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Usprawnienie trasy autobusu komunikacji 
miejskiej-buspas  

 
 

Monika Szada-Borzyszkowska, Wiesław Szada-Borzyszkowski  

W publikacji przedstawiono usprawnienie przebiegu trasy autobusu 
komunikacji miejskiej. Proces optymalizacji przeprowadzono na 
przykładzie konkretnego miasta, jakim jest Tczew. Opisano środki 
transportu, jakimi wykonywane są przewozy pasażerów w mieście. 
W części praktycznej dokonano analizy komunikacji miejskiej miasta 
Tczewa z uwzględnieniem popytu pasażerów na usługi komunikacyjne 
w przeciągu kilku lat. Zaproponowano zmianę trasy autobusu 
komunikacji miejskiej poprzez pas jezdni przeznaczony dla autobusów, 
pozwalający na skrócenie czasu przejazdu autobusów na trasie.  

 
Słowa kluczowe: transport miejski, autobus miejski, 
usprawnienie trasy. 

 
Wstęp 

W miastach, w których rozwija się przemysł, potrzeba 
utrzymania komunikacji miejskiej jest na dość wysokim 
poziomie. Firma wykonująca przewóz pasażerów 
dojeżdżających do szkoły, pracy, centrum miasta, musi stanąć 
przed wyborem, jakimi ulicami miejskimi miałaby się 
przemieszczać, aby zapewnić pasażerom komfortowe i szybkie 
dotarcie do celu podróży. Sposobem rozwiązania problemu 
mogą być nowo powstające trakty drogowe, bądź nowe ciągi 
komunikacyjne. Również optymalizacja trasy może 
zaoszczędzić pieniądze przewoźnika, a tym samym poprawić 
czas przejazdu, który ma wielki wpływ na zadowolenie 
pasażerów, którzy będą docierać szybciej do zaplanowanego 
celu podróży. 
 

1. Infrastruktura transportu miejskiego 
 

Infrastruktura transportu miejskiego może przyjmować wiele 
elementów. Głównymi są przede wszystkim trasy, ale również 
przystanki zarówno autobusowe, tramwajowe, jak  
i trolejbusowe. Do elementów infrastruktury zaliczyć można 
stacje końcowe nazywane pętlami, węzły integracyjne, inaczej 
zwane przesiadkowymi oraz zajezdnie. Trasy autobusów 
(zazwyczaj komunikacji miejskiej lub pozamiejskiej), 
trolejbusów, mikrobusów czy midibusów prowadzone są 
zazwyczaj z innym ruchem samochodowym, na wspólnej jezdni, 
zazwyczaj na tym samym pasie ruchu [6]. Niekiedy oczywiście 
zdarzają się pasy wydzielone specjalnie dla autobusów czy też 
taksówek. Wydzielenie w środku jezdni pasów ruchu dla 
autobusów uważa się za uzasadnione, kiedy w godzinie szczytu 
ruch autobusowy przekracza od 60 do 90 wozów/godz., 
przewożących co najmniej 2400÷3600 pasażerów w jednym 
kierunku jazdy [5]. 

Szybki rozwój motoryzacji ściśle powiązany jest  
z zatłoczeniem obszarów śródmiejskich. Alternatywą podróży 
stała się komunikacja zbiorowa, ze względu na wielokrotnie 
większą pojemność niż w przypadku samochodów osobowych. 
Transport zbiorowy stał się najbardziej ekonomicznym środkiem 

transportu w rejonach o dużej gęstości celów podróży, 
zwłaszcza w śródmieściach miast [1]. Aby zapewnić sprawne 
oraz szybkie przesiadanie się z jednego pojazdu komunikacji do 
drugiego, miasto powinno posiadać przygotowaną do tego celu 
odpowiednią infrastrukturę punktową. Mowa tu nie tylko  
o przystankach autobusowych, ale również o pętlach, czy też 
węzłach przesiadkowych zwanych coraz częściej węzłami 
integracyjnymi. 

Społeczno–gospodarczy rozwój miasta uwarunkowany jest 
między innymi sprawnie funkcjonującym systemem 
transportowym. Powinien on zapewniać właściwą dostępność 
komunikacyjną, przepustowość sieci drogowej, 
zminimalizowanie zanieczyszczeń środowiska oraz korzystny 
dla klientów poziom usług przewozowych [7]. Dążenie do 
polepszenia jakości usług publicznych wykonywanych przez 
samorządy terytorialne dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
stał się powodem do poszukiwania nowych źródeł do ich 
finansowania. Zadania samorządu określone są ustawowo. 
Samorząd nie może odstąpić od ich wykonywania ze względu 
na ograniczenia finansowe, może natomiast sprywatyzować ich 
wykonywanie [3]. 

Swobodę ruchu pojazdów ogranicza wzrastające 
zatłoczenie jezdni ulicznych. W miastach, w miarę wzrostu 
natężenia ruchu zaczyna maleć prędkość pojazdów komunikacji 
zbiorowej. Malejąca prędkość komunikacyjna powoduje 
zaburzenie regularności kursowania autobusów [4]. Wzmożony 
ruch, coraz większa liczba pojazdów poruszających się po 
ulicach miasta wymusza na inżynierach ruchu zastosowanie 
niezbędnych rozwiązań usprawniających ruch w mieście. Duże 
miasta są miejscami, gdzie wielu mieszkańców pobliskich 
miejscowości znajduje zatrudnienie. Opóźnienie pojazdu 
komunikacji zbiorowej ma poważne skutki w dotarciu do miejsca 
zatrudnienia. Rozkład jazdy komunikacji autobusowej często 
powiązany jest z rozkładem jazdy pociągów dojeżdżających do 
miasta. Opóźnienie autobusu może skutkować odjazdem 
pociągu, a co za tym idzie spóźnieniem się mieszkańca do 
pracy. Każde usprawnienie trasy autobusu komunikacji miejskiej 
wpłynie na czas podróży pasażerów poprzez uniknięcie zatorów 
drogowych w szczytowych godzinach. W konsekwencji 
pozytywnie zmieni się regularność przewozów oraz zwiększy się 
prędkość przewozowa pojazdów komunikacji miejskiej. 
 

2. Analiza komunikacji miejskiej 
 

W ciągle rozrastających się średniej wielkości miastach 
występuje potrzeba utrzymania komunikacji miejskiej na dość 
wysokim poziomie. Rozumie się przez to utrzymanie 
punktualności odjazdów, zgodnych z rozkładami jazdy, jak  
i optymalizacji tras poprzez wybranie możliwie krótszej trasy 
autobusu. Powstające nowe trakty drogowe, obwodnice 
śródmiejskie oraz drogi osiedlowe mogą pomóc w wyszukaniu 
odpowiedniej trasy przejazdu pojazdom komunikacji zbiorowej. 
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Nowa, krótsza trasa autobusu pomogłaby w zaoszczędzeniu 
czasu, a co za tym idzie również pieniędzy przez przewoźnika. 
W miastach o dużej gęstości zaludnienia istnieje potrzeba 
poprowadzenia transportu pasażerskiego na dość wysokim 
poziomie. Każdego dnia pojazdy komunikacji miejskiej 
przewożą mieszkańców miasta z osiedli dowożąc pasażerów do 
zakładów pracy najczęściej zlokalizowanych w strefie 
ekonomicznej, na przedmieściu. W sprawnym oraz 
bezpiecznym dotarciu do celu występuje potrzeba 
wprowadzenia wielu linii komunikacji, oraz zorganizowaniu 
przewozu po utwardzonych jezdniach. 

W artykule przedstawiono analizę oraz optymalizację 
logistyki transportu miejskiego na przykładzie badań linii 
autobusowych komunikacji miejskiej w Tczewie. Podobną 
analizę można wykonać w dowolnym innym mieście 
borykającym się z problemem punktualności miejskiej 
komunikacji zbiorowej. 

Na całkowitej powierzchni miasta przekraczającej 22 km2  
każdego dnia po 10 liniach autobusowych poruszają się co 
najmniej 24 pojazdy komunikacji miejskiej. Łączna długość tras 
wszystkich linii komunikacji miejskiej w Tczewie wynosi 78 km. 
Większość tras autobusowych rozpoczyna swój bieg z dworca 
PKP, natomiast kończą na pętli Czyżykowo, dzielnicy położonej 
w południowo wschodniej części miasta. Część tras rozpoczyna 
i kończy bieg na węźle transportowym zlokalizowanym przy 
dworcu PKP, zataczając koło. Przystanki zazwyczaj 
zlokalizowano blisko skrzyżowań z ulicami osiedlowymi bądź 
blisko zakładów pracy. Ich nazwy zwykle pochodzą od nazwy 
ulicy, która krzyżuję się z drogą, na której zlokalizowany jest 
przystanek, znajdującym się w pobliżu przystanku zakładem 
pracy lub innym punktem orientacji jakim może być np. szkoła, 
wieża widokowa, nazwa skweru itp. 

Istotnym z punktu widzenia opłacalności funkcjonowania 
miejskiej komunikacji autobusowej jest popyt na takie usługi. Na 
rys. 1 przedstawiono popyt na usługi komunikacyjne w latach 
2008÷2013. 

Rys. 1. Popyt na usługi komunikacyjne w latach 2008÷2013 [2] 
 
Ilość osób korzystających z komunikacji miejskiej 

uzależniona jest ściśle z punktualnością oraz czasem podróży 
do miejsca docelowego. Jeżeli czas przejazdu autobusu będzie 
zawsze jednakowy (bez opóźnień), a tym samym krótszy od 
czasu przejazdu samochodem osobowym, to ten sposób 
podróżowania będzie coraz częściej wybierany przez ludzi. 
 

3. Rozwiązanie usprawnienia trasy autobusu 
 

Przejazd autobusu krótszą trasą niewątpliwie zapewnia 
oszczędności dla przewoźnika. Oszczędność, a zarazem 
większe zadowolenie pasażerów zapewnić może krótszy czas 
przejazdu autobusu po wyznaczonej trasie. Większość miast,  
w tym także Tczew, boryka się z problemem zatorów drogowych 
w pobliżu centrum miasta. W szczególności, w „godzinach 
szczytu” dotarcie do centrum miasta może okazać się dłuższe, 

ze względu na ograniczoną przepustowość i duży natłok 
pojazdów. Pojazdy komunikacji miejskiej tracą cenny czas na 
mozolne poruszanie się w zatorach drogowych. W Tczewie 
uwagę przykuwa utrudniony dojazd do skrzyżowania o ruchu 
okrężnym, zlokalizowanym przy Urzędzie Miejskim na Placu 
Józefa Piłsudskiego. Ulica Wojska Polskiego, po której 
poruszają się autobusy komunikacji miejskiej jest łącznikiem 
północnej oraz zachodniej części z centrum miasta.  

Niestety wybudowane w pobliżu jedni zabytkowe kamienice 
Starego Miasta uniemożliwiają poszerzenie jezdni w dwóch 
kierunkach. Autobus komunikacji miejskiej zatrzymuje się na 
dwóch przystankach na całej długości ulicy Wojska Polskiego  
w kierunku centrum miasta. Sześć, spośród dziesięciu linii  
w Tczewie, w tym poddana optymalizacji trasy linia nr 2 
zatrzymuje się na przystanku Wojska Polskiego–Basen. Na 
rysunku 2 przedstawiono zdjęcie Ulicy Wojska Polskiego, od 
przystanku Wojska Polskiego-Basen oraz ronda przy Urzędzie 
Miasta w Tczewie. Kolorem czerwonym zaznaczono trasę 
autobusów linii 2 i 12, natomiast kolorem żółtym - odcinek 
poddany analizie. 

 
Rys. 2. Rzut ulicy Wojska Polskiego wraz ze skrzyżowaniem 
przy Urzędzie Miasta  
 

Na rysunku 3 zaprezentowano zator okolicy ronda przy 
Urzędzie Miasta. Ilustracja a) ukazuje zatłoczoną ulicę Wojska  
Polskiego, tuż przed wjazdem na rondo, natomiast zdjęcie b) - 
zator drogowy na ulicy Wojska Polskiego (widok od strony ul. 
Mikołaja Kopernika). 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 3. Zator w okolicy ronda przy Urzędzie miasta a) tuż przed 
wjazdem na rondo, b) przy ulicy Mikołaja Kopernika 
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Opóźnienie autobusów (średnie opóźnienie wynikające  
z przeprowadzonych pomiarów 65 sek.) spowodowane jest 
zatorem drogowym, który występuje przy skrzyżowaniu o ruchu 
okrężnym, przy Urzędzie Miasta w „godzinach szczytu”. 
Zazwyczaj zator rozpoczyna się w obrębie ulicy Mikołaja 
Kopernika. Na rysunku 4 zaprezentowano drogę przebytą przez 
autobus w trakcie pomiarów od ulicy Mikołaja Kopernika 
(początek pomiaru) do zatrzymania się pojazdu na przystanku 
Pl. Piłsudskiego (koniec pomiaru). Pomiary zostały wykonane 
podczas tych samych kursów autobusu linii nr 2, co pomiary 
czasu przejazdu od przystanku Wojska Polskiego-Basen, na 
przystanek Pl. Piłsudskiego. 
 

 
Rys. 4. Droga przebyta przez autobus w trakcie pomiarów od ul. 
Mikołaja Kopernika do zatrzymania się pojazdu na pl. 
Piłsudskiego  
 

Przejazd autobusów odcinkiem o długości 202 metrów od 
ulicy Mikołaja Kopernika przez rondo do momentu zatrzymania 
się na przystanku Pl. Piłsudskiego zajmuje autobusom 
komunikacji miejskiej średnio 86 sekund. Częściowe ominięcie 
zatoru drogowego pomogłoby w skróceniu czasu przejazdu 
autobusów na tej trasie. 

Niestety w ciągu ulicy Wojska Polskiego zlokalizowane są 
zabytkowe kamienice, które uniemożliwiają budowę buspasa na 
części ulicy. Propozycja zakłada więc wybudowanie 160 
metrowego odcinka pasa przeznaczonego dla autobusów 
komunikacji miejskiej oraz służb  komunalnych, który mógłby 
zwiększyć punktualność przyjazdu autobusów na Plac 
Piłsudskiego, a także skrócić czas przejazdu autobusu na całej 
długości trasy. Zakładając, że autobus przejeżdża 160 metrowy 
odcinek pasa ruchu ze średnią prędkością komunikacyjną 
równą 20 km/h (5,56 m/sek) to czas przejazdu autobusu po 
buspasie wynosi ok. 29 sek. Daje to około minutowe 
oszczędności czasowe w stosunku do obecnego czasu 
przejazdu autobusu (86 sek. – 29 sek. = 57 sek.). 

Sposobem na ominięcie części zatoru drogowego jest 
budowa dodatkowego pasa przeznaczonego wyłącznie dla 
autobusów, tzw. buspasa. Na rysunku 5 przedstawiono 
propozycję rozwiązania problemu zatoru przy Urzędzie Miasta. 
Kolorem czerwonym pokazano obecną trasę autobusu nr 2, 
natomiast na zielono zaznaczono propozycję ominięcia 
skrzyżowania. 

 
Rys. 5. Schemat buspasa przy Urzędzie Miasta  
 

Pas omijający rondo, służący do skrętu w prawo, w tym 
przypadku będzie pasem jezdni, po której będą poruszały się 
autobusy komunikacji miejskiej, pozamiejskiej oraz służby 
komunalne. Parametry drogi, zgodnie z zagospodarowaniem 
przestrzennym miasta, to jezdnia o szerokości 3,5 metra i kącie 
nachylenia 1% (na łuku 2%). Ze względu na niewielką prędkość 
komunikacyjną po buspasie oraz niższe koszty budowy, 
nawierzchnia może zostać wykonana z kostki brukowej.   

Propozycja zakłada również zagospodarowanie terenu  
w bliskiej okolicy buspasa. Wobec tego, przebudowie również 
ulegnie płyta peronowa przystanku przy Placu Piłsudskiego. Ze 
względu na częstotliwość odjazdu autobusów wynoszącą blisko 
20 autobusów na godzinę peron powinien mieć długość 20 
metrów. Buspas nie powinien znacząco wpłynąć na zaburzenie 
dotychczasowej infrastruktury punktowej. Do jego budowy nie 
trzeba będzie usuwać budynków mieszkalnych, ale dla 
polepszenia widoczności konieczne będzie wycięcie kilku drzew 
kasztanowych.   
Ważnym elementem jest również oznakowanie nowopowstałego 
traktu. Niezbędne jest oznakowanie pionowe oraz poziome. Na 
ulicy Wojska Polskiego ustawiony powinien zostać znak nakazu 
D-12, natomiast na samym buspasie pojawić się powinno 
poziome oznakowanie w postaci namalowanego na nawierzchni 
jezdni białego oznaczenia P-22 „BUS”. Na rys. 6 
zaprezentowano widok znaków, które powinny się pojawić wraz 
z wdrożeniem propozycji. 
 
a) b) 

  
Rys. 6. Oznaczenie buspasa: a) znak nakazu D-12, Buspas,  
b) oznakowanie poziome, znak P-22 
 

Budowa buspasa w swoim założeniu ma skrócenie czasu 
jazdy autobusu po trasie. Obliczenia pokazały, że pojazd 
komunikacji miejskiej mógłby dotrzeć do pętli autobusowej 
minutę szybciej dzięki ominięciu zatoru drogowego przy 
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Magistracie. Należy dodać, iż autobus skraca trasę przejazdu, 
ale również nie omija żadnego z przystanków. 

 
Podsumowanie 

Propozycja buspasa, mającego na celu ominięcie zatoru 
drogowego powstającego w godzinach szczytu, w centrum 
miasta, potwierdza że: 

1. Zaprojektowanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów 
komunikacji miejskiej spowoduje ominięcie „zakorkowanego” 
ronda oraz szybsze o 57 sekund dotarcie do celu. 

2. Peron przystanku przy Placu Józefa Piłsudskiego 
powinien posiadać 20 metrów długości, ze względu na to, iż 
natężenie ruchu autobusowego nie przekracza 20 pojazdów na 
godzinę. 

Skrócony czas przejazdu autobusów komunikacji miejskiej 
spowodowany zmianą infrastruktury drogowej poprzez 
wybudowanie dodatkowego pasa ruchu, pozwoliłby zwiększyć 
ilości kursów autobusów komunikacji miejskiej w ciągu jednego 
dnia. Propozycja zakłada budowę pasa ruchu o długości 160 
metrów, przeznaczonych dla autobusów komunikacji miejskiej 
oraz pojazdów komunalnych. Zator, tworzący się każdego dnia 
w tzw. godzinach szczytu powoduje opóźnienia na trasach 
autobusów sześciu, spośród dziesięciu linii autobusowych. 
Przedstawione rozwiązanie pozwoliłoby na ominięcie zatoru 
drogowego. Jak wykazały obliczenia, w godzinach szczytu,  
w mieście występujących pomiędzy godziną 14, a godziną 17, 
autobusy dzięki usprawnieniu skróciłyby czas przejazdu na 
trasie około minuty. Rozwiązanie to pozwoliłoby na wyjazd 
mniejszej liczby pojazdów prowadzących transport zbiorowy  
w mieście, ponieważ autobusy sześciu, spośród dziesięciu linii 
szybciej dojeżdżałaby do pętli autobusowej i mogłyby 
natychmiast rozpoczynać kurs na trasie innej linii, zgodnie  
z rozkładem jazdy. Dodatkowym atutem projektu jest 
niewątpliwie sam system informacji dla pasażerów. Czytelne, 
duże ekrany świetlne ustawione pod kątem, tak, aby 
pasażerowie mogli swobodnie odczytać, o której nadjedzie 
autobus linii, na którą czekają. Stare, kartkowe rozkłady jazdy 
stałyby się wówczas bezużyteczne. Na ekranie wyświetlano by 
również ewentualne opóźnienia autobusów. 
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Improving the route of public transport-buspas 

 
The publication presents the improvement of the route bus public 

transport. The optimization process was carried out on the example of 
Tczew of city. It also includes a description of the means of  transport, 
which are used by passenger in the city. The practical part focuses on 
the analysis of public transport on the example  of Tczew city. An 
alternative bus route has been suggested using the bus only lane 
which makes the time of the journey shorter.  

 
Key words: Urban transport, city bus, route improvement. 

 
 

 


