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Streszczenia angielskie – Abstracts in English
Katarzyna Goch, Jacek Malasek
EuroVelo. The European cycle route network in Poland
Abstract: During last years high increase of cycling popularity in
Poland has been observed. The most important is that people use
more often bicycle as a travel mode for different purpose’s trips (to
work, school, for shopping) not only in villages but also in the cities
and big agglomerations. Nowadays cycling is fashionable – as environmental friendly and healthy way of recreation – and now not only
young generation uses bicycles for long countryside journeys. Central
as well as local administrations have to meet those needs. Polish
National Coordinators were appointed by the EuroVelo Council in
October 2011, what should be followed with a quick construction or
upgrading of ca. 2000 kilometres long Polish sections of the European
cycle route network. This will increase attractiveness of Poland among
tourists and help in increase of a bicycle share in the modal split –
fulfilling one of the sustainable urban transport policy goals. The
paper below describes EuroVelo network, general design standards
and presented pictures show how to organize a user friendly cycling
infrastructure.
Key words: EuroVelo, bicycle traffic, bike paths
Wit Hubert, Łukasz Kowalski
Survey as an element of community involvement in the municipal bicycle’s
policy
Abstract: The purpose of this article is to present and analyse the
results of surveys carried out on cyclists in Krakow in 2013, authors also suggested the possibility of their use and the future direction of research. Authors analysed 1600 questionnaires, filled up
mainly through the Internet. Three types of cyclists were distinguished: all year-commute, seasonal-commute and seasonal-recreation. Respondents declared a willingness to use their bikes more
often, which, as a consequence, would contribute with less often
use of other transport’s means, including their own car. According
to them, number of bicycle paths, their modernization and improving the coherence of the network would convince more people to
cycle. City centre was very important destination for 90% of respondents. On average people traveled about 15 kilometers every
day. Generally longer the distance was, less cyclists were willing to
use a bicycle. Additionally, precise routes of cyclists were analysed
in the research – which allowed more detailed description of their
spatial behavior. The results presented in the article can be used to
develop policies and campaigns to promote cycling and indicate the
directions of future research. The research can provide a good basis
to implement cycle policy created with involvement of community
in different Polish cities.
Keywords: bicycle traffic, survey, cycle policy, bicycle network
Tomasz Napierała, Maciej Adamiak, Szymon Wiśniewski
Regional transport network as a determinant of the location of logistics centres in the Łódź voivodeship
Abstract: The main focus of the paper is to indicate the impact and
significance of the location of transport hubs and road’s network
for the location of logistics centres. The analysis was based on existing and constructed roads’ (regional, national and international
level) data. Therefore, it was possible to determine the influence
of the transport hubs, international and local transport policy on
previous location decisions. Authors identified optimal locations of
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logistic centres in the Łódź region. Furthermore, authors assessed
the location decisions and their determinants. Finally, universal recommendations for the development of the regional transport network have been formulated. This work was partially founded by the
Municipality of Łódź. The study focused on the characteristics and
trends of development of intermodal logistics centres in the context
of the operation of the Trans-European Transport Network (TEN-T)
in the Łódź region, particularly in the Łódź Metropolitan Area.
Keywords: regional transport, transport hubs, TEN-T, transport
policy, Łódź voivodeship

Adam Orłowski, Tomasz Tupalski
Road bridge over the Vistula River in Toruń – investment of the 21st century
Abstract: Article presents problems referring to the construction of the new road bridge with access roads in Toruń. Nowadays
it is one of the biggest investments of this character in Poland
co-financed by the European Union from the Cohesion Funds.
The investment includes not only the bridge over the Vistula
river but also few civil engineering facilities like: tunnels, overpasses, viaducts, underpass, revetments which have been under
construction since November 2010. The investment starts at the
Daszyński Square, intersection of existing national roads (DK)
no 15 and 80. At this location three-level junction: roundabout
at the ground level, tunnel under the square within the space of
the Wschodnia Street and overpass connecting the Żółkiewskiego
Street with the Lubicka Road towards the Rubinkowo District are
being constructed. Also the tram line connecting centre of the city
with residential districts of Toruń is being rebuilt. The bridge is:
18 thousand tons of steel construction, 65 thousand cubic meters
of construction concrete, 11 kilometers of rebuilt and constructed
roads, 2 giant, 270 meters long and 50 meters high spans, unique
installation’s technology and the most modern technical solutions.
The longest in Poland arched spans of the bridge are perfectly
incorporated into one of the most beautiful river panorama and
the investment does not have negative environment impact on the
protected area of the NATURA 2000.
Key words: transport infrastructure, road infrastructure, construction of the bridge
Zofia Bryniarska
Night public transport service in Cracow 2007–2013
Abstract: In big cities, that are important economic and academic
centres and also frequently visited by many tourists, the period when
inhabitants, students and tourists are vividly active extends towards
late night hours. Night public transport service allows them to travel safely and comfortably without the necessity to drive their own
cars or to take a taxi. This way the possibility to commute to their
work place or to spend their free time enjoying cultural, sport or
relaxation events or maintaining their social and family contacts is
being extended. The night public transport system has a quite long
tradition in Cracow. The permanent observations of the number of
passengers using night public transport lines have been carried out
for the last few years. Basing on the obtained outcomes and solutions implemented in other big cities some decisions have been
taken to achieve the state of better adjustment to passengers’ needs
and expectations. The changes in public transport lines organization
and the layout of their routes implemented in 2008 and continued
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in 2013 as well as their impact on the number of carried passengers
and the amount of exploitation work have been described in the
article. Basing on the observations of the number of passengers in
every vehicle of public transport, carried out in 2007, 2008 and
2013, the distribution of passenger demand per night hours and
the basic coefficients characterizing transport work such as: average
communication speed, average trip distance, capacity utilization of
vehicles as well as the share of proceeds of the ticket in transport
costs incurred by the public transport organizer in the city have
been determined and compared. The number and the distribution
of passengers getting in and off trams and busses at the Dworzec
Główny stop where there are designed and implemented convenient
conditions for passengers changing trains or buses between the night lines have been also presented.
Keywords: public transport, urban transport, night transport service

Bartłomiej Derda, Aleksandra Pawlak-Burakowska
Airport city concept as an opportunity for regional development
Abstract: This paper presents the concept of the development
of airports and their surround ing areas called Airport City.

Development of airport infrastructure and neighborhood is nowadays a global trend as a consequence of the fast-growing air
traffic in the world. In Poland, the trend of airports development
according to the concept of Airport City is noticeable. The article
describes the causes that determine the development of airports.
Functioning of Hong Kong Airport as aerotropolis and Frankfurt
Airport City were discussed. The authors also discussed the opportunities and risks of this trend development in Poland. Plans and
actions taken to create Airport City in Warsaw Chopin Airport,
Krakow- Balice International Airport and Lech Walesa Airport
were discussed. Analysis of foreign and Polish examples of airports
forming Airport Cities have been demonstrated as a beneficial
phenomenon in every way. From the airport’s point of view, the
location of offices, warehouses, retails and hotels contributes to
a larger number of passengers, and thus the expansion of the port.
From a business perspective, the location of its headquarters close to the airport facilitates business contacts, is cost-effective and
provides access to a well-developed transport infrastructure, including rail, road, and in some cases the sea.
Key words: Aerotropolis, Airport City, airport
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EuroVelo. Sieć europejskich
dróg rowerowych na terenie Polski1
Streszczenie. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano wzrost popularności roweru jako środka transportu. Co najbardziej istotne, trend ten
można zaobserwować nie tylko w małych miejscowościach, ale również
w miastach i większych aglomeracjach. Rower zaczął być wykorzystywany jako środek transportu w trakcie codziennych podróży (do pracy,
do szkoły, po zakupy). Ponadto wykorzystywanie roweru wpisało się
w panującą modę na ekologiczny tryb życia. Rower to najbardziej przyjazny środowisku środek transportu, a jazda rowerem jest znakomitym
sposobem rekreacji. Nie tylko młodzież, ale i osoby starsze wykorzystują rower do spędzania wolnego czasu w trakcie wycieczek po terenach zamiejskich. Centralna oraz lokalna administracja powinna wyjść
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom związanym ze wzrostem ruchu
rowerowego. Koordynatorzy krajowi EuroVelo w Polsce zostali powołani 11 października 2011 roku przez Radę EuroVelo. Na terenie Polski
wytyczona jest sieć szlaków rowerowych o łącznej długości około 2000
kilometrów. Rozbudowa krajowej sieci tras rowerowych powinna nastąpić jak najszybciej, w celu zwiększenia turystycznej atrakcyjności Polski
oraz podwyższenia udziału rowerów w podziale zadań przewozowych,
co jest jednym z głównych celów polityki rozwoju zrównoważonego
transportu. W poniższym artykule została opisana europejska sieć tras
rowerowych EuroVelo, podstawowe wymagania dla dróg rowerowych
oraz zamieszczono zdjęcia pokazujące przykłady optymalnych rozwiązań przyjaznej infrastruktury rowerowej. W tekście wykorzystano
efekty udziału autorów artykułu w realizacji europejskiego projektu badawczego Step-by-Step i współpracy w ramach Grupy Roboczej JTRC
„Cycling Safety Working Group”.
Słowa kluczowe: EuroVelo, ruch rowerowy, trasy rowerowe

Wprowadzenie
Rower jest wykorzystywany jako środek transportu lub
w celach rekreacyjnych. W obydwu przypadkach droga, po
której się przemieszczamy, musi spełniać kilka podstawowych wymogów:
• gwarantować bezpieczeństwo i komfort użytkowania,
• prowadzić od źródła do celu w możliwie najkrótszy
i bezpośredni sposób,
• być czytelnie oznakowana,
• być atrakcyjna pod względem estetycznym, wpisywać się w otaczający krajobraz2.

Katarzyna Goch
Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa,
tel. +48 22 390 02 04,
e-mail: kgoch@ibdim.edu.pl
Jacek Malasek
Dr inż., Instytut Badawczy Dróg
i Mostów ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa,
tel. +48 22 390 02 02,
e-mail: jmalasek@ibdim.edu.pl

Rys. 1.
Euro Velo – transeuropejska sieć dalekosiężnych tras rowerowych
Źródło: www.eurovelo.com

EuroVelo jest projektem Europejskiej Federacji Rowe
rzystów (ECF), mającym na celu rozwój tras rowerowych wysokiej jakości, przebiegających przez cały kontynent. Pomysł
utworzenia sieci powstał na spotkaniu ECF w Kopenhadze
w 1996 roku. Trasy mogą być używane w celach długodystansowych wypraw turystycznych, jak i lokalnych, codziennych
podróży. Aktualnie EuroVelo składa się z 14 tras i przewiduje
się, że sieć tras będzie ukończona w roku 2020.

Standardy projektowe EuroVelo
Projekt EuroVelo zakłada wykorzystywanie już istniejących
tras do tworzenia sieci turystycznych szlaków rowerowych.
Celem jest, aby trasy były atrakcyjne pod względem krajoznawczym, bezpieczne dla rowerzystów (fot. 1) oraz wyposażone w infrastrukturę rowerową (np. serwisy rowerowe,
punkty gastronomiczne; fot. 2) oraz w parkingi o odpowiedniej pojemności (fot. 3).

Przykładem tras rowerowych jest transeuropejska sieć
dalekosiężnych tras EuroVelo (rys. 1)3.
1

© Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: K. Goch
50%, J. Malasek 50%.

2

Miasta dla rowerów, www.rowery.org.pl

3

EuroVelo, The European Cycle Route Network, www.eurovelo.org
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Fot. 1. Droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej na terenach podmiejskich w Holandii

Fot. 2. Punkt rowerowy z kompresorem i zestawem podstawowych narzędzi, Lund (Szwecja)
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Wymagania te spełniają drogi niższej klasy, na których:
• nachylenie podłużne jest mniejsze niż 6% (poza wyjątkami, np. trasami w rejonach górskich);
• szerokość jest wystarczająca, aby dwóch rowerzystów
mogło bez przeszkód jechać obok siebie;
• powierzchnia w 80% wykonana jest z utwardzonej
nawierzchni (asfaltowej, betonowej) – w szczególności na odcinkach na terenach górzystych;
• natężenie ruchu jest mniejsze niż 1 000 pojazdów/
dzień;
• jest nieograniczona dostępność (365 dni w roku);
• co 30 kilometrów znajdują się punkty małej gastronomii, co 50 – punkty noclegowe, co 150 – dworce
transportu dalekobieżnego.
Szczegółowy przebieg projektowanych szlaków EuroVelo
zależy od wielu czynników społeczno-ekonomicznych oraz
wpływających na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przy wytyczaniu tras należy brać pod uwagę:
• bezpieczeństwo ruchu drogowego – niskie natężenie
ruchu drogowego, możliwość separacji tras rowerowych;
• wpływ usytuowania na zrównoważony rozwój – wpływ
przebiegu trasy na wzrost ruchu rowerowego i na rozwój infrastruktury turystycznej;
• kryterium atrakcyjności turystycznej – łączenie atrakcji turystycznych (m.in. obiektów zabytkowych) oraz
wybitnych walorów krajoznawczych otoczenia tras rowerowych;
• kryterium funkcjonalności – połączenia z innymi rodzajami transportu (np. dworcami kolejowymi);
uwzględnienie negatywnego wpływu skrzyżowań
z drogami o znacznym natężeniu ruchu;
• kryterium transportowe – przebieg korytarzy trasy
rowerowej; m.in. dopuszczalne spadki podłużne,
połączenia z innymi trasami rowerowymi, długość
trasy;
• kryterium ekonomiczne – koszty budowy i wykupu
gruntów, efekty ekonomiczne i społeczne;
• kryterium atrakcyjności przyrodniczej – ochrona
i eksponowanie terenów cennych przyrodniczo.
Nacisk położony jest na bezpieczeństwo i komfort jazdy
(fot. 4 i 5) oraz na różnorodność rowerów, jakie mogą poruszać się szlakiem (sportowe, miejskie, trójkołowe, poziome
etc.). Mniejszą uwagę zwraca się na tworzenie warunków
do osiągania wysokich prędkości. Trasy EuroVelo dedykowane są dla rowerzystów w nieograniczonym przedziale
wiekowym. Na terenach rekreacyjnych bardzo dobrze
sprawdzają się również odpowiednio utrzymane nawierzchnie gruntowe.
W krajach Europy Zachodniej, gdzie turystyka rowerowa rozwinięta jest na szerszą skalę, większość tras rowerowych posiada nawierzchnię asfaltową. Poza oznakowaniem
już istniejących dróg, tworzone są specjalne trasy dedykowane dla ruchu rowerowego, uwzględniające estetykę, bezpieczeństwo i komfort podróży (fot. 6 i 7).

Fot. 3.
Parking rowerowy
w Leiden

Fot. 4.
Droga rowerowa
w Holandii
z dopuszczonym
ruchem motorowerowym i z wydzielonym
chodnikiem

Fot. 5.
Droga w Holandii
z obustronnymi
pasami rowerowymi

Fot. 6.
Próg spowalniający
na drodze rowerowej
przed przejściem dla
pieszych (Holandia)

Fot. 7.
Oddzielenie pasa
rowerowego
separatorami
na odcinku
przebiegającym
w tunelu (Holandia)
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Fot.10.
Szlak rowerowy prowadzony po nawierzchni gruntowej,
ulepszonej tłuczniem
Fot. 9.

Fot. 8. Trasa EuroVelo 6, odcinek przebiegający przez centrum Budapesztu

Wzorcowym przykładem magistrali rowerowej jest trasa EuroVelo 6 (fot. 8), łącząca w rejonie Europy Środkowej
trzy stolice: Wiedeń – Bratysławę – Budapeszt. Na tym
odcinku trasa poprowadzona jest wzdłuż Dunaju i nosi nazwę Dunajskiego Szlaku Rowerowego. Na całej długości
tego odcinka zastosowana jest nawierzchnia asfaltowa, specjalnie zaprojektowana dla ruchu rowerowego. Dzięki walorom krajobrazowym jest często wykorzystywanym szlakiem turystycznym.
Ponadto – dzięki łatwemu i bezpiecznemu wprowadzeniu trasy do miast (fot. 9) oraz wysokiej jakości nawierzchni
– jest często wykorzystywana przez osoby używające roweru jako codziennego środka transportu.

EuroVelo w Polsce
Oficjalnie Koordynatorzy Krajowi EuroVelo w Polsce zostali
powołani 11 października 2011 roku przez Radę EuroVelo.
W Polsce działają na podstawie umowy podpisanej 15 listopada 2011 roku z Europejską Federacją Cyklistów z siedzibą w Brukseli4. Niestety, Polskie Towarzystwo Turystyczno‑Krajoznawcze nie jest członkiem Europejskiej Federacji
Rowerzystów5, a koordynatorzy Krajowi EuroVelo w Polsce
swoim zasięgiem obejmują tylko tereny południowej Polski.
Efektem tej sytuacji jest brak odpowiedniej infrastruktury
rowerowej oraz właściwego oznakowania szlaków.
Główną przyczyną złego stanu szlaków EuroVelo
w Polsce jest brak uregulowań prawnych, określających
jednostkę odpowiedzialną za organizację, utrzymanie i finansowanie tras w całym kraju, jak również małe zainteresowanie ze strony władz lokalnych. Obecnie w Polsce turystyczne szlaki rowerowe prowadzone są jeszcze często
w sposób dosyć przypadkowy, wykorzystując wprawdzie
ciekawe przyrodniczo, lecz słabo do tego przygotowane
technicznie dukty leśne (fot. 10 i 11) i łąki (fot. 12) lub
drogi o małym natężeniu ruchu pojazdów (fot. 13 i 14).
Zamieszczone obok zdjęcia przedstawiają szlaki rowerowe
na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.
4

Oficjalna strona koordynatorów EuroVelo w Polsce, ww.eurovelo.org.pl
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„Gościniec”, PTTK 2003, nr 10
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Fot.11.
Szlak rowerowy
na piaszczystym
dukcie leśnym

Fot. 12.
Odcinek szlaku
rowerowego po łąkach
nadbużańskich

Fot.13.
Wykorzystanie lokalnej
drogi asfaltowej
jako trasy szlaku
rowerowego

Fot.14.
Odcinek szlaku
rowerowego po drodze
łączącej Łazy z Brzuzą
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Przez Polskę będzie przebiegać 6 odcinków tras EuroVelo
(rys. 2):
1. EuroVelo 2 Capitals Route: Galway (Irlandia) – Moskwa
(Rosja) 5500 kilometrów, obejmująca w Polsce województwa: lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie podlaskie – około 1190
kilometrów.
2. EuroVelo 4 Central Europe Route: Roscoff (Francja) –
Kijów (Ukraina) 4000 kilometrów, obejmująca w Polsce
województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie –
około 630 kilometrów.
3. EuroVelo 9 Baltic – Adriatic: Gdańsk (Polska) – Pula
(Chorwacja) 1930 kilometrów, obejmująca w Polsce województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie – około 880 kilometrów.
4. EuroVelo 10 Baltic Sea Cycle Route: szlak wokół morza
Bałtyckiego 7980 kilometrów, obejmująca w Polsce województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie – około 570 kilometrów.
5. EuroVelo 11 East Europe Route: Nordkapp (Norwegia)
– Ateny (Grecja) 5980 kilometrów, obejmująca w Polsce
województwa: podlaskie, mazowieckie, świętokrzyskie,
małopolskie – około 1100 kilometrów.
6. EuroVelo 13 Iron Curtain Trail: Kirkenes (Norwegia) –
Rezovo (Bułgaria) 10 400 kilometrów, obejmująca
w Polsce województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie – około 900 kilometrów.
Pozytywnym przykładem dobrego wytyczenia i oznakowania tras jest odcinek EuroVelo 11 na terenie Suwal
szczyzny oraz EuroVelo 4 w województwie śląskim.
Przez północną część Polski przebiega odcinek Między
narodowej Trasy Rowerowej Euro Route R-1, powstałej z inicjatywy rządu niemieckiego (niezależnie od projektu EuroVelo).
Trasa łącząca Boulogne-sur-Mer we Francji oraz St. Petersburg

w Rosji na terenie Polski przebiega przez Kostrzyn – Bydgoszcz
– Elbląg. Głównym koordynatorem przedsięwzięcia było
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Trasa oznakowana znakiem R1 jest poprowadzona po malowniczych terenach turystycznych, głównie po nawierzchniach gruntowych. Szlak został wytyczony po już istniejących drogach łączących mniejsze miejscowości, z zapewnieniem łączności
z większymi miastami, atrakcjami turystycznymi oraz węzłami komunikacyjnymi (np. w Bydgoszczy)6.
W 2012 roku zostało podpisane ponadregionalne porozumienie o utworzeniu sieci szlaków rowerowych łączących
wszystkie województwa Polski wschodniej (rys. 3). Całko
wita długość tras ma wynosić około 2 tysiące kilometrów
i będzie przebiegać przez województwa: lubelskie (ok. 350
km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km),
świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok.
420 km)7.
Głównym celem planowanej inwestycji jest rozwój turystyki regionalnej. Wpływ na przebieg projektowanego
szlaku miały aspekty związane z bezpieczeństwem ruchu
drogowego, wpływem na środowisko, wpływem na rozwój
regionalny, atrakcyjnością turystyczną oraz funkcjonalnością szlaku. Według projektu trasy mają przebiegać po aktualnie istniejących drogach o niskim natężeniu ruchu (poniżej 1000 pojazdów na dobę) lub po nowo wybudowanych, wydzielonych trasach rowerowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg szlaku było zapewnienie
połączeń z innymi środkami transportu przy jednoczesnym
omijaniu skrzyżowań tras rowerowych z drogami o dużym
natężeniu ruchu lub z torami kolejowymi.
Rozpoczęcie budowy systemu szlaków rowerowych planowane jest na rok 2014, a jej zakończenie w roku 2015.

Rys. 3. Trasy Rowerowe Polski wschodniej
Źródło: opracowanie własne

Rys. 2. Projektowane trasy EuroVelo w Polsce
Źródło: opracowanie własne

6

Europaredweg R-1, www.euroroute-r1.de

7

Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej, Program Rozwój Polski Wschodniej, www.
polskawschodnia.gov.pl
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Wnioski na przyszłość
Magistrale rowerowe spełniają swoją funkcję zarówno
w przypadku ruchu rowerowego turystycznego oraz jako
trasy codziennego użytku. Najbardziej istotny jest rozwój
magistral rowerowych w okolicach większych miejscowości. Magistrale rowerowe powinny zapewniać możliwość
komfortowego i bezpiecznego dojazdu do centrum z okolicznych miejscowości, np. w trakcie podróży do pracy
lub do szkoły. Z drugiej strony trasy te stanowią drogę
wyjazdową dla mieszkańców w celach rekreacyjnych (fot.
15 i 16).
Fot. 17. Żółty szlak rowerowy na terenach
Puszczy Białej

Fot. 18. Zwiedzanie Ferrary na rowerze

Fot. 15.
Droga wyjazdowa
z miejscowości
Den Ham (Holandia)

Fot. 19. Asfaltowa droga rowerowa w Holandii z dopuszczonym ruchem
motorowerowym
Fot. 16.
Droga rowerowa
w Lund z dopuszczeniem ruchu konnego

Aby uniknąć wysokich kosztów związanych z budową
nowych dróg rowerowych, zalecane jest wykorzystywanie
aktualnie istniejących dróg o małym natężeniu ruchu pojazdów, które zapewnią bezpieczeństwo podróżującym.
Istotne jest wytyczenie szlaków z uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem, komfortem i estetyką
podróży. Równie ważne jest wyraźne oznakowanie szlaków
oraz utrzymanie dróg w należytym stanie. Najlepsze dla
ruchu rowerowego są drogi o nawierzchni asfaltowej, jednak równie dobrze spełniają tę funkcję dobrze utrzymane
drogi o utwardzonej nawierzchni gruntowej.
Literatura
1. Miasta dla rowerów, www.rowery.org.pl
2. EuroVelo, The European Cycle Route Network, www.eurovelo.org
3. Postaw na rower. Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów
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Fot. 20. Wydzielona droga rowerowa o czerwonej nawierzchni bitumicznej,
Holandia

Fot. 21. Droga rowerowa z nawierzchnią z kostki betonowej, Holandia
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Badanie sondażowe
jako element uspołeczniania
miejskiej polityki rowerowej1,2,3

Streszczenie. Celem artykułu jest prezentacja i analiza wyników badań
sondażowych, które zostały przeprowadzone w pierwszym kwartale 2013
roku w Krakowie. Na podstawie analizy danych sondażowych (próba
1600 respondentów) wyodrębniono 3 podstawowe typy rowerzystów:
całoroczni-lokomocja, sezonowi-lokomocja oraz sezonowi-rekreacja.
Ankietowani deklarowali chęć częstszego niż dotychczas wykorzystania
roweru oraz większej niezależności od innych środków transportu, w tym
własnego samochodu. Według nich do większej liczby podróży skłoniłaby
ich większa liczba i długość dróg rowerowych, ich modernizacja i poprawa
spójności sieci. Aktualna infrastruktura oceniana była zwykle negatywnie.
Jeśli chodzi o zachowania przestrzenne, to dla 90% badanych Śródmieście
było punktem docelowym – co świadczy o silnej pozycji centrum miasta.
Dziennie pokonywali oni średnio prawie 15 kilometrów. Generalnie wraz
ze wzrostem odległości od celu spadała liczba rowerzystów, przy czym
najchętniej podróżowano na dystans 8-12 kilometrów. Ten opór odległości wpływał na trasy pokonywane przez rowerzystów – wybierali oni
zwykle najkrótszą drogę do celu. Dodatkowo przeanalizowano dokładne
trasy części rowerzystów – co pozwoliło jeszcze lepiej opisać ich zachowania przestrzenne. Autorzy zaproponowali ponadto możliwości ich wykorzystania oraz dalszy kierunek badań. Zaprezentowane wyniki mogą
służyć do tworzenia polityk i kampanii promujących ruch rowerowy oraz
wskazania kierunków kontynuacji badań naukowych.
Słowa kluczowe: ruch rowerowy, badanie sondażowe, polityka rowerowa, ścieżki rowerowe

Wprowadzenie
Skuteczne prowadzenie polityki rowerowej w mieście wymaga kompleksowej wiedzy na temat charakterystyki demograficzno-społecznej rowerzystów, wzorców ich zachowań oraz opinii i potrzeb dotyczących rozbudowy lub modernizacji infrastruktury. Z obserwacji autorów wynika, iż
w ostatnich latach dynamicznie wzrosła liczba rowerzystów
w Krakowie. Brakuje w tej kwestii jednak rzetelnych danych
pozwalających opisać tę dynamikę. Pośrednio o tym zjawisku
świadczy wzrastająca liczba zdarzeń drogowych z udziałem
rowerzystów – w latach 2008–2011 w Krakowie wzrost
z 210 rocznie do 290 [1]. Wciąż bardzo ograniczona jest
1

© Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: W. Hubert
60%, Ł. Kowalski 40%.

2

Artykuł zawiera fragmenty raportu z badania sondażowego „Czego pragną krakowscy rowerzyści” przeprowadzonego w ramach projektu Krakowski Dialog
Cykliczny finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.
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Autorzy chcą podziękować Andrzejowi Miłoszowi i Marcinowi Wójcikowi za pomoc w wyodrębnieniu danych przestrzennych wykorzystanych w analizie śladów
podróży rowerowych. Dziękujemy również zespołowi projektowemu KDC na
udostępnienie danych sondażowych.

wiedza o zachowaniach polskich rowerzystów w przestrzeni
miejskiej. Niewiele jest badań sondażowych dotyczących tej
grupy – do nielicznych badań przeprowadzonych na większą
skalę należy badanie zrealizowane przez firmę Obserwator
dla 24 największych miast w kraju na przełomie 2002/2003
roku [2].
Zagadnienia polityki rowerowej, w tym rozwoju odpowiedniej infrastruktury oraz promocji tego środka transportu, wiążą się nie tylko z podniesieniem komfortu jazdy
rowerzystów, poprawą jakości środowiska oraz odciążeniem
ruchu samochodowego – to także realizacja zobowiązań
wynikających z podpisania przez Kraków Karty Bruksels
kiej, zgodnie z którą udział ruchu rowerowego w ruchu
miejskim ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku [3].
Celem tego artykułu jest prezentacja i analiza wyników
badania sondażowego rowerzystów, przeprowadzonego w lutym i marcu bieżącego roku oraz zaproponowanie możliwości ich wykorzystania w kształtowaniu miejskiej polityki rowerowej. Badanie zostało przeprowadzone przez Stowa
rzyszenie Kraków Miastem Rowerów (KMR) w ramach projektu Krakowski Dialog Cykliczny (KDC). Głównym założeniem projektu było upowszechnianie konsultacji społecznych jako narzędzia opiniowania i włączania mieszkańców
w decydowanie o kształcie polityki rowerowej miasta.
Natomiast celem samego badania była identyfikacja potrzeb
infrastrukturalnych mieszkańców Krakowa. Sondaż miał na
celu wskazanie utrudnień i barier blokujących wzrost udziału
ruchu rowerowego w mieście poprzez ocenę jego oferty infrastrukturalnej oraz określenie potencjału poszczególnych rozwiązań drogowych. Elementem analizy było również określenie celów, powodów, częstości oraz długości odbywanych
podróży rowerowych krakowian.

Sposób przeprowadzenia badania
W zdecydowanej większości badanie zostało wykonane
za pomocą techniki ankiety internetowej (CAWI – 95%
próby), z wykorzystaniem oprogramowania LimeSurvey.
Celem zwiększania jej zasięgu pomiaru i objęcia badaniem
osób niekorzystających z Internetu blisko 5% próby zrealizowano techniką ankiety papierowej (PAPI). Ankieta internetowa emitowana była na stronach internetowych partnerów projektu (KMR, ZiKIT, Małopolskiego Instytutu
Kultury), w mediach społecznościowych oraz w mediach
lokalnych i ogólnopolskich (prasa, radio, Internet).
Do badania kwalifikowani byli jedynie respondenci,
którzy deklarowali, że korzystali z roweru co najmniej 3
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razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z uwagi na brak danych dotyczących populacji rowerzystów w Krakowie, dobór próby miał charakter nielosowy (próba kwotowa).
Reprezentatywność badania została jednak zwiększona poprzez kontrolę takich zmiennych jak rejon zamieszkania,
płeć i wiek. Wartości tych zmiennych zostały zbliżone do
struktury demograficznej ogółu mieszkańców Krakowa.
Wartości dla zmiennej rejonu zamieszkania ustalone zostały na jednakowym poziomie – 320 respondentów, co daje
łączną wielkość zakładanej próby 1600 osób. We wszystkich rejonach miasta przyjęte liczebności ankiet zostały
przekroczone, co wiązało się z koniecznością odlosowania
nadprogramowych kwestionariuszy do wielkości założonych kwot. Zbieranie danych (ankieta CAWI i PAPI) odbyło się w dniach od 18 lutego do 31 marca 2013 roku.

Segmenty stylów użytkowania roweru
Aby dokonać opisu badanej próby w toku analizy dokonano zabiegu segmentacji4, w wyniku której udało się wyodrębnić trzy podstawowe segmenty (typy) rowerzystów. Byli
nimi kolejno:
1. rowerzyści korzystający z roweru przez cały rok głównie
jako środka transportu miejskiego (31,2% próby);
2. rowerzyści wykorzystujący rower w tym samym celu,
ale jedynie przez pewną część roku (38,7%);
3. użytkownicy sezonowi, dla których rower to w pierwszej kolejności sposób rekreacji (30,3%).
Pierwsza z grup cyklistów wykorzystuje rower zazwyczaj w celu dotarcia do pracy/szkoły/na uczelnię (1,55*). Dla
tego segmentu rower to też środek transportu, którym
można wybrać się na zakupy (2,6*), rzadziej jako środek
rekreacji (2,8*) czy przyrząd sportowy (3,0*). Pozostałe dostępne środki transportu miejskiego wykorzystywane są
przez nich znacznie rzadziej – tramwaj i samochód (3,3*),
autobus (3,5*). Rower oznacza tu przede wszystkim
oszczędność czasu (1,9**). Rowerzystom tym mniej zależy
na dbaniu o zdrowie (2,6**) oraz na oszczędzaniu pieniędzy
(2,9**). Warto też wskazać, że grupa ta deklaruje, iż średni
dzienny dystans wszystkich podróży rowerowych wynosi
15,5 kilometrów. Zdecydowanie najmniej istotne jest dla
nich dbanie o środowisko (3,6**).
Dla drugiego segmentu (rowerzyści sezonowi-transport) rower to również podstawowy środek transportu
(1,4*), ale jedynie w okresie od wczesnej wiosny do późnej
jesieni (średnio sezon trwa blisko 9 miesięcy: marzec–listopad). W tym okresie wszystkie pozostałe środki transportu
wykorzystywane są przez nich znacznie rzadziej: tramwaj
(2,6*), autobus miejski (3,0*), samochód osobowy (3,4*). Ta
grupa cyklistów niemal codziennie wykorzystuje rower w dojazdach do pracy/szkoły/na uczelnię (1,6*), rzadziej na zakupy i w celach rekreacyjnych (2,7*) oraz dla sportu (3,2*).
4

Typy rowerzystów zostały wyznaczone w toku segmentacji wykonanej za pomocą
hierarchicznej analizy skupień, metodą Warda przy użyciu kwadratu odległości
euklidesowej

5

Średnia odpowiedzi na skali 1–5, gdzie: 1 = „codziennie”, a 5 = „nigdy”
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Wybór roweru argumentują oszczędnością czasu (2,1**),
dbałością o zdrowie (2,3**). Mniejsze znaczenie ma oszczędność pieniędzy (3,0**) oraz dbałość o środowisko (3,5**).
Jeśli chodzi o deklarowany dystans dziennych podróży, to
jest on stosunkowo najmniejszy i wynosi 13,9 kilometra.
Dla trzeciego segmentu (rowerzyści sezonowi-rekreacja)
jazda na rowerze spełnia przede wszystkim funkcję rekreacyjną (2,8*). Dlatego przeważnie jeżdżą od kwietnia do
października (sezon trwa około 7 miesięcy). Jedynie czasami zdarza im się dojeżdżać na rowerze do pracy/szkoły/na
uczelnię (3,0*). Rzadko także jeżdżą w celach sportowych
(3,5*), czy na zakupy (3,7*). Do poruszania się po mieście,
równie często jak rower, wykorzystują tramwaje (2,4*), rzadziej autobusy miejskie (2,8*) czy samochód (2,9*). Jak na
rekreacyjnych rowerzystów przystało, jazda na rowerze to
dla nich sposób na dbanie o zdrowie (1,8**). Natomiast
czynniki takie jak: oszczędność czasu, pieniędzy czy dbanie
o środowisko są znacznie mniej istotne (2,9; 3,0; 3,2**).
Średni dzienny zasięg rowerzysty w tym segmencie wyniósł
15,1 kilometra.

Rowerowy modalsplit
Większość badanych wskazała rower jako swój główny środek
transportu. Blisko 55% deklaruje, że z roweru korzysta codziennie lub niemal codziennie. Z niższą częstotliwością („kilka razy w tygodniu”) używa roweru prawie 29% respondentów. Odpowiedzi „czasami” i „rzadko” udzieliło odpowiednio
11,4% i 4,8% badanych. Wyniki te w dużej mierze związane są z charakterem doboru próby. Należy bowiem przypomnieć, że ankietę mógł wypełnić mieszkaniec Krakowa, który
zadeklarował, że w ciągu 12 miesięcy korzystał z roweru co
najmniej 3 razy. Zestawiając wyniki pytania dotyczącego najchętniej wybieranych środków transportu (pytanie typu ranking) oraz danych z pytania o najczęściej używane przez ankietowanych środki transportu (pytanie ze skalą częstości wykorzystania), widać, iż praktyka podróżowania po Krakowie
nie odpowiada w pełni potrzebom badanych (rys. 1). Przede
wszystkim warto zauważyć, że średnia pozycja roweru w rankingu sposobów, którymi respondenci chcą się przemieszczać,
przewyższa jeszcze i tak wysoką częstotliwość wykorzystania
tego środka transportu. To oznacza, że krakowscy rowerzyści
chcieliby wykorzystywać rower intensywniej, niż dzieje się to
obecnie. Podobne tendencje, chociaż w nieco mniejszej skali, widać w przypadku szynowego transportu zbiorowego.
Krakowscy rowerzyści chcieliby częściej korzystać z tramwaju,
jak i z kolei podmiejskiej. Badani częściej, niżby tego chcieli, korzystają z autobusu i samochodu. Tu zarówno częstość
wykorzystania, jak i chęci poruszania się tymi dwoma sposobami są na bardzo zbliżonym poziomie. Należy też zauważyć
że krakowscy rowerzyści to również kierowcy lub pasażerowie
samochodów osobowych. W ponad 71% gospodarstwach domowych respondentów badania jest przynajmniej jeden samochód osobowy (prywatny lub służbowy). Co ważne, 39%
ankietowanych to główni kierowcy posiadanych w gospodarstwie pojazdów. Wartości te są zgodne z średnimi dla ogółu
mieszkańców Krakowa, gdzie na 1000 osób zarejestrowanych
w gminie jest 550 samochodów (55%).
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Czynniki zachęcające i zniechęcające
do podróżowania rowerem
Czynniki mogące zachęcić do częstszego korzystania z roweru zostały wskazane na podstawie odpowiedzi na pytanie
rankingowe – „Co zachęciłoby Panią/Pana do częstszej jazdy
po Krakowie?” (tabela 1). Z analizy odpowiedzi wynika, że
do częstszej jazdy rowerem po Krakowie najbardziej zachęciłoby zwiększenie liczby dróg rowerowych (średnia pozycja
w rankingu 6,0), poprawa ich ciągłości (5,8) oraz polepszenie ich stanu technicznego (4,1). Czynniki te były uznawane
za najistotniejsze niezależnie od wieku i płci badanego, przy
czym drogi rowerowe nieznacznie bardziej zachęcają „rowerzystów rekreacyjnych”. Stosunkowo ważnym elementem
poprawy infrastruktury byłoby ograniczanie i spowalnianie
ruchu samochodowego (3,8) – ten czynnik okazał się najważniejszy dla „rowerzystów całorocznych”. Nieco mniej
istotne okazało się zwiększanie liczby rekreacyjnych tras
rowerowych (3,6). Przy czym dla rowerzystów jeżdżących
sezonowo, w celach rekreacyjno-sportowych, czynnik ten
był uznawany za zdecydowanie zachęcający (średnia pozycja
w rankingu dla tej grupy była wyższa od ogółu badanych
o 0,6). Za mniej atrakcyjne elementy przyczyniające się do
wzrostu ruchu rowerowego badani uznali „zwiększenie licz-

by stojaków rowerowych” i „edukację z zakresu przepisów
o ruchu drogowym” (odpowiednio 2,9 i 2,6). Co ważne, obydwa te elementy najsłabiej przekonałaby rowerzystów, dla
których rower służy głównie celom rekreacyjnym.
Aby sprawdzić, czy szczegółowe rozwiązania infrastrukturalne są aprobowane przez badanych, zadano dodatkowe
pytanie. Po zapoznaniu się z grafikami i zdjęciami ilustrującymi poszczególne rozwiązania, badani mieli ocenić ich potencjał w skali od 1 do 5 (gdzie 1 to czynnik zupełnie niezachęcający, a 5 bardzo zachęcający). Elementami najbardziej
pożądanymi przez krakowskich rowerzystów są drogi rowerowe oraz pasy rowerowe. Jednoznacznie opowiedziało się za
nimi blisko 89% i 87% ankietowanych. Bardzo duży potencjał w rozwoju krakowskiej infrastruktury rowerowej mają
przejazdy rowerowe oraz kontrapasy (odpowiednio 76,9%
i 74,8% wskazań). Mniejszy, aczkolwiek znaczący odsetek
badanych, dobrze ocenił śluzy rowerowe, wiaty i stojaki rowerowe oraz strefy uspokojonego ruchu. Jeszcze mniej respondentów (57,5%) wybrało ścieżki pieszo-rowerowe.
Porównując wybrane aspekty infrastruktury rowerowej
pod kątem ich ważności (czy zachęca do jazdy) oraz ich
średnie oceny, widać, iż liczba dróg rowerowych – a zwłaszcza ciągłość ich sieci – jest na poziomie będącym zdecydowanie poniżej oczekiwań. Natomiast stosunkowo mało różnią się od siebie oceny i ważności liczby stojaków rowerowych oraz utrzymania infrastruktury.
Analizując odpowiedzi na pytanie o stan poszczególnych
elementów infrastruktury rowerowej, widać, że ankietowani
zdecydowanie najgorzej oceniali ciągłość sieci dróg rowerowych (tabela 2). Ocenę złą lub bardzo złą wystawiło jej ponad
83% badanych. Jedynie 1,6% respondentów było odmiennego zdania, a pozostali (15,4%) wybrali odpowiedź „ani dobrze, ani źle”. Z badania wynika, że krakowscy rowerzyści są
wyraźnie niezadowoleni ze stanu wjazdów i zjazdów na drogi
rowerowe. Odpowiedzi negatywnych było ponad 60%, co
w stosunku do 9,4% pozytywnych ocen można uznać za wynik zdecydowanie niekorzystny. Wyraźną przewagę złych
ocen widać również w odniesieniu do: liczby dróg rowerowych (54,4% odpowiedzi źle lub bardzo źle), ilości stojaków
rowerowych (52,1%), funkcjonalności dróg rowerowych
(47,8%) oraz utrzymania dróg rowerowych (43%). Jedynym

Tabela 1

Tabela 2

Rys. 1. Czym podróżują, a czym chcą podróżować krakowscy rowerzyści
Źródło: opracowanie własne

Co zachęciłoby do częstszej jazdy na rowerze po Krakowie
Czynniki

Ocena
ogółem
[%]

Ocena stanu elementów infrastruktury rowerowej

Ocena z uwzględnieniem typu rowerzysty
całoroczni
sezonowi
sezonowi
transport [%] transport [%] rekreacja [%]

Elementy infrastruktury

Ocena zła
i bardzo zła [%]

Ocena dobra
i bardzo dobra [%]

więcej dróg rowerowych

6,0

5,7

6,1

6,3

oznakowanie drogowe
(poziome/pionowe)

21,3

35,8

ciągłość sieci dróg rowerowych

5,8

5,8

5,9

5,8

utrzymanie dróg rowerowych

43,0

18,6

lepszy stan dróg rowerowych

4,1

4,3

4,1

3,9

ograniczenie i spowolnienie
ruchu samochodowego

13,5

4,2

3,7

3,3

funkcjonalność dróg rowerowych
(projekt i wykonanie)

47,8

3,8

więcej rekreacyjnych tras rowerowych

3,6

3,2

3,4

4,2

liczba stojaków dla rowerów

52,1

13,6

więcej stojaków na rowery

2,9

2,7

3,0

2,8

liczba dróg rowerowych

54,4

7,2

edukacja rowerowa
(znajomość przepisów)

wjazdy i zjazdy z dróg rowerowych

60,1

9,4

2,6

2,8

2,4

2,5

ciągłość sieci dróg rowerowych

83,6

1,6

Uwaga: w tabeli podano wartości średnie pozycji rankingowych w skali 1-7, gdzie 7 = najbardziej zachęca

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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elementem, który uzyskał przewagę ocen pozytywnych nad
negatywnymi było oznakowanie drogowe. 35,8% ankietowanych uznało stan poziomych i pionowych oznaczeń infrastruktury rowerowej jako dobry lub bardzo dobry.

A co z przestrzenią?
Ważnym elementem badań społecznych powinny być pytania dotyczące zachowań przestrzennych rowerzystów.
Wiedza o dziennej ścieżce rowerzystów pozwala badaczom
lepiej ocenić jego opinię o infrastrukturze rowerowej i interpretować odpowiedzi.
W analizowanej ankiecie pytano o miejsce zamieszkania
w jednym z 5 rejonów miasta oraz przemieszczenia pomiędzy
nimi (rys. 2). Zdecydowana większość ankietowanych podróżowała poza swój rejon zamieszkania – średnio 84,6%, najmniej w rejonie Śródmieścia – 77,8%. Śródmieście było z kolei
najczęstszym miejscem docelowym (dla 90,6% rowerzystów).
Świadczy to o bardzo dużym znaczeniu centrum miasta dla
rowerzystów, gdzie rowerem można poruszać się dużo swobodniej niż innymi środkami transportu. Pozostałe rejony osiągały
wartości na poziomie mniejszym niż 62,4%. Ich znaczenie
w hierarchii celów było prawdopodobnie wypadkową funkcji
pełnionych przez dany rejon i jego dostępności przestrzennej.
Rejon Nowej Huty – najbardziej odizolowany od innych – był
celem tylko 28,7 % rowerzystów. Jeśli chodzi o mieszkańców
Śródmieścia, to największe znaczenie miał dla nich rejon
Krowodrzy – co wiązać można z nagromadzeniem tam wielu
miejsc pracy i ważnych funkcji (w tym akademickiej).
Bardzo ważnym zagadnieniem, objętym badaniem, był
średni rzeczywisty dzienny dystans pokonywany na rowerze w Krakowie. Średnio wynosił on 14,8 kilometra.
Najwięcej, bo ponad 450 podróży odbywanych było na dystans 8–12 kilometra (rys. 3). Mniej rowerzystów jest
skłonnych podróżować na dalsze odległości. Generalnie
49% badanych dziennie pokonywało mniej niż 12 kilometrów, a 84,1% mniej niż 22 kilometra. Wyniki te mogą być
użyteczne przy konstrukcji funkcji oporu odległości dla rowerzystów i w konsekwencji do modelowania i prognozowania ruchu rowerowego w mieście. Brakowało dotychczas
tak szczegółowych danych dotyczących pokonywanych dystansów dla polskich miast. Wyjątkiem są informacje dotyczące miast powyżej 400 tysięcy mieszkańców, prezentowa-

Rys. 3. Rozkład częstości średniego rzeczywistego dziennego dystansu pokonywanego przez
krakowskiego rowerzystę
Źródło: opracowanie własne

ne w raporcie firmy Obserwator [2], gdzie osiągnięto podobne, choć mniej szczegółowe, wyniki.
Podczas badania niespodziewanie pojawiła się informacja o przebiegu tras pokonywanych przez rowerzystów.
W pytaniu: ile kilometrów respondent przejeżdża lub jest
w stanie przejechać po mieście na rowerze?, ankietowani
kreślili pokonywane przez siebie trasy na załączonej mapie,
a odpowiednie narzędzie zliczało ich dokładną długość.
Przebiegi tras zostały zapamiętane w systemie. W większości przypadków trasa wyznaczana była na tyle dobrze, że
z łatwością można było odczytać, którą ulicą jechał rowerzysta. Z blisko 18006 badanych przez Internet rowerzystów 770 ankietowanych naniosło swoje trasy na mapę,
z czego 605 nadawało się do dalszej analizy. Ze względu na
to, iż pytanie o przebieg dziennych tras nie było zadane
wprost, otrzymane wyniki mogą być traktowane jedynie
jako wskazówka, jak wyglądają aktualne potoki rowerzystów w Krakowie. Brak powiązania konkretnej trasy z ankietą danego rowerzysty uniemożliwił też głębszą analizę
tych wyników. Trudno jednak takie dane całkowicie odrzucać, dlatego właśnie autorzy podjęli się ich analizy.
Badanie tras doprowadziło do kilku wniosków:
1) Przez centrum miasta przebiega większość tras badanych rowerzystów (rys. 4). W obrębie drugiej obwodnicy miasta koncentruje się 70% podróży. Podkreśla to
znaczenie centrum dla rowerzystów zarówno jako miejsca tranzytowego, jak i docelowego. Przebieg tras wynika w dużej mierze z koncentrycznego układu ulic tej
części Krakowa. W jego historycznej części, położonej
w okolicach Rynku Głównego (A), na północ i północny
zachód od niego, sieć równorzędnych dróg jest gęstsza
i tym samym ruch rowerowy rozprasza się na wiele ulic,
po których samochody zwykle nie poruszają się szybko.
W innych rejonach miasta ruch cyklistów koncentruje
się wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, gdyż
zwykle nie ma alternatywy szybkiego dojazdu do centrum spokojniejszymi trasami.
6

Rys. 2. Rejony badawcze dla oceny podróży rowerzystów
Źródło: opracowanie własne
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Wielkość próby przed losowaniem do wartości założonych kwot. Respondenci,
którzy wypełniali ankietę papierową (PAPI – blisko 5% próby) nie nanosili śladów
swoich podróżny.

Transport miejski i regionalny 09 2013

Rys. 4. Trasy części badanych rowerzystów ( A – Rynek Główny, B – Rondo Mogilskie, C – Rondo
Grzegórzeckie, D – Bulwary Wiślane, E – al. Pokoju, ul. Grzegórzecka, Dietla, F – ul. Mogilska,
G – fragment al. Pokoju, H – ul. Wielicka, Limanowskiego, Starowiślna, I - ul. Wadowicka, J – ul.
Królewska, K – al. 28-Listopada, L – ul. Brodowicza, Olszyny, Pilotów)
Źródło: opracowanie własne

2) Generalnie można uznać, że istnienie infrastruktury rowerowej (dróg rowerowych, dróg pieszo-rowerowych,
kontrapasów, ulic o uspokojonym ruchu) kanalizuje ruch
rowerowy. Są jednak takie odcinki, na których rowerzyści
muszą uczestniczyć w intensywnym ruchu drogowym
z samochodami lub poruszać się po chodnikach razem
z pieszymi, co może prowadzić do konfliktów pomiędzy
uczestnikami ruchu. Według autorów dotyczy to odcinków: fragmentu ulicy Mogilskiej (F), alei Pokoju (G), ulic
Wielickiej, Limanowskiego, Starowiślnej (H), Wadowic
kiej (I), Królewskiej (J), alei 29-Listopada (K) i ulic
Brodowicza, Olszyny, Pilotów (L). Większość badanych
omijało drogi o dozwolonej prędkości 70 km/h.
3) Rowerzyści wybierają zwykle drogę, która pozwoli im
najszybciej dotrzeć do celu. Widać to jasno, analizując pojedyncze trasy rowerowe. Większość z nich biegnie do
celu najkrótszą możliwą drogą. Z kolei bardzo popularna
trasa Bulwarów Wiślanych (E) pozwala ominąć centrum
miasta szybciej ze względu na brak świateł, chociaż jest
dłuższa od swojej alternatywy (D), głównej drogi, o około
1 kilometra. W tym przypadku trudno jednoznacznie
rozstrzygnąć, czy na jej korzyść przemawia bardziej czas
czy większy komfort i bezpieczeństwo jazdy.
4) Znaczenie ma też tutaj opór odległości. Im dalej znajdują się od nas nasze cele podróży, tym chętniej wybierzemy inny środek transportu niż rower – np. samochód,
komunikację miejską. Dowodzą tego trasy rowerzystów
z różnych części miasta oddalonych od centrum. Na
przykład mieszkańcy osiedli i domków jednorodzinnych
położonych w odległości od 5 do 13 kilometrów od
Rynku nie docierają zwykle do punktów położonych „za
centrum”, patrząc z ich perspektywy.

Wykorzystanie wyników i dalsze perspektywy badań
Wyniki badania zostały upublicznione w Internecie w postaci raportu oraz na konferencji prasowej rozpoczynającej
kolejny etap projektu Krakowskiego Dialogu Cyklicznego.
Pozwoliło to na wzbogacenie dyskusji nad polityką rowerową miasta o tzw. konglomerat wiedzy uspołecznionej (kolektywnej) pochodzącej od mieszkańców Krakowa korzystających z roweru jako środka transportu. Łączenie w projekcie Krakowskiego Dialogu Cyklicznego doświadczenia
eksperckiego (przedstawiciele ZIKiT, GDDiA) z danymi
ankietowymi oraz opinią odpowiednio zrekrutowanych
mieszkańców (partycypatorów dzielnicowych) pozwoliło
metodologicznie przybliżyć go do prowadzonych na całym
świecie „sondaży deliberowanych”.
Wyniki ankiety mogą być wykorzystane do konstrukcji
modeli ruchu rowerowego oraz lepszego programowania
polityk rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji tego
środka transportu. Przykładem wykorzystania modelu ruchu rowerowego do podejmowania decyzji odnośnie budowy nowych odcinków sieci dróg rowerowych jest artykuł
Kowalskiego i in. [4].
W kolejnych badaniach więcej uwagi należy poświęcić
wyznaczaniu dokładnych tras przez rowerzystów. Tutaj ta
informacja pojawiła się przy okazji, dotyczyła tylko części
badanych i nie była powiązana z resztą ankiety. Analiza potoków rowerzystów i porównanie ich z potokami samochodów prowadzi do ciekawych wniosków w kwestii bezpieczeństwa, rozbudowy i modernizacji sieci dróg rowerowych.
Wyniki niniejszego badania nie pozwoliły obliczyć funkcji
oporu odległości w zależności od różnych celów podróży,
a jak pokazują badania J. Larsen i in. [5], M. Iacono i in.
[6], rowerzyści są skłonni pokonywać większe odległości
w drodze do pracy niż do szkoły czy placówek handlowych.
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Regionalna sieć transportowa
determinantą lokalizacji
centrów logistycznych
w województwie łódzkim1
Streszczenie. Artykuł określa wpływ lokalizacji i znaczenia węzłów transportowych, przebiegu sieci drogowej na rozmieszczenie centrów logistycznych. Analiza oparta była na danych dotyczących istniejącej i aktualnie
rozwijanej sieci drogowej o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dzięki zrealizowanym badaniom możliwe było wskazanie, w jakim zakresie rzeczywiście uwzględniono wagę węzłów sieci transportowej
oraz międzynarodową i lokalną politykę transportową w dotychczasowych
decyzjach lokalizacyjnych. Pod względem metodycznym udało się wskazać
lokalizacje optymalne. Przede wszystkim udało się jednak ocenić podjęte
dotąd decyzje lokalizacyjne, w tym wskazać znaczenie różnych determinant
owych decyzji. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy sformułowali
uniwersalne rekomendacje dotyczące rozwoju regionalnej sieci transportowej. Realizacja tematu wynikała z badań podjętych przez autorów na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi. Badania dotyczyły charakterystyki i kierunków
rozwoju intermodalnych centrów logistycznych w kontekście funkcjonowania Transeuropejskich Sieci Transportowych (TEN-T) w województwie
łódzkim, a w szczególności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.
Słowa kluczowe: transport regionalny, węzły transportowe, TEN-T,
polityka transportowa, województwo łódzkie

Do analizy określenia wpływu lokalizacji i znaczenia węzłów transportowych, przebiegu sieci drogowej na lokalizację centrów logistycznych wykorzystano dane dotyczące
sieci dróg wojewódzkich i krajowych (w tym dróg ekspresowych i autostrad) oraz linii kolejowych normalnotorowych w granicach województwa łódzkiego. Poza funkcjonującymi już odcinkami dróg do badania włączono również te, które zgodnie z informacjami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, są na etapie budowy. Dzięki
przeprowadzonym przez autorów badaniom możliwe było
wskazanie, w jakim zakresie rzeczywiście uwzględniono
wagę węzłów sieci transportowej oraz międzynarodową
i lokalną politykę transportową w dotychczasowych decyzjach lokalizacyjnych. Pod względem metodycznym udało
się wskazać lokalizacje optymalne (wyłącznie z perspektywy założonych kryteriów). Przede wszystkim udało się
jednak ocenić podjęte dotąd decyzje lokalizacyjne, w tym
wskazać znaczenie różnych determinant owych decyzji.1
1 © Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: T. Napierała
34%, M. Adamiak 33 %, Sz. Wiśniewski 33%.
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Planowanie lokalizacji centrum logistycznego powinno
spoczywać w rękach instytucji posiadających kompleksową
wiedzę na temat umiejscowienia tego typu inwestycji w sieci
transportowej kraju. Podanie lokalizacji jest wypadkową
wielu elementów: założeń polityki transportowej państwa,
rozmieszczenia istniejącej i planowanej infrastruktury liniowej i punktowej, kierunków przewozu oraz struktury i natężenia ciągów ładunków [1]. Konfigurowanie wzrostu liczby
centrów logistycznych na terytorium kraju jest zależne między innymi od układu przestrzennego punktów modalnych,
tj. takich, gdzie przemieszczaniu ładunków towarzyszą najmniejsze koszty. Układ ten jest uzależniony od stanu infrastruktury transportowej, który niewątpliwie wpływa na
koszty transportu. Kolejnym czynnikiem jest logisty
kochłonność obszaru, określająca jego przygotowanie do absorpcji rozwiązań logistycznych [2]. Logistykochłonność
mierzona jest infrastrukturą transportowo-logistyczną, taką
jak magazyny, centra dystrybucyjne i logistyczne, porty itp.
[3]. Uzupełnieniem analizy jest ocena wysokości kosztów dostępności danego rynku i powierzchni inwestycyjnej.
Rozważając przyszłościowe trudności transportowe, powinno się systematycznie dążyć do tego, aby centra logistyczne
w maksymalnym stopniu opierały się na transporcie kolejowym
i na wielorakich środkach transportu (transport multimodalny,
intermodalny). Optymalna lokalizacja centrów logistycznych
to obszary, w których występują punkty przestrzeni, gdzie krzyżują się cztery różne formy transportu (drogowy, kolejowy, morski i lotniczy). Biorąc pod uwagę specyfikę sieci komunikacyjnej
regionu łódzkiego, nie ma możliwości wystąpienia tak dobrej
rejonizacji. Należy zatem poszukiwać optymalnej lokalizacji
uwzględniającej transport drogowy2 oraz kolejowy3.
2

Mowa o autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach lokalnych o parametrach
geometrycznych i wytrzymałościowych umożliwiających przewóz kontenerów pomiędzy terminalem kontenerowym i punktem nadania/odbioru kontenera oraz drogach lokalnych o parametrach geometrycznych i przepustowości umożliwiających dostarczanie
partii towarów z magazynów składowych w centrach logistycznych do odbiorców.

3

Autorzy wskazują na linie kolejowe o parametrach technicznych umożliwiających
przewóz towarów z prędkością eksploatacyjną 120 km/godz. oraz bocznice kolejowe o parametrach technicznych umożliwiających dojazd pociągów blokowych
z głównej linii kolejowej do terminalu kontenerowego.
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Centra logistyczne potrzebują infrastruktury drogowej
o odpowiedniej specyfice. Z jednej strony infrastruktura
musi odznaczać się dużą wytrzymałością na naciski powierzchniowe (spowodowane ruchem samochodów o dużych naciskach na osie). Z drugiej zaś – musi stanowić połączenie z drogami ekspresowymi i autostradami pozwalającymi na dojazd do centrum logistycznego pojazdów ciężarowych. Niezbędne jest też, aby infrastruktura odznaczała się dużą przepustowością ze względu na transport dostawczy średnio- i małotonażowy obsługujący nadawców
i odbiorców skupionych wokół centrum logistycznego.
Infrastruktura transportowa jest koniecznym czynnikiem
warunkującym procesy transportu towarów przez operatorów logistycznych.
Należy zwrócić uwagę na szczególną rolę, jaką pełnią węzłowe obiekty logistyczne w kreowaniu przepływów transportowych danego regionu. Centra o charakterze lokalnym czy
regionalnym (szczególnie te zlokalizowane w pobliżu miast)
generują szereg korzyści, m.in. w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego podmiotów działających na terenie danego miasta. Zwiększając dostępność do infrastruktury transportowej, stymulują kooperację gospodarczą. Odpowiednia implementacja centrum logistycznego w istniejący układ komunikacyjny może przyczynić się do optymalizacji przepływów
w sieci poprzez likwidację nieefektywnych przewozów, redukowanie wysokiego poziomu natężenia ruchu oraz odciążenie
niewydolnych odcinków infrastruktury transportowej. Jest to
możliwe m.in. dzięki równomiernemu rozkładaniu przepływów w czasie i przestrzeni. Kolejną korzyścią płynącą z właściwego zlokalizowania centrum jest zredukowanie niekorzystnego oddziaływania transportu (zanieczyszczenia typu pasmowego, wypadki) na środowisko naturalne danego obszaru.
W tym znaczeniu centra logistyczne można uznać za rozwiązanie części problemów wynikających z niesprawnego systemu
transportowego, chociażby dzięki rozładowywaniu kongestii
[4]. Z drugiej zaś strony, jeśli lokalizacja centrum nie jest przeprowadzana holistycznie i realizowany obiekt jest nieprzygotowany do danego obszaru, możliwe jest wywołanie odwrotnych
skutków. Jeżeli system transportowy danego obszaru nie jest
odpowiednio wydolny i nie jest wyposażony w infrastrukturę
o odpowiednich cechach, to towarzyszący centrom przepływ
środków transportu ładunków może przyczynić się do dewastacji lokalnej sieci i w pewnej mierze sparaliżować funkcjonowanie lokalnej społeczności. Oczywiście centra z czasem wymuszają postęp w systemie infrastrukturalnym, stając się przyczynkiem do rozwoju sieci transportowej czy telekomunikacyjnej.

Determinanty lokalizacji centrów logistycznych
Określenie miejsc dogodnych dla lokalizacji centrów logistycznych w województwie łódzkim zostało przeprowadzone z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania poszczególnych wycinków przestrzeni geograficznej. Liszewski,
Maik [5, 6] i Matykowski [7] wskazują na brak możliwość
opisania przestrzeni bez uwzględnienia elementów składowych, budujących jej strukturę. Dopiero zastosowanie
podejścia omawiającego przestrzeń jako zbiór zidentyfiko-

wanych, podstawowych elementów/układów i łączących je
relacji przestrzennych oraz funkcjonalnych daje możliwość
zrozumienia jej istoty. W związku z tym autorzy zdecydowali się na wybór następujących zmiennych obrazujących
lokalizacje centrów logistycznych na terenie województwa
łódzkiego:
1. waga punktowych elementów sieci transportowej określona wartością węzłów transportowych,
2. waga liniowych elementów sieci transportowej mierzona gęstością sieci drogowej,
3. międzynarodowa polityka transportowa zobrazowana
gęstością szlaków klasyfikowanych do TEN-T,
4. lokalna polityka transportowa mierzona wysokością wydatków majątkowych na transport w budżetach gmin.
Wartości wybranych zmiennych zostały zagregowane
do obszarów gmin województwa łódzkiego.
Uznanie węzła transportowego za potencjalną determinantę lokalizacji oparte jest na twierdzeniu, że punkt styku
linii transportowych, a nie tylko ich przebieg, świadczy
o dostępności komunikacyjnej danego obszaru. Doskonałym
przykładem są autostrady, które mimo wielkiego znaczenia
w optymalizacji przepływu ludzi i towarów, nie mogą pełnić swojej funkcji bez wyznaczonych miejsc dekompozycji
i przekierowania ruchu. Potwierdzają to opracowania z zakresu inżynierii ruchu drogowego i bezpieczeństwa [8],
analizy przepływu ruchu drogowego [9], oraz opracowania
z zakresu infrastruktury logistycznej [10]. Wartość węzła
transportowego równa jest indeksowi o wartości wynikającej z klasyfikacji węzłów ze względu na tworzące go przecięcie dwóch lub więcej ciągów komunikacyjnych. Wartość
węzła była przypisywana zgodnie z zasadą hierarchii ciągów
komunikacyjnych ich nadrzędności względem linii kolejowych. Zastosowano następujące wartości węzłów: autostrada (1,4), droga ekspresowa (1,2), droga krajowa (1,0), droga wojewódzka (0,9), inne kategorie dróg (0), linie kolejowe (1 lub wartość drogi przecinającej). Za wyjściową wartość w gminie dla potrzeb oszacowania lokalnej statystyki
Getisa-Orda uznano 0,1.
Odpowiednia zasobność regionu w infrastrukturę transportu i telekomunikacji wpływa korzystnie na jakość krajowego i regionalnego systemu logistycznego. Obszar, dzięki
odpowiedniemu nasyceniu infrastrukturą, zyskuje możliwość tworzenia intermodalnych rozwiązań transportowych
i efektywnego wykorzystania korzyści płynących z lokalizacji w obrębie korytarza transportowego [10]. W opracowaniu wyróżniono dwie zmienne oparte na gęstości sieci
transportowej. Pierwsza z nich dotyczy pełnej sieci drogowej w poszczególnych jednostkach badawczych. Druga natomiast odnosi się do szlaków transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Sieci transeuropejskie tworzone są przez
Unię Europejską w infrastrukturze transportowej (TEN-T,
z ang. Trans-European Transport Networks), ale również
w infrastrukturze telekomunikacyjnej (eTEN, z ang. TransEuropean Telecomunications Networks) i energetycznej
(TEN-E, z ang. Trans-European Energy Networks). TEN-T
obejmuje nie tylko infrastrukturę transportową, ale rów-
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nież systemy zarządzania ruchem oraz systemy geograficznego pozycjonowania. Na infrastrukturę transportową
składają się sieci drogowe i kolejowe, sieci i porty żeglugi
śródlądowej, autostrady morskie i porty żeglugi morskiej,
porty lotnicze. Infrastrukturę transportową tworzą również
inne węzły intermodalne i multimodalne, łączące wymienione rodzaje sieci [11]. Znaczenie zmiennej wyrażonej gęstością szlaków TEN-T jest związane z jej ponadnarodowym charakterem oraz naciskiem na jej rozwój, modernizację oraz wymagania interoperacyjności w dokumentach
strategicznych Unii Europejskiej.
Koszt utrzymania i rozwoju infrastruktury zobrazować
można wysokością wydatków majątkowych na transport
w budżetach gmin. W prowadzonej analizie zdecydowano
się wykorzystać dane pochodzące z lat 2009–2011. Autorzy
pragną powołać się przy wyborze tej zmiennej na wcześ
niejsze opracowania dotyczące wydatków budżetowych
jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one turystyki, jednak wykazują istotny wpływ kompozycji budżetu na
warunki panujące na obszarze gminy [12, 13].

Rola węzłów transportowych w optymalizacji lokalizacji
centrów logistycznych w województwie łódzkim
Poszukiwano lokalizacji centrów logistycznych optymalnych
ze względu na rozmieszczenie i wagę węzłów transportowych.
Zmienna ta jest najistotniejszą determinantą dotychczasowych decyzji lokalizacyjnych centrów logistycznych, co wykazano w dalszej części opracowania. Autorzy dokonali przestrzennej standaryzacji węzłów. Została ona oparta na lokalnej
statystyce Getisa-Orda [14] oraz zmodyfikowanym modelu
grawitacji Reilly’ego [15]. Wykorzystanie tych dwóch podejść
autorzy argumentują potrzebą porównania danych pochodzących z jednostek badawczych, z uwzględnieniem relacji przestrzennej: lokalnej i w skali całego województwa. Wartości
lokalnej statystyki Getisa-Orda informują o kształtowaniu się
wartości badanej cechy (wartości węzłów transportowych) nie
tylko w badanej jednostce (gminie), ale również w jednostkach sąsiednich. Miara pozwala określić obszary przestrzennego ciążenia (przestrzennej koncentracji) wysokich bądź niskich wartości analizowanego zjawiska (rys. 1).
Model grawitacji wymaga wprowadzenia danych dotyczących dokładnie dwóch jednostek badawczych. Mody
fikatorem wartości jest kwadrat odległości euklidesowej
między centroidami par gmin. Obliczenia zostały przeprowadzone dla każdej możliwej kombinacji między gminami.
Wartości poszczególnych połączeń zostały poddane standaryzacji, następnie zsumowane i powiązane z obszarem
gmin. Zadaniem modelu grawitacji jest określenie najkorzystniejszych warunków lokalizacji intermodalnych centrów
logistycznych w przestrzeni całego województwa ze względu
na występowanie węzłów transportowych. Wyniki analizy potwierdzają korzystną lokalizację miast Łódź i Piotrków
Trybunalski oraz gminy Łask (rys. 2). Wpływa na nie zasobność w połączenia komunikacyjne wymienionych gmin
oraz relatywnie korzystne sąsiedztwo.
Dokończenie tekstu na stronie 25
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Rys. 1. Przestrzennie standaryzowana ważona wartość węzłów transportowych w gminach
(statystyka lokalna Getisa-Orda)
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Przestrzennie standaryzowana ważona wartość węzłów transportowych w gminach
(model grawitacji)
Źródło: opracowanie własne.
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Most drogowy przez Wisłę
w Toruniu – inwestycja
na miarę XXI wieku1, 2

Streszczenie. Artykuł przedstawia problemy budowy nowego mostu
drogowego wraz z drogami dojazdowymi w Toruniu. Jest to jedna z największych obecnie prowadzonych tego typu inwestycji w Polsce współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności.
W skład przedsięwzięcia realizowanego od listopada 2010 roku, poza
mostem przez Wisłę, wchodzi także kilka innych obiektów inżynierskich, takich jak tunele, estakady, wiadukt nad linią kolejową, przejście
podziemne, mury oporowe. Początek inwestycji zlokalizowany jest na
placu Daszyńskiego, skrzyżowaniu istniejących dróg krajowych (DK)
nr 15 i 80. W miejscu istniejącego skrzyżowania powstaje trzypoziomowy węzeł drogowy: skrzyżowanie w kształcie ronda na poziomie terenu, tunel pod placem w ciągu ulicy Wschodniej i estakada łącząca
ulicę Żółkiewskiego z Szosą Lubicką w kierunku osiedla Rubinkowo.
Zmianom podlega również linia tramwajowa łącząca centrum miasta
z toruńskimi osiedlami. Sam most to ponad 18 tysięcy ton konstrukcji
stalowej, 65 tysięcy metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego, 11
km przebudowanych i wybudowanych dróg, 2 olbrzymie przęsła łukowe po 270 m długości i 50 m wysokości każde, unikatowa technologia
montażu oraz zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.
Najdłuższe w Polsce przęsła łukowe mostu doskonale wkomponują się
w jedną z najpiękniejszych panoram rzecznych, a całe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu dla obszaru chronionego
NATURA 2000.
Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, infrastruktura drogowa,
budowa mostu

Toruńskie przeprawy wczoraj i dziś12
Toruń to 200-tysięczne miasto położone w centrum województwa kujawsko-pomorskiego. Od początku swojej prawie 800-letniej historii jest ściśle związane z rzeką Wisłą, od
której zależał jego intensywny rozwój na przestrzeni XV–
XVII wieku. Duże znaczenie dla miasta miał nie tylko transport towarów rzeką do Gdańska, ale także połączenie obu
brzegów zwiększające możliwości gospodarcze i handlowe
zarówno Torunia, jak i całego regionu. Już w połowie XV
wieku pojawił się pierwszy most pontonowy, zastąpiony na
początku XVI wieku stałą konstrukcja drewnianą. Kolejne
mosty drewniane były niszczone przez powodzie, spływającą krę, a koszty ich budowy i utrzymania znacznie przewyższały wpływy z opłat za przejazd. Ostatni most drewniany
o konstrukcji kratownicowej spłonął w 1877 roku i został
tymczasowo zastąpiony przez przeprawę promową.
1

© Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację: A. Orłowski
50%, T. Tupalski 50 %.

2

Autorzy dziękują paniom Agnieszce Kobus-Pęńsko, Iwonie Szczepańskiej oraz
Agnieszce Janus za pomoc oraz udostępnienie materiałów.

Pierwszym toruńskim mostem stalowym był wybudowany w latach 1870–1873 most kolejowy, ważna część
pruskiego układu kolejowego (Berlin–Poznań–Olsztyn–
Wystruć). Przeprawę zaprojektowano jako element systemu fortyfikacji Dolnej Wisły z funkcjonalnością kolejowo-drogową, co w pewnym stopniu poprawiło funkcję komunikacyjną Wisłą. Pożar mostu drewnianego spowodował,
że przez prawie 60 lat był to jedyny stały most drogowy
w Toruniu. Decyzję o budowie nowego podjęto w 1927
roku. Do realizacji przeprawy wykorzystano elementy
z rozbiórki mostu w Opaleniu zbudowanego przez Niem
ców w latach 1907–1910. Rozebrane w latach 1928–1929
elementy mostu przetransportowano barkami do Torunia.
Budowę przeprawy zakończono w 1932 roku, a uroczyste
otwarcie wraz z nadaniem nazwy most Piłsudskiego, nastąpiło w 1934 roku.

Most przez rzekę Wisłę im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu

Rok budowy:
1928–1931
Nr drogi:
DK15, DK91
Długość całkowita:
900.00 m
Szerokość całkowita:
17.26 m
Szerokość jezdni:
9.00 m
Szerokość chodników:
2 x 4.13 m
Ukształtowanie jezdni w planie:
na prostej
Konstrukcja stalowa kratownicowa z jazdą dołem.
3 przęsła o pasach równoległych o rozpiętości 78 m i wysokości 10 m.
5 przęseł parabolicznych o rozpiętości 130 m i wysokości do 20,6 m.
Rozstaw dźwigarów głównych w osiach
12.1 m
Pomost jezdni – płyta żelbetowa na ruszcie stalowym.
Filary betonowe z okładziną kamienną.
Nawierzchnia jezdni i chodników: bitumiczna.
Izolacja: mastyks asfaltowy
Nośność:
300 kN
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Po uruchomieniu nowej przeprawy zdecydowano o zamknięciu dla ruchu kołowego mostu kolejowego, na którym,
w miejscu jezdni, położono drugi tor. W trakcie II wojny
światowej obydwa mosty były niszczone dwukrotnie, a funkcjonujące do dzisiaj przeprawy odbudowano w latach 1946–
1949. Obecnie oprócz swojej pierwotnej funkcji komunikacyjnej stanowią ważny element rzecznej panoramy Torunia,
będącej jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta (fot. 1). Podobne w konstrukcji mosty kratownicowe na
bazie łuków wyznaczają wschodnią oraz zachodnią granicę
wpisanej na listę UNESCO toruńskiej starówki.

Fot. 1. Na pierwszym planie most kolejowy przez Wisłę w Toruniu, w tle widok północnego
przęsła nowej przeprawy drogowej
Źródło : Miejski Zarząd Dróg w Toruniu . Autor: Grupa Falco

Potrzeba budowy drugiej przeprawy drogowej
przez Wisłę w Toruniu
W dobie dynamicznie rozwijającej się komunikacji samochodowej, szczególnie widocznej w ostatnim dwudziestoleciu, jedyna przeprawa drogowa przez Wisłę stanowi
„wąskie gardło” komunikacyjne na mapie drogowej miasta.
Hasło „korek na moście” na stałe wpisało się w klimat miasta. W latach 2002–2012 w Toruniu zanotowano wzrost
zarejestrowanych pojazdów z 85 do 118 tysięcy. Centrum
wraz z zespołem staromiejskim zlokalizowane na prawym
brzegu Wisły jest punktem docelowym dla mieszkańców
lewobrzeżnej części miasta dojeżdżających do pracy, uczelni, centrów handlowych itp. Znaczny udział, około 20%,
stanowi ruch tranzytowy północ-południe w ciągu drogi
krajowej nr 91. Toruńską starówkę odwiedza rocznie około
1,7 miliona turystów. Wszystko to powoduje, iż funkcjonujący obecnie most drogowy jest dalece niewydolny pod
względem przenoszenia natężeń ruchu. Ciągłe problemy
komunikacyjne hamują rozwój nie tylko Torunia, ale i całego regionu. Średnioroczny dobowy ruch pojazdów poruszających się po moście to ponad 40 tysięcy pojazdów na dobę.
Mimo remontów kapitalnych przeprowadzonych w 1974
i 1992 roku oraz bieżących napraw konserwacyjnych, między innymi nowego zabezpieczenia antykorozyjnego
w 2004 roku, intensywna eksploatacja istniejącego obiektu
doprowadziła do pogorszenia jego stanu technicznego.
Most Piłsudskiego wymaga remontu kapitalnego, co w przy
padku konieczności zamknięcia dla ruchu oznaczałoby
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przecięcie Torunia na dwie niezależne części. Wszystkie wymienione wyżej powody doprowadziły do przyjęcia przez
Radę Miasta Torunia w 2005 roku rezolucji zobowiązującej
prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego, do podjęcia działań mających na celu przygotowanie i realizację budowy
drugiej przeprawy drogowej przez Wisłę. Zbliżający się
moment otwarcia nowego mostu jest spełnieniem oczekiwań wielu pokoleń mieszkańców i całego regionu.

Strategiczne znaczenie inwestycji dla Torunia
Celem tej gigantycznej inwestycji jest poprawa płynności, przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przedsięwzięcie, po jego zakończeniu, uchroni miasto
przed paraliżem komunikacyjnym, wpłynie pozytywnie
na komfort jazdy kierowców oraz podniesie poziom turystycznej atrakcyjności miasta. Nowy most w Toruniu,
jak również ciąg dróg dojazdowych, po ich wybudowaniu
stanie się odcinkiem drogi krajowej nr 91 znajdującej się
w sieci TEN-T, przebiegającej przez Toruń. Trasa mostowa będzie alternatywą dla autostrady A-1 przebiegającej
w sąsiedztwie Torunia. Przyjęta lokalizacja oraz rozwiązania docelowej organizacji ruchu pozwolą na odsunięcie
ruchu tranzytowego od toruńskiej starówki. Nowoczesna
przeprawa drogowa odciąży także centrum miasta od ruchu wielkomiejskiego i tranzytowego zmniejszy poziom
hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeń powietrza w rejonach
osiedli mieszkaniowych.
Wpływ inwestycji na środowisko
W ramach przygotowań do realizacji zadania wykonano
szereg opracowań z dziedziny ochrony środowiska, w tym
w szczególności:
• raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko,
• opracowanie dotyczące wpływu realizacji zadania inwestycyjnego na prowadzoną restytucję ryb dwuśrodowiskowych,
• raport z inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krze
wów przeznaczonych do wycięcia w obszarze
NATURA 2000,
• opracowanie z monitoringu awifauny i płazów,
• raport z inwentaryzacji florystycznej,
• opracowanie potencjalnych zagrożeń dla funkcjonowania obszaru Natura 2000 PLH 40001 „Forty w Toruniu”.
Dodatkowo zaprojektowano przyjazne zwierzętom estakady, dzięki którym będą one mogły przemieszczać się
w rejonie dojazdów do mostu bez większych trudności.
Wnioski zawarte w wyżej wymienionych opracowaniach, jak również przyjęte rozwiązania architektoniczne
całej trasy mostowej jednoznacznie świadczą o tym, że nowoczesna podwieszana konstrukcja mostu wraz z układem
dróg dojazdowych sprawi, że całe przedsięwzięcie w niewielkim stopniu będzie ingerować w naturalne otoczenie,
a pojedyncza centralna podpora mostu zlokalizowana
w nurcie rzeki nie zakłóci pierwotnego biegu Wisły i zapewni żeglowność.
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Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu
wraz z drogami dojazdowymi”, w którego skład, poza mostem przez Wisłę, wchodzi także kilka innych obiektów inżynierskich, takich jak tunele, estakady, wiadukt nad linią
kolejową, przejście podziemne, mury oporowe, realizowane
jest od listopada 2010 roku.
Planowany termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na 30 listopada 2013 roku. Prace projektowe
trwały 4 lata, od 2005 do 2009 roku. Cała dokumentacja
oprócz standardowych rozwiązań technologicznych zawierała liczne uzupełnienia, takie jak: raporty oddziaływania
na środowisko, raporty z pomiarów natężeń ruchu i prognozy rozkładów ruchu do 2030 roku, projekty podziałów
geodezyjnych, dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, inwentaryzacje flory i awifauny itp.
Lokalizacja przedsięwzięcia i rozwiązania techniczne
Początek inwestycji zlokalizowany jest na placu Daszyńskiego,
skrzyżowaniu istniejących dróg krajowych (DK) nr 15 i 80
(fot. 2). W miejscu istniejącego skrzyżowania powstaje trzypoziomowy węzeł drogowy: skrzyżowanie w kształcie ronda na
poziomie terenu, tunel pod placem w ciągu ulicy Wschodniej
i estakada łącząca ulicę Żółkiewskiego z Szosą Lubicką w kierunku osiedla Rubinkowo. Na całym placu Daszyńskiego przebudowana zostanie infrastruktura podziemna tj. sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, światłowodowej,
elektrycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, ciepłowniczej,
trakcyjnej. Zmianom podlega również linia tramwajowa łącząca centrum miasta z osiedlami toruńskimi.
Od placu Daszyńskiego w kierunku Wisły nad terenami
osiedla Winnica budowany jest skomplikowany wysokościowo układ estakad łączących węzeł drogowy z dwuprzęsłowym
mostem na Wiśle. Długość mostu wynosi 540 metrów. Most
ma układ dwuprzęsłowy, gdzie elementami nośnymi są łuki

Rys. 1. Rzut z góry na inwestycję z zaznaczoną lokalizacją poszczególnych obiektów inżynierskich

Nowa przeprawa w liczbach
Wartość robót budowlanych według umowy zawartej w dniu 14.10.2010 r. pomiędzy
Inwestorem – Miejskim Zarządem Dróg a Generalnym Wykonawcą – Konsorcjum
firm: Strabag sp. z o.o. z Polski, Strabag AG z Austrii wynosi 553,11 mln zł.
Roboty budowlane na obiektach inżynierskich stanowią 78% wartości robót budowlanych całego kontraktu, a na robotach drogowych i branżowych stanowią
22% wartości robót budowlanych całego kontraktu.
Planowana ilość materiałów budowlanych do wbudowania dla całego przedsięwzięcia:
 konstrukcje stalowe około 18 700 ton,
 pale prefabrykowane wbijane około 4000 sztuk,
 pale wiercone 80 sztuk,
 stal zbrojeniowa około 8100 t,
 betonu konstrukcyjnego 65 000 m3.
Planowana ilość materiałów budowlanych do wbudowania dla mostu przez Wisłę:
 konstrukcje stalowe około 10 000 ton
 pale prefabrykowane wbijane około 1500 sztuk
 stal zbrojeniowa około 2100 t
 betonu konstrukcyjnego 18 000 m3

Fot. 2.
Plac Daszyńskiego w trakcie przebudowy. Widoczna dobrze zrealizowana
estakada Żółkiewskiego (łącząca
ul. Żółkiewskiego z Szosą Lubicką)
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.
Autor: Grupa Falco
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stalowe połączone zwornikami oraz podwieszony na wieszakach pomost. W środku nurtu Wisły powstała tylko jedna
podpora umiejscowiona na wyspie centralnej. Za Wisłą, na
lewym jej brzegu, znajdują się tereny zalewowe, które ze
względów ekologicznych oraz inżynierskich przekroczone są
estakadami aż do rejonu ulicy Rudackiej. Po przejściu przez
tereny zalewowe projektowany nowy ciąg drogowy wchodzi
pomiędzy ulicę Otłoczyńską i ulicę Kmicica. Następnie, po
przecięciu ulicy Rypińskiej, pokonaniu wiaduktem istniejącej
linii kolejowej, kieruje się poprzez dzielnicę przemysłową, ulokowaną przy ulicy Lipnowskiej, do ulicy Łódzkiej – obecnej
drogi krajowej nr 91. Skrzyżowanie z ulicą Łódzką zaprojektowano jako średnie rondo. Niezależnie od ciągu głównego trasy
łączącego plac Daszyńskiego (DK nr 15 i 80) z ulicą Łódzką
(DK nr 91), zaprojektowano również układ dróg zbiorczych
oraz ciągów pieszo-rowerowych umożliwiających prawidłową
obsługę terenów przyległych oraz powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego z projektowaną trasą główną.

Rys. 2. Widok z boku przęsła północnego
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Parametry techniczne całego przedsięwzięcia
 długość całej trasy – 4100 m,
 klasa drogi – G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu),
 węzły i skrzyżowania: węzeł trzypoziomowy na pl. Daszyńskiego oraz skrzyżowania z ulicami: Łódzką, Rypińską i Lipnowską,
 tunel w ciągu ulicy Wschodniej pod placem Daszyńskiego długości 120 m,
 estakada Żółkiewskiego o rozpiętości 300 m,
 estakada na terenie zalewowym – prawobrzeżna o rozpiętości 600 m,
 most przez Wisłę o rozpiętości 540 m (dwa przęsła łukowe po 270 m każde),
konstrukcja stalowa, jedna podpora na wyspie centralnej w nurcie rzeki,
 estakada na terenie zalewowym – lewobrzeżna o rozpiętości 830 m,
 przejście podziemne pod trasą w ciągu ulicy Rypińskiej z ciągiem pieszo-rowerowym,
 wiadukt nad linią kolejową o rozpiętości 110 m

Obiekt główny
Most przez Wisłę cechuje rekordowa rozpiętość przęseł
stalowej konstrukcji. Każdy łuk ma po 270 metrów długości i 50 metrów wysokości (mierzonej od najwyższego
punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Są to
najdłuższe przęsła mostu łukowego w Polsce (rys. 2). Na
potrzeby realizacji toruńskiej inwestycji zespół specjalistów
opracował innowacyjny sposób montażu łuków (fot. 3).
Parametry techniczne obiektu mostowego
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nośność obiektu: klasa „A” STANAG 150,
długość mostu: 540,00 mb,
rozpiętości: 270,0+270,0m,
ilość przęseł: 2,
szerokość całkowita: 24,00 m.
szerokość jezdni: 2 x 7,00 m
szerokość chodnika: 2 x 2,40 m
kąt skrzyżowania z nurtem rzeki: 78,4 stopnia
spadek podłużny: 0,50%
spadek poprzeczny jezdni: dwustronnny 2,0%

Fot. 3. Zamontowane przęsła nr 1 i nr 2 dźwigarów łukowych na podporach stałych.
Przygotowania do montażu pomostu
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.

Posadowienie obiektu
Do posadowienia obiektu przyjęto pale prefabrykowane
o wymiarach 0,4 x 04m, długości od 10 do 21 metrów pogrążane przez wbijanie.
Ławy fundamentowe podpór skrajnych w widoku z góry
stanowią dwie prostokątne stopy o wymiarach 13,2 x
34,8 m połączone dwoma poprzecznymi ławami długości
21,8 metra i szerokości 4,4 i 5,0 metrów. W przekroju poprzecznym ławy mają budowę schodkową. Dolny element
ma grubość 2,5 a górny 2,0 metry. Ława podpory nurtowej
ukształtowana jest w postaci dwóch stop ze ściętymi narożami w wymiarach 20,4 x 21,76 m połączonych ławą-zwornikiem szerokości 11,6 metra. W przekroju poprzecznym ławy posiadają podobną konstrukcję schodkową do
podpór skrajnych.
Podpory
Filary podpór w przekroju poprzecznym wybudowano
jako zbliżone do prostokąta z zaostrzonymi bokami od
strony zewnętrznej. Grubość filarów jest stała na całej wysokości i wynosi 1,40 metra natomiast szerokość filarów
u góry wynosi 9,1 metra. Wysokości filarów są zróżnicowane i wynoszą średnio 9,7 metra. Na zewnętrznych
stopach zaprojektowano betonowe wezgłowia łuków. Są
to masywne elementy o przekrojach dochodzących do 6 x
7 m. W przekroju poprzecznym wezgłowia zaprojektowano jako sześcioboki z dwoma osiami symetrii zwężającymi
się zbieżnie w kierunku styku ze stalowymi elementami
łuków. Wewnątrz nich zaprojektowano komorę przełazową umożliwiającą wejście do wnętrza łuków z poziomu
gruntu.
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Sztuczna wyspa
Podpora nurtowa (środkowa) mostu krzyżuje się z Wisłą
pod kątem 78,4° i ma kształt oscypka (rys. 3). W celu
ochrony podpory przed bezpośrednimi oddziaływaniami
rzeki oraz zabezpieczenia dna koryta w obrębie podpory przed jego rozmyciem zaprojektowano sztuczną wyspę
umocnioną od zewnątrz narzutem kamiennym.
Przy budowie wyspy w pierwszej kolejności zostały wykonane ścianki stalowe wbijane z jednostek pływających.
Następnie przestrzeń wewnątrz wyspy do projektowanej
rzędnej wypełniono gruntem częściowo pochodzącym z dna
rzeki. Głowice ścianki wokół sztucznej wyspy zostały
zwieńczone żelbetowym oczepem. Oczep wyposażono
w gzyms wystający o wysokości 0,4 metra na wysięgu 0,1
metra. Oczep został stężony 8 żelbetowymi ściągami zwornikami. Wokół wyspy zaprojektowano osłonę ścianek stalowych przez wykonanie obsypu gruntem oraz powierzchniowego umocnienia skarpy brzegowej i fragmentu dna obrzutem kamiennym (fot. 4 i 5).
Pomost
Konstrukcja stalowa pomostu w części przęsłowej składa się
z 3 dźwigarów podłużnych – spawanych blachownic o wysokości środnika dla dźwigarów zewnętrznych 2100 mili-

Fot. 5. Prace przy umacnianiu wyspy centralnej materacem kamiennym
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

metrów, a dla środkowego 1600 milimetrów z pasami dolnymi 30 x 450 milimetrów. Pasem górnym dla dźwigarów
podłużnych, jak i dla dźwigarów poprzecznych, jest blacha
pomostu. W części chodnikowej oraz pod pasem dzielącym
zaprojektowano blachy grubości 10 milimetrów, a pod jezdniami 14 milimetrów. Poprzeczny układ nośny składa się
z poprzecznic głównych w rozstawie co 10 metrów oraz poprzecznic pośrednich podpierających pomost co 3,33 metra.

Stalowe łuki
W przekroju dźwigary łukowe zaprojektowano jako sześciobok z 2 osiami symetrii. Wysokość przekroju wynosi
3587 milimetrów, a szerokość w środku przekroju 2700
milimetrów, o grubości blach 30/40 milimetrów. W strefach podporowych łuki wykonano z blach grubości 50 milimetrów.
Konstrukcja stalowa łuków oraz pomostów wytwarzana
była przez Mostostal Płock SA. Elementy stalowe łuków dostarczano na plac budowy drogą lądową, natomiast elementy
pomostów z Płocka do Torunia transportowano drogą wodną.
Konstrukcja stalowa dla pozostałych obiektów inżynierskich
wytwarzana i montowana była przez Mostostal Kielce SA.
Rys. 3. Przekrój sztucznej wyspy i podpory nurtowej
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Fot. 4. Podpora w nurcie rzeki. Montaż pomostów w trakcie realizacji.
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonano w wytwórni konstrukcji stalowej pomostu i łuków. Łączna grubość systemu
zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 450 µm (metalizacja grubości 200 µm oraz doszczelnienie powłokami malarskimi o łącznej grubości 250 µm). Powłoki tego typu
wykonano na wszystkich powierzchniach pomostu i łuków.
Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni dźwigarów łukowych i zworników wykonano przez metalizacje na zimno w postaci farb wysokocynowych grubości
280 µm. Wykonane zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia
ochronę konstrukcji stalowej na co najmniej 25 lat.
Wyposażenie obiektu
Na obiekcie zaprojektowano nawierzchnie jezdni o następującej konstrukcji:
• warstwa wiążąca – asfalt lany 5 centymetrów,
• warstwa ścieralna – asfalt lany 4 centymetry.
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Nawierzchnia chodników grubości 6 milimetrów wykonana będzie z powłoki epoksydowo-poliuretanowej koloru
szarego.
Kapy chodnikowe, monolityczne wylewane bezpośrednio na budowie „na mokro”. W kapach chodnikowych osadzone będą kotwy do mocowania barier i latarni. Na kapach chodnikowych do wcześniej przygotowanych kotew
zamocowane będą bariery spełniające wymagania normy
PN-EN 1317.
Krawężniki kamienne o wymiarach 180 x 200 milimetrów układane będą na ławach z betonu polimerowego.
Bardzo istotnym elementem wyposażenia obiektów inżynierskich jest niewątpliwie asfalt lany wykonywany na
płycie stalowej pomostu. Aby sprostać wysokim wymaganiom narzuconym przez projektanta w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, generalny wykonawca
nawiązał współpracę z firmą Aechliman AG ze Szwajcarii,
posiadającą bogate doświadczenie w realizacji nawierzchni
z asfaltu lanego na całym świecie. Ponad 70-letnie doświadczenie firmy Aeschlimann w projektowaniu, wytwarzaniu
oraz wbudowywaniu mieszanek asfaltowych przy różnych
ograniczeniach topograficznych oraz projektowych stanowi
gwarancję, że ustalony w recepturach skład asfaltu lanego,
zastosowane minerały, środki wiążące i dodatki oraz technologia układania pozwoli osiągnąć konstrukcji nawierzchni
jezdni czas wykorzystania minimum 20 lat. To znaczy, że po
20 latach konstrukcja nawierzchni może osiągnąć taki stan,
aby konieczne było tylko sfrezowanie i odnowienie warstwy
wierzchniej asfaltu lanego.

Realizacja projektu
Inwestorem całego przedsięwzięcia jest Miejski Zarząd
Dróg (MZD) w Toruniu, kierownikiem projektu – mgr inż.
Andrzej Glonek, pełniący jednocześnie funkcję dyrektora
MZD. Bezpośrednim przedstawicielem inwestora na budowie jest mgr inż. Barbara Tyrankiewicz pełniąca funkcję
kierownika Biura Realizacji Projektu Mostowego działającego w strukturach MZD.
Dokumentację budowlaną całego przedsięwzięcia dla
Torunia wykonało Konsorcjum Projektowe, w składzie:
• ARCADIS PROFIL Warszawa,
• PONT PROJEKT Gdańsk,
• Biuro Inżynierskie DAMART Szczecin,
• KONTRAKT Biuro Projektowo-Konsultingowe
Gdańsk.
Głównym projektantem koordynującym pracę wszystkich projektantów branżowych jest inż. Paweł Iwański.
Projektantami wszystkich obiektów inżynierskich, w tym
obiektu głównego, są: śp. mgr inż. Marek Sudak oraz mgr
inż. Krzysztof Wąchalski.
Za nadzór inwestorski oraz całościowe zarządzanie kontraktem odpowiedzialny jest inżynier wg standardów FIDIC3
3

FIDIC – skrót ten pochodzi od nazwy stowarzyszenia (Federation Internationale
des Ingenieurs – Conseils ) – Międzynarodowej Federacji Niezależnych Inżynierów
– powstałej w roku 1913 w Szwajcarii..
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tj. Konsorcjum firm DHV Polska sp. z o.o. Lider Konsorcjum
i Dro-Konsult Spółka z o.o. – Partner. Funkcję inżyniera projektu powierzono mgr. inż. Andrzejowi Sasowi, natomiast inżynierem rezydentem na kontrakcie jest mgr inż. Mirosław
Zajączkowski.
Generalnym wykonawcą przeprawy wyłonionym w drodze przetargu ograniczonego jest konsorcjum firm: Strabag
Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Strabag AG Austria – Partner
Konsorcjum. Sprawowanie bardzo odpowiedzialnej funkcji
kierownika budowy powierzono mgr. inż. Zbigniewowi
Szubskiemu. Dyrektorem Technicznym Kontraktu z ramienia firmy Strabag jest Andreas Adamiec.

Finansowanie projektu
Projekt pod nazwą „Budowa mostu drogowego w Toruniu
wraz z drogami dojazdowymi” znalazł się na liście projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007–2013 (Priorytet VI – Drogowa i lotnicza sieć
TEN-T, Działanie 6.1 – Rozwój sieci drogowej TEN-T).
Współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007–2013.
Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych najważniejszej dla miasta inwestycji – został złożony w dniu
30 czerwca 2009 r., w Centrum Unijnych Projektów Trans
portowych w Warszawie. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło wniosek o dofinansowanie projektu, a po ponad
roku, tj. 06 października 2010 roku Gmina Miasta Toruń
podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji.
Całkowita wartość całego przedsięwzięcia, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi około 753 milionów złotych.
Źródła finansowania:
• dofinansowanie z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi około 327 milionów złotych,
• budżet Gminy Miasta Toruń stanowi kwotę 426 milionów złotych (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środki własne).
Innowacyjne rozwiązania technologiczne
Najbardziej spektakularnym wydarzeniem inżynierskim na
budowie przeprawy mostowej był niewątpliwie transport
i montaż przęseł łukowych stalowej konstrukcji mostu. Dla
przypomnienia dwa stalowe łuki wraz z podwieszonym na
rurowych wieszakach pomostem są głównymi elementami
nośnymi mostu. Każdy łuk ma 270 metrów długości i 50
metrów wysokości i waży około 2700 ton. Są to najdłuższe przęsła mostu łukowego w Polsce. Wykonawca, firma
Strabag, ponad rok przygotowywał się do operacji transportu wodnego całych dźwigarów łukowych.
Pierwszą operacją przygotowawczą, według założonej
przez wykonawcę technologii montażu, było przygotowanie w pobliżu rzeki placu do scalania o wymiarach 270 x
150 metrów Zlokalizowano go na prawym brzegu Wisły.
Na placu składowano, scalano kolejne sekcje konstrukcji
stalowej przyszłych łuków, które transportem samochodo-
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wym trafiały na budowę z wytwórni w Płocku. W późniejszej fazie na placu wykonywano również operację przesuwu
części scalonego już łuku i inne prace przygotowujące łuk
do zwodowania.
Na linii brzegowej placu do montażu wykonano doki,
które umożliwiały wpłynięcie pontonów i przejęcie łuków
z placu.

Ogromne przęsła łukowe nowego mostu
Zgodnie z dokumentacją projektową łuki stalowe mostu są usytuowane symetrycznie na trzech podporach
w dwóch płaszczyznach nachylonych do wewnątrz pod
kątem 10 stopni. W przekroju łuki to stalowe skrzynki
o wymiarach poprzecznych w przybliżeniu 2,7 x 3,5 metra. Dołem łuki stalowe były mocowane do betonowych
wezgłowi.
Po scaleniu łuku przęsła nr 1 na placu nastąpiło jego
przesunięcie w miejsce, gdzie wykonano baseny umożliwiające wpłynięcie pontonów. Następnie łuk był stopniowo
hydraulicznie zwalniany z podpór montażowych i unoszony
na właściwą wysokość w celu dokonania badań odbiorowych spoin i wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
stref styków montażowych.
Dla łuku przęsła nr 2 (strona lewobrzeżna Wisły) procedury wspomniane powyżej były realizowane podobnie.
Operacja transportu wodnego całych dźwigarów łukowych
rozpoczęła się od zamontowania na pontonach tymczasowych podpór montażowych, na których podczas transportu
było podparte przęsło. Następnie pontony (zestaw 2 par
pontonów po 2 pontony w każdej parze) wpłynęły do basenu i łuk został przejęty na odpowiednio przygotowanej
konstrukcji wsporczej. W kolejnym etapie pontony i podpory, na których oparte zostało przęsło, zostały dosztywnione specjalną rozporą kratową. Zapewniło to stabilność podczas transportu.

Rozpoczęcie operacji transportu łuku było poprzedzone
szczegółową analizą pogody. Najważniejszym elementem
był kierunek i siła wiatru oraz prędkość nurtu rzeki Wisły.
Trzeba było mieć także pewność, że pogoda nie zmieni się
w ciągu najbliższych 20 godzin. Gdy warunki te zostały
osiągnięte, ruszył transport stalowego łuku, ważącego 2,7
tysiąca ton.
Jako pierwsze transportowane było przęsło nr 1 – przęsło
północne (fot. 7). Operacja wypłynięcia w nurt rzeki łuku nr
1 mostu rozpoczęła się 28 marca około godziny 5 rano. Sam
transport łuku pod podporę trwał około 12 godzin.
Etap osadzenia na podporach docelowych rozpoczął się
od podniesienia za pomocą siłowników hydraulicznych całego łuku do odpowiedniej wysokości. W kolejnym etapie
konstrukcja z niesamowitą precyzją została połączona z docelowymi podporami mostu.
Wbrew pozorom operacja transportu przęsła nr 2 – południowego, realizowana około miesiąc później nie była identyczna. Północny łuk miał do pokonania drogą wodną 800
metrów, przy w miarę stabilnym nurcie rzeki wynoszącym
do 3 m/s. Droga, jaką musiał przebyć drugi łuk, była dwukrotnie dłuższa. Ponadto nurt Wisły po południowej stronie
był znacznie szybszy niż wzdłuż północnego brzegu.
Najtrudniejszy moment operacji miał miejsce mniej więcej
na środku rzeki, na wysokości wyspy centralnej, gdzie wykonywano manewr skrętu barek podtrzymujących łuk. W tym
miejscu następowała zmiana kierunku ruchu wody, a jej nurt
był największy. Mimo wszystko doświadczenie nabyte podczas operacji transportu łuku północnego pomogło
Wykonawcy zakończyli pomyślnie operację transportu łuku
południowego przed zakładanym w harmonogramie czasem.
Cała procedura scalania, transportu i montażu to niewątpliwie unikalne przedsięwzięcie w skali europejskiej, a nawet
światowej. Do tej operacji personel wykonawcy, inżyniera
projektu, nadzoru autorskiego i inwestora przygotowywał

Fot. 6.
Transport południowego przęsła nr 2
Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.
Autor: Grupa Falco
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Fot. 7. Transport północnego przęsła nr 1

Fot. 8. Zamontowane przęsła dźwigarów łukowych na podporach stałych mostu.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu . Autor: Grupa Falco

Źródło : Miejski Zarząd Dróg w Toruniu . Autor: Grupa Falco

się od ponad roku. Niezależnie od tego przez cały czas na
bieżąco, także w trackie transportu, sprawdzane były siły
w poszczególnych linach i ściągach zapewniających stabilność układu pontonów i łuku podczas transportu. Dokładnie
analizowane było dno Wisły, które ma tendencje do nagłych
zmian.
Nad techniczną stroną przedsięwzięcia oprócz gene
ralnego wykonawcy czuwał również podwykonawca – holenderska firma ALE specjalizująca się w montażu platform
morskich, których tonaż sięga nawet 100 tysięcy ton.
Sprzęt pływający i wieże montażowe wykorzystywane
w Toruniu pochodziły z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii
i Holandii. Część z nich przypłynęła drogą morską i następnie w górę rzeki Wisły do Torunia pontonami.

notowano rekordowo niskie stany rzeki Wisły nie tylko w okolicach Torunia, ale i w całej Polsce, co doprowadziło w efekcie
do zakazu żeglugi wprowadzonego przez RZGW. Został
wstrzymany transport rzeczny pontonów i sprzętu, który
miał dotrzeć z Holandii do Torunia i przeznaczony być do
transportu wodnego dźwigarów łukowych mostu.
Oprócz wspomnianego problemu z wodą na budowie
występowały również bardziej prozaiczne przeszkody typu
niewybuchy pochodzenia wojskowego, niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna czy też odmienne od zakładanych warunki gruntowe. Problemy te dzięki doświadczeniu
wykonawcy, inżyniera projektu oraz bardzo sprawnym i skutecznym działaniu nadzoru autorskiego i inwestora nie wpłynęły znacząco na tempo prac i były na bieżąco rozwiązywane.

Problemy realizacyjne na budowie
Jak na większości inwestycji, również na budowie toruńskiej przeprawy nie uniknięto problemów w realizacji robót, które miały bezpośredni wpływ na tempo prac, co
w efekcie przyczyniło się do zmiany terminu zakończenia
całości robót z pierwotnie planowanego początku lipca
2013 na koniec listopada 2013 roku.
Największym problemem na budowie był niewątpliwie
niski stan wody w Wiśle. Pierwsze problemy z tym związane
wystąpiły w 2011 roku. W tym czasie wykonawca przygotowywał się do stworzenia sztucznej wyspy (zabijanie ścianek
szczelnych przy użyciu kafarów ze środków pływających), na
której to miała zostać wybudowana podpora środkowa mostu. Kolejny niski stan zanotowano na przełomie lata i jesieni
2012, kiedy to wykonawca prowadził intensywne prace
przygotowawcze do transportu wodnego scalonych łuków
mostu w miejsce ich docelowego montażu. W tym okresie

Podsumowanie
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to budowa historyczna dla miasta. Rozwiązanie
najważniejszego problemu komunikacyjnego to tylko jeden z wielu pozytywnych aspektów inwestycji. Zabytkowe
miasto, jakim jest Toruń, zyska nowy most, nawiązujący
do charakteru jednej z najpiękniejszych panoram rzecznych
w Polsce, reprezentujący jednocześnie nowoczesną wizję architektoniczną. Kształt nowej przeprawy stanowi ciągłość
dla panoramicznej linii toruńskiego nadbrzeża Wisły i niewątpliwe w krótkim czasie stanie się znaczącą wizytówką miasta. Dzięki zlokalizowanemu w pobliżu przeprawy
miejscu widokowemu oraz zaprojektowanym ciągom pieszo-rowerowym będzie atrakcyjnym miejscem spacerów
i wypraw rowerowych dla torunian i turystów. Unikatowa
technologia montażu oraz zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne pozwalają pozytywnie myśleć
o wkroczeniu polskiej myśli inżynierskiej w XXI wiek.

Zaawansowanie rzeczowe inwestycji szacowane na dzień
30 lipca 2013 r.:
 obiekty inżynierskie 90%
 roboty drogowe 90%
 roboty branżowe 98%

24

Literatura
1. Materiał przygotowany przez p. Katarzynę Kluczwajd
z Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz archiwalia zgromadzone w Muzeum.
2. strona: www.most.torun.pl
3. Materiały zgromadzone w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu.

Transport miejski i regionalny 09 2013
Tabela 1

Dokończenie tekstu ze strony 16

Wyniki obu analiz potwierdzają korzystną lokalizację intermodalnych centrów logistycznych ze względu na wartość
węzłów transportowych w Łódzkim Obszarze Metropoli
talnym, a także w powiatach zduńskowolskim, łaskim oraz
piotrkowskim, co pokrywa się chociażby z proponowanym
przebiegiem sieci TEN-T w województwie łódzkim.

Ocena dotychczasowych decyzji lokalizacji
centrów logistycznych w województwie łódzkim
Zweryfikowano, czy aktualna lokalizacja centrów logistycznych zależy od przestrzennego rozkładu dobranych
zmiennych. Model zależności oszacowano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów. Warto zaznaczyć, że w analizie wpływu węzłów transportowych na lokalizację centrów
logistycznych uwzględniono odrębnie trojakiego rodzaju
wartości węzłów transportowych:
1. bezwzględne,
2. przestrzennie standaryzowane statystyką Getisa-Orda,
3. przestrzennie standaryzowane modelem grawitacji.
Autorom zależało na zweryfikowaniu, czy dostęp do węzłów w bezpośrednim sąsiedztwie centrów (w danej gminie)
inaczej determinuje lokalizację centrów logistycznych niż dostęp do węzłów w dalszym otoczeniu (w danej gminie i w sąsiednich gminach – statystyka Getisa-Orda bądź w gminach
najlepiej skomunikowanych z daną gminą – model grawitacji). Powyższą hipotezę zweryfikowano negatywnie. Nieza
leżnie od wybranego rodzaju wartości węzłów transportowych
uzyskano podobnej jakości modele, co ukazano w tabelach 1
i 2. Dodatkowo odjęcie z badanej populacji obserwacji dla
Łodzi jednakowo obniżało jakość oszacowanych modeli.
Należy wskazać, że w województwie łódzkim lokalizacja centrów logistycznych zależy wyłącznie od lokalizacji
i znaczenia węzłów transportowych oraz od wielkości środków wydatkowanych przez samorządy poszczególnych
gmin na transport. Jeżeli jednak model oszacować dla całego województwa z wyłączeniem Łodzi, zależność kształtuje
się całkowicie odmiennie. Jedyną zmienną, która w statystycznie istotny sposób wyjaśnia lokalizację centrów logistycznych, jest lokalizacja i znaczenie węzłów transportowych. Warto jednak podkreślić, że jakość takiego modelu
jest niewielka (wyjaśnił on ledwie 15,4% zmienności
zmiennej objaśnianej – liczby centrów logistycznych w gminach). Trudności związane z oszacowaniem dobrze dopasowanego do rzeczywistości modelu wynikają przede wszystkim z tego, że na obszarze województwa zlokalizowano
wyłącznie 21 centrów logistycznych, z których zdecydowana większość (10) działa w Łodzi (tabele 3 i 4).
Wyjaśnienie lokalizacji istniejących centrów logistycznych niekoniecznie musi pokrywać się ze wskazaniem
optymalnej lokalizacji omawianych podmiotów. Powyższe
należy uzasadnić w dwojaki sposób. Po pierwsze, przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych nie odnoszono się do
kwestii funkcjonowania korytarzy transportowych. W mode
lach negatywnie zweryfikowano statystyczną istotność

Jakość modeli wyjaśniających lokalizację centrów logistycznych
w gminach województwa łódzkiego
Modele uzależniające liczbę centrów logistycznych od determinant:
1) gęstości sieci drogowej (km/km2), 2) gęstość szlaków TEN-T
(km/km2), 3) sumy wydatków majątkowych na transport
w budżetach gmin w latach 2009–2011 (mln PLN)

Współczynnik
determinacji

Bezwzględnej wartości węzłów transportowych

0,741

Przestrzennie standaryzowanej wartości węzłów transportowych
(statystyka Getisa-Orda)

0,724

Przestrzennie standaryzowanej wartości węzłów transportowych
(model grawitacji Reilly’ego)

0,722

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Jakość modeli wyjaśniających lokalizację centrów logistycznych
w gminach województwa łódzkiego, z pominięciem Łodzi
Modele uzależniające liczbę centrów logistycznych od determinant:
1) gęstości sieci drogowej (km/km2), 2) gęstość szlaków TEN-T
(km/km2), 3) sumy wydatków majątkowych na transport
w budżetach gmin w latach 2009–2011 (mln PLN)

Współczynnik
determinacji

Bezwzględnej wartości węzłów transportowych

0,154

Przestrzennie standaryzowanej wartości węzłów transportowych
(statystyka Getisa-Orda)

0,080

Przestrzennie standaryzowanej wartości węzłów transportowych
(model grawitacji Reilly’ego)

0,165

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3
Determinanty liczby centrów logistycznych
w gminach województwa łódzkiego
Zmienna objaśniająca liczbę
centrów logistycznych

Parametr

Błąd oceny
parametru

Empiryczna
statystyka t

Stała

– 0,2276

0,0537

– 4,24

Bezwzględna wartość węzłów
transportowych

0,0714

0,0193

3,70

Gęstość sieci drogowej (km/km2)

0,1246

0,1914

0,65

Gęstość szlaków TEN-T (km/km2)

0,0223

0,0248

0,90

Suma wydatków majątkowych na
transport w budżetach gmin w latach 2009–2011 (mln PLN)

0,0230

0,0017

13,76

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4
Determinanty liczby centrów logistycznych
w gminach województwa łódzkiego, z pominięciem Łodzi
Zmienna objaśniająca liczbę
centrów logistycznych

Parametr

Błąd oceny
parametru

Empiryczna
statystyka t

Stała

– 0,0727

0,0462

– 1,57

Bezwzględna wartość węzłów
transportowych

0,0678

0,0156

4,35

0,0050

0,1551

0,03

Gęstość sieci drogowej (km/km2)
Gęstość szlaków TEN-T (km/km )

0,0298

0,0201

1,48

Suma wydatków majątkowych
na transport w budżetach gmin
w latach 2009–2011 (mln PLN)

0,0031

0,0025

1,27

2

Źródło: opracowanie własne.
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wpływu sieci TEN-T na liczebność centrów. Po drugie,
wykorzystane metody przestrzennej standaryzacji rozkładu wartości węzłów transportowych (statystyka GetisaOrda oraz model grawitacji Reilly’ego) wskazują optymalne miejsca dostępu do sieci transportowej. Bez
względne wartości węzłów transportowych w zbliżony
sposób (co wartości standaryzowane) tłumaczą lokalizację
istniejących centrów logistycznych. Wydaje się więc, że
kluczowym czynnikiem lokalizacyjnym była dotąd sama
dostępność węzła komunikacyjnego w danej gminie.
Dostępność do regionalnej sieci transportowej rozpatrywana w szerszym kontekście przestrzennym (gminy i jej
otoczenia) nie miała natomiast dużego znaczenia. Potwier
dzeniem powyższego sądu jest zbieżna jakość modeli oddziaływania na lokalizację centrów logistycznych różnych
(bezwzględnych i przestrzennie standaryzowanych) oszacowań wartości węzłów.

Podsumowanie
Efektem pracy jest regionalny model lokalizacji oraz zbiór
rekomendacji dotyczących kreowania polityki transportowej z uwzględnieniem polityki międzynarodowej na obszarze województwa łódzkiego. Nawiązując do doświadczeń zebranych w trakcie realizacji badań, autorzy pragną stanowczo podkreślić, że zarządzanie rozwojem sieci
transportowej województwa czy kraju, bez odpowiedniej
sprawozdawczości statystycznej podmiotów sektora usług
logistycznych, nie przyniesie najlepszych z możliwych rezultatów.
Na podstawie uzyskanych wyników możliwe jest sformułowanie uniwersalnych rekomendacji w ujęciu krótkoi długoterminowym. Pierwsza grupa rekomendacji związana jest z działaniami na poziomie operacyjnym (krótkoterminowym). Konieczne jest prowadzenie spójnej – na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym – wizji rozwoju
obiektów logistycznych oraz przebiegu linii transportowych. Powiązane jest to z utrzymaniem jednolitych norm
prowadzonych analiz i raportowania oraz szczegółowości
tworzonej dokumentacji. Pomocne w tym celu byłoby
przejęcie wzorców z dokumentów o najwyższym stopniu
ogólności, jakimi są te generowane przez odpowiednie organy Unii Europejskiej. Takie współkreowanie polityk będzie miało charakter synergiczny. Zapewni centrom logistycznym dostęp do infrastruktury o odpowiednich parametrach, a jednocześnie odciąży sieć drogową poprzez
optymalne zarządzanie przepływami ładunków. Wska
zanym byłoby również wykonanie badań o podobnej specyfice na szczeblu wyższym niż regionalny. Zapewni to porównywalność między poszczególnymi regionami lub krajami, a ponadto pozytywnie wpłynie na stan wiedzy.
Dodatkowo pozwoli optymalizować decyzje lokalizacyjne
w skali ponadregionalnej.
W odniesieniu do poziomu strategicznego (długookresowego) konieczne jest usprawnienie współdziałania pomiędzy podmiotami decydującymi o strukturze i funkcjonowaniu sieci transportowych poprzez zwiększenia świadomości, co do możliwych korzyści wynikających z ich
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planowanego przebiegu. Powinien on być (a jak wynika
z badania, aktualnie nie jest) ważnym czynnikiem determinującym lokalizację nowych węzłów logistycznych.
Znacznym usprawnieniem byłby również stały monitoring wykorzystania sieci drogowej i kolejowej. Proces ten
umożliwiłby w długiej perspektywie identyfikację głównych korytarzy transportowych i ewentualną optymalizację ich przebiegu.
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Komunikacja nocna w Krakowie
w latach 2007–20131

Streszczenie. W dużych miastach – ośrodkach gospodarczych, akademickich, chętnie odwiedzanych przez turystów, okres aktywności mieszkańców wydłuża się do późnych godzin nocnych. Komunikacja nocna
publicznego transportu zbiorowego pozwala na swobodne i bezpieczne
przemieszczanie bez konieczności wykorzystywania własnych samochodów lub przejazdów taksówkami. Zwiększa się tym samym możliwość
dojazdu do pracy lub spędzania czasu wolnego, korzystając z imprez
kulturalnych, sportowych lub rekreacyjnych czy kontaktów rodzinnych
lub towarzyskich. W Krakowie komunikacja nocna ma długą tradycję.
W ostatnich latach przeprowadzane są cykliczne obserwacje liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w porze nocnej
i na ich podstawie oraz obserwacji rozwiązań stosowanych w innych miastach podejmuje się kroki w kierunku lepszego dostosowania do potrzeb
i spełniania oczekiwań pasażerów. W artykule przedstawiono zmiany
w organizacji linii nocnych i układzie ich tras wprowadzane w 2008 roku
i kontynuowane w 2012 oraz ich wpływ na wyniki przewozów, czyli wykonanej pracy przewozowej w liczbie przewożonych pasażerów i wielkości pracy eksploatacyjnej. Na podstawie obserwacji zapełnienia pojazdów
przeprowadzonych w latach 2007, 2008 i 2013 porównane zostaną również rozkład wielkości popytu na przewozy w kolejnych godzinach nocy
i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę przewozową jak średnia
prędkość komunikacyjna, średnia odległość przejazdu pasażerów oraz wykorzystanie pojemności pojazdów oraz udział wpływów z biletów w kosztach przewozów ponoszonych przez organizatora publicznego transportu
zbiorowego. Pokazana zostanie również wielkość i rozkład w kolejnych
godzinach wymiany pasażerów na przystanku Dworzec Główny, na którym zaplanowano i zorganizowano warunki do dogodnego przesiadania
się pasażerów pomiędzy liniami nocnymi.
Słowa kluczowe: transport zbiorowy, transport miejski, komunikacja
nocna

Wprowadzenie
Komunikacja nocna jest przedłużeniem funkcjonowania dziennej obsługi publicznym transportem zbiorowym
obszaru zurbanizowanego. W dużych miastach, takich
jak Kraków, ma ona szczególne znaczenie, długą tradycję
i znaczną liczbę pasażerów. Pozwala wykonywać przemieszczenia w późnych godzinach wieczornych, nocnych lub
wczesnych porannych, w których nie funkcjonuje komunikacja dzienna, bez konieczności posiadania i korzystania
z własnego samochodu lub przejazdów taksówkami. Jest
szczególnie ważna dla mieszkańców rozpoczynających lub
kończących pracę lub uczestniczących w wydarzeniach
i spotkaniach kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
a często również rodzinnych lub towarzyskich. Dużą grupę korzystających stanowią studenci, którzy chętnie i często spędzają wspólnie czas na koncertach lub w pubach.
1
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Oczekują jej również turyści odwiedzający miasto i poznający jego uroki w ciągu całej doby. Możliwość przejazdu
w różnych relacjach między osiedlami mieszkaniowymi
i centrum miasta jest sposobem na zwiększenie jakości
życia mieszkańców, studentów i turystów, atrakcyjności
w oczach potencjalnych inwestorów przedsięwzięć biznesowych i kulturalnych oraz na powstawanie dodatkowych
miejsc pracy.
Komunikacja nocna ma szczególne znaczenie w miastach
o dużej liczbie mieszkańców, potencjale kulturalnym, edukacyjnym i naukowym, skupiającym ludzi młodych, a zwłaszcza studentów. Miasto żyje i może się prężnie rozwijać dzięki
aktywności i witalności studentów, a studenci mogą korzystać z jego stabilnych i trwałych zasobów i wartości.
Doceniając znaczenie funkcjonowania publicznego
transportu zbiorowego w okresie nocnym, organizator
transportu zbiorowego w Krakowie zainicjował pierwsze
drobne zmiany w przebiegu tras linii nocnych w 2008 roku,
a w 2012 wprowadził kolejne istotne zmiany.
W artykule są przedstawione zasady funkcjonowania
komunikacji nocnej w Krakowie w 2013 roku oraz porównanie zakresu obsługi transportowej i wyników przewozów
w latach 2007, 2008 i 2013. Wyniki zostały opracowane
na podstawie obserwacji zapełnienia pojazdów komunikacji
nocnej wykonanych na zlecenie ZTP, ZDiTP i ZIKiT przez
obserwatorów SITK RP Oddział w Krakowie lub obserwatorów Pracowni Planowania Układów Komunikacyjnych
System [1, 2, 3].

Organizacja komunikacji nocnej
Linie komunikacji nocnej w Krakowie miały w przeszłości
i obecnie głównie charakter linii średnicowych łączących
osiedla mieszkaniowe lub duże zakłady pracy zlokalizowane na przeciwległych końcach miasta lub promienistych,
które zapewniają tylko dojazd do centrum. Trasy większości linii przebiegały w pobliżu centrum miasta. Jednak dopiero w 2008 roku wprowadzono zmianę i regułę, zgodnie
z którą wszystkie linie o trasach średnicowych lub promienistych mają jeden wspólny przystanek w centrum. Takie
rozwiązanie było podyktowane dążeniem do: zwiększenia
atrakcyjności oferty linii nocnych, ułatwienia przesiadania
się pasażerów pomiędzy liniami i zwiększenia możliwości
realizowania przemieszczeń w różnych kierunkach docelowych. Przystanek, na którym spotykają się trasy większości
linii nocnych, to przystanek Dworzec Główny, położony
z jednej strony w pobliżu obszaru Starego Miasta i Plant,
a z drugiej strony w bliskim sąsiedztwie dworca kolejowego
i dworca autobusów regionalnych, dalekobieżnych i mię-
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Tabela 1
Charakterystyka linii komunikacji nocnej w Krakowie w 2013 r.
Długość
trasy [km]
w noc dnia

Liczba
kursów
w noc dnia

1

64

Bronowice Małe – Plac Centralny

13,2

13,2

9,5

9,5

2

69

Krowodrza Górka – Nowy Bieżanów

14,1

14,1

10,0

10,0

3

601

Mydlniki – Czyżyny Dworzec

19,6

19,6

5,5

5,5

4

605

Zajezdnia Płaszów – Dworzec Główny (Bielany)

8,3

19,3

5,0

5,0

5

608

Borek Fałęcki – Aleja Przyjaźni

28,4

28,4

6,0

8,0

6

609

Zajezdnia Bieńczyce – Czerwone Maki

26,8

26,8

5,0

5,0

7

610

Prądnik Czerwony – Os. Kurdwanów

15,7

15,7

5,5

9,5

8

618

Aleja Przyjaźni – Dworzec Główny

–

14,8

–

4,0

9

637

Krowodrza Górka – Kuźnicy Kołłątajowskiej

3,6

3,6

5,0

10,0

Trasa

10 643

Dworzec Płaszów – Złocień

11 902

Dworzec Główny Wschód – Kraków Airport T1

12 903

weekendowego

Numer
linii

roboczego

Lp.

weekendowego

Charakterystyka tras linii nocnych
Tradycyjnie liniami nocnymi obsługiwane były osiedla mieszkaniowe w północnej części miasta, w: Bronowicach Małych,
Prądniku Białym, Prądniku Czerwonym, Azorach, Górce
Narodowej, Placu Centralnym, Wzgórzach Krzesławickich
i w południowej części miasta, w: Bieżanowie Nowym,
Kurdwanowie, Borku Fałęckim, Ruczaju i Rybitwach oraz
kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie i Międzynarodowy
Port Lotniczy w Balicach.
W 2007 roku we wszystkie dni tygodnia uruchomiano 8
linii nocnych [4], a autobusy każdego dnia kursowały po
tych samych trasach według jednakowego rozkładu jazdy.
W noce dni weekendowych tylko na dwóch liniach liczba
kursów była podwajana. W 2008 roku zachowano układ,
trasy i liczbę kursów wszystkich linii, które były wykorzystywane w 2007, oraz zmodyfikowano trasę linii 610, aby przebiegała przez przystanek Dworzec Główny i skorygowano
rozkłady jazdy wszystkich linii, wprowadzając skomunikowanie na przystanku przesiadkowym Dworzec Główny. Inne
zmiany polegały na wprowadzeniu dodatkowej linii 618,
która we wszystkie dni tygodnia wspomagała linię 608 na

odcinku Bieżanów Nowy–Dworzec Główny oraz linii 613
kursującej tylko w noce dni weekendowych na trasie Dworzec
Główny–Aleja Przyjaźni oraz wydłużeniu, w niektórych kursach, trasy linii 601 do przystanku Mydlniki, a linii 609 do
przystanku Kampus UJ (dzisiaj Maki Czerwone).
Zdecydowanie większe zmiany miały miejsce w 2012 roku.
Wprowadzenie do obsługi dwóch linii komunikacji tramwajowej dało możliwość stworzenia szkieletu podstawowych kierunków obsługiwanych w komunikacji nocnej: kierunku
wschód–zachód (linią 64) i kierunku północ–południe (linią
69). W układzie i przebiegu tras nocnych linii autobusowych
miejskich wprowadzono znaczne modyfikacje, aby uniknąć
dublowania tras tramwajowych i autobusowych. Ponadto
w wyniku porozumienia z gminami podmiejskimi wprowadzono codzienną obsługę Wieliczki (linią 904) oraz w noce
dni weekendowych Skawiny (linią 903) i miejscowości
Świątniki (linią 915). Charakterystykę tras linii komunikacji
nocnej w 2013 roku przedstawiono w tabeli 1, a układ tras
w granicach administracyjnych miasta na rysunku 1.

roboczego

dzynarodowych. Dodatkowo przyjęto, że wszystkie odjazdy z przystanku Dworzec Główny będą się odbywały o pełnej godzinie, a dla linii kursujących co 30 minut, również
30 minut po pełnej godzinie. W ten sposób zwiększono
czytelność i łatwość zapamiętania godzin możliwych przesiadek oraz ułatwiono dokonywanie przesiadek pomiędzy
różnymi liniami.
Od połowy lat osiemdziesiątych do września 2012 roku
przewozy na liniach nocnych wykonywane były autobusami
o różnej pojemności, najczęściej o pojemności nominalnej 100
miejsc lub w okresach podwyższonych przewozów autobusami
przegubowymi o pojemności nominalnej 154–180 miejsc. We
wrześniu 2012 roku, po 26 latach przerwy, przywrócono w komunikacji nocnej obsługę tramwajami i wykorzystywane są
pociągi o pojemności nominalnej 205–208 osób.
Okres kursowania pojazdów linii nocnych rozpoczyna
się po godzinie 23.00 i trwa do około godziny 5.00. W latach 2007 i 2008 częstotliwość kursowania pojazdów linii
nocnych zależała od liczby przewożonych pasażerów i w
dniu roboczym zwykle nie była większa od jednego kursu
na godzinę, w noce dni weekendowych na niektórych liniach była ona zwiększana do dwóch kursów na godzinę.
W 2013 roku na liniach obsługiwanych przez autobusy
w noce dni roboczych kursy wykonywane są co godzinę,
a w noce dni weekendowych na wielu liniach częstotliwość
jest zwiększana do 2 kursów na godzinę. Na liniach obsługiwanych tramwajami w każdym dniu tygodnia pociągi
tramwajowe kursują co 30 minut.
Numeracja linii nocnych w Krakowie zaczyna się od cyfry „6” dla linii, których trasy przebiegają w granicach administracyjnych miasta i od cyfry „9” dla linii, których trasy wybiegają do strefy podmiejskiej. Zgodnie z regułą wykorzystywaną w komunikacji dziennej linie tramwajowe
mają numery dwucyfrowe, a linie autobusowe numery
trzycyfrowe.

–

7,5

–

3,0

14,0

14,0

6,0

6,0

Czerwone Maki – Skawina

–

8,0

–

2,0

13 904

Prądnik Biały – Wieliczka

25,8

25,8

5,0

5,0

14 915

Łagiewniki – Świątniki Cmentarz

–

16,4

–

1,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Rys.1. Układ tras linii komunikacji nocnej w dni robocze i weekendowe w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne
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Linie średnicowe 601, 608, 609, 610 i 904 podobnie jak
w latach poprzednich łączą przeciwległe rejony miasta, a linie promieniste 605, 618, 902 zapewniają połączenie
z przystankiem Dworzec Główny. Trasy niektórych linii nie
uległy zmianie w stosunku do okresu poprzedniego (linie
609, 605, 902), innych zostały wzajemnie zmodyfikowane
(linie 608, 610, 618) lub w dużej mierze czy też całkowicie
przebiegają nowymi odcinkami. Trasa linii 601, która od
lat tradycyjnie stanowiła połączenie pomiędzy przystankiem Mydlniki i Placem Centralnym w Nowej Hucie, nadal łączy te miejsca, ale przebiega zupełnie innymi ulicami.
Niemal podobna sytuacja ma miejsce na linii 904. Podobnie
jak w latach poprzednich linia 603 łączy ona Prądnik Biały
z osiedlami na południu Krakowa, ale obecnie jej trasa od
Dworca Głównego została zmieniona i wydłużona do
Wieliczki. Również linia 605 w noce dni weekendowych
ma znacznie wydłużoną trasę i przebiega przez dotychczas
nieobsługiwane nocą ulice do osiedla Bielany.
Nowością jest również uruchomienie linii uzupełniających 637, 643, 903 i 915. Trasy tych linii mają stanowić
przedłużenie tras linii podstawowych – średnicowych i rozpoczynają się w dużych węzłach przesiadkowych jak:
Krowodrza Górka, Dworcowa, Czerwone Maki i Łagie
wniki, gdzie kończą bieg inne nocne linie tramwajowe lub
autobusowe. Linie uzupełniające zapewniają połączenie do
oddalonych osiedli mieszkaniowych: Kuźnica Kołłą
tajowska, Złocień oraz miejscowości w strefie podmiejskiej:
Skawina i Świątniki.
Trasy linii komunikacji nocnej przebiegają przez dzielnice o dużej gęstości zamieszkania. Pewne obszary w granicach administracyjnych miasta, które są pozbawione komunikacji nocnej, to obszary, gdzie obecnie nie znajduje się
wiele domów mieszkalnych i nie jest zameldowanych wiele
osób. Dostępność przestrzenna linii komunikacji nocnej
w 2013 roku w dniu roboczym obejmuje 48% powierzchni
miasta [5], a w dni weekendowe ponad 63%. W zasięgu
funkcjonowania tych linii w dniu roboczym zamieszkuje
90% mieszkańców, a w dni weekendowe 95%.
Porównanie tras w nocnej komunikacji w latach 2007,
2008 i 2013 przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Charakterystyka tras komunikacji nocnej w latach 2007, 2008 i 2013
2007

2008

2013

noc dnia
noc dnia
noc dnia
noc dnia
noc dnia
noc dnia
weekendoweekendoweekendoroboczego
roboczego
roboczego
wego
wego
wego

Parametr
Długość tras [km]
ogółem

141,363

141,363

148,175

152,245

170,483

218,632

na trenie miasta

140,363

140,363

147,175

151,245

166,833

197,583

1,000

1,000

1,000

1,000

3,650

21,050

w strefie
podmiejskiej
Liczba odcinków
międzyprzystankowych ogółem

232

232

223

260

301

375

na terenie miasta

231

231

222

259

295

345

1

1

1

1

4

30

w strefie
podmiejskiej
Liczba przystanków na terenie
miasta ogółem

196

196

216

222

265

334

na terenie miasta

194

194

214

220

259

301

2

2

2

2

6

33

strefie
podmiejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1, 2, 3]

W latach 2007–2013 długość tras, po których kursują
pojazdy linii nocnych, uległa wydłużeniu z 141 do 170 kilometrów w dni robocze (o 17% ) i w dni weekendowe do
197 kilometrów (o 29%), jeżeli uwzględnione zostaną tylko
trasy na terenie miasta, i do 218 kilometrów (o 35%), jeżeli
uwzględnione zostaną również trasy w strefie podmiejskiej.

Wielkość pracy przewozowej
Wielkość pracy przewozowej w latach 2007–2013 ulegała
zmianie. Wpływ na te zmiany miały zabiegi organizacyjne
w postaci koordynacji rozkładów jazdy i utworzenia przystanku przesiadkowego na przystanku Dworzec Główny,
zwiększenia liczby linii i tras ich przebiegu, a również ponownego wprowadzenia do obsługi tramwajów i ujednolicenia taryfy nocnej i dziennej. Pasażerowie doceniali kolejne zmiany, o czym najlepiej świadczy liczba przewożonych
osób. Charakterystykę pracy przewozowej przedstawiono
w tabeli 3.
Tabela 3

Charakterystyka pracy przewozowej w komunikacji nocnej w Krakowie w latach 2007, 2008 i 2013
Komunikacja nocna
w 2007 r.
Parametr

Liczba linii

Noc dnia
roboczego

Noc
z piątku
na sobotę

w 2008 r.
Noc
Noc dnia
z soboty na
roboczego
niedzielę

Noc
z piątku
na sobotę

Udział procentowy komunikacji
nocnej w 2013 r do 2007 r

w 2013 r.
Noc
z soboty na
niedzielę

Noc dnia
roboczego

Noc
z piątku
na sobotę

Noc
Noc dnia
z soboty na
roboczego
niedzielę

Noc
z piątku
na sobotę

Noc
z soboty
na niedzielę

8

8

8

8

10

10

10

14

14

125,0

175,0

175,0

34,5

46

46

36,5

50,5

50,5

62,5

83,5

83,5

181,2

181,5

181,5

1423,2

1822,9

1839,3

1424,2

1893,3

1898,1

2057,0

2492,4

2492,4

144,5

136,7

135,5

Liczba wzh

57,8

74,5

74,9

60,95

81,67

82,12

97,9

119,4

118,9

169,3

160,3

158,7

Liczba przewiezionych pasażerów

3764

7176

6708

2711

5061

5677

7480

13572

13973

198,7

189,1

208,3

23382,3

42126,8

40287,1

15484,8

28382,8

33212,4

34614,4

66079,0

67991,5

148,0

156,9

168,8

2,6

3,9

3,6

1,9

2,7

3,0

3,6

5,4

5,6

139,9

138,3

153,7

Liczba kursów
Liczba wzkm

Liczba pasażerokilometrów
Wskaźnik produktywności
[pas/wzkm]
Źródło: opracowanie własne
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W tabeli 3 praca przewozowa wykonywana w 2013 roku
została porównana do pracy przewozowej z 2007, gdyż obserwacje zapełnienia pojazdów w 2008 roku zostały wykonane w okresie letnim w sierpniu, natomiast obserwacje
w 2007 i 2013 były przeprowadzone w bardziej miarodajnym okresie – odpowiednio w czerwcu i w kwietniu.
W 2013 roku wielkość pracy przewozowej w stosunku
do lat poprzednich wzrosła dla każdego badanego parametru. W stosunku do 2007 roku w dniu roboczym liczba uruchamianych linii nocnych wzrosła o 1/4, natomiast liczba
kursów o ponad 80%, wielkość pracy eksploatacyjnej w wozokilometrach o 44%, a w wozogodzinach niemal o 70%.
W noce dni weekendowych liczba linii nocnych wzrosła
o 3/4, natomiast liczba kursów i wielkość pracy eksploatacyjnej, podobnie jak w dniu roboczym, wzrosla odpowiednio o ponad 80% i 36%.
Znacząco wzrosła, w badanym okresie, liczba przewożonych pasażerów (rys. 2). W dniu roboczym w 2013 roku
przewieziono ponad 7,4 tysiąca pasażerów, czyli w stosunku do 2007 roku o 99% osób więcej, a w noce dni weekendowych ponad 13 tysięcy pasażerów. Zatem w noc z piątku
na sobotę o liczba korzystających z komunikacji nocnej
wzrosła o 89%, a w noc z soboty na niedzielę o ponad
108%.
Wskaźnik produktywności, który wyraża stosunek liczby przewiezionych pasażerów do wielkości wykonanej pracy eksploatacyjnej, wzrósł w dniu roboczym z 2,6 do
3,6 pas/wzkm, w noc z piątku na sobotę z 3,9 do 5,4 pas/
wzkm, a w noc z soboty na niedzielę z 3,6 do 5,6 pas/wzkm.
Wzrost wskaźnika produktywności wynosił w każdym
dniu tygodnia od 40 do 53%.

Rys. 2. Liczba pasażerów korzystających z komunikacji nocnej w latach 2007, 2008 i 2013
Źródło: opracowanie własne

Atrakcyjność linii komunikacji nocnej w 2013 r.
Liczba przewożonych pasażerów pojazdami poszczególnych
linii nocnych jest zróżnicowana. W znacznym stopniu zależy ona od znaczenia i atrakcyjności miejsc i obszarów, przez
które wyznaczona jest trasa linii i w tym sensie również
od długości tej trasy. Wielkość przewozów na wszystkich
uruchamianych liniach nocnych w poszczególnych dniach
tygodnia przedstawiono w tabeli 4.
Największa liczba pasażerów korzysta z linii średnicowych, o trasach łączących osiedla położone na przeciwległych końcach miasta. W każdym dniu tygodnia udział
przewozów liniami tramwajowymi jest większy od udziału
przewozów liniami autobusowymi. Liczba pasażerów korzystających z linii 64 stanowi ponad 20%, a liczba pasażerów linii 69 około 17% wszystkich pasażerów korzystających w każdym dniu z komunikacji nocnej. W dniu roboTabela 4

Wielkość przewozów na liniach nocnych w 2013 r.
Noc dnia roboczego
Numer linii

Liczba
przewiezionych
pasażerów

Udział
[%]

Noc z piątku na sobotę

Liczba pasażerów
w kursie
średnia

maksymalna

Liczba
przewiezionych
pasażerów

Udział
[%]

Noc z soboty na niedzielę

Liczba pasażerów
w kursie
średnia

maksymalna

Liczba
przewiezionych
pasażerów

Udział
[%]

Liczba pasażerów
w kursie
średnia

maksymalna

Linie średnicowe
64

1 698

22,7

89,4

221

2 605

19,2

137,1

227

2 886

20,7

151,9

279

69

1 267

16,9

63,4

165

2 321

17,1

116,1

199

2 397

17,2

119,9

171

601

1 059

14,2

96,3

207

1 971

14,5

179,2

323

1 511

10,8

137,4

230

608

1 082

14,5

90,2

165

1 972

14,5

123,3

244

1 756

12,6

109,8

197

609

725

9,7

72,5

120

1 303

9,6

130,3

198

1 707

12,2

170,7

238

610

611

8,2

55,5

114

1 278

9,4

67,3

127

1 294

9,3

68,1

107

904

567

7,6

56,7

138

882

6,5

88,2

117

1 260

9,0

126,0

165

605

234

3,1

23,4

51

480

3,5

48,0

81

527

3,8

52,7

86

618

–

–

–

–

93

0,7

23,3

39

118

0,8

29,5

47

902

143

1,9

11,9

25

366

2,7

30,5

41

275

2,0

22,9

47

Linie promieniste

Linie uzupełniające
637

94

1,3

9,4

23

196

1,4

9,8

32

175

1,3

8,8

20

643

–

–

–

–

39

0,3

6,5

15

29

0,2

4,8

14

903

–

–

–

–

30

0,2

7,5

11

18

0,1

4,5

9

915

–

–

–

–

36

0,3

18,0

22

20

0,1

10,0

20

Razem

7 480

100,0

59,8

221

13 572

100,0

81,3

323

13 973

100,0

83,7

279

Źródło: opracowanie własne
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czym i w noc z piątku na sobotę udziały przewozów na liniach autobusowych 601 i 608 wynoszą ponad 14% przewozów ogółem. Przewozy na pozostałych liniach autobusowych średnicowych (609, 610 i 904) w tych dniach stanowią od 7–10%. W noc z soboty na niedzielę udziały przewozów na wszystkich autobusowych liniach średnicowych
stanowią od 9 do 12,6% przewozów w komunikacji nocnej.
Przewozy na liniach o trasach promienistych (605 i 902)
prowadzących do przystanku przesiadkowego Dworzec
Główny w każdym dniu tygodnia wynoszą od 2 do 4%,
natomiast dla linii 618 uruchamianej tylko w dni weekendowe około 0,8%.
Wśród linii uzupełniających, których trasy stanowią
przedłużenie podstawowych linii nocnych (średnicowych),
duże znaczenie ma linia 637. W każdym dniu tygodnia korzysta z niej około 1,3% pasażerów komunikacji nocnej.
Pozostałe linie uzupełniające (643, 903 i 915) są uruchamiane tylko w noce dni weekendowych i mimo wygodnego
skomunikowania z liniami podstawowymi korzysta z nich
mniej niż 0,5% pasażerów.
Średnia liczba pasażerów w poszczególnych kursach linii
komunikacji nocnej w dniu roboczym wynosi około 60 osób,
natomiast w dni weekendowe przekracza 80 osób (rys. 3).
W dniu roboczym największe wartości średniej liczby pasażerów w kursie charakteryzują linie: 601 (96 osób), 608 (90 osób)
i 64 (89 osób). W noc z piątku na sobotę średnia liczba pasażerów w kursie wzrasta i wynosi na linii 601–179 osób, na linii
64–137 osób, a na linii 609–130 osób. W noc z soboty na
niedzielę zaobserwowano średnio w kursie 170 osób na linii
609, około 152 osoby na linii 64 i 137 i osób na linii 601.
Największe maksymalne liczby przewiezionych pasażerów w kursie wynoszą od 200 do 323 osób i były zaobserwowane w każdym dniu tygodnia na liniach 601, 64 oraz
w dni weekendowe na liniach 608, 609 i 64 (rys. 4).

Rozkład przewozów w kolejnych godzinach nocy
Wielkość popytu na przewozy w kolejnych godzinach nocy
w latach 2007, 2008 i 2013 mimo rosnącej łącznej liczby
przewiezionych pasażerów (tabela 5) ma podobny rozkład
zmienności.
W noce dnia roboczego w badanych latach (rys. 5) najwięcej pasażerów korzysta z komunikacji nocnej w godzinach 0:00–1:00. W roku 2007 stanowili oni 26%, a w 2008
i 2013 około 30% przewozów nocą ogółem w tym dniu.
W kolejnych godzinach nocy udziały przewozów stopniowo
maleją do około 10–11% w 2007 i 2008 roku oraz 7%
w 2013 roku od godziny 4:00 do 5:00. W 2013 roku można
zaobserwować, że udział przewozów w godzinie 23:00–0:00
jest blisko 2 krotnie większy niż w 2008, natomiast w godzinie 4:00–5:00 jest on zdecydowanie mniejszy niż w latach
2007 i 2008.
W noce dni weekendowych w latach 2007, 2008 i 2013
udział przewozów w godzinach od 0:00–4:00 utrzymuje się
na podobnym wysokim poziomie od 15–26% (rys. 6 i 7).
Podobnie jak w noc dnia roboczego udział przewozów
w godzinie 23:00–0:00 w 2013 roku jest znacznie wyższy
niż w latach poprzednich, a w godzinie 4:00 – 5:00 niższy.

Rys. 3. Porównanie średniej liczby pasażerów w kursie przewożonych liniami komunikacji nocnej w 2013
Źródło: opracowanie własne

Rys. 4. Porównanie maksymalnej liczby pasażerów przewożonych liniami komunikacji
nocnej w 2013 w kursie
Źródło: opracowanie własne

Rys. 5. Porównanie rozkładu popytu na przewozy w kolejnych godzinach nocy dnia roboczego w latach 2007, 2008 i 2013
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Porównanie rozkładu popytu na przewozy w kolejnych godzinach w noc z piątku
na sobotę w latach 2007, 2008 i 2013
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5
Rozkład wielkości przewozów w godzinach nocnych
Godzina

Noc dnia roboczego
Liczba pasażerów

Noc z piątku na sobotę

Udział [%]

Liczba pasażerów

Noc z soboty na niedzielę

Udział [%]

Liczba pasażerów

Udział [%]

2007 r.
23

347

9,22

513

7,15

368

5,49

0

992

26,35

1632

22,74

1630

24,30

1

844

22,42

1617

22,53

1432

21,35

2

650

17,27

1410

19,65

1363

20,32

3

499

13,26

1157

16,12

1177

17,55

4

407

10,81

827

11,52

683

10,18

5

25

0,66

20

0,28

55

0,82

2008 r.
23

178

6,57

332

6,56

333

5,87

0

809

29,84

1322

26,12

1447

25,49

1

571

21,06

1077

21,28

1299

22,88

2

444

16,38

934

18,45

1015

17,88

3

394

14,53

813

16,06

960

16,91

4

307

11,32

546

10,79

561

9,88

5

8

0,30

37

0,73

62

1,09

2013 r.
23

925

12,37

1219

8,98

1275

9,12

0

2256

30,16

3476

25,61

3303

23,64

1

1600

21,39

3061

22,55

3189

22,82

2

1141

15,25

2499

18,41

2630

18,82

3

969

12,95

2071

15,26

2341

16,75

4

554

7,41

1180

8,69

1183

8,47

5

35

0,47

66

0,49

52

0,37

Źródło: opracowanie własne

Porównanie udziału przewozów w kolejnych godzinach
nocy dnia roboczego, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w 2013 roku, przedstawiono na rysunku 8. W dniu
roboczym udział przewozów w pierwszych dwu godzinach
funkcjonowania komunikacji nocnej jest o 3–6% większy niż
w noce dni weekendowych, po czym w każdej kolejnej godzinie nocy stopniowo maleje do około 10% w godzinie 4:00
–5:00. W noce dni weekendowych udział przewozów w godzinach 0:00–4:00 jest stosunkowo równomierny i stanowi
od 16 do 22% przewozów ogółem. W późnych godzinach
nocnych, od 1:00 do 4:00, udział przewozów w noc z soboty
na niedzielę jest wyższy niż z piątku na sobotę.

Analiza wskaźnikowa funkcjonowania komunikacji nocnej
Funkcjonowanie komunikacji nocnej w badanych latach
można porównać poprzez analizę wskaźników, które zostały wyznaczone jako wartości średnie, minimalne lub maksymalne dla poszczególnych linii nocnych [6]. Wskaźniki
wybrane do porównania zostały zestawione w tabeli 6.
Wskaźniki dla linii tramwajowych i autobusowych wykorzystywanych w 2013 roku znacznie różnią się od siebie
i zostały w tabeli przedstawione niezależnie.
Średnia prędkość komunikacyjna linii autobusowych
w latach 2007, 2008 i 2013 obniżyła się z około 24,5 km/h
w 2007 roku do około 22,3 km/h w 2013 roku. Jednym
w powodów jest wydłużony rozkładowy czas postoju pojazdów na przystanku przesiadkowym Dworzec Główny
w oczekiwaniu na przyjazd pojazdów wszystkich linii, które
w tym miejscu się spotykają. Pociągi linii tramwajowych
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Rys. 7. Porównanie rozkładu popytu na przewozy w kolejnych godzinach w noc z soboty na
niedzielę w latach 2007, 2008 i 2013
Źródło: opracowanie własne

Rys 8. Porównanie rozkładu popytu na przewozy w kolejnych godzinach w noc z soboty na
niedzielę w latach 2007, 2008 i 2013
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 6
Wskaźniki charakteryzujące linie nocne
Wskaźniki
Rok

2007

2008

2013 linie
autobusowe

2013 linie
tramwajowe

Noc dnia

średnia prędkość
komunikacyjna
[km/h]

średnia długość
przejazdu
[km]

średni czas
przejazdu
[min]

średnia liczba
pasażerów
w pojeździe

średnie
wykorzystanie miejsc
w pojeździe [%]

minimalna
liczba pasażerów
w kursie

maksymalna liczba
pasażerów
w pojeździe

roboczego

24,6

6,2

15,1

15,5

14,2

11

150

z piątku
na sobotę

24,5

5,9

14,4

20,9

13,1

0

213

z soboty
na niedzielę

24,5

6,0

14,7

20,0

12,6

0

172

roboczego

23,4

5,7

14,7

10,6

10,6

4

101

z piątku
na sobotę

23,2

5,6

14,5

14,6

14,6

4

98

z soboty
na niedzielę

23,1

5,9

15,2

16,6

16,6

5

141

roboczego

22,7

5,2

12,8

15,3

12,6

1

118

z piątku
na sobotę

22,3

5,4

13,8

19,2

13,7

0

225

z soboty
na niedzielę

22,3

5,4

13,9

18,8

13,1

0

154

roboczego

17,3

3,7

13,9

21,1

10,1

27

136

z piątku
na sobotę

16,8

3,9

14,6

36,2

17,5

13

126

z soboty
na niedzielę

17,1

4,0

14,6

39,7

19,3

21

165

Źródło: opracowanie własne

jeżdżą wolniej niż autobusy i ich średnia prędkość komunikacyjna wynosi około 17 km/h.
Średnia długość przejazdu pasażerów liniami autobusowymi w 2007 roku wynosiła 5,9–6,2 km, natomiast w kolejnych latach uległa zmniejszeniu i w 2013 wynosi od 5,2
do 5,4 km. Średnia odległość przejazdu liniami tramwajowymi jest krótsza i wynosi od 3,7 do 4,0 km.
Średni czas przejazdu pasażerów zmniejszył się w badanym okresie z około 14–15 minut w 2007 i 2008 roku do
około 13–14 minut w 2013 roku. W komunikacji tramwajowej średni czas przejazdu jest o niemal 1 minutę dłuższy
niż w komunikacji autobusowej.
Średnia liczba pasażerów w autobusach w 2007 i w 2013 roku
są podobne i wynoszą ponad 15 osób w dniu roboczym i około
20 osób w noce dni weekendowych. Średnia liczba osób
w tramwajach jest większa i wynosi 21 w dni robocze i ponad 36 osób w noce dni weekendowych.
W komunikacji autobusowej średnie wykorzystanie miejsc
w pojazdach w badanym okresie wynosiło od 10 do 16%.
Najniższe wartości zostały zaobserwowane w dniu roboczym
w 2008, a najwyższe również w 2008 roku w noce dni weekendowych. Średnie wykorzystanie miejsc w tramwajach wynosi w dniu roboczym 10%, a w dniach weekendowych jest zdecydowanie większe i wynosi ponad 17% w noce z piątku na
sobotę i ponad 19% w noc z soboty na niedzielę.
W 2008 roku minimalna liczb pasażerów przewiezionych
w kursie wynosiła 4–5 osób. W 2007 roku w każdym kursie
w dniu roboczym przewieziono co najmniej 11 osób. W dni
weekendowe zaobserwowano kursy, w których nie przewieziono ani jednej osoby tylko na linii 604. Trasa tej linii prowadziła z Nowej Huty na osiedle Azory i omijała centrum
Krakowa (obecnie już nie funkcjonuje). W 2013 roku na liniach autobusowych o trasach promienistych i uzupełniają-

cych występują kursy, w których liczba pasażerów wynosi
0–1 osoby, ale na liniach o trasach średnicowych minimalna
liczba pasażerów przewiezionych w kursie wynosi w dniu roboczym 17 osób, a w noce dni weekendowych 23–24 osoby.
Maksymalna liczba pasażerów w autobusach w dni robocze wynosiła 150 osób w 2007 roku oraz 101 osób w 2008
i 118 osób w 2013 roku. W noce dni weekendowych zaobserwowano zdecydowanie wyższe wartości zapełnienia pojazdów,
zwłaszcza w noce z piątku na sobotę. W 2007 i 2013 roku
były to wartości odpowiednio 213 i 225 osób, które przekraczały pojemność nominalną autobusów. W tramwajach maksymalna liczba pasażerów na odcinku międzyprzystankowym
wynosi od 126 do 165 osób. Aby wyjaśnić skalę zjawiska występowania w pojazdach stanu nadmiernego zatłoczenia,
w tabeli 7 przedstawiono rozkład wykorzystania pojemności
pojazdów w stosunku do pojemności nominalnej.
Najczęściej obserwowaną sytuacją w 2013 roku jest
mniejsze niż 20% wykorzystanie pojemności pojazdów, co
oznacza, że wszyscy pasażerowie mogą zajmować miejsca
siedzące. Udział takich przypadków, czyli odcinków międzyprzystankowych, gdy w pojeździe jest wykorzystanych
mniej niż 20% pojemności nominalnej dniu roboczym stanowi 74%, a w dni weekendowe 64–65%. Ponadto każdego dnia tygodnia w około 6,8–7,8% odcinków międzyprzystankowych w pojazdach nie było ani jednego pasażera. Udział przypadków, gdy w pojeździe liczba pasażerów
przekraczała 50% jego pojemności nominalnej, wynosiła
w noc dnia roboczego 2,3%, z piątku na sobotę 4,4%, a z
soboty na niedzielę 2,9%. Przepełnione powyżej pojemności nominalnej pojazdy zaobserwowano dwukrotnie w noc
z piątku na sobotę w dwu kursach na linii 601, w pierwszym przypadku na 7, a w drugim przypadku na 11 odcinkach międzyprzystankowych.
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Koszty i wpływy dla linii komunikacji nocnej
W latach 2007, 2008 i 2013 w komunikacji nocnej zmianie uległa nie tylko oferta przewozowa w postaci liczby
kursujących linii komunikacyjnych, liczby kursów i wielkości pracy eksploatacyjnej, ale i kosztów jednostkowych,
a ponadto do obsługi pasażerów włączono również tramwaje. Z drugiej strony zwiększyła się liczba pasażerów korzystających z komunikacji nocnej oraz wpływy od statystycznego pasażera. Wysokość wpływów od statystycznego
pasażera ustalana jest w badaniach marketingowych dla
kolejnych okresów i zależy od typowych w tych okresach
zachowań komunikacyjnych mieszkańców i ich ruchliwości
oraz obowiązującej taryfy biletowej [7, 8].Porównanie łącznych kosztów i wpływów z komunikacji nocnej w badanym
okresie przedstawiono w tabeli 8.
Koszty komunikacji nocnej są w latach 2007–2013 wyższe od wpływów. Wpływy z biletów w komunikacji autobusowej w 2007 roku były nieco wyższe niż w 2013. Pokrywały
one w dniu roboczym w 2007 roku 32% kosztów, a w 2013
ponad 26% kosztów (rys. 9). W noce dni weekendowych
udział kosztów we wpływach w 2007 roku wynosił 44–47%,
a w 2013 – 43–46%. W komunikacji tramwajowej wpływy
z biletów są wyższe i stanowią w dniu roboczym niemal 34%,
a w dni weekendowe około 66% kosztów.
Przystanki i węzły przesiadkowe
Przystanki publicznego transportu zbiorowego umożliwiają
pasażerom wsiadanie i wysiadanie z pojazdów. W komunikacji nocnej Krakowa w latach 2007–2013 największe znaczenie miały przystanki zlokalizowane w centrum miasta, w obrębie Plant. Należały do nich przystanek Dworzec Główny,
Teatr Bagatela, Basztowa LOT i Poczta Główna oraz Rondo
Mogilskie. W 2013 roku wśród przystanków, na których pasażerowie najczęściej wsiadają i wysiadają znalazły się dodatkowo: przystanek Krowodrza Górka i przystanki położone
najbliżej domów studenckich różnych uczelni np. AGH (przystanki Miasteczko Studenckie AHG, Biprostal, Urzędnicza),

Rys. 9. Porównanie udziału wpływów z biletów w kosztach komunikacji nocnej w latach
2007, 2008 i 2013
Źródło: opracowanie własne

Tabela 7
Struktura wykorzystania pojemności pojazdów
w komunikacji nocnej w 2013 r.
Wskaźnik struktury wykorzystania pojemności nominalnej
pojazdu w noc [%]

Zakres wykorzystania
pojemności nominalnej
pojazdu na odcinku
międzyprzystankowym [%]

dnia roboczego

z piątku na sobotę

z soboty na niedzielę

(120 – 130]

0,00

0,13

0,00

(110 – 120]

0,00

0,09

0,00

(100 – 110]

0,00

0,17

0,00

(90 – 100]

0,05

0,17

0,00

(80 – 90]

0,08

0,24

0,24

(70 – 80]

0,38

0,74

0,28

(60 – 70]

0,89

1,10

0,74

(50 – 60]

0,94

1,82

1,69

(40 – 50]

2,20

3,20

4,69

(30 – 40]

5,26

6,75

8,15

(20 – 30]

7,65

11,94

12,85

(10 – 20]

21,32

22,49

22,12

(0 – 10]

53,42

43,97

42,45

0

7,81

7,22

6,79

Liczba obserwacji

3 725

4 624

4 624

Źródło: opracowanie własne

Tabela 8
Podsumowanie kosztów i wpływów komunikacji nocnej
Koszty jednostkowe
brutto [zł]

Wpływy od statystycznego
pasażera [zł]

Łączne
koszty [zł]

Łączne
wpływy [zł]

Dochodowość
(wpływy – koszty) [zł]

Udział wpływów
w kosztach [%]

5,89

0,714

8383

2687

-5695

32,1

z piątku na sobotę

10737

5124

-5613

47,7

z soboty na niedzielę

10833

4790

-6044

44,2

8900

1936

-6964

21,8

z piątku na sobotę

11831

3614

-8218

30,5

z soboty na niedzielę

11861

4053

-7808

34,2

0,755

12773

3409

-9364

26,7

z piątku na sobotę

0,885

16403

7652

-8751

46,6

z soboty na niedzielę

0,817

16403

7100

-9303

43,3

0,755

6606

2239

-4368

33,9

z piątku na sobotę

0,885

6606

4360

-2247

66,0

z soboty na niedzielę

0,817

6606

4316

-2290

65,3

Rok

Noc

2007

dnia roboczego

2008

2013
linie autobusowe

2013
linie tramwajowe

Źródło: opracowanie własne
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dnia roboczego

dnia roboczego

dnia roboczego

6,25

8,34

12,58

0,714
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UJ (Szpital Prokocim), UP (Uniwersytet Pedagogiczny) i UR
(Uniwersytet Rolniczy). Zestawienie liczby pasażerów korzystających z ośmiu przystanków o największym udziale pasażerów wsiadający i wysiadających przedstawiono w tabeli 9.
Łączna liczba pasażerów wsiadających na tych przystankach
w każdym dniu tygodnia przekracza 50% wsiadających do
pojazdów komunikacji nocnej, natomiast liczba pasażerów
wysiadających przekracza 25%.
Największe znaczenie w obsłudze pasażerów w komunikacji nocnej ma przystanek Dworzec Główny. Jego znaczenie wynika nie tylko z dogodnego położenia w stosunku do Starego
Miasta w Krakowie oraz również w stosunku do dworca kolejowego i autobusów regionalnych, krajowych i międzynarodowych, ale także specjalnej organizacji tras linii komunikacji
nocnej. O których jednakowych pełnych godzinach spotykają
się w tym miejscu pojazdy linii komunikacji nocnej o trasach
średnicowych i promienistych, stwarzając pasażerom wygodną
możliwość przesiadania się. Każdego dnia tygodnia pasażerowie wsiadający na tym przystanku stanowią 26–27% wszystkich pasażerów wsiadających do pojazdów publicznego transportu zbiorowego nocą. Udział pasażerów wysiadających jest
niemal o połowę mniejszy i wynosi od 11,7 do 13,8% pasażerów wysiadających ogółem. W noce dni roboczych odjeżdża
z tego przystanku w różnych kierunkach ponad 3 tysiące, a w
noce dni weekendowych ponad 5,6 tysiąca pasażerów.
Na przystanku Teatr Bagatela zatrzymują się pojazdy
obu nocnych linii tramwajowych i trzech linii autobusowych. Wymiana pasażerów w dniu roboczym wynosi 746
osób, a w noce z dni weekendowych ponad 1440 osób.
Stanowi to ¼, a w noc z soboty na niedzielę 1/3 wymiany
na przystanku Dworzec Główny.
Przystanek Poczta Główna, podobnie jak przystanek
Teatr Bagatela, jest usytuowany na obrzeżu Plant. Zatrzymują
się na nim tramwaje linii 69 i autobusy linii 609, 610 i 904.
Jednak wymiana pasażerów jest na tym przystanku o połowę
mniejsza niż na przystanku Teatr Bagatela.

Kolejnym pod względem wielkości wymiany pasażerów
jest przystanek Krowodrza Górka usytuowany na końcu
trasy linii tramwajowej 69 i w miejscu, gdzie rozpoczyna się
trasa linii autobusowej uzupełniającej 637. Wymiana pasażerów na tym przystanku w dni robocze wynosi 380 osób,
a w dni weekendowe ponad 800 osób.
Wyjątkowo duża wymiana pasażerów każdego dnia, ponad 440 osób, a w noce z piątku na sobotę nawet ponad
750 osób, odbywa się na przystanku Miasteczko Studenckie
AGH, mimo że na przystanku tym zatrzymują się tylko
autobusy linii 601. Ponadto przystanek uczestniczy w obsłudze komunikacją nocną dopiero od września 2012 roku,
kiedy dotychczasową trasę linii 601 zmodyfikowano
w związku z wprowadzeniem obsługi tramwajów linii 64.
Wykorzystanie przystanku Dworzec Główny w kolejnych godzinach pory nocnej przedstawiono w tabeli 10 i na
rys. 10.
W dniu roboczym najwięcej pasażerów wsiadających
i wysiadających występuje na przystanku Dworzec Główny
od godziny 0:00 do godziny 1:00. Stanowią oni 28% pasa-

Rys. 10. Struktura procentowa wymiany pasażerów na przystanku Dworzec Główny
w komunikacji nocnej w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne

Tabela 9
Liczba pasażerów w 2013 r. korzystających z przystanków o największej wymianie pasażerów
Noc dnia roboczego

Noc z piątku na sobotę

Noc z soboty na niedzielę

wysiadających

odjeżdżających

3025

wsiadających

1029

odjeżdżających

2089

odjeżdżających

64, 69, 601, 605, 608, 609, 610, 618, 902, 904

wysiadających

Dworzec Główny

Linie nocne zatrzymujące się na przystanku

wsiadających

1

Lokalizacja przystanku

wysiadających

Lp.

wsiadających

Liczba pasażerów

3605

1594

5679

3751

1719

5851

2

Teatr Bagatela

64, 69, 601, 605, 902

577

169

1882

1154

433

3435

1049

395

3174

3

Poczta Główna

69, 609, 610, 904

275

56

1364

555

155

2469

675

211

2879

4

Krowodrza Górka

69, 637

117

265

117

272

561

272

271

527

271

5

Basztowa LOT

64, 69, 601, 605, 608, 902

317

130

1827

574

279

3312

492

157

3045

6

Dworzec Główny Zachód

69, 601, 610, 902, 904

197

86

1317

348

163

2664

356

100

2605

7

Rondo Mogilskie

64, 605, 608, 609, 618

81

155

1428

149

225

2742

199

245

3029

8

Miasteczko Studenckie AGH

601

346

98

458

590

167

855

292

147

514

Suma pasażerów

3999

1988

7247

3577

7085

3501

Udział przystanków 1-8 w przewozach komunikacji nocnej ogółem [%]

53,5

26,6

53,4

26,4

50,7

25,1

Udział przystanku Dworzec Główny w przewozach komunikacji nocnej ogółem [%]

27,9

13,8

26,6

11,7

26,8

12,3

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 10
Liczba pasażerów korzystających z przystanku Dworzec Główny godzinach nocnych w 2013 r.
Noc dnia roboczego
Godzina

wsiadający
liczba
pasażerów

23

45

Noc z piątku na sobotę

wysiadający

udział [%]
2,2

liczba
pasażerów
47

udział [%]
4,6

wsiadający
liczba
pasażerów

udział [%]

16

Noc z soboty na niedzielę

wysiadający

0,4

liczba
pasażerów
45

udział [%]
2,8

wsiadający
liczba
pasażerów
82

wysiadający

udział [%]
2,2

liczba
pasażerów
61

udział [%]
3,5

0

577

27,6

308

29,9

793

22,0

408

25,6

748

19,9

512

29,8

1

445

21,3

233

22,6

771

21,4

413

25,9

853

22,7

469

27,3

2

437

20,9

210

20,4

781

21,7

301

18,9

700

18,7

247

14,4
16,5

3

339

16,2

114

11,1

671

18,6

224

14,1

840

22,4

284

4

231

11,1

114

11,1

551

15,3

201

12,6

520

13,9

145

8,4

5

15

0,7

3

0,3

22

0,6

2

0,1

8

0,2

1

0,1

2089

100

1029

100

3605

100

1594

100

3751

100

1719

100

Suma

Źródło: opracowanie własne

żerów korzystających z tego przystanku w porze nocnej.
W kolejnych godzinach nocy udział pasażerów zmniejsza
się do 11% w godzinie 4:00–5:00.
W nocy z piątku na sobotę udział pasażerów korzystających z przystanku Dworzec Główny w trzech kolejnych godzinach od 0:00 do 3:00 niemal nie zmienia się i wynosi 21–23%.
W kolejnych dwu godzinach stopniowo spada do 14,5%.
W nocy z soboty na niedzielę w godzinach od 0:00 do
4:00 liczba pasażerów korzystających z przystanku w kolejnych godzinach waha się i wynosi od 17–24% przewozów
nocą. W godzinie 3:00–4:00 liczba wsiadających i wysiadających jest najwyższa w tygodniu (ponad 1060 osób) i jej
udział stanowi 20,5% przewozów tego dnia (najwyższy
udział w tygodniu).

Podsumowanie
W latach 2007, 2008 i 2013 w komunikacji nocnej
w Krakowie dokonano wielu istotnych zmian w organizacji
linii i ich tras przebiegu oraz poprawy oferty przewozowej
przez zwiększenie liczby kursów i zdolności przewozowej
wykorzystywanych pojazdów. Pierwszym krokiem w kierunku poprawy dostępności komunikacji publicznej dla pasażerów było skomunikowanie wszystkich linii, których trasy
przebiegają przez centrum miasta, na przystanku Dworzec
Główny i dostosowanie ich rozkładów jazdy tak, aby przyjeżdżały do tego przystanku o pełnej godzinie w dniu roboczym
i w miarę potrzeby 30 minut po pełnej godzinie w noce dni
weekendowych.
Kolejne zmiany były skutkiem podjęcia decyzji o wykorzystaniu w komunikacji nocnej dwóch linii tramwajowych
i stworzeniu siatki podstawowych połączeń w kierunku północ–południe i wschód–zachód. Konsekwencją tego kroku
była konieczność zmiany tras kilku linii autobusowych, które
do tej pory kursowały wzdłuż tras tramwajowych i utworzenie linii uzupełniających, które stanowią przedłużenie tras
linii tramwajowych i obsługują autobusami o małej pojemności odległe osiedla mieszkaniowe. Innym udogodnieniem
dla pasażerów było rozszerzenie obsługi nocą w każdym dniu
tygodnia do Wieliczki oraz w dni weekendowe do Skawiny
i Świątnik. Mimo uruchomienia dodatkowych linii nocnych
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ich trasy nie przebiegają równomiernie we wszystkich dzielnicach i rejonach Krakowa, ale w zasięgu ich funkcjonowania
znajduje się w dniu roboczym ponad 90% i w dni weekendowe ponad 95% mieszkańców miasta.
Potwierdzeniem słuszności wprowadzanych zmian i rozwiązań organizacyjnych może być niemal dwukrotnie zwiększenie w każdym dniu tygodnia liczby przewożonych pasażerów w stosunku do 2007 roku, podczas gdy wielkość pracy
eksploatacyjnej wzrosła o 44% w dniu roboczym i około
o 36% w dni weekendowe. Wskaźnik produktywności linii
wyniósł w 2013 roku w dniu roboczym 3,6 pasażerów na
wozokilometr, a w dni weekendowe ponad 5,4 pasażerów na
wozokilometr (wzrost o ponad 36% w stosunku do 2007).
Udział wpływów w kosztach funkcjonowania linii tramwajowych w dniu roboczym stanowi 34% w dniu roboczym i ponad 65% w dni weekendowe. W komunikacji autobusowej
w dniu roboczym wpływy z biletów pokrywają 26%, czyli
o 5% mniej niż w 2007, a w dni weekendowe 43–46% kosztów, czyli niemal tyle samo co w 2007 roku.
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Koncepcja AIRPORT CITY
jako czynnik rozwoju regionalnego1

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję rozwoju portów
lotniczych i ich okolic zwaną Airport City. Rozwój infrastruktury lotniskowej oraz okolic lotnisk jest w obecnych czasach światowym trendem jako konsekwencja stale rosnącego ruchu lotniczego na świecie.
W Polsce również trend rozbudowy rejonów lotnisk zgodnie z koncepcją Airport City jest zauważalny. W artykule opisano przyczyny, które
warunkują rozwój portów lotniczych. Omówione zostały funkcjonujące na świecie przykłady: Portu Lotniczego w Hongkongu określanego mianem Aerotropolis, a także mniejszego obiektu – europejskiego
Portu Lotniczego we Frankfurcie nazywanego Airport City. Autorzy
podjęli również dyskusję o szansach i zagrożeniach rozwoju takiego
trendu w Polsce. Omówione zostały plany i działania podjęte w celu
stworzenia Airport City w sąsiedztwie Lotniska Chopina w Warszawie,
Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice oraz Lotniska
im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Analiza zagranicznych, jak i polskich
przykładów portów lotniczych tworzących kompleksy Airport City lub
aspirujących do nich wykazała, iż zjawisko to jest pod każdym względem korzystne. Z punktu widzenia portu lotniczego lokalizacja obiektów biurowych, magazynowych, handlowych i hotelowych przyczynia
się do większej liczby pasażerów, a co za tym idzie – do rozbudowy
portu. Z punktu widzenia przedsiębiorców lokalizacja swoich siedzib
w bliskim sąsiedztwie portu lotniczego ułatwia kontakty biznesowe
z kontrahentami z zagranicy, jest korzystna cenowo, a także umożliwia
dostęp do szeroko rozwiniętej infrastruktury transportowej, w tym kolejowej, drogowej, a w niektórych przypadkach również morskiej.
Słowa kluczowe: Aerotropolis, Airport City, port lotniczy

Wprowadzenie1
Duże porty lotnicze stały się kluczowymi węzłami w globalnej produkcji i systemach transportowych, gdyż oferują przedsiębiorstwom szybkość i łączność z partnerami
biznesowymi na całym świecie. Są one również potężnymi
silnikami lokalnego rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie różnego rodzaju firm powiązanych z lotnictwem
w okolicy. Do wspomnianych przedsiębiorstw należą między innymi, firmy produkcyjne i dystrybucyjne, gdzie czas
transportu towarów do docelowego odbiorcy jest bardzo
istotny. Duże porty lotnicze skupiają wokół siebie również
hotele, centra rozrywki, centra handlowe, kompleksy wystawowe czy biurowce. Lokalizacja takich obiektów w okolicy portów sprawia, że stają się one atrakcyjne dla klientów i partnerów biznesowych z innych miast czy państw ze
względu na dostępność rozwiniętej infrastruktury transportowej. Co więcej, rozwój obiektów w sądziedztwie portów
1

© Transport Miejski i Regionalny, 2013. Wkład autorów w publikację:
B. Derda 50%, A. Pawlak-Burakowska 50%.

lotniczych wspomaga rozwój gospodarczy regionu poprzez
większą liczbę miejsc pracy oraz rozwój szlaków innych gałęzi transportu.

Koncepcja rozwoju Airport City
Początkowo lotniska były położne blisko centrów miast,
a ich rozmiary przy niewielkim ruchu oraz wymaganiach
samolotów z napędem tłokowym były niewielkie. Wraz
z rozrostem miast również lotniska, które dopiero ze wzrostem infrastruktury można nazywać portami lotniczymi,
odsuwane były dalej od centórw miast ze względu na ich
negatywne oddziaływania na mieszkańców okolic portów
lotniczych. Ich połączenie z centrum miasta tworzyły korytarze, pasy infrastruktury drogowej czy kolejowej. Dzięki
nim stale podnosiła się dostępność portów lotniczych pomimo ich oddalenia od centrów. Tak wygladał rozwój pierwszych portów lotniczych, kiedy były uważane jedynie za
„dodatek czy środek” do systemu transportowego regionu
[1]. Rozwój miast warunkował rozwój sieci transportowej,
czyli drogowej lub kolejowej. W epoce „przedodrzutowej”
to statki morskie i kolej zapewniały transport na duże
odległości, dlatego w każdym mieście dworzec kolejowy
znajduje się w centrum miasta, a nazwa „miasto portowe”
mówi sama za siebie.
W momencie, w którym zauważono, że port lotniczy, ze
względu na swoje możliwości, może być motorem napędowym rozwoju, szeroko pojęty biznes zaczął skupiać się wokół portów lotniczych, doceniając możliwości, jakie daje im
dostęp do transportu lotniczego, czyli dostęp do globalnej
sieci transportowej non stop. Strefa skupienia się obiektów
biznesowych korzystających z możliwości, jakie daje sąsiedztwo portu lotniczego, nazywane jest „miasteczkiem
lotniskowym” – Airport City [2].
Hotele czy miejsca rozrywki dla pasażerów przesiadkowych, centra logistyczne, dystrybucja towarów wrażliwych
na czas trwania transportu, miejsca koncentracji biznesu,
biurowce, kompleksy wystawiennicze, centra konferencyjne, miejsca rekreacji dla mieszkańców, takie jak taras widokowy czy „górka soptterska”, parki, kina, supermarkety,
restauracje, parki technologiczne, uczelnie wyższe, a nawet
„turystyka medyczna” – wszystkie te obiekty składają się
na elementy Airport City. Każdy z nich połączony sprawną
siecią transportową z centrum miasta oraz całym regionem,
może być zarówno miejscem rekreacji okolicznych mieszkańców, miejscem zakupów w hipermarkecie, spotkań biznesowych, jak i centrem dystybucji towarów na cały region
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lub kraj – Airport City, czyli miasteczko powstałe wokół
portu lotniczego, dzięki któremu egzystuje i może się dalej
rozwijać.
Obecnie są jednak miejsca gdzie rozwój portów lotniczych poszedł o krok dalej. Powstają metropolie lotnicze,
tereny związane z portami lotniczymi rozciągajace się na
kilknaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów od portów lotniczych. Właściwie całe miasta zbudowane wokół lotnisk,
które zapewniają szybkie połączenie z całym światem.
Nazywa się je Aerotropolis (rys.1). Oczywiście w Europie
czy USA nie jest możliwe zbudowanie całego nowego miasta wokół portu lotniczego [4], w przeciwieństwie do
Bliskiego Wschodu czy Chin. Dlatego też specyfika
Aerotropolis jest różna, w różnych rejonach świata.

Rys. 1. Schemat Aerotropolis
Źródło: [3]

Rozwój portu lotniczego w Aerotropolis
Obecnie na świecie wyróżnia się ponad 80 lotnisk, które definiowane są jako Airport City lub Aerotropolis [2], z czego 38 znajduje się na kontynencie Ameryki Północnej, 20
w Europie, 17 w Azji, 7 w Afryce oraz po jednym w Ameryce
Łacińskiej i Południowej (rys. 2). Analizując ich umiejscowienie, można wyróżnić kilka kryteriów, które tłumaczą rozwój
infrastruktury w okolicach konkretnych portów lotniczych.
Głównym kryterium rozwoju w Airport City jest lokalizacja portu lotniczego. Te, które zlokalizowane są w okolicach dużych, rozwiniętych regionów lub stolic, mają znacznie większe szanse na rozwój. Lokalizacja sama w sobie stanowi o powstaniu portu lotniczego.
Ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwój jest dostępność portu lotniczego do infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej lub morskiej. Rozwinięte możliwości transportowe ułatwiają bowiem podróżującym dojazd do celu podróży,
a w przypadku towarów umożliwiają szybki i sprawny przeładunek. Nie bez znaczenia w rozwoju portu lotniczego jest
również dostępność terenu w okolicy portu, na którym zabudowania biznesowe czy rekreacyjne mogłyby powstawać.
Łatwo zauważyć zatem, że porty lotnicze wybudowane w bliskiej odległości do centrum miasta nie będą rozwijać się dynamicznie, głównie ze względu na brak wolnej przestrzeni, ale
również ze względu na wyższe ceny nieruchomości w obrębie
miasta.
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Rys. 2. Rozmieszczenie Airport cities i Aerotropolis na świecie
Źródło: [2]

Zauważalnym trendem jest przenoszenie głównych siedzib dużych korporacji w okolice portów lotniczych.
Lokalizacja taka jest wygodna ze względu na częste podróże do innych oddziałów przedsiębiorstwa, a także koszt wynajmu obiektów jest niższy niż w przypadku biur zlokalizowanych w centrum miasta.
Dodatkowym czynnikiem generującym rozwój portów
lotniczych są rosnące wymagania podróżnych. Powstawanie
bazy hotelowej i centrów handlowych w sąsiedztwie lotnisk
jest wygodne dla pasażerów, a co więcej – gwarantuje rozwój gospodarczy w rejonie.
Porty lotnicze dzięki ciągłemu wzrostowi ruchu lotniczego oraz rozwoju terenów okolicznych stają się motorem
biznesowym dla firm wiążących swoje interesy z transportem lotniczym. Większość powstających dzięki temu obiektów lokalizowanych jest do 25 kilometrów od portu.
Do największych Aerotropolis na świecie należą:
Amsterdam Zuidas, Las Colinas, Texas, Międzynarodowa
Strefa Biznesowa Songdo w pobliżu Portu Lotniczego Inche
on w Korei Południowej. Obiekty te nie stanowią już tylko
zabudowy towarzyszącej lotnisku. Są one samowystarczalnymi miastami, które oferują analogiczne możliwości biznesowe, noclegowe i rozrywkowe jak duże miasta.
Jednym z pierwszych portów lotniczych z szeroko rozwinięta infrastrukturą w okolicy był Międzynarodowy Port
Lotniczy w Hongkongu. W 2010 roku powstał tam specjalny
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dodatkowy terminal o powierzchni 15 tys. m2, w którym zlokalizowano centrum biznesowe, wyposażone w 300 stanowisk
biurowych, sale konferencyjne, stanowiska do telekonferencji
i zaplecze techniczne. Dodatkowo w pobliżu zlokalizowane są
hotele, centra rozrywki i SPA.
W okolicy Portu Lotniczego we Frankfurcie również powstaje Airport City (rys. 3). Jego część o nazwie The Squaire
[5] została oddana w 2011 roku. Jest to obiekt powstały
ponad dworcem kolejowym. Zlokalizowano w nim wiele
sklepów, punktów usługowych i hotele. Dodatkowo znaczna część została wydzielona na powierzchnie biurowe i sale
konferencyjne. Cały obiekt posiada połączenia kolejowe
(lokalne i kolei dużych prędkości) i drogowe z Frankfurtem,
dzięki czemu dojazd do centrum miasta zajmuje około 20
minut. Czas dojścia specjalnie przygotowanym korytarzem
do terminalu to około 5 minut.

Rys. 3. Airport City we Frankfurcie
Źródło: [5]

Airport City w Polsce
W Polsce obserwujemy ciągły rozwój transportu lotniczego
(rys. 4). Stale zwiększa się liczba połączeń oferowanych z portów lotniczych, liczba obsłużonych pasażerów i operacji lotniczych. Urząd Lotnictwa Cywilnego prognozuje, iż w 2020
roku nastąpi 80% wzrost liczby obsłużonych pasażerów
w stosunku do 2010 roku. Powstają również nowe porty lotnicze, które w jeszcze większym stopniu umożliwiają wzrost
usług lotniczych. Rezultatem tego jest stały wzrost zapotrzebowania na usługi związane z obsługą ruchu pasażerskiego
i cargo w okolicach portów lotniczych. Analogicznie jak
w innych państwach zauważalna jest tendencja rozbudowy
okolic lotniskowych.
W związku z rozwojem ruchu lotniczego w Polsce zauważa się także coraz większą strefę oddziaływania portów
lotniczych na okoliczne tereny. Najszybciej rozwijającą się
okolicą jest otoczenie Lotniska Chopina w Warszawie.
Trend jest również zauważalny w okolicach portów lot
niczych w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu.
Airport City w okolicy Lotniska Chopina w Warszawie
Pierwsze Airport City powstaje w sąsiedztwie Lotniska
Chopina w Warszawie [6]. Chopin Airport jest największym portem lotniczym w Polsce, zarówno w ruchu pasa-

Rys. 4. Liczba pasażerów obsłużonych w największych polskich portach lotniczych w latach
2010–2012

żerskim jak i cargo, ponad dwukrotnie większym niż następny w rankingu Kraków. Jest także hubem narodowego
przewoźnika i posiada połączenia do wszystkich regionalnych portów lotniczych. Warszawa, jako miejsce skupiające
sporą liczbę firm biznesowych, generuje duży ruch lotniczy,
a zwłaszcza biznesowy. Funkcja portu lotniczego jako hub
oraz miejsce działania linii tradycyjnych dobrze wpisuje się
w koncepcję biznesową Airport City.
W chwili obecnej w okolicach tego portu lotniczego znajdują się budynki hotelowe, takie: jak Marriott Warsaw
Airport, Hotel Airport Okęcie i Hotel Gromada Airport,
a także biurowce. Nie bez znaczenia dla rozwoju Airport
City jest lokalizacja portu lotniczego. Znajduje się on w obrębie miasta, 10 kilometrów od centrum Warszawy. Posiada
szybkie połączenie kolejowe z centrum, które uzupełniane
jest przez transport zbiorowy. Dodatkowo sieć drogowa zapewnia szybki dostęp zarówno do centrum miasta, jak i do
sieci dróg ekspresowych i autostrad S7, S8, A2.
Kolejnym argumentem przemawiającym za rozwojem
Airport City w okolicy Lotniska Chopina jest to, iż coraz
więcej koncernów mających swoje siedziby w Warszawie
decyduje się przenieść w pobliże portu lotniczego. Można
zauważyć, iż strefa oddziaływania (rys. 5) portu lotniczego
na strefę biznesową jest coraz większa.
Planowaną rozbudowę Airport City rozłożono na dwa
etapy w ciągu 10 lat. Inwestycja zakłada zbudowanie parku

Rys. 5. Strefa oddziaływania Lotniska Chopina w Warszawie
Źródło: [7]
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biznesowego i konferencyjnego, z terenami rekreacyjnymi,
rozrywkowymi, a także rozbudowę bazy hotelowej (rys. 6).
Całkowita powierzchnia projektu ma wynosić 22,5 ha,
z czego pod zabudowę 17 budynków ma być wykorzystane
13,3 ha.
Chopin Airport City ma zostać zrealizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wewnątrz obiektów
ograniczony zostanie ruch samochodowy, a sieć dróg ma być
przystosowana dla ruchu pieszego i rowerowego. Planowane
biurowce będą ergonomiczne i ekologiczne, w 70% oświetlane naturalnie i chronione przed hałasem. Koszty utrzymania
budynku mają być minimalizowane poprzez rozwiązania
technologiczne umożliwiające zmniejszenie emisji CO2 oraz
zastosowanie rozwiązań technicznych zmniejszających zużycie energii i wody wewnątrz budynków.

Rys. 6. Wizualizacja Airport City przy Lotnisku Chopina w Warszawie
Źródło: [8]

Rozwój regionalnych portów lotniczych
zgodnie z koncepcją Airport City
Drugim portem lotniczym, który planuje rozwój swojej infrastruktury, wpisując się tym samym w koncepcję Airport
City, jest Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice.
Obecnie rozpoczyna się przygotowanie do budowy
przyszłego Airport City. Na tym etapie kluczowymi zadaniami są modernizacja linii kolejowej, którą dowożeni są
pasażerowie z Dworca Głównego w Krakowie. Istotnym
elementem jest również planowana zmiana układu drogowego w okolicy portu lotniczego, a także budowa bazy hotelowej w sądziedztwie portu lotniczego. Plany rozbudowy
i modernizacji obejmują również sam port. W ramach tych
działań ma zostać rozbudowany terminal, droga kołowania, a także płyty postojowe na lotnisku.
Należy zwrócić uwagę na stale rozbudowujące się obiekty
branży TSL w Kraków Airport Logistic Centre. Inwestycja ta
zlokalizowana jest 4 kilometry od portu lotniczego w miejscowości Modlniczka, zrealizowana przez prywatnych inwestorów.
Skupia w sobie nie tylko powierzchnie magazynowe, ale jest też
siedzibą wielu firm spedycyjnych zajmujących się transportem
towarów. Co prawda firmy te w niewielkim stopniu korzystają
z transportów drogą powietrzną, jednak ze względu na atrakcyjność terenu wybierają taką właśnie okolicę.
Rozbudowa portu lotniczego do rozmiarów Airport City
jest możliwa również w przypadku Portu Lotniczego im.
Lecha Wałęsy w Gdańsku. Port ten zlokalizowano w dużej
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odległości od centrum miasta, dlatego jego rozbudowa jest
możliwa. W pobliżu terminalu powstaje BCB Buisness Park.
W jego skład będą wchodzić biurowce o łącznej powierzchni
45 tys. m2. Dodatkowo powstanie tam centrum konferencyjne, centrum usługowo-handlowe oraz hotel. Nie jest to
jedyna inwestycja obecna w rejonie portu lotniczego. W niedalekiej okolicy powstają również inne biurowce i budynki
magazynowe.Rozbudowiemaulectakżesiećkolejowa.W2015
roku ma zostać oddana Kolej Metropolitarna łącząca port
lotniczy z centrum Gdańska i Gdyni. Obecnie połączenie z centrum miasta realizowane jest autobusami miejskimi lub prywatnym transportem.
Analogiczna rozbudowa portów lotniczych i ich okolic
planowana jest również w innych miejscach Polski.
Rozbudowa bazy hotelowej, biurowców i magazynów widoczna jest także w portach lotniczych w Poznaniu-Ławicy
i Wrocławiu-Starachowicach. Nowy port lotniczy – Lublin
Airport również ma w planach rozbudowę infrastruktury,
lecz w tym przypadku działania są odłożone w czasie.

Podsumowanie
Rozbudowa portów lotniczych i ich okolic wydaje się nieunikniona w dobie coraz większego ruchu lotniczego, nie tylko pasażerskiego, ale i cargo. Coraz większa liczba przedsiębiorców
decyduje się na przeniesienie swoich siedzib w okolice portów.
Jest to podyktowane głównie dostępem do infrastruktury lotniczej, a także innych środków transportu, które zwykle w bliskim sąsiedztwie lotniska są bardzo rozwinięte, jak na przykład
kolej lub sieć drogowa. Dodatkowo dostępność infrastruktury transportu lotniczego ułatwia utrzymywanie kontaktów
z partnerami biznesowymi z innych krajów. Oczywiście aspekt
finansowy ma tu niemałe znaczenie, gdyż wielokrotnie koszty
utrzymania biura są niższe w okolicach portu lotniczego niż
w prestiżowym centrum miasta.
Pasażerowie podróżujący samolotem coraz częściej szukają
możliwości spędzenia czasu wolnego przed lotem w inny sposób, niż oczekiwanie w hali odlotów czy w strefie ogólnodostępnej terminalu lotniska. Generuje to zapotrzebowanie na rozwój
zarówno obiektów rozrywkowych, jak i bazy hotelowej.
Zjawisko tworzenia się Aerotropolis czy Airport City
jest pozytywnym zjawiskiem dla portów lotniczych, gdyż
przez zwiększony ruch lotniczy umożliwia ich rozbudowę.
Dla regionów powstawanie i rozwój takich inwestycji jest
również bardzo korzystny, ponieważ jest motorem do rozbudowy lub modernizacji infrastruktury transportowej
w okolicy portu i generuje nowe miejsca pracy.
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interesów będzie się uznawać zachodzące między recenzentem a Autorem:
• bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
• relacje podległości zawodowej,
• bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do
dopuszczenia artykułu do publikacji bez zmian, dopuszczenia artykułu do
publikacji po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji lub jego odrzucenia.
8. Zasady kwalifikowania publikacji do druku w wyniku recenzji:
• oryginalność publikacji w zaproponowanej metodzie rozwiązania problemu,
w zastosowaniu nowych ujęć teoretycznych problemu lub w przedstawieniu
interesującego syntetycznego spojrzenia na pewną dziedzinę badań,
• poprawność terminologiczna zastosowana w publikacji,
• poprawność stylistyczna i językowa publikacji,
• trafny i wystarczający dobór literatury,
• właściwy dobór materiału ilustracyjnego.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane w kolejnych numerach czasopisma; raz w roku w numerze grudniowym lista
recenzentów będzie podana do publicznej wiadomości.
Zabezpieczenie przed autorstwem ukrytym (ghostwriting)
oraz autorstwem pozornym (guest authorship)
Zjawiska ghostwriting oraz guest authorship
Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny
i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu
(osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych
standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach
przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy,
finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także
społecznej odpowiedzialności.
Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship (honorary authorship).
Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł
istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako
jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Ze zjawiskiem guestauthorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział
Autora jest znikomy lub w ogóle nie doszło do niego, a pomimo to jest Autorem
lub współautorem publikacji.

Działania Redakcji „TMiR”
Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship Redakcja „Transportu Miejskiego i Regionalnego” rozpoczyna starania, aby
wprowadzić procedury zabezpieczające przed tymi zjawiskami i wdraża
poniższe rozwiązania:
1. Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz
kontrybucji, tj. informacji, kto jest Autorem koncepcji, założeń, metod,
protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy
czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja, począwszy od numeru 1/2012, wyjaśnia w „Informacji dla
Autorów”, że ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane,
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów
naukowych itp.).
3. Redakcja wymaga od Autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych
podmiotów (financial disclosure).
4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Przygotowanie tekstów do druku
„Transport Miejski i Regionalny” publikuje oryginalne artykuły poświęcone funkcjonowaniu miejskich i regionalnych systemów transportowych.
W szczególności obejmuje to zagadnienia techniki, organizacji, planowania,
eksploatacji, zarządzania i bezpieczeństwa transportu. W ujęciu gałęziowym dotyczy to problemów transportu szynowego (kolejowego i tramwajowego), autobusowego, trolejbusowego, rowerowego i pieszego. Istotnym
obszarem zainteresowań jest transport zbiorowy. Akceptowane są także
materiały związane z ochroną środowiska w transporcie, geografią, historią
i socjologią transportu.
Wymagana objętość materiałów do publikacji to 10–15 stron (1800 znaków
na stronie). Tekst artykułu powinien zostać napisany w edytorze Microsoft Word
czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 pt. Wzory i opisy wzorów, tabele,
rysunki, fotografie z podpisami powinny być wkomponowane w tekst. Należy
stosować odrębne numeracje tabel, rysunków i fotografii, a rysunki i tabele
przygotować w technice czarno-białej. W tekście powinny znajdować się odwołania do numerów tabel, rysunków i fotografii. W tekście i we wzorach należy
stosować jednostki układu SI. Dopuszczalne jest pogrubianie i oznaczanie kursywą istotnych części tekstu, nie stosować podkreślania tekstu. Tytuł artykułu
winien być zwięzły i odpowiadać zawartości artykułu.
Odwołania do tekstów źródłowych należy opisywać w przypisach lub
oznaczać numerami w nawiasach kwadratowych. Numery powinny odpowiadać pozycji w zestawieniu literatury na końcu tekstu. Zestawienie literatury powinno być ułożone nie w porządku alfabetycznym, a w porządku pojawiania się odwołań w tekście.
Struktura artykułu: tytuł artykułu w języku polskim, tytuł artykułu w języku angielskim, imię i nazwisko Autora (Autorów), stopień i tytuł naukowy,
afiliacja (miejsce pracy), adres pocztowy, telefon, adres mailowy, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim (minimum trzy), streszczenie
i słowa kluczowe w języku angielskim, tekst artykułu podzielony obowiązkowo na części opatrzone śródtytułami, spis literatury. W przypisie do tytułu
polskiego należy określić procentowy udział wkładu Autorów w publikację.
Streszczenie polskie powinno mieć około 200–250 słów i powinno
wskazywać przyczyny podjęcia tematu, opis problemu (podejście, badania,
symulacje, analizę danych, stosowane narzędzia, kolejne kroki analizy,
czynniki, wskaźniki itp.), rezultaty i wnioski. Streszczenie angielskie powinno mieć około 150–200 słów.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Krajowy,
Krajowa Sekcja Drogowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zapraszają do udziału w

LVI TECHNICZNYCH DNIACH DROGOWYCH
odbywających się w dniach 13–15 listopada 2013 r.
w Centrum Konferencyjnym Falenty w Raszynie/k Warszawy, Al. Hrabska 4 a.
Tematyka LVI Technicznych Dni Drogowych:
13 listopada 2013 (środa) – godzina 15:00 – 17:00
Sesja I – Plenarna
– Wystąpienie przedstawiciela MTBiGM.
– Wystąpienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
– Wystąpienie Dyrektora Oddziału Generalnej Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie.
Panel dyskusyjny:
– występujące trudności przy realizacji kontraktów drogowych na
sieci dróg publicznych,
– strategia inwestycja resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w latach 2014–2020.
– Otwarcie wystawy.

Sesja IV – Drogowe obiekty inżynierskie
8. Nowoczesne technologie budowy mostów.
9. Innowacyjne materiały stosowane w mostownictwie.
10. Nowoczesne technologie utrzymania mostów.
11. Monitoring stanu utrzymania mostów.
12. Nowe OST w mostownictwie.
Sesja V – Ochrona środowiska
13. Prawo ochrony środowiska w drogownictwie – stan obecny
i kierunki zmian.
14. Wpływ zmian klimatycznych na projektowanie i utrzymanie dróg.
15. Hałas komunikacyjny.
16. Nowoczesne urządzenia ochrony środowiska.

14 listopada 2013 (czwartek) – godzina 9:00 – 18:30

15 listopada 2013 (piątek) – godzina 9:00 – 12:00

Sesja II – Technologia nawierzchni drogowych
1. Nawierzchnie betonowe.
2. Ciche nawierzchnie asfaltowe.
3. Problemy technologiczne w wykonawstwie nawierzchni.

Sesja VI – Aspekty prawne w drogownictwie – prowadzący sesję
17. Zmiany w ustawie o drogach publicznych i rozporządzeniach
wynikających z implementacji dyrektyw europejskich.
18. Zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych.
19. Rola nadzoru przy realizacji inwestycji komunikacyjnych.
20. Roszczenia stron przy realizacji inwestycji.

Sesja III – Utrzymanie dróg i mostów – prowadzący sesję
4. Technologie napraw nawierzchni bitumicznych.
5. Nowe technologie w utrzymaniu dróg.
6. Nowe materiały stosowane w utrzymaniu dróg.
7. Wspomaganie w zarządzaniu utrzymaniem dróg.

Sesja VIII – Zamykająca

Obradom będą towarzyszyły wystawy oraz wystąpienia promocyjne.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i promocji w konferencji.
Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Centrum Konferencyjnego Falenty http://www.falenty.com.pl/
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Barbara Kasprowicz, SITK RP ZK – Warszawa
tel. 506 116 966; e-mail: TDD@sitk.org
Więcej informacji i formularz uczestnictwa na http://www.sitk.org
Serdecznie zapraszamy – Organizatorzy

