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Tadeusz ŻUREK 

CELE I FORMY REGULOWANEGO DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY  

TRANSPORTU DROGOWEGO CZĘŚĆ 1.  

DOSTĘP I OGRANICZENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW 

 

W artykule przedstawiony został problem korzystania z infrastruktury liniowej transportu drogowego jako dobra po-

wszechnego w odniesieniu do którego wprowadzono ograniczenie dostępu i użytkowania. Drogi publiczne pozostają majątkiem 

ogólnonarodowym (z wyjątkiem części autostrad) dla którego powstania wykorzystano publiczne środki finansowe. Przedmio-

towy dostęp w różnej formie limitowany niewątpliwie dzieli użytkowników wspomnianej infrastruktury. Pojawiający się pro-

blem niedostatecznej podaży dróg do swobodnego ruchu pojazdów świadczy o niewłaściwościach – paradoksach gospodar-

czych. Rejestruje się kolejne pojazdy nie przydzielając im odcinków nowych dróg niezbędnych do bezpiecznego poruszania się. 

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część. 

 

WSTĘP 

Człowiek w swoim środowisku korzysta z wielu a czasem z 
bardzo wielu elementów otoczenia oferowanych przez przyrodę lub 
też wytworzonych jego ręką i myślą. Elementy te można przyrównać 
do zasobów mu udostępnianych. Istotą zasobu z reguły jest fakt i 
okoliczność, że kiedyś zostanie on wyczerpany, a następnie za-
braknie go całkowicie. Stąd potrzeba racjonalności w jego wykorzy-
stywaniu, odtwarzaniu zasobów a także wytwarzaniu (tworzeniu) 
kolejnych nowych elementów składowych czyniących egzystencję 
ludzi przystępniejszą bądź też w ogóle możliwą. Racjonalność jako 
sposób korzystania pozostaje w ścisłym związku z decyzjami o 
możliwych i koniecznych ograniczeniach a więc tym samym z okre-
śloną uciążliwością. Można więc, a w zasadzie należy przyjąć, że 
pełnej swobody w korzystaniu z rzeczy nas otaczających faktycznie 
nie ma. Konsekwencją takiej sytuacji staje się limitowanie przyjmu-
jące postać: 
– wydzielenia jednostce lub zbiorowości, 
– określonego przydziału, 
– osobistego przypisania, 
– limitu zakupowego (użytkowego),  
– rozdzielnika, 
– przypisania uprawnień (w tym szczególnych), 
– nadania (np. w formie wyróżnienia), 
– wyznaczenia poziomu możliwego w wyrazie finansowym. 

 
Jednym z całego szeregu elementów tworzących zasób pozo-

staje infrastruktura transportowa, w tym szczególnie powszechnie 
występująca infrastruktura transportu drogowego. Z infrastruktury tej 
korzystają w zasadzie wszyscy przez okres całego życia. Jest ona 
bez wątpienia dobrem narodowym. I tak z infrastruktury tej korzysta 
też pieszy choć nie zawsze jest tego świadomy, a szczególnie z 
reguł, które obowiązują przy korzystaniu z niej. Wspomniany wyżej 
zasób występuje niewątpliwie  w określonym limicie wyrażonym np. 
całkowitą długością dróg przeznaczonych do użytkowania (dróg 
publicznych). Stąd też skłonność np. władz administracji rządowej i 
samorządowej do wprowadzania i narzucania ograniczeń w dostę-
pie do infrastrukturalnego dobra. Zakres tego ograniczenia wywołuje 

często społeczne bądź indywidualne sprzeciwy. Przywoływane jako 
uzasadnienie zjawisko/ sytuacja określane w literaturze Pawłowskiej 
B. jako „kongestia”, w praktyce powoduje przerzucenie strat czasu  
powstających w transporcie zbiorowym na indywidualnych użytkow-
ników pojazdów osobowych [1]. Ograniczający wykorzystują więc 
możliwości administracyjne i karne dla egzekwowania wprowadzo-
nego zakazu, limitu, etc., tym samym broniąc określonej (nie zaw-
sze słusznej) zasadności. 

W artykule podjęto się przedstawienia problemu wynikającego 
z faktu istnienia określonej infrastruktury transportu drogowego w 
Polsce jako potencjału, z którego nie można korzystać w następ-
stwie wprowadzonych różnych rozwiązań i podjętych decyzji. Tym 
samym celem opracowania pozostaje wskazanie, że występującą 
niejednokrotnie krytyczną sytuację w zakresie użytkowania dróg 
społeczność poprzez rządzących tworzy sama. 

1. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO I 
PODSTAWOWY JEJ ZASÓB 

Infrastruktura transportu stanowi cześć zasobu materialnego i 
gospodarczego służącego do realizacji usług w zakresie przemiesz-
czeń osób i ładunków na określonym obszarze. Obszarem rozpa-
trywanym w opracowaniu pozostaje terytorium kraju – Polski. Infra-
struktura transportu jako powszechne i ogólnonarodowe dobro 
służyć ma społeczeństwu. Powinien więc zostać zapewniony w 
stosunku do niej  określony poziom dostępności co do zasady także 
na równych prawach. Wśród elementów infrastruktury transportu 
występuje ich podział i przypisanie gałęziowe. Odpowiedni w tym 
podziale zasób został przypisany również transportowi drogowemu 
co utworzyło jego infrastrukturę. Pojawiający się dla potrzeb niniej-
szego opracowania podział pozwala wydzielić (rozróżnić) infrastruk-
turę i jej elementy dla transportu publicznego i indywidualnego. Do 
części z tego zasobu występuje szeroki dostęp (chociaż z ograni-
czeniami), a są to w szczególności drogi. Definicja drogi, że jest to 
wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, 
drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojaz-
dów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczo-
nym dla ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierz-
chem lub pędzenia zwierząt zawarta w np. art.2 pkt 1 ustawy z dnia 
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20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym jednoznacznie nawią-
zuje a także informuje o powszechnym do niej dostępie [3].  Do-
strzec można w tym zapisie też chierarchizację w dostępie. W Pol-
sce podstawowy zasób – czyli ilość dróg publicznych z podziałem 
ich przedstawiono w tabeli 1. 

Zmiany w długościach dróg przedstawiono graficznie na poniż-
szych wykresach sporządzonych w oparciu o dane zawarte w tabeli 
1. Dostrzec można powiększanie się dróg w sieci występujące do 
2010 roku, a następnie spowolnienie lub prawie stagnację zarówno 
w odniesieniu do dróg o nawierzchni twardej jak i tych o nawierzchni 
ulepszonej. Pomimo widocznego wzrostu występującego w auto-
stradach i drogach ekspresowych długość ich przypisywana po-
wierzchni w ramach porównywalnej miary jaką jest gęstość dróg nie 
jest w swej wielkości wystarczająca. Kolejne decyzje, jak i wykorzy-
stywane do poprawy tego stanu środki powinny zmieniać sytuację w 
tym obszarze. Wielkości te ukształtowały się na koniec 2014 roku 
jak niżej: 
– ilość km autostrad na 100 km2 powierzchni                 - 0,478 
– ilość km dróg ekspresowych na 100 km2 powierzchni - 0,463. 
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Rys. 1. Drogi publiczne o twardej nawierzchni w Polsce i zmiany w 
ich długościach [4,11]   
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Rys. 2. Autostrady oraz drogi ekspresowe i zmiany w ich długo-
ściach  [4,11] 

 
Nierównomierna lokalizacja dróg na obszarze kraju dzieli spo-

łeczeństwo na tych którzy mają do nich łatwy dostęp (drogę dojścia, 
krótki odcinek dojazdu) i na tych co drogę określonej kategorii mają 
dosłownie „pod oknami”. W tym rozgraniczeniu pozostają więc tacy, 
którzy nie mają  np. dostępu do autostrady. Powszechną miarą 
dostępności pozostaje długość dróg przypadająca dla obszaru 100 
km2. W statystykach GUS zjawisko to występuje pod określeniem 
gęstości, czyli przypisania dróg do powierzchni. Można tym samym 
przyjąć, że jest to skala poziomu nasycenia obszaru drogami jako 
podstawowymi elementami transportu. Podstawowe wielkości dla 
ogółu dróg w tym zakresie zestawiono w tabeli 2. 

Nawiązując do faktu rozgraniczania dla potrzeb statystycznych 
dróg w tabeli 3 zestawiono te, które zakwalifikowano do poprawne-
go użytkowania, czyli o nawierzchni twardej. 

Z powyższego wynika, że gęstość mogąca być przypisana jak 
zasób poszczególnych województw jest w nich istotnie zróżnicowa-
na. W różnym tempie postępują również w nich zmiany kształtując 
odpowiednio ich dynamikę. 

O poziomie (skali) dostępności do elementu infrastruktury in-
formuje też odległość do przystanku (dworca) wyrażona w jednost-
kach miary długości (m, km) lub jednostkach czasowych (min., 

Tab. 1. Drogi publiczne w Polsce i ich podstawowy podział w latach 2000 – 2014 [4,11] 

Wyszczególnienie 
Lata 

   2000    2005    2010     2011 2012 2013 2014 

Drogi publiczne o twardej nawierzchni w km 249828 253781 273760 280401 280719 283561 287650 

w tym –autostrady 358 552 857 1070 1365 1482 1556 

           -drogi   ekspresowe 193 258 675 738 1053 1244 1448 

w tym drogi o nawierzchni ulepszonej 205637 227250 249807 257564 258060 260972 265160 

        
 

Tab. 2. Dostępność do dróg dla poszczególnych obszarów w latach 2008 – 2014 wyrażona gęstością sieci – stan na 31 XII [4-11] 

Lp. Województwo 
Lata 

   2008    2009    2010    2011    2012    2013   2014 

  1 Dolnośląskie   112,7   113,0   117,7   118,7   118,3   117,5  118,5 

  2 Kujawsko-pomorskie   139,9   141,1   147,3   147,6   148,5   148,9  148,7 

  3 Lubelskie   120,1   121,1   135,4   137,7   136,2   136,4  139,2 

  4 Lubuskie     94,8     92,2     94,5     97,4   103,4   107,1  106,0 

  5 Łódzkie   131,1   132,7   140,3   144,3   140,4   140,9  143,7 

  6 Małopolskie   189,1   185,6   200,0   199,4   199,8   197,3  198,0 

  7 Mazowieckie   139,9   141,8   147,1   149,6   149,1   149,6  150,3 

  8 Opolskie   114,3   112,2   121,6   120,5   120,9   112,8  116,2 

  9 Podkarpackie   102,9   102,3   102,9   106,0   107,7   113,3  116,0 

10 Podlaskie     96,7     98,8   119,9   126,7   125,1   130,4  131,2 

11 Pomorskie   108,7   109,6   122,0   123,0   124,0   128,0  126,9 

12 Śląskie   201,0   205,1   208,3   214,5   207,3   207,2  208,3 

13 Świętokrzyskie   143,7   143,8   144,4   146,1   146,6   141,6  146,7 

14 Warmińsko-mazurskie     89,1     89,1     93,4    95,5     94,7     93,3    94,8 

15 Wielkopolskie   135,3   134,4   135,0   134,1   135,0   135,1  135,2 

16 Zachodnio-pomorskie     78,4     79,7     82,6     83,3     86,0     86,1    86,0 

17 Ogółem kraj   122,6   123,1   129,9   131,8   131,8   132,3  133,4 

         
 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

724 AUTOBUSY 6/2016 
 

godz.). W tym przypadku mała odległość, czy mniejszy czas dojścia 
świadczy o wzrastającej dostępności. W odniesieniu do transportu 
drogowego i wykorzystania infrastruktury liniowej – dróg w tej gałęzi 
transportu stanowi to istotny problem dla analizy obszarów ciążenia. 
Koncentrując się jednak na drogach publicznych jako podstawowym  
gałęziowym zasobie i niewątpliwie części dobra narodowego do-
strzec można i należy, że dostęp do dróg pozostaje zróżnicowany a 
co więcej poddany zostaje odpowiedniej stymulacji mimo iż do 
powstania infrastruktury (zasobu) z założenia przyczynili się wszy-
scy. Intensywnie i w celach zarobkowych ją eksploatujący wnoszą 
przecież dodatkową opłatę. Mimo tego widoczna w danych zawar-
tych w tabelach 2 i 3 pozostaje znaczna dysproporcja sięgająca 
nawet ponad 300%  w odniesieniu do dróg o nawierzchni twardej 
(warmińsko-mazurskie 54,6 km/100 km2 a śląskie 176,6 km/100 
km2). 

2. CELE W OGRANICZNIU DOSTĘPU 

Infrastruktura transportu drogowego, a więc przede wszystkim 
drogi z uwagi na ich funkcje i cele użytkowania cechować powinna 
pełna i nie krępowana dostępność powiązana  wcześniej (uprzed-
nio) z uzasadnieniami dla jej powstawania. Przypatrując się jednak 
problemowi korzystania z dróg dostrzec można i należy  istotne 
ograniczenia w ich użytkowaniu, które cześć społeczeństwa odbiera  
z niskim zrozumieniem a wręcz z przejawem dezaprobaty prowa-
dzącym do ich zignorowania. Określona reakcja wynikać też może z 
poczucia krzywdy i dyskryminacji. Dla zilustrowania problemu niżej 
zestawiono wiodące cele mające uzasadniać wprowadzane ograni-
czenia. Miejsce w tabeli wskazuje poziom istotności określony przez 
autora. 

 
Tab. 4. Oznaczenia pociągów pasażerskich [5]  

Lp. Wyszczególnienie 

  1 Niska skuteczność w rozwiązaniach drogowych i wprowadzonej koncepcji 
organizacji ruchu 

  2 Zapobieganie powstawaniu uciążliwości w ruchu na drogach 

  3 Ochrona przed możliwymi uszkodzeniami infrastruktury 

  4 Kształtowanie nawyku społecznego skłaniającego do korzystania z miejskie-
go transportu zbiorowego 

  5 Wpływanie na postawy kierujących odnośnie wjeżdżania do centrów miast 
samochodami osobowymi 

  6 Zapewnienie bezpiecznego korzystania z dróg poszczególnym użytkownikom 

  7 Troska o stan środowiska naturalnego ujmowanego jako koszty zewnętrzne 
transportu 

  8 Zastosowywanie separacji w ruchu pojazdów dla minimalizacji skutków 
zjawiska nazywanego kongestią 

3. FORMY OGRANICZANIA DOSTĘPNOŚCI 

Droga jak uprzednio wskazano z założenia powinna mieć moż-
liwość użytkowania jej przez wszystkich zainteresowanych w szcze-
gólności jej istnieniem. Powinna więc posiadać dostateczne para-
metry adekwatne m.in. do jej kategorii i charakteru użytkowania. 
Określenie „publiczność drogi” istotnie zobowiązuje a bardziej – 
uprawnia. Ograniczanie dostępności przyjmuje dotąd różne formy. 
Dotychczasowa praktyka w ograniczaniu w największym stopniu 
skoncentrowała się na zapisaniu jej przejawów w Prawie o ruchu 
drogowym, a w szczególności w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
/Dz.U. Nr 170 poz.1393/ - Spis wzorów znaków i sygnałów drogo-
wych [2].    

Dla potrzeb i na użytek niniejszego opracowania zestawiono 
symbole obowiązujących znaków ze wskazaniem w nawiasie ilości 
ograniczającej ruch i zachowania do ich wielkości ogółem w danym 
segmencie obowiązywania. I tak: 
Znaki drogowe pionowe 
1. Znaki ostrzegawcze A 

A-1, A-2, A-3, A-4, A-11, A-11a, A-12a, A-12b, A-12c, A-31 
( 10 z 42 ) 

2. Znaki zakazu B 
B-1, B-2, B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-
12, B-13, B-13a, B-14,  B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-
21, B-22, B-23, B-25, B-26, B-31, B-33, B-35, B-36, B-37, B-38, 
B-39, B-41, B-43 
( 36 z 46 ) 

3. Znaki nakazu C 
C-14, C-17, C-18 
( 3 z 21 ) 

4. Znaki informacyjne D 
D-5, D-6, D-6a, D-6b, D-9, D-11, D-12, D-13, D-26a, D-39, D-
40, D-42, D-44, D-48 
( 14 z 64 ) 

5. Znaki kierunku i miejscowości E 
- 

6. Znaki uzupełniające F 
F-5, F-12, F-21, F-22 
( 4 z 24 ) 

7. Tablice do znaków drogowych T 
- 

8. Dodatkowe znaki pionowe  
      - 

Z powyższego wynika, że najbardziej ograniczenia wprowa-

Tab. 3. Dostępność do dróg dla poszczególnych obszarów w latach 2008 – 2014 wyrażona gęstością sieci – stan na 31 XII [4-11]  

Lp. Województwo 
Lata 

   2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014 

  1 Dolnośląskie     91,5     92,1     92,4     94,4     94,6     94,5     96,4 

  2 Kujawsko-pomorskie     81,3     84,2     87,0     89,6     91,8     92,9     94,4 

  3 Lubelskie     74,9     77,9     80,5     84,9     82,4     84,5     86,1 

  4 Lubuskie     58,2     58,9     58,4     59,2     59,5     60,6     61,8 

  5 Łódzkie     94,5     99,7   102,4   108,5   105,3   106,5   109,4 

  6 Małopolskie   149,0   148,0   155,8   158,2   159,2   158,9   160,3 

  7 Mazowieckie     87,2     92,7     94,8     97,2     98,5     99,5   101,1 

  8 Opolskie     89,3     91,5     91,5     90,0     90,4     90,3     89,1 

  9 Podkarpackie     80,9     82,9     84,1     84,5     87,6     89,1     91,1 

10 Podlaskie     56,3     58,7     59,4     61,0     61,4     62,2     63,3 

11 Pomorskie     64,6     64,6     66,8     67,7     68,7     70,2     71,0 

12 Śląskie   165,0   170,2   172,4   180,1   173,2   174,7   176,6 

13 Świętokrzyskie   107,1   110,9   111,6   114,9   116,4   115,1   117,7 

14 Warmińsko-mazurskie     51,0     51,6     52,3     53,2     53,3     54,1     54,6 

15 Wielkopolskie     87,9     89,8     90,3     91,2     91,8     93,2     93,9 

16 Zachodnio-pomorskie     57,5     59,3     59,2     59,2     59,6     59,8     60,2 

17 Ogółem kraj     83,5     86,0     87,6     89,7     89,8     90,7     90,2 
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dzają (kształtują) znaki zakazu – segmentu B bo aż 36 spośród 46. 
Można tym samym przyjąć, że jest to także najbardziej dochodowy 
dla budżetów obszar ograniczania dostępu i sposobu korzystania z 
infrastruktury transportu drogowego. Innymi formami ograniczają-
cymi dostęp są decyzje o: 
– ograniczaniu ruchu pojazdów (lub całkowitym wyłączeniu) o 

określonym dopuszczalnym ciężarze całkowitym, 
– ograniczeniu ruchu pojazdów ciężarowych w wybranym prze-

dziale czasowym w ciągu  doby, 
– wykluczeniu ruchu pojazdów ciężarowych w okresie weeken-

dów. 
Powyższe wskazuje, że restrykcyjność dotyczy pojazdów cię-

żarowych i następstw ich uciążliwego ruchu na drogach, bądź wy-
jątkowo szkodliwego oddziaływania na nie. Właściwie przygotowana 
i rozwinięta infrastruktura drogowa – sieć dróg powinna wykluczać 
interwencyjność decyzyjną oddziałującą negatywnie na prowadzone 
przez poszczególne podmioty działalności gospodarcze nie tylko w 
obszarze przedsiębiorstw transportowych. Skutkuje to paradoksem, 
kierowca dysponuje jeszcze czasem przeznaczonym do prowadze-
nia pojazdu wg tygodniowej normy, a jechać nie może. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiany regulowany dostęp do infrastruktury liniowej 
transportu drogowego w Polsce opiera się na administracyjnych 
decyzjach zawartych w poszczególnych aktach prawnych – przepi-
sach. Decyzje te niewątpliwie usiłują sprostać i nadążyć za pojawia-
jącym się problemem zapewnienia niezakłóconego korzystania z 
dróg wszystkich użytkowników, których pojazdy spełniają warunki  
wjazdu na drogi publiczne. Nawiązać tu można do swoistego ręcz-
nego sterowania i reagowania na bieżące problemy w korzystaniu 
dróg pojawiające się w następstwie wzrastających średnich tempe-
ratur, kumulowania się ruchu w wybranych zbiorach dni powszech-
nie wolnych od pracy etc. Sytuacji tej w rzeczywistości przeciwdzia-
łać może m.in. przyrost km nowych dróg nadążający za sytuacją 
kolejnych rejestracji pojazdów i wprowadzania ich do eksploatacji. 
Brak spójności w tym obszarze przedstawiono w części drugiej 
artykułu. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Pawłowska B., Zewnętrzne koszty transportu – problem ekono-
micznej wyceny.    Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2000. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 poz. 1393. 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – 
Dz. U. Nr 129 poz.1444 z późn. zm. 

4. Transport – wyniki działalności w 2014 r. GUS, Warszawa 2015. 
5. Transport – wyniki działalności w 2013 r. GUS, Warszawa 2014. 
6. Transport – wyniki działalności w 2012 r. GUS, Warszawa 2013. 
7. Transport – wyniki działalności w 2011 r. GUS, Warszawa 2012. 
8. Transport – wyniki działalności w 2010 r. GUS, Warszawa 2011. 
9. Transport – wyniki działalności w 2009 r. GUS, Warszawa 2010. 
10. Transport – wyniki działalności w 2008 r. GUS, Warszawa 2009. 
11. Transport – wyniki działalności w 2015 r. – suplement. 

The objectives and forms of regulated access to the road 
transport infrastructure. Part I 

Road transport infrastructure is the state assets provid-

ing to the public. Sometimes with the designated extra fee. 

Hovewer usage of this infrastructure can often be only in the 

limited range. This limitation has an administrative nature. 

Users are not always interested in accepting all of these 

restrictions. 
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