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S t r e s z c z e n i e  

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję obsługi transportowej w śródmieściu miasta średniej 
wielkości na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego. Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne 
struktury śródmieścia miasta oraz planowany program rewitalizacji tego obszaru wymagają wprowadze-
nia ograniczeń w ruchu drogowym. Rozwiązaniem, które pozwala usprawnić funkcjonowanie systemu 
transportowego tego obszaru z jednoczesnym ograniczeniem ruchu i poprawą jakości przestrzeni publicz-
nych, jest uspokojenie ruchu. Proponuje się realizację tego rozwiązania w formie stref tempo 30 i 50. 
Wdrożenie idei uspokojenia ruchu wymaga jednak wprowadzenia przekształceń przekrojów ulic na wy-
branych ulicach i placach. 
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A b s t r a c t  

Paper presents conception of transportation service in central area of medium size town on example of 
Tomaszów Mazowiecki. Functional-spatial conditions of urban structure in central area and program 
revitalization of this area require of implementation of reduction of road traffic. Solution, that permits to 
improve of transportation service of this area with simultaneous of reduction and to improve of quality of 
urban public space is a traffic calming. Implementation of this solution is propose as zone of “tempo 30” 
and “tempo 50”. Inculcation of traffic calming idea require of transformation of cross-section in selected 
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1. Wstęp 

W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję uspokojenia ruchu jako elementu 
działań rewitalizacyjnych w śródmieściu miasta średniego na przykładzie Tomaszowa 
Mazowieckiego. Koncepcja uspokojenia ruchu jest zapisana w Miejskim Programie Rewi-
talizacji Śródmieścia [5]. Celem artykułu jest pokazanie uwarunkowań i możliwości wpro-
wadzenia uspokojenia jako rozwiązania obsługi transportowej obszaru śródmieścia miasta 
średniej wielkości w warunkach polskich, która ze względu na swój zintegrowany z działa-
niami urbanistycznymi charakter jest równocześnie elementem kształtowania przestrzeni 
tego obszaru. 

Od formy funkcjonalno-technicznej oraz organizacyjnej rozwiązania obsługi transpor-
towej zależy w dużej mierze przyszłość funkcjonowania obszaru. Aby uzyskać pożądany 
efekt synergii w programie rewitalizacji obszarów centralnych Tomaszowa Mazowiec-
kiego, opracowanie obsługi transportowej tego obszaru powinno pozostawać w zgodzie 
z programem funkcjonalnym obszaru, jako że ulice i place są elementami przestrzeni 
publicznych miejskich. Dlatego też powinny one wspierać swą formą techniczno-organiza-
cyjną ten program, zapewniając mu możliwość obsługi transportowej zgodnie z zasadami 
miejskiej polityki transportowej dla tego rejonu miasta oraz być elementem kształtującym 
tę przestrzeń. 

Rozwiązania obsługi transportowej danego obszaru mają tę specyficzną cechę, że wy-
magają uwzględnienia w zaproponowanym planie znacznie większego obszaru aniżeli ten, 
który poddawany jest rewitalizacji, gdyż wszelkie przekształcenia układu organizacji ruchu 
i parkowania znajdują swoje implikacje na terenie usytuowanym zewnętrznie w stosunku 
do rewitalizowanego – projektowanego obszaru. W związku z powyższym zdaniem autora 
w celu uzyskania pożądanych efektów w obsłudze transportowej rewitalizowanego obszaru 
Tomaszowa Mazowieckiego należy uwzględnić obszar całego śródmieścia miasta. 

Poprawa warunków środowiska miejskiego, zgodnie z deklarowanym w podstawowych 
dokumentach miejskich („Strategii rozwoju miasta” [6]) rozwojem zrównoważonym, wy-
maga wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym i ograniczeń w zakresie dostępności do 
obszaru śródmiejskiego przy jednoczesnym stworzeniu realnej i atrakcyjnej dla użytkowni-
ków obszaru alternatywy w zakresie obsługi transportowej. Ideę zrównoważonego rozwoju 
w aspekcie obsługi transportowej śródmieścia przez uspokojenie ruchu w tym obszarze 
zakłada ,,Rewitalizacja Centrum Tomaszowa Mazowieckiego – wstępna koncepcja pro-
gramowo-przestrzenna” [5] autorstwa P. Szymańskiego, która w aspekcie programowym 
stanowiła wytyczne do opracowywanej koncepcji obsługi transportowej strefy rewitalizacji 
w śródmieściu Tomaszowa Mazowieckiego (rys. 1). 
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Rys. 1. Zakres przestrzenny I etapu rewitalizacji na tle granic strefy rewitalizacji w śródmieściu 

Tomaszowa Mazowieckiego (zaznaczono ulice objęte programem rewitalizacji oraz plano-
 wane kładki dla pieszych i rowerzystów) 

Fig. 1. Spatial range and the stage of revitalization on background of borders of zone revitalization in 
city centre the Tomaszów Mazowiecki (streets hugged with programme of revitalization as 
 well as footbridges for pedestrians planned and cyclists were marked) 

2. Uspokojenie ruchu jako koncepcja urbanistyczna w śródmieściach miast 

Uspokojenie ruchu jest koncepcją urbanistyczną, która wywarła i wywiera istotny 
wpływ na kształtowanie struktur przestrzennych i systemów transportowych obszarów 
zurbanizowanych końca XX w. i od ćwierć wieku rozwijana jest w miastach i aglomera-
cjach europejskich i która ma coraz więcej wdrożeń w obszarach zabytkowych w miastach. 
Uspokojenie ruchu według definicji zamieszczonej w pracy [1] oznacza ,,uporządkowanie 
i dostosowanie komunikacyjnego sposobu obsługi obszaru do jego podstawowych funkcji 
i charakteru użytkowego, kulturowego i ekologicznego”. 

W pracy [3] uspokojenie ruchu określane jest jako rozwiązanie z grupy środków 
organizacyjnych, budowlanych i prawnych, zmniejszające uciążliwości ruchu samochodo-
wego przez nakładane na niego ograniczenia i zmianę zasad obsługi komunikacyjnej wy-
branych obszarów (np. zespoły mieszkaniowe, centra miast, ulice handlowe). W działa-
niach tych przyjmuje się odstąpienie od zasady pełnej swobody korzystania z samochodu 
oraz obniżenie stopnia penetracji obszaru przez ruch samochodowy. W pracy [7] czytamy, 
że „Uspokojenie ruchu jest próbą osiągnięcia spokoju, bezpieczeństwa i poprawy warun-
ków środowiskowych na ulicy”. Inną definicją uspokojenia ruchu jest ,,środowiskowa 
zgodność (pogodzenie) zarządzania ruchliwością” [2]. 
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Wyjątkowe możliwości uspokojenia ruchu tkwią w interdyscyplinarności koncepcji 
i nowatorskim podejściu integrującym różne dziedziny działalności urbanistycznej, w tym: 
komunikacyjnej, przestrzennej, środowiskowej, społecznej i funkcjonalnej. Spójne i kom-
pleksowe uwzględnianie różnorodnych aspektów daje efekt synergii, dzięki któremu skutki 
wdrażanych rozwiązań są zwielokrotniane. 

Uspokojenie ruchu stanowi jeden z ważnych celów racjonalnej polityki komunikacyjnej 
w obszarach zurbanizowanych, sprzyja realizacji wielu innych celów tej polityki oraz 
stanowi warunek zrównoważonego rozwoju. W szczególności uspokojenie ruchu realizuje 
lub przynajmniej wspiera cele, takie jak:  
– kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców (oddziaływanie na zmniejsze-

nie wykorzystania samochodu osobowego w podróżach, przyjazne traktowanie przez 
kierowców niezmotoryzowanych użytkowników ulicy), 

– poprawa warunków ruchu, w szczególności dla komunikacji zbiorowej oraz dla pieszych 
i rowerzystów, 

– eliminacja ruchu tranzytowego samochodów przez obszar uspokajany, 
– ułatwienie dotarcia pojazdów ratunkowych, 
– lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, 
– efektywniejsze gospodarowanie przestrzenią komunikacyjną, w tym zwiększenie docho-

dów z jej wykorzystania, 
– redukcja oddziaływań hałasu, emisji spalin oraz niedogodności funkcjonalnych z tytułu:  

– zatłoczenia ulic pojazdami, efektu bariery oraz rozcięcia więzi sąsiedzkich, 
– zmniejszenia zagrożenia wypadkowego, zwłaszcza niezmotoryzowanych użytkowni-

ków ulicy,    
– ochrona wartości kulturowych i naturalnych, 
– współtworzenie ładu przestrzennego i poprawa walorów estetycznych wnętrza ulic, 
– oszczędność terenów śródmiejskich, 
– przywracanie warunków do realizacji pozakomunikacyjnych funkcji ulicy (jako miejsca 

handlu, spotkań mieszkańców, rekreacji i innych kontaktów społecznych, a nawet zabaw 
dzieci).    
Cel generalny uspokojenia ruchu można sformułować jako: stworzenie i utrzymanie 

zabudowy miejskiej harmonijnie zagospodarowanej i faworyzującej mieszkalnictwo i realiza-
cję aktywności ekonomicznych. Cele cząstkowe uspokojenia są następujące: 
– ograniczenie liczby i ciężkości wypadków oraz prędkości, 
– umożliwienie wszystkim użytkownikom łatwego osiągnięcia celu podróży, 
– ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia środowiska, 
– rewaloryzacja funkcji społecznych przestrzeni publicznych, 
– uporządkowanie i zarządzanie parkowaniem. 

Jeśli uspokojenie ruchu wywołane będzie czynnikami urbanistyczno-społecznymi, 
wówczas na czoło wysunie się cel, jakim jest rewaloryzacja funkcji społecznych przestrzeni 
publicznych oraz uporządkowanie i zarządzanie parkowaniem, a cele cząstkowe o charakte-
rze komunikacyjnym będą celami uzupełniającymi, których realizacja nastąpi przez reali-
zację celu cząstkowego wiodącego. 

Uspokojenie ruchu oprócz skutków związanych bezpośrednio z ruchem drogowym 
przynosi efekty pośrednie sprzyjające poprawie szeroko rozumianych warunków środowi-
ska miejskiego. Obok wspomnianego wyżej zmniejszenia emisji spalin i hałasu w mieście 
przyczynia się do: 
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– odtworzenia nietransportowych funkcji ulic i placów oraz poprawy warunków krajobra-
zowych, 

– stymulowania pożądanych inwestycji, modernizacji i rewaloryzacji, zwłaszcza w śród-
mieściach. 
Obszary centrów miast stanowią niezwykle podatne miejsca na wprowadzanie stref 

ruchu uspokojonego. Obszary o funkcji centralnej i śródmiejskiej były obok terenów 
mieszkaniowych rejonami miast, w których historycznie najwcześniej próbowano wdrożyć 
uspokojenie ruchu w koncepcji „winkelerf ”, a następnie „tempo 30”. Centra i śródmieścia 
miast, jako że są obszarami o bardzo dużej liczbie źródeł i celów ruchu miejskiego, to 
zapewnienie warunków ich prawidłowego funkcjonowania wymaga wprowadzania ograni-
czeń w zakresie dostępności do tych obszarów, ale w takim stopniu, aby jednocześnie gwa-
rantowały funkcjonowanie zagospodarowania przestrzennego tam usytuowanego. Do reali-
zacji tego celu idealnym rozwiązaniem wydaje się uspokojenie ruchu w ich wnętrzach, co 
z kolei spowoduje przekładanie się części potoków ruchu na trasy usytuowane na zewnątrz.  

W odniesieniu do możliwości wprowadzenia uspokojenia ruchu w centrach miast 
najważniejsze wydają się: 
– określenie tzw. pojemności środowiskowej obszaru w aspekcie komunikacyjnym, 
– wyznaczenie tras i ciągów komunikacyjnych, które przejmą część ruchu wcześniej 

przechodzącego przez centrum, 
– określenie zakresu możliwych przekształceń w aspekcie urbanistycznym, tj. zmian funk-

cji i ich intensywności oraz przebudowy ulic. 
Przykładami centrów miast, w których wprowadzono uspokojenie ruchu, są m.in. Nor-

wich, Strasbourg, San Sebastian i Chambéry, a wśród miast polskich m.in. Kraków, 
Wrocław, zaś pośród miast średniej wielkości m.in. Biała Podlaska i Chełm Lubelski. 

W większości ww. obszarów zasadnicze działania skoncentrowano na eliminacji 
z uspokajanego centrum ruchu niezwiązanego z obszarem oraz wytworzeniu wewnętrznej 
obwodnicy centrum, do której dołączone są pętle ulic lokalnych, z ewentualnymi sięga-
czami, zapewniających dostęp do większości zabudowy i obiektów użyteczności publicznej. 
Wewnątrz każdego z obszarów usytuowana jest strefa piesza, stanowiąca reprezentacyjny 
deptak miasta. W strefie wyłączonej z dostępności dla ruchu samochodowego często mają 
prawo korzystania z niej rowery oraz w godzinach mniejszego obciążenia ruchem pieszym 
pojazdy zaopatrzenia. 

Bardzo istotnym elementem kształtowania uspokojenia ruchu w centrach i śródmie-
ściach miast jest rozwiązanie obsługi parkingowej w celu wytworzenia równowagi między 
dostępnością a funkcjonalnością obszaru. Wprowadzanie ograniczeń w zakresie dostępno-
ści do obszaru centrum wymusza z reguły lokalizację parkingów strategicznych na 
zewnątrz tych obszarów, natomiast wewnątrz samych obszarów ogranicza się liczbę miejsc 
parkingowych, korelując potencjał parkingowy centrum z przepustowością wlotów. 
Z punktu widzenia charakterystyki parkowania preferowane jest parkowanie krótkie, 
o dużej rotacji miejsc postojowych, co z kolei wymaga wprowadzania odpłatności za par-
kowanie i progresywnego wzrostu opłat za parkowanie w stosunku do długości postoju. 
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3. Uwarunkowania obsługi transportowej śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego 

Układ drogowo-uliczny śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego oparty jest na histo-
rycznie ukształtowanym układzie ulic promienistych zbiegających się w rejonie pl. Ko-
ściuszki i skrzyżowania ulic: Kościuszki, Warszawskiej, św. Antoniego, I. Mościckiego 
i POW oraz ulic: Kościuszki i Jerozolimskiej. Ciąg ulic: Warszawskiej–św. Antoniego– 
–I. Mościckiego jest ciągiem drogi wojewódzkiej nr 713. Plac Kościuszki jest głównym 
węzłem przesiadkowym komunikacji publicznej i miejscem koncentracji ruchu pieszego. 
Tylko wzdłuż ulicy I. Mościckiego usytuowane są ścieżki rowerowe, które nie mają 
kontynuacji w centrum.  

Układ promienisty, zapewniający najkrótsze połączenia w skali miasta, poparty brakiem 
czytelnego układu obwodowego, który zapewniałby obsługę ruchu międzydzielnicowego 
niezwiązanego z centrum, powoduje, że na ww. ciągu koncentrują się duże potoki ruchu, 
a skrzyżowania należą do najbardziej obciążonych w mieście. 

Diagnoza funkcjonowania układu komunikacyjnego śródmieścia miasta wykazała, że: 
1. Istnieje konieczność wprowadzenia ograniczeń w ruchu i w parkowaniu samochodów 

w obszarze śródmiejskim, większym niż obszar rewitalizowany.  
2. Przekształcenia obsługi transportowej w obszarze śródmiejskim powinny być spójne 

i kompleksowe oraz uwzględniać relacje występujące między systemem transportowym 
a zagospodarowaniem przestrzennym i jego funkcjami. 

3. Obszar śródmiejski Tomaszowa Mazowieckiego ma bardzo małe możliwości prze-
budowy układu drogowo-ulicznego ze względu na zwartą zabudowę tego obszaru oraz 
brak do chwili obecnej obwodnicy miejskiej, która mogłaby ograniczyć ruch w śród-
mieściu. 

4. Metodą, która może przynieść miastu wiele korzyści, jest uspokojenie ruchu drogowego 
polegające na dostosowaniu form i sposobów obsługi transportowej obszaru do jego 
funkcji zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań środowiska oraz uwarunkowań 
związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. 

5. Jednym z podstawowych elementów uspokojenia ruchu w centrum jest wprowadzenie 
parkowania płatnego, co powinno złagodzić potrzeby parkingowe w centrum oraz 
natężenie ruchu na ulicach doprowadzających ruch do śródmieścia. 

6. Równolegle powinny nastąpić zmiany poprawiające warunki ruchu pieszych i rowerzy-
stów, m.in. przez wydzielenie w istniejącej przestrzeni ulicznej ścieżek lub pasów dla 
rowerów oraz wprowadzenie oznakowania kierunkowego. 

7. Nie da się usunąć ruchu samochodowego przejeżdżającego tranzytem przez pl. Koś-
ciuszki, gdyż praktycznie nie ma alternatywnego rozwiązania w zakresie zapewnienia 
dojazdu ulicami zbiorczymi do centrum miasta. Natężenie w godzinach szczytu popołu-
dniowego wynoszące ok. 935 p/h1 nie może być całkowicie wyeliminowane z placu, 
a przez wprowadzenie płatnego parkowania powinno ograniczyć potoki ruchu o ok. 
30%. 

4. Koncepcja obsługi transportowej strefy rewitalizowanej śródmieścia 

Koncepcję obsługi transportowej strefy rewitalizowanej zawartej w obszarze ulic: 
Konstytucji 3 Maja, Konstytucyjnej, Nowowiejskiej, Browarnej, I. Mościckiego, Bohate-
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rów 13. Brygady, Szkolnej, Stolarskiej, Słowackiego, Legionów, Barlickiego, Borek, 
Krzywej, Barlickiego opracowano z uwzględnieniem następujących założeń:  
1) wprowadzenie uspokojenia ruchu w strefie rewitalizowanej, 
2) poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego, 
3) uporządkowanie parkowania, 
4) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
5) podniesienie estetyki krajobrazu ulic przez odpowiednie ich umeblowanie środkami 

fizycznymi uspokajającymi ruch, 
6) dokonanie korekt istniejących rozwiązań geometrycznych elementów sieci drogowo- 

-ulicznej, które są obecnie rozwiązaniami potencjalnie niebezpiecznymi. 
Równocześnie przyjęto założenie, że powyższa koncepcja powinna być wdrażana 

w warunkach, kiedy powołany zostanie do życia Zarząd Dróg Miejskich, co znacząco 
usprawni zarządzanie siecią drogowo-uliczną i pozwoli na lepsze i łatwiejsze wdrażanie 
zaproponowanego programu przekształceń oraz gdy zaistnieją warunki do wprowadzenia 
strefy płatnego parkowania w śródmieściu Tomaszowa Mazowieckiego 

Koncepcja zmian obsługi komunikacyjnej strefy rewitalizowanej w śródmieściu Toma-
szowa Mazowieckiego opiera się na wprowadzeniu na obszarze strefy ruchu uspokojonego, 
która składa się z dwóch grup rozwiązań: 
– stref ograniczonej prędkości 30 km/h, obejmujących cały obszar strefy rewitalizacji 

i wykraczający w pewnych rejonach poza granicę tej strefy, 
– ciągów ograniczonej prędkości 50 km/h, w tym ulic: Warszawskiej, św. Antoniego oraz 

I. Mościckiego. 

 

Rys. 2. Model obsługi transportowej 
strefy rewitalizacji w śród-
mieściu Tomaszowa Mazowiec-
kiego [8] 

Fig. 2. Model of transportation service in 
zone of revitalization of city 
centre the Tomaszów Mazo-
wiecki 
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Rys. 3. Koncepcja obsługi transportowej śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego [8] 

Fig. 3. The conception of transportation service of city centre the Tomaszów Mazowiecki 

Wyróżnienie tych dwóch grup wynika z faktu, że charakteryzują się one nieco odmien-
nymi rozwiązaniami techniczno-funkcjonalnymi, charakterystycznymi dla ulic o dozwolo-
nej prędkości do 50 km/h i do 30 km/h. Jednocześnie zachowanie na głównych ciągach ulic 
śródmiejskich dozwolonej prędkości 50 km/h pozwala na płynny przepływ ruchu. Model 
obsługi transportowej strefy rewitalizowanej śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego 
przedstawiono na rys. 2, a projektowane rozwiązanie na rys. 3. 

Likwidacja czteropasowej jezdni prowadzącej przez środek pl. Kościuszki i skierowanie 
ruchu dookoła placu na jezdnie dwu- lub odcinkami jednopasowe oraz utworzenie na placu 
i po jego południowej i północnej pierzei stref pieszych stanowiących przestrzeń publiczną 
o wysokich walorach estetyczno-krajobrazowych – z punktu widzenia komunikacyjnego 
wymaga wskazania zespołu działań, które ograniczałyby ruch w układzie bezpośrednio 
sąsiadującym z placem (rys. 4).  

Wdrożenie takich działań z grupy uspokojenia ruchu spowoduje realizację zamierzo-
nych celów i osiągnięcie efektu synergii charakterystycznego dla rozwiązań systemowych. 

Osiągnięcie ograniczenia natężenia ruchu na głównych ulicach miejskich możliwe jest 
przez zastosowanie świadomych utrudnień i ograniczeń w ruchu na tych ciągach komuni-
kacyjnych. Dlatego też „strefę 30 km” zaproponowano na reprezentacyjnej ulicy śródmiej-
skiej. Równocześnie w celu uporządkowania ulicy jako przestrzeni publicznej zaprojekto-
wano wydzielenie z jednego pasa ruchu stanowisk parkingowych podłużnych oraz 
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wprowadzenie w przekrój ulicy wydzielonego pasa rowerowego. Równocześnie zakłada 
się, że nastąpi poprawa standardów technicznych chodników na tej ulicy. 

 

 
Rys. 4. Projektowane przekształcenia przekroju poprzecznego pl. Kościuszki 

w Tomaszowie Mazowieckim w aspekcie uspokojenia ruchu [8] 

Fig. 4. Projected of transportation of section the Kościuszki Street in Tomaszów Mazowiecki 
in aspect of calm of movement 

W celu wzmocnienia efektu synergii w zakresie obsługi transportowej wzdłuż ulic: Pił-
sudskiego (rys. 5), św. Antoniego oraz I. Mościckiego w istniejące rozwiązania komunika-
cyjne wpisano rozstrzygnięcia poprawiające warunki ruchu rowerowego oraz zaprojekto-
wano opcjonalnie2 wyniesienie nawierzchni na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi 
oraz rejony przystanków autobusowych. Na ostatniej z ulic przedłużono istniejące ścieżki 
rowerowe w kierunku skrzyżowania z ulicami Kościuszki i Warszawską3. Na drugiej z ulic 
na istniejące pasy ruchu wpisano pasy dla ruchu rowerowego. Na północ od ww. skrzyżo-
wań zaproponowano rozwiązania w formie ścieżek rowerowych lub pasów dla rowerów na 
pasie ruchu drogowego (rys. 6).  

Znaczącym rozwiązaniem poprawiającym warunki ruchu rowerowego oraz sprzyjają-
cym proekologicznym zachowaniom komunikacyjnym jest projektowana bezkolizyjna 
ścieżka rowerowa z ciągiem pieszym wzdłuż brzegu rzeki Wolbórki. Ciąg ten pod ulicą 
Warszawską przechodzi bezkolizyjnie tunelem pieszo-rowerowym i jest połączony z czte-
rema kładkami pieszo-rowerowymi przez rzekę Wolbórkę. 
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Rys. 5. Projektowane przekształcenia przekroju poprzecznego ulicy Piłsudskiego 

w Tomaszowie Mazowieckim w aspekcie uspokojenia ruchu [8] 

Fig. 5. Projected of transportation of section the Piłsudskiego Street in Tomaszów Mazowiecki 
in aspect of calm of movement 

 
Rys. 6. Projektowane     przekształcenia     przekroju    poprzecznego    ulicy    Warszawskiej 

w Tomaszowie Mazowieckim w aspekcie uspokojenia ruchu i pasów dla rowerów [8] 

Fig. 6. Projected of transportation of section the Warszawska Street in Tomaszów Mazowiecki 
in aspect of calm of movement and the bike lanes 

P R Z E K R Ó J   P O P R Z E C Z N Y   U L .   J .   P I Ł S U D S K I E G O 
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W całym obszarze objętym rewitalizacją na ulicach lokalnych wprowadzenie środków 
technicznych uspokajających ruch miejski powinno ograniczyć jego prędkość do 30 km/h, 
poprawić bezpieczeństwo ruchu oraz estetykę ulicy.  

W proponowanej koncepcji uspokojenie ruchu należy wdrażać przez: 
– wprowadzenie płatnego parkowania w całej strefie rewitalizacji, 
– układ ulic jednokierunkowych, 
– środki fizyczne na ulicach i skrzyżowaniach, takie jak: 

– wyniesienia i przebrukowania tarcz skrzyżowań i rejonu przystanków autobusowych, 
– progi zwalniające sinusoidalne i pineski (kołowe i prostokątne), 
– zawężenie szerokości jezdni do jednego pasa ruchu, 
– wydzielenie stanowisk parkingowych, 
– przewężenia szerokości jezdni (z jednoczesnym (lub nie) przebrukowaniem jezdni), 
– zawężenia i przebrukowania powierzchni tarcz skrzyżowań, tzw. uszy Myszki Miki,  
– wydzielenie pasów ruchu rowerowego na jezdniach, 
– wydzielenie pasów ruchu na pasach ruchu drogowego, 
– ścieżki rowerowe poza jezdnią, 
– ciągi piesze i ścieżki rowerowe prowadzone niezależnie od układu drogowo-ulicz-

nego. 

5. Posumowanie i wnioski 

1. Przedstawione w niniejszym artykule zagadnienia pokazują, że uspokojenie ruchu dro-
gowego jest metodą kształtowania obsługi transportowej rewitalizowanych obszarów, 
gdyż pozwala na rozwiązanie obsługi komunikacyjnej w sposób sprzyjający realizacji 
głównych celów podejmowanych działań urbanistycznych.  

2. Działania rewitalizacyjne w śródmieściu Tomaszowa Mazowieckiego powinny być 
oparte na uspokojeniu ruchu, gdyż jest to metoda kształtowania obsługi transportowej 
sprzyjająca realizacji głównych celów podejmowanych działań urbanistycznych – rewi-
talizacyjnych. Obszarowe uspokojenie ruchu daje szczególnie dobre efekty w miastach 
średniej wielkości, w których stosunkowo niewielka powierzchnia obszaru uspokajanego 
daje możliwości najbardziej pełnego wdrożenia oraz osiągnięcia największych efektów. 

3. Projektowane przekształcenia obsługi transportowej w kontekście rewitalizacji śródmie-
ścia miasta powinny być konsultowane ze społecznością lokalną, gdyż uspokojenie 
ruchu jest zbiorem działań generalnie mało znanym szerszemu ogółowi społeczeństwa. 
Pierwszym etapem wdrożeń powinna być akcja informacyjno-edukacyjna w celu 
przybliżenia mieszkańcom nowych idei i uzyskania ich akceptacji. 

4. Aby ograniczyć funkcje tranzytu wewnątrzmiejskiego, należy podjąć działania wprowa-
dzające utrudnienia przejazdu przez newralgiczny obszar, jakim jest śródmieście. Dzia-
łania te powinny być ukierunkowane na poprawę warunków przemieszczeń pieszych, 
rowerowych i komunikacji publicznej oraz ograniczanie możliwości parkowania samo-
chodów, bez generalnego ograniczania dostępności do obszaru. 

5. Wdrożenie proponowanych rozwiązań powinno odbywać się stopniowo, aby społecz-
ność lokalna mogła przyzwyczaić się do wprowadzanych zmian. Działania rewitaliza-
cyjne w zakresie przekształceń struktur funkcjonalno-przestrzennych i komunikacyjnych 
powinny być skoordynowane ze sobą.  
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6. W aspekcie komunikacyjnym do rozpoczęcia działań rewitalizacyjnych w zakresie ob-
sługi transportowej konieczne jest stworzenie bazy organizacyjno-instytucjonalnej przez 
powołanie do życia Zarządu Dróg Miejskich, ewentualnie również obejmującego trans-
port publiczny, jako Zarządu Dróg i Transportu. W obecnym stanie organizacyjnym, gdy 
sieć drogowo-uliczna w śródmieściu Tomaszowa Mazowieckiego jest w gestii kilku 
zarządów, wdrożenie zaproponowanego programu przekształceń będzie bardzo trudne. 

P r z y p i s y  

1 Dane z jesieni 2007 r., zob. A. Zalewski, Koncepcja obsługi transportowej do programu 
rewitalizacji Śródmieścia Tomaszowa Mazowieckiego, Warszawa–Tomaszów Mazowiecki 2007, 
maszynopis. 

2 Jak wskazuje zamieszczone w dalszej części pracy zestawienie kosztów poszczególnych rozwiązań, 
wykonanie przebrukowania nawierzchni skrzyżowań ulic św. Antoniego i I. Mościckiego oraz rejo-
nów przystanków autobusowych stanowi poważną pozycję kosztów realizacji niniejszego przedsię-
wzięcia. Dlatego też zaproponowano opcjonalnie rezygnację z nich z pozostawieniem tylko pasów 
dla ruchu rowerowego na pasach ruchu wzdłuż jezdni ulicy I. Mościckiego i przedłużeniem istnieją-
cych ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy św. Antoniego (tzw. wariant minimum). Podobne rozwiąza-
nie zaproponowano dla przebrukowań i wyniesienia tarcz skrzyżowań ulic lokalnych i zastąpiono je 
rozwiązaniami typu pineska, które są tańsze, lecz nieco gorzej wpisują się w krajobraz miejski. 

3 Realizacja pasów ruchu rowerowego i ścieżek rowerowych na tym skrzyżowaniu może wymagać 
modernizacji sygnalizacji świetlnej, aby wydzielane były fazy dla rowerów. 
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