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Niniejszy dokument jest proponowanym 

SPISEM ZAGADNIEŃ Standardów 

Pieszych dla Lublina, opracowanym na 

podstawie dotychczasowych efektów 

projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie 

standardy infrastruktury pieszej” 

i stanowi materiał roboczy do dalszej 

pracy 

 

SPIS ZAGADNIEŃ 
Lubelskich Standardów Pieszych 

wersja robocza, 19 sierpnia 2015 

 

 

 
WSTĘP 
 

Transport pieszy jest najbardziej naturalnym, najzdrowszym, najbardziej opłacalnym 

ekonomicznie oraz podstawowym dla innych rodzajów transportu sposobem poruszania się 

w mieście.  

Lubelskie Standardy Piesze, dalej zwane Standardami Pieszymi lub Standardami, są 

dokumentem realizującym założenia: 

 zasady zrównoważonego rozwoju, 

 Strategii Rozwoju Lublina 2020, 

 Polityki Komunikacyjnej Miasta Lublin 1997, 

 Planu Zrównoważonej Mobilności Miasta Lublin (w opracowaniu) 

 Strategii Rozwoju Kultury, 

 Strategii Rozwoju Sportu i Turystyki, 

Wpisują się również w jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi. 

 

Cel dokumentu: 

rozwijanie transportu pieszego, zapewnienie najlepszych warunków dla poruszania się pieszo 

wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym oraz tworzenie 

wysokiej jakości dróg komunikacji pieszej wraz z ich otoczeniem.  

 

Cele szczegółowe: 

 zwiększenie liczby podróży pieszych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego / bezpieczeństwa osobistego, 

 zapewnienie dobrych warunków poruszania się pieszo dla niepełnosprawnych, dzieci, osób 

starszych, 

 zapewnienie wygody poruszania się pieszo, 

 zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych z udziałem pieszych, szczególnie 

śmiertelnych, 

 zapewnienie atrakcyjnych przestrzeni do poruszania się pieszo wraz z otoczeniem, 

 integracja transportu pieszego z innymi rodzajami transportu. 
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1/ WIZJA 

 

1.1/ 

Transport pieszy jest wartością miasta i jest podstawowym sposobem poruszania się 

w mieście. 

Jego istnienie jest konieczne dla funkcjonowania innych rodzajów transportu a jakość 

transportu pieszego przekłada się na jakość pozostałych kanałów transportu. W skali Lublina 

nie może być traktowany jako jedyny środek transportu a rozwój systemu transportu pieszego 

należy planować w koordynacji z wszystkimi pozostałymi. Szczególne powiązania łączą 

transport pieszy z komunikacją publiczną i transportem rowerowym. 

 

1.2/ 

Osoby piesze i transport pieszy w Lublinie traktowane są priorytetowo przy opracowywaniu 

dokumentów strategicznych, planistycznych, projektów i realizacji obiektów budowlanych, 

zgodnie z ideą zrównoważonej piramidy transportowej: ruch pieszy, komunikacja rowerowa, 

komunikacja publiczna, indywidualny transport samochodowy. 

 
1.3/ 

W szczególności rozwój transportu pieszego przynosi następujące korzyści dla funkcjonowania 

miasta: 

 zapewnia możliwość funkcjonowania innych typów transportu, 

 przyczynia się do podniesienia jakości przebywania w mieście, 

 zapewnia zrównoważony rozwój miasta, 

 zmniejsza negatywne oddziaływanie miasta takie jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas, 

wibracje, wypadki komunikacyjne i inne, 

 przyczynia się do rozwoju ekonomicznego (handel, usługi, gastronomia) na i przy ulicach, 

 podnosi atrakcyjność przestrzeni publicznej i zachęca do przebywania w niej, 

 zwiększa bezpieczeństwo na ulicach (osobiste i transportowe), 

 zmniejsza koszty związane z budową, utrzymaniem i remontami infrastruktury drogowej, 

 zmniejsza presję na cały system transportowy, przyczyniając się do równoważenia różnych 

środków transportu, 

 przyczynia się do podniesienia poziomu zdrowia i zwiększenia długości życia mieszkanek 

i mieszkańców, 

 przyczynia się do rozwoju kultury, 

 podnosi wizerunek miasta w oczach mieszkańców, inwestorów i turystów, 
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Nadanie właściwej rangi transportu pieszego w projektowaniu ulic i placów przywraca miastu 

jego atrakcyjność, sposób funkcjonowania i wygląd, który przyciąga, zachęca do życia w nim 

i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

2/ ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 

2.1/ 

Przyjmuje się następujące kryteria oceny dokumentów, projektów, przedsięwzięć, realizacji, 

które powinny być zapewnione w celu rozwoju transportu pieszego: 

 Zapewnienie płynności ruchu 

 Zaspokojenie różnorodnych potrzeb użytkowników 

 Zapewnienie możliwości różnorodnego spędzania czasu w przestrzeni 

 Zapewnienie atrakcyjności i gościnności przestrzeni 

 

2.2/ W szczególności kryteria te dotyczą: 

- Zapewnienie płynności ruchu – wysoki priorytet dla poruszania się pieszo, kompletny i 

spójny system pieszy, ciągi położone w taki sposób by zapewniać możliwie najkrótszą drogę 

pomiędzy celami podróży, brak dużych obszarów niedostępnych pieszo, czytelne połączenia 

i łatwość korzystania, łączność wszystkich elementów systemu pieszego, możliwość dotarcia 

do ciągów pieszych od progu domu, brak barier i / lub przeszkód zawężających skrajnię 

ciągu lub wydłużających trasę. 

- Zaspokojenie różnorodnych potrzeb użytkowników – pieszy o różnych potrzebach jako 

podstawowy użytkownik ulic, placów, skwerów, parków; umożliwienie wszystkim 

użytkownikom korzystanie z przestrzeni, o ile to możliwe ze względu na warunki naturalne, 

stosowanie projektowania uniwersalnego, ramp, podjazdów, sygnalizatorów, ułatwień. 

- Zapewnienie możliwości różnorodnego spędzania czasu w przestrzeni – kształtowanie 

wyjątkowych miejsc umożliwiających różnorodne aktywności, elastycznych, 

wielofunkcyjnych, możliwych do różnego aranżowania, wypoczynek bierny i czynny, 

spędzanie czasu samodzielnie lub w grupie, zapewnienie podstawowego wyposażenie zgodne 

z potrzebami, miejsca do odpoczynku, siedziska, toalety. 

- Zapewnienie atrakcyjności i gościnności przestrzeni – zapewnienie bezpieczeństwa 

osobistego poprzez atrakcyjną przestrzeń (obecność innych użytkowników), odpowiednie 

oświetlenie i wyposażenie, w szczególnych przypadkach monitoring, zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu poprzez uspokojenie ruchu samochodowego, rozwiązania ułatwiające 

pokonanie ulicy, w przypadku dużych różnic prędkości – separację ruchu, stosowanie 

wysokiej jakości materiałów i elementów wyposażenia z dostosowaniem do kontekstu 

miejsca, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, prowadzenie ciągów przez tereny 

atrakcyjne, kształtowanie wysokiej jakości otoczenia, widoków, porządkowanie reklam 

i szyldów, wysokiej jakości materiały, innowacyjne rozwiązania przyciągające użytkowników. 

 

 

3/ TRZY SKALE SZCZEGÓŁOWOŚCI 
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Przyjmuje się trzy skale 

szczegółowości stosowania 

standardów: skalę planistyczną, skalę 

ulicy i skalę detalu, przy czym 

podkreślić należy, że są one od siebie 

wzajemnie zależne, powiązane 

i powinny być traktowane całościowo 

przy projekcie i realizacji w każdej 

skali. Zachowanie jakości w skali 

planistycznej jest warunkiem jakości 

skali ulicy i skali detalu. 

 

 

3.1/ Skala planistyczna 

Wymogi ruchu pieszego do uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

inwestycjach liniowych (ulice, drogi, koleje) oraz przy planowaniu Systemu Informacji 

Miejskiej: 

 uprzywilejowanie pieszych – priorytet dla ruchu pieszego przy planowaniu przestrzeni, 

 szczególna dbałość o planowanie ruchu pieszego w centrum, 

 brak dużych przestrzeni niedostępnych, 

 ciągłość i spójność systemu, 

 siatka piesza także poza ulicami (tereny zieleni, przestrzenie atrakcyjne), 

 wprowadzanie łączników pieszych na kluczowych relacjach w formie KX, także poprzez 

tereny obecnie ogrodzone, 

 skupiska funkcji i mieszanie funkcji (usługi, handel, gastronomia, zamieszkanie, biura, 

miejsca pracy) w celu zapewnienia bliskości (miasto krótkich dróg), 

 odpowiednio szerokie trasy piesze, 

 wyznaczanie przejść dla pieszych przez jezdnie, 

 przy dużych różnicach wysokości (np. Stare Miasto) wyznaczanie tras alternatywnych dla 

osób niepełnosprawnych, lub innowacyjnych rozwiązań (np. windy), 

 zmniejszanie klasy dróg w celu uspokojenia ruchu, 

 brak ślepych zakończeń ciągów pieszych, 

 wyznaczanie węzłów komunikacji publicznej, 

 wyznaczanie kanałów technicznych infrastruktury w celu pozostawienia miejsca na ciągi 

piesze, zieleń, etc., 

 zaplanowany efektywnie i z dbałością o jakość przestrzeni System Informacji Miejskiej. 

 

Załącznikiem do standardów jest: „Koncepcja podstawowej sieci pieszej”. 

„Koncepcja podstawowej sieci pieszej” zawiera: sieć najważniejszych przestrzeni pieszych 

w mieście do zachowania, szczególnego kształtowania ciągów i ich otoczenia, centrum jako 

obszar priorytetowy dla ruchu pieszego, główne ciągi piesze i wnętrza oraz węzły 

przesiadkowe, dokument do realizacji w MPZP, projektach ulic, placów, etc. 

 

3.2/ Skala ulicy 

Wymogi ruchu pieszego do uwzględnienia w przetargach, inwestycjach, remontach, 

przebudowach ulic, planach węzłów przesiadkowych, przejść dla pieszych, miejsc spotkań, 

oczekiwania: 

 ulica jako wnętrze urbanistyczne, zaprojektowane jako całość, 

 dogodne warunki nie tylko do przemieszczania się pieszo ale także do stania, siedzenia, 

prowadzenia działalności gospodarczej i kulturalnej, 

 brak barier architektonicznych na ciągach, 
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 korzystne lokalizacje przejść dla pieszych, 

 przejścia w poziomie ziemi, 

 strefy uspokojonego ruchu i przestrzenie współdzielone, 

 projektowanie zgodnie z projektowaniem uniwersalnym: pochylnie, sygnalizatory dla osób 

niewidomych, sygnalizatory dźwiękowe (pykające), oświetlenie, 

 jedynie tam gdzie to konieczne: segregacja ruchu pieszego od samochodowego i 

rowerowego, 

 miejsca parkingowe – nie na chodniku – równolegle na jezdni, 

 nieodchylanie przejść na skrzyżowaniach od osi chodnika, 

 węzły przesiadkowe – szczególna rola, bliskość przystanków, informacja pasażerska, 

informacje dla niewidomych, miejsca do siedzenia, miejsca spotkań, 

 niezawężanie pasów ruchu pieszego, 

 likwidacja zatok autobusowych, 

 wyspy dzielące, wyniesione przejścia, i inne narzędzia uspokajania ruchu zamiast 

sygnalizacji świetlnej, 

 zjazdy na ulice boczne przez ciągły chodnik (tak jak w Kopenhadze), 

 porządkowanie otoczenia, reklam, szyldów. 

Podobnie jak powyżej uwzględniać tu należy założenia „Koncepcji podstawowej sieci pieszej”. 

 

3.3/ Skala detalu 

Wymogi do uwzględniania w przetargach i umowach na prace projektowe, roboty budowlane, 

remonty, utrzymanie: 

 jakość chodników, mała architektura, oświetlenie, miejsca do siedzenia, barierki, 

zarządzanie, utrzymanie, sterowanie ruchem, 

 wysoka jakość nawierzchni (może być wysokiej jakości asfalt), 

 detal nie może być barierą na chodniku, 

 włazy, studzienki, etc, dostosowane do nawierzchni, 

 ograniczenie liczby znaków, słupków, itp, na rzecz oznakowania poziomego, 

 likwidacja barier, barierek, niepotrzebnego oznakowania, 

 mała architektura – siedziska, 

 ochrona przed wiatrem, deszczem, pyłem, hałasem, 

 elementy uspokojenia ruchu, 

 odśnieżanie, przycinanie roślinności, 

 innowacje, siedziska, detal, rzeźby, toalety, zdroje wodne, rysunek nawierzchni. 

Podobnie jak powyżej uwzględniać tu należy założenia „Koncepcji podstawowej sieci pieszej”. 

 

 

4/ PROMOCJA KULTURY CHODZENIA 

 

4.1/ 

Poprzez kulturę chodzenia rozumiemy wszelkie działania wpływające na podniesienie rangi 

transportu pieszego, zachęcenie do poruszania się pieszo, łączenia ruchu pieszego 

z komunikacją publiczną i rowerową. Jako miasto o bogatej i wszechstronnej ofercie 

kulturalnej wpisujemy chodzenie pieszo w krąg kultury miejskiej i stylu życia zapewniającego 

jego wysoką jakość. Tym samym wpisujemy Standardy w krąg obchodów 700-lecia miasta 

Lublin. 

 

4.2/ 

W szczególności kulturę chodzenia wspierają: 

 dialog społeczny, spotkania z mieszkańcami, 

 partycypacja społeczna przy planach, projektach, inwestycjach, 



 

 

Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej, www.miastodlaludzi.ulublin.eu 
spis zagadnien_LUBELSKICH_STANDARDOW_PIESZYCH_20150819.doc 
 

 

6/6 

 kampanie promocyjne, 

 informacje i mapy, 

 aplikacje mobilne, 

 polityka transportowa zachęcająca do poruszania się piszo, 

 polityka biletowa (ZTM, Strefa Płatnego Parkowania, itp.) 

 animacja miejsc w przestrzeni publicznej, 

 wydarzenia kulturalne, 

 działania aktywizujące mieszkańców i realizowane wspólnie z mieszkańcami, 

 działania medialne, 

 innowacje w zakresie transportu, pieszobusy, konkursy 

 ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracował: Jan Kamiński 

Rysunki: Florentyna Nastaj, Jan Kamiński 

   
 

  

 


