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1. SAMOCHÓD – kiedy ś / teraz
• KIEDYŚ – towar luksusowy
• OBECNIE – towar codziennego u żytku

wska źnik motoryzacji we Wrocławiu:
• rok 2007 – 441 samochodów / tysi ąc mieszka ńców
• rok 2012 – 540 samochodów / tysi ąc mieszka ńców

w ciągu pi ęciu lat – WZROST O PONAD 1/5 !!!

SKUTKI:

w ciągu pi ęciu lat – WZROST O PONAD 1/5 !!!

przewozy pasa żerów transportem publicznym we Wrocławiu:
• rok 2003 – 255 milionów osób
• rok 2007 – 193 miliony osób

w ciągu czterech lat – SPADEK O PRAWIE 1/4 !!!

WNIOSEK:
z pasażerem transportu publicznego

należy si ę obchodzi ć jak z przysłowiowym jajkiem



2. BUSPASY
co zrobi ć, aby autobusy nie „grz ęzły” w korkach ?

EFEKT: niska skuteczno ść wydzielenia
PRZYCZYNA: środki nie stanowi ą bariery fizycznej

wydzielone w sposób klasyczny:
– skrajny prawy pas ruchu
– lini ą oznakowania poziomego i oznakowaniem pionowym



propozycje bardziej skutecznych środków:

nawierzchnie „odstraszaj ące” (Leeds) separatory podłu żne (Budapeszt)

szlabany na wje ździe (Amsterdam) … albo opuszczane słupki (Gouda)



pasy umieszczone centralnie (Nagoja) … albo pod pr ąd (Paryż)

… albo wydzielone sygnalizacj ą świetln ą 
(Utrecht)

… albo jako osobne jezdnie
(Wrocław – ul. Strzegomska)



3. BUSPASY WSPÓŁDZIELONE
czyli udost ępnianie buspasów 
innym uczestnikom ruchu:

• rowerzystom

• taksówkarzom

• motocyklistom

• a ja si ę pytam: kto • a ja si ę pytam: kto 
nast ępny?

• może „rolkarze”

STANOWCZO

NIE !!!



4. BUSPASY OKRESOWE
czyli funkcjonuj ące 
jedynie w okresach 
szczytów 
komunikacyjnych

WADA:

słabo utrwalaj ą się w 
świadomo ści świadomo ści 

kierowców 
samochodów 
osobowych

WĄTPLIWOŚĆ:

czy poza okresami szczytów komunikacyjnych nat ężenie ruchu 
samochodów osobowych jest tak du że, że trzeba im „odda ć” buspasy ?

WNIOSEK:
równie ż  STANOWCZO NIE !!!



5. AUTOBUSY a TRAMWAJE
jaką rol ę mają pełni ć autobusy w całym systemie ?

SUiKZP Wrocławia z 2010 r.:

„ … uzyskanie g ęsto ści sieci tramwajowej umo żliwiaj ącej wyeliminowanie cz ęści 
linii autobusowych , zwłaszcza o przebiegach pokrywaj ących si ę z tramwajem … „

Zintegrowany System Transportu Szynowego z 2006r.:

„Podstaw ą systemu komunikacji zbiorowej aglomeracji wrocławsk iej ma by ć 
transport szynowy: kolej aglomeracyjna, tramwaj plus  i klasyczny, autobusy maj ą 

pełni ć rol ę podrz ędną (komunikacja dowo żąca do transportu szynowego)”

Wrocławska Polityka Mobilno ści z 2013 r.:

„Fundamentem transportu zbiorowego we Wrocławiu i w o bszarze 
metropolitalnym jest transport szynowy – tramwaje i k olej”

(o autobusach ani słowa)

Założenia zgodne z zasad ą:

sieć komunikacji zbiorowej w miastach nale ży kształtowa ć tak, aby linie 
autobusowe nie pokrywały si ę z tramwajowymi

Jestem ZA, a nawet PRZECIW !!!



WNIOSKI Z PORÓWNANIA:
• zarówno tramwaje, jak i autobusy posiadaj ą wady• zarówno tramwaje, jak i autobusy posiadaj ą wady
• wątpliwe wydaje si ę być faworyzowanie tramwaju 
• to co u jednego jest wad ą, u drugiego staje si ę zaletą

WNIOSEK OGÓLNY:
tramwaje i autobusy s ą wręcz stworzone do tego aby nawzajem si ę 

uzupełnia ć na wspólnych odcinkach tras, ale pod warunkami:
• zatrzymywania si ę przy tych samych przystankach,
• poruszania si ę tymi samymi wydzielonymi pasami ruchu,

czyli pod postaci ą rozwi ązania okre ślanego mianem:

PASÓW AUTOBUSOWO -TRAMWAJOWYCH (PAT)



6. T+A - integracja
propozycja PAT systemowego, uzupełnionego o BRT „do  połowy”

w zintegrowanym systemie T+A najpierw ustalmy najkor zystniejsze trasy linii 
podstawowych, pó źniej uzupełniaj ących, a na koniec zadecydujmy, które zostan ą 

obsłu żone przez tramwaje, a które przez autobusy

INNA FILOZOFIA:



7. BRT (Bus Rapid Transit)
Klasyczny BRT charakteryzuje 
się zastosowaniem:

• wydzielonych jezdni

• priorytetów w sterowaniu 
ruchem na skrzy żowaniach

• wysokich peronów

• wysokopodłogowych, 

BRT - tak, ale „do połowy”

trójczłonowych  pojazdów

dwie ostatnie cechy nie s ą korzystne, gdy ż pozbawiaj ą autobusy atrybutu 
elastyczno ści (zrównuj ą je pod tym wzgl ędem z tramwajem), a my 

chcieliby śmy mie ć możliwo ść zjechania nimi z trasy BRT i obsłu żenia 
osiedla z w ąskimi uliczkami i zwykłymi przystankami na chodnika ch

WNIOSEK:

PROBLEM:



8. PRZESIADKI
czyli, czy autobusami mamy tylko dowozi ć do tramwaju?

Jestem ZA, a nawet PRZECIW !!!

• jeżeli w przyszło ści zbudujemy lini ę tramwajow ą na Psie Pole i 
skrócimy wtedy linie podmiejskie 904 i 911 – to na p ewno cz ęść ich 
pasażerów przesi ądzie si ę do samochodów,

• lepiej zbudowa ć now ą lini ę tramwajow ą jako PAT, i niech autobusy 
linii 904 i 911 doje żdżają nią tak jak dzi ś - do centrum



9. AUTOBUSY ELEKTRYCZNE
Z prasy:

• USA: Washington State 
Department of Transportation 
(WSDOT) zamówiła a ż 800 
autobusów elektrycznych do 
obsługi miejskich linii

• Warszawa : 10 elektrycznych
Solarisów od pocz ątku lipca 
2015 obsługuje lini ę 222

• Kraków : Na pocz ątku wrze śnia 2015 MPK ogłosiło przetarg na 
dostaw ę 4 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych z 
systemem ładowania

• Łód ź: W październiku 2015 przez tydzie ń testowany będzie na linii 
79 elektryczny Solaris Urbino E12

• Dębica : W październiku 2015 przez dwa tygodnie testowany będzie 
elektryczny City Smile z AMZ Kutno 

• Szczecinek : W 2016 planowany jest przetarg na 10 elektrobusów

2015 obsługuje lini ę 222

Jestem ZA, i tylko ZA !!!



10. DARMOWY TRANSPORT PUBLICZNY
ZALETA:

WADY:

znaczny wzrost udziału podró ży wykonywanych środkami transportu 
publicznego, a przez to zmniejszenie zatłoczenia ulic

obni żenie si ę standardu podró żowania w wyniku zatłoczenia pojazdów
transportu publicznego

konieczno ść zrekompensowania utraty wpływów uzyskiwanych do tej 
pory ze sprzeda ży biletów 

Moja propozycja - „co ś pomi ędzy”:
pory ze sprzeda ży biletów 

Wprowadzenie zasady, że jeśli posiadam zarejestrowany samochód osobowy, to 
na mój dowód rejestracyjny mog ę bezpłatnie korzysta ć z transportu publicznego, 
co wi ęcej - wraz ze mn ą tyle osób, ile jest w moim samochodzie miejsc siedz ących 
(co jest uwidocznione w dowodzie rejestracyjnym) – co jest wa żne, w przypadku 

podró żowania „cał ą rodzin ą”.

Zasada taka moim zdaniem nie doprowadzi do zapa ści finansowania ani 
drastycznego obni żenia standardu podró żowania środkami transportu 

publicznego, jest natomiast szans ą na uzyskanie zmniejszenia zatłoczenia ulic.



DZIĘKUJĘ

ZAZA

UWAGĘ


