
I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1734 AUTOBUSY 12/2016 
 

Marzenna DĘBOWSKA-MRÓZ, Andrzej ROGOWSKI 

ASPEKTY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA  

NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO W MIASTACH 

 

W artykule omówiono podstawowe wymagania dotyczące funkcjonowania pieszych i rowerzystów w systemie transporto-

wym miast. Przedstawiono przykłady rozwiązań wykorzystanych w Radomiu. Ponadto zdefiniowano podstawowe problemy 

związane z kształtowaniem infrastruktury przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów  

 

WSTĘP 

Miejski obszar funkcjonalny, zgodnie z Koncepcją Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju 2039 (Polski), jest układem osadni-
czym ciągłym przestrzennie, złożonym z odrębnych administracyjnie 
jednostek, obejmującym swym zasięgiem zwarty obszar miejski 
oraz powiązaną z nim funkcjonalnie podmiejską strefę zurbanizo-
waną. Administracyjnie obszary te obejmują swym zasięgiem gminy 
miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie co jest odzwierciedleniem do-
strzegania siły powiązań pomiędzy tymi obszarami, a nie dążeniem 
do intensyfikacji urbanizacji na tych obszarach [8, s. 5].  

Analizując literaturę z zakresu przedstawianej tematyki można 
stwierdzić, iż jednym z ważniejszych zagadnień jest ocena jakości 
funkcjonowania mieszkańców poszczególnych miast. Można stwier-
dzić również, iż polskie miasta są przyjazne mieszkańcom. Są 
miejscami oferującymi wysoką jakość życia ludziom oraz przedsię-
biorcom jako miejsca atrakcyjne do lokowania i prowadzenia bizne-
su. Polskie przestrzenie miejskie są nowoczesne i konsekwentnie 
rozwijane. Można również zauważyć, iż główne polskie ośrodki 
miejskie są konkurencyjne w skali ponadregionalnej i coraz lepiej 
widoczne na gospodarczej mapie Europy oraz są silnymi ośrodka-
mi, motorami rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Polskie miasta 
są spójne społecznie, ekonomicznie i przestrzennie, również dzięki 
wysiłkom dotyczącym rewitalizacji najbardziej zdegradowanych ich 
części, i obsługiwane przez efektywny transport publiczny. Są one 
również otwarte i dostępne, rozwijają się w sposób zrównoważony 
w kierunku miast zwartych przestrzennie, ale jednocześnie niepo-
zbawionych dobrze zorganizowanych przestrzeni publicznych 
i terenów zieleni [8].  

Istotnym elementem polityki miejskiej wyznaczającym podsta-
wowe aspekty do zrealizowania w przestrzeni miejskiego obszaru 
funkcjonalnego jest jakość życia ludzi i podmiotów funkcjonujących 
w tych przestrzeniach.  

Na jakość życia w miejskim obszarze funkcjonalnym składa się 
wiele czynników, z których za najważniejsze można uznać: bezpie-
czeństwo, dobry dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w 
tym zdrowotnych, rynku pracy, oferty mieszkaniowej, oferty spędza-
nia czasu wolnego, oferty kulturalnej, środowiska i transportu pu-
blicznego, atrakcyjnych przestrzeni publicznych [8, s. 5]. 

Jednym z wyznaczników jakości jest bezpieczeństwo dotyczą-
ce realizacji potrzeb transportowych.  

Potrzeby transportowe mogą być wykonywane z wykorzysty-
waniem różnych form przemieszczeń (tab. 1). 

 

 
Tab. 1. Zestawienie metod realizacji przemieszczeń w miastach. [1] 

Główny środek transportu wykorzystywany w codziennych podróżach  
w państwach UE – 27 (%) 

 samochód transport zbiorowy pieszo rower motocykl inne 

EU-27 52,3 21,8 12,6 7,4 2,1 1,4 

Anglia 56,7 22,1 13,4 2,2 1,2 3,5 

Austria 61,3 20,1 8,0 8,0 0,9 0,9 

Belgia 61,2 16,5 5,1 13,4 0,4 1,1 

Bułgaria 32,7 28,2 30,1 1,8 0,4 1,0 

Cypr 89,2 4,6 2,8 0,3 2,0 0,4 

Czechy 36,2 36,8 15,8 7,2 1,5 0,5 

Dania 63,4 11,8 3,7 19,0 0,2 1,6 

Estonia 37,2 31,3 22,0 4,7 0,3 1,2 

Finlandia 61,9 12,6 10,2 12,5 0,1 2,4 

Francja 63,7 20,1 9,4 2,6 2,3 0,7 

Grecja 46,1 25,1 16,5 2,7 7,3 1,6 

Hiszpania 47,4 30,2 14,5 1,6 3,7 1,2 

Holandia 48,5 11,0 3,0 31,2 1,7 2,9 

Irlandia 67,7 14,2 12,2 3,2 0,4 1,3 

Litwa 48,5 29,9 12,9 5,1 0,2 0,8 

Luksemburg 63,6 28,4 5,7 1,7 0 0,1 

Łotwa 29,0 63,3 25,1 7,5 0 0,9 

Malta 64,7 25,9 5,9 0 0,6 1,0 

Niemcy 60,9 14,8 7,1 13,1 1,5 1,4 

Polska 43,0 31,4 14,2 9,3 0,6 0,2 

Portugalia 52,9 21,9 17,7 1,6 1,1 1,4 

Rumunia 30,3 26,5 28,9 5,2 0,5 1,5 

Słowacja 32,3 30,9 22,9 9,5 0,5 0,6 

Słowenia 68,4 10,3 12,6 6,9 0,7 0,4 

Szwecja 52,0 19,8 11,4 17,1 0,3 1,9 

Węgry 28,2 35,3 11,6 19,1 1,2 0,2 

Włochy 54,4 18,2 14,4 4,7 5,2 0,9 

 
Wyzwania stojące przed organizatorami przestrzeni transpor-

towej i realizowanych w niej zadań wymagają zsynchronizowania  
z planowaniem przestrzennym, architekturą (szczególnie miejską), 
ochroną środowiska, bezpieczeństwem ruchu i bezpieczeństwem 
publicznym, organizacją czasu pracy, organizacją produkcji i zaopa-
trzenia, polityką społeczną, organizacją imprez masowych, a nawet 
edukacją i wychowaniem obywatelskim . 

Przedstawione problemy implikują konieczność zupełnie inne-
go spojrzenia na możliwe formy przemieszczania się w przestrzeni 
transportowej miast. 

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań i wymagań 
umożliwiających wykorzystanie przemieszczeń pieszych i prze-
mieszczeń realizowanych rowerem do realizacji codziennych po-
trzeb transportowych. 
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1. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU DROGOWEGO 
W MIASTCH 

System transportowy każdego miasta odpowiada za funkcjo-
nowanie mieszkających i realizujących w tej przestrzeni ludzi oraz 
działających podmiotów gospodarczych. Infrastruktura transportu 
miejskiego jest infrastrukturą różnych gałęzi transportu o specyfice 
wynikającej z dostosowania do obsługi potrzeb przewozowych, 
występujących wewnątrz obszarów zurbanizowanych (rys. 1).  

 
Rys. 1. Elementy składowe cech podziału realizacji potrzeb 
transportowych w mistac. [13]. 
 

Planowanie spójnego systemu transportu w miastach jest po-
ważnym wyznawaniem, które musi uwzględnić realizacje różnych 
potrzeb transportowych zróżnicowanych uczestników przestrzeni 
miejskiej. Projektując taki system należy uwzględnić zróżnicowane 
uwarunkowania zewnętrzne (np. realizacja strategii zrównoważone-
go rozwoju transportu oraz uwzględnienie rozwoju przestrzennego 
miasta i rozwoju transportu) i wewnętrzne miasta (np. zapewnienie 
dobrego współdziałania transportu miejskiego z transportem aglo-
meracyjnym i regionalnym wraz z wykorzystaniem istniejącego 
potencjału innych podsystemów transportowych funkcjonujących 
w mieście). Kształtowanie systemu obsługi komunikacyjnej miesz-
kańców wymaga skoordynowania polityki transportowej z polityka 
przestrzenna w celu ograniczenia transportochłonności oraz za-
pewnienia odpowiedniej sprawności systemu transportowego 

W dużych miastach nie można również pominąć problemów 
funkcjonowania aglomeracji i obszarów metropolitalnych oraz 
aspektów bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeniach transpor-
towych. 

Bezpieczny układ drogowy powinien umożliwić spełnienie na-
stępujących pięciu zasad określających wymogi bezpieczeństwa: 
– funkcjonalności (hierarchiczności): zapewnienia, że droga pełni 

tylko jedną funkcję (tranzytowa, rozprowadzająca, dojazdowa) 
w ramach hierarchicznej sieci drogowej i jej rzeczywiste wyko-
rzystanie jest zgodne z tą funkcją,  

– jednorodności: zapewnienia, że na drodze o danej funkcji 
(głównie rozprowadzającej i tranzytowej) nie wystąpią duże róż-
nice prędkości, różnice kierunków ruchu, różnice masy uczest-
ników ruchu, różnice rodzajów podróży (lokalne, długodystan-
sowe) oraz struktury rodzajowej ruchu, 

– czytelności: zapewnienia wyglądu drogi, ulicy jednoznacznie 
wskazującego na jej funkcję i sposób wykorzystania, 

– przewidywalności: zapewnienia geometrii i oznakowania drogi, 
ulicy umożliwiającego rozpoznanie jaką funkcję pełni droga, do-
bór właściwych zachowań oraz pozwalającego przewidywać za-
chowania innych uczestników ruchu, 

– kompensacji błędów uczestników ruchu: zapewnienia, że droga 
i jej otoczenie są zaprojektowane w sposób zmniejszający ryzy-
ko wystąpienia wypadku i minimalizujący obrażenia ofiar w mo-
mencie zderzenia. 

2. PIESZY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ 

Ruch pieszy jest podstawową formą przemieszczeń realizowa-
nych przez człowieka. Jest on składnikiem niemal wszystkich po-
dróży wykonywanych innymi środkami transportu a „skłonność” 
ludzi do poruszania się w wybranych przestrzeniach pieszo jest 
w znacznej mierze uwarunkowana komfortem i atrakcyjnością prze-
strzeni, w której pieszy się porusza. Jednocześnie w miastach od 
wielu lat nie jest już postrzegany jako czynnik stwarzający najwięk-
szy problem związany z funkcjonowaniem systemu transportowego. 
Coraz częściej zaczyna on być postrzegany jako podstawowy ele-
ment kształtowania witalności śródmieść i poszczególnych dzielnic. 
Ruch pieszy dla swojego funkcjonowania powinien mieć zapewnio-
ne odpowiednie komfortowe środowisko w przestrzeni obejmującej 
cały system infrastruktury ruchu i przebywania pieszych. Ciągi 
komunikacyjne przeznaczone dla ruchu pieszego powinny zapewnić 
powiązanie wszystkich elementów i części miasta w sposób bez-
pieczny, interesujący wizualnie i w miarę komfortowy [7, s. 28}. 
Odpowiedni sposób kształtowania ciągów przeznaczonych dla 
pieszych dotyczy zarówno ukształtowania zabudowy w sensie 
atrakcyjnych detali architektonicznych jak i odpowiedniego rozwią-
zania styku zabudowy i chodnika. Projektując poszczególne ele-
menty infrastruktury powinno się zwracać szczególną uwagę na 
małą architekturę stanowiącą wyposażenie ulic.  

Istotnym elementem kształtowania infrastruktury dedykowanej 
pieszym oraz rowerzystom jest identyfikacja prędkości pojazdów 
poruszających się w ich sąsiedztwie (rys. 2).  

 

 
Rys. 2. Strefowanie prędkości pojazdów na drogach w miastach. 
[10, s. 67]. 
 

Elementami infrastruktury dedykowanej pieszym uwzględnia-
nymi w projektach są: 
– chodniki dla pieszych lub ciągi pieszo–rowerowe, 
– skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (w tym również przejścia 

dla pieszych), 
– przejścia dla pieszych wyposażone w urządzenia zmniejszające 

zagrożenie i ułatwiające bezpieczne przejście pieszym: 
– sygnalizację świetlną, wyspy azylu, zawężenia itp. 
– oznakowanie ostrzegające kierowców o ruchu pieszych, w tym 

również dzieci. 
Podstawową cechą dobrze urządzonej ulicy miejskiej (placu) 

jest wysoki poziom dostępności dla ruchu pieszego, a także stwo-
rzenie możliwości bezpiecznego i komfortowego korzystania z tej 
przestrzeni. Z tego punktu widzenia ważne jest uwzględnienie po-
trzeb dwóch grup użytkowników: osób o ograniczonej mobilności 
i osób z ograniczoną percepcją przestrzeni (np. niewidomi i słabo-
widzący). Zlikwidowanie barier oraz przystosowanie rozwiązań do 
wymagań wynikających z obecności tych grup pieszych może być 
postrzegane  jako korzystne rozwiązanie także innych uczestników 
ruchu drogowego. 

Wymagania stawiane przez użytkowników o ograniczonych 
zdolnościach ruchowych są związane z wymiarami zajmowanej 
przez nich przestrzeni. Standardowe parametry projektowania 
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uwzględniają szerokość (0,75 m) i wysokość (2,50 m, minimum 2,20 
m) pojedynczego pieszego. W ten sposób nie uwzględnia się jed-
nak potrzeb osób chodzących o kulach, czy też korzystających 
z wózków inwalidzkich (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Wymiary przestrzeni niezbędnej dla różnych grup pieszych. 
[10, s. 17]. 
 

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 zwią-
zanych z sytuowaniem użytkowników w przekroju ulicy (rys. 4). 

 

Wszyscy użytkownicy są we wspólnej przestrzeni - ulica bez segregacji, bez jezdni 

Piesi oddzieleni od ruchu samochodowego i rowerowego 

  
Ruch samochodowy, rowerowy i pieszy prowadzony oddzielnie – pełna segregacja 

ruchu  

Rys. 4. Zasady sytuowania ciągów komunikacyjnych w przestrzeni 
ulicy. [10, s. 14]. 

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 specyfi-

ka i lokalizacja przejść dla pieszych przez jezdnie, które mogą być 
projektowane jako: 
– 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. 
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. 
Minimalna szerokość przejścia dla pieszych przez jezdnie ulicy 

klasy GP wynosi 6,0 m a przez jezdnie ulic pozostałych klas 4,0 m. 
Przejścia przez pas dzielący lub wyspę z krawężnikami należy 
projektować 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. 
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Przejścia dla pieszych należy wytyczyć prostopadle do osi 
jezdni, z dopuszczalnym odchyleniem nie większym niż 10o. 

Przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach powinny być projek-
towane w odległości co najmniej 5 m od krawędzi skrajnego pasa 
ruchu.  

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%. 
Tymczasem analizując rzeczywiste przestrzenie można zaob-

serwować istotne problemy funkcjonowania w pełni sprawnego 
pieszego nie mówiąc o osobach z ograniczonymi możliwościami 
ruchowymi. 

Zbyt duże odległości pomiędzy przejściami dla pieszych lub 
parkujące pojazdy są bardzo dużego ograniczenia możliwości 
przemieszczeń pieszych (rys. 5, 6). 

 

 
Rys. 5. Przemieszczenia pieszych realizowane w niedozwolonych 
przestrzeniach. Źródło: opracowanie własne. 

 

 
Rys. 7. Pojazdy utrudniające przemieszczenia pieszym w Radomiu. 
Źródło: opracowanie własne. 

3. ROWER JAKO ŚRODEK TRANSPORTU W MIASTACH  

Rower to znakomity sposób na przemieszczanie się po mieście 
promujący aktywność fizyczną, a wysportowana, zgrabna sylwetka 
jest ideałem, do którego coraz częściej dążymy. Z rowerem współ-
gra również moda na ekologiczny styl życia i to powoduje, że Polacy 
coraz chętniej przesiadają się na dwa koła. Polacy identyfikują się 
z ideą „fit”, a to przekłada się na rosnącą liczbę cyklistów, którzy 
traktują rower nie tylko jako sposób na spędzenie niedzielnego 
popołudnia, ale także jako codzienny środek komunikacji. Poza 
korzyściami zdrowotnymi oraz finansowymi często w godzinach 
szczytu rower okazuje się sprawnym sposobem na realizację prze-
mieszczeń nie tylko na niewielkie odległości (rys. 6).  

 

 
Rys. 6. Średni dystans pokonywany na rowerze w ciągu tygodnia 
w okresie wiosenno-letnim w wybranych miastach Polski. Źródło: [11, 

s. 15]. 
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Tworzenie infrastruktury rowerowej powinno uwzględniać pięć 
głównych zasad [10]: 
– spójności, infrastruktura rowerowa powinna tworzyć spójną 

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

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

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

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

– wygody, infrastruktura rowerowa powinna zapewniać wygodną 
jazdę rowerem dzięki stosowaniu wysokich standardów projek-
towania, wykonania i eksploatacji. 
Poszczególne elementy infrastruktury rowerowej są projektowa-
ne 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 
ruchu 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-
źródłowego i uzyskanie 100 proc. powiązań źródeł i celów po-
dróży objętych systemem rowerowym miasta, 

– trasy (szlaki) rekreacyjne: trasy umożliwiające rekreację i sport 
rowerowy, a także w niektórych przypadkach narciarstwo bie-
gowe, biegi czy jazdę na rolkach, które 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 podmiej-
skich, do innych szlaków rekreacyjnych, do innych miejsco-
wości i węzłów regionalnej komunikacji zbiorowej, 

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

– pozostałe: wyczynowe, terenowe, lokalne itp. 
Przygotowując projekty tras rowerowych, trzeba brać pod uwa-

gę różnych użytkowników oraz różne typy rowerów, w tym tandemy, 
rowery z przyczepkami dziecięcymi, rowery towarowe, rowery po-
ziome – dłuższe i niższe od typowych, bardzo szybkie i gorzej wi-
doczne. Ważnym zadaniem jest minimalizacja wysiłku fizycznego 
(ograniczenie konieczności hamowania, przyspieszania, balanso-
wania) i stromych podjazdów oraz minimalizacja stresu rowerzysty 
powodowanego m.in. utrudnioną obserwacją drogi i innych uczest-
ników ruchu. 

Należy również brać pod uwagę rowerzystów przewożących 
bagaże (sakwy), których zdolność do manewrowania jest ograni-
czona. Wszystkie rozwiązania infrastrukturalne muszą być spójne 
z parametrami pojazdów i urządzeń, służących do czyszczenia 
i odśnieżania ulic, chodników i ścieżek rowerowych. 

Wymagane jest dostosowanie do tych wymagań parametrów 
infrastruktury rowerowej (tab. 2). Trzeba również pamiętać, że 
rowerzyści są zależni od pogody: w deszczu rowerzysta może mieć 
na głowie kaptur, znacznie utrudniający obserwację do tyłu. Zatem 
wszystkie skrzyżowania i punkty przecięcia dróg rowerowych 
z siecią drogową należy projektować tak, aby kąt widoczności prze-
szkód i innych pojazdów nie przekraczał 90 stopni w stosunku do 
toru jazdy. 

 
Tab. 2. Preferowane szerokości dróg rowerowych. [10] 

Zalecane szerokości drogi rowerowej jednokierunkowej 

Natężenie ruchu  
(r/godzinę) 

szerokość drogi rowerowej (m) 

0 - 150 1,5 

150 -750 2,5 

>750 3,5 

Zalecana szerokość drogi rowerowej dwukierunkowej 

0 - 50 2,0 

50 -150 2,5 

>150 3,5 

 
Istotnym zadaniem w projektowaniu dróg rowerowych jest do-

branie odpowiednich promieni łuków. Wybór ten jest jednym z głów-
nych czynników, decydujących o prędkości projektowej oraz bez-
pieczeństwie i wygodzie użytkowania drogi rowerowej (tab. 3). 

 
Tab. 3. Zalecane dla dróg rowerowych promienie łuków. [10] 

Prędkość projektowa 
Minimalny promień łuku wewnętrznej 

krawędzi drogi rowerowej 

Prędkość projektowa 12 km/godz. 
(uwaga: minimalna dopuszczalna) 

4,0 m 
(stosowany na skrzyżowaniach) 

Prędkość projektowa 20 km/godz. 10,0 m 

Prędkość projektowa 30 km/godz. 20,0 m 

 
Dla wydzielonych dróg rowerowych stosuje się nawierzchnię bi-

tumiczną o wysokim standardzie równości na podbudowie z kru-
szywa łamanego, wałowanego, stabilizowanego chudym betonem, 
z obrzeżem betonowym [1, 7, 10]. Warstwa ścieralna powinna mieć 
przynajmniej 3 cm oraz minimalizować opory toczenia i drgania. 
Dopuszczalne jest stosowanie nawierzchni z betonu cementowego, 
tam gdzie wynika to z uwarunkowań konstrukcyjnych (np. mosty, 
tunele). Progi i uskoki wzdłuż i w poprzek drogi rowerowej są niedo-
puszczalne.  

Ze względu na wygodę (opory toczenia), bezpieczeństwo (nie-
równości), trwałość oraz czytelność dla użytkowników (pieszych 
i rowerzystów), powinno stosować się nawierzchnię asfaltową. 
Należy unikać stosowania nawierzchni z rozbieralnej kostki betono-
wej. Wyjątkiem są sytuacje, w których rodzaj nawierzchni drogi 
rowerowej uwarunkowany jest prowadzeniem pod jej powierzchnią 
istotnych sieci uzbrojenia podziemnego, których właściciele warun-
kują ich prowadzenie zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej. 
Wyjątkiem są również progi spowalniające na ulicach poprzecznych, 
kiedy droga rowerowa prowadzi grzbietem progu; W obu powyż-
szych sytuacjach należy stosować kostkę niefazowaną. 

W ostatnim czasie podczas przygotowywania projektów z za-
kresu infrastruktury rowerowej duża uwagę zwraca się również na 
dodatkowe elementy ulic przyjaznych dla rowerów, czyli: 
– progi spowalniające: na potrzeby systemu rowerowego należy 

stosować płytowe progi spowalniające np. spowalniające ruch 
innych pojazdów do 30 km/godz. (najkorzystniejsze to: wyso-
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kość maksymalna 0,12 m, kąt najazdu i zjazdu: 10 do 12 proc., 
długość: ok. 5 m), 
– wyspy rozdzielające kierunki ruchu: powinny mieć one sze-

rokość 1,0 - 1,5 m lub więcej i być stosowane w połączeniu 
z progami spowalniającymi i lepszym oświetleniem jezdni 
oraz dla kontrapasów na łukach i wylotach skrzyżowań, 

– zwężenia przekroju jezdni: jeśli w ulicy nie wydziela się zatok 
postojowych, co 100-200 m wskazane jest zwężenie jezdni do 
jednego lub dwóch pasów ruchu po 2,75 m lub 2,50 m przez 
przybliżenie krawężników i zwężenie optyczne ustawionymi 
w chodnikach przy jezdni tablicami, 

– kontrapasy: jednokierunkowe ulice przyjazne dla rowerów po-
winny być dostępne dla rowerzystów w obu kierunkach przy 
pomocy kontrapasów. zapewniają one bardzo dobry kontakt 
wzrokowy kierowców i rowerzystów jadących w kierunku prze-
ciwnym do normalnej organizacji ruchu, są one bezpiecznym 
rozwiązaniem ruchu nawet, jeśli są wyznaczone w jezdni bez 
segregacji fizycznej. 

4. INFRASTRUKTURA ROWEROWA W RADOMIU 

Łączna długość dróg rowerowych w Radomiu wynosi ponad  
44 km. Wszystkie drogi rowerowe w Radomiu powstały po  
2005 roku. Na infrastrukturę rowerową składają się: 
– drogi rowerowe, 
– ciągi pieszo-rowerowe, 
– kontrapasy – 3,5 km wydzielonych pasów w centrum i w innych 

częściach miasta (rys. 9), 
– ulice z dopuszczonym ruchem pod prąd na ponad 50 jednokie-

runkowych ulicach o łącznej długości ok 10 km (rys. 7), 
– śluzy rowerowe (rys. 10), 
– specjalne przejazdy ułatwiające przejazd przez skrzyżowanie 

(rys. 8). 
Na poniższych rysunkach zaprezentowano rozwiązania dedy-

kowane rowerzystom wykonane w Radomiu w ciągu ostatnich 
trzech lat. Wszystkie zamieszczone na rysunkach zdjęcia zostały 
wykonane przez autorów artykułu.  

 

 

 
Rys. 7. Ulice z dopuszczeniem jazdy pod prąd.  

 

 

 
Rys. 8. Przejazdy przez skrzyżowania. 
 

 
Rys. 9. Kontrapas na ul. Żeromskiego w Radomiu. 
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Rys. 10. Śluza rowerowa. 

 
Pomimo wielu zrealizowanych i przegotowywanych do realiza-

cji rozwiązań dedykowanych rowerzystom ciągle możemy wskazać 
liczne mankamenty związane z funkcjonowaniem systemu rowero-
wego. Najistotniejsze z nich to: 
– systemy dróg rowerowych są niespójne, brak jest ciągłości dróg 

rowerowych, a ich realizacja często jest dość przypadkowa 
(brak wyraźnych priorytetów); 

– brak jest powiązania systemu dróg rowerowych z systemem 
transportu zborowego (dróg dojazdowych do stacji i przystan-
ków, parkingów typu „bike and ride”); 

– przebieg dróg rowerowych jest w wielu przypadkach zbyt skom-
plikowany (z wieloma przekroczeniami ulicy, załamaniami toru 
jazdy), niewłaściwy (np. z przecięciami platform przystanków 
autobusowych), lub nieuzasadniony (droga rowerowa budowa-
na jest tam gdzie ją łatwo wykonać, a nie tam gdzie jest na nią 
zapotrzebowanie); 

– zastosowane parametry techniczne są często niezgodne 
z przepisami i logiką projektowania, są sprzeczne z interesami 
ruchu rowerowego (przeszkody w skrajni drogi rowerowej, 
uskoki spowodowane zbyt wysokimi krawężnikami, zbyt ostre 
łuki poziome, niedostosowanie sygnalizacji świetlnej, występo-
wanie schodów na drogach rowerowych); 

– stan nawierzchni dróg rowerowych jest ogólnie zły (nierówności 
nawierzchni, słaba trwałość nawierzchni, brak bieżącego utrzy-
mania, niewłaściwa technologia wykonania nawierzchni); 

– brak jest właściwej ochrony pasów przeznaczonych dla ruchu 
rowerowego (parkowanie pojazdów, blokowanie przejazdu pod-
czas prac remontowych, brak tras zastępczych w przypadku 
remontu, wadliwe odśnieżanie ulic); 

– brak jest miejsc umożliwiających bezpieczne pozostawienie 
roweru (parkingi i stojaki rowerowe). 

PODSUMOWANIE 

Potrzeba transportowa jest tylko jedną z potrzeb, które należy 
zaspokoić z punktu widzenia miasta a problematyka miejskiej mo-
bilności obejmuje złożone zagadnienia, które wymagają zastosowa-

nia skutecznych rozwiązań obejmujących między innymi przemianę 
jej charakteru, sposobu jej planowania tak, by nabrała cech procesu 
zrównoważonego. Istotnym zadaniem jest rozwiązaniem problemu 
zaspokajania potrzeb transportowych w miastach, szczególnie na 
krótkich i średnich dystansach.  

Na zakończenie artykułu należy zwrócić uwagę na fakt, iż jeż-
dżąc rowerem po mieście warto oceniać sytuację nie tylko z per-
spektywy dwóch kółek ale także miejsca za kierownicą oraz idącego 
pieszego. Warto zatem przewidywać sytuacje i nie utrudniać poru-
szania się innym uczestnikom ruchu. Ostrożności, rozwagi i uśmie-
chu na twarzy nigdy za wiele! 
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Technical and organizational aspects of functioning of unpro-
tected road users in cities 

In the article essential requirements concerning function-

ing of pedestrians and cyclists were discussed in the 

transport system of cities. Examples of answers used in Ra-

dom were presented. Moreover the basic problems associated 

with the forming of infrastructure intended for pedestrians 

and cyclists were defined 
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