. Narzędzia służące regulacji a w zasadzie tylko do ograni-
czania dostępu pozostają różnorodne. W przeszłości sposobem na 
ograniczenie ruchu pojazdów silnikowych było limitowanie zakupu 
paliwa dla poszczególnych środków transportu tworzących tabor - 
poprzez wprowadzenie powszechnego systemu kartkowego. Nie 
powoływano się wówczas na ekologię. Problemem stał się fakt 
dużego wzrostu ilości pojazdów z początkiem lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku i występujących braków w długościach dróg two-
rzących nie do końca rozwiniętą sieć. Ograniczeniu tym samym 

podlegała mobilność (ruchliwość) społeczeństwa. Następstwami 
obecnie wprowadzanych ograniczeń pozostają m.in. wyludnione 
obszary w centrach i pasaże handlowe bez klientów. Poszczególne 
jednostki społeczeństwa w dążeniu do indywidualności nie przeja-
wiają zamiarów rezygnacji zarówno z tzw. praw nabytych w korzy-
staniu z infrastruktury, jak i ułatwień związanych z poruszaniem się 
środkami transportu indywidualnego. Pojazd samochodowy użyty 
do poruszania – przybycia w opinii wielu dodaje prestiżu. Dojście 
piesze nie przystoi przy posiadaniu określonej pozycji społecznej 
czy zawodowej. Decyzjami administracyjnymi podejmuje się więc 
próby i działania w zakresie aplikowania społeczeństwu szczególnie 
w miastach równości w zachowaniach. Weryfikacja i ocena  w/w 
postaw skłaniać powinna do zachowania przy wprowadzaniu ogra-
niczeń w dostępie do infrastruktury drogowej stosownego rozsądku.  
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The objectives and forms of regulated access to the road 
transport infrastructure. Part II 

Road transport infrastructure is used to satisfy the trans-

portation needs in the area of displacement of people and 

cargo. However, access for this infrastructure remains to a 

large extent regulated. Comparing the scale and scope of the 

restrictions and exclusions in using must be regarded that the 

situation in road transport is clearly ahead of in the other 

sectors. 
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