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Streszczenie: 

Obecnie obserwuje się intensywny rozwój dużych obszarów miejskich, której 

przykładem może być analizowana w artykule Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia. 

Na obszarach dużych ośrodków miejskich konieczne jest zapewnienie wysokiego 

poziomu usług publicznego transportu zbiorowego. Dodatkowo zjawisko 

suburbanizacji wpływa na konieczność zapewnienia szybkiego i niezawodnego 

transportu pomiędzy gminami tworzącymi GZM.  Zwłaszcza w aglomeracji 

policentrycznej zwiększone jest współcześnie zapotrzebowanie na podróże głównie 

między śródmieściem a obszarami peryferyjnymi. Ograniczony zasięg i częstotliwość 

funkcjonowania komunikacji zbiorowej zwiększają zależność od transportu 

indywidualnego, co powoduje przeciążenie sieci drogowej podnosząc koszty 

społeczne oraz zmniejszając atrakcyjność regionu. Poznanie obecnych tendencji, 

identyfikacja obszarów o najniższym poziomie obsługi oraz przyczyn takiego stanu 
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rzeczy stanowi podstawę do planowania przestrzennego, podejmowania decyzji 

strategicznych i operacyjnych w zakresie planowania i organizacji transportu 

publicznego. Dlatego w artykule przedstawiono wyniki analizy czasów podróży 

pomiędzy sąsiednimi gminami tworzącymi GZM. Pod uwagę wzięte zostały takie 

środki transportu publicznego jak: autobusy, tramwaje, kolej oraz porównano je na 

odpowiadających relacjach ze względu na czas trwania podróży realizowanej między 

arbitralnie wybranymi punktami w sąsiednich gminach z transportem indywidualnym. 

W związku z przyjętą szczegółowością opracowania analiza porównawcza 

obejmowała zróżnicowanie czasów podróży tym samym środkiem transportu jednak 

w dwóch (porannym i popołudniowym) szczytach komunikacyjnych oraz odrębnie dla 

każdego z nich wskazanie różnic w szybkości pokonywania określonych relacji przez 

badane rodzaje pojazdów. Zwrócono również uwagę na rolę i położenie relacji układzie 

przestrzennym metropolii. 

  

Słowa kluczowe:  

czas podróży, suburbanizacja, konurbacja 

 

1. Wprowadzenie 

Postępująca współcześnie suburbanizacja, restrukturyzacja gospodarcza, ujemny 

bilans migracji, globalizacja firm oraz outsourcing nadały charakter postindustrialny 

konurbacji górnośląskiej. Dzisiaj rozwija się ona w oparciu o specjalizowaną, 

precyzyjną produkcję i usługi [8,5]. Zjawisko kongestii w sieci drogowej, zwłaszcza 

na odcinkach prowadzących do centralnych dzielnic miast, zwiększyło się na skutek 

przesunięcia ludności na przedmieścia, obszary pod i pozamiejskie. Cechą 

charakterystyczną suburbanizacji jest znacznie szybszy rozwój osadnictwa 

w stosunku do przyrostu miejsc pracy. Powstawanie w otoczeniu wielkich miast 

monofunkcyjnych obszarów mieszkalnictwa jednorodzinnego powoduje silne 

uzależnienie od transportu indywidualnego, problemy transportowe oraz planistyczne 

[5]. Na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego od 20 do 40% 

zatrudnionych dojeżdża do pracy poza swoją gminą, zwłaszcza w kierunku centrum. 

W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w skali powiatów wielkości potoków wynoszą 

ponad 10 000 osób [3]. Problemem jest ponadto nieskoordynowany rozwój stref 

podmiejskich i nasilające się tam zjawisko żywiołowej urbanizacji i rosnącego chaosu 
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przestrzennego. Nadmierne dojazdy do pracy generują niewydolność układów 

komunikacyjnych oraz strukturalne problemy planowania przestrzennego. Procesy 

rewitalizacji centrów miast prowadzone są w zbyt wąskim zakresie by stanowić realną 

przeciwwagę dla przedstawionej suburbanizacji [8,5]. 

Wraz z rozwojem miast górnośląskich coraz bardziej zacierały się granice 

administracyjne poszczególnych ośrodków. Ciągłe zmiany społeczne i gospodarcze 

doprowadziły do pełnej integracji regionu. Barierę dla formalnego zawiązania ścisłej 

współpracy na szczeblu samorządowym, mimo podejmowanych licznych prób 

konsolidacji, stanowiły dążenia do zachowania niezależności i posiadanych 

prerogatyw poszczególnych miast. Mimo swobodnego działania mieszkańców 

decentralizacja powodowała trudności w funkcjonowaniu, koordynacji i spójności 

podejmowanych inicjatyw i realizowanych projektów. Przygotowana ustawa [2], 

po dobrowolnym zrzeszeniu się gmin dążących do akcesji, pozwoliła na utworzenie 

Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Integracja ma być odpowiedzią na pojawiające 

się w regionie problemy jak ujemny bilans migracji, odpływ kapitału, spadek 

atrakcyjności gospodarczej i społecznej [7,3]. 

Zgodnie z definicją zawartą we właściwej ustawie [1] „publiczny transport zbiorowy 

jest to powszechnie dostępny, regularny przewóz osób wykonywany w określonych 

odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci 

komunikacyjnej”. W sposób jednoznaczny wskazano tu zbiór realizowanych, 

dostępnych dla użytkowników usług i ich zakres. Poza przewozem ważnymi zadaniami 

jest planowanie rozwoju, organizowanie i zarządzanie [8,6]. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena i porównanie atrakcyjności podróży 

pomiędzy transportem zbiorowym oraz indywidualnym w relacjach między sąsiednimi 

gminami GZM-u. Kryterium atrakcyjności stanowi czas podróży badany niezależnie 

w obu codziennych szczytach komunikacyjnych. Ponadto zidentyfikowano obszary, 

w których transport zbiorowy nie funkcjonuje, nie stanowi alternatywy dla samochodu 

osobowego oraz gdzie czasy podróży wskazanymi środkami transportu 

są porównywalne. Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie działań integrujących obszar 

w zakresie funkcjonowania transportu publicznego. 

Problemem badawczym było uchwycenie komunikacyjnych objawów 

suburbanizacji, ocena jakości funkcjonowania transportu zbiorowego, w tym 

zróżnicowania czasów przejazdu na poszczególnych relacjach. Uchwycono 
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współczesne tendencje w ruchu drogowym poprzez analizę czasów podróży między 

sąsiednimi gminami na zróżnicowanym funkcjonalnie obszarze metropolitalnym. 

Pierwszy rozdział poświęcony został przedstawieniu charakterystyki Metropolii, 

zmian administracyjnych związanych z utworzeniem GZM-u, występujących 

podsystemów transportu z uwzględnieniem funkcjonowania komunikacji publicznej. 

W dalszej części omówiono metodykę wykonywania pomiarów, przyjęte założenia, 

wykorzystane narzędzia i sposób notowania wyników, by w końcu przejść do ich 

omówienia. Przeprowadzona została analiza porównawcza czasów podróży 

z wykorzystaniem trzech rodzajów transportu. 

2. Charakterystyka obszaru 

Metropolię tworzy 41 miast i gmin przemysłowego obszaru Górnego Śląska 

i Zagłębia Dąbrowskiego. Obejmuje prawie 1/3 obszaru całego województwa 

śląskiego (ponad 2,5 tys. km2), zamieszkiwanego przez 1/2 ludności województwa, 

czyli ponad 2,2 mln. Nowa ustawa [2] organizuje w ramach związku metropolitalnego 

zadania, które do tej pory były rozproszone jak m.in.: polityka rozwojowa, 

zagospodarowanie przestrzeni, czy transport publiczny. GZM tworzą powiązane 

ze sobą gminy, leżące na tym samym obszarze. Metropolia ma znaczenie w skali 

europejskiej, cechuje ją dwukrotnie wyższa gęstość miast (58 miast/10 tys. km2) 

niż wynosi średnia krajowa (29 miast/10 tys. km2).  Obecnie w jej skład wchodzi 

26 miast, 2 gminy miejsko-wiejskie oraz 13 gmin wiejskich [7, 3]. 

Na obszarze GZM-u występują cztery gałęzie transportu zbiorowego 

o zróżnicowanym zasięgu i stopniu wzajemnej koordynacji. Są to systemy: kolejowy, 

autobusowy, tramwajowy i trolejbusowy. Wraz z utworzeniem metropolii rozpoczął się 

proces integracji i centralizacji zarządzania transportem w obszarze, choć obecnie 

widoczne są ślady dotychczasowej organizacji systemów. Koniecznym jest 

zdefiniowanie na nowo układu linii i przypisanie zadań oraz analiza substytucyjności 

i komplementarności poszczególnych gałęzi. W metropolii funkcjonuje 8 linii Kolei 

Śląskich [3] i 5 linii obsługiwanych przez spółkę Przewozy Regionalne [3]. W obszarze 

występuje 391 linii autobusowych, 28 tramwajowych i 6 trolejbusowych [7,3].  

Dostępność transportowa GZM-u w układzie regionalnym i międzynarodowym jest 

bardzo wysoka i wynika z położenia na przecięciu dwóch głównych transeuropejskich 

korytarzy transportowych: trzeciego i szóstego. Infrastruktura drogowa województwa 

o łącznej długości 27,7 tys. km (2014) cechuje się największą gęstością sieci w Polsce 
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wynosząc 176,6 km/km2 i prawie dwukrotnie przekracza średnią krajową. W regionie 

występuje również największa gęstość autostrad i dróg ekspresowych wynosząca 

w 2014 r. 2,37 km/100km2 przy średniej krajowej równej 0,96 km/100 km2, W latach 

2009-2014 długość autostrad i dróg ekspresowych w województwie wzrosła o 46% 

[7, 3]. 

Sieć kolejowa województwa śląskiego odgrywa istotną rolę w zakresie obsługi 

przewozów pasażerskich i towarowych w układzie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Cechami systemu kolejowego w metropolii są [3]:   

 duża dostępność, południkowy i równoleżnikowy przebieg wielu linii (w liczbie 

158) o łącznej długości 1977 km (2014r.), co daje jej pierwsze miejsce w skali 

całego kraju,  

 najwyższa równomierna gęstość wynoszącą w 2014 r. 16 km/km2,  

 wysoki stopień elektryfikacji tj. w ok. 80%. 

Sieć tramwajowa łączy 13 miast: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę 

Górniczą, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, 

Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze. Całkowita długość odcinków dwutorowych 

wynosi 237,4 km (79%) natomiast jednotorowe mają długość 62,3 km (21%). 

Sieć tramwajowa poddawana jest sukcesywnej modernizacji [3].  

3. Metodyka prowadzenia badań 

Przedmiotem analizy były czasy trwania podróży wyłącznie między sąsiednimi 

tworzącymi Metropolię gminami. Zbadano łącznie 123 relacje, a każdą z nich 

dodatkowo niezależnie w obu kierunkach. W związku z bardzo złożoną problematyką 

danego zagadnienia wynikającą ze zróżnicowania przestrzennego miejsc źródłowych 

i docelowych poszczególnych realizowanych w rzeczywistości podróży tak wewnątrz 

jak i międzygminnych przyjęto pewne uproszczenie stosowane powszechnie 

w zagadnieniach planowania potoków ruchu. Polega ono na sprowadzeniu wszystkich 

realizowanych międzygminnych przemieszczeń wyłącznie do jednej relacji między 

każdą parą, stanowiących przedmiot analizy, gmin. W każdej z nich w sposób 

arbitralny wyznaczono punkt stanowiący miejsce początku i końca podróży 

międzygminnych, których czas był w ramach niniejszych badań porównywany. 

Przyjęto, że każdorazowo będzie to budynek urzędu lokalnej administracji państwowej. 

Takie założenie pozwoliło na zachowanie powtarzalności wyników i ujednolicenie 
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wyznaczania punktów krańcowych podróży we wszystkich relacjach w ramach całego 

obszaru metropolii.  

Wykorzystując dwa serwisy internetowe „Google Maps” oraz „Jak Dojadę” 

wyznaczone zostały we wszystkich zdefiniowanych relacjach czasy podróży 

niezależnie z wykorzystaniem każdego z trzech wziętych do badania rodzajów 

transportu, czyli samochodu osobowego, kolei regionalnej i publicznego transportu 

miejskiego (PTM) obejmującego w niniejszych badaniach wyłącznie tramwaj i autobus 

miejski. Należy tutaj wspomnieć, że ilekroć w treści wystąpi określenie transport 

publiczny, zbiorowy oznaczać będzie zarówno kolej, autobus i tramwaj zgodnie 

z powyższymi założeniami jako przeciwieństwo transportu indywidualnego natomiast 

określenie transport miejski lub synonimy oznaczać będą wyłącznie autobus i tramwaj. 

Analizy prowadzone były dla wszystkich wymienionych rodzajów transportu odrębnie 

w obu kierunkach dla wskazanych relacji oraz dla dwóch występujących w dni robocze 

szczytów komunikacyjnych, porannego między 7.01 a 8.00 oraz popołudniowego od 

godziny 15.01 do 16.00. Wskazane przedziały czasowe zostały wybrane na podstawie 

wyników badań zawartych w [3]. Dla transportu indywidualnego notowano czas 

przejazdu między zadanym punktem początkowym i docelowym, bez uwzględnienia 

czasów parkowania oraz poszukiwania miejsca parkingowego. O ile w wykorzystanych 

serwisach arbitralnie wybrano czas rozpoczęcia podróży samochodem osobowym to 

możliwe do rozpoczęcia podróże wykorzystujące transport zbiorowy musiały bazować 

na rozkładzie jazdy. Dla przypadków, w których nie odnaleziono podróży spełniających 

założenia czasowe, poszukiwano podróży rozpoczynających się pół godziny przed i po 

tym okresie. Dopiero, gdy w takim rozszerzonym przedziale czasu nie było dostępnego 

połączenia odnotowywano „BRAK”. Czas podróży z wykorzystaniem publicznego 

transportu miejskiego jak i kolei regionalnej wyznaczono jako całkowity potrzebny na 

pokonanie dystansu między punktem źródłowym i docelowym w oparciu o istniejącą 

sieć drogową i dostępne połączenia wyłącznie autobusowe i tramwajowe w pierwszym 

przypadku lub infrastrukturę i linie kolejowe w drugim przy uwzględnieniu każdorazowo 

czasów dojścia, odejścia oczekiwania i ewentualnych przesiadek. Wybierane były 

najpierw połączenia bezpośrednie, a jeśli takie nie istniały to o możliwie najmniejszej 

liczbie przesiadek. Jeżeli w świetle tak zdefiniowanych kryteriów zidentyfikowano kilka 

równoważnych połączeń to do analizy wybierano to o najkrótszym czasie podróży. 

W przypadku analiz obejmujących transport kolejowy, w niektórych relacjach 

konieczne było uwzględnienie podróży złożonych, gdzie rolę dowozowo-odwozową 
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dla przemieszczeń z wykorzystaniem kolei, jako głównego na trasie środka transportu 

stanowiły przemieszczenia autobusowe, tramwajowe lub piesze. Podobnie 

jak wcześniej minimalizowano wtedy liczbę przesiadek i udział w takiej podróży 

przemieszczeń innych niż z wykorzystaniem kolei. 

4. Wyniki analizy czasów podróży 

Przeprowadzone rozbudowane badania pozwoliły na dokładną analizę czasów 

podróży międzygminnych na całym obszarze GZM-u. Uwidocznione zostało istotne 

zróżnicowanie i rozbieżności w funkcjonowaniu podsystemów transportu 

i ich dostępności w skali całej aglomeracji. Wynika to bezpośrednio z jej dużej 

powierzchni, historycznych uwarunkowań i występujących powiązań o różnej sile 

pomiędzy poszczególnymi miastami i gminami. Cząstkowe wyniki badań 

dla poszczególnych relacji zostały zamieszczone w tabeli 1. Pogrubioną czcionką 

wskazano najszybsze dostępne połączenia. 

Tabela 1. Czasy podróży międzygminnych realizowanych różnymi środkami transportu w porannym 

i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. 

Gmina źródłowa 
(punkt 

początkowy 
podróży) 

Gmina docelowa 
(punkt końcowy 

podróży) 

CZAS PODRÓŻY [min] 

SZCZYT PORANNY 
7:01 - 8:00 

SZCZYT POPOŁUDNIOWY 
15:01 - 16:00 

SAMOCHÓD PTM KOLEJ SAMOCHÓD PTM KOLEJ 

Bytom Zbrosławice 00:21 00:55 01:31 00:23 00:55 01:57 

Zabrze Bytom 00:18 00:54 01:00 00:20 00:42 01:01 

Ruda Śląska Bytom 00:24 00:47 00:59 00:30 00:47 01:02 

Świętochłowice Bytom 00:20 00:41 01:11 00:25 00:41 00:42 

Chorzów Bytom 00:16 00:31 00:28 00:19 00:31 00:27 

Piekary Śląskie Bytom 00:11 00:23 BRAK 00:13 00:22 BRAK 

Bytom Radzionków 00:12 00:26 BRAK 00:15 00:26 00:26 

Bytom Tarnowskie Góry 00:21 00:34 BRAK 00:26 00:34 00:48 

Chorzów Świętochłowice 00:06 00:13 BRAK 00:07 00:13 BRAK 

Ruda Śląska Chorzów 00:14 00:36 01:00 00:16 00:37 00:55 

Katowice Chorzów 00:18 00:25 00:35 00:23 00:34 00:20 

Siemianowice Śl. Chorzów 00:15 00:38 01:08 00:16 00:38 00:55 

Piekary Śląskie Chorzów 00:17 00:29 00:43 00:18 00:29 00:42 

Sosnowiec 
Dąbrowa 
Górnicza 

00:19 00:43 00:43 00:26 00:49 00:43 

Dąbrowa 
Górnicza 

Będzin 00:15 00:33 00:38 00:17 00:31 00:38 

Dąbrowa 
Górnicza 

Psary 00:21 00:51 01:11 00:24 00:51 01:09 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 1-cd. Czasy podróży międzygminnych realizowanych różnymi środkami transportu 

w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym 

Gmina źródłowa 
(punkt 

początkowy 
podróży) 

Gmina docelowa 
(punkt końcowy 

podróży) 

CZAS PODRÓŻY [min] 

SZCZYT PORANNY 
7:01 - 8:00 

SZCZYT POPOŁUDNIOWY 
15:01 - 16:00 

SAMOCHÓD PTM KOLEJ SAMOCHÓD PTM KOLEJ 

Dąbrowa 
Górnicza 

Mierzęcice 00:24 01:21 01:33 00:26 01:21 01:29 

Dąbrowa 
Górnicza 

Siewierz 00:20 01:11 01:17 00:23 01:14 01:50 

Dąbrowa 
Górnicza 

Łazy 00:29 BRAK 00:49 00:32 00:52 00:53 

Dąbrowa 
Górnicza 

Sławków 00:18 00:47 01:19 00:20 01:15 BRAK 

Gliwice Rudziniec 00:24 BRAK 00:33 00:25 BRAK 00:33 

Gliwice Sośnicowice 00:20 BRAK 01:38 00:18 00:38 BRAK 

Gliwice Pilchowice 00:20 01:12 BRAK 00:23 BRAK BRAK 

Gliwice Knurów 00:16 00:34 BRAK 00:18 00:34 BRAK 

Gliwice Gierałtowice 00:15 00:31 BRAK 00:16 00:32 BRAK 

Zabrze Gliwice 00:16 00:36 00:23 00:19 00:33 00:23 

Gliwice Zbrosławice 00:24 00:55 01:33 00:30 00:51 01:27 

Gliwice Pyskowice 00:22 00:43 00:39 00:25 00:43 01:01 

Katowice Ruda Śląska 00:21 00:41 00:38 00:30 00:46 00:36 

Katowice Mikołów 00:24 00:50 00:30 00:30 00:44 00:29 

Katowice Tychy 00:25 00:47 00:40 00:34 00:47 00:39 

Katowice Lędziny 00:25 01:00 01:10 00:31 01:06 01:08 

Katowice Mysłowice 00:21 00:25 00:20 00:30 00:28 00:21 

Katowice Sosnowiec 00:30 00:34 00:23 00:30 00:35 00:21 

Katowice Czeladź 00:20 00:36 00:50 00:26 00:38 00:46 

Katowice Siemianowice Śl. 00:21 00:28 BRAK 00:29 00:27 BRAK 

Mysłowice Sosnowiec 00:14 00:26 00:32 00:16 00:26 00:54 

Mysłowice Jaworzno 00:22 00:34 BRAK 00:27 00:36 BRAK 

Mysłowice Imielin 00:17 00:30 BRAK 00:20 00:34 00:33 

Mysłowice Lędziny 00:20 00:33 BRAK 00:22 00:36 BRAK 

Piekary Śląskie Radzionków 00:09 00:24 BRAK 00:11 00:24 BRAK 

Piekary Śląskie Świerklaniec 00:14 00:23 BRAK 00:15 00:23 BRAK 

Piekary Śląskie Bobrowniki 00:12 00:24 BRAK 00:13 00:23 BRAK 

Piekary Śląskie Wojkowice 00:11 00:24 BRAK 00:11 00:24 BRAK 

Piekary Śląskie Siemianowice Śl. 00:19 00:28 BRAK 00:22 00:28 BRAK 

Ruda Śląska Zabrze 00:15 00:35 00:31 00:18 00:44 00:36 

Ruda Śląska Gierałtowice 00:24 01:03 01:15 00:27 00:58 01:35 

Ruda Śląska Mikołów 00:28 00:49 01:17 00:32 00:49 01:05 

Ruda Śląska Świętochłowice 00:11 00:16 BRAK 00:12 00:17 BRAK 

Siemianowice Śl. Wojkowice 00:14 00:29 BRAK 00:16 00:43 BRAK 

Siemianowice Śl. Będzin 00:17 00:47 01:00 00:19 00:47 00:57 

Siemianowice Śl. Czeladź 00:10 00:26 BRAK 00:11 00:26 BRAK 

Sosnowiec Czeladź 00:13 00:29 01:02 00:16 00:29 00:47 

Sosnowiec Będzin 00:10 00:28 00:25 00:12 00:28 00:25 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 1-cd. Czasy podróży międzygminnych realizowanych różnymi środkami transportu 

w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym 

Gmina źródłowa 
(punkt 

początkowy 
podróży) 

Gmina docelowa 
(punkt końcowy 

podróży) 

CZAS PODRÓŻY [min] 

SZCZYT PORANNY 
7:01 - 8:0 

SZCZYT POPOŁUDNIOWY 
15:01 - 16:0 

SAMOCHÓD PTM KOLEJ SAMOCHÓD PTM KOLEJ 

Sosnowiec Sławków 00:22 01:18 01:19 00:25 01:18 01:14 

Sosnowiec Jaworzno 00:27 00:48 01:25 00:31 00:49 01:18 

Tychy Mikołów 00:22 00:32 01:03 00:26 00:34 00:48 

Tychy Wyry 00:22 00:38 02:23 00:25 00:38 01:17 

Tychy Kobiór 00:12 00:20 00:49 00:13 00:20 01:08 

Tychy Bojszowy 00:18 00:47 BRAK 00:18 00:47 BRAK 

Tychy Bieruń 00:17 00:37 BRAK 00:19 00:37 BRAK 

Tychy Lędziny 00:16 00:28 BRAK 00:17 00:28 BRAK 

Zabrze Zbrosławice 00:21 01:16 01:25 00:27 00:56 02:31 

Zabrze Gierałtowice 00:20 00:41 00:55 00:22 00:41 01:00 

Wojkowice Będzin 00:17 00:33 BRAK 00:17 00:31 BRAK 

Będzin Czeladź 00:09 00:28 BRAK 00:09 00:28 BRAK 

Będzin Psary 00:10 00:33 BRAK 00:11 00:32 BRAK 

Bieruń Lędziny 00:10 00:25 BRAK 00:10 00:23 BRAK 

Bojszowy Bieruń 00:08 00:33 BRAK 00:08 00:24 BRAK 

Bieruń Oświęcim 00:20 00:42 01:37 00:23 00:38 01:24 

Bieruń Chełm Śląski 00:16 00:35 01:32 00:18 00:45 01:05 

Świerklaniec Bobrowniki 00:12 00:49 BRAK 00:14 00:47 BRAK 

Ożarowice Bobrowniki 00:12 00:39 BRAK 00:14 00:32 BRAK 

Bobrowniki Mierzęcice 00:14 00:54 BRAK 00:15 00:42 BRAK 

Bobrowniki Psary 00:12 00:59 BRAK 00:13 00:42 BRAK 

Wojkowice Bobrowniki 00:08 00:15 BRAK 00:09 00:17 BRAK 

Kobiór Bojszowy 00:20 01:43 02:19 00:20 01:33 01:44 

Bojszowy Pszczyna 00:21 BRAK 01:43 00:23 BRAK 02:20 

Bojszowy Oświęcim 00:18 00:55 BRAK 00:19 00:50 BRAK 

Chełm Śląski Lędziny 00:14 01:09 01:18 00:14 00:24 01:00 

Chełm Śląski Imielin 00:08 00:16 BRAK 00:08 00:16 BRAK 

Knurów Gierałtowice 00:08 00:18 BRAK 00:08 00:18 BRAK 

Gierałtowice Ornontowice 00:09 00:27 BRAK 00:09 00:13 BRAK 

Gierałtowice Mikołów 00:23 00:44 01:46 00:25 00:48 01:37 

Lędziny Imielin 00:10 00:37 BRAK 00:11 00:16 BRAK 

Imielin Jaworzno 00:17 01:18 BRAK 00:18 01:04 01:29 

Knurów Pilchowice 00:13 00:38 BRAK 00:14 BRAK BRAK 

Kobiór Wyry 00:12 00:21 BRAK 00:12 00:21 BRAK 

Kobiór Orzesze 00:21 01:23 01:25 00:22 01:26 01:40 

Kobiór Pszczyna 00:16 01:17 00:36 00:18 BRAK 00:36 

Łaziska Górne Mikołów 00:11 00:21 00:26 00:11 00:21 00:27 

Łaziska Górne Orzesze 00:07 00:13 00:40 00:07 00:13 00:32 

Łaziska Górne Wyry 00:08 00:18 00:47 00:08 00:18 00:52 

Ożarowice Mierzęcice 00:10 00:31 BRAK 00:10 00:37 BRAK 

Siewierz Mierzęcice 00:13 00:27 BRAK 00:12 00:27 BRAK 

Psary Mierzęcice 00:11 00:35 BRAK 00:11 00:45 BRAK 

Mikołów Ornontowice 00:18 00:46 01:12 00:19 00:42 00:46 

Mikołów Orzesze 00:18 00:33 00:37 00:18 00:33 00:35 

Mikołów Wyry 00:07 00:14 BRAK 00:07 00:14 BRAK 

Ożarowice Miasteczko Śl. 00:15 01:02 BRAK 00:15 00:59 BRAK 
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 1-cd. Czasy podróży międzygminnych realizowanych różnymi środkami transportu w porannym 

i popołudniowym szczycie komunikacyjnym 

Gmina źródłowa 
(punkt 

początkowy 
podróży) 

Gmina docelowa 
(punkt końcowy 

podróży) 

CZAS PODRÓŻY [min] 

SZCZYT PORANNY 
7:01 - 8:00 

SZCZYT POPOŁUDNIOWY 
15:01 - 16:00 

SAMOCHÓD PTM KOLEJ SAMOCHÓD PTM KOLEJ 

Świerklaniec Ożarowice 00:12 00:42 BRAK 00:14 00:29 BRAK 

Ożarowice Siewierz 00:21 01:03 BRAK 00:22 00:56 BRAK 

Pilchowice Sośnicowice 00:16 02:25 BRAK 00:16 01:51 BRAK 

Wojkowice Psary 00:15 00:58 BRAK 00:15 00:48 BRAK 

Pyskowice Rudziniec 00:23 BRAK 01:09 00:24 BRAK 01:06 

Pyskowice Toszek 00:14 00:27 BRAK 00:14 00:27 BRAK 

Pyskowice Zbrosławice 00:15 00:25 BRAK 00:16 00:25 BRAK 

Zbrosławice Pyskowice 00:14 00:25 BRAK 00:14 00:25 BRAK 

Radzionków Tarnowskie Gry 00:15 00:25 00:30 00:16 00:25 00:28 

Radzionków Świerklaniec 00:12 00:22 BRAK 00:15 00:22 BRAK 

Rudziniec Kędzierzyn Kźle 00:33 BRAK 02:28 00:35 BRAK 01:06 

Rudziniec Toszek 00:18 BRAK 02:12 00:18 BRAK 01:39 

Sośnicowice Rudziniec 00:22 BRAK 01:10 00:22 BRAK 01:32 

Siewierz Łazy 00:28 BRAK 01:12 00:27 BRAK 00:55 

Sławków Jaworzno 00:36 01:57 01:47 00:36 02:10 02:36 

Sławków Bukowno 00:14 BRAK 00:31 00:15 BRAK 00:23 

Jaworzno Bukowno 00:26 BRAK 02:23 00:29 BRAK 01:45 

Ornontowice Orzesze 00:11 00:17 BRAK 00:13 00:17 BRAK 

Wyry Orzesze 00:17 00:49 00:53 00:18 00:28 00:52 

Zbrosławice Toszek 00:25 00:59 02:18 00:25 01:19 01:50 

Tarnowskie Gry Zbrosławice 00:13 00:36 BRAK 00:16 00:36 BRAK 

Tarnowskie Gry Świerklaniec 00:17 00:27 BRAK 00:19 00:27 BRAK 

Tarnowskie Gry Miasteczko Śl. 00:14 00:21 BRAK 00:16 00:21 BRAK 

Świerklaniec Miasteczko Śl. 00:14 00:27 BRAK 00:14 00:28 BRAK 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Identyfikację najważniejszych tendencji w systemie transportowym rozpoczęto od analizy 

dostępności trzech rodzajów transportu. Wykazała ona, że nie wszędzie istnieje możliwość 

przemieszczania się z wykorzystaniem komunikacji publicznej. Poszczególne różnice 

uzyskane dla każdego ze szczytów zostaną wyraźnie podkreślone w miarę prezentacji 

wyników. Jednak większość wyników jest bardzo zbliżonych. W około dwudziestu relacjach, 

co stanowi 8% wszystkich połączeń nie występują kursy z wykorzystaniem PTM-u. Taka 

sytuacja dotyczy peryferyjnych gmin na krańcach aglomeracji. Zdecydowanie gorzej 

kształtuje się dostępność do kolei, aż na 45% relacji, czyli 109 nie są realizowane przewozy 

tym środkiem transportu. Wskazane ograniczenia wynikają z braku występowania czynnych 

linii kolejowych. 

Przejęcie w każdej relacji części podróży z transportu indywidualnego pozwoli 

na zmniejszenie kongestii w sieci drogowej regionu i pozwoli na szybsze podróżowanie. 

Dobrze skomunikowana za pomocą transportu kolejowego jest wschodnia część metropolii. 

Świadczy o tym fakt, że czas przejazdu w relacjach między Sosnowcem, Będzinem 

i Sławkowem jest porównywalny między publicznym transportem miejskim i koleją. 
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Analiza porównawcza sytuacji w sieci transportowej aglomeracji szczytu porannego 

i popołudniowego wskazuje, że znacznie gorsze warunki ruchu drogowego występują 

popołudniu. Wydłużenie czasu realizacji podróży w ustalonych relacjach występuje 

w największym stopniu podczas podróży z dużych miast zwłaszcza z Katowic i Gliwic 

do miast i gmin ościennych. W omawianej godzinie maksymalna w ciągu dnia kongestia 

sprawia, że podróże transportem drogowym trwają dłużej, co w korzystnym świetle stawia 

kolej. W obu kierunkach szybciej można przemieszczać się koleją niż autobusami 

i tramwajami w relacjach między Katowicami, Mikołowem, Rudą Śląską, Mysłowicami, 

Chorzowem i Sosnowcem. Czas tych podróży jest mniejszy odpowiednio od 3% do 30% 

względem transportu indywidualnego i od 17% do 40% względem PTM Pomiędzy Zabrzem 

i Gliwicami, Dąbrową Górniczą i Sosnowcem oraz Bytomiem i Chorzowem podróż trwa 

krócej niż komunikacją miejską można podróżować pociągami o odpowiednio 30%, 9% 

i 15%. W szczycie porannym zidentyfikowano 115 relacji obsługiwanych zarówno przez 

transport miejski jak i kolej, w popołudniowym natomiast 118. W przeważającej części 

odpowiadających sobie relacji czas ich przebycia przez transport kolejowy jest dłuższy niż 

przez PTM. W szczycie porannym taka sytuacja ma miejsce w 89 a w popołudniowym w 87 

przypadkach. Dodatkowo warto zauważyć, iż w transporcie miejskim ze względu 

na mniejszą gęstość sieci tramwajowej w aglomeracji większą rolę w przewozach pełni 

transport autobusowy. 

Obecnie na obszarze metropolii porównanie czasów przejazdu w zdefiniowanych 

relacjach z wykorzystaniem trzech rodzajów transportu jednoznacznie wskazuje, 

że najkrótsze czasowo są przemieszczenia samochodem osobowym. Zwłaszcza 

w szczycie porannym pozostaje on bezkonkurencyjny. Jedynie po południu na sześciu 

relacjach łączących duże ośrodki miejskie tj. między Katowicami a Mysłowicami 

i Sosnowcem oraz z Katowic do Chorzowa i Mikołowa krócej trwają podróże realizowane 

koleją. Wyznaczono 18 przemieszczeń, na których te czasowe dysproporcje przekraczają 

5 min.  

W związku z czasoprzestrzennym zróżnicowaniem wielkości potoków kierujących się 

określonymi drogami w przeciwnych kierunkach notuje się skrócenie czasu przejazdu 

samochodem do śródmieścia w szczycie popołudniowym oraz ze śródmieścia rano. 

Najwyraźniejsze przyspieszenie przejazdu zauważalne jest na odcinku między Sosnowcem 

a Katowicami. Ten jeden z najbardziej obciążonych fragmentów sieci drogowej w kraju 

obsługuje przede wszystkim potok zewnętrzny źródłowy dla Sosnowca. Przedstawione 

tendencje zmian czasu trwania podróży pomiędzy szczytami komunikacyjnymi znajdują 

również odzwierciedlenie w funkcjonowaniu publicznego transportu miejskiego. 
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Zidentyfikowano 26 relacji, na których występuje znaczące wydłużenie czasu trwania 

podróży tj. od 10 do 30 min, zwłaszcza między centrum a podmiejskimi dzielnicami 

mieszkalnymi. W tym czasie następuje skrócenie trwania podróży między dużymi 

ośrodkami i na drogach na krańcach metropolii, na peryferiach i gminach wiejskich. Wynika 

to z faktu, że szczyt popołudniowy trwa dłużej. Analiza w tym okresie dnia warunków ruchu 

kolejowego wskazuje wydłużenie czasu przemieszczania na odcinkach między Gliwicami 

i Katowicami oraz między Katowicami i Tychami, ponieważ pociągi regionalne dzielą tu 

infrastrukturę (linie magistralne) z kolejami o zasięgu krajowym i międzynarodowym w ruchu 

pasażerskim i towarowym. Na pozostałych liniach występuje znaczne zróżnicowanie 

czasów podróży, zwłaszcza ich skrócenie w szczycie popołudniowym wynika przede 

wszystkim z lepszego dopasowania rozkładu jazdy pociągów, które w skali całego dnia 

cechuje niewielka częstotliwość. Z tym zjawiskiem mamy do czynienia na liniach znaczenia 

miejscowego w południowej i południowo-wschodniej części aglomeracji oraz na 

magistralach na wschód od Katowic. 

5. Podsumowanie 

W artykule przedstawiona została problematyka zróżnicowanych czasów przejazdu 

różnymi środkami transportu relacji międzygminnych na obszarze GZM-u. Zwrócono uwagę 

na aktualny stan rozwoju aglomeracji pod względem gospodarczym, osadniczym, 

urbanistycznym i transportowym. W związku z promowanymi współcześnie zarówno 

zrównoważonym rozwojem i mobilnością oraz narastającą kongestią i powodowanym przez 

to zagrożeniem dla środowiska opisano funkcjonowanie transportu publicznego 

w konurbacji. Uzyskane wyniki wskazały zakres niezbędnej reorganizacji i konsolidacji 

zadań przewozowych z drugiej określiły warunki przejęcia części potoków z indywidualnego 

transportu drogowego. Wykazano jednak, że w przeważającej części relacji podróże 

realizowane transportem indywidualnym w poszczególnych relacjach trwają najkrócej. 

Zidentyfikowano najistotniejsze cechy i tendencje systemu transportowego, 

jak zróżnicowanie czasoprzestrzenne dostępności do transportu publicznego. Przede 

wszystkim wiele połączeń nie jest obsługiwanych koleją, choć możliwości przemieszczania 

się w krótkim czasie zwłaszcza między dużymi ośrodkami i obsłudze przedmieść, 

niezależności od sieci dróg i występującej na niej kongestii stanowi stymulantę 

dla korzystania z kolei. Na obszarze metropolii wyróżniono cztery odrębne transportowo 

i funkcjonalnie obszary: Zabrze z Gliwicami, Katowice z przyległymi miastami, Zagłębie 

dobrze skomunikowane transportem miejskim i koleją oraz obszary peryferyjne. Analiza 

porównawcza czasów podróży międzygminnych w obu szczytach komunikacyjnych 
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potwierdziła występowanie w regionie suburbanizacji. Przedstawione w artykule 

zagadnienie jest bardzo istotne i złożone. Konieczne są dalsze, pogłębione prace w celu 

precyzyjnego wyjaśnienia lokalnych przyczyn opisanych tendencji i zależności.  
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Summary:  

Currently, intensive development of large urban areas is observed, an example of which 

can be analyzed in the article Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia. In areas of large urban 

agglomerations, it is necessary to ensure a high level of public mass transport services. 

Additionally, the phenomenon of suburbanization affects the need to ensure fast and reliable 

transport between the communes forming GZM. Especially in the polycentric agglomeration, 

the demand for travel is growing mainly between the city centers and peripheral areas. 

Understanding current trends, identifying areas is the basis for spatial planning, making 

strategic and operational decisions in the field of public transport. Therefore, the article 

presents the results of the analysis of travel times between neighboring communes forming 

GZM. Public transport means taken into account: buses, trams, and rail. Public 

and individual transport were compared on corresponding relations due to the duration 

of the journey between arbitrarily selected points in neighboring municipalities due to the 

adopted detail of the study, the comparative analysis covered the diversity of travel times 

with the same means of transport, however, in two (morning and afternoon) communication 

peaks. Additionally differences in the speed of overcoming specific relations 

by the examined vehicle types were investigated separately for each peaks. Attention was 

also paid to the role and location of relations between the spatial layout of the metropolis. 
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