Co wpływa na płynność ruchu pieszych?
Przepisy, zalecenia, rekomendacje
dla projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej.”
opr. Krzysztof Kowalik, red. Marcin Skrzypek
Lublin
Projekt„Miasto dla ludzi” wyodrębnia cztery zagadnienia opisujące jakość przestrzeni dla pieszych
z punktu widzenia samych pieszych. Są to:
 płynność ruchu pieszego
 specjalne potrzeby pieszych
 spędzanie czasu w przestrzeniach publicznych
 atrakcyjność i gościnność przestrzeni
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Ważne pojęcia
Drogi publiczne. Przepisy wymienione w tym opracowaniu dotyczą dróg publicznych, czyli dróg,
które za takie na mocy prawa uznaje ustawa o drogach publicznych. Dzielą się one na klasy
i kategorie. W myśl ustawy, aby droga mogła być uznana za publiczną, musi spełniać na raz dwa
warunki:
 być własnością Skarbu Państwa lub samorządu
 jej przebieg powinien być ustalony przez odpowiedni organ w zależności od kategorii
Kategorie dróg publicznych i władze ustalające ich przebieg:
 droga krajowa – Minister właściwy do spraw transportu w drodze rozporządzenia
 droga wojewódzka – wojewódzkich sejmik województwa w drodze uchwały
 droga powiatowa – rada powiatu w drodze uchwały.
 droga gminna – rada gminy w drodze uchwały.
Kategoria drogi jest ściśle powiązana z jej funkcją w sieci drogowej. Przykładowo kategorię drogi
wojewódzkiej można nadać wyłącznie drodze stanowiącej połączenie między miastami, mające
znaczenie dla województwa, oraz drogom o znaczeniu obronnym niezaliczonym do dróg
krajowych.
Klasy dróg publicznych. Istotnym parametrem każdej drogi publicznej jest jej klasa. Od klasy
drogi zależą wymagane parametry funkcjonalne i techniczne drogi, np. odległości między
skrzyżowaniami, szerokości pasów ruchu, promienie łuków poziomych (na zakrętach) i pionowych
(na górkach i w dołkach), możliwość i sposób lokalizacji chodników, dodatkowych pasów ruchu,
zatok autobusowych czy pasów postojowych. Wyróżniamy następujące klasy dróg:
 A – autostrady
 S – ekspresowe
 GP – główne ruchu przyśpieszone
 G – główne
 Z – zbiorcze
 L – lokalne
 D – dojazdowe.
Klasa drogi jest bezpośrednio powiązana z jej kategorią:
 drogi krajowe – klasy A, S, GP i wyjątkowo klasy G,
 drogi wojewódzkie – klasy G, Z i wyjątkowo klasy GP,
 drogi powiatowe – klasy G, Z i wyjątkowo klasy L,
 drogi gminne – klasy L, D i wyjątkowo klasy Z.
Klasa drogi zapisana jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji
o warunkach zabudowy, bądź też w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Drogi wewnętrzne, czyli drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych, ale które
są publicznie dostępne. Drogi wewnętrzne mogą być zarówno w posiadaniu samorządu lub skarbu
państwa, jak i prywatne. Samorząd może posiadać drogi publicznie dostępne, które nie są drogami
publicznymi – są wtedy drogami wewnętrznymi. Przykładowo ul. Józefa Mackiewicza (biegnącą od
ul. Chodźki do ul. Związkowej) w części swojego przebiegu jest drogą publiczną a w części drogą
wewnętrzną. Samodzielne określenie czy dana droga będącą w posiadaniu samorządu jest drogą
wewnętrzną czy drogą publiczną może być niemożliwe – informacje takie należy pozyskiwać od
samorządu (lub wydzielonej jednostki samorządowej). Wszystkie drogi prywatne (bez względu na
to czy są publicznie dostępne czy nie) także należy uznać za drogi wewnętrzne (w myśl ustawy
o drogach publicznych). O dostępności dróg wewnętrznych decyduje wyłącznie posiadacz drogi,
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choć na gruncie prawa cywilnego może być ustanowiona np. służebności drogi koniecznej.
Zgodnie z przepisami na początku drogi wewnętrznej stykającej się z drogą publiczną powinno
znajdować się odpowiednie oznakowanie informujące o początku drogi wewnętrznej. Obowiązek
takiego oznakowania spoczywa na samorządzie. Niestety często brak takiego oznakowania.
Powstaje pytanie, dlaczego niektóre drogi należące do samorządu są drogami publicznymi a inne
drogami wewnętrznymi? Odpowiedzi należy szukać u źródła, tj. organu, który mógłby danej drodze
wewnętrznej nadać status drogi publicznej.
Należy pamiętać, że w zależności od tego czy droga jest drogą publiczną czy drogą wewnętrzną
pociąga za sobą różne konsekwencje, np.:
 Dla dróg wewnętrznych nie ma obowiązku przestrzegania przepisów wymienionych
w dalszej części tego opracowania. Drogi takie zazwyczaj powinny spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie oraz w Rozporządzeniu sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
 Drogę wewnętrzną wraz z chodnikami sprząta jej właściciel, natomiast chodniki przyległe
do nieruchomości zlokalizowane w ciągu drogi publicznej zobowiązany jest sprzątać
właściciel przyległej nieruchomości. Wynika to z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach (art. 5 ust. 1.).
 Samorząd nie może na drogach wewnętrznych pobierać opłat za parkowanie czy zajęcie
pasa drogowego. Musi natomiast płacić podatek od nieruchomości. Podatek ten ustala
i pobiera samorząd. W przypadku dróg wewnętrznych właściciel może dowolnie ograniczyć
sposób korzystania z takiej drogi a nawet ją sprzedać osobie prywatnej. Właściciel drogi
wewnętrznej może także pobierać dowolne opłaty za korzystanie z jego własności (np. za
przejazd, parkowanie, zajęcie terenu).
Ulica. Jest to każda droga w terenie zabudowanym lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ciągu ulicy może być
zlokalizowane torowisko tramwajów.

Przepisy dotyczące budowy chodników
Przepisy dotyczące chodników określa w szczególności Rozporządzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie wydane na podstawie Ustawy Prawo Budowlane. Rozporządzenie to
wskazuje w jaki sposób należy projektować drogi publiczne, w tym chodniki, które są obligatoryjną
częścią drogi, jeśli brak jest poboczy. Przepisy te zostały zawarte w szczególności w Rozdziale 8 pt.
„Chodniki”.
Odległość chodnika od jezdni. Na początku określono usytuowanie chodnika względem jezdni –
chodniki powinny być położone bezpośrednio przy jezdni w przypadku ulic klasy Z, L i D.
Wyjątkowo, w przypadku przebudowy lub remontu chodnik może być usytuowany bezpośrednio
przy jezdni dla ulic klasy G, oraz dla ulic klasy GP i S pod warunkiem oddzielenie jezdni i chodnika
ogrodzenie lub innym urządzeniem bezpieczeństwa ruchu (np. barierą energochłonną).
W pozostałych przypadkach chodnik musi być odsunięty od jezdni o:
 10,0 m – w wypadku ulicy klasy S
 5,0 m – w wypadku ulicy klasy GP
 3,5 m – w wypadku ulicy klasy G
Dla ulic klasy L i D oznakowanych jako strefa zamieszkania dopuszcza się nie wydzielanie
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chodnika z jezdni. W przypadku, gdy chodnik przylega do jezdni powinien być oddzielony
krawężnikiem wyniesionym na wysokość od 6 do 16 cm, z wyjątkiem stref zamieszkania, przejść
dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.
Szerokość chodnika powinna być dostosowana do natężenie ruchu pieszych oraz być odpowiednio
zwiększona, jeżeli oprócz ruchu pieszych chodnik jest przeznaczony do usytuowania urządzeń
technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów
utrudniających ruch pieszych. Niestety przepisy nie określają jak dobierać szerokość chodnika do
natężenie ruchu pieszych.
Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m,
a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości
chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. Należy zauważyć, że
przepis wskazuje wyraźnie, że zwężenia takiego można dokonać wyłącznie miejscowo i tylko
w sytuacji, gdy na zawężonym odcinku chodnika nie są usytuowane urządzenia techniczne jaki
znaki, słupki, zjazdy.
Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie
powinna być mniejsza niż 1,5 m, przy czym dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości
chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. Urządzenia na
chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak
usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne.
W praktyce oznacza to, że jeśli na środku chodnika znajduje się latarnia, to przynajmniej z jednej
strony tej latarni chodnik powinien mieć szerokość 1,2 m, która pozwala na minięcie jej przez
osobę na wózku. Szerokość wyspy lub pasa dzielącego usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych
między jezdniami powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m.
Skrajnie chodnika i jezdni. Skrajnia to wolna przestrzeń nad i obok danego elementu drogi. Ma na
celu zapewnić bezpieczeństwo poruszania się – by nie zaczepić głową o przeszkody lub by lusterko
auta jadącego przy samej jezdni nie natrafiło na przeszkodę.
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Źródło: „Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, część
II-Zagadnienia Techniczne” Transprojekt Warszawa 2002

Skrajnia jezdni obejmuje 0,5 m przestrzeni od krawędzi jezdni. Skrajnia chodnika jest równa
szerokości chodnika i ma 2,5 m wysokości (wyjątkowo 2,2 m w przypadku przebudowy albo
remontu). W skrajni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej nie mogą znaleźć się żadne przeszkody,
np. znaki. Skrajnie poszczególnych elementów drogi nie mogą też na siebie zachodzić.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne

Różnice wysokości. Pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno
przekraczać 6 %. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie. Liczba
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stopni w biegu (jednym ciągu stopni) schodów nie może być mniejsza niż 3 i nie większa niż 13;
dopuszcza się 17 stopni w schodach jednobiegowych. Wysokość stopnia nie może być większa niż
17,5 cm, a szerokość od 30 cm do 35 cm, jednocześnie należy przestrzegać zasady ergonomii, że
szerokość plus podwójna wysokość powinny mieścić się w przedziale 60 cm do 65 cm.. Pochylenie
podłużne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno być większe niż 8 %, a wyjątkowo 10 %, gdy
długość jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Jeżeli długość pochylni jest
większa niż 10 m, to należy ją podzielić na krótsze odcinki przedzielone pośrednimi spocznikami,
spełniające następujące warunki:
 różnica poziomów między sąsiednimi spocznikami nie jest większa niż 0,80 m,
 długość odcinka pochylni nie jest większa niż 8 m,
 długość spoczników nie jest mniejsza niż 1,5 m,
 każdy odcinek pochylni powinien rozpoczynać się i kończyć spocznikiem.

Źródło: http://www.domplusdom.pl/mebel/wygodne-schody

Szerokość schodów i pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych i do szerokości
chodnika. Szerokość użytkowa schodów powinna być nie mniejsza niż 1,2 m, a pochylni – nie
mniejsza niż 2,0 m. Szerokość użytkową mierzy się między wewnętrznymi krawędziami balustrad,
a w wypadku ścian ograniczających schody – między poręczami mocowanymi do nich.
Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać schody i pochylnie oraz balustrady i poręcze
są określone w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Przepisy te określają, że pochylnia i schody
o różnicy wysokości powyżej 0,5m powinna mieć balustradę od strony otwartej przestrzeni.
Pochylenie poprzeczne chodnika w zależności od rodzaju nawierzchni powinno wynosić od 1 % do
3 % oraz umożliwiać sprawny spływ wody opadowej. Stopnie schodów, spoczniki schodów
i pochylni powinny mieć pochylenie od 1 % do 2 %, zgodne z kierunkiem pochylenia biegów
schodów i pochylni. W wypadkach uzasadnionych dopuszcza się na chodniku progi inne niż stopnie
schodów, jeśli ich wysokość nie jest większa niż 2 cm.
Przejścia przez jezdnię. Przepisy określają dwa rodzaje przejść: w poziomie jezdni (z sygnalizacją
świetlną lub bez) i bezkolizyjne (podziemne – tunel lub nadziemne – kładka). Samo usytuowanie
przejść dla pieszych ustala się w projekcie organizacji ruchu drogi z uwzględnieniem potrzeb
pieszych. Przejście dla pieszych umieszcza się:
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 w obrębie skrzyżowania,
 między skrzyżowaniami,
 w miejscu przecięcia samodzielnego ciągu pieszego z drogą.
Na ulicy klasy GP, G lub Z przejścia dla pieszych powinny być usytuowane w odległościach nie
mniejszych niż 100 m, jeżeli nie ma sygnalizacji świetlnej. Odległość przejścia dla pieszych
z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją
świetlną nie powinna być mniejsza niż:
 na ulicy klasy GP – 600 m
 na ulicy klasy G – 400 m
 na ulicy klasy Z – 200 m.
Przy przebudowie albo remoncie ulic klasy G i Z dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach
zmniejszenie tych odległości do 50 %. Szerokość przejścia dla pieszych w poziomie jezdni nie
powinna być mniejsza niż 4,0 m. Na przejściu dla pieszych powinna być umieszczona wyspa
dzieląca jezdnię ograniczona krawężnikami o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, w szczególności:
 na jezdni dwukierunkowej między skrzyżowaniami, o liczbie pasów co najmniej 4,
 na skrzyżowaniu bez wyspy dzielącej kierunki ruchu, jeżeli liczba pasów ruchu wynosi co
najmniej 4,
 na odcinku drogi o dwóch pasach ruchu z uspokojeniem ruchu.
Przejście dla pieszych w obrębie wyspy albo pasa dzielącego powinno być w poziomie jezdni.
Dopuszcza się wykonanie rampy na szerokości przejścia o pochyleniu nie większym niż 15 %,
której zadaniem jest obniżenie poziomu chodnika do poziomu jezdni. Jest to wyjątek od pochyleń
podłużnych dopuszczalnych dla chodników i pochylni. Wyniesienie krawężnika wyspy albo pasa
dzielącego na przejściu dla pieszych nie powinno być większe niż 2 cm.
Zasadą ogólną wyrażoną w art. 43 ust. 5 jest, że w przypadku lokalizacji chodnika przy jezdni
powinien być on wyniesiony na wysokość od 6 do 16cm. Ten sam przepis wskazuje, jednak, że
ustalenie to nie dotyczy stref zamieszkania, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.
Logicznie myśląc przepis ten oznacza, że chodnik na przejściu dla pieszych może mieć mniej niż
6cm. Równocześnie w art. 127 opisano wymagania stawiane przejściom dla pieszych. Ust. 11 tego
art. mówi, że w obrębie przejścia dla pieszych, na połączeniu chodnika z jezdnią, należy wykonać
rampę o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i pochyleniu nie większym niż 15 %. Oznacza to, że
każde przejście dla pieszych powinno posiadać połączenie z jezdnią bez uskoków (rampę) na
szerokości min. 0,9m. Ust. 10 wskazuje, natomiast, że w obrębie wyspy albo pasa dzielącego
przejście dla pieszych powinno być w poziomie jezdni, z wyniesieniem krawężnika nie większym
niż 2cm.
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Źródło: Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz.I, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2001

Podsumowując: przepisy wymagają by od strony chodnika każde przejście na szerokości min.
0,9 m było zlicowane na 0cm z jezdnią (logicznie rozumując na pozostałej szerokości powinno
mieć nie więcej niż 6 cm), natomiast w przypadku wysp i pasów dzielących chodnik powinien mieć
nie więcej niż 2 cm na całej szerokości.
Dodatkowo przepisy:
 zakazują stosowania pasów postojowych w otoczeniu przejść dla pieszych oraz nakazują, by
miejsca odprowadzania wody znajdowały się przed przejściem dla pieszych od strony
napływu wody, co ma na celu likwidację strumieni wody płynącej przy krawężniku
w obrębie przejścia dla pieszych
 nakazują stosowanie oświetlenia w obrębie przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków
komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy.
 określają, że kąt przecięcia toru jazdy pojazdów z torem ruchu pieszych powinien wynosić
90 stopni ±10 stopni (przepis ten teoretycznie nie zezwala na stosowanie diagonalnych
przejść dla pieszych)
 wskazują, że lokalizacja drzew w pasie zieleni powinna być taka, by nie powodowała
niszczenia nawierzchni chodników oraz nie utrudniała ruchu pieszych, w szczególności
osób niepełnosprawnych
 nakazują dostosowywać zjazdy (połączenie jezdni z nieruchomością, np. zjazd do bramy,
garażu, wjazd na stację benzynową) do wymagań ruchu pieszego i zapewniający
bezpieczeństwo ruchu na drodze. Uwzględniając przepisy Prawo o Ruchu Drogowym, które
określają, że zarówno pojazd zjeżdżający w zjazd jak i z niego wyjeżdżający musi ustąpić
pierwszeństwa pieszemu idącemu po chodniku zjazdy powinny być projektowane w taki
sposób by to pierwszeństwo w jasny sposób określać.
 określają lokalizację urządzeń dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi
(wiaty), która powinna znajdować się min. 1,5 m od zatoki lub min. 2,5 m od jezdni przy
braku zatoki.
 wskazują zalecane konstrukcje chodnika, przy czym przepis ten pozostawia projektantom
pełną dowolność pod kątem stosowanych materiałów.
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Projekt chodnika, na podstawie, którego wydaje się pozwolenie na budowę lub który załącza się do
zgłoszenia robót budowlanych powinien być zgodny z wyżej wymienionymi przepisami. Prawo
budowlane dopuszcza odstępstwo od tych przepisów, które może wydać Minister Infrastruktury
i Rozwoju. Należy jednak pamiętać, że za zgodność projektu budowlanego z przepisami odpowiada
projektant. Kierownik budowy także jest związany powyższymi przepisami oraz projektem. W
sytuacji, gdy projekt jest niezgodny z przepisami kierownicy budowy często go realizują, nie
zwracając uwagi na niezgodności z przepisami, ponieważ na etapie odbioru sprawdzana jest
zgodność wykonania z projektem nie zaś z przepisami.
Zgodność projektu budowlanego z przepisami sprawdza urzędnik na podstawie planu sytuacyjnego
w skali 1:500, gdzie 1 cm na planie odpowiada 5 m w rzeczywistości. Na planie takim nie ma
możliwości odczytania np. wysokości uskoków pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Dodatkowo przy
wydawaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tj. w trybie specustawy) wcale nie
sprawdza się projektu budowlanego.
Mając na uwadze, że projekty chodników w ciągu dróg publicznych zlecane są przez Zarząd Dróg
i Mostów należałoby przewidzieć procedurę audytu pieszego pod względem zgodności
z wymaganiami zarówno przepisów, jak i rekomendacji na etapie przed złożeniem projektu. Można
także załączać Standardy piesze jako wytyczne do projektowania (analogicznie jak Standardy
rowerowe) już na etapie zamawiania projektu.
Należy zauważyć, że przepisy Rozporządzenia są bardzo ogólne i najczęściej określają wartości
minimalne. To do projektanta należy określenie optymalnych wartości. Jakość projektów powinna
być gwarantowana przez ograniczenie kręgu osób mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (projektant, kierownik budowy) – wymóg posiadania uprawnień budowlanych
(odpowiednie wykształcenie, staż pracy, zdany egzamin, przynależność do izby i opłacanie
ubezpieczenia). Z drugiej strony należy pamiętać, że w myśl przepisów Prawo o Zamówieniach
Publicznych urząd jako Zamawiający powinien szczegółowo opisać przedmiot zamówienia, tym
samym wchodząc w kompetencje projektanta. Gwarantem jakości infrastruktury pieszej są
urzędnicy Zarządu Dróg i Mostów – w pierwszej kolejności na etapie zlecania dokumentacji,
później na etapie jej uzgadniania i odbierania. Urzędnicy Zarządu Dróg i Mostów odpowiedzialni są
także za odbiór wykonanych inwestycji oraz ich utrzymanie.

Przepisy dotyczące zachowania pieszych i kierowców
Kolejnym aktem dotyczącym poruszania się pieszych jest Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, wraz
z aktami wykonawczymi. Przepisy dotyczące ruchu pieszych zostały zawarte w szczególności
w Rozdziale 2 pt. „Ruch pieszych”. Określono w nim m.in. sposób poruszania się po drodze,
przepisy dotyczące kolumn pieszych, sposobów przekraczania jezdni przez pieszego. O ile pierwsze
dwa przepisy są powszechnie znane, o tyle trzeci wymaga rozpowszechnienia.
Przechodzenie przez jezdnię. Zasadą ogólną jest, że jezdnię przekraczamy przejściem dla
pieszych (nadziemnym lub podziemnym). Wyłącznie na przejściu dla pieszych dozwolone jest
przejście przez wydzielone torowisko i drogę dwujezdniową na terenie zabudowanym. Można
jednak przechodzić przez jezdnię także poza przejściem – 100 m od przejścia i na każdym
skrzyżowaniu, pod warunkiem, że:
 nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów
 ustąpi się pierwszeństwa pojazdom
 do przeciwległej krawędzi jezdni idzie się drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
Zabrania się:
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przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi
przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub
przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po
której stronie jezdni one się znajdują
Dodatkowo inne przepisy narzucają obowiązek zwolnienia i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
podczas przejeżdżania przez chodnik lub plac, na którym nie ma wyodrębnionego chodnika. Przepis
ten dotyczy przede wszystkim zjazdów. Przepisy określają także w jakich sytuacjach rowerzysta
może korzystać z chodnika:
 jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu,
 podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),
 są spełnione jednocześnie trzy warunki:
1. chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
2. ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
3. brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.
Postój pojazdów na chodnikach. Przepisy od 1980 roku zezwalają na postój samochodu na
chodnikach. Możliwość parkowania jest uzależniona od typu pojazdu. Pojazd samochodowy
o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może zatrzymywać się lub parkować na
chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi, pod warunkiem że:
 na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju
 szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie
mniejsza niż 1,5 m
 pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
Dopuszcza się, przy zachowaniu ww. warunków zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi
jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego.
Inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości
umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.
Samochodem osobowym nie jest samochód ciężarowy i ciężarowo-osobowy, w tym auto z tzw.
kratką.
Zakaz zatrzymywania się obowiązuje w otoczeniu przejścia dla pieszych – na drodze
jednokierunkowej 10 m przed przejściem, natomiast na drodze dwukierunkowej 10 m przed i za
przejściem.
Lokalizacja przejść. Na podstawie Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wydano Rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przepisy te określają
jak i kiedy stosować poszczególne znaki drogowe (pionowe i poziome), sygnalizację świetlną
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczególnie istotne są tam zapisy dotyczące zasad lokalizowania przejść dla pieszych.
Rozporządzenie wskazuje, że wyboru miejsca w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych należy
dokonać po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości
zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, uwzględniając w szczególności: źródła i cele
ruchu pieszych, kierunki ruchu pieszych, rozkład ruchu pieszych w ciągu doby, natężenie ruchu
pieszych,natężenie ruchu kołowego na drodze, przez którą wyznaczone ma być przejście, geometrię
drogi.
Przepisy wskazują, by w obszarach zabudowanych wyznaczać przejścia przez drogi dwujezdniowe
na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych,
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szkół, zakładów pracy itp. Przejścia w miastach należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice
układu podstawowego uznane za trasy z pierwszeństwem. Przez pozostałe ulice dopuszcza się
wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub
zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych. Za ulice układu
podstawowego uznaje się ulice klasy Z i wyższych. Przejścia należy lokalizować przede wszystkim
przy skrzyżowaniach dróg. Powinny one koncentrować możliwie największą liczbę pieszych
przekraczających drogę, przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę
między źródłem a celem ruchu pieszych. Lokalizując przejścia na skrzyżowaniach, należy
wyznaczać je na wszystkich jezdniach, w poprzek których dopuszczone zostało przekroczenie
jezdni; w sytuacjach wynikających z warunków ruchu można wyznaczyć przejścia nie na
wszystkich wlotach. Przejścia między skrzyżowaniami należy lokalizować w miejscach
zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami; nie należy wyznaczać
przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, w miejscach zasłoniętych przez
budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się przy drodze.
Wymiary i kształt pasa ruchu na przejściach. Przepisy określają maksymalny skos przejścia dla
pieszych na 1:3 oraz minimalną szerokość przejścia dla pieszych wynosząca 4,0 m. Szerokość
przejścia można stopniować co 2,0 m, tj. może mieć szerokość 4, 6, 8, 10, 12, 14 i maksymalnie 16
m szerokości.
Detekcja pieszych. Zasady stosowania sygnalizacji (wymienione w ww. Rozporządzeniu
w sprawie szczegółowych warunków technicznych itd.) wskazują, że detekcja pieszych odbywa się
w sposób automatyczny lub wymuszony (poprzez przyciski). Lokalizację przycisków należy ustalić
po analizie kierunków dojścia pieszych do przejścia. Przyciski dla pieszych muszą mieć możliwość
nadawania sygnału optycznego lub akustycznego potwierdzającego jego wciśnięcie. Dopuszcza się
stosowanie indywidualnych systemów prowadzenia pieszych - wykrywające pieszych i pozwalające
im przejść bez zatrzymania przez np. drogę dwujezdniową – kamera wykrywa pieszego włącza mu
zielonej na pierwszej jezdni, później na drugiej, ale ogólnie auta na każdej jezdni stoją tylko jak
pieszy przechodzi, ewentualnie o takie systemy, które np. światełkami pokazują jak szybko iść by
mieć zielone]. Zaleca się stosowanie systemów informacji optycznej, dźwiękowej, wibracyjnej oraz
dotykowej biernej (np. informującej niewidomych o liczbie pasów ruchu).
Sygnalizacja na przejściach. Przepisy (j.w.) określają kiedy koniecznie należy stosować
sygnalizację, podkreślając, że należy ją montować jedynie w sytuacji, gdy inne rozwiązania
techniczne są nieskuteczne lub nieuzasadnione ekonomicznie. Przy montażu sygnalizacji warto
pamiętać, że w przypadku awarii nie chroni ona w żaden sposób pieszych a kierowcy
przyzwyczajeni do sygnalizacji w przypadku jej awarii nie wiedzą jak się zachować. Przepisy jasno
określają także, że „zieloną strzałkę” stosuje się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pieszym. Przepisy określają także minimalny czas sygnału zielonego dla pieszego, który ma mu
umożliwić pokonanie jezdni. Minimalny czas światła zielonego powinien być taki, by przy
prędkości pieszego równej 1,4 m/s (1,0 m/s w przypadku przejścia uczęszczanego przez osoby
z dysfunkcją ruchu lub na wózkach inwalidzkich) miał on możliwość przekroczenia całej jezdni.
Wyjątkowo czas ten może być zmniejszony do 75 % tej wartości, nie powinien być jednak krótszy
niż 4 s sygnału zielonego i 4 s sygnału zielonego migającego. Zaleca się jednak by czas świecenia
się sygnału zielonego wynosił tyle ile wynosi czas przejścia zgodnie z prędkością pieszego.
Chodnik a parking. Rozporządzenie zaleca oddzielenie miejsc parkingowych na chodniku od
reszty chodnika i zaleca pozostawienia min. 2,0 m chodnika dla pieszych. Na odcinkach chodnika,
gdzie dopuszczone zostało parkowanie, zaleca się obniżenie krawężnika oraz fizyczne oddzielenie
pojazdów od pieszych. Zaleca się by na chodnikach wyznaczenie miejsc parkingowych odbywało
się za pomocą oznakowania poziomego. Należy pamiętać, że samo stosowanie oznakowania
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poziomego na drogach powiatowych i gminnych nie jest obowiązkowe. Biorąc jednak pod uwagę
wpływy ze strefy płatnego parkowania oraz wykonywanie oznakowania poziomego na drogach
gminnych i powiatowych w strefie płatnego parkowania w Lublinie miejsca parkingowe na
chodniku powinny być obowiązkowo znakowane oznakowaniem poziomym. Dodatkowo
wyznaczenie poszczególnych miejsc parkingowych pozwala lepiej zorganizować parkowanie
kierowców. Przepisy szczegółowo określają także wymiary miejsc parkingowych. Wymiary miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych:
 parkowanie równoległe: 6,0 x 2,5 m
 parkowanie prostopadłe 4,5 x 2,3 m
 parkowanie pod kątem 45O 4,8 x 3,2 m
Balustrady i poręcze. Rozporządzenie określa zasady stosowania balustrad i poręczy, które stosuje
się w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeżeli powierzchnia, po której odbywa się
ruch pieszych lub rowerzystów położona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu.
Ogrodzenia stosuje się w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemożliwienia im
przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub ukierunkowania ruchu pieszych. Ogrodzenia
można umieszczać obok jezdni, w chodnikach, na krawędzi pobocza, na pasie dzielącym jezdnie.
Zaleca się także odgięcie i obniżanie ogrodzeń przed przejściem dla pieszych dla zwiększenia
widoczności. Słupki blokujące stosuje się w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na
chodniki. Należy zauważyć, że przepisy w odniesieniu do wszystkich wymienionych wyżej
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego są analogiczne, mimo to, na terenie Lublina widoczna
jest nadreprezentacja ogrodzeń nad słupkami blokującymi.
Przepisy nie wskazują by ogrodzenia należało stosować w celu separacji chodnika od trawnika, gdy
nie grozi upadek z wysokości.
Przejścia wyniesione i inne „zwalniacze”. Rozporządzenie dopuszcza stosowanie wyniesionych
przejść dla pieszych na drogach G, L oraz Z z ograniczeniami. Wskazują także na inne niż progi
zwalniające urządzenia uspokajające ruch tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp.
zmuszające do zmiany kierunku lub toru ruchu. Rozporządzenie szczegółowo reguluje kwestie
stosowania progów zwalniających, natomiast w przypadku innych rozwiązań pozostawia pełną
dowolność. Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających:
 drogach krajowych i wojewódzkich, na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych
ruchu przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), na ulicach i drogach wyjazdowych
straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,
 na ulicach i drogach w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej,
z wyjątkiem progów wyspowych
 na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego
P-25
 na łukach dróg i innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Progi wyspowe, Żródło: Agencja Gazeta
(http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,10684848,Montuja_nowe_progi__autobus_pojedzie__auto_musi_zwolnic.html)

Dodatkowo progi zwalniające nie mogą być umieszczane dalej niż:

60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub B-32

40 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi o promieniu wewnętrznym Rmax = 25 m
i kącie zwrotu większym od 70O

60 m od miejsca lub obiektu wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdów, np.
skrzyżowania ulic lub dróg, wymagające zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70O
Progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż:

40 m od skrzyżowania ulic lub dróg,

20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest
mniejszy od 50 m,

20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10 %,

30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych)

20 m przed i za przejazdem kolejowym, licząc od skrajnej szyny toru na przejeździe

25 m od najbliższej części wiaduktu lub innej konstrukcji nośnej.
Należy pamiętać, że wyniesiona tarcza skrzyżowania nie jest progiem zwalniającym.
Ekrany akustyczne. Jednym z problemów doskwierającym pieszym jest budowa ekranów
akustycznych, które tworzą przeszkody na szlakach pieszych. Obowiązek budowy ekranów
akustycznych wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, która określa dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku. Poziomy te określono w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku. W październiku 2012 roku w rozporządzeniu tym podwyższono
próg hałasu zobowiązujący do montażu ekranów, ponieważ wcześniejsze normy uznano za
nieuzasadnione i generujące niepotrzebnie wysokie koszty budowy ekranów akustycznych, głównie
wzdłuż dróg. Nowoprojektowane drogi powinny mieć mniej ekranów akustycznych, jednak drogi,
dla których wydano decyzje administracyjne na podstawie starych przepisów muszą spełniać stare
wymagania. Nowelizacja rozporządzenia podwyższyła dopuszczalne poziomu hałasu:
 w dzień z 65 dB na 70 dB
 w nocy z 55 dB na 65 dB.
Rozporządzenie to rozwiązuje problem ekranów a także polskich miast, w których do tej pory
większość mieszkańców mieszkała w strefie przekroczonego hałasu. Przed nowelizacją
rozporządzenia w Lublinie trzeba było wybudować kilkanaście kilometrów ekranów akustycznych,
natomiast po aktualizacji w Lublinie nie występują już praktycznie obszary zagrożone
przekroczeniem norm hałasu. Nowelizacja nie rozwiązała, jednak problemu hałasu. Obowiązek
stosowania ekranów przy inwestycji drogowej powinien być określony w Decyzji
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o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Dodatkowo należy zdać sobie sprawę, że do stycznia 2013 roku w Rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie za
podstawowe urządzenia ochrony obiektów i obszarów przed hałasem uważało się ekrany
akustyczne. Obecnie dopuszczalne są także inne metody obniżania hałasu, takie jak stosowania
cichych nawierzchni drogowych czy ograniczenie prędkości ruchu. Warto pamiętać, że kontakt
opony z nawierzchnią jest głównym źródłem hałasu już przy prędkości 55 km/h w przypadku
większości samochodów, natomiast w przypadku samochodów ciężarowych przy prędkości 70
km/h.
Ekrany akustyczne mogą być wyposażone w drzwi otwierane wyłącznie na zewnątrz (zgodnie z
PN-EN 1794 – 2 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe. Wymagania pozaakustyczne. Część 2:
Ogólne bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne.), w szczególności, gdy mogłoby dojść do
wtargnięcia na drogę osoby z zewnątrz mogącej spowodować wypadek.

Polskie rekomendacje
Wydawanie przez rząd lub samorządy publikacji z rekomendacjami zawierającymi bardziej
szczegółowe wskazówki, jak projektować przestrzeń dla pieszych sygnalizuje, że same zapisy
prawne nie wystarczają przy obecnej kulturze projektowania do tworzenia wysokiej jakości
rozwiązań dla pieszych. W szczególności pozwalają one zdiagnozować słabe punkty
obowiązującego systemu uwarunkować wpływających na projekty. Jest nim np. brak możliwości
weryfikacji poprzedzenia projektu badaniami ruchu pieszego lub sytuacja, w której jeżeli przepis
pozwala na zastosowanie całego wachlarza rozwiązań, projektant wybiera najmniej korzystne dla
pieszych.
Poniższe rekomendacje wskazują też na międzysektorowy charakter jakości przestrzeni dla
pieszych, co oznacza, że aby ich jakość rosła, odpowiednie decyzje muszą być podejmowane także
na wcześniejszych etapach planowania miasta, łącznie z planami strategicznymi, czym również
politycy i inne komórki samorządów poza drogowymi.
W większości rekomendacji, takich jak:
 „Ochrona Pieszych – Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, Krajowa Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014, [http://www.krbrd.gov.pl/files/file/Podrecznikdla-organizatorow-ruchu-pieszego.pdf]
 „Strategia rozwoju systemu transportu pieszego w Warszawie – Wytyczne (tom II)”,
TransEko 2011,
 Poradnik Organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju 2013,
pojawiają się wspólne zapisy ogólne:
 wyznaczania stref ograniczonego ruchu samochodowego i stref ruchu pieszego
i rowerowego, tam gdzie takie strefy już obowiązują powinny podlegać konsekwentnemu
rozwojowi
 odtwarzania ulic, placów i skwerów miejskich i przywracaniu im ich społecznych funkcji,
przez ograniczanie funkcji transportowych
 obniżania klas funkcjonalnych ulic, także poprzez ograniczanie liczby i szerokości jezdni
i tym samym zwężanie szerokości przestrzeni przeznaczonej dla ruchu samochodów i na
parkowanie
 zwiększaniu szerokości ciągów pieszych i eliminowaniu barier dla ruchu pieszego (np.
Co wpływa na płynność ruchu pieszych? Przepisy, zalecenia, rekomendacje. sierpień 2015
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przejść dla pieszych w różnych poziomach, szerokich jezdni)
uprzywilejowania transportu zbiorowego, ruchu pieszego i rowerowego
jasne wskazanie przez władze miasta grupy uprzywilejowanych (piesi, pasażerowie
transportu zbiorowego, rowerzyści),
szczegółowej analizy potrzeb różnych grup mieszkańców jako materiał wyjściowy do
przygotowania wariantowego projektu koncepcyjnego zmian zagospodarowania dróg,
w przypadku ich budowy, przebudowy lub remontu, który należy poddawać konsultacjom,
dążenia do wyraźnego rozdzielenie funkcji ze wskazaniem stref funkcjonalnych – niezbędne
jest eliminowanie ruchu i postoju pojazdów z ciągów pieszych (w Strefie Płatnego
Parkowania w Lublinie praktycznie wszystkie miejsca postojowe są na chodnikach),
dostosowania wymagań techniczno-funkcjonalnych dróg do z uwarunkowań związanych
z poruszaniem się osób z dysfunkcją narządów ruchu i wzroku, np. zawężenia jezdni by
poszerzyć chodnik (negatywnym przykładem może być ul. Hipoteczna, gdzie Straż Miejska
akceptuje skośny sposób parkowania aut mimo nakazu parkowania równoległego, co
czasem uniemożliwia dojazd wózkiem do drzwi przychodni).

Dodatkowo w publikacjach tych pojawiają się zapisy dotyczące chodników:
 podział ciągów pieszych na pasy funkcjonalne – pas terenu przylegający do linii zabudowy,
ogrodzenia, pas ruchu pieszego, pas dodatkowy (poszerzenie), obszar z funkcjami
społecznymi i kulturowymi, pas techniczny, pas buforowy) – wraz z ich rozróżnieniem
rodzajem lub kolorem nawierzchni lub innymi elementami (np. pas ruchu pieszego – duże
płyty chodnikowe, pozostałe – drobnowymiarowe elementy),
 minimalna szerokość ciągu pieszego powinna wynosić 1,7 m przy natężeniu ruchu pieszego
do 3500 osób/godzinę i powinna być poszerzona o 0,25 m na każde kolejne 500
osób/godzinę. Szerokość ta powinna być wolna od jakichkolwiek przeszkód – znaków,
schodów etc.,
 w strefach uspokojonego ruchu przechodzenie przez jezdnię powinno być dopuszczone
w dowolnym miejscu, pod warunkiem zapewnienia dobrej widoczności, niskiej prędkości
pojazdów, wąskich jezdni (w Lublinie taką ulica jest ul. Peowiaków przy Centrum Kultury)
oraz skrzyżowań:
 przejścia dla pieszych należy wyznaczać na wszystkich wlotach skrzyżowań
 stosować wyspy z azylami, gdy wlot i wylot ze skrzyżowania mają więcej niż dwa pasy
ruchu,
 stosować możliwie zwarte formy skrzyżowań i o małej powierzchni; dzięki temu zwalnia się
teren na inne cele niż drogowe, ułatwia sytuowanie przejść dla pieszych bliżej wlotów
skrzyżowania i w osi ciągów pieszych prowadzonych wzdłuż ulicy i ogranicza długość
przejść dla pieszych
 stosować rozwiązania jednoznaczne i zrozumiałe dla kierowców, jeśli chodzi o oznakowanie
i przebieg torów jazdy, tak aby zwiększyć koncentrację kierujących w punktach kolizji
z ruchem pieszym,
 stosować możliwie małe (ale dostosowane do gabarytów pojazdów) promienie łuków na
skręcie w prawo tak, aby zmniejszyć prędkość ruchu pojazdów przed przejściem dla
pieszych, (zgodnie z Rozporządzeniem dla skrzyżowań zwykłych promienie te nie mogą
być mniejsze niż: 6,0 m – na wlocie drogi klasy L lub D, 8,0 m – na wlocie drogi klasy G
lub Z, 10,0 m – na wlocie drogi klasy GP)
 przy uspokojeniu ruchu stosować wyniesienia powierzchni skrzyżowań, do poziomu
chodnika.
W „Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego” szczegółowo przeanalizowano rozwiązania
skrzyżowań zalecając:
 lokalizować przejścia dla pieszych poza obszarami konfliktów między innymi uczestnikami
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ruchu,
odsuwać przejścia dla pieszych od linii krawężnika na odległość zapewniającą zatrzymanie
się pojazdu między przejściem i linią krawężnika (5-6 m), nie odsuwać przejścia dla
pieszych na większe odległości,
kształtować skrzyżowanie tak, aby nie dopuszczać do przejeżdżania pojazdów przez obszary
przejść dla pieszych z prędkością niebezpieczną lub krytyczną dla pieszych (poprzez
stosowanie wysp rozdzielających, małych promieni łuków na skrętach, urządzeń
uspokojenia ruchu, innych sposobów zarządzania prędkością)
zapewniać kierowcom dobrą widoczność przejścia dla pieszych, nawet w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych
zapewniać pieszym dobrą widoczność nadjeżdżających pojazdów
kształtować przejścia dla pieszych w obszarze skrzyżowania w sposób optymalny ze
względu na wszystkich uczestników ruchu, ale ograniczać długość przejść dla pieszych
w obszarze skrzyżowania
lokalizować przystanki transportu zbiorowego tak, aby droga pokonywana przez
przesiadających się pasażerów była jak najkrótsza

17 m odsunięcia przejścia, na żółto co by było gdyby chodnik szedł prosto..
Źródło: geoportal.lublin.eu.

Podręcznik zwraca też uwagę na najczęstsze błędy i usterki związane z urządzeniami dla ruchu
pieszego oraz infrastrukturą dla ruchu pieszego poruszającego się wzdłuż drogi:
 braki dogodnych i bezpiecznych połączeń w sieci ciągów dla pieszych,
 błędy w doborze i niedostatki urządzeń ochrony pieszych,
 błędy i mankamenty w rozwiązaniach elementów sieci ulicznej,
 błędy infrastruktury w obszarach przystanków transportu zbiorowego.
Braki dogodnych i bezpiecznych połączeń w sieci ciągów dla pieszych to przede wszystkim brak:
 ciągów pieszych – niewystarczająca liczba chodników lub szlaków dla pieszych
 połączenia istniejących ciągów pieszych z obiektami użyteczności publicznej, parkami,
kościołami, szkołami
Najczęstsze błędy i usterki związane z urządzeniami dla ruchu pieszego to:
 brak rozdzielonych, wydzielonych chodników i dróg rowerowych w przypadku dużego
ruchu pieszego lub rowerowego, wywołujący konflikty z rowerzystami; rowerzyści, którzy
poruszają się po chodniku najczęściej z powodu braku bezpiecznej infrastruktury rowerowej
Co wpływa na płynność ruchu pieszych? Przepisy, zalecenia, rekomendacje. sierpień 2015
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na drodze (lub braku poczucia bezpieczeństwa w przypadku konieczności jazdy po drodze)
wchodzą w konflikt z pieszymi, dość często powodując wypadki z pieszymi,
wąskie chodniki – chodniki nie są wystarczająco szerokie, by piesi mogli się po nich
poruszać swobodnie,
zła nawierzchnia chodników – nierówna nawierzchnia chodników, połamane płyty albo
powierzchnia pokryta gruzem lub piaskiem,
ograniczenia szerokości użytkowej dla pieszych – szlaki piesze są prowadzone
w sąsiedztwie różnych przeszkód, np. schody, pojemniki na śmieci, reklamy, rośliny, zwały
śniegu, słupy, skrzynki pocztowe, ławki itp.
zawłaszczanie chodników przez zaparkowane pojazdy
brak strefy buforowej między krawędzią jezdni a krawędzią chodnika lub brak w tej
przestrzeni drzew czy terenów zielonych (wywołujących u pieszego poczucie komfortu na
chodniku),
brak lub niewłaściwe usytuowanie wygrodzeń.

Dodatkowo autorzy podręcznika zalecają stosowanie chodników poprzecznych, które gwarantują
ciągłość nawierzchni chodnika na małym skrzyżowaniu. Na końcu podręcznika znajduje się duży
zbiór rysunków, prezentujących zalecane rozwiązania.

Źródło: Piesza Łódź

W „Strategii rozwoju systemu transportu pieszego w Warszawie”
[http://wrzutnia.zm.org.pl/pub/projekty/2015-07-strategia_piesza/] pojawiają się dodatkowo zapisy:
 Zaleca się by miejsca siedzące (np. ławki) były lokalizowane nie rzadziej niż co 30 m,
miejsca do siedzenia powinny być organizowane w pobliżu pasa ruchu pieszego, ale nie
bezpośrednio na nim,
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Zielona strzałka powinna uruchamiać się później niż sygnał dla pieszych (w Lublinie np. na
skrzyżowaniu ul. Ofiar Katynia i Lipowej mamy odwrotne rozwiązanie co może
doprowadzić do wypadku)
 Sygnalizacja wzbudzana przez pieszych powinna być stosowana w miejscach, gdzie
natężenie pieszych jest niewielkie (< 200 osób/godzinę) lub występuje tylko w określonych
porach dnia. Tam, gdzie natężenie ruchu pieszego jest duże (> 200 osób/godzinę)
sygnalizacja dla pieszych powinna byś sprzężona z sygnalizacją dla pojazdów
 W przypadku przejść przez jezdnię ulic wyższych klas (G, Z, L bez uspokojenia ruchu),
niweleta ciągu pieszego powinna być zrównana z jezdnią (rampa na całej szerokości
przejścia), z zastosowaniem rozwiązań zabezpieczających (np. pasa ostrzegawczego).
W przypadku przejść przez jezdnię ulic niższych klas: D, L i Z z uspokojeniami ruchu,
niweleta jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych powinna być dostosowana do
niwelety ciągu pieszego (wyniesione skrzyżowania).
 W obszarze centrum miasta zjazdy publiczne i indywidualne powinny być
podporządkowane ciągom pieszym.
 Należy stosować system prowadzenia osób niewidomych, np. w postaci informacji
dotykowej biernej, pasów prowadzących i ostrzegawczych.
Autorzy strategii przedstawili także dogłębną diagnozę stanu istniejącego (diagnoza pasuje do
problemów Lublina) w której podkreślili największe mankamenty:
 brak dostosowania szerokości ciągów pieszych do natężeń ruchu oraz potrzeb
poszczególnych grup użytkowników
 zły stan nawierzchni chodników
 występowanie przeszkód na ciągach pieszych utrudniających ruch pieszych i powodujących
zawężenia szerokości użytkowej chodników
 niewystarczające uwzględnianie ruchu pieszego na etapie planowania i projektowania,
 grodzenie obszarów miejskich
 niską jakość utrzymania ciągów pieszych, także w okresie zimy,
 niewłaściwą organizację prac remontowo-budowlanych (przykład lubelski: budowa
biurowca LSS Społem przy Sądowej)
 niedostosowanie sygnalizacji świetlnych do ruchu pieszych (problem stanowią sygnalizacje,
na których uzyskanie sygnału zielonego dla pieszych poruszających się równolegle
z pojazdami wymaga oddzielnego wzbudzania – w efekcie piesi są często dezorientowani,
widząc że sygnał zielony jest wyświetlany jedynie dla pojazdów (ew. wzbudzenie przez
pieszych działa dopiero w następnym cyklu). Prowokuje to do przechodzenia przez jezdnię
na czerwonym sygnale,
 niedostosowanie parametrów techniczno-funkcjonalnych części ciągów pieszych do potrzeb
osób niepełnosprawnych
 stosowanie niewłaściwych materiałów do wykonania nawierzchni (np. kostka fazowana czy
bruk, która wprawia w wibracje wózk i utrudnia poruszanie się na szpilkach)
 niska estetyka istniejących chodników
W Strategi nakreślono też następujące ogólne zasady kształtowania przestrzeni w dostosowaniu do
potrzeb ruchu pieszego:
bezpośredniość na poziomie:
 obszarowym – Problem dotyczy m.in. tworzenia zamkniętych osiedli, terenów ogródków
działkowych, placów parkingowych, dużych obiektów kubaturowych bez pasaży pieszych,
ciągów podwórek oraz innych obiektów, wymagających niekorzystnego kształtowania tras
przeznaczonych dla ruchu pieszego (wymagających „obchodzenia” i nadkładania drogi).
 ulicy – Konieczność identyfikowania funkcji ulic, identyfikowania tras obsługujących
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źródła i cele ruchu pieszego oraz wielkości prognozowanego ruchu pieszego, a następnie
takie projektowanie ciągów pieszych, przejść przez jezdnie itp. i ich parametrów, aby
odległości były jak najmniejsze, a układ ciągów możliwie najdogodniejszy. Jest to
szczególnie ważne przy projektowaniu placów, skrzyżowań oraz węzłów przesiadkowych.
detalu – Elementy małej architektury i urządzenia związane z infrastrukturą transportu
powinny być lokalizowane poza przestrzenią użytkową przeznaczoną dla pieszych.

dostępność na poziomie:
 obszarowym – Zasadniczo sieć głównych ciągów pieszych powinna być dostosowana do
sieci ulic, z uzupełnieniami tam gdzie siatka ulic nie jest wykształcona (place, parki, obszary
handlowo-usługowe). Trasy piesze powinny zachowywać ciągłość. Ciągi piesze zakończone
ślepo powinny być stosowane wyjątkowo.
 ulicy – Ruch pieszych na ulicach i placach miejskich powinien być organizowany w sposób
czytelny. Układ tras, stosowane rozwiązania techniczne (przebieg tras, ich szerokość,
rodzaje nawierzchni, kolorystyka) powinny być tak kształtowane, aby ruch pieszych,
w miarę możliwości, odbywał się w sposób intuicyjny, bez przeszkód i zapewniał dojście do
celu nawet osobom nie znającym miasta)
 detalu – Dostępność systemu powinna być wzmacniania stosowaniem odpowiednich
materiałów różnicujących funkcje ulicy (rodzaje nawierzchni, ich szorstkość, kolorystyka),
stosowaniem elementów tzw. małej architektury rozdzielających grupy użytkowników (np.
chodnik od jezdni, chodnik od miejsc parkingowych), stosowaniem rozwiązań
ułatwiających poruszanie się osobom niepełnosprawnych (płyty chodnikowe prowadzące
osoby niewidome, płyty ostrzegawcze z elementami dotykowymi przed przejściami dla
pieszych, sygnały dźwiękowe itp.) oraz stosowaniem elementów systemu informacji.
Warto także wspomnieć o wydawnictwie „Komentarz do warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, część II-Zagadnienia Techniczne” Transprojekt
Warszawa 2002, które zostało wykonane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. W komentarzu tym wskazano m.in.:
 szerokość chodnika należy dostosować do natężenie ruchu pieszych, jednak w Polskiej
literaturze brak odpowiednich wytycznych stąd można posłużyć się wytycznymi
amerykańskimi – Highway Capacity Manual,
 przepisy określają, że minimalną szerokość chodnika należy poszerzyć, jeśli zlokalizowane
są na nim przeszkody, zaleca się chodnik poszerzyć o 0,75 m jeśli są nim zlokalizowane
słupy oświetleniowe, 0,5m jeśli przylega do niego droga dla rowerów lub ściana budynku,
0,6-1,2m jeśli na chodniku znajduje się drzewo lub rząd drzew.
Na koniec warto wspomnieć o trzech publikacjach, które zawierają obszerną bazę rysunków:
 „Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia”, Wrocław 2011
[http://zdium.wroc.pl/view/index/204],
 „Standardy dostępności dla miasta Gdyni. Projektowanie uniwersalne”.
[http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf]
 „Ochrona Pieszych – Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, Krajowa Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2014.

Dobre przykłady z zagranicy
Przejścia diagonalne – polegają, na umożliwieniu przekraczania skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną w każdym kierunku poprzez nadanie sygnału czerwonego jednocześnie na wszystkich
wlotach dla kierowców. Rozwiązanie takie stosowane jest m.in. w Australii, Kanadzie, Japonii,
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Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, USA. W zależności od kraju przejście po przekątnej jest
wyznaczone za pomocą oznakowania poziomego lub też nie (np. w Kanadzie). Należy pamiętać, że
przejścia tego typu są stosowane wyłącznie w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu pieszych,
gdzie zidentyfikowano potrzebę przekraczania jezdni przez pieszych po przekątnej. Teoretycznie
przejście tego typu w Polsce jest niezgodne z przepisami, które nakazują by przejście dla pieszych
było sytuowane prostopadle do jezdni.
Przejścia typu Pelikan – jest to rodzaj przejść dla pieszych z sygnalizacją acykliczną, stosowany
także w Polsce. Sygnalizacja nadaje sygnał zielony stale dla jednej relacji ruchu i czerwony dla
drugiej – dopiero po uzyskaniu zgłoszenia sygnalizacja nadaje drugiej relacji sygnał zielony. Tego
typu rozwiązanie stosowane jest najczęściej na przejściach dla pieszych poza skrzyżowaniem (np.
ostatnio zbudowaną taką pod Targiem na Bronowicach) – zielone dla pieszych zapala się wyłącznie
po wciśnięciu przycisku. W 2009 roku w Gruz (Austria) a następnie w 2011 r w Tallinie (Estonia)
zastosowano odwrotne rozwiązania – domyślnie sygnalizacja nadaje sygnał zielony pieszym,
natomiast samochodom wyłącznie w sytuacji, gdy pojawią się w strefie detekcji. Dodatkowo
w Tallinie zastosowano rozwiązanie, które sygnał zielony samochodom jadącym z nadmierną
szybkością nadaje dopiero po zatrzymaniu się przed sygnalizacją.
Należy zauważyć, że wymienione dalej rekomendacje są głównie strategiami, odnoszą się do sfery
ogólnej, nie zaś do szczegółów. Strategie wskazują np. że należy stosować nawierzchnie przyjazne
pieszym, nie wskazując konkretnych rozwiązań. Wydaje się, że poziom rozwoju cywilizacyjnego
zarówno urzędników jak i projektantów jest w tych krajach tak wysoki, że nie ma potrzeby
wskazywania konkretnych rozwiązań. Niestety w Polsce potrzebne są wytyczne zarówno dla
zagadnień ogólnych jak i każdego najdrobniejszego szczegółu.
„More People To Walk More” – kopenhaska strategia piesza (2009)
[http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/944_kJ1jmWQff0.pdf]
W dokumencie określono cel strategiczny – zwiększenie liczby osób poruszających się pieszo
o 20 % w okresie od 2009 do 2015 roku. Warto zauważyć, że już na początku podawane są dane nt.
stanu wyjściowego – ile osób chodzi pieszo, jak długo, dlaczego poruszają się pieszo i co
zachęciłoby ich do zwiększenia podróży pieszych. Badania te są oparte głównie na badaniach
ankietowych. Strategia określa kluczowe obszary zainteresowania: rozwój kultury pieszej, trasy
piesze i miejsca spotkań, priorytet dla pieszych na ulicach handlowych, węzły przesiadkowe.
Poszczególnym obszarom przyporządkowano cele operacyjne oraz propozycje działań do podjęcia
takie jak:
 Rozwój kultury pieszej powinien opierać się na angażowaniu do działania mieszkańców,
zwiększaniu liczby codziennych podróży pieszych, zachęcaniu ludzi do aktywności pieszej
oraz wsparciu przy użyciu nowych technologii. Propozycje działań to: kontynuowanie
dialogu społecznego w każdej dzielnicy nt. rozwijania kultury pieszej, kampanie
pokazujące, że na krótkich dystansach spacer jest konkurencyjny z użyciem samochodu,
wsparcie dla lokalnych i amatorskich wydarzeń promujących aktywność fizyczną oraz
informowanie o nich mieszkańców, pieszobusy i inne inicjatywy zachęcające dzieci do
chodzenia do szkoły, wsparcie dla działań odbywających się przy trasach pieszych,
kampanie na rzecz niwelowania konfliktów pomiędzy rowerzystami i pieszymi (w tym
pasażerami autobusów). Pieszobusy (walking bus) to grupa dzieci w wieku przedszkolnym
lub wczesnoszkolnym, które idą razem do przedszkola lub szkoły prowadzone na zmianę
przez swoich rodziców lub opiekunów
 Określenie idealnych trasy pieszych i miejsc spotkań, tj. takich, które tworzą spójną sieć,
opartą o tereny zielone i skróty, przebiegające przez wiele nowych miejsc spotkań, które są
atrakcyjne, pozwalają na zabawę i edukację oraz są czyste i dobrze oświetlone. Propozycje
działań: współtworzenie tras przez lokalną społeczność, tworzenie skrótów będących
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brakującymi połączeniami, łączenie tras pieszych ze ścieżkami biegowymi, zielonymi
trasami i skwerami, poprawa oświetlenia i poczucia bezpieczeństwa na trasach pieszych,
umieszczanie placów zabaw, mini-siłowni i innej infrastruktury przy trasach pieszych,
tworzenie małych miejsc spotkań poprzez zastosowanie interesujących optycznie elementów
(kolorystyka, meble miejskie), utrzymywanie czystości, zwiększenie liczby zielonych tras
pieszych, zwiększenie liczby ławek, zwiększanie dostępności wszystkich tras pieszych dla
osób o ograniczonej zdolności ruchowej,
Priorytet dla pieszych na ulicach handlowych związany jest z włączaniem bocznych uliczek
do życia ulic handlowych, zwiększaniem dostępności i zmniejszaniem prędkości (szersze
chodniki i węższe jezdnie z uspokojonym ruchem), zwiększaniem ilości zieleni, włączaniem
właścicieli lokali w proces tworzenia stref pieszych poprzez wspólne wypracowywanie
zasad współpracy, tak by jak największa przestrzeń była otwarta dla pieszych,
organizowanie konkursów na najpiękniejszą i otwartą witrynę sklepową, tworzenie systemu
informacyjnego o atrakcjach z opisem czasu dojścia, podnoszenie standardu utrzymania
i czystości oraz ustawianie większej ilości ławek. Propozycje działań: transformacja
wybranych ulic handlowych w ulice z priorytetem pieszym, rowerowym i dla transportu
zbiorowego, uspokajania ruchu na ulicach handlowych, poszerzanie chodników (minimum
2-2,5 m) i łączenie ich z ulicami (likwidacja krawężników), tworzenie publicznych toalet,
zdrojów wodnych i miejsc odpoczynku.
Węzły przesiadkowe powinny być łatwe w użyciu i zajmować odpowiednio dużo
przestrzeni (celem uniknięcia tłoku i konfliktów), powinny być: połączone z trasami
pieszymi; konstruowane w taki sposób, by w sposób intuicyjny prowadziły do celu;
oświetlone w odpowiedni sposób; utrzymywane w czystości; sprawnie serwisowane
i odśnieżane, wyposażone w system informacyjny i prowadzący; dodatkowo place przez
metrem powinny pełnić rolę miejsc spotkań. Propozycje działań: zwiększenie dostępności
węzłów przesiadkowych poprzez zastosowanie nawierzchni przyjaznych pieszym oraz
ułatwień na przejściach dla pieszych, integrowanie węzłów przesiadkowych z trasami
pieszymi, wydłużanie czasu światła zielonego na przejściach, ustawianie ławek i stref
relaksu, stref oczekiwania (w tym zadaszonych), ustawianie znaków pokazujących czas
dojścia do węzłów przesiadkowych, integrowanie stacji metra z miejscami spotkań.

„San Francisco Pedestrian Strategy” - strategia piesza San Francisco (2013)
[http://archives.sfmta.com/cms/rpedmast/documents/1-29-13PedestrianStrategy.pdf]
Strategia zakłada 4 cele:
 zmniejszenie liczby śmiertelnych i ciężkich wypadków z udziałem pieszych o połowę do
2021 roku
 redukcję wypadków w najniebezpieczniejszych miejscach do średniego poziomu,
 zwiększenie udziału podróży pieszych a zarazem zmniejszenie podróży samochodem
o 25 % na dystansie 1 mili
 zapewnienie wysokiej jakości środowiska dla poruszania się pieszo.
W strategii podkreśla się duży wpływ stref pieszych na lokalny biznes, zalety poruszania się pieszo
(zdrowie i mniejsze korki) oraz fakt, że 1/3 mieszkańców miasta nie ma samochodu (jak w
Lublinie), a połowa ofiar wypadków wśród pieszych to osoby starsze, choć stanowią oni tylko 15 %
populacji miasta. Zakładane do realizacji cele to m.in.:
 modernizacja 44 mil ulic, tak by były bezpieczniejsze dla pieszych
 wydłużenie zielonego światła dla pieszych na 800 skrzyżowaniach
 uspokojenie ruchu przy szkołach i w strefach częstych wypadków osób starszych
 odtworzenie zlikwidowanych przejść dla pieszych, stworzenie sieci 140 mil tras pieszych
pozwalających bezpiecznie dotrzeć do terenów zielonych
 eliminacja ryzykownych zachowań ze strony kierowców (szybka jazda, przejeżdżania na
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czerwonym, nie przepuszczanie pieszych na przejściu)
zmiany prawne na szczeblu stanowym mające na celu wsparcie działań na rzecz
zrównoważonego transportu.
Istotnym elementem strategii jest wskazanie możliwych źródeł jej finansowania.
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