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NOWE ELEMENTY INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTU DROGOWEGO W RADOMIU 

W OCENIE JEGO MIESZKA�CÓW

Streszczenie 
W artykule omówiono wybrane, podstawowe problemy zwi�zane z funkcjonowaniem infrastruktury 

transportowej w miastach. Ponadto przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 
w Radomiu. Badania te miały na celu zdobycie opinii kierowców na temat funkcjonowania nowych 
i zmodernizowanych w ostatnich latach elementów infrastruktury transportu drogowego w Radomiu.  

WST�P 
Człowiek w celu realizacji swoich potrzeb transportowych porusza si� za po�rednictwem 

swoich mi��ni lub korzysta z jakiego� �rodka transportu. Najcz��ciej przemieszczamy si�
z domu do pracy, szkoły, na zakupy, itp. Wszyscy chcemy przemieszcza� si� szybko, 
efektywnie, tanio i wygodnie.  

Ka�dy mieszkaniec europejskiej aglomeracji sp�dza w podró�y ł�cznie około 1-1,5 godziny 
dziennie. Na t� podró� składa si� cz�sto przejazd na co najmniej trzech-czterech trasach, 
a przemieszczaj�cy si� ludzie wykonuj� w tym czasie jedno-dwa działania zwi�zane z prac�
czy załatwianiem prywatnych spraw. 

W wi�kszo�ci miast układy infrastruktury drogowej s� niedostosowane do realizowanych 
potrzeb transportowych nast�pstwem czego jest nadmierne zatłoczenie i problemy 
z zachowaniem płynno�ci ruchu. Przyczyn� tych problemów jest z jednej strony szybki 
wzrost liczby pojazdów i mobilno�ci ludno�ci a z drugiej strony cz�sto brak rozs�dnej 
polityki rozwoju systemu transportu drogowego oraz niedoinwestowanie zada� dotycz�cych 
infrastruktury drogowej. To z kolei przekłada si� na powstawanie coraz wi�kszych utrudnie�
dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Konsekwencj� tego s� coraz wi�ksze straty 
czasu i coraz wi�ksze zagro�enia zwi�zane z bezpiecze�stwem ruchu drogowego w obszarach 
zurbanizowanych. 

Polskie miasta wypełniaj� si� coraz szczelniej samochodami [1,3]. W najwi�kszych 
polskich miastach w godzinie szczytu pojazdy poruszaj� si� ze �redni� pr�dko�ci� nie wi�ksz�
ni� 19 km/h. Ponadto utrudnienia ruchu, które obserwujemy w miastach przekładaj� si� na 
straty szacowane na ok. 4,2 mld zł rocznie [3,4]. 
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1. ZAKRES REKONSTRUKCJI INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTOWEJ W MIASTACH 
Za czynniki determinuj�ce wielko�� i charakter potrzeb przewozowych w mie�cie mo�na 

uzna�: wielko�� (a w nim: liczb� ludno�ci, obszar miasta, kształt miasta) i struktur�
przestrzenno-funkcjonaln� (najwa�niejsz� rol� odgrywaj� funkcje miasta, stopie� rozwoju, 
i ich wzajemne rozmieszczenie). Potrzeby przewozowe w zakresie przewozu ładunków 
zwi�zane s� z charakterem miasta i jego funkcjami. Ich wielko�� jest w pewnym stopniu 
uzale�niona od potrzeb osób i mo�liwo�ci ich zaspokajania. 

W polskich miastach g�sto�� sieci drogowej mo�na ogólnie uzna� jako w miar� poprawn�. 
Zdecydowanie gorzej oceniane s� parametry techniczno-u�ytkowe, funkcjonalne, 
przestrzenne itp. infrastruktury transportowej. Infrastruktura drogowa w miastach nie spełnia 
współczesnych wymaga�. Poprawa tych parametrów to w istocie pełna rekonstrukcja 
istniej�cych dróg w miastach oraz ich uzupełnienie o budow� nowych elementów w celu 
poprawy funkcjonalno�ci sieci drogowej w istniej�cej i planowanej strukturze 
zagospodarowania przestrzennego. 

Projektowanie miejskich dróg i ulic to specyficzna dziedzina. Ograniczona dost�pno��
terenów w wielu miastach jest zasadniczym problemem w projektowaniu nowych ulic oraz 
ich przebudowy. W obszarach zurbanizowanych usprawnianie układów komunikacyjnych nie 
jest prostym przedsi�wzi�ciem, poniewa� trzeba si� wpasowa� w istniej�cy układ drogowy 
oraz cz�sto w projekcie miejskiej ulicy trzeba pogodzi� ró�ne interesy, ró�nych uczestników 
korzystaj�cych z poszczególnych elementów infrastruktury transportowej.  

Infrastruktura transportowa w miastach kształtowana była najcz��ciej przez lata poprzez 
przekształcanie (modernizacj�) istniej�cych lub budow� nowych poł�cze� w sieci drogowej. 
Celem tych realizacji przestrzennych było wyzwanie zwi�zane ze sprostaniem zasadom 
hierarchizacji i kategoryzacji sieci. Konieczno�� przekształcania wynikała cz�sto 
z nieprzystosowania historycznie ukształtowanego układu do intensywnego ruchu drogowego 
oraz konieczno�ci osi�gni�cia podstawowego standardu w zakresie szeroko�ci jezdni i pasów 
ruchu, dost�pno�ci, geometrii i wyposa�enia skrzy�owa� i w�złów. Cz�sto zapominano, albo 
nie było takiej mo�liwo�ci, aby prowadzi� ruchu tranzytowy trasami wyznaczonymi poza 
obszarami chronionymi (obszary zabytkowe, mieszkaniowe, centra miast). 

Innym problemem w dostosowywaniu infrastruktury transportowej do potrzeb jej 
u�ytkowników jest fakt, i� na ci�gach przeznaczonych do ruchu tranzytowego 
i mi�dzydzielnicowego cz�sto wyst�puj� wyjazdy z obiektów oraz poprzeczny ruch pieszy 
o du�ym nat��eniu, jak równie� ruch rowerowy. Natomiast w obszarach mieszkaniowych 
ulice cz�sto projektuje si� w sposób zach�caj�cy kierowców do rozwijania du�ych pr�dko�ci. 
Sprawia to, �e w obu przypadkach mamy do czynienia z ulicami charakteryzuj�cymi si�
du�ymi nat��eniami ruchu i nagminnym przekraczaniem dozwolonej pr�dko�ci. Wa�ne jest 
wi�c, aby w obszarze zabudowanym d��y� do uproszczenia sytuacji ruchowej, dzi�ki na 
przykład hierarchizacji dróg i zmniejszaniu ró�nic pr�dko�ci wykorzystuj�c �rodki 
uspokajania ruchu. 

W planowaniu sieci drogowej w istniej�cych obszarach zurbanizowanych powinno si�
rozwa�y� konieczno�� i mo�liwo�� modernizacji lub budowy: 
– obej�� (obwodnic), 
– przej�� przez miejscowo�ci, 
– ci�gów dla pieszych, 
– dróg dla rowerów, 
– dróg dla pojazdów wielkogabarytowych, 
– obszarów i ci�gów uspokojenia ruchu. 
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Rekonstrukcja infrastruktury drogowej w ka�dym mie�cie jest przedsi�wzi�ciem trudnym, 
długotrwałym i cz�sto wymagaj�cym wysokich nakładów finansowych. Dobrze jest, gdy 
zadania zwi�zane z przebudow� miejskich układów drogowych s� wykonywane na podstawie 
konkretnego i realnego programu uwzgl�dniaj�cego wszystkie uwarunkowania: finansowe, 
utrzymania ruchu, społeczne, czasu niezb�dnego na realizacj�, przewidywanych ogranicze�
i zagro�e�, a tak�e oceny przesłanek decyduj�cych o szansach powodzenia takiego programu.  

Z miejskich układów drogowych korzysta transport zbiorowy i samochodowy transport 
indywidualny oraz w ci�gach tych tras prowadzony jest ruch pieszy, rowerowy, 
motocyklowy. Cech� charakterystyczn� wi�kszo�ci miast w kraju jest intensywna i „ciasna” 
obudowa niemal wszystkich ulic w ich strefach centralnych. Brak jest rezerw terenu na 
konieczne poszerzenia pasów drogowych, usytuowanie miejsc parkowania, wyznaczenie 
bezpiecznych ci�gów dla pieszych itd. Przy du�ym popycie ruchu samochodowego eliminacja 
barier transportowych nie mo�e opiera� si� tylko na budowie infrastruktury transportowej dla 
potrzeb wzrastaj�cego ruchu samochodowego. 

2.  UKŁAD DROGOWY RADOMIA 
Układ sieci ulicznej miasta Radomia jest �ci�le zwi�zany z układem dróg zamiejskich (rys. 1.). 

Radom le�y na przeci�ciu głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodu na zachód 
i z północy na południe, prowadz�cych do granic pa�stwa. Podstawowe drogi krajowe 
i wojewódzkie przebiegaj�ce przez miasto obsługuj� główne kierunki ruchu wewn�trznego. 
Krzy�uj� si� tu drogi krajowe: 
– droga nr E77, 7 (Gda�sk - Kraków), 
– droga nr E371, 9 (Radom - Rzeszów), 
– droga nr 12 (Łód� - Lublin). 

Rys. 1. Powiazanie infrastruktury transportowej Radomia z układem dróg w regionie

	ródło: www.radom.pl  
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Radom jest bardzo wa�nym w�złem komunikacyjnym o znaczeniu regionalnym. Sie� dróg 
publicznych w Radomiu stanowi� 333 kilometrów dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych). Układ komunikacyjny obejmuje obszar 112 km2 (w granicach miasta). Przez 
miasto przebiegaj�: 
– drogi krajowe – około 33 km (w tym utwardzone: około 33 km), 
– drogi wojewódzkie – około 7 km (w tym utwardzone: około 7 km), 
– drogi powiatowe – około 100 km (w tym utwardzone: około 99 km). 
– drogi gminne – około 191 km (w tym utwardzone: około 129 km). 
– drogi wewn�trzne (nie le�� one w gestii MZDiK) –około 158 km. 

Drogi te realizuj� dwie funkcje, gdy� obsługuj� jednocze�nie ruch tranzytowy oraz ruch 
lokalny. 

Układ ulic w Radomiu ma charakter promienisto-obwodowy. Podstaw� systemu stanowi 
6 ci�gów ulicznych usytuowanych promieni�cie w stosunku do centrum miasta. Podstawowe 
ci�gi komunikacyjne to ulice, stanowi�ce kontynuacj� dróg krajowych i wojewódzkich na 
terenie miasta. Nale�� do nich ulice: 
– Kielecka – Czarnieckiego – Warszawska – przedłu�enie drogi krajowej nr 7, 
– 	ółkiewskiego – Al. Wojska Polskiego – Słowackiego – przedłu�enie drogi krajowej nr 9, 
– Zwoli�skiego – Zółkiewskiego – Czarnieckiego – Wolanowska – kontynuacja drogi 

krajowej nr 12, 
– Kozienicka – przedłu�enie drogi wojewódzkiej nr 737, 
– Przytycka – przedłu�enie drogi wojewódzkiej nr 740, 
– Wierzbicka – przedłu�enie drogi wojewódzkiej nr 744. 

Schemat układu drogowego w Radomiu wraz z przewidywanymi do realizacji 
w najbli�szym czasie planami modernizacyjnymi przedstawiono na poni�szym rysunku.  

Rys. 2. Schemat układu drogowego w Radomiu wraz z planowanymi inwestycjami do 2020 roku


ródło: [6] 



��������			
���

3. CHARAKTERYSTYA WYBRANYCH W�ZŁÓW W RADOMIU 
Miasta to obszary wymagaj�ce specyficznej organizacji ruchu, ze wzgl�du na funkcje 

jakie gromadz� si� i s� realizowane w jego przestrzeni. Szukanie odpowiednich rozwi�za�
organizacyjnych ma za zadanie ograniczenie niepo��danych efektów nadmiernego ruchu jak 
i dostosowanie komunikacyjnej obsługi obszaru do jego charakteru funkcjonalnego. 

W ci�gu ostatnich kilku lat mo�na zauwa�y�, �e zarówno w Polsce jak i na terenie 
Radomia, na drogach krajowych, nast�pił znaczny wzrost nat��enie ruchu. W Radomiu jest to 
szczególnie widoczne na drodze krajowej nr 7 oraz drodze krajowej nr 12 w kierunku Lublina 
(rys. 3). 
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Rys. 3. Rozkład nat��e� w układzie komunikacyjnym Radomia w odniesieniu do godziny szczytu 
popołudniowego


ródło: opracowanie autorów

Mimo ci�głej poprawy stanu dróg w Radomiu nadal cz��� dróg nie spełnia wszystkich 
parametrów jako�ci z punktu widzenia u�ytkownika. Na dzie� dzisiejszy wiele ulic 
pełni�cych rol� dróg głównych, czy zbiorczych, nie spełnia podstawowych warunków 
technicznych wymaganych dla danej klasy. Zdegradowane ulice klasy wy�szej nie zapewniaj�
odpowiedniego poziomu swobody ruchu, cechuj� si� zmniejszeniem poczucia 
bezpiecze�stwa i wygody jazdy, w zwi�zku z tym wyst�puje wiele niekontrolowanych 
zjawisk w układzie komunikacyjnym – ruch mi�dzydzielnicowy – pojawia si� na drogach 
lokalnych a nawet dojazdowych. 

Ograniczenia w sprawnym funkcjonowaniu układu komunikacyjnego Radomia wynikaj� z: 
– braku tras obwodowych, które eliminowałyby ruch tranzytowy z mie�cie,  
– małej liczby bezkolizyjnych przepraw przez tereny kolejowe miasta, 
– niskiego standardu dróg – słabe parametry techniczne i funkcjonalne,  
– nakładania si� ruchu tranzytowego i lokalnego, towarowego i osobowego. 
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Brak tras tranzytowych o znaczeniu mi�dzynarodowym, krajowym i wojewódzkim, 
przebiegaj�cych przez obszar Radomia powoduje powstawanie konfliktów funkcjonalno-
przestrzennych powoduj�cych dezintegracj� ró�nych przestrzeni w mie�cie. Powoduje to 
rozbicie na mniejsze jednostki funkcjonalno-przestrzenne, które s� podzielone przez 
przebiegaj�ce w tych obszarach ulice. Wymusza to budow� wi�kszej liczby skrzy�owa�, 
sygnalizacji �wietlnych, przej�� dla pieszych oraz konieczno�� bezpo�redniej obsługi terenów 
przylegaj�cych do danego ci�gu komunikacyjnego. Ponadto zró�nicowanie rodzajowej 
struktury, szczególnie wyst�powanie pojazdów ci��arowych, wpływa niekorzystnie na 
bezpiecze�stwo, płynno�� i swobod� ruchu.  

Nakładanie si� ruchu lokalnego i tranzytowego, brak tras obwodowych i niedostosowanie 
parametrów technicznych układu komunikacyjnego do potrzeb ruchowych oraz pełnionych 
funkcji, powoduje konflikty i uci��liwo�ci, w skutek których pogarsza si� jako�� �ycia 
mieszka�ców, wyst�powanie zagro�e� bezpiecze�stwa ruchu drogowego, a tak�e negatywnie 
wpływa na �rodowisko. 

W Radomiu zmodernizowano w ci�gu ostatnich siedmiu lat ok. 15% dróg, ale pojawia si�
cz�sto zarzut w stosunku do realizowanych inwestycji, �e poprawiany jest przede wszystkim 
stan nawierzchni, co nie rozwi�zuje problemów komunikacyjnych. Kolejne problemy to brak 
inwestycji, których efektem s� obwodnice oraz brak rozwi�za� organizacyjnych, które 
umo�liwiły by wyprowadzenie ruchu tranzytowego i zewn�trznego z centrum miasta.  

Do istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu transportu drogowego 
w Radomiu zmodernizowanych w ci�gu ostatnich lat w�złów mo�na zaliczy� nast�puj�ce 
skrzy�owania ulic: 
– 1905 Roku – Marato�ska – Limanowskiego i 1905 Roku – ks. Łukasika, 
– Malczewskiego – Wernera – Kelles-Krauza, 
– Malczewskiego – Zegara Słonecznego, 
– Struga – Chrobrego – Pileckiego. 

Autorzy artykułu postanowili sprawdzi�, jak oceniaj� funkcjonowanie tych skrzy�owa�
kierowcy korzystaj�cy z tych elementów układu komunikacyjnego Radomia. W tym celu 
przeprowadzono badania ankietowe. W opracowanej w tym celu ankiecie zapytano o zdanie 
kierowców „zawodowych” oraz „amatorów”. Wzór ankiety w zał�czniku. 

Poni�ej omówiono geometri� i organizacj� obowi�zuj�c� po modernizacji na 
analizowanych elementach układu komunikacyjnego Radomia.  

Skrzy�owanie 1905 Roku – Marato�ska – Limanowskiego – ks. Łukasika: 
W�zeł ten wchodzi w skład miejskiego odcinka drogi krajowej nr 12. Został on 

przebudowany w latach 2008 – 2011 w ramach przebudowy ulicy 1905 Roku od ulicy 
Grzecznarowskiego do ulicy Marato�skiej. Na rysunku 1 przedstawiony został projekt 
organizacji ruchu na tym skrzy�owaniu. 

Ulica 1905 Roku wchodzi prawym łukiem w główne skrzy�owanie z ulicami 
Limanowskiego i Marato�sk�. Przed tym�e skrzy�owaniem ł�czy si� ona z ulic� ks. Łukasika. 
Wyje�d�aj�c z głównego w�zła prosto od ulicy 1905 Roku wje�d�amy w ulic� Marato�sk�, 
za� po lewej i prawej stronie od ulicy 1905 Roku znajduje si� ulica Limanowskiego. Wlot 
ulicy 1905 Roku w główne skrzy�owanie stanowi a� 5 pasów ruchu, dwa do relacji w lewo, 
dwa na wprost i jeden do relacji w prawo. 
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Rys. 4. Projekt organizacji ruchu na skrzy�owaniach 1905 Roku – Limanowskiego – Marato�ska oraz 
1905 Roku – ks. Łukasika


ródło: http://firebwoy.strefa.pl/1905/etap1.jpg 

Skrzy�owanie Malczewskiego – Wernera – Kelles-Krauza: 
W�zeł ten został przebudowany w latach 2010-2011 w ramach budowy Centrum 

Słonecznego w �ródmie�ciu Radomia. Skrzy�owanie Malczewskiego – Wernera – Kelles-
Krauza jest jednym z czterech, które zostały zbudowane lub przebudowane w ramach tej 
inwestycji. Omawiane b�d� w sumie 3 z nich. Na rysunku 2 została przedstawiona obecna 
organizacja ruchu dla tego skrzy�owania. 

Jak wida� na zał�czonym projekcie (rys. 4.), na ł�czeniu z ulic� ks. Łukasika znajduj� si�
tylko 2 przej�cia dla pieszych mimo trzech wlotów na tym skrzy�owaniu. Stwarza to pewne 
utrudnienie dla pieszych. Piesi musz� przechodzi� 2 razy przez przej�cie, aby dosta� si�
z jednej strony ulicy 1905 Roku na drug�. Jest to uci��liwe rozwi�zanie, szczególnie dla 
starszych osób. Dodatkow� trudno�ci� zwi�zan� z funkcjonowaniem całego skrzy�owaniem 
jest bardzo krótki czas sygnału zielonego dla pieszych na ulicy, w wyniku czego niektóre 
osoby nie s� w stanie w ci�gu trwania jednego cyklu (udost�pnionego dla nich sygnału 
zielonego) przej�� z jednej strony ulicy na drug�. Musz� zatrzymywa� si� na wyspie dziel�cej 
i czeka� na nast�pny cykl. Jest to ewidentny bł�d w projektowaniu całej sygnalizacji 
�wietlnej.  

Kolejnym, wartym opisania bł�dem w projektowaniu sygnalizacji jest fakt, i� w godzinach 
szczytu, kierowcy wyje�d�aj�cy z ulicy ks. Łukasika w lewo, w kierunku głównego 
skrzy�owania blokuj� mo�liwo�� wjazdu kierowcom jad�cym ulic� 1905 Roku na wprost do 
głównego w�zła lub w lewo w ulic� ks. Łukasika, którzy otrzymuj� sygnał zielony zaraz po 
tych wyje�d�aj�cych z ulicy ks. Łukasika. Jest to spowodowane zbyt pó�nym zapaleniem si�
sygnału zielonego na skrzy�owaniu dla tego wlotu oraz nieprawidłowym czasie trwania 
warunkowego skr�tu w prawo w ulic� Limanowskiego. Cz�sto równie� sygnał warunkowego 
skr�tu z niezrozumiałych powodów nie jest wy�wietlany. 

Bardzo du�ym utrudnieniem dla kierowców autobusów s� zastosowane wyspy 
kanalizacyjne. Zmniejszaj� one przestrze� potrzebn� długim pojazdom na pokonanie 
prawoskr�tu. Długie, jednoczłonowe autobusy wielokrotnie omijaj� ustawione na tych 
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wyspach znaki ostrzegawcze o kilka centymetrów. W zwi�zku z tym kierowcy musz�
pokonywa� to skrzy�owanie przy bardzo małych pr�dko�ciach, a wi�c ma to wpływ na 
przepustowo�� skrzy�owania przy zastosowanym programie sygnalizacji. 

Rys. 5. Projekt organizacji ruchu dla skrzy�owania Malczewskiego - Wernera - Kelles-Krauza


ródło: fri.strefa.pl/UKLAD_KOM_CENTRUM_SLONECZNE.JPG 

Sam program sygnalizacyjny był do pewnego momentu równie� �le skonstruowany. 
Problem polegał na tym, i� zezwolenie na wjazd na skrzy�owanie dostawał ka�dy wlot 
osobno, według ruchu wskazówek zegara. Skutkowało to niezwykle długim cyklem, 
i w momencie, gdy kierowca nie zd��ył przejecha�, musiał czeka� około 4 minut na ponown�
mo�liwo�� wjazdu na skrzy�owanie.  

Skrzy�owanie Malczewskiego – Zegara Słonecznego 
W�zeł ten został zbudowany od podstaw w latach 2010-2011 w ramach budowy Centrum 

Słonecznego. Wcze�niej w jego miejscu przebiegał prosty odcinek drogi. Projekt organizacji 
ruchu dla tego skrzy�owania przedstawia rysunek 6. 

W przypadku równie� tego skrzy�owania brak jest jednego przej�cia dla pieszych, na 
ulicy Malczewskiego od strony Potoku Północnego. Znajduje si� ono 50 metrów od 
skrzy�owania, jest tym samym odizolowane od działania sygnalizacji �wietlnej i piesi s�
nara�eni na potr�cenie przez rozp�dzone pojazdy. Bezpiecze�stwo pieszych jest zatem na 
niskim poziomie. Na istniej�cym w obr�bie skrzy�owania przej�ciu dla pieszych na ulicy 
Malczewskiego znajduje si� dodatkowy, �ółty, pulsuj�cy sygnalizator dla kierowców 
jad�cych od ulicy Zegara Słonecznego informuj�cy o tym, i� piesi maj� sygnał zielony i mog�
znajdowa� si� na przej�ciu. 
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Rys. 6. Organizacja ruchu na skrzy�owaniu Malczewskiego – Zegara Słonecznego


ródło: http://fri.strefa.pl/UKLAD_KOM_CENTRUM_SLONECZNE_2.JPG 

Skrzy�owanie Struga – Chrobrego – Pileckiego: 
Ten w�zeł był równie� przebudowany w latach 2010-2011 w ramach budowy Centrum 

Słonecznego. W tym celu została wybudowana nowa ulica- Pileckiego. Rysunek 4 obrazuje 
organizacj� ruchu na tym skrzy�owaniu. 

Rys. 4. Organizacja ruchu na skrzy�owaniu Chrobrego - Struga - Pileckiego 


ródło: http://fri.strefa.pl/UKLAD_KOM_CENTRUM_SLONECZNE.JPG 
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Jak wida� na powy�szym planie, skrzy�owanie to równie� ma skanalizowane ci�gi 
komunikacyjne, zarówno w formie wyniesionych wysp kanalizacyjnych, jak i namalowanych 
pasów na tarczy skrzy�owania. Zainstalowana została równie� sygnalizacja akomodacyjna 
umo�liwiaj�ca bezkolizyjne opuszczenie skrzy�owania. 

Pierwszym, łatwo dostrzegalnym bł�dem w tym projekcie jest brak przej�cia dla pieszych 
na ulicy Struga od strony Galerii Słonecznej. Zamiast tego została wybudowana kładka, ok. 
100 metrów od skrzy�owania. Jest to jednak znacz�ce utrudnienie przede wszystkim dla osób 
starszych. Kolejn� wad� tego rozwi�zania jest zbyt mały promie� skr�tu z ulicy Chrobrego w 
prawo w ulic� Struga. Dodatkowo skr�t ograniczony jest wyniesion� wysp� kanalizacyjn� z 
dodatkowym znakiem ostrzegawczym. Powoduje to, jak przy poprzednich skrzy�owaniach, 
bardzo wolne pokonywanie tego skr�tu przez autobusy, jest to równie� ryzykowne, poniewa�
mijaj� one znak o kilkana�cie centymetrów.  

4. OCENA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RADOMIU – WYNIKI BADA�
ANKIETOWYCH 
Jak wcze�niej wspomniano ocen� obj�to cztery, z niedawno przebudowanych skrzy�owa�

w Radomiu: 
– 1905 Roku – Marato�ska – Limanowskiego oraz 1905 Roku – ks. Łukasika 
– Malczewskiego – Wernera – Kelles-Krauza 
– Malczewskiego – Zegara Słonecznego 
– Struga – Chrobrego – Pileckiego  

Do badania zostały wybrane dwie grupy respondentów: kierowcy zawodowi oraz 
indywidualni. Obydwie grupy cechuj� si� tym, i� aktywnie uczestnicz� w ruchu drogowym. 
W przypadku kierowców zawodowych jest to znaczna ilo�� godzin sp�dzonych „za 
kierownic�” poruszaj�c si� po mie�cie. Dlatego te� ankiety dotyczyły wła�nie takich osób, 
dzi�ki czemu wyniki tych�e ankiet s� bardzo dobrym �ródłem informacji na temat stanu 
omówionych wy�ej w�złów.   

W badaniu ankietowym kierowcy wypowiadali si� na temat czterech parametrów 
(geometria skrzy�owania, bezpiecze�stwo ruchu, płynno�� ruchu, program sygnalizacji) na 
czterech, wymienionych wy�ej skrzy�owaniach. W zwi�zku z faktem, i� ł�cznie uzyskano 
ponad 30 tabel z wynikami ankiet, które dodatkowo prezentuj� mocno zbli�one odpowiedzi, 
zaprezentowanych zostanie tylko kilka z nich. 

Tabela 1 prezentuje struktur� płci respondentów. Wida� w niej, i� zdecydowan�
wi�kszo�� respondentów stanowili m��czy�ni, przede wszystkim w grupie kierowców 
zawodowych. Wynikało to z faktu, �e du�a cz��� ankiet została wykonana w�ród kierowców 
autobusów i taksówek, gdzie m��czy�ni stanowi� wi�kszo�� respondentów. 

Tab. 1. Struktura płci respondentów

Grupa kierowców
Płe�

Kobieta M��czyzna 
Liczba % Liczba % 

Indywidualni 33 28 84 72 
Zawodowi 13 11 104 89 
Ogółem 46 20 188 80 


ródło: opracowanie autorów 

Respondenci zostali podzieleni na okre�lone grupy wiekowe: 18-25; 26-35; 36-45; 46-55; 
56-65; powy�ej 65 lat. Wi�kszo�� badanych była w wieku od 46 do 65 lat, a wi�c jest to 
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grupa osób bardzo dojrzałych, wyró�niaj�cych si� innym spojrzeniem na ró�ne aspekty ni�
osoby młode. Ich decyzje i spostrze�enia nie s� w takim stopniu kierowane chwilowymi 
emocjami, jak zdenerwowanie, wi�c ich ocen� z pewno�ci� mo�na zaliczy� do rzetelnej. 

Istotne jest zaprezentowanie struktury prowadzonych przez respondentów pojazdów, 
przedstawia je tabela 2. W�ród kierowców indywidualnych, zdecydowan� wi�kszo��
stanowi� osoby, które poruszaj� si� samochodem osobowym. Jest to typ pojazdu, który 
z łatwo�ci� pokonuje ciasne zakr�ty, posiadaj� one najlepsze przyspieszenie spo�ród 
wszystkich omawianych grup pojazdów. Co wa�ne podkre�lenia, osoby poruszaj�ce si�
samochodami osobowymi, korzystaj� z nich najcz��ciej w drodze do i z pracy, tak wi�c s� to 
godziny szczytu, w których ujawniaj� si� najbardziej problemy komunikacyjne 
w poszczególnych elementach układu komunikacyjnego w miastach. Ta grupa respondentów 
ma na celu jak najszybsze pokonanie wyznaczonej trasy, jednak nie w takim samym zakresie, 
jak grupa kierowców zawodowych, dla których jednym z najwa�niejszych aspektów jest 
przebycie danej trasy w jak najkrótszym czasie, gdy� tego wymagaj� od nich klienci. W�ród 
kierowców zawodowych najwi�ksz� liczb� stanowiły osoby kieruj�ce autobusami. S� to 
szczególne pojazdy, poniewa� musz� one mie� spełnione odpowiednie warunki, aby mogły 
sprawnie porusza� si� po drogach. zakr�ty nie mog� by� zbyt ciasne, gdy� znacz�co utrudnia 
to ich pokonanie pojazdom, których długo�� przekracza 10 metrów. 

Tab. 2. Struktura prowadzonych pojazdów

Grupa 
kierowców 

Typ wykorzystywanego pojazdu 

Autobus Ci��arowy Dostawczy Osobowy 
(taksówka) 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 
Indywidualni 0 0 2 1 11 9 106 90 

Zawodowi 47 38 6 4 25 21 46 37 
Ogółem 47 18 8 3 36 14 152 65 


ródło: opracowanie autorów 

Ankietowani zostali równie� zapytani o czas posiadania prawa jazdy. Zostali zatem 
podzieleni na 5 grup: poni�ej 5 lat; 5-10; 10-15; 15-20; powy�ej 20 lat. Najwi�ksz� cz���
ankietowanych stanowi� kierowcy, którzy posiadaj� prawo jazdy ponad 20 lat (33% 
wszystkich badanych). Jest to istotne, gdy� ocena dokonana przez takie osoby ma wi�ksze 
znaczenie dla badania, ni� ocena osób, które krótko posiadaj� uprawnienia do kierowania 
pojazdami. 

Nast�pnie respondenci odpowiadali na pytanie dotycz�ce czasu prowadzenia pojazdu 
(czas pracy jako kierowca, kierowcy zawodowi) oraz czasu posiadania własnego pojazdu 
(kierowcy indywidualni). Zostali oni podzieleni na takie same grupy, jak w przypadku pytania 
o czas posiadania prawa jazdy. liczba osób prowadz�cych pojazdy ponad 15 lat stanowi 40% 
wszystkich respondentów, a wi�c znaczna cz��� badanych to osoby o du�ym do�wiadczeniu 
w prowadzeniu pojazdów. Dzi�ki temu ich opinie s� równie� bardziej istotne dla całej 
ankiety. Równie� kierowcy, którzy prowadz� pojazdy dłu�ej ni� 10 lat s� dobrym �ródłem 
informacji. Tak wi�c wyniki tej ankiety powstały w oparciu o opinie osób w du�ej mierze 
bardzo do�wiadczonych, którzy od wielu lat mog� obserwowa� sytuacj� na drogach Radomia. 
W zwi�zku z tym informacje uzyskane w tym badaniu s� dobrym �ródłem wiedzy o tym, jak 
istniej�ce rozwi�zania s� odbierane przez kierowców. 

Zasadnicz� cz��ci� ankiety było uzyskanie informacji na temat funkcjonowania czterech, 
przebudowanych w latach 2010-2012 skrzy�owa� w Radomiu. Celem tej cz��ci ankiety było 
porównanie i ocena obecnej organizacji ruchu, geometrii skrzy�owania i wynikaj�cych z tego 
warunków ruch oraz bezpiecze�stwa z rozwi�zaniami poprzednimi tych w�złów. Ankieta 
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została tak skonstruowana aby było mo�liwe indywidualne porównanie tych zmian dla 
ka�dego skrzy�owania oddzielnie. W przypadku trzech skrzy�owa� porównanie było 
szczegółowe, dla ka�dego z wcze�niej wymienionych parametrów osobno, natomiast dla 
skrzy�owania Malczewskiego - Zegara Słonecznego porównanie było ogólne i dotyczyło 
tylko obecnego rozwi�zania, poniewa� w�zeł ten powstał w 2011 roku. Zatem respondenci 
wra�ali swoje zdanie tylko na temat zasadno�ci wprowadzenia tego rozwi�zania. Wartym 
nadniesienia jest fakt, i� w ankiecie, mimo wszystkich pyta� zamkni�tych, niektórzy 
kierowcy dopisali swoje uwagi szczegółowe zwi�zane z funkcjonowaniem niektórych 
skrzy�owa�. 

Nale�y wspomnie�, i� w przypadku ka�dego w�zła i poszczególnych parametrów oceny 
były zdecydowanie pozytywne, pomimo opisanych wcze�niej bł�dów w ka�dym 
skrzy�owaniu. Wybrane zostały wi�c tabele prezentuj�ce bardziej zró�nicowane oceny. 

Tabela 3 prezentuje porównanie oceny geometrii skrzy�owania ze stanem sprzed 
przebudowy dla w�zła 1905 Roku – Limanowskiego – Marato�ska oraz 1905 Roku – 
ks. Łukasika. 

Tab. 3. Porównanie oceny geometrii skrzy�owania ze stanem sprzed przebudowy dla w�zła 1905 
Roku - ks. Łukasika - Limanowskiego - Marato�ska

Grupa 
kierowców 

Geometria skrzy�owania 
Lepiej Gorzej Brak zdania 

Liczba % Liczba % Liczba % 
Indywidualni 82 70 21 18 14 12 

Zawodowi 99 85 11 9 7 6 
Ogółem 181 77 32 14 21 9 


ródło: opracowanie autorów 

Analizuj�c powy�sze zestawienie mo�na stwierdzi�, �e kierowcy uwa�aj�, i� zastosowana 
przy przebudowie geometria skrzy�owania jest lepsza ni� przed przebudow�. Powodem takiej 
oceny mo�e by� np. du�a liczba pasów na poszczególnych wlotach. Niestety w tym 
przypadku, do�� du�� cz��� kierowców, bo a� 14% stanowi� osoby, które nie s� zadowolone 
z zastosowanej geometrii skrzy�owania. Wi�kszo�� spo�ród nich stanowi� kierowcy 
indywidualni. W przypadku kierowców zawodowych, negatywnie ocenia geometri� tylko 9% 
badanych. 

Tabela 4 przedstawia ocen� aktualnej płynno�ci ruchu dla skrzy�owania Malczewskiego – 
Wernera – Kelles-Krauza. Parametr ten jest w du�ym stopniu zale�ny od programu 
sygnalizacji, lecz ten został przez 60% badanych oceniony pozytywnie, wi�c takie 
dysproporcje mog� wynika� z braku �wiadomo�ci �cisłego powi�zania tych dwóch 
parametrów. 

Tab. 4. Ocena aktualnej płynno�ci ruchu dla skrzy�owania Malczewskiego – Wernera – Kelles-
Krauza

Grupa 
kierowców 

Płynno�� ruchu 
Bardzo dobrze Dobrze �rednio 
le Bardzo �le 
Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 

Indywidualni 30 26 34 29 28 24 24 20 1 1 
Zawodowi 18 15 46 39 41 35 9 8 3 3 
Ogółem 48 21 80 34 69 29 33 14 4 2 


ródło: opracowanie autorów 
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Dobra płynno�� ruchu jest efektem zastosowania odpowiedniej geometrii skrzy�owania, 
jak równie� programu sygnalizacji. Mimo wykazanych wcze�niej pewnych bł�dów w tych 
dwóch parametrach, płynno�� ruchu została oceniona pozytywnie przez 55% respondentów. 
W�ród kierowców indywidualnych 26% badanych jest bardzo zadowolonych z tego 
parametru. Jednak równie� znaczna cz��� tej grupy kierowców, bo 22%, negatywnie oceniła 
płynno�� ruchu na tym skrzy�owaniu. Niestety w godzinach szczytu komunikacyjnego 
nat��enie pojazdów jest du�o wy�sze ni� przepustowo�� tego w�zła. Cz�sto mo�na 
zaobserwowa� w tym miejscu kierowców stoj�cych na �rodku tarczy skrzy�owania, gdy� nie 
mieli oni mo�liwo�ci opuszczenia go w odpowiednim czasie, blokuj�c tym samym ruch 
z innych wlotów. 

Tabela 5 prezentuje porównanie programu sygnalizacji ze stanem sprzed przebudowy dla 
skrzy�owania Malczewskiego – Wernera – Kelles-Krauza. Podczas omawiania tego w�zła 
został wspomniany problem złego programu sygnalizacji, który prawdopodobnie miał wpływ 
na ocen� tego parametru przez badanych. 

Tab. 5. Porównanie programu sygnalizacji ze stanem sprzed przebudowy dla skrzy�owania 
Malczewskiego – Wernera – Kelles-Krauza

Grupa 
kierowców 

Program sygnalizacji 
Lepiej Gorzej Brak zdania 

Liczba % Liczba % Liczba % 
Indywidualni 86 74 17 15 14 11

Zawodowi 88 75 18 15 11 10
Ogółem 174 74 35 15 25 11


ródło: opracowanie autorów 

Respondenci w zdecydowanej wi�kszo�ci ocenili, i� obecne rozwi�zanie jest lepsze ni�
przed przebudow�, było ich 74%. Bezpo�redni wpływ na to mogło mie� zastosowanie 
sygnalizacji akomodacyjnej, umo�liwiaj�cej bezkolizyjne realizowanie przemieszcze�
w obr�bie tego skrzy�owania. Mimo tak pozytywnej oceny, do�� du�a grupa badanych 
oceniła obecny program sygnalizacji jako gorszy ni� poprzedni. Tutaj z kolei mo�e by� to 
skutkiem opisanego wcze�niej programu, umo�liwiaj�cemu wjazd na skrzy�owanie pojazdom 
tylko jednego wlotu w ka�dej fazie. 

Tabela 6 przedstawia ocen� aktualnej geometrii skrzy�owania dla w�zła Malczewskiego – 
Zegara Słonecznego. 

Tab. 6. Ocena aktualnej geometrii skrzy�owania dla w�zła Malczewskiego – Zegara Słonecznego

Grupa 
kierowców 

Geometria skrzy�owania 
Bardzo dobrze Dobrze �rednio 
le Bardzo �le 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 
Indywidualni 34 29 34 29 29 25 12 10 8 7 

Zawodowi 21 18 49 42 30 26 11 9 6 5 
Ogółem 55 24 83 35 59 25 23 10 14 6 


ródło: opracowanie autorów 

Geometria skrzy�owania oceniona jest, jak i pozostałe parametry, pozytywnie. Prawie 
60% respondentów uznało, �e ten parametr jest dobry lub bardzo dobry. Mo�na dostrzec 
pewne ró�nice w ocenach kierowców zawodowych i indywidualnych, jednak s� one 
niewielkie. Mo�na równie� wyodr�bni� do�� du�� grup� kierowców, którzy nie s�
zadowoleni z obecnego rozwi�zania, stanowi� oni 16% wszystkich badanych osób. Taka 
ocena mo�e wynika� ze zw��enia ulicy Malczewskiego na bardzo krótkim odcinku, 
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obejmuj�cym równie� obszar skrzy�owania. Z dwóch pasów do normalnej jazdy, tuz przed 
skrzy�owaniem zrobiono tylko jeden do jazdy na wprost, a drugi jest do skr�tu w prawo, 
przez co kierowcy gubi� si�, gdy� takiego rozdzielenia relacji wcze�niej nie było. Dodatkowo 
ulica Malczewskiego za skrzy�owaniem posiada ju� jeden pas ruchu w kierunku Potoku
Północnego i zaraz za nim znów poszerza si� do dwóch pasów. Jest to rozwi�zanie bardzo 
niesprzyjaj�ce i wywołuj�ce u kierowców niepotrzebn� frustracj�. 

Analizuj�c nowo powstałe skrzy�owanie Malczewskiego – Zegara Słonecznego warto 
nadmieni�, i� prawie 60% wszystkich badanych kierowców uznali, �e wybudowane 
skrzy�owanie jest lepszym rozwi�zaniem ni� poprzednie, a wi�c jego brak. W tym wypadku 
jednak wi�cej pozytywnych ocen było ze strony kierowców zawodowych. Ró�nica ta 
wynosiła 8%. Jednak znaczn� cz��� stanowi� oceny negatywne, jest to 18%. By� mo�e 
wynika to z faktu, i� skrzy�owanie to powoduje zatrzymywanie potoków ruchu pojazdów 
jad�cych ulic� Malczewskiego zarówno od strony Warszawy jak i od Centrum. Wcze�niej 
kierowcy pokonywali ten odcinek bez zatrzymywania si�. Znaczna cz��� badanych nie 
potrafiła wyrazi� swojej opinii na temat tego skrzy�owania. 

PODSUMOWANIE 
Wdra�aniu ró�nego rodzaju �rodków poprawy bezpiecze�stwa ruchu powinny 

towarzyszy� badania oraz analizy, słu��ce ocenie skuteczno�ci tych �rodków. Z takich ocen 
wynikaj� wnioski w zakresie ewentualnych potrzeb modyfikacji tych �rodków oraz 
formułowane mog� by� zalecenia projektowe do dalszych, powszechnych zastosowa�. 
Wspomniane badania odnosz� si� zwykle do poszczególnych elementów z du�ego zbioru 
czynników wpływaj�cych na zagro�enia bezpiecze�stwa ruchu drogowego. 

Podsumowuj�c powy�sze rozwa�ania mo�na stwierdzi�, i� przebudowane elementy 
układu drogowego Miasta Radomia s� pozytywnie oceniane przez kierowców, pomimo 
opisanych bł�dów elementów geometrii oraz programu sygnalizacji. Z przeprowadzonej 
analizy wynika, i� samo zainstalowanie sygnalizacji akomodacyjnej nie zawsze musi 
skutkowa� popraw� ruchu, poniewa� aby mogła ona spełnia� swoje zadanie najlepiej jak to 
mo�liwe, musi by� jeszcze stworzona odpowiednia geometria wdra�anych rozwi�za� oraz 
odpowiednia organizacja ruchu tak, aby te elementy nie pomniejszały efektywno�ci 
sygnalizacji �wietlnej. W przypadku omawianych skrzy�owa� niestety cz�sto parametry 
geometryczne nie zostały do ko�ca przemy�lane, co skutkuje zmniejszeniem przepustowo�ci 
skrzy�owa�. Elementy układu drogowego, jakimi s� skrzy�owania nale�y zatem projektowa�
w sposób logiczny, uwzgl�dniaj�c ka�dy parametr potrzebny do zwi�kszenia przepustowo�ci 
i poprawy bezpiecze�stwa ruchu. 

W projektowaniu skrzy�owa� nale�y równie� zwróci� uwag� na autobusy oraz pojazdy 
ci��arowych, gdy� posiadaj� one wi�ksze rozmiary i trudno jest im pokonywa� ciasne zakr�ty 
ograniczone dodatkowo wyniesionymi wyspami kanalizacyjnymi. 

Mimo pozytywnych wyników ankiet nale�y zwróci� uwag� na opisane bł�dy 
organizacyjne po to, by w�zły te mogły osi�gn�� jeszcze lepsz� przepustowo�� oraz wy�szy 
poziom bezpiecze�stwa.  
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Abstract 
The article discusses the selected basic problems related to the operation of transport 

infrastructure in cities. In addition, presents the results a survey conducted in Radom. These studies 
were designed to get drivers' opinions on the operation of new and upgraded in recent years, road 
transport infrastructure in Radom.  
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ZAŁ�CZNIK  

ANKIETA  
OCENA FUNKCJONOWANIA SYGNALIZACJI �WIETLNEJ 

NA NOWO PRZEBUDOWANYCH SKRZY�OWANIACH W RADOMIU 

1. Prosz� okre�li� płe�: Kobieta  M��czyzna 
2. Wiek: 
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5. Typ wykorzystywanego w pracy pojazdu: 
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6. Jak ocenia Pani/Pan nowe rozwi�zania. 
Prosz� wpisa� X w tabeli w odpowiedniej rubryce. 
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7. Porównanie przebudowanych skrzy�owa� ze stanem sprzed przebudowy. Prosz� wpisa� X 
w tabeli w odpowiedniej rubryce. 
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