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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Jeremi Rychlewski, Andrzej Krych 
The Buchanan report 50 years on
Abstract. In the year 1963 Cecil Buchanan edited his historical 
report „Traffic in Towns”, known as the Buchanan’s Report. The 
Report pointed out negative effects of adjusting city space to car 
driving and parking demand, presenting barriers limiting a free 
growth of number of cars as a necessity. Analyses shown in the 
Report proved an existence of an optimal street network grid, 
which however in city centres provided an overall car capacity si-
gnificantly lower than the demand for car traffic. One of key thesis 
of the Report was a need to save a city environment by a radical re-
duction of car traffic on local streets, breaking a dominant at that 
time spatial planning paradigm. The Report showed also a need 
for a street hierarchy with standards for each hierarchy level, 
exemplifying negative effects of the standards’ abolishment. After 
50 years the thesis of the Report are still up to date. Researches 
on city life quality and city traffic confirmed proposals stated in 
the Report. Unfortunately it has to be said that warnings written 
down 50 years ago are also viable today – transportation problems 
of many Polish cities are a result of ignorance to these warnings. 
Among actions negated by the Report is a tendency, observed in 
Poland, to accumulate an excess car traffic on local streets, with 
dire consequences for life quality, but also at a cost of reducing car 
traffic quality outside peak hours. Sidewalks are being narrowed 
to accommodate more car lanes or car parking. A result of such 
behaviour, pedestrian traffic, the best mode for a cities health, is 
losing its share, cities centres are losing their vigour, and urban 
sprawl is noticeable.
Keywords: urban planning, city environment protection, street 
hierarchy

Marcin Glicz, Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun
Current legal status of advertisement boards seen from roads and recom-
mendations for change
Abstract. Advertising on the road pursues economic interests and 
business of advertisers, but in many locations it is undesirable be-
cause it distracts drivers from identifying hazards and do not let 
perform tasks on the road. This is in contradiction to the interests 
of the user and road administrator, as it may cause risks in road 
traffic. With advertisements located off the main road, road ad-
ministrator does not have efficient tools to prohibit of locating 
advertisements causing hazard in road traffic. Despite numerous 

legal regulations (the Geneva Convention, the Agreement AGR, 
Acts on: public roads, road traffic law, construction law), in Polish 
legislation there is a lack of relevant, clear and comprehensive 
regulations concerning the operation of advertising visible from 
the road (especially ads emitting light). Therefore, a number of 
organizations, institutions (traffic management bodies, the poli-
ce, the courts, scientific institutions etc.) note the lack of precise 
regulation of advertising and apply to establish the relevant rules. 
The article presents the regulations that make up the current legi-
slative framework for positioning ads seen from the road. Existing 
laws do not contain an exhaustive regulation on positioning ads 
in the context of road safety, so that the interests of road users 
are not properly protected. The comments on the applicable stan-
dards have been supplemented by review of selected decisions of 
administrative courts and proposals of changes to the current legal 
status in the context of the proposed legislation that would streng-
then the instruments of landscape protection.
Keywords: roads, advertising, legal basis, procedures, proposals 
for regulations

Paweł Kossakowski
Bus shelters in Polish public transport - design and construction issues
Abstract. Topics of the paper include issues related the bus shelters, 
which are an integral part of public transportation in Poland. Due to 
their failures and construction disasters, the design and construction 
issues related to the construction of such objects in our country are 
discussed. The basic design requirements imposed to the bus shel-
ters in terms of their capacity and safety are presented. The most 
significant actions (loads) that should be included in the analysis 
and designing of the shelters were collated and discussed, as well as 
a static work of the structure. The focus is on the individual compo-
nents, such as the foundation, support elements and a roof and walls 
covering, giving details of their work as well as guidelines and re-
commendations for the proper design. Detail recommendations for 
foundation design of bus shelters is given, discussing the advantages 
of different options and types of foundations. In this regard, the 
supporting structure of the shelters is analyzed and discussed, with 
particular emphasis on components made of thin sheet metal that 
are susceptible to overloading and are easily damaged. Faults which 
are made in the design and implementation of the various elements 
of shelters with the possible damage to which they are exposed in 
the event of non-compliance of code is presented and discussed in 

Dla wszystkich Czytelników i Sympatyków „Transportu Miejskiego i Regionalnego” 
życzenia dobrego i obfitującego w ciekawe zdarzenia 2014 roku 

życzy 
Redaktor Naczelny wraz z Zespołem Redakcyjnym
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detail. The cases of damages and disaster shelters that took place in 
Poland in recent years are also reported. The mistakes made during 
installation or due to poor design of individual components and fi-
nishes and problems of durability of shelters were also discussed in 
the context of applied material solutions.
Key words: urban transport, stops, bus shelters

Elżbieta Macioszek 
Road traffic safety at Polish turbo roundabouts with raised lane dividers
Abstract. Turbo roundabout is new in Polish conditions type of in-
tersection. Turbo roundabout are multilane roundabouts (in Poland 
usually with two-lane), which do not have typical disadvantages of 
multilane roundabouts such as low level of road traffic safety and 
under-utilization internals road traffic lanes. There are two groups 
of turbo roundabouts at present in Poland. First of them is a group 
of turbo roundabouts designed in terms of geometry and road traffic 
organization like Dutch turbo roundabouts, that is with durable, 
raised lane dividers. The second one are turbo roundabouts with 
road traffic organization like on typical turbo roundabouts, witho-
ut raised lane dividers but with dividers in the form of continuous 
line type P-2. As it is well known, the use of one-lane or two-lane 
roundabouts under appropriate road and traffic conditions results 
in total exclusion or reduction of certain types of road accidents. 
Therefore, it is interesting to discover the structure of types and 
causes of road accidents occurring on this new type of roundabouts. 
The evaluation of the road traffic safety on turbo roundabouts with 
durable, raised lane dividers have been presented in this article. This 
analysis was conducted on statistical data get from SEWiK base. As 

the results of research shown, on turbo roundabouts with raised lane 
dividers is generally high level of road safety.
Keywords: turbo roundabouts, road traffic safety, road traffic en-
gineering.

Leszek Kornalewski, Jacek Malasek 
Safe tramway infrastructure
Abstract. Tram accidents are usually more dangerous than car 
collisions, they result with more fatal and seriously injured par-
ticipants. Technical parameters and location of the tram tracks 
as well as the traffic organization in urban areas have a great in-
fluence on the road safety. Merits and demerits of seven ways of 
tram tracks location in public space are analyzed: tram tracks in 
the street pavement, on separated right-of-way, tram-way, tracks 
outside the street at ground level, in a ditch or an overfly, in the 
tunnel, in pedestrian area as a shared space. European research 
on tram safety at present are represented by the COST Action 
TU1103 “Operation and safety of tramways in interaction with 
public space”, where researchers are concentrated on the following 
issues: tram safety data collecting and analyzing methods; tram 
companies management; safe tracks infrastructure; C/B analysis 
for the tracks upgrading. Modern, safe, low floor, quick on sepa-
rated right-of-way, emission free and quiet trams can make some 
people to leave their cars at parking lots and travel by tram, what 
results in lower number of road accidents as well as in cleaner envi-
ronment and longer life expectations for inhabitants.
Key words: tramway, tracks infrastructure, road safety

Od Redakcji
Nowe środki UE dla miast
W listopadzie na spotkaniu w Komisji Europejskiej omawiano działania 
przedstawione w strategicznym planie realizacji na rzecz inteligentnych 
miast oraz sposób wprowadzenia ich w życie. Komisja ogłosiła, że na 
wiosnę 2014 r. wystosuje zaproszenie do podejmowania zobowiązań 
na rzecz inteligentnego miasta i społeczności, aby zmobilizować wy-
siłki zmierzające do realizacji priorytetów planu działania. Plan ten 
jest częścią piątego europejskiego partnerstwa innowacyjnego. Inicja-
tywa na rzecz inteligentnych miast jest doskonałą okazją, by dokonać 
zmian służących zmniejszeniu zatorów komunikacyjnych i rozwijaniu 
możliwości biznesowych w naszych miastach. Na rzecz inteligentnych 
miast i społeczności Komisja zamierza przeznaczyć około 200 mln euro 
w budżecie na lata 2014–2015 programu ramowego w zakresie badań 

naukowych i innowacji – „Horyzont 2020”w celu przyspieszenia postę-
pów i wprowadzenia na szeroką skalę rozwiązań służących inteligentnym 
miastom. Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz inteligentnych 
miast i społeczności będzie koncentrować się na zrównoważonej mobil-
ności miejskiej, zrównoważonych dzielnicach i środowisku zbudowanym, 
jak również na zintegrowanych infrastrukturach i procesach w obszarze 
energii i transportu. W ramach tego partnerstwa określono również nie-
zbędne działania zorientowane na obywateli i ich udział oraz działania 
związane z rozwojem nowych modeli finansowania i biznesu, które przy-
spieszą wdrożenie na szeroką skalę rozwiązań na rzecz inteligentnego 
miasta. 

Opracował: Wiesław Starowicz
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RaPoRT BUchaNaNa 50 laT PóźNiEj1,2

Streszczenie. W 1963 roku Cecil Buchanan zredagował historyczny 
raport zatytułowany „Traffic in Towns”, znany jako Raport Buchanana. 
Raport ten zwracał uwagę na negatywny wpływ dostosowywania prze-
strzeni miejskiej do popytu na transport samochodowy, wskazując na 
konieczność stosowania barier dla swobodnego wzrostu liczby samo-
chodów. Analizy wykonane w Raporcie wskazały istnienie optymalnej 
gęstości siatki ulic przelotowych, która zapewniała przepustowość wy-
raźnie mniejszą od popytu na ruch samochodowy w centrach miast. 
Jedną z kluczowych tez raportu była ochrona środowiska miejskiego 
przez radykalne ograniczenie ruchu samochodowego na lokalnych uli-
cach. Raport wykazał konieczność hierarchizacji ulic i określił ich stan-
dardy, wykazując negatywne skutki rezygnacji z tych standardów. Po 50 
latach tezy Raportu okazują się być nadal aktualne, a badania nad jako-
ścią życia oraz ruchem miejskim potwierdzają słuszność proponowanych 
rozwiązań. Trzeba też niestety stwierdzić, że ostrzeżenia wypowiedzia-
ne 50 lat temu również nie straciły na aktualności – problemy trans-
portowe wielu polskich miast wynikają z ignorowania tych ostrzeżeń. 
Obserwuje się próby akumulacji nadmiaru ruchu samochodowego na 
lokalnych ulicach, z bardzo negatywnymi konsekwencjami dla jakości 
życia i bezpieczeństwa ruchu, ale również utrudniające poruszanie się 
samochodami poza godzinami szczytu. Chodniki są zwężane i często 
anektowane na miejsca parkingowe. W rezultacie tych działań zmniej-
sza się udział najkorzystniejszego dla miast ruchu pieszego, centra miast 
się wyludniają i w niekorzystny sposób rozlewają na przyległe tereny.
Słowa kluczowe: planowanie miast, ochrona środowiska miejskiego, 
hierarchia ulic 

Wprowadzenie
W tym roku mija 50 lat od opublikowania w Wielkiej 
Brytanii Raportu powołanej przez rząd brytyjski Komisji, 
pod przewodnictwem profesora Sir Colina Buchanana [1]. 
Raport ten, zwany Raportem Buchanana, ze względu na 
swój interdyscyplinarny charakter silnie akcentuje rolę 
czynników środowiskowych i urbanistycznych wobec wy-
zwania motoryzacyjnego. W tym aspekcie jest uznawany 
za akt zainicjowania przełomu w planowaniu transportu.

W latach 60. XX wieku w Europie Zachodniej, po od-
budowie gospodarki i zniszczeń wojennych, liczba samo-
chodów szybko wzrastała. Towarzyszył temu wzmożony 
wysiłek dostosowania podaży przepustowości dróg i liczby 
miejsc parkowania do rosnącego popytu [2,3]. Budowa 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: J. Rych-
lewski 50%, A. Krych 50%.

2 Artykuł opracowano na podstawie referatu wygłoszonego na IX konferencji na-
ukowo-technicznej „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia 
komunikacyjnego”, Poznań – Rosnówek, 19–21 VI 2013

miasta dostosowanego do potrzeb użytkowników samo-
chodu miała być receptą na chaos komunikacyjny [4]. 
Ambitne plany okazywały się trudne do realizacji, np. pla-
nowana w tym czasie budowa dróg szybkiego ruchu 
w Wielkiej Brytanii zajęła 10 lat, zamiast deklarowanych 5 
[5]. Czytamy: „niektórymi z najbardziej przeciążonych 
dróg w Kalifornii są drogi szybkiego ruchu zbudowane 
ostatnio w celu likwidacji przeciążenia” (cyt. [1], tłum. 
własne). Problem nie nadążania za popytem skłonił niektó-
rych ekonomistów do rozważenia ograniczania tego popytu 
przez opłaty drogowe (np. „congestion charge”).

Do czasu opublikowania Raportu Buchanana negatyw-
ny wpływ ruchu na środowisko i jakość życia był pomijany, 
niedoceniany [3,6], ewentualnie traktowany jako koszt 
możliwy do skompensowania finansowo [5,7]. Buchanan 
przyjął, że pewne wartości środowiskowe i społeczne są bez-
cenne (absolutne).  W Raporcie zwrócono też uwagę na za-
właszczanie fizyczne i wizualne przestrzeni, przez ruch sa-
mochodowy. Raport postulował ścisłą koordynację dwóch 
oddzielnie praktykowanych zagadnień: procedowania 
urba nistycznego i zarządzania ruchem.

Raport Buchanana korespondował z wcześniejszymi po-
glądami Wardropa [8] i Smeeda [9] o związkach nadwyżki 
popytu z przeciążaniem sieci, wskazując na konieczność od-
powiedniej hierarchizacji ulic, a także o występowaniu opty-
malnej gęstości ulic (temat opisano dokładniej w [10]). 
Ważnym elementem Raportu było zbilansowanie skutków 
ekonomicznych niekontrolowanego rozwoju motoryzacji 
i liberalnej urbanizacji, prowadzące do wniosku o koniecz-
ności ograniczania skali wzrostu ruchu samochodowego.

Raport wywołał z jednej strony burzę krytyki, która 
była przejawem obserwowanego i dziś zjawiska, że osoby, 
mające sympatię do samochodu, ale posiadające wiedzę na 
temat skutków motoryzacji i nieukrywające jej, są oskarża-
ne o pojazdofobię. Tak też było z Buchananem [1,11]. 
Z drugiej strony raport dał impuls do prowadzenia kom-
pleksowych analiz, również poza Wielką Brytanią (np. 
[12]). Odniesienia do aspektów środowiskowych Raportu 
są częste także we współczesnej literaturze transportowej 
(np. [3,5,13,14,15]), a lektura Raportu po 50 latach wska-
zuje na trafność jego tez. Niestety, wnioski z Raportu by-
wały pomijane lub traktowane wybiórczo [1,12], a realiza-
cja tych wniosków bywała niekiedy skutkiem nacisków 
społecznych, a nie prawidłowego planowania [16].

Otwarcie w Polsce granic po 1989 roku spowodowało 
masowy wzrost motoryzacji. Obecnie liczba samochodów 
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w Polsce przekracza 18 milionów, a w większych miastach 
mamy znacząco większą ich liczbę niż w niektórych, porów-
nywalnych miastach Europy Zachodniej. Raport Buchanana 
był publikowany, gdy w Wielkiej Brytanii zarejestrowano 
10,5 miliona samochodów i budowano pierwsze 1600 kilo-
metrów autostrad, uwzględniając, że do roku 1980 liczba 
samochodów przekroczy 27 milionów. Warto zadać pytanie, 
czy w Polsce potrafimy wyciągać wnioski z analiz i błędów 
przeszłości oraz, kiedy obudzimy się z błogiego „snu o upłyn-
nianiu ruchu” [12]. Buchanan pisał: „Hodujemy ogromnym 
kosztem potwora o znaczącym potencjale niszczycielskim. 
A jednocześnie bardzo go kochamy. (...) Samochód stanowi 
groźbę, która może zniszczyć naszą cywilizację” (cyt. [1], 
tłum. własne wniosku nr 55 Raportu).

Raport Buchanana kończy się kilkudziesięcioma tezami 
(formalnie – uwagami). Poniżej opisano wybrane wnioski 
z nadanym im w Raporcie numerem porządkowym. Ze 
względu na chęć precyzyjnego tłumaczenia zdań Raportu zre-
zygnowano z prób ujednolicenia terminologii lub dostosowa-
nia jej do obecnych standardów. Wnioski Raportu uzupełnio-
no komentarzem dotyczącym negatywnych przykładów 
(głównie doświadczonych na terenie Poznania), uwarunkowań 
krajowych lub odniesień do dostępnych publikacji w Polsce.

Standard środowiskowy
Jednym z kluczowych elementów Raportu Buchanana jest 
troska o środowisko, rozumiane jako środowisko życia ludzi 
w mieście. Wśród zagrożeń środowiska miasta wymienia 
problemy:

•	 niszczenia ulicy jako ważnego miejsca środowiskowe-
go dla okolicznych mieszkańców (wiele lat później 
prof. Gehl sprecyzował tę funkcję ulicy jako miejsce 
spotkań mieszkańców [17]);

•	 hałasu, drgań i zanieczyszczenia powietrza;
•	 zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego (niszczenie 

zabytkowych budynków i przestrzeni – określane 
w Raporcie jako zagrożenie niezwykle istotne dla ca-
łego obszaru anglojęzycznego).

Rewolucyjnym podejściem było określenie standardu 
środowiskowego jako wartości absolutnej. Ustalenie tego 
standardu miało, według autorów Raportu, limitować do-
stępność samochodową obszaru.

W Raporcie skrytykowano podejście do planowania 
dróg w miastach skoncentrowane na płynności ruchu. 
Uznano, że takie podejście, jeśli może być prawidłowe dla 
projektowania obwodnic, pomija warunki środowiska jako 
podstawy planowania miast. Konieczne jest w pierwszym 
kroku określenie limitów środowiskowych i dokonanie de-
limitacji obszarów chronionych. Za drugi krok uznano 
określenie środowiskowej pojemności tych obszarów („każ-
da ulica powinna mieć dwie przepustowości: samochodową 
i środowiskową” – cyt. [1], tłum. własne). Dopiero następ-
stwem tego kroku może być wykorzystanie pozostałych 
terenów do poprawy płynności ruchu.

W Raporcie stwierdzono też, że problemy środowisko-
we są szczególnie widoczne i dokuczliwe na głównych uli-

cach radialnych, czemu winny przeciwdziałać poprzeczne 
obrysy ramowe (stąd idea rusztu ulic). Zarządzanie ruchem 
musi przeciwdziałać zatłoczeniu ulic „środowiskowych”. 
Czytamy: „Wydaje się nam wątpliwe, aby niszczyć ustabi-
lizowane walory życia jednych po to aby inne grupy mogły 
korzystać z samochodów” (cyt. [1], tłum. własne).

Przykładami realizacji odwrotnej do zaleceń Raportu na 
terenie Poznania są między innymi:

•	 zwiększanie przepustowości ulic lokalnych (np. ulice 
Marcelińska, Polna, Szamarzewskiego w Poznaniu);

•	 realizacja przewidzianej liczby i szerokości pasów ru-
chu lub miejsc parkingowych kosztem zawężania 
chodników poniżej dopuszczalnych prawem szeroko-
ści (np. w Poznaniu ulice Prusa, Dąbrowskiego czy 
Kościuszki – fot. 1 [18]);

•	 budowa ulic o zbyt małej szerokości w stosunku do 
ich klasy funkcjonalnej [19];

•	 likwidacja lewoskrętów na głównych ulicach, powo-
dująca przeniesienie ruchu na okoliczne ulice lokalne 
(ul. Głogowska w Poznaniu).

Fot. 1. Nadmierne uszczuplenie przestrzeni pieszej przez realizację celów samochodowych. 
Projektant, mając do dyspozycji zbyt małą szerokość ulicy, zrealizował w pełni założenia dla 
ruchu samochodowego, pozostawiając dla ruchu pieszych i rowerzystów łącznie pas terenu 
o szerokości nie spełniającej wymogów chodnika. Dwa pasy ruchu nie były konieczne z punk-
tu widzenia przepustowości, natomiast ulica stanowi oficjalnie fragment trasy rowerowej 
1 klasy (sic). Rozwiązaniem jest zawężenie jezdni samochodowej do jednego pasa.

hierarchia ulic
Dbałość o środowisko na jednych ulicach w połączeniu 
z zapewnieniem jakości ruchu na innych ulicach musi 
prowadzić do wniosku o konieczności hierarchizacji ulic, 
w tym rozdzielenia ulic optymalizowanych dla ruchu sa-
mochodowego od ulic zapewniających dobrą jakość ruchu 
pieszego i środowiska. W Raporcie wielokrotnie podkre-
ślano, że istniejące ulice (środowiskowe), nie są dostoso-
wane do ruchu samochodowego, a ich ewentualne wyko-
rzystanie powinno wiązać się z gigantyczną przebudową 
terenów zurbanizowanych (nr 40). Raport podaje 3 po-
ziomy hierarchii (nr 39):

•	 ulice główne rozprowadzające, odpowiadające pol-
skim ulicom klas GP, S, niekiedy również klasy G;

•	 ulice boczne rozprowadzające, odpowiadające pol-
skim ulicom klasy Z i niektórym klasy G;

•	 ulice środowiskowe, odpowiadające polskim ulicom 
klasy L i D.
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Rolą ulic środowiskowych powinno być zapewnienie swo-
body pieszych. W Raporcie nie proponowano całkowitej eli-
minacji ruchu, ale jego uspokojenie i współdzielenie prze-
strzeni z pieszymi. Szczytowe natężenie ruchu na tych uli-
cach nie miało przekraczać 100 poj./h w jednym kierunku, 
a dopuszczalne opóźnienie pieszego przy przekraczaniu jezd-
ni miało wynosić 2 sekundy. Niedopuszczalny na tych uli-
cach miał być ruch tranzytowy (nr 38), a parkowanie mocno 
ograniczone – większość samochodów miała parkować na 
ulicach bocznych rozprowadzających (nr 39 – fot. 2 i 3).

Raport wielokrotnie podkreśla konieczność poprawy 
konkurencyjności transportu zbiorowego. W przeciwień-
stwie do Le Corbusiera nie neguje on zasad prowadzenia 
tras transportu zbiorowego przez obszary środowiskowe. 
W proponowanej strukturze sieci zaleca wyprowadzanie 
parkingów na obrzeża tych obszarów, co jest zabiegiem 
dość popularnym [22] i zalecanym również w Polsce [21]. 
Wypro wadzenie parkingów na obrzeża osiedla, przy pozo-
stawieniu trasy transportu zbiorowego w środku tego osie-
dla, powoduje, że część mieszkańców ma bliżej do tramwa-
ju lub autobusu niż do samochodu, a dostępność transpor-
tu zbiorowego jest wysoka.  

Główne ulice rozprowadzające winny być optymalizowa-
ne również pod kątem płynności ruchu i przepustowości, 
przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pieszych, w tym 
ograniczania szerokości jezdni. Jednocześnie to jedynie na 
tych ulicach, „w oddaleniu od miejsc, gdzie ludzie mieszkają 
lub pracują” (cyt. [1] tłum. własne), Raport przyzwala na 
pojawianie się zatorów samochodowych. W oparciu o przy-
kłady z miast brytyjskich stwierdzono, że optymalna wiel-
kość oka siatki takich ulic powinny wynosić około 4500 stóp 
(około 1350 m). Pomiędzy węzłami siatki powinno być 1 lub 
2 skrzyżowania umożliwiające dostęp do terenów miejskich 
bocznymi ulicami rozprowadzającymi.

Można uznać, że wnioski z Raportu zostały w Polsce 
w pewnym stopniu [23] uwzględnione przy budowie nor-
matywnego systemu klasyfikacji ulic. System ten jest jed-
nak często naruszany dla osiągnięcia doraźnych celów, co 
skutkuje problemami bezpieczeństwa ruchu, zmniejsze-
niem efektywności (w tym przepustowości i płynności ru-
chu) sterowania ruchem, nieczytelnym dla kierowców 
układem drogowym oraz złą jakością obsługi pieszych 
[18,19,24]. Należy też zauważyć, że wyznaczony przez opi-
saną wyżej siatkę głównych i bocznych ulic rozprowadzają-
cych obszar środowiskowy jest zbliżony wielkością do opty-
malnych obszarów „shared space” określonych wiele lat 
później przez H. Mondermana [25].

Konflikt interesów
Raport wyraźnie wskazuje na konflikt interesów między 
chęcią posiadania samochodu a koniecznością ochrony 
miast przed negatywnymi skutkami nadmiernej motory-
zacji (nr 7). Autorzy pozytywnie opisują zalety samochodu, 
wątpiąc, czy uda się z niego zrezygnować, a jednocześnie 
wielokrotnie używają ostrych słów, opisując przewidywane 
(a także już wówczas obserwowane) skutki dostosowywania 
miast do ruchu samochodowego.

Fot. 3. Podział ulicy (w pionie) na przestrzeń pieszą i przestrzeń dla kierowców, będący fak-
tyczną realizacją uwagi 39 Raportu.

Fot. 2. Podział ulicy (w poziomie) na przestrzeń pieszą i przestrzeń dla kierowców, będący 
faktyczną realizacją uwagi 39 Raportu.

Doświadczenia z USA pozwoliły autorom Raportu na 
wyciągnięcie wniosku, że zapewnianie autostrad dla co-
dziennego dojazdu do pracy może być uznane za sukces 
tylko pod warunkiem pominięcia wszystkich kryteriów 
oceny innych niż płynny przepływ ruchu (nr 22). Wskazano, 
że mieszkańcy USA mają wątpliwości, czy rozbudowa dróg 
jest ostatecznym rozwiązaniem, gdyż nowe autostrady, bu-
dowane, aby zaradzić wzrastającemu natężeniu ruchu, zda-
ją się wzbudzać ruch wystarczająco duży do stworzenia no-
wego zatłoczenia (nr 23). Wniosek ten koresponduje cho-
ciażby ze skutkami zwiększenia przepustowości na ulicy 
Bukowskiej w Poznaniu, na której warunki ruchu nie ule-
gły zmianie właśnie ze względu na przyrost popytu [26].

Autorzy Raportu zwracają też uwagę na problem wy-
datków w razie uzależnienia się od ruchu samochodowego 
– piszą, że „koszt zakupu paliwa opartego na ropie będzie 
istotną pozycją w budżecie. Jest to bardzo istotne, gdyż 
rozwinięta ekonomia jest uzależniona od swojego systemu 
transportowego. Dobry system będzie wspomagał ekono-
mię, natomiast blokujący się system transportowy spowo-
duje zawał ekonomiczny” (cyt. [1], tłum. własne).

Granice wzrostu ruchu samochodowego
Raport w wielu miejscach określa konieczność stawiania 
barier wzrostowi ruchu samochodowego (nr 11, 30, 33). 
Zwraca uwagę, że wzrost ruchu samoistnie powstrzymać 
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może jedynie skrajne zatłoczenie ulic i dotyczy to zarówno 
ruchu fakultatywnego jak koniecznego. Wzrost ruchu na-
leży trzymać w ryzach poprzez realizację planów transpor-
towych synergicznie (nr 35) wykorzystujących następujące 
rozwiązania:

•	 promocję transportu publicznego – musi on być jed-
nym z kierunków skoordynowanej polityki (nr 27) 
i przejmować cały ruch, dla którego brakuje przepu-
stowości; uznano jednocześnie, że nawet najlepszy 
transport publiczny bez innych metod nie jest w sta-
nie konkurować z samochodami; 

•	 promocję systemu, który później został nazwany Par-
kuj-i-Jedź (nr 28),

•	 ograniczanie parkowania (nr 29);
•	 wprowadzanie opłat (nr 29), które musiałyby być 

spore (w oryginale „very heavy” – nr 33), aby umoż-
liwić osiągnięcie celu;

•	 wprowadzanie ograniczeń administracyjnych doty-
czących dostępu (nr 29), przy odrzuceniu np. odgór-
nego limitowania liczby pojazdów, o co w Raporcie 
podejrzewano ZSRR, a co faktycznie zrealizowano 
w Singapurze.

Dużo uwagi we wnioskach Raportu zwrócono na pro-
blem parkowania. Stwierdzono między innymi, że:

•	 płatne parkowanie odniesie skutek wyłącznie, jeżeli kie-
rowca będzie pewien, że będzie musiał zapłacić (nr 34);

•	 parkowanie na ulicy należy uznać za dotowanie ruchu 
samochodowego;

•	 decyzja o budowie garażów w nowych budynkach 
biurowych nie powinna być automatyczna, lecz wy-
nikająca z analiz środowiskowych (nr 26);

•	 budowanie parkingów pod każdym budynkiem jest 
szkodliwe dla optymalizacji jego konstrukcji, a jed-
nocześnie uniemożliwi w przyszłości ewentualną za-
mianę tej ulicy na ulicę pieszą;

•	 zastosowanie wymogów budowania parkingów dla 
nowych budynków może skutkować pojawieniem się 
ruchu samochodowego, którego przyległa sieć trans-
portowa nie obsłuży.

Powyższe wnioski przebijają się w Polsce do świadomości, 
choć z dużymi oporami. Przykładem może być płatne parko-
wanie, na które nałożono ustawowo limit cen, jednocześnie li-
kwidując ustawową możliwość pobierania opłat za wjazd. 
Absurdalna jest sytuacja zilustrowana na fotografii 4 – słaba 
egzekucja przepisów drogowych przy skutecznej egzekucji 
opłat za postój na legalnych miejscach parkingowych powodu-
je nasilone parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczo-
nych. Priorytet transportu publicznego łącznie z jakością ru-
chu pieszego, kluczowy dla przeciwdziałania zatorom drogo-
wym [24] jest akceptowany, ale często w granicach kompro-
misu z przepustowością ulic.

Integracja planowania
Jednym z pierwszych wniosków Raportu (nr 4) jest ko-
nieczność integracji planowania przestrzennego i urbani-

styki z zarządzaniem ruchem. Podkreślone zostaje, że „ruch 
i budynki są współzależne od siebie. Ci którzy projektują 
i lokalizują budynki nie mogą zakładać, że ulice będą mo-
gły te budynki obsłużyć” (cyt. [1], tłum. własne wniosku 
nr 37). Autorzy zwracają też uwagę na konieczność włącze-
nia w proces planowania specjalistów z różnych dziedzin, 
wymieniając: urbanistów, planistów przestrzennych, archi-
tektów budynków i krajobrazu, ekonomistów, inżynierów 
różnych branż (nr 50).

Problem z przywiązywaniem większej wagi „do szcze-
gółowego projektowania technicznego niż do studiów 
wstępnych i analiz wykonalności” [23] jest niestety obecny 
w Polsce, podobnie jak projektowanie sterowania ruchem 
na budowanym skrzyżowaniu dopiero po zatwierdzeniu 
geometrii tego skrzyżowania – jest to sytuacja bardzo odle-
gła od integracji planowania, nie mówiąc o integracji z pro-
jektami architektów czy planami ekonomistów.

administracja i zarządzanie
Najliczniejszą grupę wniosków w Raporcie Buchanana 
stanowią wnioski dotyczące działań administracyjnych. 
Z wniosków tych wybrano następujące:

•	 Plany transportowe powinny mieć horyzont przynaj-
mniej 40-letni.

•	 Urzędy mają zazwyczaj duże możliwości przeciwdzia-
łania złym zjawiskom, natomiast ograniczone możli-
wości do promowania lub inicjowania dobrych roz-
wiązań (nr 41).

•	 Potrzebne jest jednoznaczne określenie celów i kryte-
riów działań i oczywiście realizowanie działań w spo-
sób zgodny z tymi celami (nr 45).

•	 Konieczna jest współpraca różnych szczebli zarządza-
nia, ze szczególnym uwzględnieniem zasady nazywa-
nej dziś zasadą pomocniczości (nr 45,50). Reakcja na 
problemy musi być skoordynowana, zarówno między 
szczeblami samorządu, jak i między specjalistami po-
szczególnych dziedzin (nr 35). Zauważono też kon-
flikt między stosowaniem rozwiązań doraźnych i re-
alizacją celów strategicznych, przy czym Raport 
jedno znacznie wskazuje na konieczność realizacji tych 
drugich.

Fot. 4. Kierowcy, ze względu na brak egzekucji przepisów ruchu, parkują bezpłatnie niezgodnie 
z prawem pomimo sąsiedztwa wolnych miejsc objętych płatnością.
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•	 Problem z ograniczeniami administracyjnymi jest taki, 
że rzadko kiedy mogą one być absolutne – konieczna 
jest umiejętność określana dzisiaj jako stosowanie ducha 
zamiast litery prawa. Jednocześnie autorzy Raportu ko-
mentują, że najbardziej niebezpieczne jest pozostawienie 
urzędnikom swobody decydowania o przy wi lejach po-
szczególnych osób.

Wymienione wyżej wnioski są aktualne po latach. Zdarza 
się, że uchwalane dokumenty szczegółowe stoją w ścisłej 
sprzeczności z dokumentami strategicznymi, a drogi bywają 
budowane wbrew stanowisku władz ustawodawczych. Duży 
wpływ mają poglądy osób uczestniczących w planowaniu – 
symptomatyczne jest, że w Niemczech najbardziej znanymi 
adwokatami budowy miast dla samochodów kosztem znisz-
czenia ciekawych wizualnie przestrzeni byli architekci [4], 
a więc osoby z racji wykształcenia powołane do ochrony tych 
przestrzeni. Doraźne poprawianie jakości ruchu samochodo-
wego zadowala wielu urzędników [27], bywa więc, że rozwią-
zania alternatywne są wymuszane przez dobrze zorganizowa-
ne grupy społeczeństwa. Bywa też odwrotnie – dobrze osadzo-
na w mediach grupa społeczna egzekwuje poprawę płynności 
ruchu samochodowego kosztem środowiska miejskiego. 

Podsumowanie
1. Nie ulega wątpliwości, że Raport Buchanana w perspekty-

wie następnych dziesięcioleci znacząco wyprzedził wysiłek 
współczesnej praktyki w zarządzaniu ruchem i planowaniu 
transportu. Badania Gehla i Mondermana potwierdziły 
tezy Raportu oparte na empirycznej analizie doświadczenia. 

2. Wskazania Raportu dla przeciwdziałania zagrożeniom 
motoryzacyjnym w środowisku miejskim pozostają ciągle 
aktualne. Idee transportu zrównoważonego, Biała Księga 
i Karta Lipska stanowią kolejne ważne etapy w poszukiwa-
niu konsensusu dla kształtowania współczesnych miast.

3. Zagrożeniem środowiska miast europejskich nie jest 
niewystarczający potencjał sieci drogowych, lecz brak 
regulacji dostępu do stref chronionego środowiska miej-
skiego (opłaty, fizyczna kontrola dopływów do sieci, 
kontrola tranzytowych przepływów ulicami życia miej-
skiego, strategie sterowania ruchem). Istnieje cały sze-
reg skutecznych mechanizmów, których zastosowanie 
w sieciach rzeczywistych prowadzi zarówno do poprawy 
środowiska miejskiego, jak i zwiększenia wydajności sie-
ci przeznaczonej do obsługi ruchu samochodowego. 
Większość tych sposobów, jak dowiedziono w badaniach 
empirycznych sieci poznańskiej, jest znacznie bardziej 
efektywna w tym zakresie, jak wznoszenie kosztownych 
budowli za znacznie większe pieniądze.

4. Planowanie miasta musi odbywać się w sposób zintegro-
wany, łączący fachowców z różnych specjalności.  
Konieczny jest udział niezależnych od decyzji politycz-
nych inżynierów ruchu, znających ograniczenia pojem-
ności sieci transportowych.  Należy pamiętać, że uwo-
dzicielskie wizje płynnego ruchu samochodowego po-
trafiły skłaniać specjalistów innych branż do rezygnacji 
z wartości, które mieli chronić.
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aKTUalNy STaN PRaWNy  
W zAKReSIe ReKLAM WIDzIAnych  
z DRoGI I ReKoMenDAcJe Do zMIAn1

Streszczenie. Reklama przy drodze realizuje interesy gospodarcze i biz-
nesowe reklamodawców, lecz w wielu lokalizacjach jest niepożądana, 
gdyż odciąga kierujących od identyfikacji zagrożeń i wykonywania za-
dań podczas jazdy. Jest to sprzeczne z interesem użytkownika i zarządcy 
drogi, gdyż może stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym. W stosun-
ku do reklam zlokalizowanych poza pasem drogowym zarządca drogi 
nie ma sprawnych narzędzi do reagowania w sprawie zakazu lokalizacji 
reklam powodujących zagrożenie w ruchu drogowym. Mimo wielu za-
pisów prawnych (konwencja genewska, Umowa AGR, Ustawy: o dro-
gach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane) w pol-
skim ustawodawstwie brakuje stosownych jednoznacznych i pełnych 
przepisów regulujących zasady funkcjonowania reklam widocznych 
z drogi (w szczególności reklam emitujących światło). Dlatego liczne 
organizacje, instytucje (zarządy drogowe, policja, sądy, jednostki nauko-
we itd.) zauważają problem braku dokładnego uregulowania tematu 
reklam i wnioskują o stworzenie stosownych reguł. W artykule zostały 
omówione regulacje składające się na aktualny stan prawny dotyczą-
cy umiejscawiania reklam widzianych z drogi. Obowiązujące przepisy 
prawa nie zawierają wyczerpującej regulacji na temat umiejscawiania 
reklam w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego, przez co intere-
sy użytkowników dróg nie są należycie chronione. Uwagi na temat obo-
wiązujących norm uzupełnione zostały o przegląd wybranych orzeczeń 
sądów administracyjnych oraz przedstawienie propozycji zmian aktual-
nego stanu prawnego również w kontekście projektowanych przepisów 
wzmacniających instrumenty ochrony krajobrazu.
Słowa kluczowe: drogi, reklamy, podstawy prawne, procedury, propo-
zycje uregulowań

Wprowadzenie
Informacja wizualna w Polsce jest przekazywana niezależnie 
od granic własności czy granic pasa drogowego. W stosunku 
do reklam ustawionych w kierunku do drogi (tak, aby były 
widoczne przez użytkowników drogi), lecz zlokalizowanych 
poza pasem drogowym, zarządca drogi nie ma sprawnych 
narzędzi, na bazie których mógłby reagować tak, aby zapew-
nić wymagany poziom bezpieczeństwa ruchu na drodze. 

Mimo wielu zapisów prawnych (konwencja genewska, 
Umowa AGR, Ustawy: o drogach publicznych, prawo 
o ruchu drogowym, prawo budowlane) w polskim ustawo-
dawstwie brakuje stosownych jednoznacznych i pełnych 
przepisów regulujących zasady funkcjonowania reklam wi-
docznych z drogi (w szczególności reklam emitujących 
światło). 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: M. Glicz 
45%, K. Jamroz 35%, Tomasz Mackun 25%. 

Dlatego liczne organizacje, instytucje, takie jak zarządy 
drogowe, policja, sądy, jednostki naukowe czy nawet posło-
wie zauważają problem braku dokładnego uregulowania te-
matu reklam i wnioskują o stworzenie stosownych reguł. 
Natomiast samorządy lokalne próbują regulować te kwestie, 
z różnym skutkiem, stosując prawo miejscowe. W podobnej 
sytuacji jest także miasto Gdańsk. Przystępując do uporząd-
kowania problemu lokalizacji reklam, Zarząd Dróg i Zieleni 
w Gdańsku zlecił autorom niniejszego artykułu opracowanie 
„Zasad lokalizacji reklam w mieście Gdańsk z uwzględnie-
niem bezpieczeństwa ruchu drogowego” [1]. W ramach 
tego opracowania wykonano obszerne studia doświadczeń 
zagranicznych i krajowych, przeprowadzono badania i ocenę 
funkcjonujących na obszarze miasta Gdańska reklam oraz 
opracowano instrukcję dotyczącą zasad lokalizacji i formy re-
klam widzianych z drogi na obszarze miasta Gdańsk z uwz-
ględnieniem wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Podstawy prawne lokalizacji reklam
Podstawy prawne lokalizacji reklam w pasie drogowym zo-
stały zawarte w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 260) (dalej jako u.d.p.). Zgodnie 
z art. 4 pkt 23 u.d.p. reklamą jest nośnik informacji wizualnej 
w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami kon-
strukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widze-
nia użytkowników drogi, nie będący znakiem w rozumieniu 
przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym 
o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gmi-
nę. Definicja legalna ustawy jest szeroka. W orzecznictwie 
sądów administracyjnych za reklamy w sensie przepisów 
u.d.p zostały uznane m.in.: tablica zajmująca pas drogowy, 
jeżeli stanowi widoczną dla użytkowników drogi informację 
o rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej w miejscu 
jej umieszczenia lub innym (por. wyrok WSA w Bydgoszczy 
z 22 października 2008 r., II SA/Bd 649/08, wyrok WSA 
w Warszawie z 26 lutego 2007 r., VI SA/Wa 2246/06); siat-
ka ochronna (zabezpieczająca rusztowania remontowanego 
budynku czy zabezpieczająca inne prace remontowe), stano-
wiąca również nośnik informacji wizualnej (por. wyrok WSA 
w Szczecinie z 20 lutego 2008 r., II SA/Sz 1080/07, i 1 paź-
dziernika 2008 r., II SA/Sz 432/08) oraz kasetony umiesz-
czone na kiosku z reklamą radia, tygodnika czy telefonii ko-
mórkowej i każdy inny nośnik informacji wizualnej, mający 
na celu rozpowszechnianie określonego produktu lub usługi 
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i w konsekwencji zwiększenie liczby potencjalnych odbior-
ców (wyrok WSA w Szczecinie z 7 lutego 2008 r., II SA/Sz 
1026/07) [2].

Zasady umieszczania reklam w pasie drogowym okre-
ślają przepisy u.d.p. Zgodnie z art. 39 ust. 1 u.d.p, zabrania 
się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mo-
głyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej 
urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bez-
pieczeństwu ruchu drogowego. W terenie zabudowanym 
umieszczenie reklamy jest zajęciem pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzyma-
niem oraz ochroną i wiąże się z koniecznością uzyskania ze-
zwolenia zarządcy drogi, poprzez decyzję administracyjną 
(art. 40 ust 2 pkt 3 u.d.p.). Przepisy ustawy o drogach pu-
blicznych nie rozróżniają rodzajów reklam w tym przypad-
ku i obejmują również reklamy wielkoformatowe i dyna-
miczne. Umieszczanie reklam w pasie drogowym poza te-
renami zabudowanymi, z wyjątkiem parkingów jest nato-
miast zabronione, o czym stanowi art. 39 ust. 1 pkt 5 u.d.p. 
Ustawa niestety nie precyzuje, że w obszarze parkingów 
reklamy mogą być widoczne jedynie dla użytkowników 
parkingu, a nie dla użytkowników drogi. Pozwala to na 
pewną niekorzystną dowolność interpretacji litery prawa. 

Dodatkowej regulacji w ustawie z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.) (Ustawa z 20 czerw-
ca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t. jedn. Dz. U. 2012, 
poz. 1137 ze zm.) poddane zostały natomiast reklamy 
świetlne bez rozróżnienia na to, czy zostały umiejscowione 
w pasie drogowym, czy poza nim. Zgodnie z art. 45 ust 1 
pkt 7 zakazane jest umieszczanie na drodze lub w jej pobli-
żu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w spo-
sób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd 
uczestników ruchu. Zakaz dotyczy wyłącznie reklam o in-
tensywnym lub nadmiernie kolorowym świetle, które 
mogą oślepić albo wprowadzić w błąd np. co do sygnaliza-
cji. Przepis jest źródłem wielu wątpliwości interpretacyj-
nych powstających na tle zawartych wyrażeń „oślepiać” 
i „wprowadzać w błąd”.

Rekalmy poza pasem drogowym
Analiza stanu prawnego w zakresie umieszczania reklam 
poza pasem drogowym wykazuje brak odrębnych regulacji 
ujmujących zagadnienie kompleksowo. Problematyka ta 
wykracza poza zakres przepisów dotyczących dróg publicz-
nych i obejmuje zagadnienia z różnych obszarów prawa, 
przede wszystkim budowlanego. Przepis określa minimal-
ne odległości od krawędzi jezdni dróg, w jakich winny być 
lokalizowane obiekty budowlane. 

Wyjątkowo, tylko za zgodą zarządcy drogi i w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach, usytuowanie obiektu bu-
dowlanego w odległości mniejszej niż wskazane jest możli-
we. Powyższy określony w art. 43 ust. 2 u.d.p. wyjątek ze-
zwalający na zmniejszenie odległości nie dotyczy sytuowa-
nia reklam poza terenem zabudowy. Nakazana odległość 
tablic reklamowych może ulec zwiększeniu, gdy w planach 
zagospodarowania przestrzennego teren, na którym plano-
wana jest lokalizacja reklamy, zarezerwowany jest pod 

przyszłą rozbudowę lub przebudowę drogi. Co więcej, usta-
wa Prawo o ruchu drogowym, w art. 45 ust 1 pkt. 7 zabra-
nia w każdym przypadku usytuowania na drodze lub w jej 
pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło 
w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających 
w błąd uczestników ruchu. 

Dodatkowo należy stwierdzić, że w myśl prawa budow-
lanego nie każda reklama jest uznana za budowlę. Prawo 
budowlane odnosi się do obiektu trwałego, posadowionego 
i połączonego trwale z gruntem itp. Jednakże informacja 
wizualna może być przekazywana poprzez np. baner na 
płocie, rysunek na ścianie istniejącego obiektu czy stojący 
przy drodze pojazd. 

Regulacje międzynarodowe w zakresie lokalizacji reklam

Przepisy międzynarodowe
Kwestie umieszczania reklam w kontekście bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego uregulowane zostały w prawie mię-
dzynarodowym. Istotną regulację w tym zakresie zawiera 
konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona 
w Wiedniu 8 listopada 1968 r. (Dz.U.1988 Nr 5, poz. 42) [5]. 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 konwencji, ratyfikowana umowa 
międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porząd-
ku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej 
stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Omawiana 
konwencja wiedeńska jest umową międzynarodową, ra-
tyfikowaną przez Radę Państwa w 1984 r. Na podstawie 
z art. 4 lit. b konwencji wiedeńskiej państwa strony po-
dejmą środki w celu zakazu umieszczania tablic, afiszów, 
oznaczeń lub urządzeń, które mogą być mylnie uważane za 
znaki lub inne urządzenia do kierowania ruchem albo mogą 
zmniejszyć ich widoczność, lub skuteczność bądź oślepiać 
użytkowników drogi lub rozpraszać ich uwagę w sposób 
zagrażający bezpieczeństwu ruchu. 

Przepis ten nie ustanawia bezpośrednio stosowanego za-
kazu zamieszczania reklam, ale nakłada na państwa, które 
ratyfikowały konwencję, obowiązek wprowadzenia odpo-
wiednich regulacji. Odpowiednikiem normy konwencyjnej 
w prawie krajowym jest art. 45 ust 1 pkt 7 p.r.d. Jego re-
dakcja nie daje podstaw do sformułowania efektywnego 
zakazu lokalizacji reklam, które rozpraszają uwagę kierują-
cych pojazdami. Zakaz z art. 45 ust 1 pkt 7 p.r.d. dotyczy 
wyłącznie oślepiania i wprowadzania w błąd uczestników 
ruchu drogowego przez urządzenie reklamowe. Sama moż-
liwość odwracania urządzeniem reklamowym uwagi kie-
rowców nie oznacza wprowadzenia w błąd. Tym samym 
Polska nie wywiązała się w pełni z przyjętych na siebie zo-
bowiązań międzynarodowych w związku z podpisaniem 
i wejściem w życie konwencji. Ograniczenie przewiduje 
również z pkt VII. 4 załącznika nr 2 do Umowy Europejskiej 
o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) spo-
rządzonej w Genewie 15 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 33, poz. 177) [6], który stanowi, że ze względu na bez-
pieczeństwo i estetykę ustawianie tablic reklamowych przy 
drogach międzynarodowych jest zakazane. 
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Przepisy stosowane w innych krajach 
Analiza prawno-porównawcza wskazuje, że w państwach 
europejskich o rozwiniętych regulacjach w zakresie ruchu 
drogowego istnieją zróżnicowane rozwiązania reglamen-
tacyjne w stosunku do instalowania reklam widzianych 
z drogi. Według § 82 i nast. austriackiego kodeksu dro-
gowego Straßenverkehrsordnung, aby ustawić przydroż-
ną reklamę, należy uzyskać pozwolenie od lokalnego za-
rządcy drogi. Ważną zasadę dotyczącą reklam wyraża § 84 
austriackiego Straßenverkehrsordnung odnoszący się do 
usytuowania billboardów w odległości co najmniej 100 
metrów od drogi. Istnieje możliwość lokalizacji reklam 
w odległości mniejszej niż 100 metrów od drogi w wyjąt-
kowych sytuacjach, gdy reklama jest w interesie użytkow-
ników dróg i nie ma ona negatywnego wpływu na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. W Austrii nie ma przepisów 
prawa odnoszących się do reklam świetlnych. Wniosek 
o lokalizację takiej reklamy jest badany indywidualnie 
w zakresie wpływu na bezpieczeństwo. W prawie węgier-
skim (224/2011. (X.21.) Korm. Rend.) zarządca drogi za-
brania lokalizowania reklam w odległości 100 metrów od 
dróg głównych oraz w odległości 50 metrów od dróg niż-
szych kategorii. Regulacja prawna odnosi się do każdego 
nośnika reklamowego emitującego światło, odblaskowe-
go, wideo, odwracającego uwagę lub powodującego dez-
orientację użytkowników ruchu drogowego. W Szwajcarii 
ustawa o ruchu drogowym Straßenverkehrsgesetz, w art. 
61 zabrania sytuowania wzdłuż drogi reklam, które mo-
głyby zostać pomylone ze znakami drogowymi, wpływać 
niewłaściwie na postrzeganie znaków drogowych oraz po-
wodować dezorientację kierowcy i rozpraszać jego uwa-
gę. Zabrania się umieszczania reklam wzdłuż autostrad. 
Szwajcarski Zarząd Dróg nie posiada oddzielnych przepi-
sów dotyczących lokalizacji reklam świetlnych z wykorzy-
staniem techniki oświetlenia ledami. W związku z tym, że 
tego typu reklamy nadmiernie rozpraszają uwagę kierow-
cy, wnioski o usytuowanie reklam są oddalane przez orga-
ny administracji drogowej. W prawie norweskim istnieje 
ogólny zakaz sytuowania reklam skierowanych w stronę 
drogi lub widocznych z drogi, w przypadku braku zgo-
dy zarządcy. Pozwolenie na lokalizację reklam może zostać 
wydane w przypadku, gdy nie zagraża ona bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. Taka reklama nie może być myląca dla 
użytkowników dróg i przypominać znak, sygnalizację lub 
oznakowanie drogi, a także nie może zasłaniać widoku kie-
rowcom oraz odwracać uwagi od znaków i sygnałów dro-
gowych. Każda nielegalna reklama może zostać usunięta 
przez zarządcę drogi. Według norweskiego Kodeksu dro-
gowego oraz art. 52 Podręcznika Regulacji Technicznych 
reklamy przydrożne i umieszczone na samochodach, 
które emitują światło, są odblaskowe, powodują oślepie-
nie, dezorientację oraz utrudnienie widoczności znaków 
i urządzeń drogowych, a także wpływają negatywnie na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego są całkowicie zakazane. 
Analogiczne regulacje lub zalecenia ograniczające możli-
wość instalowania reklam obowiązują również w innych 
państwach europejskich i pozaeuropejskich. 

Krajowe procedury administracyjne umieszczania reklamy 
przy drodze

Zasady ogólne umieszczania reklam
Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym realizowane są w szczególności w obrębie pasa 
drogowego. W przypadku reklam lokowanych w pasie 
drogowym obowiązywać będą zaostrzone regulacje ustawy 
o drogach publicznych, które mają na celu m.in. stworze-
nie warunków optymalnie bezpiecznego ruchu drogowego 
i minimalizowanie powstawania czynników zagrażających 
takiemu bezpieczeństwu. Na właścicielu i zarządcy drogi 
spoczywa zatem ogólny obowiązek dbania o drogę i pas dro-
gowy, aby ich użytkowanie odbywało się w sposób bezpiecz-
ny dla użytkowników ruchu drogowego. Z obowiązkiem 
tym związane jest uprawnienie organów do kształtowania 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i korzystanie 
w tym zakresie z uznaniowości. Uznanie nigdy nie oznacza 
dowolności, ale organ ma możliwość wyboru między różny-
mi sposobami zachowania się, biorąc pod uwagę cel ustawy 
oraz interes społeczny. Oznacza to, że samo spełnienie przez 
wnioskodawcę warunków udzielenia zezwolenia na zajęcie 
pasa drogowego nie oznacza automatycznego uwzględnie-
nia wniosku (por. orz. NSA z 12 grudnia 2008 r., II GSK 
565/08). Zarządca drogi nie może udzielić zgody na działa-
nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami, jakim może być 
umiejscowienie reklamy. Sprzeczność działań z obowiązują-
cymi przepisami prawa nie może być jednak wynikiem su-
biektywnej oceny, lecz musi wynikać z zestawienia oceniane-
go stanu faktycznego z treścią normy prawnej. Na zarządcy 
drogi ciąży obowiązek monitorowania dróg mu podległych, 
a w tym celu może korzystać z opinii i analiz przez siebie 
zleconych, jak również materiałów opracowanych przez inne 
podmioty, dla potrzeb różnego rodzaju spraw.

Przepisy art. 39 ust. 1 i art. 40 u.d.p. tworzą ogólną zasa-
dę zakazu dokonywania czynności, które mogłyby zagrażać 
bezpieczeństwu ruchu drogowego. Z istoty tych przepisów, 
odczytywanych łącznie z definicją pasa drogowego zawartą 
w art. 4 pkt 1 u.d.p., który stanowi, że pas drogowy to wy-
dzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad 
i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga 
oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane 
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także 
urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą, wyni-
ka zatem, iż w przestrzeni pasa drogowego, co do zasady nie 
powinno znajdować się nic, co nie jest obiektem i urządze-
niem technicznym związanym z prowadzeniem, zabezpie-
czeniem i obsługą ruchu i związanym z potrzebami zarządza-
nia drogą. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego stanowi 
zatem wyjątek od tej zasady. Jednakże część inwestorów rości 
sobie prawo do lokalizacji reklamy w pasie drogowym po 
spełnieniu jedynie wymogów administracyjnych. Wydanie 
decyzji w tym zakresie powinno zostać poprzedzone analizą 
negatywnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego konsek-
wencji zamieszczenia reklamy. W granicach zarządzania pa-
sem drogowym mieści się również uprawnienie zarządcy do 
przyjęcia i stosowania ogólnej reguły, że z uwagi na priorytet 
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zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nad jakimikol-
wiek innymi interesami nie będzie wyrażał zgody na umiesz-
czanie reklam w obrębie skrzyżowań, które są zawsze miej-
scami o podwyższonym zagrożeniu bezpieczeństwa i wyma-
gającymi szczególnej uwagi ze strony kierowców. Właściwe 
w tym przedmiocie przepisy zawiera załącznik nr 2 Roz-
porządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430, ze zm.) [7], który wprowadza, 
wynikające z konieczności zapewnienia poprawy widoczności 
dla uczestników ruchu, ograniczenie dotyczące umieszczenia 
reklam w obrębie skrzyżowań i zjazdów. Dodatkowym źró-
dłem ograniczeń w lokalizacji reklam są przepisy rozporzą-
dzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 26 lutego 
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami pu-
blicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, ze zm.) 
[8]. Zgodnie z § 42 ust. 2 tego rozporządzenia zakazuje się 
umieszczania na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa dro-
gowego reklam, plakatów, a także tablic informacyjnych 
i innych przedmiotów nie związanych z ruchem drogowym. 
Z woli ustawodawcy obowiązują znacznie złagodzone rygory 
umieszczania reklam w sąsiedztwie pasa drogowego. W tym 
wypadku nie jest wymagane zezwolenie zarządcy drogi. 
W zależności od nośnika reklamy wymagane będzie pozwo-
lenie na budowę lub zgłoszenie. Lokowanie reklamy poza 
pasem drogowym powinno uwzględniać zachowanie odle-
głości wynikających z art. 43 ust 1 u.d.p. oraz ewentualnie 
zgodność z wymogami określonymi w art. 45 ust. 1 pkt 7 
p.r.d. W przypadku natomiast umiejscowienia urządzenia 
reklamowego poza pasem drogowym elementy dopuszczal-
nej jego konstrukcji podlegają ocenie na podstawie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118, ze zm.) [9] na ogólnych zasadach prawa bu-
dowlanego w zakresie możliwej do wystąpienia uciążliwości 
wobec nieruchomości sąsiednich, w tym wobec zajętych pod 
drogi publiczne. 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stronami 
w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: in-
westor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarząd-
cy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływa-
nia obiektu. W myśl art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego 
przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren 
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego, na podsta-
wie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Przepis ten nie definiuje pojęcia obszaru oddziaływania 
obiektu wprost, lecz poprzez odesłanie do licznych regula-
cji, przewidujących m.in. szczegółowe wymogi dla odległo-
ści w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Do przepisów 
odrębnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlane-
go, należą m.in. przepisy ustawy o drogach publicznych. 
Jeżeli zatem lokalizacja urządzenia reklamowego, a także 
sama wielkość konstrukcji wraz z nośnikiem spowoduje, że 
pas drogowy znajdzie się w obszarze jego oddziaływania, 
zarządca drogi może uzyskać status strony.

Na obszarach, na których nie obowiązuje plan zagospo-
darowania przestrzennego, wydanie przez organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej decyzji o warunkach 
zabudowy w stosunku do urządzenia reklamowego umiesz-
czanego na gruncie przyległym do pasa drogowego poprze-
dzone jest dokonaniem uzgodnień z zarządcą drogi (art. 60 
ust 1 w zw. z art. 53 ust 4 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t. jedn. 
Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) [10]. 

W przypadku lokowania reklamy oślepiającej lub 
wprowadzającej w błąd organy administracji architekto-
niczno-budowlanej są zobowiązane, powołując się na 
art. 45 ust 1 pkt 7 p.r.d., do odmowy wydania pozwole-
nia na budowę lub sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy 
reklamy.

Procedury związane z umieszczaniem reklamy
Na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 
ze zm.) reklamy mogą być kwalifikowane jako: budowle 
w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, obiek-
ty małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane bądź jako tablice i urządzenia reklamo-
we, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo 
budowlane. Takie rozróżnienie powoduje, że w zależności 
od rodzaju reklamy mogą podlegać one odmiennej regla-
mentacji prawnej, tj. wymagać pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia bądź nie podlegać tym obowiązkom. Jednakże 
w każdym przypadku ich legalność może być skontrolowa-
na przez organy nadzoru budowlanego. 

Decyzja o pozwoleniu na budowę wymagana jest 
w przypadku: 
1. Budowy wolno stojących trwale związanych z gruntem 

urządzeń reklamowych (np. billboard na płytach żelbe-
towych). Sposób przymocowania reklamy do funda-
mentu nie może mieć istotnego znaczenia dla uznania 
nośnika reklamowego jako trwale związanego z grun-
tem, podobnie jak możliwość ewentualnego usunięcia 
fundamentu, stanowiącego płytę żelbetonową, która 
może być przestawiona w inne miejsce. O tym, czy 
urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem 
i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, nie decy-
duje bowiem metoda i sposób związania z gruntem, ale 
to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, 
przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają ta-
kiego trwałego związania (wyrok WSA w Gdańsku z 12 
grudnia 2012 r., II SA/Gd 559/12);

2. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych na obiek-
tach wpisanych do rejestru zabytków oraz reklam 
świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obsza-
rem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu 
drogowym; 

3. Instalowania tablic i urządzeń reklamowych wymagają-
cych zgłoszenia w przypadku, gdy właściwy organ ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej wyda decyzję 
o sprzeciwie i nałoży na inwestora obowiązek uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 
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Na mocy przepisów art. 29 ust. 2 pkt 6 oraz art. 30 ust. 
1 pkt 2 Prawa budowlanego instalacja tablic i urządzeń re-
klamowych nie stanowiących budowli nie wymaga uzyska-
nia pozwolenia na budowę. Na inwestora został natomiast 
nałożony obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi ad-
ministracji budowlanej wykonania instalacji lub remontów 
tablic i urządzeń reklamowych jako wykonywania robót 
budowlanych. 

Zdarzyć się może także przypadek, że właściciel terenu 
przyległego do skrzyżowania zasłania ażurowe ogrodzenie 
reklamą. Nawet w sytuacji, gdy prywatny teren znajduje 
się w polu widoczności wymaganej na skrzyżowaniu, a wła-
ściciel ograniczy widoczność reklamą w formie banera na 
istniejącym ogrodzeniu, to nie jest zobowiązany wykonać 
nawet zgłoszenia, a zarządca drogi nie ma wpływu na zaist-
niałe pogorszenia się warunków widoczności. 

Rozważając problematykę umieszczania reklam, należy 
odwołać się również do przepisów rozporządzenia ministra 
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.). 
Zgodnie z § 293 ust 1 i 6 tablice informacyjne, reklamy 
i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny być tak usy-
tuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły za-
grożenia bezpieczeństwa dla użytkowników budynku 
i osób trzecich. Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, 
umieszczone na zewnątrz budynku lub w jego otoczeniu 
nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników 
ani też przechodniów i kierowców. Jeżeli światło skierowa-
ne jest na elewację budynku zawierającą okna, natężenie 
oświetlenia na tej elewacji nie może przekraczać 5 luksów 
w przypadku światła białego i 3 luksów w przypadku świa-
tła kolorowego lub światła o zmieniającym się natężeniu, 
błyskowego, ewentualnie pulsującego.

Procedury związane z funkcjonowaniem reklamy po-
tencjalnie powodującej zagrożenie
W myśl przepisu art. 38 ust. 1 u.d.p. istniejące w pasie dro-
gowym obiekty budowlane i urządzenia niezwiązane z go-
spodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują 
zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wy-
konywania zadań zarządu drogi, mogą pozostać w dotych-
czasowym stanie. Przepis ten dotyczy obiektów budowla-
nych i urządzeń, które były zlokalizowane w pasie drogowym 
w dniu wejścia w życie tej ustawy, bądź znalazły się w pasie 
drogowym później w wyniku zmian dotyczących samego 
pasa drogowego. Zawiera on swego rodzaju ustawowe, nieli-
mitowane czasowo zezwolenie zajmowania pasa drogowego 
przez obiekty w nim opisane, nieobciążone opłatami za cza-
sowe zajęcie pasa drogowego, przewidzianymi w tej ustawie. 
Trzeba więc podkreślić, że przepis art. 38 ust. 1 u.d.p. doty-
czy wyłącznie obiektów istniejących (uprzednio zlokalizowa-
nych) w pasie drogowym, nie zaś obiektów zlokalizowanych 
(umieszczonych) w pasie drogowym w rozumieniu art. 40 
ust. 1 i 2 u.d.p., jakimi są np. reklamy.

Organ udzielający zezwoleń może podjąć działanie za-
ostrzające i eliminujące takie urządzenia z pasa drogowego 

przez nieudzielanie dalszej zgody na zajmowanie pasa dro-
gowego. Wydanie uprzednio zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego nie oznacza automatycznej zgody na jego prze-
dłużenie, albowiem zarządca dróg publicznych dysponuje 
prawem decydowania o drodze. Zezwolenia są czasowe, 
a więc wydawane na wskazany w decyzji okres. Upływ tego 
okresu sprawia, że dalsze legalne pozostawienie reklamy 
w pasie drogowym jest możliwe tylko w oparciu o nową 
decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. Sytuacja, 
gdy dana reklama już funkcjonuje w określonej lokalizacji 
na podstawie o uprzednio wydawanych, nawet wielokrot-
nie, zezwoleń organu, nie oznacza przedłużenia zezwolenia. 

Zgodnie z art. 40 ust 12 u.d.p. za zajęcie pasa drogowe-
go bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem termi-
nu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub 
o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarząd-
cy drogi zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, karę pieniężną. W przypadku zajęcia pasa dro-
gowego bez zezwolenia niezgodnie z warunkami podanymi 
w tym zezwoleniu właściwy zarządca drogi orzeka, na pod-
stawie art. 36 ust 1 u.d.p. w drodze decyzji administracyj-
nej, o jego przywróceniu do stanu poprzedniego, czyli 
o usunięciu reklamy, co wiąże się z przeprowadzeniem dłu-
gotrwałego postępowania administracyjnego oraz postępo-
wania egzekucyjnego zmierzającego do usunięcia samowol-
nie ustawianych reklam. W przypadku reklam umieszczo-
nych w wyznaczonych ustawowo odległościach poza pasem 
drogowym zarządca drogi nie ma uprawnień związanych 
z żądaniem wpływania na ich treść lub usunięcia, jeżeli 
znajdują się na terenie prywatnym. Istnieje wprawdzie 
możliwość powołania się na art. 45 ust 1 pkt 7 ustawy 
p.r.d., niemiej jednak przepis ten pozbawiony jest sankcji.

Niejednokrotnie długość procedury usuwania samowoli 
budowlanej jest znaczna, a czasem skuteczne odwołania 
powodują trwanie takiego obiektu budowlanego mimo 
zgłaszanych przez zarząd drogi zastrzeżeń przez lata. 
Dodatkowo wysokość kar jest niewspółmiernie niska w sto-
sunku do zysków z emisji reklamy. 

Problematyka lokalizacji reklam w świetle orzecznictwa 
sądowego
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz 
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wykształciła się 
linia orzecznicza dotycząca problematyki lokalizacji reklam 
z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. 

W orzeczeniu z 23 listopada 2010 r. (II GSK 994/09) 
NSA stwierdził, że zarządca drogi może przyjąć swoiste 
„domniemanie”, iż zamieszczenie reklamy w odległości 
mniejszej niż 50 metrów od skrzyżowania zagraża bezpie-
czeństwu w ruchu drogowym. Jest to założenie racjonalne, 
oparte na doświadczeniu życiowym i nie wymaga przepro-
wadzania wszechstronnych dowodów na jego poparcie (…). 
Z powyższych przyczyn, w sytuacji gdy wniosek o zezwole-
nie dotyczy reklamy mającej znajdować się w odległości do 
50 metrów od skrzyżowania, nie zachodzi potrzeba każdo-
razowego badania przez organy administracji takich czyn-
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ników jak m.in. budowa skrzyżowania, warunków panują-
cych w jego otoczeniu, natężenia ruchu, dopuszczalnej 
prędkości, występujących zdarzeń drogowych etc. 
Analogiczne argumenty przeciwko reklamie przedstawił 
NSA w wyroku z 13 stycznia 2010, zgodnie z którym nie 
ma potrzeby w każdej sprawie dotyczącej wniosku 
o umieszczenie reklamy w obrębie skrzyżowania prowadze-
nia przez organ szczegółowego postępowania dowodowego 
celem wykazania, że umieszczenie reklamy na konkretnym 
skrzyżowaniu zagrozi bezpieczeństwu drogowemu. Prze ciwnie, 
to wnioskodawca musiałby dowieść, że jego reklama wyjąt-
kowo tej ogólnej zasadzie nie uchybi, a umieszczenie rekla-
my właśnie na skrzyżowaniu jest z konkretnych powodów 
szczególnie uzasadnione.

Ważną wypowiedź na temat bezpieczeństwa reklamy sze-
rokoformatowych zawiera wyrok WSA w Warszawie z 4 
września 2007 r. (VI SA/Wa 1038/07), zgodnie z którym re-
klama szerokoformatowa powoduje dekoncentrację uwagi 
uczestników ruchu drogowego, co przy znacznym nasileniu 
ruchu i stale się zwiększającym, stanowi realne zagrożenie jego 
bezpieczeństwa (…) czas, jaki kierowca poświęca na wzrokowe 
pobranie treści reklamy, wynosi od 0,2 do 1,5 sekundy. Przy 
prędkości poruszania się – 50 km/h – w tym czasie pojazd 
przejeżdża od 2,8 m do 20,8 m i jest to droga przejazdu nie-
kontrolowanego. W ocenie zarządcy drogi, przy istniejącym 
natężeniu ruchu drogowego i stale wzrastającym, umieszcze-
nie reklamy we wnioskowanym miejscu pasa drogowego 
stwa rza realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

W wyroku WSA w Szczecinie z 24 listopada 2010 r. (II 
SA/Sz 837/10) sąd stwierdził, że reklama na budynku przy-
legającym do granicy pasa drogowego zamontowana w taki 
sposób, że jej powierzchnia wchodzi w przestrzeń powietrz-
ną nad pasem drogowym, to zgodnie z określoną w art. 4 
pkt 1 u.d.p. definicją ustawową pasa drogowego jest ona 
obiektem zajmującym pas drogowy. Umieszczenie takiego 
obiektu, jako zajęcie pasa drogowego pod reklamę, wyma-
ga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyro-
ku z 27 stycznia 2009 r. (VI SA/Wa 2340/08) podkreślił że 
zarządca drogi ma obowiązek monitorować drogi mu podleg-
łe, a w tym celu może korzystać z opinii i analiz przez siebie 
zleconych, jak również materiałów opracowanych przez inne 
podmioty, dla potrzeb różnego rodzaju spraw. 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 grudnia 
2008 r. (II GSK 565/08 ) nie dopatrzył się przepisów gwa-
rantujących osobom prowadzącym działalność gospodarczą 
możliwości umieszczania reklam w każdym miejscu, które 
uznają za odpowiednie, w tym także w pasie drogowym. 
Zatem sam brak zgody zarządcy drogi na umieszczenie re-
klamy w pasie drogowym nie może być, z założenia, uzna-
wany za akt ograniczania konstytucyjnego prawa do swo-
bodnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządca drogi może realizować określoną politykę, co 
do umieszczania reklam w pasie drogowym. Uprawnieniem 
zarządcy drogi jest ograniczenie liczby reklam. Zarządca 
drogi może także zmienić swoją dotychczasową politykę co 
do zagospodarowania pasa drogowego. Jednak, aby nie na-

razić się na zarzut dowolności lub nierównego traktowania 
podmiotów gospodarczych, reguły określone przez zarząd-
cę drogi powinny być jasno ustalone, wyraźnie przedsta-
wione, jednakowe dla wszystkich i zgodne z wymogami 
u.d.p. z uwzględnieniem koniecznej ochrony pasa drogo-
wego i bezpieczeństwa ruchu oraz szczególnych okoliczno-
ści przemawiających za udzieleniem zezwolenia (wyrok 
NSA z 16 października 2008 II GSK 380/08).

Istotne w zakresie wykładni przepisów ustawy Prawo 
o ruchu drogowym jest orzeczenie WSA w Warszawie z 8 
kwietnia 2009 r. (IV SA/Wa 85/09), zgodnie z którym nie 
można, biorąc za podstawę art. 45 ust. 1 pkt 7 p.r.d., wypro-
wadzić zasady o niedopuszczalności lokalizacji urządzenia 
reklamowego w miejscu zachowującym odległość wynikają-
cą z art. 43 ust. 1 u.d.p., tylko ze względu na możliwe 
umieszczenie treści, ich kolorystykę i sposób prezentacji – 
podświetlenie. Natomiast sama możliwość odwracania uwa-
gi urządzeniami reklamowymi osób kierujących pojazdami 
od sytuacji panującej na drodze nie oznacza jeszcze wprowa-
dzania ich w błąd co do oznakowania istniejącej organizacji 
ruchu drogowego, co z kolei stwierdził WSA w Warszawie 
w wyroku z 15 kwietnia 2008 r. (IV SA/Wa 198/08). 
Natomiast według orzeczenia NSA z 2 lutego 2005 r. (OSK 
1026/04) reklama umieszczona w ruchliwym punkcie miasta 
powoduje dekoncentrację uczestników ruchu drogowego, 
co, jak wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku, ma 
negatywny wpływ na jego bezpieczeństwo.

Niestety orzeczenia sądowe są często sprzeczne i nie są 
jednoznacznym wyznacznikiem oceny konfliktowych sytu-
acji odnośnie reklam widocznych z drogi. 

Rekomendacje do wprowadzenia stosownych regulacji 
prawnych dotyczących reklam widocznych z drogi
Przykładem podejmowania prób rozwiązania problemu na 
poziomie prawa miejscowego jest Zarządzenie Prezydenta 
Miasta Gdańska 104/13 z 28 stycznia 2013 r. zawierają-
ce wprawdzie wytyczne limitujące lokalizowanie reklam, 
to jednak jego zakres jest ograniczony przedmiotowo do 
nieruchomości gminnych. Zgodnie z rozdziałem IV pkt 1 
Zarządzenia nośniki oświetlone oraz podświetlone nie mogą 
powodować uciążliwości dla użytkowników budynków, pie-
szych i kierujących pojazdami oraz zgodnie z rozdziałem 
V pkt 11 lokalizacja wolnostojących nośników reklamy na 
nieruchomościach sąsiadujących z drogami publicznymi, 
wymaga uzyskania opinii zarządzającego ruchem w aspekcie 
wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Zagadnienia związane z reklamami w kontekście bezpie-
czeństwa ruchu drogowego znalazły się również w projekto-
wanej ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która dotyczy 
w znacznej większości problematyki estetyki reklamowej 
w przestrzeni publicznej. Projekt ustawy z 28 czerwca 2013 
przedłożony przez Prezydenta RP, zachowuje co do zasady 
dotychczasowy tryb lokalizowania reklam w pasie drogo-
wym, dopuszczając jednak, by w granicach miast na prawach 
powiatu tablice i urządzenia reklamowe mogły być umiesz-
czane na gruntach, na podstawie odpłatnej umowy cywilno-
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prawnej w wypadkach uzasadnionych względami funkcjo-
nalnymi. Dodatkowo, w celu zapewnienia właściwego pozio-
mu bezpieczeństwa ruchu drogowego, proponuje się udziele-
nie ministrowi właściwemu do spraw transportu delegacji 
ustawowej do określenia zakazów i ograniczeń w sytuowaniu 
poszczególnych rodzajów tablic i urządzeń reklamowych w pa-
sie drogowym poszczególnych kategorii dróg. W celu za-
gwarantowania jednolitości stosowania przepisów wprowa-
dzona zostaje do porządku prawnego (nowelizacja ustawy 
z 27 marca 2003 o zagospodarowaniu i planowaniu prze-
strzennym) definicja tablic i urządzeń reklamowych. Uznane 
zostają one za dwa rodzaje nośników reklamy, czyli przed-
miotów materialnych przeznaczonych lub służących ekspo-
zycji reklamy wraz z ich elementami konstrukcyjnymi i za-
mocowaniami. Reklama zostaje natomiast określona jako 
upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informa-
cji popularyzującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, 
przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. Zmiana ta pociągnęła 
za sobą konieczność odpowiedniej modyfikacji definicji re-
klamy w ustawie o drogach publicznych. Projektowane re-
gulacje (nowelizujące przepisy ustawy o zagospodarowaniu 
i planowaniu przestrzennym) przyznają natomiast radzie 
gminy kompetencje do ustalania w formie aktu prawa miej-
scowego zasad i warunków sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materia-
łów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Akt taki 
będzie obowiązywał na całym terenie gminy, z ewentualnym 
wyłączeniem tych obszarów, w odniesieniu do których w obo-
wiązującym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego określono inne zasady.

Kompetencje przypisane zarządcy dróg przez ustawę z 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych pozwalają skutecznie 
wpływać na lokalizację reklam w pasie drogowym, lokowa-
nych według procedury zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. 
Niemniej jednak brak jest skutecznych instrumentów praw-
nych umożliwiających usunięcie reklamy postawionej niezgod-
nie z prawem. Niezbędne staje się również wprowadzenie re-
gulacji wyraźnie reglamentujących zamieszczanie reklam typu 
LED, przez uzupełnienie treści art. 45 ust 1 pkt 7 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym o negatywną przesłankę dla umiesz-
czania reklamy z powodu rozpraszania uwagi kierowców. 
Skuteczność tego przepisu oraz przepisów ustawy o drogach 
publicznych powinna zostać zagwarantowana przez odpo-
wiednio ukształtowany system sankcji. Odpowiednie rozwią-
zanie przewiduje w tym zakresie projektowana ustawa w za-
kresie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca 
ustawę z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 46, poz. 275) przez wprowadzenie art. 63b § 1, 
w myśl którego zakazane jest umieszczanie tablicy lub urzą-
dzenia reklamowego z naruszeniem warunków ich sytuowa-
nia, w szczególności zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogo-
wego, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane 
z wyrobów innych niż dopuszczalne. Czyn taki zagrożony bę-
dzie karą ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo, 
w razie popełnienia wykroczenia można będzie orzec przepa-
dek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choć-

by nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywróce-
nia do stanu poprzedniego, czyli usunięcia reklamy.

Projektowana ustawa dodatkowo wprowadzi nowelizację 
przepisów ustawy o drogach publicznych, przez dodanie art. 
40 ust 15 a, na podstawie którego minister właściwy do 
spraw transportu określi w drodze rozporządzenia zakazy 
i ograniczenia w sytuowaniu poszczególnych rodzajów tablic 
i urządzeń reklamowych w pasie drogowym poszczególnych 
kategorii dróg, mając na względzie zachowanie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Zastosowanie rozporządzenia jako 
formy regulacji obowiązków związanych z sytuowaniem re-
klam znacznie ułatwi możliwość wprowadzenia rozwiązań 
o charakterze technicznym. W obowiązujących przepisach 
prawa brak jest jednak regulacji przypisujących kompetencje 
do zarządzania reklamami poza pasem drogowym. Jest to 
o tyle uzasadnione, że reklamy znajdować się mogą na nieru-
chomościach stanowiących własność podmiotów prywat-
nych. Z tego względu zasadne byłoby wprowadzenie rozwią-
zań o charakterze reglamentacyjnym na etapie procesu bu-
dowlanego przez przyznanie zarządcy drogi uprawnień w za-
kresie wpływania na reklamy zamieszczane w sąsiedztwie 
drogi, ale poza pasem drogowym. Możliwość wpływania na 
proces umiejscowienia reklamy mogłaby przejawiać się w opi-
niowania projektu w zakresie zgodności budowy z regułami 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak jak będzie to np. mia-
ło miejsce w przypadku oceny zgodności projektu budowla-
nego z przepisami o ochronie przyrody.

Podsumowanie
1. Problematyka umiejscawiania reklam w pasie drogo-

wym zasadniczo jest już unormowana. Ustawienie ta-
kiej reklamy w pasie drogowym zawsze będzie wymaga-
ło zezwolenia właściwego zarządcy drogi. Brak jest na-
tomiast wyraźnych norm określających dopuszczalność 
lokowania reklam poza pasem drogowym. 

2. Aktualnie obowiązujące przepisy nie chronią wystarczają-
co interesów uczestników ruchu drogowego w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa. Przepisy ustawy Prawo 
o ruchu drogowym nie stanowią efektywnej realizacji 
właściwych norm prawa międzynarodowego i wymagają 
nowelizacji w kierunku objęcia hipotezą normy również 
przypadków rozpraszania kierowców przez reklamę. 

3. Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje na 
znaczenie kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przy udzielaniu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

4. Planowana nowelizacja ustaw związana ze wzmocnie-
niem instrumentów ochrony krajobrazu dotyczy jedynie 
częściowo kwestii wpływu reklam na bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.
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WIATy PRzySTAnKoWe  
W TRAnSPoRcIe zbIoRoWyM W PoLSce  
– ASPeKTy PRoJeKToWe I WyKonAWcze1

Streszczenie. Tematyka artykułu dotyczy wiat przystankowych, będą-
cych integralnym elementem transportu zbiorowego w Polsce. Mając na 
uwadze obserwowane uszkodzenia i katastrofy tych obiektów, skupiono 
się na aspektach projektowych i wykonawczych związanych z ich realizacją 
i funkcjonowaniem w naszym kraju. Przedstawiono podstawowe wymo-
gi projektowe stawiane wiatom przystankowym w zakresie ich noś ności 
i bezpieczeństwa użytkowania. Zestawiono i omówiono najistotniejsze 
oddziaływania (obciążenia), które należy uwzględniać w trakcie oblicza-
nia i wymiarowania wiat, analizując jednocześnie statykę ich konstrukcji. 
Skupiono się na poszczególnych elementach, takich jak fundamenty (po-
sadowienie), elementy nośne oraz poszycie dachu i ścian, przedstawiając 
szczegółowo ich funkcjonowanie oraz wytyczne i zalecenia w zakresie po-
prawnego ich projektowania. Szczegółowo omówiono zalecenia dotyczą-
ce projektowania posadowienia wiat, dyskutując zalety poszczególnych 
typów i rozwiązań fundamentów. Uwadze poddano również elementy 
nośne konstrukcji wiat, ze szczególnym uwzględnieniem elementów wy-
konanych z blach cienkich, które są podatne na przeciążenia i łatwo ule-
gają uszkodzeniom. Jednocześnie przedstawiono i szczegółowo omówiono 
błędy popełniane na etapie projektowania i wykonywania omawianych 
elementów oraz przedyskutowano uszkodzenia, na jakie są one narażone 
w przypadku nieprzestrzegania wymagań normowych. Zagadnienia te 
zobrazowano przypadkami relacjonowanych uszkodzeń i katastrof wiat, 
jakie miały miejsce w naszym kraju w ostatnich latach. Omówiono rów-
nież błędy popełniane podczas projektowania i montażu poszczególnych 
elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz aspekty dotyczące 
trwałości wiat przystankowych w kontekście stosowanych rozwiązań ma-
teriałowych. 
Słowa kluczowe: transport miejski, przystanki, wiaty przystankowe 

Wprowadzenie
Wiaty przystankowe to integralne elementy systemu trans-
portu zbiorowego zarówno w Polsce, jak i wielu innych kra-
jach świata. Traktowane i kojarzone są przede wszystkim 
jako obiekty służące ochronie pasażerów przebywających 
na przystankach komunikacji miejskiej przed opadami at-
mosferycznymi i podmuchami wiatru. Przykład typowej 
wiaty przystankowej stosowanej w naszym kraju pokazano 
na fot. 1.

Ale wiaty przystankowe to przecież konstrukcje narażo-
ne na różnego rodzaju oddziaływania, które w sytuacjach 
krytycznych mogą prowadzić do uszkodzeń czy nawet ka-
tastrof budowlanych. Sytuacje takie są o tyle niebezpiecz-
ne, że mogą sprowadzać bezpośrednie zagrożenie zdrowia 
i życia na użytkowników wiat. Dlatego tak ważne jest pra-
widłowe zaprojektowanie i wykonanie tych obiektów, ana-
logicznie jak innych konstrukcji budowlanych.

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany obiekt oraz 
konstrukcja budowlana powinny spełniać szereg wyma-
gań sprecyzowanych w Prawie budowlanym [1], w szcze-
gółowych przepisach technicznych oraz normach. 
Podstawowe wymagania w tym zakresie zawarto już na 
początku Prawa budowlanego, gdzie w art. 5 ust. 1 pkt 1 
mówi się, że obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim 
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewi-
dywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie 
wymagań podstawowych dotyczących: m.in. bezpieczeństwa kon-
strukcji i użytkowania [1]. Precyzując, jednym z podstawo-
wych wymogów w tym zakresie jest zapewnienie odpo-
wiedniego zapasu bezpieczeństwa związanego z przeno-
szeniem przez poszczególne elementy, jak i całe ustroje 
konstrukcyjne różnych oddziaływań.

Obserwując realizacje, a szczególnie uszkodzenia i kata-
strofy wiat przystankowych, jakie mają miejsce w Polsce, 
można odnieść wrażenie, że obiekty te wykonane zostały 
bez podstawowych choćby obliczeń statyczno-wytrzymało-
ściowych, gwarantujących spełnienie cytowanych powyżej 
podstawowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa kon-
strukcji i użytkowania. Dlatego tak ważne jest uświado-
mienie wszystkim uczestnikom biorącym udział w realiza-
cjach wiat przystankowych, na jakie oddziaływania i uszko-
dzenia obiekty te są narażone w trakcie eksploatacji, a co za 
tym idzie, jakie wymagania są im stawiane w zakresie po-
prawnego projektowania i wykonawstwa.

Fot. 1. Typowa wiata przystankowa stosowana w Polsce
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Zagadnienia te podjęto w niniejszym artykule, przed-
stawiając szczegółowo najistotniejsze obciążenia oddziały-
wujące na konstrukcję wiat oraz wytyczne i zalecenia pro-
jektowe w zakresie rozwiązań poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych. Przedstawiono rów-
nież możliwe i obserwowane uszkodzenia, na jakie narażo-
ne są wiaty przystankowe wraz z relacjami przypadków ich 
zniszczeń, jakie miały miejsce w naszym kraju w ostatnich 
latach. Na koniec omówiono zagadnienia trwałości wiat 
przystankowych w kontekście stosowanych rozwiązań i ob-
serwowanych uszkodzeń.

oddziaływania (obciążenia)  
na jakie narażone są wiaty przystankowe
Podstawowym obciążeniem, jakie powinno być bez-
piecznie przenoszone przez konstrukcję wiat przystanko-
wych, jest ich ciężar własny wraz z ciężarem elementów 
wykończeniowych. W wielu przypadkach istotniejsze są 
jednak oddziaływania klimatyczne. Zarówno normy PN 
[2-4], jak i Eurokod [5-7], wraz z późniejszymi zmianami, 
na etapie projektowania nakazują uwzględniać obciążenia 
klimatyczne, a w szczególności oddziaływania wiatru i śnie-
gu. Dotyczy to oczywiście różnego rodzaju wiat, w tym 
także wiat przystankowych, które okresowo mogą być ob-
ciążane śniegiem lub wiatrem, a w sytuacjach najbardziej 
niekorzystnych może dochodzić do superpozycji tych ob-
ciążeń, co schematycznie pokazano na rysunku 1.

Wymogi dotyczące posadowienia wiat  
oraz obserwowane uszkodzenia
Kluczowym zagadnieniem z punktu widzenia stabilności 
wiaty przystankowej jest prawidłowe zaprojektowanie i wy-
konanie jej posadowienia, które powinno być realizowane 
jako fundament bezpośredni. Najczęściej stosowanym roz-
wiązaniem jest wykonanie żelbetowych fundamentów w po-
staci stóp, które z uwagi na swe niewielkie wymiary, potocz-
nie nazywane są fundamentami punktowymi. Umieszczane 
są one pod każdym głównym, nośnym słupem wiaty. 
Innym rozwiązaniem jest stosowanie płyt fundamentowych. 
Uwzględniając wymagania normowe oraz mając na wzglę-
dzie skutki błędnie dobranych fundamentów, lepszym roz-
wiązaniem jest przyjęcie fundamentowania właśnie w postaci 
płyty żelbetowej. Zapewnia to lepszą stateczność ogólną wia-
ty w porównaniu do fundamentów punktowych, znacznie 
redukuje naprężenia w podłożu gruntowym oraz gwarantuje 
równomierne osiadanie całej konstrukcji.

Fundamenty wiat najczęściej wykonuje się jako monoli-
tyczne, wykonywane bezpośrednio na budowie. W przy-
padku obiektów niewielkich, o gęstej siatce słupów, często 
stosowanym rozwiązaniem jest prefabrykacja stóp funda-
mentowych. Jako ciekawostkę można przytoczyć rozwiąza-
nia szwedzkie, gdzie prefabrykacji poddawane są również 
żelbetowe płyty fundamentowe. Są one sprzedawane klien-
towi w komplecie razem z innymi elementami konstrukcji 
i wykończenia, na zasadzie „zestawu do samodzielnego 
montażu”, który jest montowany według szczegółowej in-
strukcji w miejscu lokalizacji wiaty.

Zasadniczym błędem i problemem stwierdzonym w przy-
padku wielu wykonanych wiat przystankowych jest niepra-
widłowe przyjęcie geometrii i wymiarów ich fundamentów 
lub, co gorsze, niewykonywanie fundamentów wcale. W za-
kresie posadowienia wiat istotne jest dobranie takiego 
fundamentu, który z jednej strony będzie zapewniał sta-
teczność całej konstrukcji, jak również gwarantował speł-
nienie odpowiednich wymagań normowych dotyczących 
stanów granicznych nośności i użytkowania podłoża grun-
towego. Warunki te są szczegółowo opisane w normach 
projektowych.

W najogólniejszym podejściu, stateczność ogólna wiaty 
będzie zapewniona, jeśli wymiary i ciężar fundamentu będą 
na tyle wystarczające, że w sytuacji oddziaływania wiatru 
i śniegu, pokazanej na rysunku 1, nie dojdzie do obrotu 
konstrukcji, prowadzącego w efekcie do wywrócenia wiaty. 
Warunek stateczności ogólnej jest szczególnie istotny w przy-
padku wiat lekkich, gdzie udział ciężaru własnego kon-
strukcji oraz elementów wykończeniowych jest niewielki 
w stosunku do siły spowodowanej oddziaływaniem mo-
mentu wywracającego od obciążeń klimatycznych. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w naszym kraju najczęściej wykonywa-
ne są właśnie wiaty lekkie, spełnienie tego warunku jest 
nad wyraz istotne. Schemat i konsekwencje oddziaływania 
wiatru na wiatę tego typu pokazano na rysunku 2. Jak wi-
dać w sytuacji zastosowania fundamentów o niewystarcza-
jącym ciężarze, moment wywracający od działania wiatru 
może spowodować obrót i wywrócenie wiaty. 

Efekty oddziaływań klimatycznych są szczególnie nie-
bezpieczne dla konstrukcji lekkich, w których udział cięża-
ru własnego jest relatywnie niski. Co istotne, dotyczy to 
większości wiat przystankowych budowanych w Polsce.

Należy jednak stwierdzić, że w odniesieniu do szeregu 
konstrukcji, które są narażone na tego typu oddziaływania, 
obciążenia te nie są w ogóle brane pod uwagę na etapie pro-
jektu. Obserwując przekroje profili zastosowanych do wyko-
nania głównych elementów nośnych niektórych obiektów, 
z dużą pewnością można stwierdzić, że nie zostały one podda-
ne żadnym obliczeniom. Efektem tego są znaczne deformacje 
metalowych elementów konstrukcyjnych, świadczące m.in. 
o zaawansowanym uplastycznieniu materiału. Brak weryfika-
cji obliczeniowej prowadzi również do zagrożenia stateczności 
konstrukcji, czego rezultatem są np. powywracane tablice in-
formacyjne czy właśnie wiaty przystankowe. W odniesieniu 
do tych ostatnich jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt 
częstego przebywania w ich obrębie ludzi, którzy są szczegól-
nie narażeni na negatywne skutki uszkodzeń związane np. 
z dynamicznym oddziaływaniem wiatru.

Rys. 1. Schemat oddziaływania wiatru i śniegu na wiatę przystankową
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Utrata stateczności ogólnej może również nastąpić 
w przypadku obciążenia śniegiem oddziaływającego na 
wiaty o układzie niesymetrycznym i wspornikowym. 
Ważna jest również faza montażowa wiat, gdzie może do-
chodzić do sytuacji, w której np. słupy nośne nie są od razu 
kotwione do fundamentów, a w międzyczasie dochodzi do 
opadów śniegu lub silnych porywów wiatru.

Spełnienie pozostałych wymagań normowych przez 
fundamenty jest analogiczne jak w przypadku każdego in-
nego typu fundamentu bezpośredniego stosowanego w bu-
downictwie. Wymaga się, żeby prawidłowo zaprojektowa-
ny fundament pod działającym obciążeniem nie wywoływał 
nadmiernych naprężeń w podłożu gruntowym, czyli za-
pewniona była jego odpowiednia nośność, nie następowało 
jego przesunięcie, obrót, jak również zbyt intensywne odry-
wanie. Konieczne jest również, aby nie dochodziło do zbyt 
dużego osiadania oraz nadmiernej różnicy osiadań, jednak-
że z uwagi na niewielkie rozmiary najczęściej wykonywa-
nych wiat, wydaje się, że ten warunek nie powinien decy-
dować o gabarytach fundamentów. Również w przypadku 
mało odkształcalnego podłoża wydaje się, że można nieco 
liberalniej podejść do wymogów związanych z warunkiem 
na odrywanie, o czym można przeczytać szerzej w [8].

Obserwując niektóre realizacje wiat, można odnieść nie-
stety wrażenie, że ich fundamenty w ogóle nie podlegały 
obliczeniom i dobierane były przypadkowo. Niech przykła-
dem na to będzie fundament słupa głównego wiaty 
przystankowej pokazany na fot. 2.

Jak widać, wykonano fundament punktowy o wymia-
rach w rzucie odpowiadających około 1,5 długości betono-
wej kostki brukowej oraz zapewne niezbyt dużej wysoko-
ści. Jest to rozwiązanie dość popularne w naszym kraju, 
a można się o tym przekonać, analizując choćby materiał 
zawarty w [9]. Z dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że przy tak znikomych wymiarach i masie, fun-

dament tego typu nie spełnia wymagań normowych i może 
stanowić zagrożenie utraty stateczności przez wiatę w sytu-
acji znacznych obciążeń poziomych.

Niekiedy spotyka się realizacje, w których jako funda-
menty stosuje się bloczki betonowe. Elementy te oczywi-
ście również są zbyt małe i w przypadku np. silnego parcia 
wiatru, mogą nie zabezpieczyć wiaty przed wywróceniem.

Innym rozwiązaniem spotykanym w praktyce jest kotwie-
nie słupów nośnych wiat bezpośrednio do podłoża, na którym 
jest montowana wiata, np. do nawierzchni z kostki brukowej 
lub płyt kamiennych. Należy stwierdzić, że z uwagi na prak-
tycznie zerową nośność takiego posadowienia (np. w postaci 
pojedynczej kostki betonowej), rozwiązanie takie jest niedo-
puszczalne w przypadku kotwienia głównej konstrukcji nośnej 
wiat. Kotwienie w kostce lub płytach można stosować jedynie 
w przypadku mocowania elementów drugorzędnych, takich 
jak np. słupki gablot reklamowych, jeśli są one zespolone z kon-
strukcją nośną wiat. O katastrofalnych efektach kotwienia 
konstrukcji wiat przystankowych w nawierzchni z kostki bru-
kowej można się dowiedzieć np. z relacji [10].

Ale zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich funda-
mentów to nie wszystko w zakresie prawidłowej stabilizacji 
wiat przystankowych. Niemniej istotne, a w wielu przypad-
kach nawet ważniejsze, jest prawidłowe zakotwienie ich kon-
strukcji nośnej w fundamentach. Analogicznie jak w przy-
padku styków w konstrukcjach metalowych, zakotwienia 
wiat przystankowych to punkty newralgiczne, które decydu-
ją o integralności całego obiektu. Tak naprawdę do wielu ka-
tastrof wiat dochodzi na skutek zniszczenia właśnie zako-
twienia, najczęściej wyrwania kotew z fundamentów. Wiaty 
są kotwione w fundamentach najczęściej za pomocą kotew 
systemowych. W przypadku działania znacznych sił pozio-
mych, np. podmuchów wiatru, konsekwencje błędnego zakot-
wienia wiat są analogiczne jak w opisanej już sytuacji dotyczą-
cej stosowania fundamentów o zbyt małej masie (rys. 2). 
W takim przypadku na skutek momentu wywracającego do-
chodzi od uszkodzenia zakotwienia i wywrócenia wiaty.

O znaczeniu prawidłowego zaprojektowania i wykonania 
posadowienia i zakotwienia wiat przystankowych niech świad-
czą doniesienia o uszkodzeniach, a nawet katastrofach budow-
lanych obiektów, do jakich doszło w naszym kraju w ostatnim 
czasie na skutek silnych porywów wiatru [np. 10-15]. Niech 
przykład i konsekwencje oddziaływania wiatru na konstrukcję 
wiaty przystankowej pokazane na fot. 3 stanowią ostrzeżenie 
przed bagatelizowaniem tego zagadnienia. 

Rys. 2. Schemat statyczny i efekt oddziaływania wiatru na wiatę typu lekkiego, w której za-
stosowano fundamenty o niewystarczającym ciężarze

Fot. 2.  
Fundament punktowy 
wiaty przystankowej

Fot. 3.  
Wiata przystankowa 
wywrócona na 
skutek wichury 
Źródło: [15]
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Wymogi stawiane konstrukcji nośnej wiat  
oraz uszkodzenia elementów konstrukcyjnych
Kolejnym ważnym elementem z punktu widzenia bezpie-
czeństwa użytkowania wiat przystankowych jest ich kon-
strukcja nośna. Typowa konstrukcja wiat przystankowych 
oparta jest na słupach głównych, które są rozstawione 
w odstępach najwyżej kilku metrowych, najczęściej do 2 
metrów. Wiaty projektowane są w różnych układach, o sy-
metrycznym i niesymetrycznym przekroju poprzecznym. 
Jednym z najniekorzystniejszych układów statycznych wiat 
jest układ wspornikowy, gdzie ściana ze słupami nośnymi 
umieszczona jest w linii tylnej wiaty. Korzystniejszym ukła-
dem z punktu widzenia statyki konstrukcji jest wiata, gdzie 
od przodu, w narożnikach umieszczane są słupy nośne, re-
dukujące momenty zginające w słupach ściany tylnej.

Analizując statykę wiat w sytuacji oddziaływania obcią-
żeń klimatycznych, czyli wiatru i śniegu, najistotniejszy ich 
wpływ obserwowany jest w słupach nośnych oraz belkach 
dachowych przy układzie wspornikowym. Szczególnie duże 
siły występują w dolnych częściach słupów wiat wsporniko-
wych. Dlatego tak istotne jest prawidłowe zaprojektowanie 
tych elementów.

Konsekwencją nieodpowiedniego doboru przekrojów po-
przecznych słupów nośnych i głównych belek dachowych 
jest ich uszkodzenie. Najczęściej obserwuje się ich deforma-
cje, czyli nadmierne ugięcia, co jest równoznaczne z niespeł-
nieniem normowych wymogów w zakresie stanów gra-
nicznych użytkowania. Uszkodzenia te są o tyle niebezpieczne, 
że powodują odkształcenia całej konstrukcji wiaty, a co za 
tym idzie elementów drugorzędnych, takich jak belki, słupki 
pośrednie czy żebra dachowe. Deformacje z kolei tych 
elementów powodują uszkodzenia płyt obudowy ścian 
i dachu, które poddawane są nadmiernym ugięciom, co pro-
wadzi często również do powstawania nieszczelności.

Najniebezpieczniejszym jednak skutkiem nieprawidło-
wego zaprojektowania słupów nośnych wiat przystanko-
wych jest ich całkowite zniszczenie, czyli przekroczenie sta-
nów granicznych nośności. Ogólnie sytuacja taka dotyczy 
przekroczenia naprężeń dopuszczalnych w materiale, z któ-
rego wykonano słupy. Innym objawem uszkodzenia może 
być opisane już zniszczenie zakotwienia słupów w funda-
mentach, które mogą skutkować wywróceniem całej kon-
strukcji wiaty w przypadku wystąpienia znacznego obcią-
żenia poziomego, np. wiatrem lub wandalizmu.

Konstrukcjami szczególnie wrażliwymi na uszkodzenia 
są wiaty wykonane z blach o małej grubości. Elementy ta-
kie zaliczane są do konstrukcji cienkościennych, które, jak 
wiadomo, zachowują się odmiennie od profili litych i wy-
magają przeprowadzenia odpowiedniej analizy wytrzyma-
łościowej. W przypadku elementów łączonych ze sobą, 
punktami newralgicznymi są zamki, które decydują o inte-
gralności całej struktury, a także decydują o sztywności na 
skręcanie, która jest bardzo istotna dla elementów takich, 
jak belki czy słupy. W sytuacji, gdy zamki ulegają uszko-
dzeniu, profile cienkościenne pracują jako elementy otwar-
te, o nośności na skręcanie kilkadziesiąt razy niższej niż 
analogiczne profile zamknięte. Podsumowując, wiaty wy-

konane z blach cienkich są bardzo podatne na uszkodzenia 
obserwowane w przypadku np. silnych podmuchów wia-
tru, czego przykładem niech będzie sytuacja opisana w [16], 
której efekty pokazano na fot. 4.

Analizując niektóre przypadki uszkodzeń konstrukcji 
wiat wykonanych w naszym kraju, należy podać w wątpli-
wość, czy obiekty te zostały wybudowane w oparciu o ja-
kiekolwiek projekty i elementarne choćby obliczenia sta-
tyczno-wytrzymałościowe. Jest to o tyle zatrważające, że 
analogicznie do posadowienia, oddziaływające obciążenia 
klimatyczne o znacznej intensywności mogą powodować, 
że konstrukcje wiat, szczególnie smukłych i lekkich, stają 
się niestabilne. Konsekwencją tego może być całkowite ich 
zniszczenie, stwarzające zagrożenie dla przebywających w ich 
otoczeniu ludzi.

Fot. 4. Widok całkowicie zniszczonej wiaty przystankowej po nawałnicy
Źródło: [16]

Wymagania dotyczące poszycia dachowego i ścian  
oraz obserwowane błędy projektowe i wykonawcze
Podstawowym zadaniem wiaty przystankowej jest ochrona 
przebywających osób przed opadami atmosferycznymi i wia-
trem, a także promieniowaniem słonecznym. Dlatego elemen-
ty poszycia (wypełnienia) dachu i ścian powinny być zaprojek-
towane i wykonane w sposób, który gwarantuje ich nośność 
i sztywność, jak również odpowiednią szczelność. Wymogi do-
tyczące nośności żeber dachowych, słupków i listew ściennych 
oraz elementów przekrycia dachu i poszycia ścian są analogicz-
ne jak w przypadku głównych elementów nośnych całej wiaty. 
Obejmują one spełnienie wymagań normowych dotyczących 
stanów granicznych nośności i użytkowania, co precyzują od-
powiednie normy budowlane. Natomiast szereg rozwiązań 
szczegółowych wpływa na zagadnienia szczelności i trwałości 
elementów przekrycia i obudowy wiat.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w zakresie prze-
krycia dachu jest stosowanie płyt poliwęglanowych, które 
powinny być dobierane i montowane zgodnie z wytyczny-
mi producentów. Niestety w niektórych przypadkach za-
uważa się elementarne błędy, skutkujące uszkodzeniem tak 
wykonanego pokrycia dachu.

Na fot. 5 pokazano przykład uszkodzenia, w którym na 
skutek nieprawidłowo zamontowanego panelu z płyt poli-
węglanowych doszło do jego oderwania. W efekcie w jed-
nym z pól w ogóle nie ma pokrycia dachu.
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W kolejnym przypadku doszło do zerwania całego po-
krycia dachowego (fot. 6). Zastanawiający jest fakt, że przy 
typowej długości wiaty prawdopodobnie zaprojektowano 
tylko jedną pośrednią belkę dachową. W efekcie zastoso-
wano przekrycie płytami poliwęglanowymi o zbyt dużych 
długościach w kierunku podłużnym wiaty, co przełożyło się 
na mniejszą sztywność takiego przekrycia.

W takim samym stopniu co prawidłowe zaprojektowa-
nie, równie istotny jest montaż płyt poliwęglanowych, któ-
ry powinien odbywać się z zachowaniem szeregu wymo-
gów. Jednym z częstych błędów jest brak wykończenia (za-
mknięcia) brzegu swobodnego płyty poliwęglanowej, co 
pokazano przykładowo na fot.7. W efekcie dochodzi do 
zastoin wody w kanalikach płyt, co sprzyja rozwojowi zja-
wisk korozyjnych zarówno w płycie dachowej, jak i elemen-
tach konstrukcji dachu. 

Kolejnym błędem jest nieprawidłowa orientacja płyt 
poliwęglanowych z uwagi na układ kanalików, przez co 
w przypadku zaistnienia nieszczelności spowodowanych 
np. uszkodzeniem mechanicznym dochodzi do gromadze-
nia się wody (fot. 8). 

zagadnienia trwałości wiat przystankowych
Osobnym, ale istotnym zagadnieniem związanym z eks-
ploatacją wiat przystankowych jest ich trwałość. Kluczowe 
w tym zakresie jest zastosowanie materiałów odpornych na 
korozję atmosferyczną oraz metod podwyższenia ich odpor-
ności korozyjnej. Wiaty przystankowe najczęściej wykony-
wane są jako konstrukcje stalowe z podstawowych gatun-
ków stali używanych w budownictwie, tj. S235 i S355. 

Elementy wykonane ze stali wymagają oczywiście zasto-
sowania odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest ich malowanie 
farbami gwarantującymi odpowiednią trwałość powłoki oraz 
odporność na korozję. Lepszym rozwiązaniem jest stosowa-
nie jako powłoki antykorozyjnej cynkowania, a szczególnie 
cynkowania ogniowego, które gwarantuje długą trwałość. 
W celu uzyskania pożądanej kolorystyki obiektu, elementy 
cynkowane również wymagają malowania. W przypadku 
wadliwego wykonawstwa, po dość krótkim okresie eksplo-
atacji, obserwuje się złuszczanie farby i to niekoniecznie 
w związku z oddziaływaniem agresywnego środowiska w po-
bliżu dróg, co jest związane np. z solami odladzającymi. 
Przykład takiego uszkodzenia pokazano na fot. 9.

Najlepszym jednak rozwiązaniem jest zastosowanie sta-
li nierdzewnej, która nie dość, że sama w sobie jest odporna 
na korozję, to gwarantuje bardzo korzystny efekt wizualny.

W kwestii trwałości należy również omówić możliwo-
ści zastosowania stopów aluminium jako materiału, z któ-
rego wykonywane są wiaty przystankowe. Aluminium 
w normalnych warunkach użytkowania charakteryzuje się 
doskonałą odpornością na korozję, dzięki ochronnej war-
stwie tlenku glinu, który w naturalny sposób tworzy się 
na jego powierzchni. W zasadzie można stwierdzić, że od-
powiednio zaprojektowana konstrukcja aluminiowa wiaty 
przystankowej, przy spełnieniu pewnych warunków, nie 
wymaga żadnego dodatkowego zabezpieczenia antykoro-

Fot. 5. Brak jednej z płyt dacho-
wych z poliwęglanu

Fot. 6. Widok całkowitego uszkodzenia poszycia dachu 
wiaty przystankowej

Fot. 7. Brak zamknięcia brzegu swobodnego płyty poliwęglanowej dachu

Fot. 8. Nieprawidłowo ułożona (zorientowana) płyta poliwęglanowa skutkująca gromadze-
niem się wody w kanalikach i rozwojem zjawisk korozyjnych

Fot. 9.  
Uszkodzenie powłoki malar-
skiej pokrywającej konstrukcję 
wiaty przystankowej
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wia bezpośredni wyrzut wody na poziom terenu, a co za 
tym idzie zabezpiecza samą wiatę przed zalewaniem jej od 
góry przez wodę opadową (fot. 11).

Podsumowanie
Wiaty przystankowe to obiekty, których znaczenie jest 
przeważnie trywializowane, w konsekwencji czego pod-
stawowym czynnikiem decydującym o ich formie i kon-
strukcji jest funkcja oraz niski koszt wykonania. Efektem 
tego są obiekty wykonywane bez wcześniejszych obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych, które nie gwarantują od-
powiedniego poziomu bezpieczeństwa ich użytkowania. 
Relacjonowane w artykule przykłady uszkodzeń, a nawet 
katastrof budowlanych wiat przystankowych stanowią 
ostrzeżenie przed dopuszczeniem do realizacji konstrukcji, 
które nie spełniają podstawowych wymagań w zakresie no-
śności i bezpieczeństwa użytkowania przewidzianych przez 
przepisy i normy budowlane.
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zyjnego. Z tego względu koszt wykonania wiaty ze sto-
pów aluminium wcale nie jest tak wysoki, jeśli porówny-
wać go z całkowitymi kosztami związanymi z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym stali poddanej np. cynkowaniu 
ogniowemu.

Istotnym czynnikiem negatywnie oddziaływającym na 
wiaty przystankowe, a co za tym idzie, skutecznie obniżają-
cym ich trwałość, jest woda pochodząca z opadów atmosfe-
rycznych. Z tego względu, już na etapie projektu, wymaga-
ne jest przewidzenie systemu odwodnienia, który w prosty 
i skuteczny sposób odprowadzałby wodę opadową z dachu 
wiaty. Powszechnym rozwiązaniem jest stosowanie rynien, 
które są umieszczane wzdłuż krawędzi dachu. W rynnach 
tych wykonuje się otwory, przez które woda opadowa gra-
witacyjnie wypływa na teren, na którym stoi wiata. Czasami 
system odwodnienia wykorzystuje przestrzeń wewnątrz 
profili, z których wykonana jest konstrukcja, a woda jest 
odprowadzana na zewnątrz wiaty za pomocą rzygaczy. 
Rozwiązanie takie pokazano na fot. 10, gdzie zastosowano 
system odwodnienia w postaci rynny z otworem oraz rzy-
gacz umieszczony w ryglu dachowym. Lepszym rozwiąza-
niem jest odprowadzenie wody opadowej za pomocą ry-
nien, z których jest ona grawitacyjnie odprowadzana do rur 
spustowych. Mogą one być umieszczone wzdłuż słupów 
nośnych (zewnętrznie) lub wewnątrz nich. Wyloty rur spu-
stowych są umiejscowione w dolnej części wiaty, co umożli-

Fot. 10. Widok rynny dachowej i rzygacza odprowadzający wodę opadową z dachu wiaty

Fot. 11. Odprowadzenie wody opadowej z dachu wiaty za pomocą rur spustowych
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Wprowadzenie12

Jednym z istotnych i zarazem aktualnych problemów 
z zakresu inżynierii ruchu drogowego, któremu poświęca 
się ostatnio wiele uwagi, a zarazem prac naukowych, jest 
problem zapewnienia użytkownikom sieci drogowo-ulicz-
nej odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Zgodnie z tą ideą zakłada się, iż sieć dróg powinna 
funkcjonować w taki sposób, aby dla jej użytkowników po-
szczególne rozwiązania były przewidywalne, intuicyjne oraz 
powinny „wybaczać” błędy swych użytkowników. W prak-
tyce oznacza to, iż kierowca, który w swoim zachowaniu 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. 
2 Artykuł opracowano na podstawie referatu wygłoszonego na IX konferencji na-

ukowo-technicznej „Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia ko-
munikacyjnego”, Poznań – Rosnówek, 19–21. VI. 2013 r.

STaN BEzPiEczEńSTWa RUchU  
dRogoWEgo Na fUNKcjoNUjących  
W PolScE RoNdach TURBiNoWych  
z WyNiESioNyMi PoNad PoWiERzchNię 
jEzdNi SEPaRaToRaMi PaSóW RUchU1,2

Streszczenie. Ronda turbinowe to nowy, w polskich warunkach, typ 
skrzyżowania. Są to skrzyżowania wielopasowe (w Polsce najczęściej dwu-
pasowe), które nie posiadają wad typowych dla rond wielopasowych, 
takich jak niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niepełne 
wykorzystanie wewnętrznych pasów ruchu na skrzyżowaniu. W Polsce 
funkcjonują dwie grupy rond turbinowych. Pierwsza z nich to grupa rond 
turbinowych zaprojektowanych pod względem geometrii i organizacji 
ruchu na wzór holenderskich rond turbinowych, czyli z wyniesionymi 
ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu. Druga grupa to 
ronda turbinowe z organizacją ruchu odpowiadającą całkowicie lub czę-
ściowo organizacji ruchu typowej dla rond turbinowych, ale na których 
nie zainstalowano wyniesionych separatorów oddzielających poszczególne 
pasy ruchu, a ich funkcję pełni tylko pojedyncza linia ciągła typu P-2. Jak 
powszechnie wiadomo, zastosowanie rond jednopasowych czy dwupaso-
wych w odpowiednich warunkach drogowo-ruchowych powoduje całko-
wite wykluczenie bądź redukcję niektórych typów zdarzeń drogowych. 
Interesującym wydaje się zatem poznanie struktury typów oraz przyczyn 
zdarzeń drogowych występujących na tych nowych typach rond. W ar-
tykule przestawiono ogólną ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego dla grupy rond turbinowych z wyniesionymi ponad powierzchnię 
jezdni separatorami pasów ruchu. Analizę tę przeprowadzono w oparciu 
o dane statystyczne uzyskane z bazy SEWiK. Jak wykazały wyniki prze-
prowadzonych badań, na rondach turbinowych, z wyniesionymi ponad 
powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu, występuje ogólnie wysoki 
poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Słowa kluczowe: ronda turbinowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, 
inżynieria ruchu drogowego. 

na drodze popełnił błąd, powinien mieć szansę, aby szybko 
zrozumieć swoją pomyłkę i jak najszybciej ją skorygować.

Ronda zalicza się do jednych z najbezpieczniejszych 
form geometrycznych skrzyżowań (co potwierdzono m.in. 
w pracach [1], [2], [3], [4], [5], [6]). W sytuacji, gdy ron-
do zostało zaprojektowane w sposób poprawny, specyfika 
geometrii tego typu skrzyżowań wymusza na kierowcach 
pojazdów obniżenie prędkości podczas przejazdu przez 
skrzyżowanie, co z kolei sprzyja bardzo dobrej identyfikacji 
aktualnych sytuacji ruchowych panujących na nim.

Ronda turbinowe to wielopasowe skrzyżowania, które nie 
posiadają wad typowych dla rond wielopasowych, takich jak 
niski poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niepełne 
wykorzystanie wewnętrznych pasów ruchu na skrzyżowaniu, 
przy jednocześnie ogólnie wysokiej przepustowości. Dodat-
kowego komentarza wymaga w tym miejscu kwestia bezpie-
czeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystania pasów ruchu 
na rondach dwupasowych. Nie wszystkie ronda dwupasowe 
mają ten sam sposób oznakowania pasów ruchu na wlotach, 
co z kolei determinuje poziom bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. W grupie rond dwupasowych wyróżnia się ronda, na 
wlotach których nie zastosowano oznakowania kierunkowe-
go na poszczególnych pasach ruchu, oraz ronda, na których 
zastosowano tego typu oznakowanie. Zastosowanie oznako-
wania kierunkowego na wlotach rond dwupasowych zdecy-
dowanie poprawia wykorzystanie poszczególnych pasów ru-
chu w obszarze ronda. Ponadto ronda dwupasowe z oznako-
waniem kierunkowym na wlotach podporządkowanych 
(z tzw. oznakowaniem skandynawskim) uznaje się za rozwią-
zania bezpieczniejsze.

W Polsce funkcjonują dwie grupy rond turbinowych. 
Pierwsza z nich to grupa rond zaprojektowana pod wzglę-
dem geometrii i organizacji ruchu na wzór holenderskich 
rond turbinowych, czyli z wyniesionymi ponad powierzchnię 
jezdni separatorami pasów ruchu. Druga grupa to ronda tur-
binowe z organizacją ruchu odpowiadającą całkowicie lub 
częściowo organizacji ruchu jak na typowych rondach turbi-
nowych, ale na których nie zainstalowano wyniesionych se-
paratorów oddzielających poszczególne pasy ruchu, a ich 
funkcję pełni tylko pojedyncza linia ciągła typu P-2. Na ry-
sunku 1 przedstawiono przykładowe ronda turbinowe z wy-
niesionymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów 
ruchu, jak i z separatorami w postaci linii ciągłej.
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Rys. 1. Przykłady rond turbinowych a), b), c), d), e), f) z wyniesionymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu, g), h), i), j) z separatorami w postaci pojedynczej linii ciągłej typu P-2
Źródło: a) [7], b) [8], c) [9], d) [10], e) [11], f) [12], i) [13], j) [14], g), h) własna dokumentacja fotograficzna

W artykule przestawiono ocenę stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na rondach turbinowych z wyniesiony-
mi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu.

W celu oceny poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go wykorzystuje się różnego typu dane statystyczne. Z ko-
lei w różnego rodzaju porównaniach potrzebne jest stoso-
wanie znormalizowanych ocen, które uwzględniają rodzaj 
zdarzenia drogowego oraz rodzaj powstałych szkód. 
Ponadto w analizach należy uwzględniać dane dotyczące 
parametrów pojazdów i parametrów ruchu drogowego, ak-
tualnych warunków atmosferycznych, umiejętności kie-
rowców i aktywności psychofizycznej kierowców w chwili 
zaistnienia zdarzenia drogowego. Wiele z tych danych jest 
jednak trudnych do uzyskania. Również opracowanie kry-
teriów oceny zagrożeń powstałych w ruchu drogowym, 
które mogłoby być powszechnie obligatoryjne, jest zada-
niem trudnym i złożonym. Nie zawsze jest możliwe skorzy-
stanie z opracowanych dotychczas kryteriów czy wskaźni-

ków, gdyż można nie dysponować wszystkimi potrzebnymi 
danymi statystycznymi.

Zebrane na potrzeby niniejszego artykułu dane staty-
styczne nie charakteryzują całej złożoności zjawisk towarzy-
szących problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
rondach turbinowych w Polsce. Stąd przedstawione w arty-
kule wnioski wynikają z ogólnej oceny poziomu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na tego typu obiektach infrastruktu-
ry drogowej i pozwalają jedynie na określenie występujących 
trendów w strukturze zdarzeń oraz strukturze przyczyn zda-
rzeń drogowych. Ponadto ze względu na stosunkowo niedłu-
gi okres funkcjonowania rond turbinowych w Polsce analizą 
objęto nieliczny zbiór rond turbinowych.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego na rondach
Zagadnieniom związanym z oceną stanu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na skrzyżowaniach typu rondo poświę-
cono już znaczną liczbę prac zarówno w kraju, jak i za gra-

a)

d)

g)

i) j)

e) f)

h)

b) c)
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nicą. Jak wynika z przeprowadzonych badań, poziom bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na rondach zależy nie tylko 
od ogólnych cech geometrii skrzyżowania tj. głównie od 
wartości średnicy zewnętrznej oraz sposobu naprowadze-
nia wlotu/wylotu do ronda (który to decyduje o prędkości 
pojazdów na wlotach i wylotach), ale także w znaczącym 
stopniu od liczby pasów ruchu na rondzie oraz liczby ra-
mion skrzyżowania, gdyż te czynniki wpływają na poten-
cjalną liczbę punktów kolizji na rondzie. Niektóre prace 
naukowe m.in. [15] dowodzą, iż poziom bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w obszarze ronda silnie zależy od prędko-
ści pojazdów na poszczególnych wlotach skrzyżowania. Im 
wyższa prędkość pojazdów na wlotach tym większa liczba 
zaobserwowanych zdarzeń drogowych.

Jak podaje literatura, w przypadku rond jednopasowych 
najczęściej występującymi typami zdarzeń drogowych są [16]:

•	 zderzenie boczne pojazdów – spowodowane nieustą-
pieniem pierwszeństwa przejazdu przy wjeździe na 
jezdnię główną skrzyżowania z wlotu podporządko-
wanego;

•	 wypadnięcie z toru jazdy (w kierunku wyspy środko-
wej, w kierunku wyspy dzielącej na wlotach oraz w kie-
runku na zewnątrz ronda na obszarze pomiędzy ko-
lejnymi wlotami) – spowodowane utratą kontroli nad 
pojazdem;

•	 zderzenie tylne pojazdów na wlotach – spowodowane 
niezachowaniem bezpiecznego odstępu od pojazdu 
poprzedzającego.

W odniesieniu do rond dwupasowych najczęściej wystę-
pującymi typami zdarzeń drogowych są [17]:

•	 zderzenia boczne przy zmianie pasa ruchu,
•	 zderzenia boczne przy wjeździe na jezdnię główną 

skrzyżowania,
•	 zdarzenia boczne przy opuszczaniu tarczy ronda,
•	 zderzenia tylne pojazdów.

Dane statystyczne pochodzące z poszczególnych krajów 
pozwoliły na określenie udziałów procentowych poszczegól-
nych typów zdarzeń drogowych występujących na rondach. 
W zależności od kraju udziały wyżej wymienionych zdarzeń 
w całkowitej liczbie zdarzeń drogowych różnią się od siebie 
(tab. 1). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w tabeli 1 
porównywane są różne formy rozwiązań geometrycznych 
ronda tj. zarówno przypadki, gdy osie dróg dojazdowych są 
naprowadzane na styczną (np. Australia i Wielka Brytania), 
jak i prostopadle w stosunku do wyspy środkowej.

Nowsze dane w zakresie poziomu bezpieczeństwa na 
rondach przedstawiono w pracy W. Brilona i dotyczą one 
zlokalizowanych w Niemczech minirond (tabela 2) oraz 
rond jednopasowych (tabela 3). Dane te także jednoznacz-
nie potwierdzają fakt, iż tego typu skrzyżowania należą do 
bezpiecznych rozwiązań drogowych. Analizując informacje 
zamieszczone w tabeli 2 należy pamiętać, iż w Niemczech 
według ogólnie przyjętych zasad za wypadek uznaje się 
także kolizję i dla tego typu danych wyznaczone są wartości 
wskaźników przedstawionych w tabeli 2.

Główne typy zdarzeń drogowych występujących  
na skrzyżowaniach typu rondo*

kraj typ zdarzenia 
drogowego typ ronda

typ zdarzenia drogowego

boczne przy 
wjeździe [%]

tylne
[%]

dotyczące jednego 
pojazdu** [%]

Australia wszystkie jednopasowe, 
wielopasowe 51 22 18 

Francja wypadki jednopasowe, 
wielopasowe 37 13 28 

Niemcy wszystkie jednopasowe 30 28 17 

Szwajcaria wszystkie jednopasowe, 
wielopasowe 46 13 35 

Wielka 
Brytania wypadki jednopasowe, 

wielopasowe 20÷ 71 7÷25 8 ÷30 

* Suma wszystkich typów zdarzeń drogowych w wierszu niekoniecznie wynosi 100%, gdyż w tabeli 
wyszczególniono tylko trzy główne typy zdarzeń drogowych występujących na rondach.
** Utrata kontroli nad pojazdem, najechanie na znak, słup itp.

Źródło: [18]

Źródło: [19]

Wskaźniki wypadkowe na minirondach
Wskaźniki zdarzeń Przed przebudową Minirondo

Liczba zdarzeń [zdarz./mln. poj.] 0,79 0,56

Koszty zdarzeń [€/1000 pojazdów] 9,47 3,91

Tabela 1

Tabela 2

Tabela 3
Wyniki badań bezpieczeństwa ruchu drogowego  

na rondach jednopasowych w Niemczech
Skrzyżowanie przed Małe rondo po

Wskaźnik  
zdarzeń  

[zdarzeń/106 poj.]

Wskaźnik  
kosztu zdarzeń  

[€/103 poj.]

Wskaźnik  
zdarzeń  

[zdarzeń/106 poj.]

Wskaźnik kosztu 
zdarzeń

[€/103 poj.]

W. Brilon, B. Stuwe 0,97 14,77 1,62 7,36

R. Baumert
teren zabudowy,
poza terenem zabudowy

 
-

 
-

 
0,53
0,74

 
6,02
10,06

V. Meewes - - 0,92 8,00

Źródło: [19], [20], [21]

Z kolei w tabeli 3 przedstawiono wyniki badań bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego prowadzonych dla rond jednopaso-
wych. Przedstawione w tabeli niskie wartości wskaźników 
(zwłaszcza kosztów zdarzeń) świadczą o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze rond jednopaso-
wych. Wartości przedstawionych wskaźników są o około poło-
wę niższe od odpowiednich wartości wskaźników dla skrzyżo-
wań zwykłych oraz dla skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

Najczęściej występujące typy zdarzeń drogowych na 
rondach jednopasowych przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2.  
Najczęściej występują-
ce typy zdarzeń drogo-
wych na rondach 
jednopasowych
Źródło: [16]
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Rys. 2.  
Najczęściej występują-
ce typy zdarzeń drogo-
wych na rondach 
jednopasowych
Źródło: [16]

Jedną z głównych cech charakterystycznych dla rond 
turbinowych jest to, iż przecięcia torów jazdy pojazdów 
mogą wystąpić tylko i wyłącznie w punktach włączeń po-
jazdów z wlotów podporządkowanych na jezdnię główną 
ronda. Zastosowanie na rondzie wyniesionych ponad po-
wierzchnię jezdni separatorów pasów ruchu zapobiega 
zmianom pasa ruchu w miejscach do tego zakazanych oraz 
zdecydowanie ogranicza liczbę bocznych zderzeń pojazdów, 
które w przypadku np. rond dwupasowych mogły wystąpić 
przy zmianie pasa ruchu na jezdni głównej bądź też przy 
opuszczaniu tarczy ronda wewnętrznym pasem ruchu. 
Ronda turbinowe zostały po raz pierwszy zaprojektowane 
w Holandii przez L. Fortuijn’a i V. Harte’go, co opisano 
w pracy [23]. Przykładowe rozwiązania geometryczne trój-
wlotowego oraz czterowlotowego ronda turbinowego 
przedstawiono na rysunkach 3 i 4.

W przypadku rond turbinowych funkcjonujących 
w Polsce z separatorami pasów ruchu w postaci pojedynczej 
linii ciągłej typu P-2, stwierdzono występowanie następują-
cych typów zdarzeń drogowych [25]:

•	 zderzenia boczne pojazdów (56.2%),
•	 zderzenia tylne pojazdów (34.3%),
•	 najechanie na słup, znak (5.8%),
•	 najechanie na pieszego (2.1%),
•	 wywrócenie się pojazdu (0.72%),
•	 inne (0.72%).

Przedstawiony rozkład typów zdarzeń drogowych po-
twierdził, iż w przypadku rond turbinowych, na których 
funkcję separatorów pasów ruchu pełni tylko pojedyncza 
linia ciągła, typy zdarzeń są podobne do tych uzyskiwanych 
na rondach dwupasowych (opisanych w pracy [26]). Stąd 
można wnioskować, iż separatory pasów ruchu na rondach 
turbinowych w postaci pojedynczej linii ciągłej w warun-
kach polskich nie spełniają w pełni swojej funkcji w aspek-
cie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na rondach 
turbinowych funkcjonujących w Polsce z wyniesionymi se-
paratorami pasów ruchu
Spośród wszystkich funkcjonujących obecnie w Polsce 
rond turbinowych analizą objęto tylko te skrzyżowania, 
na których zainstalowano wyniesione ponad powierzchnię 
jezdni separatory pasów ruchu. W związku z faktem, iż za 
okres analizy przyjęto lata 2010–2012, do badań ostatecz-
nie wyselekcjonowano 7 obiektów, które już funkcjono-
wały w 2010 roku oraz wystąpiły na nich w tym okresie 
zdarzenia drogowe. Analizą nie objęto rond turbinowych 
z wyniesionymi separatorami pasów ruchu, które powstały 
po 2010 roku, były to m.in. ronda turbinowe w Oławie, 
w Płocku, Kielcach i wiele innych. Dane dotyczące zdarzeń 
drogowych pozyskano z bazy SEWiK oraz w niektórych 
przypadkach także z kart zdarzeń drogowych.

W pierwszym etapie prac dokonano szczegółowej oceny 
liczby, typów oraz przyczyn zdarzeń drogowych na każdym 
obiekcie oddzielnie. Liczbę kolizji oraz wypadków drogo-
wych na poszczególnych obiektach w latach 2010–2012 
przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Należy zauważyć, iż liczba 
zdarzeń drogowych na rondzie turbinowym w Zabrzu (skrzy-
żowanie alei Korfantego z ulicą Bruno) jest nieco wyższa niż 
na pozostałych uwzględnionych w analizie obiektach. 
Jednak, ze względu na ogólnie nieliczny zbiór rond turbino-
wych poddanych analizie, celowo nie odrzucono tego ronda. 
Ponadto liczba kolizji drogowych na wspomnianym rondzie 
turbinowym w Zabrzu nie różni się o więcej niż o 10, w po-
równaniu do liczby kolizji drogowych na kolejnym pod 
względem liczby zdarzeń rondzie turbinowym (tj. rondzie 
w Zabrzu na skrzyżowaniu alei Korfantego z ulicą Gdańską).

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż 
dominują kolizje drogowe (które stanowiły aż 95,98% wszyst-
kich zdarzeń drogowych), natomiast wypadki z osobami lekko 
i ciężko rannymi (które stanowiły 4,02%), wystąpiły tylko na 
dwóch spośród badanych obiektów (z 54,55% osobami lekko 
rannymi oraz 45,45% osobami ciężko rannymi). Na badanych 
obiektach nie odnotowano żadnej ofiary śmiertelnej.

W celu poznania ogólnego charakteru oraz prawidłowo-
ści dotyczących struktury typów oraz przyczyn zdarzeń dro-
gowych analizę przeprowadzono także łącznie dla wszystkich 
obiektów. Strukturę kolizji przedstawiono odpowiednio na 
rysunku 7. W przypadku kolizji drogowych dominują:

•	 zderzenia tylne pojazdów,
•	 najechania na przeszkodę,
•	 zderzenia boczne pojazdów,
•	 wywrócenie się pojazdu.

Rys. 3. Trójwlotowe rondo turbinowe z wydzielonym pasem ruchu 
Źródło: [24]

Rys. 4. Czterowlotowe kolankowe rondo turbinowe 
Źródło: [17]
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Z kolei do wypadków drogowych (które miały miejsce 
tylko na dwóch spośród analizowanych obiektów) docho-
dziło w wyniku zderzeń tylnych pojazdów bądź w wyniku 
zderzeń bocznych pojazdów.

Należy dodać, iż struktura kolizji drogowych przy po-
minięciu kolizji drogowych na najbardziej obciążonym ron-
dzie turbinowym, nie różni się istotnie od struktury przed-
stawionej na rysunku 7. Przy pominięciu „obiektu odstają-
cego” zostają zachowane proporcje pomiędzy poszczegól-
nymi typami kolizji drogowych (i wynoszą one: zderzenia 
tylne pojazdów – 28,30%, najechania na przeszkodę – 
26,42%, zderzenia boczne pojazdów – 25,47%, wywróce-
nie się pojazdu – 5,66%, inne – 14,15%).

Osobami poszkodowanymi na badanych obiektach byli 
wyłącznie kierowcy pojazdów samochodowych.

Na analizowanych obiektach nie odnotowano żadnych 
zdarzeń drogowych z winy pieszych, wszystkie powstały 
z winy osób kierujących pojazdami. Na podstawie uzyska-
nych wyników można stwierdzić, iż najczęściej przyczyna-
mi zdarzeń drogowych na rondach turbinowych wyposażo-
nych w wyniesione separatory pasów ruchu były:

•	 nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
•	 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
•	 niezachowanie bezpiecznego odstępu od pojazdu po-

przedzającego,
•	 nieprawidłowa zmiana pasa ruchu,
•	 nieprawidłowe omijanie,
•	 nieprawidłowe wyprzedzanie,
•	 inne, w tym nieustalona przyczyna.
Szczegółową strukturę zdarzeń drogowych według 

przyczyny zdarzenia przedstawiono na rysunku 8.

Podsumowanie i wnioski
Należy podkreślić, iż przedstawiona w artykule analiza ma 
charakter poglądowy, gdyż wnioski zostały sformułowane 
w oparciu o dane statystyczne pochodzące z siedmiu funk-
cjonujących w Polsce rond turbinowych. Niemniej jednak 
ronda turbinowe z wyniesionymi ponad powierzchnię jezd-
ni separatorami pasów ruchu są w polskich warunkach no-
wością, stąd nawet tego typu wstępna analiza ma pewien 
wymiar praktyczny, gdyż jest to zapewne jedna z pierw-
szych w Polsce prób oceny stanu bezpieczeństwa na tego 
typu obiektach infrastruktury drogowej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano 
następujące wnioski dotyczące rond turbinowych z wyniesio-
nymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ruchu:
• występuje na nich ogólnie wysoki poziom bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. W badanym okresie nie odnotowano 
żadnej ofiary śmiertelnej, a wśród zaistniałych zdarzeń 
drogowych zdecydowanie dominowały kolizje drogowe 
(95,98%) nad wypadkami drogowymi (4,02%);

• najczęściej dochodziło do takich zdarzeń drogowych jak: 
zderzenia tylne pojazdów, najechania na przeszkodę, zde-
rzenia boczne pojazdów oraz wywrócenie się pojazdu i moż-
na je zaklasyfikować jako w pewnym stopniu pośrednie 
pomiędzy klasycznymi typami zdarzeń przypisywanymi 
rondom jednopasowym i dwupasowym;

Rys. 6. Liczba wypadków drogowych na analizowanych rondach turbinowych wyposażonych 
w wyniesione ponad powierzchnię jezdni separatory pasów ruchu w latach 2010–2012

Rys. 5. Liczba kolizji drogowych na analizowanych rondach turbinowych wyposażonych 
w wyniesione ponad powierzchnię jezdni separatory pasów ruchu w latach 2010–2012

Rys. 7. Struktura kolizji drogowych na rondach turbinowych wyposażonych w  wyniesione 
ponad powierzchnię jezdni separatory pasów ruchu w latach 2010 –2012

Rys. 8. Struktura przyczyn zdarzeń drogowych na rondach turbinowych w latach 2010–2012
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• najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych były: nie-
ustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu, niezachowanie bezpiecz-
nego odstępu od pojazdu poprzedzającego, nieprawidło-
wa zmiana pasa ruchu, nieprawidłowe omijanie i niepra-
widłowe wyprzedzanie.

Obserwacje ruchu drogowego na rondach turbinowych 
pozwoliły także autorce na stwierdzenie, iż początkowy 
okres funkcjonowania rond turbinowych w Polsce z wynie-
sionymi ponad powierzchnię jezdni separatorami pasów ru-
chu uwidocznił problem doboru właściwego materiału na 
separatory. W sytuacji, gdy separatory wykonane są z np. 
z mas termoplastycznych, to ich mocowanie polega najczę-
ściej na przyśrubowaniu separatora do nawierzchni pasa 
ruchu przez specjalnie przeznaczone do tego otwory. Gdy 
pojazdy (szczególnie pojazdy ciężkie) przejeżdżają przez 
rondo z niedostosowaną do warunków ruchu za wysoką 
prędkością, to najczęściej najeżdżają one na separatory pa-
sów ruchu, co w efekcie powoduje ich degradację, odpada-
nie śrub i odłamywanie się części separatorów. Te zniszczo-
ne fragmenty powodują pewne zanieczyszczenie powierzch-
ni jezdni i jednocześnie stwarzają warunki niebezpieczne 
dla poruszających się kierowców pojazdów.

Ponadto wśród pewnej grupy użytkowników jak i pro-
jektantów dróg istnieje obawa, iż wyniesione ponad po-
wierzchnię jezdni separatory będą stanowić pewnego ro-
dzaju zagrożenie dla ruchu pojazdów jednośladowych (mo-
tocyklistów), co stanowi jedną z przyczyn niestosowania ich 
na rondach turbinowych. 

Jak wykazały dane statystyczne, na rondach turbino-
wych wyposażonych w separatory pasów ruchu nie wystą-
piło żadne zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty.
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BEzPiEczNa iNfRaSTRUKTURa  
TRAMWAJoWA1

Streszczenie. Wypadki drogowe z udziałem tramwajów są uznawa-
ne za drugie najpoważniejsze w skutkach po wypadkach kolejowych. 
Jest to uzasadnione, bowiem tzw. ciężkość tych wypadków jest wie-
lokrotnie większa niż statystyczny wypadek z udziałem pojazdów lub 
samochodów i pieszych. W wypadkach z udziałem tramwaju ofiary są 
głównie wśród zewnętrznych uczestników ruchu, ale często dochodzą 
do tego ofiary wśród pasażerów tramwaju. Parametry techniczne i lo-
kalizacja torowiska oraz organizacja ruchu pojazdów w obszarach zur-
banizowanych mają istotne znaczenie dla stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Analizie poddano wady i zalety siedmiu sposobów loka-
lizacji torowiska tramwajowego w przestrzeni miejskiej: wbudowane 
w jezdnię, wydzielone w pasie drogowym, ulica tramwajowa, poza uli-
cą w poziomie terenu, w wykopie lub na estakadzie, w tunelu, w stre-
fie ruchu pieszego. Europejskie badania w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu tramwajowego prowadzone są obecnie w ramach Akcji COST 
TU1103 „Operation and safety of tramways in interaction with pu-
blic space” (Organizacja bezpiecznego ruchu tramwajowego w prze-
strzeni miejskiej). Badania w ramach COST TU1103 koncentrują się 
na następujących zagadnieniach: metody zbierania i analizy danych 
o wypadkach; organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem tramwa-
jowym; poprawa bezpieczeństwa infrastruktury torowej; efektywność 
ekonomiczna modernizacji torowisk. Nowoczesne, bezpieczne, nisko-
podłogowe, szybkie na uprzywilejowanym torowisku wydzielonym, 
nie emitujące spalin i ciche tramwaje, są w stanie skłonić część kierow-
ców do pozostawienia pojazdów na parkingach, co przyczyni się nie 
tylko do zmniejszenia liczby wypadków drogowych, lecz również do 
znacznej poprawy warunków środowiskowych i zdrowotności miesz-
kańców naszych miast.
Słowa kluczowe: tramwaj, infrastruktura torowa, bezpieczeństwo ruchu

Wprowadzenie1 
Trendy rozwojowe systemów miejskiego transportu zbio-
rowego w Unii Europejskiej wskazują na istotną rolę ko-
munikacji tramwajowej. Zalety tramwaju powodują, że 
jest on powszechnym środkiem transportu w aglomera-
cjach miejskich. Łatwa dostępność, duża zdolność przewo-
zowa, stosunkowo duża niezależność od ruchu miejskiego 
i relatywnie niskie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne 
uzasadniają traktowanie tramwaju jako perspektywicznego 
środka transportu. Niebagatelnym atutem tramwaju jest 
jego stosunkowo niski wpływ na środowisko, w porówna-
niu z innymi pojazdami, które są wyposażone w silniki spa-
linowe. 

1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: L. Korna-
lewski 50%, J. Malasek 50%.

Zagadnienie bezpieczeństwa ruchu tramwajowego zy-
skuje wysoką rangę nie tylko w krajach Unii Europejskiej, 
ale także w Polsce. W Warszawie Tramwaje Warszawskie 
sp. z o.o. w ramach dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 2011–2020 już po raz piąty zorganizo-
wały w czerwcu br. doroczną kampanię społeczną Bądźmy 
Razem Bezpieczni, której celem jest:

•	 zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu tramwajowym,
•	 eliminacja zagrożeń życia i zdrowia uczestników ru-

chu drogowego,
•	 przestrzeganie przed nieuwagą i brawurą pieszych, 

kierowców i rowerzystów,
•	 prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego z zakresu 4E: Emergency, Enforcement, Engi-
neering i Education (czyli: wypadki, realizacja, inżynie-
ria, edukacja).

Europejskie badania w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
tramwajowego prowadzone są obecnie w ramach Projektu 
COST TU11032. Badania w ramach COST TU1103 kon-
centrują się na następujących zagadnieniach [1]: 

•	 metody zbierania i analizy danych o wypadkach, 
•	 organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami tram-

wajowymi, 
•	 poprawa bezpieczeństwa infrastruktury torowej, 
•	 efektywność ekonomiczna modernizacji torowisk.

Tramwaj jako środek transportu zbiorowego, poruszają-
cy się po drogach publicznych, jak każdy inny pojazd wpły-
wa na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wypadki 
drogowe z udziałem tramwajów niosą ze sobą na ogół 
większe skutki niż zderzenia z innymi pojazdami. Wielu 
wypadkom można zapobiec, stosując różne rozwiązania 
techniczne i organizacyjne. Poprawę bezpieczeństwa ko-
munikacji tramwajowej można osiągnąć poprzez opraco-
wanie i wdrożenie nowych metod organizacyji ruchu tram-
wajowego, wspieranych przez najnowszą technikę.

2 COST TU1103 – „Operation and safety of tramways in interaction with public 
space” (Organizacja bezpiecznego ruchu tramwajowego w przestrzeni miejskiej). 
W projekcie poza autorami niniejszego artykułu uczestniczą zespoły badaw-
cze z 14 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, 
Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch.
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Wypadkowość
Każdego roku na polskich drogach ginie kilka tysięcy osób, 
a kilkadziesiąt tysięcy zostaje rannych. W 2012 roku do-
szło do 37 046 wypadków drogowych, w których śmierć 
poniosło 3571 osób, a 45 792 doznały obrażeń ciała [2]. 
Pomimo że w ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się ten-
dencję spadkową liczby wypadków i ich ofiar, to jednak 
w dalszym ciągu Polska utrzymuje się w czołówce krajów 
UE pod względem największego zagrożenia bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Przykładowo w 2011 roku Polska 
zajęła niechlubne 1 miejsce w liczbie osób zabitych. W tej 
statystyce Włochy, Francja i Niemcy w 2011 roku odno-
towały o 180–330 ofiar śmiertelnych mniej niż Polska. 
Również zatrważające są wskaźniki liczby zabitych na 100 
wypadków. W Polsce w 2011 wyniósł on 10,5; we Francji 
– 6,1; we Włoszech – 1,9; a w Niemczech – 1,3. Liczby 
te zdecydowanie niepokoją i zmuszają do podjęcia bardziej 
zdecydowanych działań opartych na naukowych analizach 
tego zjawiska.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 13 sieci tramwajowych 
(rys. 1), z których najbardziej rozległe obsługiwane są przez 
TŚ Chorzów, TW Warszawa i MPK Łódź [3].

Wypadki drogowe z udziałem tramwajów są uznawane 
za drugie najpoważniejsze w skutkach po wypadkach kolejo-
wych. Jest to uzasadnione, bowiem tzw. ciężkość tych wy-
padków jest wielokrotnie większa niż statystyczny wypadek 
z udziałem pojazdów lub samochodów i pieszych. W wypad-
kach z udziałem tramwaju ofiary są głównie wśród zewnętrz-
nych uczestników ruchu, ale często dochodzą do tego ofiary 
wśród pasażerów tramwaju. Przykładowo w Warszawie 
(tab. 1) w latach 2009–2011 w wypadkach z udziałem tram-
waju zginęło 18 osób, a obrażenia ciała odniosło 390 osób (w 
tym 146 to pasażerowie tramwaju), przy czym ze wstępnych 
danych odnośnie wypadkowości w roku 2012 wynika, że sy-
tuacja uległa radykalnej poprawie.

Na rysunku 2 przedstawiono statystyki wypadkowości 
za ostatnie 6 lat w sześciu największych przedsiębiorstwach 
tramwajowych w wartościach bezwzględnych, a na rysun-
ku 3 w odniesieniu do pracy przewozowej [4]. 

Rys. 1. Długość sieci tramwajowej w polskich miastach [km toru pojedynczego], 
Źródło: statystyki IGKM 2012

Wypadki z udziałem tramwajów w Warszawie 2009–2011
WYPADKI 2009 2010 2011

Ogółem w tym: 98 82 93

1) z winy motorniczego 19 11 13

2) z winy kierowcy samochodu 31 25 37

3) z winy pieszego 43 41 19

4) z winy infrastruktury - - -

5) nie ustalono winy 5 5 24

OFIARY ŚMIERTELNE 2009 2010 2011

Łączna liczba, w tym: 6 6 6

1) Poza tramwajem 6 6 6

2) W tramwaju - - -

RANNI 2009 2010 2011

Łączna liczba, w tym: 150 107 133

1) Poza tramwajem 90 72 82

2) W tramwaju 60 35 51

Żródło: opracowanie własne

Tabela 1 

Rys. 2. Liczba wypadków drogowych z udziałem tramwajów 
Źródło: statystyki IGKM 2012

Rys. 3. Liczba wypadków drogowych z udziałem tramwajów na 10 000 wozokilometrów, 
Źródło: statystyki IGKM 2012
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Zarówno z danych Izby Gospodarczej Komunikacji 
Miejskiej, jak i z policji wynika, że wskaźniki wypadkowo-
ści w ruchu tramwajowym ulegają poprawie. Według da-
nych z policji w latach 2007–2012 liczba wypadków 
w Polsce z udziałem tramwajów zmniejszyła się o 34,2%, 
liczba rannych o 37,1%, a liczba zabitych aż o 60,1%. 
Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem tramwajów to 
także znaczny efekt ekonomiczny – biorąc pod uwagę koszt 
jednostkowy wypadku, który w 2009 roku wynosił 772 660 
zł. W krajach europejskich przyjmuje się, że koszt jednej 
ofiary śmiertelnej wypadku drogowego wynosi około 
1 000 000 euro. 

Wypadki drogowe z udziałem tramwajów stanowią po-
ważny problem również w innych krajach. Francja jest do-
brym przykładem kraju, w którym w ostatnich latach 
tramwaje stają się coraz bardziej popularne. Z 19 miast po-
siadających komunikację tramwajową aż w 12 pojawiła się 
ona dopiero po roku 2000. 44 funkcjonujące obecnie linie 
tramwajowe przewożą rocznie około 570 milionów pasaże-
rów, co oznacza blisko trzykrotny przyrost w stosunku do 
roku 2003 [5].

We Francji, według danych z roku 2009, w wyniku 
1698 zdarzeń drogowych zginęło 6 osób (wszystkie spoza 
tramwaju), ciężko ranne zostały 22 osoby (w tym 5 pasaże-
rów tramwaju), a lekko rannych było aż 915 osób, z któ-
rych 641 stanowili pasażerowie tramwajów. Zdecydowaną 
większość zdarzeń drogowych, bo aż 1082, stanowiły koli-
zje z innymi pojazdami. Aż 556 pasażerów tramwaju zosta-
ło rannych (w tym 5 osób ciężko) w wyniku 514 przypad-
ków zbyt ostrego hamowania awaryjnego. Ponadto odno-
towano 17 wykolejeń, w wyniku których tylko 1 osoba 
została lekko ranna i 10 kolizji z innymi tramwajami (też 
tylko jedna osoba lekko ranna).

 W Czechach – bardziej nam bliskich nie tylko geogra-
ficznie, ale i z uwagi na podobne uwarunkowania technicz-
ne – gdzie długość tras tramwajowych w 9 miastach wyno-
si łącznie 352 kilometrów, w roku 2011 odnotowano 1142 
zdarzenia drogowe z udziałem tramwajów, w wyniku któ-
rych 4 osoby zginęły, 13 zostało ciężko, a 75 osób lekko 
rannych, co pociągnęło za sobą straty szacowane na około 
27 milionów Euro [ 1].

Torowisko w przestrzeni miejskiej
Parametry techniczne i lokalizacja torowiska oraz organi-
zacja ruchu pojazdów w obszarach zurbanizowanych mają 
istotne znaczenie dla stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Analizie poddano wady i zalety siedmiu sposobów 
lokalizacji torowiska tramwajowego w przestrzeni miej-
skiej [6]:

•	 wbudowane w jezdnię, 
•	 wydzielone w pasie drogowym, 
•	 ulica tramwajowa, 
•	 poza ulicą w poziomie terenu, 
•	 w wykopie lub na estakadzie, 
•	 w tunelu, 
•	 w strefie ruchu pieszego.

Tramwaj na torowisku wbudowanym w jezdnie, kiedyś 
najbardziej rozpowszechniony w centrach miast, obecnie jest 
już reliktem historycznym. Sytuacja, kiedy torowisko wyko-
rzystywane jest również przez inne pojazdy, powoduje po-
ważne zagrożenie wypadkowe i stanowi utrudnienie dla 
płynności ruchu zarówno tramwajów, jak i samochodów. 
Brak wysepek przystankowych oznacza dla pieszych ko-
nieczność wsiadania do tramwaju z poziomu jezdni, co nie 
dość że niewygodne, to jeszcze oznacza duże prawdopodo-
bieństwo potrącenia przez kierowców nie respektujących za-
kazu jazdy podczas zatrzymywania się tramwaju na przy-
stanku. Obecnie coraz częściej niedogodności związane z lo-
kalizacją torowiska w nawierzchni drogowej próbuje się zła-
godzić poprzez zmianę organizacji ruchu pojazdów, zakazu-
jąc na newralgicznych odcinkach ruchu pojazdów po torowi-
sku (fot. 1), lub dopuszczając ruch po torowisku jedynie au-
tobusów komunikacji miejskiej (fot. 2). Rozwiązaniem eks-
tremalnie niebezpiecznym i słabo czytelnym szczególnie dla 
kierowców spoza dzielnicy jest dopuszczenie dwukierunko-
wego ruchu tramwajów na pojedynczym torze wbudowa-
nym w wąską jezdnię o ruchu dwukierunkowym (fot. 3). 
Poprawę bezpieczeństwa ruchu na torowisku wbudowanym 

Fot. 1. 
„Tram Only”  
w Manchesterze

Fot. 2. 
Torowisko z dopuszczo-
nym ruchem autobuso-
wym na Trasie W–Z  
w Warszawie

Fot. 3. 
Torowisko dwukierun-
kowe na przedmieściu 
Berlina
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zapewniają niskie separatory stosowane w Krakowie, m.in. 
w rejonie przystanków tramwajowych (fot. 4). Podobne roz-
wiązanie stosuje się też w Barcelonie, w celu oddzielenia na 
odcinkach szczególnie niebezpiecznych torowiska od ruchu 
rowerowego i samochodowego (fot. 5).

Najbardziej popularne w miastach europejskich jest 
obecnie wydzielanie torowiska tramwajowego w pasie dro-
gowym, najczęściej lokalizując je w pasie dzielącym na uli-
cach dwujezdniowych (fot. 6), często zapewniając pieszym 
bezkolizyjne dojście do przystanków. Umieszczenie torowi-
ska w pasie dzielącym powoduje najmniej komplikacji 
w organizacji ruchu drogowego i ułatwia zapewnienie 
tramwajom priorytetu podczas przejazdu przez skrzyżowa-
nie z sygnalizacją świetlną. Usytuowanie torowiska po jed-
nej stronie ulicy (fot. 7) lub po obydwu stronach jezdni 
(fot. 8) powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu na wlo-
tach ulic poprzecznych.

Rozwiązaniem bardzo radykalnym jest przekształcenie 
ulicy z torowiskiem wbudowanym w jezdnię w ulicę tram-
wajową, na której ruch innych pojazdów został całkowicie 
wyeliminowany (fot. 9) lub zdecydowanie ograniczony. Na 
fotografii 10 przedstawiono przykład ulicy tramwajowej we 
francuskim mieście Bordeaux, gdzie ograniczające akcesję 
szlabany są uruchamiane automatycznie przez nadjeżdżają-
cy tramwaj lub przez wyposażony w elektroniczny identy-
fikator pojazd służb miejskich, albo autoryzowany incyden-
talnie samochód mieszkańca przyległych budynków.

Częstym rozwiązaniem w przypadku budowy nowej li-
nii tramwajowej na terenach podmiejskich lub osiedli 
mieszkaniowych położonych poza centrum miasta jest sy-
tuowanie torowiska poza pasem drogowym na zasadzie 
tram–way’u (fot. 11). W tej sytuacji tramwaj na odcinkach 
międzyprzystankowych jest całkowicie oddzielony od ru-
chu pieszych, rowerzystów i innych pojazdów, co eliminuje 
możliwość niespodziewanej kolizji i umożliwia rozwijanie 
wyższej prędkości. Problem stanowią w tym przypadku je-
dynie zlokalizowane najczęściej w rejonie przystanków 
przejazdy drogowe i przejścia dla pieszych, które bywają 
niebezpieczne nawet, gdy są zabezpieczone w sposób wła-
ściwy (fot. 12).

Niezbędnym elementem bezpiecznej infrastruktury 
tramwajowej są dobrze zaprojektowane i wyposażone przy-
stanki. Peron przystankowy torowiska zlokalizowanego 
w pasie drogowym może być usytuowany na odpowiednio 
szerokim chodniku w pobliżu bezpiecznego przejścia dla 
pieszych lub na wygrodzonej wysepce w pasie dzielącym. 
Niezależnie od sposobu lokalizacji torowiska w przestrzeni 
miejskiej, krawędź przystanku powinna być wyposażona 
w elementy antypoślizgowe o zróżnicowanej fakturze, co 
stanowi ułatwienie dla osób słabo widzących (fot. 13).

Inwestycją kosztowną, ale z pewnością najbardziej bez-
pieczną jest prowadzenie torowiska tramwajowego w wy-
kopie (fot. 14), na estakadzie, względnie jak na fotografii 
15 po dolnym poziomie mostu lub w tunelu. Odcinki linii 
tramwajowej w tunelu spotyka się w miastach o bardzo 
urozmaiconej rzeźbie terenu lub w rejonie centrum miasta, 
gdzie wąskie ulice nie pozwalają na prowadzenie tramwaju 

Fot. 4. 
Separatory na 
ulicach Krakowa 
Źródło: ZIKiT Kraków, 
fot.: Michał 
Wojtaszek

Fot. 5. 
Separatory na 
ulicach Barcelony, 
fot.: Katarzyna 
Goch

Fot. 6. 
Tramwaj w pasie 
dzielącym  
al. Niepodległości 
w Warszawie

Fot. 7. 
Torowisko pomię-
dzy jezdniami 
głównymi i jezdnią 
lokalną na  
ul. Jagiellońskiej  
w Warszawie

Fot. 8. 
Torowisko po obu 
stronach jezdni 
w al. Waszyngtona 
w Warszawie
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w poziomie terenu. Długie odcinki tunelowe, połączone 
odcinkami torowiska typu tram-way uzasadniają określenie 
takiego systemu tramwajowego jako premetro (fot. 16). 
W takim przypadku przystanki podziemne w Stuttgarcie 
jak i w Brukseli nie różnią się niczym od stacji metra 
(fot. 17). Stosunkowo krótkie tunele tramwajowe zdarzają 
się również w Polsce (fot. 18).

Rozwiązaniem szczególnie dla nas interesującym może 
być dopuszczenie ruchu tramwajowego w obszarze uznawa-
nym w zasadzie za strefę ruchu pieszego. W tym przypadku 
mamy do czynienia z przestrzenią publiczną, w której piesi, 
rowerzyści i tramwaje są równouprawnieni (stąd nazwa shared 
space) i tylko dzięki wysokiej kulturze współistnienia i wzmo-
żonej uwadze motorniczych (gdyż tramwaj jest właściwie nie-
słyszalny), wskaźniki wypadkowości są tutaj wyjątkowo ni-
skie. Zarówno w Bordeaux (fot. 19 i 20), jak i w brytyjskim 
Manchesterze (fot. 21), ludzie bez obawy chodzą w poprzek 
torów, po których tramwaje się niezbyt wolno, ale z prędko-
ścią którą można określić jako rozsądną. Powstaje pytanie, czy 
nasza kultura komunikacyjna (przejawiająca się coraz częściej 
przepuszczaniem przez kierowców pieszych i rowerzystów 
zbliżających się do przejścia przez jezdnię) i rozsądek umożli-
wiają już tworzenie shared space w Polsce. Jeżeli tak, można by 
pomyśleć o powrocie tramwaju np. na Krakowskie Przed-
mieście w Warszawie, gdzie eliminacja spalin, hałasu uliczne-
go i drgań przyczyniłaby się do lepszej ochrony zabytkowej 
architektury i zwiększenia atrakcyjności licznych już i teraz 
ogródków kawiarnianych.

Dyskusja o wyborze najlepszego sposobu lokalizacji to-
rowisk jest szczególnie potrzebna w Warszawie, gdzie roz-
waża się możliwość bezprecedensowej rozbudowy systemu 
tramwajowego. Obecnie analizowanych jest aż 80 projek-
tów inwestycyjnych, z których część ma szansę przyczynić 
się do podwojenia do roku 2040 długości tras warszawskiej 
sieci połączeń tramwajowych [7].

Program poprawy bezpieczeństwa ruchu tramwajowego3

Projekt przewiduje wykonanie trzech podstawowych zadań 
badawczych:
1. Analizy doświadczeń krajowych i zagranicznych w za-

kresie poprawy bezpieczeństwa ruchu tramwajowego, 
która obejmuje:
•	 organizację przedsiębiorstwa tramwajowego, zarzą-

dzanie ruchem i udział w przewozach miejskiego 
transportu zbiorowego;

•	 typologię infrastruktury torowej, węzłów tramwajo-
wych i urządzeń sterowania ruchem;

•	 strukturę wypadkowości i metody przeciwdziałania 
zdarzeniom drogowym z udziałem tramwajów.

2. Metodologii badań stanu bezpieczeństwa trakcji tram-
wajowej:
•	 konfiguracja oprzyrządowania i testowanie stanowiska 

badawczego (element laboratoryjny i monitoring w po-
jazdach) służącego analizie w czasie rzeczywistym 
przyczyn zdarzeń drogowych z udziałem tramwajów;

3 Projekt jest realizowany przez zespół Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Fot. 9. 
Ulica tramwajowa 
w Bordeaux

Fot. 10
Ulica tramwajowa 
z zaporami 
w Bordeaux

Fot. 11
Tram-way  
w Stuttgarcie

Fot. 12
Miejsce wypadku 
śmiertelnego na 
dobrze zabezpie-
czonym przejściu 
typu „Z”  
przez tram-way  
w Stuttgarcie

Fot. 13
Zabezpieczenie 
krawędzi peronu 
przystankowego 
w Bordeaux



33

TransporT miejski i regionalny 12 2013

•	 comiesięczna analiza opracowanego komputerowo 
zapisu filmowego przyczyn awaryjnego hamowania 
tramwajów; badaniami uzupełniającymi będzie anali-
za wywiadów przeprowadzonych z motorniczym 
i przedstawicielem nadzoru ruchu;

•	 raport o strukturze rodzajowej i przyczynach zdarzeń 
drogowych z udziałem tramwajów.

3. Opracowania wytycznych odnośnie metod poprawy 
bezpieczeństwa ruchu tramwajowego w przestrzeni pu-
blicznej polskich miast, czyli:
•	 projektowania torowisk,
•	 zarządzania ruchem drogowym ze szczególnym 

uwzględnieniem ruchu tramwajowego,
•	 szkolenia motorniczych i pracowników miejskich 

centrów monitoringu ruchu tramwajowego,
•	 zadania zespołu kontroli wewnętrznej (w przedsię-

biorstwie tramwajowym) w zakresie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego,

•	 przykładowe analizy kosztów/korzyści (C/B) realizacji 
przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa ru-
chu tramwajowego.

Celem prowadzonych badań jest opracowanie pol-
skich wytycznych odnośnie metod poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu tramwajowego w przestrzeni publicznej pol-
skich miast, obejmujących zagadnienia związane z pla-
nowaniem układu tras, projektowaniem torowisk, orga-
nizacją i zarządzaniem ruchu oraz wyposażeniem tram-
wajów. 

Oryginalność podejmowanej przez zespół Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów pracy badawczej, której głów-
nym celem jest rozwój wiedzy w dziedzinie optymalizacji 
planowania obsługi komunikacyjnej potoków pasażerskich 
na terenach miejskich, polega na wielokryteriowej analizie 
wpływu czynników przyczyniających się do powstawania 
zagrożeń w ruchu drogowym. Podczas badań wykorzysta-
ny zostanie unikalny (według wiedzy autora dotychczas 
w tym celu nie stosowany) zestaw urządzeń pomiarowych 
i oprogramowania, służący do monitoringu i analizy sytu-
acji niebezpiecznych (bliskich zaistnienia wypadku) w ru-
chu drogowym.

W wyniku prowadzonych na ulicach Warszawy badań 
terenowych poszerzeniu ulegnie wiedza o wpływie okolicz-
ności fizycznych (obejmujących rodzaj infrastruktury dro-
gowo-torowej, rodzaj taboru tramwajowego, rodzaj i funk-
cje okolicznej zabudowy) i osobowych (charakterystyka 
uczestników zdarzenia drogowego – sprawcy i pokrzyw-
dzonych – uwzględniająca ich zachowania komunikacyjne 
i stan emocjonalny) na powstawanie zagrożeń dla życia 
i zdrowia osób poruszających się w obszarze miejskiej prze-
strzeni publicznej.

Badania terenowe będą przeprowadzone z wykorzy-
staniem taboru i infrastruktury tramwajowej zarządza-
nej przez spółkę Warszawskie Tramwaje, koncentrując 
się na przyczynach wypadków oraz wpływie stanu tech-
nicznego taboru i torowiska na zaistnienie zdarzenia 
drogowego.

Fot. 14. 
Tramwaj w wykopie 
w Stuttgarcie

Fot. 15. 
Tramwaj na dolnym 
poziomie mostu 
Gdańskiego 
w Warszawie

Fot. 16. 
Fragment premetra  
w Stuttgarcie

Fot. 17. 
Przystanek tramwajo-
wy pod centrum 
Stuttgartu

Fot. 18. 
Tunel tramwajowy 
w Krakowie;  
fot. Michał Lorenz
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Aktualnie Tramwaje Warszawskie dysponują 115 tram-
wajami typu PESA-Twist. Tramwaje te są wyposażone w sys-
tem kamer (fot. 22 i 23) rejestrujących obraz przed i obok 
tramwaju w czasie przejazdu po wyznaczonej trasie. Obrazy 
z kamer zewnętrznych i czterech kamer rejestrujących sytu-
ację wewnątrz pojazdu emitowane są na monitorach w kabi-
nie motorniczego (fot. 24). W odstępach 30-dniowych ze-
spół badawczy będzie analizował zarejestrowany obraz i oce-
niał sytuacje zaistniałe podczas kursowania tramwajów. 
Tramwaje typu PESA-Twist wyposażone są również w „czar-
ne skrzynki” rejestrujące wiele parametrów związanych z ru-
chem tramwaju. Nałożenie „na siebie” dwóch warstw: mate-
riału filmowego z kamer oraz parametrów ruchu pojazdu 
umożliwi dokonanie analizy sytuacyjnej wpływu zachowań 
uczestników ruchu na zaistnienie zdarzenia drogowego. 

Badaniom również poddane będą zapisy systemu 
Asystenta Motorniczego (AM) o roboczym kryptonimie 
„Nietoperz”. Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem sys-
temu AM, którego jednym z jego elementów jest radar la-
serowy. Urządzenie to w ogólnym założeniu będzie kontro-
lowało odstępy pomiędzy poszczególnymi tramwajami 
i w przypadku braku reakcji ze strony motorniczego na 
zbyt mały odstęp w stosunku do prędkości tramwaju, bę-
dzie samoczynnie hamowało pojazd. 

Nowe metody poprawy bezpieczeństwa ruchu tramwajo-
wego w przestrzeni publicznej polskich miast, opracowane we 
współpracy z partnerami zagranicznymi, przyczynią się do 
zmniejszenia liczby wypadków z udziałem tego środka komu-
nikacji zbiorowej i do zwiększenia atrakcyjności tramwaju 
w realizacji podróży miejskich, co przekłada się na poprawę 
stanu środowiska miejskiego i estetyki przestrzeni miejskiej.
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Fot. 19. 
Strefa ruchu  
pieszego  
w Bordeaux

Fot. 20. 
Shared space 
w Bordeaux

Fot. 21. 
Węzeł tramwajowy 
w centrum 
Manchesteru

Fot. 22. 
Kamera przednia 
tramwaju 
typu PESA-Twist

Fot. 23. 
Jedna z dwóch 
kamer bocznych

Fot. 24. 
Monitor w kabinie 
motorniczego 
pokazujący obraz  
z kamery bocznej
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Seminarium oNz habitat: promowanie zrównoważonej mobilności 
miejskiej – perspektywa
Seminarium zrodzone z inicjatywy UNHSP Habitat (Program Narodów 
Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich UN HABITAT) powiązane było z pro-
gramem Dnia Transportu 2013, który odbył się w dniu 17 listopada w ra-
mach Szczytu Klimatycznego. 

Współorganizatorami seminarium byli: Wydział Inżynierii Lądowej Po-
litechniki Warszawskiej oraz Oddział Warszawski SITK RP. Seminarium 
odbyło się w dn. 18 listopada 2013 roku w Gmachu Wydziału Inżynierii 
Lądowej.

Wśród 51 uczestników zagranicznych i krajowych znajdowali się 
przedstawiciele międzynarodowych instytucji i organizacji pozarządo-
wych (m.in., UNHSP Habitat, Bank Światowy, UITP, SLoCaT) oraz kra-
jowych władz centralnych i lokalnych, uczelni, instytutów badawczych, 
oraz firm konsultingowych. Uczestniczyli także studenci – członkowie 
Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej (KNIK). Obowiązki przewod-
niczenia obradom seminarium dzielili pan Andrew Dzikus (UN Habitat) 
i profesor Wojciech Suchorzewski (PW). Obrady prowadzono w języku 
angielskim.

Program seminarium obejmował:
• otwierające seminarium wystąpienie prof. Henryka Zobla, dziekana Wy-

działu Inżynierii Lądowej PW oraz pana Andrew Dzikusa (UN Habitat); 
• referaty w formie prezentacji (dostępne do ściągnięcia: http://wektor.

il.pw.edu.pl/~zik/seminar.html; ) wygłosili:
–  Andrew Dzikus (koordynator oddziału podstawowych usług miej-

skich w siedzibie programu UE Habitat w Nairobi) (Andrew Dzi-
kus): Globalny raport siedlisk miejskich 2013 – Planowanie i pro-
jektowanie na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej (Global 
Report on Human Settlements 2013: Plannig and Designe for Su-
stainable Urban Mobility);

–  Cornie Huizenga (Partnership on Sustainable Low Carbon Trans-
port) (Cornie Huizenga): Promocja idei zrównoważonego transport 
miejskiego i jej rola w procesie negocjacji pakietu klimatycznego 
(ta king Urban Sustainable Transport Best Practices to Scale);

–  Michael Replogle (Institute for Transportation and Development 
Policy – ITDP) (Michael Replogle): działania ITDP w popularyzacji 
innowacyjnych rozwiązań, w tym we wdrażaniu systemów metra 
autobusowego (bus rapid transport – BRT) w różnych miastach 
(Development of Results Framework for Sustainable Transport);

–  Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska) (Wojciech 
Suchorzewski): Inicjatywy Unii Europejskiej i projekty dotyczące 
zrównoważonego rozwoju transportu w miastach (Sustainable 
Urban mobili ty planning in the European Union and in neighbo-
uring transtional countries);

• dyskusję panelową – członkami panelu byli wyżej wymienieni autorzy 
referatów oraz Andreas Kopp (The World Bank), Christine A. Ogut (Pu-
blic Procurement Administration, Nairobi, Kenya) i Claus Seibt (Wup-
pertal Institute for Climate, Environment and Energy, Germany).

Od Redakcji Wnioski z dyskusji panelowej są następujące:
• warunkiem powodzenia we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju 

transportu jest popularyzacja rozwiązań wśród wielu grup: społeczno-
ści, decydentów, biznesu, specjalistów różnych dziedzin i mediów;

• stwierdza się konieczność uznania zarządzania mobilnością za klu-
czowy element polityki przestrzennej i transportowej;

• należy uwzględniać wpływ rozwoju i wdrażania technologii informa-
tycznych i telekomunikacyjnych (ICT) oraz innowacyjnej organizacji 
procesów produkcyjnych na zapotrzebowanie na transport osób i ła-
dunków;

• ważną jest rola uczelni we wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
transportu oraz kształceniu ustawicznym kadr.

Uczestnicy seminarium wyrazili opinię, że było ono udanym przedsię-
wzięciem przez stworzenie platformy do wymiany interesujących infor-
macji i poglądów między uczestnikami zagranicznymi i krajowymi.

Opracował: Stefan Sarna  
(z wykorzystaniem informacji Wydziału Inżynierii Lądowej PW)

ciViTaS z umową na trzy lata i budżetem 4 mln EURo
30 września br. Komisja Europejska i konsorcjum składające się z 14 eu-
ropejskich instytutów i stowarzyszeń badawczych oraz firm konsultingo-
wych podpisały umowę w sprawie przyznania dotacji w wysokości 4 mln 
euro na realizację trzyletniego projektu pod nazwą „Civitas Capital”. 

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny 
za transport, powiedział: „Dotacja ta poświadcza stałe zaangażowanie 
UE w zapewnianie zrównoważonej mobilności w miastach. CIVITAS jest 
jedną z najważniejszych inicjatyw UE w tej dziedzinie i przyniesie z pew-
nością wymierne rezultaty. Musimy rozwijać miejski wymiar naszej poli-
tyki transportowej. W tym celu Komisja przedstawi kompleksowy pakiet 
na rzecz mobilności w miastach w późniejszym okresie tego roku”. 

Projekt „Civitas Capital” ma na celu: 
• usystematyzowanie dostępnej wiedzy w ramach zajmujących się kon-

kretnymi tematami grup, które opracują wytyczne zawierające najlep-
sze praktyki;

• formułowanie zaleceń dotyczących przyszłych priorytetów badaw-
czo–rozwojowych, które Komisja zamierza uwzględnić w programie 
badawczym na lata 2014–2020;

• opracowanie pakietów szkoleniowych, organizowanie wymian i staży 
dla osób zawodowo zajmujących się mobilnością w miastach (szkole-
nia i staże zostaną zaoferowane około 500 specjalistom);

• zarządzanie funduszem w wysokości blisko 500 tys. euro w celu 
wspierania transferu środków do innych miast, umożliwiając więk-
szej liczbie miast wdrażanie sprawdzonych działań z zakresu mobil-
ności;

• utworzenie pięciu dodatkowych krajowych i regionalnych sieci i kon-
tynuowanie zarządzania pięcioma istniejącymi. Celem tych sieci jest 
zwiększenie rozpowszechniania know-how i najlepszych praktyk w da-
nych grupach językowych lub geograficznych;
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• utworzenie centrum wiedzy dostępnego dla wszystkich zainteresowa-
nych stron za pośrednictwem strony internetowej poświęconej CIVI-
TAS – miejsca, w którym wszystkie materiały opracowane przez i dla 
CIVITAS zostaną powszechnie udostępnione w celach edukacyjnych 
i ponownego stosowania. 

Inicjatywa CIVITAS (akronim powstały ze słów „cities, vitality, susta-
inability”, tzn. miasta, żywotność, zrównoważony rozwój), jest finanso-
wana w ramach programu ramowego UE w zakresie badań. Jej celem 
jest wspieranie miast w ich wysiłkach na rzecz wprowadzania innowacji 
służących bardziej zrównoważonej mobilności.

 Od czasu zapoczątkowania inicjatywy CIVITAS w 2002 r. w jej ramach 
wsparcia udzielono ponad 700 projektom demonstracyjnym realizowa-
nym w około 60 miastach (należących do sieci 200 miast, które czerpią 
z doświadczeń tych projektów), a całkowite inwestycje ze strony UE wy-
niosły ponad 200 mln euro. Uruchomiło to dodatkowe inwestycje w wy-
sokości blisko 1 mld euro otrzymane od władz lokalnych i regionalnych 
oraz od partnerów prywatnych. 

Opracował: Wiesław Starowicz

Nagroda UiTP dla zarządu Komunikacji Miejskiej w gdyni
29 maja br. w Genewie Międzynarodowa Unia Transportu Publicznego 
(UITP) przyznała ZKM w Gdyni prestiżową nagrodę Grow Innovative 
with Public Transport. Nagroda została przyznana w kategorii Custo-
mer Service (obsługa klienta) dla miast z krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Jest ona wyrazem wysokiej oceny działań jakie podjęto 
w Gdyni w okresie 20 lat po rozpoczęciu transformacji gospodarczej 
i ustrojowej.

Jury konkursowe doceniło przede wszystkim wkład ZKM w Gdyni 
w rozwój nowoczesnych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty prze-
wozowej w dostosowaniu do potrzeb przewozowych, popytu, preferen-
cji i zachowań transportowych mieszkańców. W Gdyni w kompleksowy 
sposób doprowadzono do przewartościowania roli komunikacji miejskiej 
w obsłudze potrzeb transportowych na obszarach zurbanizowanych 
i znaczenie badań marketingowych w dostosowaniu parametrów oferty 
przewozowej do oczekiwań mieszkańców. 

Wyniki badań umożliwiły przygotowanie strategii marketingowej w po-
staci zestawu działań, w rezultacie których świadczone usługi komunikacji 
miejskiej miały odpowiadać nie tylko potrzebom, ale i aspiracjom miesz-
kańców Gdyni oraz gmin ościennych, obsługiwanych przez gdyńską komu-
nikację miejską. Efektywnie przebudowano ofertę przewozową, dostosowu-
jąc ją do najważniejszych postulatów przewozowych, którymi w Gdyni od lat 
są: punktualność, bezpośredniość, częstotliwość i dostępność.

Kompleksowej przebudowie oferty przewozowej towarzyszyły zmiany 
organizacyjne. Po oddzieleniu organizacji usług od ich wykonania i wpro-
wadzeniu konkurencji w realizacji przewozów stworzono warunki do 
rzetelnego świadczenia usług przewozowych. Wizytówką Gdyni stała się 
wysoka jakość usług komunikacji miejskiej.

Gdynia świadomie zrezygnowała z roli lidera we wprowadzaniu no-
winek technicznych, wychodząc z założenia, że od gadżetów ważniejsza 
jest sama usługa, spełniająca potrzebę przemieszczania się w określony 
sposób, a od automatu biletowego – uruchomienie nowej linii (od 1992 
r. uruchomiono w gdyńskiej komunikacji miejskiej 20 nowych linii auto-
busowych i 5 trolejbusowych, a liczba realizowanych kilometrów wzrosła 
o 1/3). Rola pioniera technologicznego jest poza tym obarczona dużym 
ryzykiem, a w tym względzie Gdynia woli stawiać na dobre i sprawdzone 
rozwiązania, tak aby klient otrzymywał usługę najwyższej jakości. 

Takie podejście zostało nie tylko docenione przez mieszkańców, którzy 
podnieśli znacząco ocenę (w skali od 2 do 5) gdyńskiej komunikacji miej-
skiej – z 3,34 w 1994 r. do 4,18 w 2010 r., ale i także przez UITP. 

Opracował: Krzysztof Grzelec

Rajd pojazdów na gaz ziemny „Blue corridor 2013” zatrzymał 
się w gdańsku 
W niedzielę, 13 października 2013 r., rajd pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym – „Blue Corridor 2013” – miał przystanek w Gdańsku, gdzie 
jego uczestnicy spotkali się z ekspertami i lokalnymi władzami. Liczący 
3900 km rajd dookoła Morza Bałtyckiego promuje korzyści z zastosowa-
nia gazu ziemnego jako czystszego, bezpieczniejszego i tańszego paliwa 
w porównaniu do benzyny czy diesla. 

Koordynatorem polskiego odcinka Blue Corridor 2013 był portal cng.
auto.pl, zajmujący się propagowaniem i monitorowaniem rozwoju CNG 
i LNG na polskim rynku transportowym. Statystyki wskazują, że ten seg-
ment krajowego rynku rozwija się dobrze, a konsumenci czerpią finan-
sowe korzyści z przejścia na pojazdy napędzane gazem ziemnym. Użyt-
kownicy płacą 40% mniej za tę samą liczbę przejechanych kilometrów 
na LNG w porównaniu do diesla, co generuje znaczne oszczędności. Do 
tej pory w Polsce zostało zarejestrowanych około 3500 pojazdów na gaz, 
głównie samochodów osobowych i autobusów. Na terenie kraju działa 
również 24 stacji tankowania gazem ziemnym. 

Eugene Pronin, ekspert ds. zastosowania gazu jako paliwa silnikowego 
w Gazprom Export, podkreślił podczas konferencji, że gazem napędzane 
mogą być wszystkie pojazdy: samochody osobowe, samochody dostawcze, 
ciężarówki, motocykle czy nawet używane w Azji trajki. Efektywność za-
stosowania gazu w transporcie została również udowodniona w przypadku 
pociągów, statków, łodzi  czy samolotów. Ekspert dodał, że nadal widocz-
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nych jest wiele czynników, które stoją na przeszkodzie rozwoju tego sektora 
m.in. różnorodność systemów cenowych gazu używanego w transporcie 
– europejscy konsumenci nie mają możliwości porównania cen. W całej 
Europie powinna obowiązywać jedna jednostka miary w sprzedaży gazu 
ziemnego jako paliwa silnikowego.

W sektorze transportu publicznego oraz przewozu towarów, w którym 
zastosowanie gazu ziemnego może odegrać kluczową rolę w ogranicza-
niu emisji szkodliwych substancji do atmosfery, dobrym przykładem 
świecą polskie firmy transportowe współpracujące z dostawcami gazu 
oraz producentami pojazdów. 

Kazimierz Gałkiewicz, prezes PKM Gdynia, podkreślił: Dzięki naszym 
doświadczeniom w Gdyni, wprowadziliśmy pojazdy napędzane na CNG 
również w Sopocie. Władze Sopotu chciały sięgnąć po jak najbardziej 
ekologiczne rozwiązanie ze względu na popularność miasta jako uzdro-
wiska, a pojazdy na CNG okazały się najbardziej przyjazną środowisku 
odpowiedzią na potrzeby miejskiego transportu.

W 2012 r. w Warszawie firma Gazprom Germania, polski producent 
autobusów Solbus, oraz Miejskie Zakłady Autobusowe zainicjowały pro-
jekt pilotażowy autobusów zasilanych gazem skroplonym LNG. Obecnie 
Solbus wprowadził autobusy na LNG do Olsztyna, które mieszkańcy 
określają jako ciche, czyste oraz nowoczesne – powiedział Michał Śliżak, 
dyrektor marketingu w firmie Solbus. Jest tylko jeden projekt w Europie 
na autobusy zasilane LNG, właśnie w Olsztynie. Liczymy, że inicjatywa 
rozwinie się na Polskę i Europę – dodał. 

Uczestnicy rajdu „Blue Corridor” wyruszyli z Petersburga w Rosji 3 paź-
dziernika br. i przed przyjazdem do Polski odwiedzili Finlandię, Szwecję, 
Danię i Niemcy. Zastosowanie gazu ziemnego również w transporcie mor-
skim jest ważne dla Polski, ponieważ może obniżyć ilość gazów cieplarnia-
nych emitowanych przez statki. Od początku 2013 roku po Bałtyku pływa 
prom napędzany LNG, obniżając emisję szkodliwych substancji o 23%. 

 
o rajdzie „blue corridor”
Chcąc zaprezentować korzyści z użycia gazu ziemnego jako paliwa, Gaz-
prom i E.ON razem z 20 lokalnymi firmami gazowymi oraz producentami 
pojazdów od 2008 roku organizują rajd „Blue Corridor Rally”. W 2013 
roku zasilane gazem ziemnym pojazdy wyruszyły w trasę wokół Morza 
Bałtyckiego. W tym roku rajd obejmuje również podróż z Finlandii do 
Szwecji promem zasilanym LNG, prezentując możliwości zastosowania 
gazu ziemnego nie tylko w transporcie drogowym, ale również morskim. 

album „70 lat trolejbusów w gdyni 
1943–2013”
Nakładem wydawnictwa Eurosprin-
ter ukazał się album Marcina Poło-
ma i Bohdana Turżańskiego „70 lat 
trolejbusów w Gdyni. 1943–2013”. 
Na 213 fotografiach przedstawiono 
historię tych pojazdów w Gdyni. Auto-
rzy w przedmowie piszą: „Komunika-
cja trolejbusowa funkcjonuje w ponad 
150 europejskich miastach. Przecho-
dziła w swojej historii okresy dyna-
micznego rozwoju, stagnacji i regre-

su. Pierwsza dekada XXI wieku i początek kolejnej to zdecydowany renesans 
proekologicznych trolejbusów, które nie zanieczyszczają miast szkodliwymi 
substancjami, mniej hałasują od autobusów i tramwajów oraz nie wymaga-
ją przebudowy ulic pod torowiska. Nie bez znaczenia jest więc ta zaleta 
trolejbusów, że są relatywnie łatwe do wprowadzenia w układ architekto-
niczny każdego miasta i tańsze od tramwajów czy innych form komunikacji 
szynowej. Trolejbusy w Gdyni rozpoczęły kursowanie w 1943 r., a więc 
w okresie okupacji niemieckiej. Działania wojenne spowodowały poważne 
zniszczenia taboru i infrastruktury. Zaangażowanie pracowników komunika-
cji w odbudowę przyczyniło się szybkiego przywrócenia kursowania trolejbu-
sów już w 1946 r. W następnych latach okresy rozwoju przeplatały się z cza-
sami stagnacji. Ostanie lata charakteryzują się bezprecedensowym rozwo-
jem dzięki funduszom unijnym. Niniejszy album ma za zadanie przedstawić 
piękną historię 70 lat funkcjonowania trolejbusów w Gdyni i przybliżyć czy-
telnikowi zachodzące w tym czasie zmiany. Na wielu fotografiach uważny 
obserwator będzie mógł stwierdzić, jak bardzo Gdynia zmieniła się w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Jako autorzy albumu pragniemy serdecznie 
podziękować wszystkim osobom, które udostępniły swoje fotografie trolej-
busów lub zdjęcia znajdujące się w ich zbiorach”.

Opracowala: Janina Mrowińska

Rajd „Blue Corridor 2013” odbywa się w dniach 3–19 października i za-
trzymuje w 9 europejskich państwach: Finlandii, Szwecji, Dani, Niem-
czech, Polsce, Litwie, Łotwie, Estonii i Rosji. Na trasie przejazdu organizo-
wane są konferencje skupiające ekspertów rynku gazowego oraz wystawy 
pojazdów. 

Gaz ziemny jest nie tylko czystszą alternatywą dla konwencjonalnych 
paliw, biorąc pod uwagę redukcję emisji dwutlenku węgla (o 25%), tlen-
ków węgla (o 80%) oraz tlenków azotu (o 66%), ale również alternatywą 
bezpieczniejszą i tańszą. Za 10€ samochód napędzany gazem ziemnym 
może przejechać 201 km, podczas gdy samochód na benzynę tylko 
97 km, a na diesel 134 km. 

Od pierwszego rajdu „Blue Corridor” w 2008 roku, użycie gazu ziemne-
go w transporcie znacznie wzrosło – liczba pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym z 9,5 miliona w 2008 roku wzrosła do 18 milionów w 2013 roku. 

Więcej informacji, zdjęć i filmów: www.bluecorridor.org 
Opracowała: Daria Brzozowska, +48 601 282 660; 

e-mail: dbrzozowska@mediametropolis.pl


