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 Stopniowe wycofywanie pojazdów najbardziej  uciążliwych dla 

środowiska   

 Lepsza diagnostyka pojazdów 

 Pojazdy niskoemisyjne i zeroemisyjne 

 Organizacja ruchu dostosowana do potrzeb użytkowników i 

chłonności poszczególnych obszarów miasta 

 Zmiana zachowań komunikacyjnych użytkowników miasta 

 więcej podróży odbywanych transportem zbiorowym 

 więcej podróży niezmotoryzowanych 

 bardziej efektywne indywidualne planowanie podróży 

DROGI DO ZMNIEJSZENIA ZANIECZYSZCZEŃ 

OD SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 



 

 

W mieście tworzonym metodycznie lepiej się żyje 

 lepsze zbilansowanie źródeł i celów podróży w dzielnicach 

 mniejsza potrzeba wykonywania długich podróży  

 racjonalne wykorzystanie środków transportu 

 System transportowy jest dostosowany do zagospodarowania 

przestrzennego 

 Skutki pomyłek planistycznych 

 często nie do naprawienia 

 kosztowne (utrzymanie, eksploatacja) 

 Już dzisiaj wiadomo, że upadek miejskich biur planistycznych 

uczynił miasta bezbronnymi w walce z chaosem budowlanym 

DLACZEGO DOBRE PLANOWANIE  

JEST NAJWAŻNIEJSZE? 



 

 

 Krótsze podróże  

 więcej podróży pieszo i rowerem -> mniej zanieczyszczeń 

 mniej podróży samochodem -> mniej zanieczyszczeń 

 Dostosowanie podaży transportu zbiorowego do popytu na 

podróże  

 więcej podróży komunikacją zbiorową -> mniej zanieczyszczeń  

 Zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury transportu 

zbiorowego i infrastruktury rowerowej 

 gwarancja szybkości i niezawodności transportu zbiorowego -> mniej 

podróży samochodem -> mniej zanieczyszczeń  

 kompletność infrastruktury rowerowej -> mniej podróży samochodem -> 

mniej zanieczyszczeń  

DLACZEGO JAKOŚĆ PLANOWANIA MA TAK 

SILNY WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA? 



 Zmniejszenie udziału podróży odbywanych samochodem 

(w skali całego miasta) 

 Zróżnicowanie podziału zadań przewozowych ze względu 

na położenie i funkcję obsługiwanego obszaru miasta 

 śladowy udział podróży samochodem w ścisłym centrum miasta 

 korzystne warunki podróżowania samochodem w obszarach słabo 

obsługiwanych transportem zbiorowym 

? 

JAKI UDZIAŁ TRANSPORTU ZBIOROWEGO  

W PODRÓŻACH JEST NAJKORZYSTNIEJSZY? 



 

 

Nie ma możliwości stworzenia perfekcyjnego 

systemu transportowego bez konsekwentnej 

realizacji dobrze przemyślanego planu rozwoju 

miasta (i obszarów z nim powiązanych) 

 System transportowy: 

 stanowi ważny, integralny element tkanki miasta 

 umożliwia realizowanie funkcji życiowych (których wiele 

jest uzależnionych od możliwości podróżowania) 

 sam w sobie  nie ma żadnego znaczenia 

 jest stałym, nieusuwalnym elementem dyskusji publicznej 

 wbrew pozorom – jest niezwykle skomplikowany, 

ponieważ jego stan zależy od zachowań użytkowników 

 



 

 

Rozwój zasobów 

mieszkalnych i 

biurowych 

Rozwój systemu 

transportowego 

DWIE PRĘDKOŚCI ROZWOJU MIASTA 

Teoretycznie wszystko jest w porządku… 



 

 

ale… 

 Historycznie uwarunkowane, wieloletnie zaniechania rozwoju 

systemu transportowego 

  W pierwszej perspektywie unijnej transport zbiorowy przegrał z 

transportem indywidualnym (samochodowym) 

 Teraz na szczęście jest lepiej (ale mogło być jeszcze lepiej) 

 Nierówne tempo rozwoju: osiedla i biurowce buduje się szybciej 

i łatwiej niż liniową infrastrukturę transportową (zwłaszcza: 

szynową) 

 System transportowy wciąż jest w tyle za rozwojem 

zagospodarowania przestrzennego … i dystans nie maleje  

 Rzadkie przypadki wyprzedzającej rozbudowy sieci transportu 

DWIE PRĘDKOŚCI ROZWOJU MIASTA 



 

 

 A jednak, nie zawsze uczymy się na błędach… 

 jednostkowe traktowanie inwestycji (brak efektu synergii) 

 niewystarczająca koordynacja planów rozwojowych (zwłaszcza w 

przypadku różnych jednostek administracji państwowej i samorządowej) 

 zbyt łatwe rezygnowanie z dotychczasowej ochrony korytarzy 

transportowych (a pozyskiwanie nowych – coraz trudniejsze) 

 pojawianie się w dokumentach planistycznych rozwiązań 

transportowych mało realnych do wdrożenia 

 impuls do dalszej rozbudowy struktur urbanistycznych (dalsze 

zwiększanie liczby źródeł i celów podróży) 

 iluzja możliwości rozwiązania rodzących się problemów przez nowy 

system transportowy, … którego nie będzie 

W TEJ SYTUACJI MARGINES BŁĘDU 

POWINIEN BYĆ NIEWIELKI 



• Obsługa ruchu 
docelowego i 
źródłowego 
 SKA + PIESZO 
 SAMOCHÓD 

(mieszkańcy, dostawy) 

• Zapewnienie 
przesiadek 
 SKA + TRAMWAJ 

oraz autobus 
 SKA + ROWER 

• Przeniesienie ruchu 
tranzytowego 
 SKA 
 TRAMWAJ 

• Obsługa ruchu 
lokalnego 
 PIESZO 
 ROWER 

• Nie jest to miejsce dla 
 Tranzytu samochodowego 
 Podróży w systemie P&SKA 

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 Przebudowa linii kolejowej szansą na przebudowę kawałka 
miasta, a nie wykorzystanie paska ziemi pod estakadą 



Tunel samochodowy 
wzdłuż ul. Opolskiej 

 

Tramwaj w silnej  
relacji kolizyjnej 

DOMKNIĘCIE IV OBWODNICY POWINNO 

STWARZAĆ MOŻLIWOŚCI   

„Przesadna” rozbudowa III obwodnicy,  
czy naprawdę potrzebna jest  
konkurencja z IV obwodnicą? 



UTRATA CENNEGO KORYTARZA 

TRANSPORTOWEGO 

 Skutki:  

 niewykorzystana szansa na stworzenie atrakcyjnej promienistej trasy 

tramwajowej do centrum, konkurencyjnej dla samochodu 

 niepotrzebne zwiększenie kosztów eksploatacyjnych linii tramwajowej 



 

 

PROBLEM METRA W KRAKOWIE 

 SUiKZP: 3 linie vs RZECZYWISTOŚĆ: max 1 linia 



CO MOŻNA ZROBIĆ NA ETAPIE 
OPERACYJNYM? 

 Konsekwentna realizacja zapisów polityki transportowej 

 Determinacja we wspieraniu środków transportu, innych niż 

samochód, w obszarach zagrożonych nadmiernym ruchem 

 warunek: atrakcyjna alternatywa w postaci transportu zbiorowego 

 Unikanie wzajemnej konkurencji proekologicznych 

środków transportu (wykorzystywanie mocnych stron) 

 Poprawa mało efektywnych istniejących rozwiązań 

Odpowiedzialne planowanie nowych elementów sieci – z 

wykorzystaniem metod symulacyjnych (przewidywanie 

skutków inwestycji) 

 Lepsza kontrola rozwiązań planistycznych i projektowych – 

obowiązkowy audyt inwestycji w transporcie zbiorowym 



KONIECZNA ZNACZĄCA KOREKTA SUiKZP 
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 

 Brak planu B na wypadek rezygnacji / braku możliwości / 

przerwania realizacji bogatego i nierealnego systemu metra, 

zapisanego w Studium 

 Konieczność rezerwacji dodatkowych korytarzy tramwajowych 

ZANIM ZOSTANĄ ZABUDOWANE 

 Silna aktywność deweloperów (atrakcyjne tereny blisko centrum) 

 Negatywne doświadczenia (trasa z Mistrzejowic przez ul. Rakowicką, 

osiedle Avia, …) 

 Im więcej „utraconych” tras naziemnych – tym więcej znacznie 

droższych odcinków tunelowych  

 Konieczność ostatecznego zdefiniowania realnej wizji rozwoju 

urbanistycznego miasta! 



POPRAWA MAŁO EFEKTYWNYCH ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ 

NIEDOPUSZCZANIE DO DEGRADACJI TOROWISK 



ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI  

TRANSPORTU ZBIOROWEGO 



WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH MOŻLIWOŚCI 

WSPARCIE W ROZBUDOWIE SKA  
(Praca dyplomowa WIL PK – a. Głowa, Sz. Barnaś) 



OBOWIĄZKOWY AUDYT INWESTYCJI MIEJSKICH 

POD WZGLĘDEM SPEŁNIENIA STANDARDÓW 

FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU ZBIOROWEGO  

Wypracowanie standardów dla transportu zbiorowego dla 

planowanych inwestycji oraz bieżących korekt organizacji ruchu 

 obligatoryjne zapewnienie minimalnej prędkości komunikacyjnej na linii 

KST: 24 km/h, a na linii tramwaju tradycyjnego: 20 km/h 

 zapewnienie akceptowalnych prędkości przejazdu przez rozjazdy 

tramwajowe (min 15 km/h) 

 zapewnienie możliwość przesiadki „door to door” poprzez lokowanie 

przystanków autobusowych wewnątrz pętli tramwajowych 

 stosowanie rozjazdów umożliwiających przejazd z toru na tor – co 

umożliwi omijanie unieruchomionych tramwajów oraz umożliwi prace 

remontowe bez konieczności zamykania trasy tramwajowej  

 …i wiele innych 



NIE ZAWSZE TRZEBA DZIAŁAĆ SZABLONOWO  

Dziękuję za uwagę! 


