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JAKO ELEMENT SYSTEMU TRANSPORTOWEGO RADOMIA 

 

W artykule omówiono podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem systemu transportowego w miastach. Podjęto 

próbę zidentyfikowana istotnych aspektów dotyczących wykorzystania ruchu rowerowego do realizacji codziennych przemiesz-

czeń w odniesieniu do całego roku kalendarzowego. Przedstawiono również wyniki zrealizowanego badania ankietowego, 

którego celem było poznanie ocen i preferencji dotyczącej funkcjonowania transportu rowerowego w miastach.  

 

WSTĘP 

Coraz więcej Europejczyków mieszka w miastach. Znaczna 
część tych osób posiada coraz większą liczbę pojazdów. Realizacja 
przemieszczeń samochodem postrzegana jest jako wygodny spo-
sób przemieszczania się. W wielu dużych miastach oraz coraz 
częściej nawet w mniejszych miejscowościach napotykamy na 
problemy związane z ich funkcjonowaniem w aspekcie przemiesz-
czeń transportowych. Problemy te są szczególnie widoczne w go-
dzinach szczytów komunikacyjnych. Miasta muszą rozwiązywać 
liczne problemy dotyczące kongestii transportowej, powstających 
dużych strat czasu, hałasu, zanieczyszczenia powietrza. 

W przestrzeniach miejskich wykonywane są przemieszczenia 
związane ze specyficznymi funkcjami realizowanymi w tych obsza-
rach (np. funkcje mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne, związane 
z nauką, szkolnictwem, rekreacją i zaopatrzeniem ludności). Odpo-
wiednia organizacja tych przemieszczeń oraz wpływanie na sposób 
podziału zadań przewozowych stanowi nie lada wyzwanie dla funk-
cjonowania sprawnego, systemu transportowego w tych przestrze-
niach.  

1. UWARUNKOWANIA FUNCJONOWANIA SYSTEMU 
TRANSPORTOWEGO W MIASTACH 

Planowanie spójnego systemu transportu w miastach jest po-
ważnym wyznawaniem, które musi uwzględnić realizację różnych 
potrzeb transportowych zróżnicowanych uczestników przestrzeni 
miejskiej również pieszych i rowerzystów. Projektując taki system 
należy uwzględnić zróżnicowane uwarunkowania zewnętrzne (np. 
realizacja strategii zrównoważonego rozwoju transportu oraz 
uwzględnienie rozwoju przestrzennego miasta i rozwoju transportu) 
i wewnętrzne miasta (np. zapewnienie dobrego współdziałania 
transportu miejskiego z transportem aglomeracyjnym i regionalnym 
wraz z wykorzystaniem istniejącego potencjału innych podsystemów 
transportowych funkcjonujących w mieście) [8, s. 4]. 

Kształtowanie systemu obsługi komunikacyjnej mieszkańców 
wymaga skoordynowania polityki transportowej z polityką prze-
strzenną w celu ograniczenia transportochłonności oraz zapewnie-
nia odpowiedniej sprawności systemu transportowego. Priorytetem 
takiego planowania i jednocześnie spełnienia wymogów wynikają-
cych ze strategii zrównoważonego rozwoju transportu w mieście 
powinny być: 

– przekształcenie sieci transportowej miasta w sprawny i funkcjo-
nalny element infrastruktury regionu i systemu transportowego 
kraju zapewniający dogodne powiązania z innymi regionami 
i z europejskim systemem transportowym,  

– zorganizowanie sprawnego, zgodnego z oczekiwaniami miesz-
kańców przemieszczania osób wewnątrz miasta i ułatwienie 
przemieszczania do obszarów zewnętrznych, 

– zorganizowanie sprawnego przemieszczania samochodów 
ciężarowych, w jak najmniejszym stopniu zakłócającego ruch 
w mieście, 

– zapewnienie w funkcjonowaniu transportu równowagi pomiędzy 
zdolnością transportu do służenia rozwojowi ekonomicznemu, 
a możliwością do zachowania środowiska naturalnego i jakości 
życia w przyszłości. 
W dużych miastach planując rozwiązywanie problemów funk-

cjonowania aglomeracji warto również zwrócić uwagę na koniecz-
ność uwzględnienia systemu transportowego w obszarach metropo-
litalnych. 

Niezależnie od specyfiki poszczególnych obszarów zurbanizo-
wanych, można wskazać na pewne prawidłowości we wzajemnym 
oddziaływaniu zagospodarowania przestrzennego oraz funkcjono-
wania i rozwoju systemu transportu w miastach [1, s. 11]: 
– wysoka gęstość zamieszkania wpływa nieznacznie na zmniej-

szenie średniej odległości podróży, jeżeli nie wiąże się ze wzro-
stem kosztów podróży, podczas gdy wysoka gęstość miejsc za-
trudnienia jest dodatnio skorelowana ze średnią odległością po-
dróży; 

– atrakcyjne miejsca (zatrudnienia, nauki, wypoczynku i usług 
socjalnych) w lokalnym otoczeniu wpływają na ograniczenia 
liczby podróży jego mieszkańców; 

– odległość podróży można określić jako skorelowaną z wielko-
ścią miasta; 

– polityka zagospodarowania terenu w niewielkim stopniu wpływa 
na częstość podróży; 

– udział transportu zbiorowego w realizacji podróży miejskich 
zależy od gęstości zaludnienia, zatrudnienia i wielkości obszaru 
zurbanizowanego; 

– mieszanie funkcji, jako sposób zagospodarowania obszarów 
lokalnych, skraca odległość podróży – ma więc pozytywny 
wpływ na wzrost znaczenia podróży pieszych i rowerowych. 
Przemieszczenia transportowe w przestrzeniach miejskich za-
leżne są od specyfiki zagospodarowania przestrzennego (tab. 1). 
Wyzwania stojące przed organizatorami przestrzeni transpor-

towej i realizowanych w niej zadań wymagają zsynchronizowania 
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z planowaniem przestrzennym, architekturą (szczególnie miejską), 
ochroną środowiska, bezpieczeństwem ruchu i bezpieczeństwem 
publicznym, organizacją czasu pracy, organizacją produkcji i zaopa-
trzenia, polityką społeczną, organizacją imprez masowych, a nawet 
edukacją i wychowaniem obywatelskim (rys. 1). 

 
Tab. 1. Wpływ zagospodarowania przestrzennego na zachowania 

transportowe mieszkańców [14, s. 16] 

Czynnik 
Obserwowany 

wpływ na 
Rezultaty 

Gęstość zaludnienia 
Odległość 
podróży 

Wysoka gęstość zaludnienia w połączeniu 
z mieszanym zagospodarowaniem terenu 
prowadzi do krótszych podróży; wpływ ten 
jednak jest znacznie słabszy, jeżeli doliczy 
się różnice kosztów podróży 

Gęstość zaludnienia 

Częstość 
podróży 

Nieznaczny wpływ lub brak wpływu 

Wybór środka 
transportu 

Gęstość zaludnienia powiązana jest wprost 
proporcjonalnie z wykorzystaniem transportu 
zbiorowego i ujemnie skorelowana z wyko-
rzystaniem samochodu osobowego 

Gęstość 
zatrudnienia 

Odległość 
podróży 

Równowaga między liczbą mieszkańców 
a liczbą miejsc pracy prowadzi do skrócenia 
czasu podróży; występuje zależność między 
istnieniem dzielnic jednofunkcyjnych (centra 
zatrudnienia, sypialnie) a dłuższymi podró-
żami 

Częstość 
podróży 

Nie stwierdzono wpływu 

Wybór środka 
transportu 

Wyższa gęstość zatrudnienia związana jest 
zwykle z większym wykorzystaniem trans-
portu zbiorowego 

Gęstość zagospoda-
rowania przestrzen-
nego 

Długość podró-
ży 

Dzielnice „tradycyjne” charakteryzują się 
krótszymi podróżami niż dzielnice podmiej-
skie, zorientowane na wykorzystanie samo-
chodu osobowego 

Częstość 
podróży 

Nie stwierdzono wpływu 

Wybór środka 
transportu 

„Tradycyjne” dzielnice charakteryzują się 
wyższym udziałem transportu zbiorowego, 
rowerowego i pieszego; czynniki urbani-
styczne mają jednak mniejsze znaczenie niż 
cechy społeczno-ekonomiczne danej popu-
lacji 

Lokalizacja 

Długość podró-
ży 

Odległość do najważniejszego miejsca pracy 
jest ważnym czynnikiem determinującym 
odległość podróży 

Częstość 
podróży 

Nie stwierdzono wpływu 

Wybór środka 
transportu 

Silny wpływ na wykorzystanie transportu 
zbiorowego ma odległość dojścia do i z 
przystanków 

Wielkość miasta 

Długość podró-
ży 

Średnie odległości podróży są najniższe na 
dużych terenach miejskich i najwyższe 
w osadach wiejskich 

Częstość 
podróży 

Nie stwierdzono wpływu 

Wybór środka 
transportu 

Korzystanie z transportu zbiorowego jest 
najwyższe na dużych terenach miejskich 
i najniższe w osadach wiejskich 

 
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących modernizacji i rozbu-

dowy infrastruktury transportowej podmioty odpowiedzialne za 
funkcjonowanie systemu transportowego na danym obszarze po-

winny określić zakres oczekiwań ilościowych i jakościowych. Istnieją 
różne źródła informacji umożliwiające wskazać oczekiwania w tym 
zakresie. 

Jednym ze źródeł informacji na temat zakresu oczekiwań mogą 
być konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne organizowane są 
przez różne podmioty administracji rządowej i samorządowej. Ich 
celem jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o występujących 
problemach i planach inwestycyjnych, ale także dowiedzenie się, co 
myślą na ich temat mieszkańcy i użytkownicy określonego systemu. 
Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych, 
dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie 
decyzji są różnego rodzaju dokumenty i rozporządzenia zaczynając 
od regulacji Rady Europy (np. Europejska Karta Samorządu Lokal-
nego) poprzez różnego rodzaju regulacje zawarte w ustawach 
samorządowych różnego szczebla.  

 

 
Rys. 1. Proces tworzenia Planu Zrównoważonego Transportu Miej-
skiego, [11 s. 12]. 

 
Przykładem realizacji takiej procedury mogą być konsultacje 

społeczne zapoczątkowane w grudniu 2014 roku w Radomiu. Akcję 
konsultacji społecznych w sprawie udogodnień dla rowerzystów. 
Akcja tych konsultacji nawiązywała do programu dotyczącego pla-
nowanych do realizacji do 2018 roku ponad 40 kilometrów tras dla 
amatorów dwóch kółek. Celem tych konsultacji było zdobycie infor-
macji od potencjalnych „zainteresowanych” gdzie i w jakim zakresie 
powinny być wprowadzane ułatwienia dla cyklistów oraz jak powin-
na być ta infrastruktura lokalizowana w przestrzeni.  

Istotnym źródłem informacji na temat oczekiwań użytkowników 
systemu transportowego są również badania sondażowe realizowa-
ne bezpośrednio wśród uczestników ruchu drogowego. 

2. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA RADOMIA 

Liczba ludności, jej rozkład przestrzenny jest jednym z ważniej-
szych czynników wpływających na czas, miejsce i kierunki (relacje) 
powstających potrzeb transportowych (rys. 2).   
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Rys. 2. Struktura przestrzenna miasta oraz lokalizacja głównych 
osiedli mieszkaniowych w Radomiu, [10, s. 95}. 

 
Analizując rozkład przestrzenny ludności w Radomiu można 

zauważyć skupienie ludności w centralnej części miasta, z przesu-
nięciem na południe. Największe jednostki mieszkaniowe układają 
się w pas południkowy, który tak naprawdę jest cechą charaktery-
styczna dla prawie wszystkich osiedli o wielorodzinnym charakterze 
zabudowy w mieście. W kierunku północnym rozbudowały się osie-
dla XV-lecia, Akademickie i Michałów. W południowej części Rado-
mia do największych skupisk ludności nalżą osiedla: Ustronie z 
Młodzianowem i Prędocinkiem,  Borki, Południe.  

Innymi czynnikami wpływającymi na powstawanie potrzeb 
transportowych w Radomiu są przemysłowe generatory ruchu w 
Radomiu: Gołębiów, Potkanów, Trójkąt: Lubelska – Al. Wojska 
Polskiego – Małęczyńska, obszar wyznaczony granicami: Stare 
Miasto – Planty – Os. Ustronie – Żakowice – Borki, Tarnobrzeska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz usługowe generatory ruchu: 
centra handlowe, placówki służby zdrowia, w tym Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny (w ciągu ulic Aleksandrowicza-Mieszka I), urzędy 
administracji publicznej, uczelnie wyższe, szkoły oraz inne obiekty 
publiczne (np. cmentarze generujące ruch okresowy) 

Potrzeby transportowe użytkowników systemu transportowego 
w Radomiu realizowane są przez środki transportu drogowego. 
Długość układu komunikacyjnego Radomia na koniec 2015 roku 
wynosiła 515 km, w tym:  
– 41,6 km dróg wojewódzkich, 
– 104,46 km dróg powiatowych, 
– 212,24 km utwardzonych i nieutwardzonych dróg gminnych, 
– 154 km dróg wewnętrznych. 

Ogólna powierzchnia dróg, ulic i chodników w mieście obejmu-
je ponad 1990,85 tys. m2. W układzie komunikacyjnym miasta 
znajduje się 115 skrzyżowań, w tym : 
– 2 skrzyżowania bezkolizyjne, 
– 43 jednopoziomowe sterowane sygnalizacją świetlną,  
– 72 jednopoziomowe, nie sterowane sygnalizacją świetlną, 
– 12 z okrężną organizacją ruchu 

Podstawowy szkielet układu komunikacyjnego tworzą ulice le-
żące w ciągu trzech, krzyżujących się w mieście dróg krajowych 
zaliczanych do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T:  
– DK7 - Żukowo – Chyżne, która przebiega także przez gminy 

Jedlińsk, Kowala i Wolanów;  
– DK9 Radom-Rzeszów (gminy Skaryszew, Iłża), która jest czę-

ścią międzynarodowej trasy E77 łączącej Europę Północną 

z Adriatykiem oraz jest częścią drogi E371, przebiegającej 
przez Polskę i Słowację, 

– DK12 Łęknica – Dorohusk (gminy Wolanów, Jedlnia-Letnisko, 
Gózd). 
Radom nie posiada systemu obwodnic zewnętrznych.  
Ulice w mieście w ciągach komunikacyjnych zaliczanych do 

układu podstawowego są arteriami o wysokich parametrach tech-
nicznych. Kierowcom w centrum miasta i we wszystkich punktach 
istotnych z punktu widzenia funkcji miejskim udostępniono dużą 
liczbę miejsc parkingowych. W centrum miasta obowiązuje wpraw-
dzie strefa płatnego parkowania ale miasto Radom i tak jest po-
strzegane jako miasto o względnie wysokiej dostępności dla samo-
chodów osobowych. Ta dobra dostępność prowadzi do zmniejsze-
nia się liczby podróżujących innymi środkami transportu, w tym 
komunikacją publiczną. 

W centrum Radomia w ramach kilku ulic obowiązuje strefa 
o dopuszczalnej prędkości ruchu 30 km/h, a także strefa skrzyżo-
wań równorzędnych i płatnego parkowania. Zastosowanie takich 
rozwiązań pozwala na uspokojenie i ograniczenie ruchu w centrum 
miasta. Udział przemieszczeń wykonywanych samochodem osobo-
wym w Radomiu wynosi ok 47,7%.  

Istotnym elementem zachęty do realizacji przemieszczeń w in-
nej formie np. rowerem jest poprawa w aspekcie ilościowym i jako-
ściowym infrastruktury transportowej dedykowanej pieszym i rowe-
rzystom. Szczególnie promowanie transportu rowerowego to 
w dzisiejszych czasach jeden z głównych priorytetów najnowocze-
śniejszych europejskich miast oraz przyszłościowy kierunek rozwoju 
dla regionów dbających długoterminowo o stan środowiska natural-
nego.  

W przypadku Radomia działania dotyczące rozbudowy sieci in-
frastruktury obejmują zróżnicowane zagadnienia od rozbudowy 
i budowy ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ulic (np. jako rozbu-
dowanie chodnika bądź jezdni), poprzez umożliwienie swobodnego 
ruch rowerów na drogach jednokierunkowych do utworzenia sieci 
ścieżek rowerowych powiązanych ze ścieżkami rowerowymi obsłu-
gującymi ruch rowerowy gmin sąsiadujących z miastem. Warto przy 
tej okazjo zadbać o infrastrukturę towarzyszącą ułatwiającą korzy-
stanie z roweru jako codziennego środka lokomocji (np. stojaki 
rowerowe rys. 3).  

 

 
Rys. 3. Przykład preferowanych rozwiazań wykorzystywanych w 
konstrukcji stojaków roweroych. Źródło: http://wiadomosci.onet.pl/na-co-najcz 

esciej -narzekaja-rowerzysci-w-polsce/s4j726. 

 
Dzięki takiemu podejściu możliwa będzie poprawa dostępności 

oraz funkcjonalności infrastruktury rowerowej.  
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3. INFRASYTUKTURA DEDYKOWANA ROWERZYSTOM  

W 2016 roku w Radomiu funkcjonowało 43 km ciągów komuni-
kacyjnych przeznaczonych dla ruchu rowerowego oraz ok. 14 km 
ulic z dopuszczonym ruchem rowerowym „pod prąd”. Początki 
inicjatywy rowerowej w mieście rozpoczęły się w roku 2005, przy 
okazji modernizacji ulicy Żółkiewskiego oraz zalewu na radomskim 
osiedlu Borki. Powstały wtedy odpowiednio – ciąg pieszo-rowerowy 
z płyt betonowych o długości ok. 900 m oraz wydzielona droga dla 
rowerów (o znaczeniu głównie rekreacyjnym) z kostki betonowej 
wibroprasowanej o długości ok. 1600 m. Od momentu rozpoczęcia 
budowy rozwiązań rowerowych, technologia ich wykonania zmienia-
ła się kilkakrotnie, czasem wracając do rozwiązań pierwotnych, 
najmniej komfortowych (np. w jednym roku wybudowano asfaltową 
drogę rowerową, a w kolejnym znów powrócono do kostki betono-
wej). 

Przez 11 lat rozwoju sieci rowerowej w Radomiu zastosowano 
różnorodne technologie nawierzchni. Było to uzależnione np. od 
tego, w którym miejscu dane rozwiązanie wdrażano. Można zatem 
wymienić istniejące w Radomiu typy nawierzchni na infrastrukturze 
rowerowej: 
– kostka betonowa wibroprasowana: 

– fazowana, 
– niefazowana; 

– płyty betonowe, 
– masa bitumiczna: 

– czerwona masa, 
– czarna masa; 

– kostka granitowa (w zabytkowej części miasta na kontrapa-
sach). 
W miarę upływu lat okazało się, że sama budowa ciągów rowe-

rowych musi być uzupełniona o inne rozwiązania, np. śluzy dla 
rowerów, różnego typu łączniki rowerowe i inne, które będą spajać 
istniejące elementy infrastruktury liniowej w funkcjonalną całość. 
Można zatem dokonać głównego podziału infrastruktury rowerowej 
w Radomiu na ciągi rekreacyjne oraz funkcjonalne, a także szcze-
gółowego na poszczególne typu zastosowanych rozwiązań: 
– drogi dla rowerów wydzielone i fizycznie oddzielone od pozosta-

łych ciągów, 
– drogi dla rowerów na jednej przestrzeni z ciągami pieszymi, 

oddzielone od nich oznakowaniem poziomym, 
– ciągi pieszo-rowerowe, 
– pasy rowerowe na jezdni, 
– kontrapasy, 
– kontraruch, 
– śluzy, 
– łączniki rowerowe, 
– ulice „przyjazne rowerzystom” (uspokojony ruch). 

Do wyżej wymienionych należy jeszcze dołączyć inne elemen-
ty, stanowiące uzupełnienie całej infrastruktury i ułatwiające korzy-
stanie z niej, jak np. podpórki dla rowerzystów czy automatyczna 
detekcja rowerzystów w postaci radarów mikrofalowych lub pętli 
indukcyjnych. Mimo, iż automatyczna detekcja jest wymagana 
stosownymi przepisami, to jednak wiele miast ma dużo problemów z 
jej niezawodnością i dlatego nie jest ona wdrażana na szerszą 
skalę. Jednak tendencja ta ulega zmianie dzięki nowym technolo-
giom, jak właśnie detekcja mikrofalowa lub termiczna, które charak-
teryzują się większą niezawodnością przy wykrywaniu jednośladów. 

Najważniejszym problemem transportu rowerowego w Rado-
miu jest fakt, że nie istnieje żaden oficjalny dokument omawiający 
politykę rowerową, etapy jej wdrażania, najważniejsze problemy 
i sposób ich zlikwidowania. Brakuje również osób i podmiotów 
odpowiedzialnych za zarządzane transportem i drogami, które 

byłyby bardziej zaangażowane w tworzenie sieci rowerowej, spój-
nej, w pełni funkcjonalnej, spełniającej potrzeby konkretnej grupy 
osób. Tym samym, wszelkie duże rozwiązania (ciągi rowerowe) 
powstawały tylko i wyłącznie przy okazji realizacji dużych inwestycji 
drogowych. Tak więc, jeśli była budowana droga na północy miasta, 
to tam powstawała droga dla rowerów, jeżeli natomiast modernizo-
wano ulicę na południu Radomia lub w innej części, to wtedy tam 
powstawała stosowna infrastruktura. W efekcie, po kilku latach 
budowy dróg dla rowerów było w Radomiu kilkanaście „rozrzuco-
nych” po całym mieście pojedynczych odcinków, nie spełniających 
w zasadzie żadnej istotnej funkcji w układzie drogowym (schemat 
istniejących i planowanych ciągów rowerowych na rys. 4).  

Pomocą w realizowanych zdaniach z zakresu infrastruktury 
transportowej w Radomiu okazał sią radomski Budżet Obywatelski 
w 2013 roku. Dał on możliwość organizacjom promującym ruch 
rowerowy do składania wniosków na najbardziej, ich zdaniem, 
niezbędne rowerowe inwestycje. Te działania z dużym sukcesem 
stanowią uzupełnienie istniejącego układu komunikacyjnego 
a najbardziej rozpoznawalnym w Polsce projektem stało się wdro-
żenie kontraruchu rowerowego na wszystkich jednokierunkowych 
ulicach w mieście (w rzeczywistości pozostała jedna, na której 
kontraruchu nie wdrażano). Rozwiązanie to umożliwiło poruszanie 
się rowerzystów na znacznej części, niedostępnych do tej pory dla 
nich relacji. Poprzez tę inicjatywę, a także lobbowanie innych rodza-
jów usprawnień, uzupełniono część braków i, już niedługo, część 
radomskich osiedli na południe od śródmieścia zyska pełne połą-
czenie rowerowe z centrum.  

 

 
Rys. 4. Schemat istniejących oraz planowanych do wdrożenia 
usprawnień rowerowych. Źródło: www.mzdik.pl 

 
Obecnie w Radomiu rowerzyści mają do dyspozycji 85 km dróg 

rowerowych, pasów dla rowerów i kontarpasów.  
W ciągu najbliższych lat (do 2018 roku) ma powstać w Rado-

miu spójna sieć ciągów komunikacyjnych dedykowanych miłośni-
kom dwóch kółek po których będziemy mogli się przemieszczań na 
co dzień i rekreacyjnie. 

Mają też powstać „pętle z dróg rowerowych” wokół najwięk-
szych osiedli mieszkaniowych w Radomiu (na wzór pętli na os. 
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Południe). Priorytetem w realizowanych inwestycjach będą również 
ciągi komunikacyjne łączące największe dzielnice Radomia z cen-
trum miasta. Będą też powstawały łączniki z już istniejącymi ele-
mentami infrastruktury rowerowej. W Radomiu przybędzie śluz 
rowerowych oraz pojawią się sygnalizacje świetlne dedykowane 
rowerzystom.  

Warto zatem sprawdzić jak dostępne oraz planowane rozwią-
zania w zakresie infrastruktury dedykowanej rowerzystom są po-
strzegane przez ich odbiorców i innych użytkowników systemu 
transportowego w Radomiu. 

4. OCENA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  
W RADOMIU 

Jesienią 2016 roku przeprowadzono badania ankietowe. Celem 
tych badań była ocena możliwości, preferencji i uwarunkowań zwią-
zanych wykorzystaniem rowery do realizacji codziennych prze-
mieszczeń w Radomiu.  

Badania te przeprowadzono w formie bezpośredniego wywiadu 
kwestionariuszowego. Osoby, które wzięły udział w badaniu wypeł-
niały osobiście kwestionariusz w trakcie oczekiwania na przystanku 
komunikacji zbiorowej lub przy okazji realizacji swoich potrzeb 
związanych z zaopatrzeniem, kulturą i sportem.  

Badaniami objęto 571 osób, 249 z nich to kobiety (tab. 2). 
 

Tab. 2. Podstawowe parametry charakteryzujące respondentów.  
Źródło: opracowanie własne. 

Średni wiek [lata]  32  

Udział kobiet / mężczyzn [%]  45 / 55  

Kategorie 
wiekowe  

[%]  

16-25  47,59 

26-35  16,22 

36-45  13,73 

46-55  11,59 

56-65  7,66 

powyżej 60 3,21 

Kategorie 
wykształcenia 

[%]  

Podstawowe i gimnazjalne  5,51  

Zasadnicze zawodowe  9,06 

Średnie 43,34 

Pomaturalne  11,55 

Licencjackie i wyższe  30,55 

Sytuacja 
zawodowa  

[%]  

Student, uczeń 45,76 

Pracownik niższego szczebla 32,48 

Wyższa kadra zarządzająca 16,0  

Właściciel firmy, średnia kadra zarządzająca 15,36 

Emeryt, rencista, bezrobotny, gospodyni domowa 2,24 

Nie pracuję 3,20 

 
W zrealizowany badaniu ankietowym zapytano respondentów 

o nastepujace zagadnienia: 
– w jakim celu, jak często i jak realizują swoje codzienne prze-

mieszczenia w przestrzeni transportowej Radomia,  
– jak jest oceniane poczucie bezpieczeństwa przy okazji realizo-

wanych przemieszczeń i co jest ich największym problemem,  
– jak oceniane są poszczególne rozwiązania stosowane w ukła-

dach komunikacyjnych Radomia, 
– jak często i w jakich przestrzeniach są realizowane przemiesz-

czenia wykonywane rowerem, 
– jaka jest jakość infrastruktury dedykowanej rowerzystom, 
– jaka jest specyfika tych przemieszczeń. 

Przemieszczenia w obrębie systemu transportowego Radomia 
najczęściej są wykonywane ze względu na obowiązki wynikające 
z konieczności realizacji obowiązków zawodowych (rys. 5).  
 

 
 
Rys. 5. Struktura celów związanych z realizowanymi przez 
respondentów przemieszczeniami. Źródło: opracowanie własne. 

 
Przemieszcenia te najczęściej wykonywane są pieszo oraz z 

wykorzystaniem samohchodu osobowego. Na uwagę zasługuje ró–

nież odstetek przemieszcezń realizowanych rowerm (rys. 6). 

 
Rys. 6. Zestawienie częstości i środków transportu wykorzystywa-
nych przez respondentów do realizowanych przemieszczeń. Źródło: 

opracowanie własne. 
 

Istotnym elementem tych przemieszczeń jest ocena stanu wy-
korzystywanej infrastruktury transportowej (rys. 7).  
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Rys. 7. Deklarowane oceny stanu wykorzystywanej przez respon-
dentów infrastruktury z uwzględnieniem różnych sposobów prze-
mieszczeń. Źródło: opracowanie własne. 
 

Respondenci najczęściej wykonując przemieszczenia rowerem 
korzystają z przestrzeni dedykowanych innym pojazdom, co dowo-
dzi niewystarczającej dostępności do infrastruktury dedykowanej 
rowerzystom (rys. 8).  

 
Rys. 8. Deklarowane miejsce realizowanych przez respondentów 
przemieszczeń w Radomiu. Źródło: opracowanie własne. 
 

Jednocześnie respondenci w odniesieniu do zagadnień zwią-
zanych z oceną bezpieczeństwa realizowanych przemieszczeń 
uznali za najbezpieczniejsze przemieszczenia realizowane rowerem 
( rys. 9).  

 
Rys. 9. Deklarowane przez respondentów poczucie bezpieczeństwa 
dla różnych sposobów realizowanych przemieszczeń. Źródło: 

opracowanie własne. 
 

Przemieszczenia z wykorzystaniem roweru wykonywane są 
najczęściej w miesiącach wiosenno-letnich (prawie 80% deklarowa-
nych przemieszczeń. Jednak nie bez znaczenia jest deklaracja 
prawie 20% respondentów, którzy stwierdzili, że swoje przemiesz-
czenia rowerem wykonują przez cały rok. Jest to jednocześnie 
nawiązanie do tendencji obserwowanej w całej Europie.  

Przemieszczenia te realizowane są najczęściej w przestrze-
niach miejskich (rys. 10). 

 
Rys. 10. Miejsce i częstotliwość podróżowania rowerem według 
badanych. Źródło: opracowanie własne. 
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Podczas codziennego podróżowania rowerem ankietowani naj-
częściej wskazują na wykorzystanie roweru zamiennie z innymi 
środkami transportu – 62,57%.  

Warto również zwrócić uwagę na zagrożenia podczas wykony-
wanych przemieszczeń w mieście (rys. 11). 

 

 
Rys. 11. Struktura zagrożeń identyfikowanych przez respondentów. 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Według ankietowanych w mieście Radom największy problem 
stanowi brak ciągłości ciągów komunikacyjnych- 37,05%, jakość 
stanu dróg- 19,27% oraz bezpieczeństwo 16,65%. W innych mia-
stach najczęstszym problemem jest również brak ciągłości 23,21%, 
bezpieczeństwo i niebezpieczne zachowania uczestników. 

Rysunek 12 przedstawia zestawienie struktury opinii dotyczą-
cych wyposażenia, jakie powinno być udostępniane rowerzystom 
podczas przemieszczania się. 

 
Rys. 12. Zestawienie ocen dotyczących wyposażenia, jakie powin-
no być udostępniane rowerzystom podczas przemieszczania się. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Prawie połowa ankietowanych 44,8% uważa, że powinny zo-

stać udostępnione stojaki umożliwiające przypięcie roweru. Na 
drugim miejscu badani wskazali monitoring oraz ochronę rowerów 
23,35%. Respondenci uważają, że niezbędna jest również wiata 
rowerowa 15,15%, natomiast najmniej osób wskazało narzędzia do 
drobnych napraw.  

Rysunek 5.24 przedstawia opinię na temat zatłoczeń komuni-
kacyjnych jako problemu podczas przemieszczania się po mieście. 

15.5

51.4

21.3

11.8

Raczej nie

Ważny problem

Najważniejszy

problem

Nie mam zdania

Rys. 13. Zatłoczenie komunikacyjne jako istotny problem podczas 
przemieszczania się. Źródło: opracowanie własne. 

 
W wykonywanych analizach warto również zwrócić uwagę na 

proponowane rozwiązania w ramach usprawnień związanych z 
funkcjonowaniem transportu drogowego w miastach (rys. 14).  

 
Rys. 14. Rodzaje elementów infrastruktury stosowanej w miastach 
oraz poziom ich akceptacji wśród respondentów. 

 
Ponad połowa ankietowanych uważa, że infrastruktura dedy-

kowana pieszym jest odpowiednio dostosowana do oczekiwań jej 
odbiorców, czyli pieszych.  

PODSUMOWANIE 

Miasta są miejscami intensywnej wymiany i interakcji przy oka-
zji realizowanych przemieszczeń. Dla funkcjonowania jego miesz-
kańców i prowadzenia miejskiego życia niezbędne są odpowiednie 
powiązania komunikacyjne – drogi, ulice, ciągi piesze, ścieżki rowe-
rowe, systemy transportu publicznego. Żaden z tych systemów nie 
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jest odizolowany. Elementy układu komunikacyjnego, które umożli-
wiają poruszanie się i obsługę budynków, równocześnie stanowią 
istotny składnik tkanki miejskiej, mający zasadniczy wpływ na cha-
rakter przestrzeni miejskiej i jakości życia. Warto również dotrzeć do 
bezpośrednich użytkowników tych przestrzeni i zapytać ich o prefe-
rencje i oczekiwania w zakresie realizowanych przemieszczeń. 
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bicycle infrastructure as an element  
of transport system Radom 

The article discusses the basic problems relating to the 

functioning of the transport system in cities. Attempted identi-

fied the relevant aspects related to the use of cycling to per-

form everyday movements for the whole calendar year. It 

also presents the outcomes of the survey, the aim of which 

was to learn the evaluations and preferences concerning the 

functioning of cycling in cities. 
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