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Streszczenie: Mieszkańcy chętniej podejmą decyzję o odbyciu podróży 
transportem zbiorowym jeśli dojście do przystanków nie będzie zbyt 
uciążliwe. W mieście należy zatem stworzyć dobre warunki dla osób po-
ruszających się pieszo, poprzez odpowiednie kształtowanie sieci ciągów 
pieszych i poprawianie standardu wyposażenia przestrzeni publicznej. 
Ponieważ kluczowe znaczenie ma tutaj dostępność przystanków, nale-
ży skoncentrować się na opracowaniu metody oceny ich atrakcyjności 
dla potencjalnych pasażerów oraz na ustaleniu zasad waloryzacji wa-
runków występujących na prowadzących do przystanków ciągach pie-
szych. Środowisko miejskie przyjazne pieszym ułatwia podjęcie często 
trudnej decyzji o ograniczeniu korzystania z samochodu w podróżach 
wewnątrzmiejskich. Przedstawiona metoda pozwala na zwymiarowanie 
stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników środków  transportu zbio-
rowego oraz pieszej dostępności przystanków. Metoda stanowi ważne 
narzędzie do wykorzystania przy ustalaniu warunków życia na terenach 
zurbanizowanych. Pozwala na tworzenie miejskich standardów zaspo-
kajania potrzeb komunikacyjnych i porównywanie stopnia ich realizacji 
w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Proponowana metoda 
jest również użyteczna w przypadku prowadzenia analiz rynku nieru-
chomości miejskich. Obecnie, gdy ulice miast blokują stojące w korkach 
pojazdy, dobra dostępność środków transportu zbiorowego może powo-
dować wzrost wartości nieruchomości nawet o ponad 10%.
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Metoda oceny dostępności  
i atrakcyjności przystanków  
miejskiego transportu zbiorowego1

Wprowadzenie
Jednym z ważniejszych celów polityki zrównoważonego 
rozwoju obszarów zurbanizowanych jest sprawienie, aby 
mieszkańcy chętniej poruszali się po mieście pieszo. Nie 
tylko dlatego, że ruch na świeżym powietrzu jest zdrowy 
[1], ale co w tym przypadku ważniejsze, ponieważ częstsze 
chodzenie może pomóc w rozwiązaniu problemu zatłocze-
nia ulic samochodami [2]. Tak więc, niczego nie ujmując 
zaletom spacerów rekreacyjnych, zadanie polega na skło-
nieniu ludzi do realizacji pieszo swoich codziennych podró-
ży obligatoryjnych: do pracy, szkoły, na uczelnie, po zakupy 
itp., które w znacznej części dokonywane są przy wykorzy-
staniu samochodu. Ponieważ nakłanianie kogokolwiek do 
pokonywania pieszo odległości większych niż 2 kilometry 
byłoby zapewne mało skuteczne, zachęcać należy do re-
alizacji dłuższych podróży środkami transportu zbiorowe-
go, które są bardziej przyjazne środowisku niż samochód. 
Wtedy aktywność piesza sprowadzać się będzie do dojść na 
przystanek i od przystanku do celu podróży, a w przypadku 
podróży z przesiadką będzie to również przejście pomiędzy 
przystankami [3]. Ponieważ łączna odległość do przejścia 
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może okazać się całkiem spora, ważne jest żeby chodniki 
prowadzące do przystanków były wygodne i bezpieczne.

Chodzenie i jeżdżenie na rowerze to najbardziej przyja-
zne środowisku sposoby przemieszczania się. W artykule 
skoncentrujemy się na chodzeniu, które jest zdecydowanie 
bardziej powszechnym sposobem dokonywania podróży, 
a ponadto stanowi zawsze krótszy lub dłuższy fragment po-
dróży realizowanej innymi środkami transportu. Nawet 
w przypadku poruszania się samochodem zawsze trzeba 
dojść do zaparkowanego pojazdu, co w częstej sytuacji ko-
nieczności długiego poszukiwania miejsca parkingowego 
może oznaczać odległość nie mniejszą niż do najbliższego 
przystanku autobusowego. 

Zmiana zachowań komunikacyjnych osób, które więk-
szość podróży miejskich dokonują samochodem, wymaga 
podjęcia różnego rodzaju działań mających na celu zwięk-
szenie atrakcyjności transportu zbiorowego. Jedną z metod 
zniechęcania do korzystania z samochodu są restrykcje sto-
sowane w obszarach miasta, na których często dochodzi do 
przekraczania przepustowości sieci ulicznej. Działania takie 
obejmują wprowadzanie zakazu wjazdu do wyznaczonych 
stref pojazdów indywidualnych, płatne parkowanie i opłaty 
za poruszanie się samochodem po centrum [4]. Inną meto-
dą jest ułatwianie korzystania ze środków transportu zbio-
rowego.

Mieszkańcy chętniej podejmą decyzję o odbyciu podró-
ży transportem zbiorowym, jeśli dojście do przystanków 
nie będzie zbyt uciążliwe. W mieście należy zatem stworzyć 
dobre warunki dla osób poruszających się pieszo, poprzez 
odpowiednie kształtowanie sieci ciągów pieszych i popra-
wianie standardu wyposażenia przestrzeni publicznej. 
Ponieważ kluczowe znaczenie ma dostępność przystanków, 
należy skoncentrować się na opracowaniu metody oceny 
ich atrakcyjności dla potencjalnych pasażerów oraz na usta-
leniu zasad waloryzacji warunków występujących na pro-
wadzących do przystanków ciągach pieszych [5].

Waloryzacja przystanków
Ważność przystanku dla pasażerów można określić poprzez 
ustalenie wskaźnika jego rangi (RP). Na rangę przystan-
ku mają wpływ wszystkie omówione wcześniej czynniki. 
Przystanek metra jest ważniejszy, gdy obsługuje więcej niż 
jedną linię. W przypadku tras tramwajowych i autobu-
sowych ranga przystanku jest wyższa, gdy zatrzymuje się 
na nim wiele linii i liczba pojazdów w ciągu godziny jest 
odpowiednio wyższa. Biorąc pod uwagę osiągane prędko-
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ści komunikacyjne, częstotliwość kursowania i oferowany 
komfort  podróży, dokonano relatywizacji wartości rangi 
różnego rodzaju przystanków transportu zbiorowego.

Wskaźnik rangi przystanku metra wynosi:
•	 RP = 4, dla stacji obsługującej jedną linię metra,
•	 RP = 6, dla stacji obsługującej dwie lub więcej linii.

W przypadku przystanku tramwajowego wskaźnik wy-
nosi:

•	 RP = 2, dla przystanku obsługującego ponad 20 po-
ciągów w ciągu godziny,

•	 RP = 1,5, przy 5 – 20 pociągów/godz.,
•	 RP = 1, przy liczbie pociągów/godz. mniejszej niż 5.

Wskaźnik rangi przystanku autobusowego wynosi:
•	 RP = 2, gdy liczba autobusów przekracza 40/godz.,
•	 RP = 1,5, przy natężeniu ruchu 10 – 40 autobusów/

godz.,
•	 RP = 1, gdy liczba autobusów w ciągu godziny jest 

mniejsza niż 10.

Atrakcyjność przystanku dla okolicznych mieszkańców 
zależy w dużym stopniu również od długości dojścia. Na 
średnią odległość dojścia do przystanków transportu zbio-
rowego  w analizowanym rejonie urbanistycznym najwięk-
szy wpływ wywiera [6]:

•	 gęstość układu transportu zbiorowego,
•	 stopień intensywności zagospodarowania przestrzen-

nego,
•	 prostolinijność ciągów pieszych.

Gęstość sieci transportu zbiorowego mierzona jest dłu-
gością tras (nie linii) autobusowych, tramwajowych i me-
tra, przypadających na jednostkę powierzchni, zwykle kilo-
metr kwadratowy. Ponieważ gęstość tras komunikacji zbio-
rowej musi być ekonomicznie uzasadniona, tylko duża 
liczba potencjalnych pasażerów pozwala na uruchomienie 
środków transportu o dużej zdolności przewozowej. Jedynie 
bardzo wysoka intensywność zabudowy i duża gęstość za-
ludnienia może uzasadniać konieczność budowy linii me-
tra, której przystanki powinny być dodatkowo zasilane pa-
sażerami przesiadającymi się z linii tramwajowych i auto-
busowych. Peryferyjne rejony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia i miejsc pracy mogą z kolei liczyć jedynie na 
obsługę rzadko kursującymi autobusami.

Najkrótszą odległość pomiędzy źródłem ruchu (np. 
drzwiami wejściowymi do domu) a przystankiem wyzna-
cza linia prosta, co w praktyce zdarza się niestety nadzwy-
czaj rzadko. Zwykle podążając do przystanku zmuszeni 
jesteśmy omijać szereg przeszkód, które stanowią budyn-
ki, płoty, strumienie itp. Musimy poza tym korzystać 
z ciągów pieszych prowadzonych również  do sklepów, 
szkół i innych ważnych celów podróży pieszych, najczę-
ściej wzdłuż ulic o układzie prostokątnym. Większą pro-
stolinijność dojścia do przystanków można osiągnąć  za-
pewniając możliwość skośnego przecinania przestrzeni 
międzyblokowej.

Ustalono trzy strefy akceptowalnej pieszej dostępności 
(PD) przystanków transportu zbiorowego, mierzonej w li-
nii prostej od źródła ruchu:

•	 strefa I, o najkrótszych odległościach dojścia i warto-
ści PD = 3,

•	 strefa II, pośrednia, o wartości PD = 2,
•	 strefa III, najdalsza od przystanku, o wartości PD = 1.

Zakres stref akceptowalnej dostępności przystanków 
różni się w zależności od środka transportu. Pasażerowi są 
skłonni przejść większą odległość do środka transportu ofe-
rującego wyższy poziom usług przewozowych. Rzadkie 
przystanki metra skupiają zdecydowanie wyższe zaintere-
sowanie podróżnych niż przystanek autobusu, którego pa-
rametry ruchowe są zdecydowanie gorsze. Ponieważ gę-
stość tras autobusowych jest najwyższa, przy relatywnie 
niskich parametrach ruchowych zasięg poszczególnych 
stref akceptowalnego dojścia do przystanków jest najniższy 
i wynosi 150 m dla strefy I, 300 m dla strefy II, i 450 m dla  
strefy III. W przypadku linii tramwajowych zasięg stref 
jest już większy i wynosi odpowiednio: 200, 400 i 600 me-
trów. Zasięg stref oddziaływania stacji metra jest zdecydo-
wanie największy i wynosi 300 m w przypadku strefy I, 
600 m dla strefy II i 900 m dla strefy III.

Atrakcyjność przystanków transportu zbiorowego 
A (TZ/P) dla poruszających się pieszo mieszkańców okolicz-
nej zabudowy zależy w głównej mierze od dwóch wyżej 
omówionych czynników (rangi przystanku i odległości do 
przystanku) i może być zwymiarowana przy pomocy wzoru:

A (TZ/P) = RP x PD

gdzie:
A (TZ/P) – atrakcyjność przystanku transportu zbioro-

wego dla pieszych,
RP – wskaźnik rangi przystanku,
 PD – wskaźnik pieszej dostępności, charakteryzują-

cy strefę dojścia akceptowalnego w przypadku 
różnych środków transportu zbiorowego.

W przypadku pieszych przemieszczeń dokonywanych 
w konkretnym celu (m.in. do przystanku komunikacji 
zbiorowej) wygodę dojścia charakteryzują najlepiej trzy ce-
chy. Dojście musi być krótkie (co odróżnia podróże celowe 
od spacerów rekreacyjnych), przyjemne i bezpieczne. Dla 
potrzeb waloryzacji można założyć, że bardziej dokładnie 
wygodę dojścia (WD) do przystanku charakteryzuje pięć 
czynników, wpływających na odczuwany komfort podróży 
pieszej w następującym stopniu:

•	 do 30% wartości współczynnika wygody dojścia 
może stanowić prostolinijność drogi do przystanku, 
czyli maksymalne skrócenie odległości,

•	 do 25% stanowi wpływ koniecznych do pokonania 
różnic wysokości,

•	 do 20% czynniki związane z warunkami ruchu, 
•	 do 15% stanowią czynniki funkcjonalne,
•	 do 10% czynniki środowiskowe.
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Ciąg pieszy oferuje najwyższy poziom wygody dojścia, 
gdy suma oddziaływania poszczególnych czynników wyno-
si 100%, co oznacza wartość WD = 1. Wzór do obliczania 
atrakcyjności przystanków, po uwzględnieniu czynnika wy-
gody dojścia przyjmuje postać:

Aw
 (TZ/P) = RP x PD x WD

Sposób waloryzacji poszczególnych czynników mają-
cych wpływ na odczuwany poziom komfortu dojścia pie-
szego powinien uwzględniać poniższe czynniki.

Prostolinijność dojścia –  każde wydłużenie długości 
drogi do przystanku mierzonej w linii prostej o 2% powodu-
je obniżenie wartości WD o  0,01. Oznacza to, że jeśli dojście 
do przystanku jest o 60% lub więcej dłuższe od odległości 
w linii prostej, to wartość WD zmniejsza się aż o 0,30. Jeżeli 
w konkretnym przypadku odległość w linii prostej od wyj-
ścia z domu do przystanku wynosi 100 m, a rzeczywista dłu-
gość dojścia to 120 m – wskaźnik wydłużenia drogi wynosi 
20%, co powoduje zmniejszenie wartości WD o 0,10.

Pokonywanie różnic wysokości – w celu określenia 
wpływu nierówności terenu na wygodę dojścia do przystan-
ku, należy ustalić sumę różnic wysokości pokonywanych 
pod górę. Różnice wysokości wynikające z nierówności te-
renu pokonujemy prowadzonym pod górę chodnikiem lub, 
w przypadku dużych spadków, schodami ewentualnie po-
chylnią. Do obliczeń należy brać pod uwagę kierunek, na 
którym spadki prowadzące pod górę są większe. W przy-
padku usytuowania przystanku niżej niż wejście do budyn-
ku oznacza to konieczność dokonania pomiaru utrudnień 
dojścia z przystanku do domu. Każdy 1% spadku biegną-
cego pod górę powoduje obniżenie wartości WD o 0,025. 
Jeśli na drodze łączącej przystanek z domem suma różnic 
wysokości wynosi lub przekracza 10% odległości, wartość 
WD ulega zmniejszeniu o 0,25. Jeśli w konkretnym przy-
padku suma różnic wysokości, przy rzeczywistej odległości 
do przystanku wynoszącej 100 m, osiągnie 5 m – spadek 
wynosi 5%, a wartość WD ulega zmniejszeniu o 0,125. 
Zastosowanie dla pokonywania różnic wysokości windy lub 
schodów ruchomych powoduje, że spadek na tym odcinku 
ciągu pieszego nie wpływa na pogorszenie komfortu dojścia 
i w obliczeniach jest nieuwzględniany.

Warunki ruchu – czynnik warunków ruchu powoduje, 
w zależności od stwarzanych utrudnień, spadek wartości 
WD o wartość od 0 do 0,20. Wpływ czynnika na obniżenie 
komfortu dojścia jest najmniejszy gdy [7]:

•	 dojście do przystanku uznane jest za bezpieczne, po-
nieważ nie odnotowano na tym odcinku żadnych wy-
padków drogowych,

•	 idąc do przystanku nie ma potrzeby przekraczania 
ulic o dużym natężeniu ruchu,

•	 gęstość ruchu pieszego jest optymalna co oznacza, że 
chodnik nie jest zatłoczony, a jednocześnie obecność 
innych pieszych powoduje poczucie bezpieczeństwa 
osobistego (brak obaw o napad rabunkowy),

•	 chodnik jest w dobrym stanie technicznym, ma rów-
ną nawierzchnię bez dziur, a zimą nie jest śliski.

Funkcjonalność – czynnik funkcjonalności może spo-
wodować zmniejszenie wartości WD od 0 do 0,15. Wpływ 
czynnika na obniżenie komfortu dojścia do przystanku 
transportu zbiorowego będzie najmniejszy wtedy, gdy:

•	 chodnik jest  w nocy oświetlony, co powoduje, że pie-
si czują się bezpieczniej nawet, gdy ruch pieszy jest 
znikomy,

•	 przystanki są usytuowane w pobliżu oznakowanych 
przejść przez jezdnię,

•	 chodnik jest czysty, a jego otoczenie jest interesujące 
(wystawy sklepowe, ogródki kawiarniane) i charakte-
ryzujące się wysokim poziomem estetyki,

•	 brak na chodnikach przeszkód utrudniających szcze-
gólnie poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Aspekt środowiskowy – czynnik środowiskowy może 
– w zależności od stopnia obserwowanych uciążliwości – 
obniżyć wartość WD maksymalnie o 0,10. Obniżenie war-
tości wskaźnika charakteryzującego wygodę dojścia będzie 
najmniejsze, gdy (8):

•	 jakość powietrza będzie jak na warunki miejskie bar-
dzo wysoka,

•	 niski poziom ruchu na sąsiednich ulicach nie będzie 
powodował uciążliwości wynikających z hałasu ko-
munikacyjnego,

•	 droga do przystanku przebiega przez dobrze utrzy-
mane tereny zieleni urządzonej,

•	 część chodnika biegnie w podcieniach budynków, co 
stanowi ochronę przed deszczem i upałem.

Czynnik środowiskowy odgrywa większą rolę przy oce-
nie komfortu dokonywania spacerów na terenach o funkcji 
typowo rekreacyjnej.

Przykład obliczeniowy
Analiza jakości obsługi środkami transportu zbiorowego 
oraz pieszej dostępności przystanków została przeprowa-
dzona dla czterech budynków mieszkalnych, z których dwa 
usytuowane są w śródmieściu Warszawy, a dwa kolejne na 
terenie osiedla mieszkaniowego Gocław.

Wybór lokalizacji podyktowany został chęcią pokazania 
różnych warunków dostępności przystanków komunikacji 
zbiorowej w zależności od:

•	 rejonu miasta i rodzaju zabudowy,
•	 jakości obsługi obszaru liniami transportu zbiorowego,
•	 ukształtowania ciągów pieszych, 
•	 topografii terenu.
 
Przykład obliczeniowy dotyczy budynku zlokalizowane-

go w śródmieściu Warszawy przy skrzyżowaniu ulic 
Bednarskiej i Sowiej na Powiślu, u podnóża Skarpy, na tere-
nie osiedla Mariensztat. W rejonie analizowanego budynku 
znajdują się 2 przystanki tramwajowe i 6 przystanków au-
tobusowych, umożliwiających dokonywanie podróży w róż-
nych kierunkach. Przystanki tramwajowe i 2 przystanki 
autobusowe są zlokalizowane na Trasie W-Z przy wylocie 
z tunelu.  Kolejne 2 przystanki autobusowe są zlokalizowane  
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przy Krakowskim Przedmieściu w rejonie wlotu ulicy Bednar-
skiej i 2 przy ulicy Dobrej, w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Bednarską.

Liczba tramwajów dostępnych w godzinie szczytu po-
rannego wynosząca 42 oznacza, że wskaźnik rangi przy-
stanku RP = 2. Odległość w linii prostej od wejścia do 
budynku do przystanków tramwajowych w ich lokalizacji 
ogólnej wynosi 250 m, co oznacza, że przystanek znajduje 
się w II strefie akceptowanej dostępności pieszej, a wskaź-
nik pieszej dostępności wynosi PD = 2. 

•	 W  przeciągu ostatnich trzech lat na drodze prowa-
dzącej z domu do przystanku odnotowano pięć wy-
padków drogowych. Gęstość ruchu pieszego uznano 
za optymalną. Istnieje konieczność przekroczenia 
Trasy W-Z oznakowanym przejściem dla pieszych 
bez sygnalizacji świetlnej (to tu są częste wypadki 
z udziałem pieszych). Chodnik jest w dobrym stanie 
technicznym. Uznano, że warunki ruchu powodują 
obniżenie wartości WD o 0,12.

•	 Na drodze do przystanku w ostatnich trzech latach 
odnotowano 3 przypadki rozboju, ale chodniki są za-
dbane  i dość dobrze oświetlone nocą. Przystanki są 
zlokalizowane w pobliżu przejścia dla pieszych. Przy-
stanki  nie mają wiat. Warunki funkcjonalne powo-
dują obniżenia wartości WD o 0,08.

•	 W rejonie przystanków zanieczyszczenia powietrza 
i poziom hałasu przekraczają dopuszczalne normy. 
Droga do przystanku przebiega przy ładnej zieleni 
osiedlowej. Czynnik środowiskowy powoduje obniże-
nie wartości WD o 0,05.

 
Opisane uciążliwości mają wpływ na obniżenie parame-

tru wygody dojścia, którego wartość po dokonaniu odli-
czeń wynosi:

WD = 1 – ( 0,22 + 0,100 + 0,12 + 0,08 + 0,05) = 
=1 – 0,570 = 0,430

Po obliczeniu wskaźnika wygody dojścia, można przy-
stąpić do obliczenia poziomu atrakcyjności przystanków 
tramwajowych dla mieszkańców analizowanego budynku, 
Aw

 (TZ/P) 

A
w
 (TZ/P) = 2 x 2 x 0,430 = 1,72

Wpływ na poziom obsługi komunikacyjnej analizowa-
nego obiektu przystanku autobusowego zlokalizowanego 
na Trasie W-Z, gdzie liczba autobusów dostępnych w go-
dzinie szczytu porannego wynosząca 25 oznacza, że wskaź-
nik rangi przystanku RP = 1,5. Ponieważ przystanek auto-
busowy jest wspólny z tramwajowym wartość wskaźnika 
pieszej dostępności przystanku wynosi  PD = 2 (tyle co dla 
przystanku tramwajowego). Parametry służące ocenie wy-
gody dojścia do przystanku autobusowego są więc również 
takie, jak w przypadku przystanku tramwajowego. Stąd 
Aw1

 (TZ/P) wyniesie:

A
w1

 (TZ/P) = 1,5 x 2 x 0,430 = 1,29

Liczba autobusów dostępnych w godzinie szczytu po-
rannego na przystanku zlokalizowanym na Krakowskim 
Przedmieściu wynosząca 31 oznacza, że wskaźnik rangi 
przystanku RP = 1,5. Odległość w linii prostej od wejścia 
do budynku do przystanków autobusowych wynosi 280 m, 
co oznacza, że przystanek znajduje się w II strefie akcepto-
wanej dostępności pieszej, a wskaźnik pieszej dostępności 
wynosi PD = 2. 

Fot. 1. Dojście do przystanków na Trasie W-Z  po schodkach na Skarpę

Fot. 2. Dojście do przystanków na Trasie W-Z  do przystanków tramwajowych i autobusowych 
na Trasie W-Z.

Parametry służące ocenie wygody dojścia do przystan-
ków tramwajowych są następujące:

•	 Rzeczywista długość dojścia do przystanku wzdłuż 
ciągów pieszych wynosi w tym przypadku 360 m, 
jest więc dłuższa od odległości mierzonej w linii pro-
stej o 110 m, co oznacza wydłużenie drogi o 44%. 
Ponieważ każde wydłużenie drogi o 2%  powoduje 
obniżenie wskaźnika wygody dojścia o 0,01, wartość 
WD będzie z powodu wydłużenia drogi dojścia do 
przystanku obniżona o 0,22.

•	 Suma różnic wysokości (tylko na odcinkach prowadzą-
cych pod górę) pokonywanych w drodze  do przystan-
ku wynosi 14 metrów, co wynika z lokalizacji budynku 
poniżej skarpy wiślanej. Ponieważ pokonywana różni-
ca wysokości stanowi 3,9% wynoszącej 360 m długo-
ści dojścia, wartość wskaźnika WD wynosi 0,100.
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•	 Suma różnic wysokości (tylko na odcinkach prowa-
dzących pod górę) pokonywanych w drodze  do przy-
stanku wynosi w tym przypadku aż 21 m, bo trzeba 
wejść na skarpę. Ponieważ pokonywana różnica wy-
sokości stanowi 6,2% wynoszącej 340 m długości 
dojścia, wartość wskaźnika WD ulega zmniejszeniu 
o 0,15.

•	 W  przeciągu ostatnich trzech lat na drodze prowa-
dzącej z domu do przystanku nie odnotowano wy-
padku drogowego. Gęstość ruchu pieszego uznano za 
optymalną. Istnieje konieczność przekroczenia ulicy 
Krakowskie Przedmieście oznakowanym przejściem 
dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej – ruch jest tu 
jednak bardzo mały. Chodnik jest w bardzo dobrym 
stanie technicznym. Uznano, że warunki ruchu po-
wodują obniżenie wartości WD o 0,02.

•	 Na drodze do przystanku nie odnotowano w ostat-
nich trzech latach przypadku rozboju, a chodniki 
są zadbane  i dobrze oświetlone nocą. Ulica Bed-
narska jest bardzo stroma, co znacznie utrudnia 
dostępność przystanków osobom niepełnospraw-
nym. Przystanki są zlokalizowane w pobliżu przej-
ścia dla pieszych. Przystanki mają wiaty i ławki. 
Warunki funkcjonalne powodują obniżenia warto-
ści WD o 0,05.

•	 Ograniczenia ruchu pojazdów powodują, że spalin 
jest mało, a poziom hałasu jest stosunkowo niski. 
Droga do przystanku przebiega wzdłuż pięknych 
budynków o charakterze zabytkowym. Czynnik 
środowiskowy powoduje obniżenie wartości WD 
o 0,02.

Opisane uciążliwości mają wpływ na obniżenie parame-
tru wygody dojścia, którego wartość po dokonaniu odli-
czeń wynosi:

WD = 1 – ( 0,11 + 0,15 + 0,02 + 0,05 + 0,02) = 
= 1 – 0,35 = 0,65

Po obliczeniu wskaźnika wygody dojścia, można przy-
stąpić do obliczenia poziomu atrakcyjności przystanków 
autobusowych na Krakowskim Przedmieściu dla miesz-
kańców analizowanego budynku, według wzoru:

Aw2
 (TZ/P) = 1,5 x 2 x 0,65 = 1,95

Teraz można przystąpić do ustalenia wpływu na po-
ziom obsługi komunikacyjnej analizowanego obiektu 
przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ulicy 
Dobrej.

Liczba autobusów dostępnych w godzinie szczytu po-
rannego na ulicy Dobrej wynosząca 10 oznacza, że wskaź-
nik rangi przystanku RP = 1,5. Odległość w linii prostej 
do przystanku autobusowego wynosi 210 m, co oznacza, że 
budynek usytuowany jest  w strefie II oddziaływania linii 
autobusowej. Wartość wskaźnika pieszej dostępności przy-
stanku wynosi więc PD = 2.

Fot. 3. Dojście do przystanków przy Krakowskim Przedmieściu  ulicą Bednarską pod górę 
(analizowany budynek pierwszy po prawej)

Fot. 4. Dojście do przystanków przy Krakowskim Przedmieściu przy Skwerze Hoovera

Fot. 5. Dojście do przystanku przy Krakowskim Przedmieściu

Parametry służące ocenie wygody dojścia do przystan-
ków autobusowych są następujące:

•	 Rzeczywista długość dojścia do przystanku wzdłuż 
ciągów pieszych wynosi w tym przypadku aż 340 m, 
jest więc dłuższa od odległości mierzonej w linii pro-
stej o 60 m, co oznacza wydłużenie drogi o 21%. Po-
nieważ każde wydłużenie drogi o 2%  powoduje ob-
niżenie wskaźnika wygody dojścia o 0,01, wartość 
WD będzie z powodu wydłużenia drogi dojścia do 
przystanku obniżona o 0,11.
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Parametry służące ocenie wygody dojścia do przystanku 
autobusowego są następujące:

•	 Rzeczywista długość dojścia do przystanku wzdłuż 
ciągów pieszych wynosi w tym przypadku 240 m, 
jest więc dłuższa od odległości mierzonej w linii pro-
stej o 30 m, co oznacza wydłużenie drogi o 14%. Po-
nieważ każde wydłużenie drogi o 2%  powoduje ob-
niżenie wskaźnika wygody dojścia o 0,01, wartość 
WD będzie z powodu wydłużenia drogi dojścia do 
przystanku obniżona o 0,07.

•	 Suma różnic wysokości (tylko na odcinkach prowa-
dzących pod górę) pokonywanych w drodze  do przy-
stanku wynosi 1,0 m i pokonuje się po biegnącym 
lekko pod górę chodniku. Ponieważ pokonywana 
różnica wysokości stanowi poniżej 0,5% wynoszącej 
240 m długości dojścia, wartość wskaźnika WD nie 
ulega zmniejszeniu.

•	 W  przeciągu ostatnich trzech lat na drodze prowa-
dzącej z domu do przystanku odnotowano jeden wy-
padek drogowy. Gęstość ruchu pieszego uznano za 
optymalną. Istnieje konieczność przekroczenia ulic 
Furmańskiej i Dobrej (obie o małym natężeniu ru-
chu) oznakowanym przejściem dla pieszych bez sy-

gnalizacji świetlnej. Chodnik jest  dobrym stanie 
technicznym. Uznano, że warunki ruchu powodują 
obniżenie wartości WD o 0,09.

•	 Na drodze do przystanku nie odnotowano w ostat-
nich trzech latach przypadku rozboju, a chodniki są 
równe  i dosyć dobrze oświetlone nocą. Przystanki są 
zlokalizowane w pobliżu przejścia dla pieszych. Przy-
stanki mają wiaty i ławki. Warunki funkcjonalne po-
wodują obniżenia wartości WD o 0,05.

•	 Spaliny nie stanowią tu większego problemu, ale po-
ziom hałasu jest stosunkowo wysoki. Droga do przy-
stanku przebiega wzdłuż ciekawej zabudowy. Czyn-
nik środowiskowy powoduje obniżenie wartości WD 
o 0,02.

 
Opisane uciążliwości mają wpływ na obniżenie parame-

tru wygody dojścia, którego wartość po dokonaniu odli-
czeń wynosi:

WD = 1 – ( 0,07 + 0,00 + 0,09 + 0,05 + 0,02) = 
= 1 – 0,23 = 0,77

Po obliczeniu wskaźnika wygody dojścia, można przy-
stąpić do obliczenia poziomu atrakcyjności przystanków 
autobusowych przy ulicy Dobrej dla mieszkańców analizo-
wanego budynku, według wzoru:

Aw3
 (TZ/P) = 1,5 x 2 x 0,77 = 2,31

Wskaźnik jakości obsługi komunikacyjnej budynku 
przy ulicy Bednarskiej 16 wymaga uwzględnienia wszyst-
kich przystanków transportu zbiorowego znajdujących się 
w strefie akceptowalnej długości dojścia – w tym konkret-
nym przypadku są to przystanki tramwajowe i trzy lokali-
zacje przystanków autobusowych.

A (TZ/P) = Aw
 (TZ/P)  + A

w1
 (TZ/P)  + A

w2
 (TZ/P) 

 
+ 

+ A
w3

 (TZ/P)  = 1,72 + 1,29 + 1,95 + 2,31 = 7,270.

Wyniki oszacowania jakości obsługi transportem zbio-
rowym pozostałych trzech budynków są następujące:

•	 W przypadku budynku zlokalizowanego w rejonie 
stacji metra Centrum (ulica Widok 22), skrzyżowa-
nia dwóch tras tramwajowych i wielu linii autobu-
sowych, wartość wskaźnika A (TZ/P) wynosi 
11,100.

•	 W przypadku budynku wielorodzinnego zlokalizo-
wanego na warszawskim osiedlu Gocław (ulica Bora 
– Komorowskiego 6) w rejonie pętli autobusowej i Tra-
sy Siekierkowskiej, wartość wskaźnika A (TZ/P) wy-
nosi 2,675.

•	 W przypadku budynku wielorodzinnego zlokalizo-
wanego na warszawskim osiedlu Gocław (ulica Oku-
lickiego 11A) w rejonie skrzyżowania ulic Umińskie-
go i Fieldorfa, wartość wskaźnika A (TZ/P) wynosi 
2,085.

Fot. 6. Dojście do przystanków przy ulicy Dobrej wzdłuż ulicy Bednarskiej

Fot. 7. Dojście do przystanku po przeciwnej stronie ulicy Dobrej
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Podsumowanie
1. Ponieważ chodzenie jest najbardziej ekologicznym spo-

sobem przemieszczania się, potrzeby pieszych muszą 
być w większym stopniu uwzględniane w planach zago-
spodarowania przestrzennego i projektach miejskich 
systemów transportowych (9). Należy również zachęcać 
mieszkańców do korzystania ze środków transportu 
zbiorowego, szczególnie podczas podróży obligatoryj-
nych do pracy i szkół. Dojścia piesze są ważnym i nie-
zbędnym elementem każdej podróży dokonywanej ko-
munikacją publiczną.

2. Środowisko miejskie przyjazne pieszym ułatwia podjęcie 
często trudnej decyzji o ograniczeniu korzystania z sa-
mochodu w podróżach wewnątrzmiejskich. Głównym 
czynnikiem branym pod uwagę przy zmianie zachowań 
komunikacyjnych jest łatwa piesza dostępność atrakcyj-
nych przystanków środków transportu zbiorowego.

3. Gęstość tras komunikacji publicznej powinna umożli-
wiać akceptowalną dostępność przystanków wszystkim 
mieszkańcom i zatrudnionym na terenach zurbanizowa-
nych. Najwyższe standardy obsługi środkami transpor-
tu zbiorowego należy zapewnić na terenach o najwyż-
szej intensywności zabudowy. Odległości dojścia do naj-
bardziej atrakcyjnych przystanków (metra, tramwaju 
i skupiających wiele linii autobusowych) powinny być 
tu najkrótsze.

4. Podczas podróży obligatoryjnych i realizowanych 
w konkretnym celu, przemieszczenia piesze powinny 
być jak najkrótsze i wygodne, przy jednoczesnym za-
pewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Ciągi 
piesze prowadzące do przystanków powinny być moż-
liwie prostolinijne i, w przypadku konieczności poko-
nywania dużych różnic poziomów, wyposażone w scho-
dy ruchome lub windy. Zachęcenie pieszych do poko-
nywania większych odległości wymaga dużej dbałości 
o wyposażenie i atrakcyjność otoczenia ciągów pie-
szych (10).

5. Przedstawiona metoda pozwala na zwymiarowanie 
stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników środków  
transportu zbiorowego oraz pieszej dostępności przy-
stanków. Metoda stanowi ważne narzędzie do wykorzy-
stania przy ustalaniu warunków życia na terenach zur-
banizowanych (11). Pozwala na tworzenie miejskich 
standardów zaspokajania potrzeb komunikacyjnych i po-
równywanie stopnia ich realizacji w poszczególnych jed-
nostkach urbanistycznych.

6. Wskaźnik atrakcyjności przystanków komunikacji pu-
blicznej i ich pieszej dostępności pozwala planistom 
przestrzennym i zarządom transportu miejskiego na do-
stosowywanie planów inwestycyjnych do potrzeb wyni-
kających ze zróżnicowanej gęstości zaludnienia i kon-
centracji miejsc pracy. Proponowana metoda jest rów-
nież użyteczna w przypadku prowadzenia analiz rynku 
nieruchomości miejskich. Obecnie, gdy ulice miast blo-
kują stojące w korkach pojazdy, dobra dostępność środ-
ków transportu zbiorowego może powodować wzrost 
wartości nieruchomości nawet o ponad 10% (12).

7. Wnioski wynikające z zastosowania przed kilku laty 
opisanej metody podczas opracowywania planu miej-
scowego osiedla Gocław w Warszawie przyczyniły się do 
podjęcia decyzji o poprawie dostępności transportu 
zbiorowego, poprzez przekierowanie części linii autobu-
sowych na nowe przystanki zlokalizowane  wzdłuż we-
wnętrznej obwodnicy osiedla (na ulicach Jugosłowiańskiej 
i J. Meissnera) oraz przy obsługującej Gocław północny 
nowej ulicy J. Nowaka-Jeziorańskiego.
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Fot. 8, 9.  
Lokalizacje analizowana  
na osiedlu Gocław:  
dwa budynki wielorodzinne 
(ul. Bora-Komorowskiego 6  
i Okulickiego 11A.


