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EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ  
W MIASTACH – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK 

 

 
Właściwy poziom rozwoju infrastruktury transportowej w miastach jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania 

transportu, który warunkuje efektywną obsługę przewozową mieszkańców, wpływając na szeroko rozumianą jakość życia.  
W miastach stosuje się wiele narzędzi służących poprawie wykorzystania infrastruktury. W artykule przedstawiono przykłady 
innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie infrastruktury transportowej w miastach w oparciu  
o regulacje prawne obowiązujące zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Rozwój miejskiej sieci transportowej,  
w szczególności na obszarach śródmiejskich, napotyka na szereg ograniczeń, które są wynikiem obecnej zabudowy. 

 

WSTĘP 

Zapewnienie efektywnej infrastruktury transportowej jest pod-
stawową kwestią związaną z odpowiednią obsługą przewozową 
mieszkańców miast. Infrastruktura transportu miejskiego składa się 
z dużej liczby obiektów tworzących sieć transportową miasta, do 
których należą m.in.: ulice wraz z wyposażeniem służącym do 
organizacji ruchu kołowego i pieszego, torowisk metra, kolei, tram-
wajów, dworców i przystanków, zajezdni autobusowych i tramwajo-
wych, parkingów, ale także sieci energetycznych zasilających me-
tro, koleje, tramwaje i trolejbusy, podstacje energetyczne (transfor-
matory), miejsca garażowania samochodów osobowych i ciężaro-
wych biorących udział w ruchu miejskim (poza strefą ulic miasta) 
oraz miejsca wykonywania czynności ładunkowych występujących 
w procesie przewozu ładunków.  

Rozwój miejskiej sieci transportowej, w szczególności na ob-
szarach śródmiejskich, napotyka na szereg przeszkód. Utrudnia  
w rozbudowie sieci wynikają głównie z charakteru zabudowy, ale 
także nieuporządkowanej infrastruktury podziemnych sieci połą-
czeń, takich jak: sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych  
i telekomunikacyjnych. Dlatego też w wielu obszarach śródmiejskich 
coraz częściej powstają ograniczenia dotyczące indywidualnego 
transportu samochodowego, który z punktu widzenia miasta jest 
wyjątkowo nieracjonalnym środkiem komunikacji. Transport indywi-
dualny jest nie tylko przyczyną kongestii, ale również zanieczysz-
czenia powietrza, hałasu, które stanowią istotne czynniki obniżające 
poziom życia mieszkańców.  

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do 
zachowania równowagi między ładami: społecznym, gospodarczym 
i środowiskowym. Istotne znaczenie dla sprawnego i efektywnego 
przepływu osób w miastach ma sposób kształtowania infrastruktury 
liniowej i punktowej transportu. 

Celem artykułu jest charakterystyka innowacyjnych rozwiązań 
pozwalających na efektywne wykorzystanie infrastruktury transpor-

towej w miastach w oparciu o regulacje prawne obowiązujące za-
równo na szczeblu krajowym, jak i unijnym. 

1. INFRASTUKTURA TRANSPORTOWA W MIASTACH 

Kształtowanie infrastruktury transportowej na terenach zurbani-
zowanych jest istotnym elementem rozwoju struktury przestrzennej 
miast. Miasta są miejscami intensywnej wymiany osób, dóbr i infor-
macji. Funkcjonowanie mieszkańców miasta i prowadzenie miej-
skiego życia uzależnione jest od powiązań komunikacyjnych – dróg, 
ulic, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, systemu transportu 
publicznego. Wszystkie te systemy tworzą jedną całość, umożliwia-
jącą poruszanie się i obsługę budynków, równocześnie stanowiącą 
istotny składnik tkanki miejskiej, mającą zasadniczy wpływ na cha-
rakter przestrzeni miejskiej i jakość życia jej mieszkańców. 

Infrastruktura transportu miejskiego składa się z następujących 
grup obiektów, które tworzą sieć transportową miasta: [6] 
– ulice wraz z całym trwałym wyposażeniem służącym do organi-

zacji ruchu kołowego i pieszego, 
– torowiska metra, kolei, tramwajów, 
– napowietrzna sieć energetyczna zasilająca metro, koleje, tram-

waje i trolejbusy, 
– podstacje energetyczne (transformatory), 
– dworce i przystanki, 
– parkingi, 
– zajezdnie autobusowe i tramwajowe, 
– pozauliczne miejsca garażowania samochodów osobowych  

i ciężarowych biorących udział w ruchu miejskim, 
– miejsca wykonywania czynności ładunkowych występujących  

w procesie przewozu ładunków. 
Efektywne wykorzystanie infrastruktury transportu w miastach 

obejmuje elementy poprawy płynności ruchu i warunków ekologicz-
nych poprzez m.in.: 
– propagowanie ruchu pieszego, rowerowego, w tym integrację 

tych sposobów poruszania się w ramach opracowywania i moni-
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torowania polityki w zakresie mobilności w mieście i rozwój od-
powiedniej infrastruktury,  

– optymalizację korzystania z prywatnych samochodów i propa-
gowanie stylu życia w mniejszym stopniu uzależnionego od sa-
mochodu (m.in. poprzez rozwiązania, takie jak wspólne użytko-
wanie jednego samochodu (car-sharing), ograniczenia ruchu 
samochodów w centrach miast, parkingi typu „Park&Ride” (za-
parkuj i jedź komunikacją zbiorową) na obrzeżach centrów 
miast,  

– optymalizację logistyki dystrybucji towarów w mieście i ruchu 
związanego ze świadczonymi usługami (samochody do prze-
prowadzek, usługi serwisowe, drobne dostawy, usługi kurierskie 
itp.),  

– promowanie i dofinansowanie ekologicznego transportu zbioro-
wego oraz komunikacji pieszej i rowerowej, 

– wprowadzanie nowych technologii  (zmniejszanie emisji kon-
wencjonalnych silników spalinowych, oraz wykorzystanie alter-
natywnych paliw, takich jak biopaliwa, wodór i ogniwa paliwowe,  

– promowanie ekologicznego stylu jazdy samochodem, dzięki 
któremu następuje ograniczenie zużycia energii poprzez zmianę 
zachowań za kierownicą (także z wykorzystaniem elektronicz-
nych systemów wspomagających kierowcę), 

– ograniczanie ruchu pojazdów przez wprowadzanie stref płatne-
go wjazdu i parkowania, a także stref dostępnych tylko dla 
„miejskich pojazdów”, z wyłączeniem ruchu ciężkiego ponadga-
barytowych ciężarówek i samochodów.  
Zrównoważona mobilność w miastach wymagać może w niektó-

rych przypadkach nowej infrastruktury, ale w pierwszej kolejności 
powinno się dążyć do znalezienie rozwiązań dla lepszego, bardziej 
wydajnego i elastycznego wykorzystania istniejącej infrastruktury. 
Istotna może stać się poprawa organizacji i zarządzania infrastruk-
turą, stworzenie elastycznych systemów, które będą reagowały na 
zmieniające się warunki i zapotrzebowanie, ale także efektywna 
organizacja ruchu w przestrzeni i w czasie. Dużą rolę odgrywa 
również zarządzanie potrzebami transportowymi, dzięki któremu 
można wpływać na zachowania związane z poruszaniem się po 
mieście i zwrócić uwagę na bardziej racjonalne możliwości prze-
mieszczania się, zanim ludzie dokonają wyboru środka transportu. 

Problematyka transportowa jako element zrównoważonego 
kształtowania środowiska miejskiego pełni istotna rolę w polityce 
Unii Europejskiej, jak również Polski. Aktualny zbiór wytycznych  
i zaleceń efektywnego wykorzystania miejskiej infrastruktury trans-
portowej zawarty jest w wielu dokumentach krajowych i unijnych. 

2. REGULACJE PRAWNE ZWIĄZANE  
Z WYKORZYSTANIEM INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTOWEJ  

Polska będąc w strukturach europejskich musi przestrzegać 
zapisów w zawartych na tym poziomie umowach i dokumentach. 
Sprawia to, że dla rozwoju każdej sfery społeczno-gospodarczej 
bardzo duże znaczenie ma prawodawstwo międzynarodowe. Doty-
czy to również transportu miejskiego – o jego istotnym miejscu  
w polityce międzynarodowej świadczyć może m.in. liczba instytucji 
powołanych do prowadzenia badań, analiz, przygotowywania umów 
i dyrektyw w zakresie tej problematyki. W Komisji Europejskiej, 
będącej organem wykonawczym Unii Europejskiej, problematyką tą 
zajmuje się Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu (DG 
Move; do roku 2010 nosząca nazwę Dyrekcji Generalnej ds. Trans-
portu i Energii – DG Tren). 

Regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące kwestii transpor-
towych zajmują istotne miejsce. Głównym celem prawodawstwa 
unijnego wydaje się być przede wszystkim osłabianie roli granic 

państwowych jako barier i swobodny przepływ osób i towarów. 
Szczególnie podkreślane są też kwestie związane ze zrównoważo-
nym rozwojem transportu. Akty legislacyjne w postaci dyrektyw 
regulują takie kwestie jak: wielkość dopuszczalnych emisji z trans-
portu drogowego [7], wykorzystanie energii odnawialnej w działal-
ności transportowej [6], zarządzanie infrastrukturą komunikacyj-
ną[5], wpływ hałasu komunikacyjnego na środowisko [4], jakość 
wykorzystywanych paliw [8]. W ramach wspólnej polityki transpor-
towej państw członkowskich przedmiotem zainteresowania są rów-
nież problemy związane z bezpieczeństwem, prawami pasażerów  
w transporcie publicznym, przewozami intermodalnymi, warunkami 
pracy w przedsiębiorstwach transportowych. 

Na poziomie unijnym, w zakresie podstawowych dokumentów 
dotyczących strategii transportu, wyróżnić można niemający charak-
teru legislacyjnego komunikat Komisji Europejskiej z 2011 r. 
COM(2011) 144 „Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego euro-
pejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkuren-
cyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” [2]. Dokument 
ten jest swoistą  „mapą drogową” zawierającą konkretne rozwiąza-
nia, które mają poprawić mobilność mieszkańców i zlikwidować 
bariery wynikające z ograniczonych możliwości komunikacyjnych. 
Obejmuje perspektywę czasową sięgającą roku 2050. 

Zagadnienia dotyczące transportu miejskiego bezpośrednio 
znajdują się w  komunikacie Komisji Europejskiej „Wspólne dążenie 
do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności  
w miastach” COM(2013)913 [7]. W dokumencie tym, Komisja skon-
centrowała się na intensyfikacji wsparcia dla miast europejskich  
w zakresie podejmowania wyzwań związanych z mobilnością  
w miastach, eliminacji fragmentarycznego podejścia oraz utworze-
niu jednolitego rynku dla innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
mobilności w miastach poprzez podjęcie kwestii takich jak wspólne 
normy i specyfikacje lub wspólne udzielanie zamówień. W komuni-
kacie również określono sposób, w jaki Komisja zintensyfikuje swoje 
działania na rzecz zrównoważonej mobilności na obszarach miej-
skich przynoszących wartość dodaną UE. Komunikat zachęca 
państwa członkowskie do przygotowania wspólnych dla wszystkich 
miast, a jednocześnie uwzględniających ich specyfikę wytycznych. 
Wytyczne te mają ostatecznie pomóc miastom opracować i wpro-
wadzić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). 

W Polsce za politykę transportową odpowiada od 2011 roku 
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podlega 
mu szereg jednostek, które zajmują się określonymi dziedzinami tej 
gałęzi gospodarki narodowej. Transportem lotniczym zarządza 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Działalnością naukowo-
badawczą związaną z transportem kolejowym zajmuje się Instytut 
Kolejnictwa w Warszawie, z transportem samochodowym – Instytut 
Transportu Samochodowego w Warszawie, a z transportem mor-
skim – Instytut Morski w Gdańsku. Rozwój technologii związanych  
z infrastrukturą transportową należy z kolei do za-dań Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. 

Urzędy administracji rządowej takie jak: Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego, Urząd Transportu Kolejowego, Inspekcja Transportu Dro-
gowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędy 
Morskie, Urzędy Żeglugi Śródlądowej, posiadają w swych kompe-
tencjach realizację szeregu zadań związanych z zarządzaniem  
i nadzorem nad realizacją polityki transportowej państwa.  

Podstawowym  dokumentem strategicznym dotyczącym trans-
portu w Polsce jest Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku  
(z perspektywą do 2030 roku) [24] – SRT, przyjęta uchwałą nr 6 
Rady Ministrów w dniu 22 stycznia 2013 roku. Jest to kluczowy 
dokument planistyczny w zakresie rozwoju sektora transportu  
w perspektywie średniookresowej oraz integralny element spójnego 
systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. SRT 
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służy realizacji celów określonych w krajowych dokumentach wyż-
szego rzędu, w tym przede wszystkim Długookresowej Strategii 
Rozwoju Kraju [26]  oraz Strategii Rozwoju Kraju 2020 [25]. 

Inną ze strategii zintegrowanych podejmującą problematykę 
związaną z transportem jest strategia „Bezpieczeństwo Energetycz-
ne i Środowisko” – perspektywa do 2020 r. (BEIŚ) [27], w ramach 
Celu 3 „Poprawa stanu środowiska”, Kierunek Interwencji 3.3. 
„Ochrona powietrza, w tym ograniczenie energetyki”. W obszarze 
transportu przewiduje następujące zadania:  
– opracowanie katalogu działań wpływających pozytywnie na 

rozwój transportu niskoemisyjnego,  
– wspieranie stosowania „paliw ekologicznych” w transporcie 

publicznym oraz dofinansowaniu realizacji działań naprawczych 
z funduszy unijnych, krajowych i regionalnych,  

– wspieranie modernizacji miejskiego transportu zbiorowego  
w kierunku transportu przyjaznego dla środowiska.  
Ponadto, kierunki działań Krajowego Programu Ochrony Po-

wietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) [20] wyznaczają 
działania będące obecnie we właściwości Ministerstwa Infrastruktu-
ry i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, 
Ministerstwa Środowiska, województw, gmin, zarządów transportu 
zbiorowego, przedsiębiorstw transportowych.  

Stosownie do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro-
wadzenia polityki rozwoju, minister właściwy do spraw rozwoju 
regionalnego prowadzi politykę miejską na podstawie krajowej 
polityki miejskiej. Krajowa Polityka Miejska 2023 [21], przyjęta zo-
stała uchwałą nr 198 Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 
roku i odnosi się do wszelkich aspektów funkcjonowania miast,  
w tym do zagadnień transportu. Najważniejsze wskazania dotyczą 
inwestycji  drogowych, które powinny skupić się na dokończeniu 
budowy podstawowego układu transportowego miasta i w jego 
obszarze funkcjonalnym, zwłaszcza w zakresie, który umożliwi 
wyeliminowanie konieczności tranzytu  oraz  dojazdu  samochodów  
ciężarowych  do  dzielnic  przemysłowych  przez  centrum.  Drugim 
kierunkiem realizacji inwestycji drogowych powinna być moderniza-
cja istniejącego  układu pod  kątem  zapewnienia  jego  spójności   
z  priorytetami miejskiej  polityki  transportowej  w  zakresie  bezpie-
czeństwa  ruchu,  zapewnienia  priorytetów  dla komunikacji  zbio-
rowej czy ruchu  rowerowego. Wskazuję się również rozwiązania 
polegające na zmianie sposobu kształtowania przestrzeni ulic (czy 
też organizacji ruchu na tych ulicach), zwłaszcza w obszarach 
śródmiejskich   przyczyniają się do zmiany zachowań komunikacyj-
nych na rzecz ograniczania  indywidualnego  transportu  samocho-
dowego.  Jednym  ze sposobów  takiego  kształtowania  przestrzeni  
jest  tzw.  strefowanie  prędkości  przy  wykorzystaniu rozwiązań 
inżynierskich i organizacyjnych. 

Pozostałe dokumenty krajowe, które związane są z wykorzy-
staniem infrastruktury transportu w miastach to m.in.:  
– projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) – 

wersja opublikowana dnia 29 lipca 2016 roku w ramach konsul-
tacji społecznych,  

– Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z per-
spektywą do 2025 r.),  

– Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019,  

– Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 z per-
spektywą do roku 2020,  

– Program rzeczowo-finansowy wykorzystania środków Funduszu 
Kolejowego w latach 2014-2019,  

– Krajowy Program Kolejowy do roku 2023,  
– Program Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziem-

nych,  

– Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych 
prędkości w Polsce,  

– Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,  
– Plany transportowe województw i miast wojewódzkich,  
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie planu zrówno-
ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakre-
sie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynaro-
dowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1151).  
W prawodawstwie polskim kwestie dotyczące infrastruktury 

transportowej zawarte są również w szeregu ustaw (a także  
w rozporządzeniach wydawanych na ich podstawie). Te, które mają 
istotne znaczenie dla transportu miejskiego i aglomeracyjnego 
można przyporządkować do kilku podstawowych kategorii:  
– dotyczące ruchu drogowego, infrastruktury drogowej i środków 

transportu drogowego: 
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

[33]; 
– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

[41]; 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [35]; 
– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 

[40]; 
– Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogo-

wym towarów niebezpiecznych [38]; 
– Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płat-

nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym [36]; 
– Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji [34]; 
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajo-
wych [28]; 

– dotyczące finansowania infrastruktury transportowej: 
– Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruk-

tury transportu lądowego [29]; 
– dotyczące transportu kolejowego: 

– Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
[37]; 

– Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Pol-
skie Koleje Państwowe" [42]; 

– Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów 
niebezpiecznych [39]; 

– Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o funduszu kolejowym 
[30]; 

– dotyczące organizacji transportu zbiorowego: 
– Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym [31]; 
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbio-
rowego[32]. 

Wykorzystanie i rozwój infrastruktury transportowej uzależnione 
jest od wielu regulacji prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych, 
wymuszających na władzach miejskich pewne rozwiązania, mające 
na względzie głównie poprawę jakości życia mieszkańców, ale  
i również ograniczające wpływ transportu na środowisko naturalne. 
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3. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTOWEJ W MIASTACH - PRZYKŁADY 
DOBRYCH PRAKTYK 

Problemy nadmiernego obciążenia istniejącej miejskiej infra-
struktury transportowej są wynikiem różnych przyczyn. Z jednej 
strony jest to rozwój motoryzacji indywidualnej, a z drugiej ekspan-
sja transportu samochodowego przemieszczającego zdecydowaną 
większość osób i ładunków, a także nakładanie się na ruch we-
wnętrzny przewozów tranzytowych [22].  

W wyniku kongestii, czyli nadmiernego obciążenia infrastruktu-
ry transportowej, znacznie obniża się średnia prędkość ruchu, po-
wstają długotrwałe zatory rozlewające się na sieci dojazdowe. Pro-
blem kongestii jest uniwersalnym problemem miast, który w szcze-
gólności dotyka duże aglomeracje miejskie, metropolie. W okresach 
urlopowych jest również utrapieniem miejscowości także mniej-
szych, przez których obszar prowadzą drogi np. w kierunku atrak-
cyjnych obszarów turystycznych, a miejscowości te nie posiadają 
obwodnic [23].  

Inwestycje infrastrukturalne oraz zmiany organizacyjne w sys-
temie zarządzania miastem (szczególnie transportem miejskim) 
mogą w znaczący sposób ograniczyć zjawisko kongestii – istotnie 
wpływając na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz na 
poprawę jakości życia w miastach. Wprowadzane zmiany często 
mają charakter innowacji, a nawet ekoinnowacji. 

Narzędziami, jakie miasta mogą wykorzystać, aby poprawić 
efektywność infrastruktury można podzielić na cztery zasadnicze 
grupy [19]: 
– zwiększanie przepustowości infrastruktury poprzez jej rozbudo-

wę,   
– bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury,   
– zarządzanie popytem na przewozy,   
– wprowadzanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

miast.  
Miasta powinny wprowadzać zmiany w zakresie infrastruktury 

transportowej w sposób racjonalny i wpisujący się w zasady zrów-
noważonego rozwoju. Oznacza to w szczególności dążenie do 
osiągnięcia maksymalnych efektów przy minimalnych kosztach 
(przede wszystkim finansowych, ale także dotyczących innych 
zasobów, np. przestrzeni). Generalną zasadą prowadzonych inwe-
stycji powinno stać się maksymalne wykorzystanie istniejącej już 
infrastruktury (co czasem może wymagać niewielkich działań inwe-
stycyjnych lub modyfikacji systemu, aby móc te możliwości wyko-
rzystać). Dopiero, gdy są one niewystarczające, należy planować 
realizację nowej inwestycji.  

Wykorzystanie infrastruktury transportu dla popularyzacji trans-
portu publicznego, to np. wydzielanie pasu ruchu dla autobusów.  
W Europie jest wiele miast, które posiadają dedykowane autobusom 
pasy ruchu. Rozwiązanie to pozwala na wyeliminowanie opóźnień  
w ruchu środków transportu publicznego. Pierwszy na świecie 
buspas powstał już w 1939 r. w Chicago, natomiast w Europie 
pierwsze buspasy zostały wprowadzone w Hamburgu w 1962 r..  
W Polsce buspasy powstały m.in. w Krakowie, Trójmieście, War-
szawie, Wrocławiu. 

Na najbardziej ruchliwym buspasie w Stanach Zjednoczonych 
(Tunel Lincolna w Nowym Jork) w szczycie przejeżdża 700 autobu-
sów na godzinę, (średnio jeden autobus co 5,1 sekundy). 

Oprócz wydzielania pasu ruchu dla autobusów, miasta na ca-
łym świecie wydzielają również pasy ruchu dla dojazdów grupowych  
oraz wydzielają specjalne miejsca przesiadek. 

Specjalne pasy ruchu dla pojazdów z wieloma pasażerami 
(ang. High-occupancy vehicle lane), czyli pasy ruchu przeznaczone 
wyłącznie dla pojazdów przewożących kierowcę oraz jednego lub 

więcej pasażerów, tworzone są w celu redukcji ruchu pojazdów 
poprzez wykorzystanie formy podróżowania wielu osób w jednym 
pojeździe, tzw. grupowe dojazdy. Stosowane są również nazwy 
carpool lane czy diamond lane (ze względu na oznakowanie  
z emblematem w kształcie kryształu). Car-pooling jest bardzo popu-
larny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Idea car-poolingu narodziła się w Stanach Zjednoczonych pod-
czas II wojny światowej, kiedy to rząd zachęcał Amerykanów do 
grupowego podróżowania w celu zmniejszenia zużycia benzyny  
w transporcie indywidualnym. Później pomysł odrodził się podczas 
kryzysu naftowego w latach 70. 

 
Rys. 1. Pas HOV na autostradzie Gardiner Expressway w Toronto 
[17] 
 Ponowny wzrost zainteresowania grupowymi dojazdami wywołały 
zmiany klimatyczne, wzrost emisji dwutlenku węgla, popularyzacja 
idei zrównoważonego rozwoju, a także wzrost ilości pojazdów  
i natężenia ruchu drogowego. 

W niektórych krajach potrzeba redukcji zanieczyszczeń powo-
dowanych przez transport samochodowy zaowocowała zmianami  
w organizacji ruchu drogowego. W Stanach Zjednoczonych  i Kana-
dzie można spotkać specjalnie wydzielone pasy dla samochodów 
przewożących co najmniej 2-3 osoby, pasy HOV. W Europie Za-
chodniej natomiast coraz częściej wydzielane są dla nich specjalne 
miejsca parkingowe. Carpooling uznawany jest za ważny element 
polityki zrównoważonego transportu i wspierany jest różnymi inicja-
tywami popularyzującymi „wypełnianie aut”. W USA w stanie Kali-
fornia władze miejscowe do ruchu na "high-occupancy vehicle lane" 
dopuściły także pojazdy czyste ekologicznie, w których może znaj-
dować się tylko kierowca. Są to pojazdy zasilane CNG, elektryczne. 
Podobne rozwiązanie wprowadzono również w sześciu innych 
stanach: Kolorado, Floryda, New Jersey, Nowy Jork, Tennessee 
oraz Wirginia. Od stycznia 2012 pasy dla pojazdów z wieloma pa-
sażerami wprowadzono również w Polsce w Rzeszowie. 

Jednym ze skuteczniejszych  sposobów ograniczania użytko-
wania pojazdów w miastach, a w związku z tym zmniejszenia kon-
gestii jest wprowadzenie opłat za wjazd pojazdów do centrum. 
Obecnie wyróżnia się sześć rodzajów opłat związanych z kongestią 
występującą na drogach kołowych: za przejazd (przebytą trasę) 
drogą wykazującą regularnie wysoki poziom zatłoczenia, strefowe, 
ograniczające swobodny dostęp do strefy miejskiej, pobierane  
w różnych punktach wejść do strefy miejskiej, za postój pojazdu,  
a także pobierane w przypadku występowania alternatywnej drogi  
I klasy. Wiele metropolii, np. Londyn, Madryt, Mediolan, opodatko-
wuje już korki. Za wjazd do stref, które są na nie szczególnie nara-
żone trzeba płacić i to niemało. Jednocześnie pieniądze są kiero-
wane na inwestycje w infrastrukturę rowerową oraz komunikację 
publiczną. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli się zmieścić  
w coraz gęściej zabudowanych miastach, przemieszczać się w nich 
oraz oddychać. 
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Dobrym przykładem może być Londyn, w którym władze po-
stanowiły ograniczyć liczbę pojazdów prywatnych poruszających się 
po jego centrum oraz wpłynąć na podział zadań przewozowych 
pomiędzy indywidualny transport osobowy i publiczny transport 
zbiorowy przez wprowadzenie opłat za wjazd do miasta. Pobór opłat 
funkcjonuje w Londynie od 2003 r.  i można jej dokonać na wiele 
dogodnych sposobów (m.in. on-line, wybrane sklepy, stacje benzy-
nowe, sms). Opłata pobierana jest za wjazd do wyznaczonej strefy  
i obowiązuje w godzinach od 7:00 do 18:30 od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Wysokość opłat ustalono 
na 8 funtów, a kierowca udający się do centrum lub przez nie prze-
jeżdżający uiszczają ją tylko raz dziennie. Na obrzeżach strefy 
płatnej i na jej obszarze działa 230 kamer, które monitorują 98% 
strefy. Dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym nawet przy 
niedostatecznym świetle odczytują one tablice rejestracyjne poru-
szających się pojazdów. Obraz z kamer przekazuje się jest do 
centrali Transport for London (TfL), gdzie po rozpoznaniu kojarzony 
jest z zapisami w bazie danych kierowców, którzy wnieśli opłatę.  
Z opłaty całkowicie zwolnione są pojazdy napędzane alternatywny-
mi oraz posiadające co najmniej 9 miejsc. Po wprowadzeniu syste-
mu w centrum Londynu natężenie ruchu spadło o 16-20%. 

Innym przykład to Oslo, które ograniczyło kongestię poprzez 
wprowadzenie opłaty ekologicznej za wjazd samochodem do cen-
trum stolicy. Opłata pobierana jest w 19 punktach przez dyżurują-
cych tam inkasentów lub automaty przyjmujące monety. 20% uzy-
skiwanych przychodów przeznacza się na poprawę funkcjonowania 
publicznego transportu zbiorowego. Następny przykład pochodzi  
z Japonii, gdzie ograniczono kongestię przez wprowadzenie opłat 
za używanie środowiska i przejazdy na dalekie odległości. W 2001 
roku wprowadzono elektroniczny system pobierania opłat na dro-
gach ekspresowych. Natomiast w USA od początku lat 90.  
XX w. tzw. congestion pricing jest podstawowym elementem stero-
wania ruchem (ponad 1000 punktów pobierana opłat). Głównym 
problemem dotyczącym zarządzania ruchem jest jednak wielkość 
opłat (variable pricing). 

Sposobem na uspokojenie ruchu w miastach jest również 
wprowadzenie Stref Tempo-30 czyli wydzielenie obszarów, gdzie 
dopuszczalna prędkość pojazdów jest ograniczona do 30 km/h. 

Takie ograniczenie znacząco podnosi bezpieczeństwo na dro-
dze, ponieważ zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy samochodami 
a innymi uczestnikami ruchu. Łatwej zatem zauważyć co dzieje się 
na ulicy, nasz mózg ma możliwość reakcji gdyż nie uruchamia się 
widzenie "tunelowe" (30 km/ h to naturalne dla człowieka tempo 
szybkiego biegu). Warto zwrócić uwagę, że takie ograniczenie 
upłynnia jazdę i zwiększa przepustowość skrzyżowań. Średnia 
prędkość samochodów poruszających się w ruchu miejskim jest 
niższa od 30 km/h, a jadący z niższą prędkością kierowcy są skłonni 
do zachowania mniejszych odstępów przy przejeżdżaniu przez 
skrzyżowania. 

Wjazd do stref często oznaczony jest specjalnymi "bramami 
wjazdowymi" - najczęściej jest to wymalowany na drodze duży znak 
"30". Czasem wjazd podkreślony jest innym budulcem, aby dodat-
kowo zwrócić uwagę przejeżdżającego kierowcy. Drogi w strefach 
wzbogacane są o zieleń przyuliczną. Okazuje się, że drzewa zasa-
dzone blisko dróg, powodują niewielki dyskomfort dla kierowców 
(droga wydaje się węższa), ale to jednocześnie zmusza ich do 
zwiększonej uwagi. Dzięki temu rozwijają niższe prędkości.  
W strefach tempo-30 stosuje się także sytuowanie parkingów na-
przemiennie – na wąskich drogach miejsca parkingowe lokuje się 
raz przy jednej krawędzi, a po kilkudziesięciu metrach przy drugiej. 
Efektem jest ta sama liczba miejsc parkingowych, natomiast samo-
chody przejeżdżające zwalniają gdyż wymusza to jazdę slalomem. 

Korzyści płynące z wprowadzenia stref tempo-30 doceniło wie-
le miast na świecie. Pierwszym miastem europejskim, w którym 
wdrożono ograniczenie prędkości do 30 km/h na wszystkich ulicach 
poza głównymi (gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 
km/h) było liczące ponad 250 000 mieszkańców austriackie miasto 
Graz. Wiele miast krajów zachodniej Europy obszarami stref tempo-
30 objętych ma nawet 80% ulic. Są to miasta niemieckie czy skan-
dynawskie, ale także stosuje się takie rozwiązanie we Francji, Wło-
szech, a ostatnio coraz częściej także w Polsce.  

W Berlinie na 3800 z 5300 kilometrów ulic można jechać tylko 
30 km na godzinę. Aby wymusić przestrzeganie ograniczeń, na 
niektórych ulicach parkingi ulokowane są naprzemiennie raz po 
lewej, raz po prawej stronie, aby wymusić jazdę slalomem [15].  
Inne zostały po prostu celowo zwężone. Na niektórych spotkamy 
spowalniacze - "leżących policjantów". Działają jednak mniej rady-
kalnie, a rowerzystów nie podrzucają w ogóle, wymuszają tylko 
uwagę. 

 
Rys.2. „Leżący policjant” nie zwalnia zbytnio rowerów 

 
Najbardziej radykalną formę uspokojenia ruchu zastosowano 

na lotnisku Tempelhof. Kiedyś było jednym z najbardziej ruchliwych 
europejskich portów lotniczych. W czasie czternastomiesięcznej 
blokady Berlina przyjmowało samolot co trzy minuty przez całą 
dobę. Ale w miarę, jak obrastało zabudowaniami z każdej strony, 
zaczęło przeszkadzać coraz większej liczbie osób. W połowie lat 90. 
zapadła decyzja o zamknięciu lotnisk Tempelhof oraz Tegel i prze-
niesieniu całego ruchu do portu lotniczego Schönefeld. Zadecydo-
wano, że tereny lotniska zostaną przekształcone w park miejski. 
Obecnie ogromny areał byłego lotniska jest przez mieszkańców 
miasta i turystów w celach rekreacyjnych. Każdego dnia (a zwłasz-
cza w weekendy) można spotkać tutaj setki Berlińczyków uprawia-
jących jogging, spacerujących, jeżdżących na rowerze lub rolkach, 
puszczających latawce, grillujących, czy też obserwujących naturę. 
Temeplhof jest również bardzo atrakcyjnym miejscem dla fanów 
lotnictwa, ponieważ można tam beztrosko chodzić po pasie starto-
wym lub zbliżać się do urządzeń nawigacyjnych. Dodatkowo na 
płycie pod terminalem można zobaczyć kilka zaparkowanych samo-
lotów, które już nigdy nie wzbiją się w powietrze[10].  
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 Rys.3. Pas startowy lotniska Tempelhof, który teraz służy rowerzy-
stom, biegaczom i rolkowcom [16] 

 
Duże miasta wprowadzają zakazy wjazdu samochodów spali-

nowych do centrum, ograniczają ruch tranzytowy, inwestują w infra-
strukturę rowerową i transport publiczny. Powoli standardem stają 
się strefy wolne od pojazdów silnikowych, rowerostrady i wypoży-
czalnie elektrycznych pojazdów. I tu należy podać kilka dobrych 
przykładów takiego rozwiązania. 

Kopenhaga, która uchodzi za najbardziej przyjazne rowerzy-
stom miasto na świecie, wprowadziła strefę wolną od samochodów 
jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Łączna długość ścieżek 
rowerowych w stolicy Danii  to ok. 400 kilometrów, a ponad połowa 
mieszkańców dojeżdża do pracy na rowerze. Współczynnik osób 
nieposiadających auta w Kopenhadze na-leży do jednego z najniż-
szych w Europie. Miasto faworyzuje rowerzystów i szykuje dla nich 
kolejne, korzystne zmiany. Aby ułatwić życie cyklistom, inwestuje  
w rowerostrady, na których można rozwijać znaczne prędkości. 
Powstanie 26 tego typu dróg.  

 

 
Rys.4. Piętrowe parkingi rowerowe w Kopenhadze [32] 

 
Unikalność kopenhaskich ścieżek rowerowych polega na tym, 

że są one zawsze jednokierunkowe, tzn. że biegną analogicznie do 
pasów ruchu – między jezdnią a chodnikiem, zaś po drugiej stronie 
ulicy w kierunku przeciwnym, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko 
kolizji. Przepisowo minimalna szerokość takiej ścieżki rowerowej ma 
wynosić 1,7 m, w praktyce jednak jest ona o wiele szersza i wynosi 
od 2,2 do 2,5 m. 

Wybudowanie infrastruktury rowerowej to jedno, natomiast jej 
prawidłowe i bezproblemowe funkcjonowanie to drugie. W Kopen-
hadze są jeszcze dwie wspaniałe rzeczy, które świadczą, że miasto 
jest prawdziwą mekką rowerzystów. Pierwszą jest zielona faza 
świateł, która wspaniale wyregulowana, pozwala na przejechanie 
praktycznie bez zatrzymywania się na czerwonym świetle bardzo 
dużej części miasta. Drugim udogodnieniem jest zasada dokładne-
go oczyszczania ścieżek rowerowych ze śniegu  – zawsze w pierw-
szej kolejności odśnieżane są drogi dla rowerzystów, a dopiero 
potem dla samochodów. Inaczej jest tylko w przypadku kilku głów-
nych arterii w Kopenhadze, które wyjątkowo oczyszczane są rów-
nocześnie ze ścieżkami rowerowymi. 

Zaparkowanie roweru w stolicy Danii stwarza niestety najwięcej 
trudności. Generalnie przymocowanie roweru do ławki, drzewa czy 
jakiegokolwiek słupa jest nie do końca legalne.  Można go przypiąć 
jedynie do specjalnie w tym celu przeznaczonego stojaka. W Ko-
penhadze rowerów jest około 560 tysięcy, a parkingowych stelaży 
tylko 48 tysięcy, dlatego też tworzone są  piętrowe parkingi. 

Dublin, który w 2015 r. ogłosił plan całkowitego zamknięcia 
sporych części centrum dla ruchu samochodowego. Jego koszt to 
150 mln euro. Oczekiwany efekt: taka zmiana w rozkładzie tego, 
czym poruszają się ci mieszkańcy irlandzkiej stolicy, którzy chcą 
dostać się do lub prze-dostać przez centrum, by samochody wybie-
rało tylko 20 proc. z nich. 55 proc. ma wybierać komunikację pu-
bliczną. 15 proc. to rower. 10 proc. spacer. Madryt, od 2014 roku 
wprowadza zmiany w mieście, którym przyświeca hasło „po pierw-
sze pieszy”. W  2015 roku podwojono obszar strefy ograniczonego 
wjazdu do centrum miasta i kierowcy, którzy w niej nie mieszkają 
lub nie mają zagwarantowanego miejsca w parkingu podziemnym 
płacą solidne mandaty za jej naruszenie. Władze mówią, że to 
jedynie początek, a docelowo chcą zmniejszyć udział samochodów 
w podróżach po mieście do 23 proc. 

Mediolan, w którym małymi, ale konsekwentnie stawianymi, 
krokami wprowadzany jest plan całkowitego zamknięcia historycz-
nego centrum miasta dla samochodów. 

Paryż, gdzie z powodu smogu – w porównaniu z Krakowem 
będącego raczej „smożkiem” - zaczęto wprowadzać przejściowe 
ograniczenia w ruchu samochodowym. Te okazały się skutecznie 
ograniczać zanieczyszczenie powietrza. W związku z tym zaczęto 
organizować dni bez samochodu (w czasie pierwszego z nich mają-
ce osiem pasów Pole Elizejskie stały się wielkim deptakiem, a Gu-
ardian donosił z zachwytem: "Niebieskie niebo nad Paryżem  
w czasie pierwszego dnia bez samochodu"). Akcja okazała się tak 
wielkim sukcesem, że zaczęto pracować nad poszerzaniem stref ze 
stałym zakazem lub poważnym ograniczeniem w ruchu samocho-
dowym. 

 Oslo, również dołączyło do tej grupy, a swój plan „car-free” 
chce zrealizować do 2019 roku. Szczegóły są dopiero opracowywa-
ne, ale wiadomo tyle, że zamknięciu ruchu będą towarzyszyć duże 
inwestycje w komunikację publiczną oraz infrastrukturę rowerową. 
Tam opierali się przede wszystkim ludzie, którzy prowadzą w cen-
trach miast interesy. Burmistrz przekonywał jednak, że skorzystają 
wszyscy. Miał się do czego odwoływać, bo istnieją dziesiątki przy-
kładów na to, że piesi i rowerzyści generują większe obroty niż 
zmotoryzowani. Łatwiej wejść do sklepu lub kawiarni, gdy się idzie, 
niż kiedy się jedzie. Chyba, że jedzie się na rowerze. 

Miasta, które jako pierwsze ograniczyły ruch samochodowy  
w centrum to: Hamburg, Helsinki, Kopenhaga. Nawet w Chinach 
myśli się o tym i eksperymentuje z nowymi rozwiązaniami - tu przy-
kładem jest Chengdu. A dni bez samochodu, podobne do tych 
paryskich, organizowano też w Dżakarcie. 
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Rys. 5. Ulica jednokierunkowa udostępniona dla rowerzystów  
w obie strony we Wrocławiu [18] 

 
Nie wszystkie miasta mogą takie rozwiązania zastosować, po-

nieważ dużym problemem infrastrukturalnym w komunikacji ludzkiej 
jest brak odpowiedniej komunikacji zastępczej, którą może być  np. 
rower, ale szczególnie w dużych miastach brak jest infrastruktury 
dróg rowerowych,. Jej budowa i rozwój wiążą się z rozwiązaniem 
wielu problemów, w tym dotyczących dostosowania istniejącej 
infrastruktury (dróg, chodników, alejek, ścieżek, mostów, wiaduktów 
itp.), aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. 
Istnieją przykłady miast, które rozwiązały problem podróżowania 
rowerem przez zezwolenie rowerzystom na korzystanie ze stref 
zamkniętych dla ruchu samochodów – chodniki, deptaki, strefy 
piesze. Bardzo dobrze widać to np. w miastach południowej Europy.  

Przykładem wykorzystania rowerów do usprawnienia prze-
mieszczania się na terenie miasta jest Kraków, który jako jedno  
z pierwszych miast w Polsce zorganizował samoobsługowe wypo-
życzalnie rowerów miejskich. Cały system wymaga jeszcze pew-
nych usprawnień, lecz wszystko wskazuje na to, że sam pomysł 
wprowadzenia rowerów miejskich korzystnie wpłynął na ruch miej-
ski.  

 

 
Rys.6. Parking dla rowerów w Kioto [11] 

 
 Nie tylko brak dróg i ścieżek rowerowych może być proble-

mem w poruszaniu się rowerem po mieście. Barierą może być 
również brak parkingów umożliwiających bezpieczne przechowywa-
nie rowerów w miastach w pobliżu stacji czy metra. Dlatego w du-
żych metropoliach, aby ograniczyć przestrzeń parkowania rowerów, 
budowane są podziemne parkingi. Przykładem może być Japonia, 
gdzie w miastach takich jak Tokio czy Kioto 30% mieszkańców 
używa na co dzień rowerów jako środka komunikacji, którym można 

dotrzeć do metra lub pociągu. Wciąż rozrastające się miasto, w 
którym nadal szybko przybywa mieszkańców, staje się coraz bar-
dziej ciasne, a więc szuka się w nim rozwiązań, pozwalających 
dotychczasowe funkcje realizować na mniejszej przestrzeni. Dlate-
go też powstają tam coraz częściej systemami podziemnych garaży 
zarówno dla samochodów, jak i dla rowerów. Z tego też powodu w 
głównych ośrodków transportu w miastach (np. przy dworcach, 
które stanowią główny punkt przesiadkowy) buduje się podziemne, 
zautomatyzowane parkingi dla rowerów. Takie parkingi mogą sięgać 
prawie 12 metrów w głąb ziemi. Jest to rodzaj wielkiej, stalowej rury, 
która została wkopana w ziemię i wyposażona w system uchwytów 
(jakby żerdzi), na których ustawiane są rowery oraz położonego 
centralnie i poruszającego się w dół i w górę podnośnika, który je 
chowa pod ziemię lub wynosi na powierzchnię. Na chodniku usta-
wiane są budki przypominające kioski, w których po zalogowaniu się 
z użyciem specjalnej karty magnetycznej w wąskie drzwi wsuwa się 
rower. Ten za pomocą podnośnika lokowany jest na wolnym 
uchwycie; odbiór jest równie prosty, zalogowanie się powoduje, że 
automat wie dokładnie, który rower trzeba wyjąć na ziemię. Mie-
sięczny abonament na użytkowanie tego garażu wynosi 2000 je-
nów, czyli ok. 85 zł [14]. 

Innym sposobem na ograniczanie ruchu samochodów osobo-
wych w centrum miast jest System Park & Ride (P+R). Z jednej 
strony został ukierunkowany na ograniczenie ruchu samochodów 
osobowych w centrach miast, a z drugiej ułatwia przepływ osób. 
Wyróżniającym się tego typu rozwiązaniem systemowym jest praski 
P+R – jeden z najdłużej funkcjonujących i najlepiej zorganizowa-
nych w Europie. W celu ograniczenia intensywnego ruchu w cen-
trum miasta, w dużej mierze generowanego przez turystów odwie-
dzających stolicę Republiki Czeskiej, władze wprowadziły system 
zachęcający do ludzi do pozostawiania samochodów na obrzeżach 
Pragi i korzystania ze środków transportu publicznego (metro, 
tramwaje, autobusy). Parkingi Park & Ride rozmieszczone są prze-
de wszystkim w pobliżu głównych stacji praskiego metra, co ma 
skłonić do wyboru właśnie tego środka transportu. Proponowane 
miejsca parkingowe są strzeżone. Zachętą dla skorzystania z takie-
go rozwiązania jest również niska opłata parkingowa pozwalająca 
praktycznie na całodzienne pozostawienie samochodu (od 4 rano 
do 1 w nocy następnego dnia). Podobne rozwiązania stosowane są 
w wielu innych miastach Europy, m.in. w Cardiff, Berlinie, Dublinie 
(w ramach systemu komunikacji tramwajowej – LUAS, w tym rów-
nież rozwiązanie dla rowerzystów Cycle&Ride). W Polsce najbar-
dziej rozwinięty system występuje w obszarze aglomeracji war-
szawskiej: w Warszawie (głównie przy przystankach linii metra  
i Szybkiej Kolei Miejskiej), Mińsku Mazowieckim, Żyrardowie, Cele-
stynowie, Siedlcach, Radomiu (zwłaszcza przy stacjach PKP). 
Wdrożenie takiego systemu wymaga jednak właściwego rozplano-
wania parkingów. Próby wdrożenia podobnego rozwiązania podjęto 
w Krakowie w latach 90. XX w., jednak nie przyniosły one spodzie-
wanych efektów i ostatni z parkingów zlikwidowano w 2003 r. Przy-
czyną takiej sytuacji była zła lokalizacja (zbyt blisko centrum mia-
sta), wskutek czego parkingi wykorzystywane były w dużej mierze 
jako docelowe, a nie przesiadkowe. Aktualnie prowadzone są prace 
nad stworzeniem nowego systemu P+R dla całej aglomeracji kra-
kowskiej. 
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Rys.7. Znak "parkuj i jedź" we Wrocławiu [13] 

 
Praga – jeden z najstarszych i najlepiej funkcjonujących syste-

mów P&R w Europie. Podobne rozwiązania stosowane są w wielu 
innych miastach Europy m.in.: Cardiff, Berlin. 

Modyfikacją idei P&R są systemy: Bike & Ride (Cycle & Ride) 
oraz Kiss & Ride. System Bike&Ride umożliwia zwiększenie do-
stępności oraz wzrost znaczenia i rentowności komunikacji zbioro-
wej poprzez integracje jej z transportem rowerowym. Wdrożenie 
systemu przekłada się na zwiększenie jakości środowiska miejskie-
go, zmniejszenie korków drogowych (kongestii) oraz obniżenie 
emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych. Tworzenie systemów bike 
and ride posiada duży potencjał do zmiany zachowań komunikacyj-
nych w dużych miastach oraz stanowi jeden z podstawowych ele-
mentów wdrażania w nich zrównoważonej mobilności. Systemy 
Bike&Ride są wysoko rozwinięte w krajach Zachodniej Europy, m.in. 
w Holandii, Niemczech czy Skandynawii i coraz bardziej doceniane 
w Polsce. 

PODSUMOWANIE 

Właściwy poziom rozwoju miejskiej infrastruktury transportowej 
jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania transportu, ten 
natomiast warunkuje szeroko rozumianą jakość życia jego miesz-
kańców. W miastach gdzie są ulice, po których autobus porusza się 
tempem rowerów a czasem i piechura, a  istniejąca zabudowa nie 
pozwala na nowe inwestycje, coraz częściej istotne staje się zasto-
sowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywne 
wykorzystanie istniejącej już infrastruktury.  

Stworzenie i dostosowanie odpowiedniej infrastruktury nie-
zbędnej do przemieszczania się za pomocą rowerów w dużych 
miastach jest także istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność 
danego miejsca. Rowery oraz rowerzyści przemieszczający się na 
nich nie mają dużych wymagań, które byłyby konieczne do umożli-
wienia im przemieszczania się z miejsca na miejsce. Dla rowerzysty 
wystarczy każdy rodzaj dostępnej infrastruktury poprzez drogi dla 
aut, chodniki, alejki, ścieżki, mosty, wiadukty itp. Jedynie niezbędne 
byłyby niewielkie naprawy i przeróbki istniejącej już infrastruktury by 
wygodnie i bezpiecznie móc przemieszczać się na rowerach. 
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Effective utilization of transport infrastructure in cities - ex-
amples of good practice 

The proper level of development of transport infrastruc-
ture in cities is essential for the proper functioning of 
transport, which determines the efficient transport service of 
the inhabitants, influencing the widely understood quality of 
life. 

Cities use a number of tools to improve the use of infra-
structure. The article presents examples of innovative solu-
tions that make efficient use of urban transport infrastructure 
based on both national and EU legislation. The development 
of the urban transport network, particularly in urban areas, 
faces a number of constraints that are the result of the pre-
sent development. 
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