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Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, Piotr LIS 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TRANSPORTOWEJ  
DEDYKOWANEJ PIESZYM I ROWERZYSTOM  

JAKO ELEMENT POPRAWY MOBILNOŚCI W MIASTACH 

 
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dotyczące przemieszczania pieszych i rowerzystów po dedykowanej dla 

nich przestrzeni transportowej. Ponadto zdefiniowano zasady kształtowania infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowe-
rzystów. Omówiono również politykę mobilności oraz jej zadania poprawiające transport w obszarach miejskich. Rozważania 
teoretyczne zobrazowano przykładowymi rozwiązaniami wprowadzonymi do eksploatacji w Radomiu. 

 

WSTĘP 

W dzisiejszych czasach przemieszczanie się jest jedną z naji-
stotniejszych czynności codziennego życia człowieka. Podróżujemy 
w celach zarobkowych, edukacyjnych czy też w przy okazji realizo-
wanych przemieszczeń związanych z zaopatrzeniem lub aktywność 
fizyczną i sportem.  

Przeciętny Polak wykonuje swoje codzienne potrzeby transpor-
towe wybierając następujące sposoby przemieszczeń:  
– transport samochodowy 43%, 
– transport zbiorowy 31,4%, 
– pieszo 14,2%, 
– rower 9,3%, 
– motocykl 0,6%, 
– inne 0,2%. 

Duża liczba przemieszczeń realizowanych samochodami, 
szczególnie w miastach, powoduje powstawanie licznych proble-
mów (zanieczyszczenie środowiska, kongestia, problemy z zapew-
nieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa), których rozwią-
zanie wymaga zastosowania nowych rozwiązań i zmian w istnieją-
cych systemach organizacyjnych funkcjonujących w tych przestrze-
niach transportowych. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż na  
jakość funkcjonowania systemów transportowych w przestrzeniach 
transportowych miast wpływają również inne zadania wynikające 
z innych funkcji realizowanych w miastach (działalność gospodar-
cza, oświata, kultura, nauka, zdrowie, administracja, ruch tranzyto-
wy). W efekcie występującej dużej koncentracji różnorodnych zadań 
i funkcji miejskich w obszarach zurbanizowanych możemy zaobser-
wować duże natężanie ruchu występujące na wielu ciągach komu-
nikacyjnych, które z punktu widzenia użytkowników przestrzeni 
transportowych w miastach (mieszkańców i gości przybywających 
do miasta) jest odbierane jako nadmierne „zatłoczenie”. 

Jednym ze sposobów niwelowania takiego „zatłoczenia” jest 
odpowiednie kształtowanie przestrzeni transportowej z uwzględnie-
niem potrzeb percepcyjnych i ruchowych wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, również pieszych i rowerzystów. Takie podejście 
do rozwiązania tych problemów może być czynnikiem zachęcają-

cym te grupy uczestników ruchu drogowego do wyboru właśnie 
takiego sposobu realizacji codziennych przemieszczeń.  

Przed organizatorami przestrzeni transportowej pojawiają się 
zatem nowe wyzwania dotyczące projektowania przestrzeni ulic 
w taki sposób aby udział ruchu pieszego oraz rowerowego w reali-
zacji codziennych przemieszczeń stopniowo wzrastał. Projektanci 
muszą przy tym pamiętać o bezpieczeństwie niechronionych 
uczestników ruchu drogowego gdyż jest to jedno z najważniejszych 
kryteriów przy wyborze takiego rodzaju przemieszczania.  

Analizując dostępne dane będące wynikiem zrealizowanych w 
ostatnich latach badań i pomiarów ruchu w Polsce można zauwa-
żyć, że przemieszczenia piesze i rowerowe są coraz istotniejszym 
sposobem przemieszczeń w miastach. Jednocześnie piesi i rowe-
rzyści wskazują (np. podczas wielu realizowanych badań kwestiona-
riuszowych) na liczne mankamenty infrastruktury transportowej 
dedykowanej tym uczestnikom ruchu drogowego [1, 2]. Można 
zatem stwierdzić, że istotny zadaniem do zrealizowania w ciągu 
najbliższych lat powinna być próba poprawy jakości i ciągłości np. 
infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz zbliżenie się do jakości 
i liczebności (długość ciągów rowerowych) infrastruktury w innych 
państwach (np. Holandia).  

Celem artykułu jest zaprezentowanie uwarunkowań i wymagań 
umożliwiających wykorzystanie przemieszczeń pieszych i prze-
mieszczeń rowerem do realizacji codziennych potrzeb transporto-
wych w miastach dzięki czemu możliwa będzie poprawa mobilności. 

1. POLITYKA MOBILNOŚCI 

Mobilność to tak naprawdę możliwość szybkiego, bezpieczne-
go i w miarę taniego przemieszczenia się z punktu A do punktu B. 
W czasach gdzie transport miejski opiera się głownie na samocho-
dach osobowych i komunikacji zbiorowej zrodziła się idea promo-
wania przemieszania się pieszo oraz przemieszania się rowerem. 
Wszelkie działania na rzecz poprawy mobilności w miastach na-
zwano polityką mobilności. Prekursorem takich działań w Polsce 
jest miasto stołeczne Warszawa, gdzie od kilku lat rozwijana jest 
przestrzeń transportowa dedykowana przede wszystkim niechronio-
nym uczestnikom ruchu drogowego.  
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Rys. 1. Logotyp Warszawskiej Polityki Mobilności [12] 
 

Głównym zadaniem polityki mobilności jest zwiększenie liczby 
podróży odbywanych pieszo, we wszystkich grupach wiekowych 
użytkowników przestrzeni transportowej (wzrost ruchliwości pie-
szej). Kolejne zadanie do zrealizowania w ramach polityki mobilno-
ści jest zapewnienie dobrych warunków ruchu pieszego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób o ograniczonych możliwościach 
ruchowych. Ważnym wyzwaniem dla projektantów będzie również 
przywrócenie ulicom i placom  funkcji miejskich oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego pieszych i 
rowerzystów. Zadaniami dotyczącymi ruchu rowerowego są przede 
wszystkim budowa DDR łącząca osiedla miasta z jego ścisłym 
centrum. Tworzenie kontrapasów ułatwiających rowerzystom poru-
szanie się po ulicach jednokierunkowych. Zadbanie o bezpieczeń-
stwo rowerzystów poprzez budowę bezpiecznych i bezkolizyjnych 
przejazdów rowerowych z dedykowana sygnalizacją świetlną. Po-
przez projektowanie i tworzenie właśnie w ten sposób przestrzeni 
transportowej mobilność w miastach powinna systematycznie wzra-
stać niwelując tym samym zakorkowanie ulic.  

2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTRUY   
DEDYKOWANEJ PIESZYM 

Ruch pieszy jest najczęściej występującym rodzajem prze-
mieszczeń w miastach. Od setek lat ludzie w ten właśnie sposób 
poruszają się. Ze względu na rozwój motoryzacji od pewnego czasu 
szczególną uwagę koncentrowano na zagadnieniach związanych z 
poprawa funkcjonowania pojazdów pomijając potrzeby pieszych. 
Często w celu zwiększenia przepustowości ograniczano szerokości 
chodników dzięki czemu możliwe było wygospodarowanie dodatko-
wych pasów ruchu dla pojazdów.  

Obecnie zauważalny jest trend mający na celu poprawę infra-
struktury dla osób poruszających się pieszo. Coraz częściej prze-
mieszczenia piesze są postrzegane jako podstawowa forma reali-
zacji potrzeb transportowych w przestrzeniach miejskich. Ruch 
pieszy dla prawidłowego funkcjonowania powinien mieć zapewnione 
odpowiednie komfortowe środowisko w przestrzeni obejmującej cały 
system infrastruktury ruchu i przebywania pieszych. Ciągi komuni-
kacyjne przeznaczone dla ruchu pieszego powinny zapewnić po-
wiązanie wszystkich elementów i części miasta w sposób bezpiecz-
ny, interesujący wizualnie i w miarę komfortowy [9]. Podstawową 
właściwością prawidłowo urządzonej „ulicy miejskiej” jest zapewnie-
nie wysokiego poziomu dostępności dla ruchu pieszego oraz stwo-
rzenie możliwości bezpiecznego i komfortowego korzystania z tej 
przestrzeni. Z tego punktu widzenia szczególnie potrzeby zapew-
nienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ważne jest 
uwzględnienie potrzeb dwóch grup użytkowników: osób o ograni-
czonej mobilności i osób z ograniczoną percepcją przestrzeni (np. 
niewidomi i słabowidzący). Zlikwidowanie barier oraz przystosowa-
nie rozwiązań do wymagań wynikających z obecności tych grup 
pieszych może być postrzegane jako korzystne rozwiązanie także 
dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. 

Wymagania stawiane przez użytkowników o ograniczonych zdolno-
ściach ruchowych są związane z wymiarami zajmowanej przez nich 
przestrzeni. Standardowe parametry projektowania uwzględniają 
szerokość (0,75 m) i wysokość (2,50 m, minimum 2,20 m) pojedyn-
czego pieszego. W ten sposób nie uwzględnia się jednak potrzeb 
osób chodzących o kulach, czy też korzystających z wózków inwa-
lidzkich (rys. 2). 
 

 
Rys. 2. Wymiary dotyczące pieszych przy projektowaniu dedyko-
wanej im przestrzeni [9]. 
 

Chodnik powinien umożliwiać swobodne minięcie się dwóch 
osób a pełna funkcjonalność może być osiągnięta wtedy, gdy zo-
stanie zapewniona możliwość minięcia się dwóch osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich (szerokości chodnika nie mniej-
szej niż 1,70 m). Zapewnienie dobrych warunków dla pieszych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich oznacza także:  
– stosowanie łagodnych spadków podłużnych, do 5% (wyjątkowo 

do 8%),  
– stosowanie małych spadków poprzecznych, do 2% (większe 

spadki wymuszają stosowanie większej siły podczas poruszania 
się),  

– eliminowanie uskoków i progów, 
– zapewnienie miejsca do wykonywania skrętów: przy obrocie 

wózkiem o 90° potrzebny jest obszar minimalny o wymiarach 
1,20 m x 1,20 m, a przy obrocie o 180° obszar o wymiarach 
1,50 m x 1,50 m.  
Wymagania osób niewidomych i słabowidzących powodują ko-

nieczność zapewnienia pasa ruchu pieszego całkowicie wolnego od 
przeszkód (w obrębie skrajni poziomej i pionowej) oraz położenia 
krawędzi tego pasa w odległości od linii zabudowy umożliwiającej 
kontakt laską ze ścianą budynku/ogrodzenia. W miastach ciągi 
piesze i rowerowe najczęściej projektowane są zgodnie z układem 
ulic. Narzuca to szereg uwarunkowań związanych z sytuowaniem 
użytkowników w przekroju ulicy (rys. 3)  

Kształtowanie ulicy i sytuowanie ciągu pieszego zależy od kilku 
czynników:  
– klasy drogi (związanej z nią prędkości dopuszczalnej pojazdów) 

i natężenia ruchu, co może wymuszać konieczność segregowa-
nia ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego,  

– planowanego wykorzystania ulicy przez grupy użytkowników 
(np. dążenie do ograniczania dostępności dla niektórych grup 
użytkowników), 

– ograniczeń dostępnej przestrzeni ulicy, co może determinować 
liczbę, szerokość i stopień segregacji poszczególnych ciągów 
komunikacyjnych oraz możliwość stosowania pasów zieleni,  

– konieczności zorganizowania parkowania (po obu stronach 
ulicy, liczba miejsc do parkowania, sposób zorganizowania par-
kowania). Istotnym elementem infrastruktury ruchu pieszego 
jest specyfika i lokalizacja przejść dla pieszych przez jezdnie, 
które mogą być projektowane jako: 
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– przejścia w poziomie jezdni: 
– z sygnalizacją świetlną,  
– bez sygnalizacji świetlnej,  
– bezkolizyjne (w innym poziomie niż jezdni):  
– nadziemne – kładki,  
– podziemne – tunele,  
– w poziomie ciągu pieszego – tunele lub kładki.  
 

 
Rys. 3. Przekroje ulic wraz z chodnikami i DDR [9] 
 

Przejścia dla pieszych należy projektować na skrzyżowaniach 
oraz odcinkach między skrzyżowaniami w miejscach gdzie występu-
ją naturalne poprzeczne ciągu ruchu pieszego oraz inne czynniki 
wywołujące potrzebę przejścia przez jezdnie np. przystanki komuni-
kacji zbiorowej. 

Lokalizacja przejść dla pieszych powinna być przedmiotem od-
rębnej analizy uwzględniającej: 
– charakter zagospodarowania przestrzennego przylegającego do 

ulicy,  
– wielkość i rodzaj ruchu pieszego,  
– wielkość i strefę miast,  
– klasę ulicy,  
– ewentualnie inne istotne czynniki.  

Przy rozmieszczaniu przejść dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną na odcinkach między skrzyżowaniami, odległość od naj-
bliższego przejścia lub skrzyżowani z sygnalizacją nie powinna być 
mniejsza niż:  
– 600 m dla ulic klasy GP,  
– 400 m dla ulic klasy G,  
– 200 m dla ulic klasy Z. 

Wyjątkowo podane odległości można zmniejszyć o 100 m. Mi-
nimalna szerokość przejścia dla pieszych przez jezdnie ulicy klasy 
GP wynosi 6,0 m a przez jezdnie ulic pozostałych klas 4,0 m. Przej-
ścia przez pas dzielący lub wyspę z krawężnikami należy projekto-
wać w poziomie jezdni z dopuszczalnym wzniesieniem krawężnika 
nie większym niż 2,0 cm.  

Na przejściach dla pieszych należy zapewnić azyl, czyli schro-
nienie dla pieszych w postacie wyspy z krawężnikami o minimalnej 

szerokości 2,5 m, przy modernizacji wyjątkowo 2,0 m w następują-
cych przypadkach:  
– między jezdnią a torowiskiem,  
– na odcinkach między skrzyżowaniami na dwukierunkowych 

jezdniach ulic klasy G o szerokości co najmniej 12 m,  
– na skrzyżowaniach, gdy brak jest wysp rozdzielających wlot od 

wylotu, których łączna szerokość wynosi 4 pasy ruchu lub wię-
cej  
Przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach powinny być projek-

towane na każdym wlocie/wylocie. Wyjątkowo dopuszcza się brak 
jednego przejścia na skrzyżowaniu. Przejścia dla pieszych należy 
wytyczyć prostopadle do osi jezdni, z dopuszczalnym odchyleniem 
nie większym niż 10o . Przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach 
powinny być projektowane w odległości co najmniej 5 m od krawę-
dzi skrajnego pasa ruchu.  
 

 
Rys. 4. Przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym 
[opracowanie własne]. 
 

Przejścia bezkolizyjne należy projektować na ulicach klasy E. 
Na ulicach klasy GP dopuszcza się stosownie w uzasadnionych 
przypadkach. Na ulicach pozostałych klas, przejścia bezkolizyjne 
nadziemne lub podziemne stosuje się tylko w wyjątkowych sytua-
cjach. Minimalna szerokość przejść bezkolizyjnych wynosi:  
– dla kładek – 3 m. 
– dla tuneli o długości do 30 m – 4,5 m. – 6 m 
– dla tuneli o długości ponad 30 m.  

W celu ułatwienia korzystania z przejść bezkolizyjnym osobom 
niepełnosprawnym, zaleca się w każdym przypadku obok schodów 
projektować pochylnie doprowadzające do pochylni. Pochylnie 
należy projektować gdy odległość od najbliższego przejścia w po-
ziomie jezdni jest większa niż 200 m. Pochylnie powinny spełniać 
następujące warunki:  
– szerokość: – minimalna – 2 m, – zalecana – 2,5 – 4,5 m,  
– pochylenie: – max – 8% (wyjątkowo 10% na długości do 10 m), 

– zalecane – 5%. 

3. ZASADY KSZTAŁTOWANIA INFRASTRUKTURY 
DEDYKOWANEJ ROWERZYSTOM 

Ruch rowerowy stanowi podstawowy składnik systemów trans-
portowych w obszarach śródmiejskich. Dynamiczny wzrost liczby 
rowerzystów w ostatnich latach narzuca obowiązek podejmowania 
działań przystosowujących ulice i place do rosnących potrzeb. 
Wieloletnie zaniedbania powinny zachęcać do poszukiwania roz-
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wiązań, które szybko i bez angażowania nadmiernych środków 
będą przynosić zauważalną poprawę sytuacji ruchu rowerowego, w 
połączeniu z działaniami porządkującymi przestrzeń ulic i placów. 
Projektowanie infrastruktury rowerowej niesie ze sobą wiele korzy-
ści dla użytkowników mianowicie:  
– ułatwienie podróżowania bez samochodu, 
– poprawa bezpieczeństwa ruchu, 
– skrócenie czasów podróżowania w centrum miasta, 
– poprawa kondycji psychofizycznej, 
– zmniejszenie kosztów podróżowania, 
– zwiększenie stopnia elastyczności odbywania podróży. 

Korzyści dla organizatora ruchu rowerowego: 
– zmiana podziału zadań przewozowych (zwiększenie udziału 
– podróży wykonywanych bez samochodów), 
– możliwość przekształcenia przestrzeni ulic i placów, 
– zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
– związanych z systemem transportowym, 
– kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, otwartego na 
– promowanie ekologicznych form transportu, 
– poprawa zdrowia publicznego 

Z takiego podejścia do planowani przestrzeni miejskich wynika-
ją również korzyści dla środowiska miejskiego:  
– poprawa warunków życia i jakości środowiska miejskiego 

(zmniejszenie emisji hałasu oraz szkodliwych substancji wydzie-
lanych do powietrza przez inne środki transportu), 

– zmniejszenie zatłoczenia ulic samochodami (pojazdów w ruchu, 
a także przestrzeni zajmowanej przez zaparkowane pojazdy) z 
możliwością przeznaczenia ich na cele społecznokulturalne, 

– wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem. 
Przy projektowaniu i realizacji w przestrzeni poszczególnych 

elementów infrastruktury rowerowej powinno się zawsze uwzględ-
niać pięć głównych zasad [11]:  
– spójność, infrastruktura rowerowa powinna tworzyć spójną 

całość i łączyć większość źródeł i celów ruchu w mieście,  
– bezpośredniość, infrastruktura rowerowa powinna zapewniać 

użytkownikom możliwie najkrótsze połączenia, umożliwiające 
szybkie poruszanie się po mieście, w sposób konkurencyjny do 
samochodu,  

– atrakcyjność, infrastruktura rowerowa powinna: odpowiadać 
potrzebom użytkowników, być dopasowana do otoczenia i być 
dobrze powiązana z funkcjami miasta,  

– bezpieczeństwo, infrastruktura rowerowa powinna gwarantować 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno rowerzystom jak i 
pozostałym użytkownikom drogi, 

– wygoda, infrastruktura rowerowa powinna zapewniać wygodną 
jazdę rowerem dzięki stosowaniu wysokich standardów projek-
towania, wykonania i eksploatacji.  
Poszczególne elementy infrastruktury rowerowej są projekto-

wane i realizowane w przestrzeni miejskiej w oparciu o standardy 
projektowe, które są przygotowywane przez podmioty do tego 
uprawnione w danym mieście a następnie zatwierdzane przez 
podmioty administracji publicznej. 
Infrastrukturą dedykowaną rowerzystom są: chodniki, drogi dla 
rowerów i pieszych, deptaki z dopuszczonym ruchem rowerów, 
które mogą mieć jedną z poniższych kategorii:  
– trasy główne: łączą wszystkie ważniejsze obszary miasta i 

główne węzły tras rowerowych, których funkcją jest obsługa ru-
chu międzydzielnicowego oraz innych najważniejszych relacji w 
skali miasta, 

– trasy zbiorcze: łączą osiedla i inne ważne obszary z trasami 
głównymi i węzłami oraz trasy główne ze sobą, których funkcją 
jest uzupełnienie sieci tras głównych i rozprowadzenie ruchu 
rowerowego w obrębie dzielnic, oraz skrócenie drogi i czasu 

przejazdu na relacjach międzydzielnicowych i zwiększenie spój-
ności na poziomie sieci,  

– trasy lokalne (dojazdowe): wszystkie pozostałe trasy rowerowe, 
którym można przypisać funkcję obsługi ruchu docelowo- źró-
dłowego i uzyskanie 100 proc. powiązań źródeł i celów podróży 
objętych systemem rowerowym miasta,  

– trasy (szlaki) rekreacyjne: trasy umożliwiające rekreację i sport 
rowerowy, dzielą się na:  

– główne: umożliwiają rekreację rowerową w mieście, w tym 
szybką jazdę na długich odcinkach, a zarazem bezkolizyjny, 
wygodny wyjazd z miasta na głównych kierunkach i dojazd do 
najbardziej atrakcyjnych turystycznie obszarów podmiejskich, 
do innych szlaków rekreacyjnych, do innych miejscowości i wę-
złów regionalnej komunikacji zbiorowej,  

– pomocnicze: o mniejszym znaczeniu oraz większej specjalizacji: 
np. większym stopniu trudności, zorientowane na zwiedzanie 
danego obszaru lub na rekreację rodzinną, z małymi dziećmi,  

– pozostałe: wyczynowe, terenowe, lokalne itp. 
Dla wydzielonych dróg rowerowych stosuje się nawierzchnię bi-

tumiczną o wysokim standardzie równości na podbudowie o grubo-
ści co najmniej 10 cm z kruszywa łamanego, wałowanego, stabili-
zowanego chudym betonem, z obrzeżem betonowym. Warstwa 
ścieralna musi mieć grubość przynajmniej 3 cm oraz minimalizować 
opory toczenia i drgania. Dopuszczalne jest stosowanie nawierzchni 
z betonu cementowego tam, gdzie wynika to z uwarunkowań kon-
strukcyjnych. Ze względu na wygodę (opory toczenia), bezpieczeń-
stwo (nierówności), trwałość oraz czytelność dla użytkowników 
(pieszych i rowerzystów), powinno stosować się nawierzchnię asfal-
tową. Poniżej zaprezentowana drogę dla rowerów wykonana z taką 
właśnie nawierzchnią. 

 

 
Rys. 5. DDR z asfaltową nawierzchnią [opracowanie własne]. 
 

Szerokość wydzielonej drogi rowerowej na poziomie na-
wierzchni to:  
– 1,5 m i więcej dla jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej 

(zalecane 2,0 m dla tras głównych), 
– 2,0 m i więcej dla drogi dwukierunkowej (zalecane 2,5 m i wię-

cej zwłaszcza dla tras głównych), 
– 3,0 m i więcej dla dwukierunkowej drogi pieszo-rowerowej. 

Kolejnym bardzo ważnym aspektem przy projektowaniu tras 
rowerowych jest promień łuku. 

Promień łuku jest jednym z głównych czynników, decydujących 
o prędkości projektowej oraz bezpieczeństwie i wygodzie użytkowa-
nia drogi rowerowej. W związku z tym dla różnych kategorii dróg 
rowerowych należy stosować różne minimalne promienie łuków, 
gdzie prędkość projektowa oraz minimalny promień łuku powinny 
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być odpowiednio: 12 km/h – 4,0m, 20 km/h – 10,0m, 30 km/h – 
20,0m  

4. PRZYKŁADY INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ  
W RADOMIU 

Radom jest miastem, w którym w ostatnich latach zrealizowano 
wiele inwestycji z zakresu infrastruktury dedykowanej rowerzystom. 
Wiele z tych inwestycji powstało dzięki zaangażowaniu stowarzy-
szeń rowerowych: Bractwo Rowerowe oraz początkujący Radom Na 
Rowerze. Z roku na rok przybywa kilometrów tras rowerowych oraz 
udogodnień takich jak chociażby kontrapasy na ulicach jednokie-
runkowych, przejazdy przez skrzyżowania czy też śluzy rowerowe. 
W 2016 roku w Radomiu funkcjonowało 43 km ciągów komunika-
cyjnych przeznaczonych dla ruchu rowerowego oraz ok. 14 km ulic 
z dopuszczonym kontraruchem. Plany obejmujące budowę infra-
struktury rowerowej pokazują, że kolejne lata w Radomiu będą 
owocne jeśli chodzi o wykonanie projektów z Budżetu Obywatel-
skiego. Poniżej zaprezentowano mapę z infrastrukturą rowerową 
w Radomiu.  
 

 
Rys. 6. Sieć infrastruktury rowerowej w Radomiu [6], gdzie: 

– drogi rowerowe (linia niebieska), 
– ciągi pieszo-rowerowe (linia fioletowa), 
– pasy ruchu (linia żółta), 
– kontraruch (linia czerwona), 
– drogi w budowie (linia pomarańczowa), 
– propozycje dróg rowerowych (linia ciemnozielona). 

 
Większość projektów wykonywana jest w ramach Budżetu 

Obywatelskiego do, którego wnioski zgłaszają głównie będący w 
Bractwie Rowerowym miłośnicy „dwóch kółek”. Poniżej zaprezento-
wano ostatnio wykonanie udogodnienia dla rowerzystów w Rado-
miu. 
 

 
Rys. 7. Łącznik powstały z Budżetu Obywatelskiego [opracowanie 
własne]. 
 

 
Rys. 8. Nowopowstająca droga dla rowerów [opracowanie własne]. 
 

 
Rys. 9. Przebudowane skrzyżowanie na ul. Moniuszki – Traugutta z 
udogodnieniami dla rowerzystów [opracowanie własne]. 
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Rys. 10. Przebudowane skrzyżowanie z udogodnieniami dla rowe-
rzystów na ul. Traugutta [opracowanie własne]. 

 

 
Rys. 11. Przebudowane skrzyżowanie z udogodnieniami dla rowe-
rzystów [opracowanie własne]. 
 

Miasto Radom jako jedno z nielicznych w Polsce wprowadza 
coraz to nowsze rozwiązania techniczne dotyczące infrastruktury 
rowerowej. Niestety nawet mimo takich działań sieć rowerowa 
Radomia nie jest jeszcze spójna co w znaczący sposób utrudnia 
przemieszczanie się z osiedli do ścisłego centrum Radomia. Plany 
na najbliższe lata pokazują jednak, że połączenia takie zostaną 
wybudowane ułatwiając tym samym mieszkańcom podróżowanie z 
wykorzystaniem roweru.  

PODSUMOWANIE 

Kształtowanie przestrzeni transportowej jest zadaniem bardzo 
trudnym oraz stawiającym wiele wyzwań osobom zajmującym się 
ich tworzeniem. Nie mniej jednak właśnie dobrze zaprojektowana 
i dobrze wykonana infrastruktura dedykowana niechronionym 
uczestnikom ruchu drogowego wpływa na poprawę mobilności w 
miastach. Podstawowym celem takich działań jest niwelowani zatło-
czenia, które w znaczący sposób utrudnia poruszanie się po mia-
stach a w szczególności po ich centralnych obszarach. Dobrym 
przykładem miasta, które wraz ze stowarzyszeniami rowerowymi 

kładzie duży nacisk na rozwój infrastruktury dedykowanej rowerzy-
stom i pieszym jest Radom.  

Na zakończenie należy wyrazić nadzieję, że wszystkie miasta 
w Polsce będą chciały poprawiać infrastrukturę dla najbardziej 
zagrożonych wypadkami uczestników ruchu drogowego poprzez 
wprowadzania odpowiedniej polityki mobilności. 
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Shaping the transport space dedicated to pedestrians and 
cyclists as an element of shaping mobility in cities 

This article presents the basic requirements for the 
movement of pedestrians and cyclists on the transport space 
dedicated to them. In addition, rules for shaping infrastruc-
ture for pedestrians and cyclists were defined. The mobility 
policy and its tasks to improve transport in urban areas have 
also been discussed. The theoretical reflections were illus-
trated with examples of solutions put into operation in Ra-
dom. 
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