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1. Zintegrowany system transportu zbiorowego ROF 

1.1. Najważniejsze wnioski z Etapu IV – System transportu zbiorowego w ROF 

wpisujący się w zagospodarowanie przestrzenne 

Opisane w Etapie IV projektowanie systemu transportowego wraz z zagospodarowaniem 

przestrzennym miasta zorientowane na rozwój transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego 

stanowi jeden z głównych czynników w zachęcaniu mieszkańców do przemieszczania się tymi 

środkami transportu. Celem równoważenia podziału zadań przewozowych jest zdrowie, 

bezpieczeństwo, redukcja strat czasu oraz kosztów ponoszonych przez mieszkańców, a pośrednio 

wzrost jakości przestrzeni miejskiej, wizerunku i ogólnie pojętej jakości życia w mieście. 

W Europie istnieje wiele przykładów urbanistycznych obszarów funkcjonalnych zorientowanych 

na transport zbiorowy, opisanych skrótowo w ramach etapu IV (np. Londyn i Wiedeń). W Polsce, 

praktycznie żadne miasto nie zdecydowało o podjęciu takiej decyzji, część pod hasłami ograniczania 

ruchu, czy budowy nowej infrastruktury transportu zbiorowego, deklaruje takie podejście, jednak po 

skonfrontowaniu konkretnych danych i wskaźników, okazuje się być to bardziej hasłem niż 

rzeczywistością. Oczywiście postawienie w pełni na system komunikacji miejskiej lub rowerowej, 

czasami kosztem ruchu samochodów, jest wyzwaniem niezwykle ambitnym i wymaga bardzo 

dobrego zaplanowania opartego na kompleksowych danych, umiejętnego przygotowania, wdrożenia 

oraz marketingu. Jednak na chwilę obecną wydaje się, iż nie ma innej drogi w celu poprawy 

warunków przemieszczania się w miastach, a dowodem na to jest fakt, iż wszystkie miasta 

o najwyższym poziomie życia na świecie są zarazem znane z modelowych systemów transportu 

zbiorowego lub rowerowego, na czele ze wspomnianym Wiedniem. 

Ciekawym narzędziem konwertowania systemu transportu w mieście w kierunku równoważenia 

podziału zadań przewozowych jest coraz bardziej promowany przez Komisję Europejską "SUMP - 

Sustainable Urban Mobility Plan" czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Jest to dokument 

precyzyjnie opisujący kolejne etapy dochodzenia do systemu transportowego ukierunkowanego na 

zrównoważoną mobilność, skutkującego poprawą jakości życia. Proces ten został przedstawiony 

szerzej w etapie IV. 

 

Informacje zawarte w etapie IV oraz zakres przedmiotu zamówienia stanowiły podstawę do 

zaproponowania wariantów zintegrowanego rozwoju systemu transportu zbiorowego Radomia oraz 

obszaru ROF, opisanych szerzej poniżej. 
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1.2. System transportu zbiorowego ROF 

 System transportu zbiorowego ROF charakteryzuje się dysproporcją w odniesieniu do 

podobszarów funkcjonalnych miasta Radom oraz pozostałych gmin. Wynika to przede wszystkim 

z istniejącego sposobu zagospodarowania terenu, silnego i zwartego głównego ośrodka miejskiego 

oraz rozproszonego obszaru z nielicznymi miastami satelickimi gmin sąsiadujących. Liczba 

mieszkańców wszystkich analizowanych gmin ROF stanowi około połowę liczby mieszkańców 

Radomia, a zaludnienie większości gmin z osobna jest porównywalne z jednym osiedlem Radomia 

(np. gmina Skaryszew i os. Gołębiów). Dysproporcja oznacza konieczność oddzielnego analizowania 

i postulowania wniosków dla Radomia oraz obszaru ROF. 

W kontekście funkcjonalnym system transportu zbiorowego opiera się na: 

 infrastrukturze liniowej - korytarzach wpisanych w sieć uliczną, 

 infrastrukturze punktowej - węzłach i przystankach, 

 infrastrukturze dodatkowej - P+R, B+R, K+R 

 zagospodarowaniu sąsiedztwa infrastruktury punktowej funkcjami zwiększającymi 

atrakcyjność użytkowania transportu zbiorowego, 

 taborze, 

 podsystemie taryfowym, 

 dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością. 

 Zarządzanie systemem jest zdefiniowane i regulowane odpowiednimi przepisami, zatem 

możliwości kreowania nowych rozwiązań są mocno ograniczone. Nie podejmuje się większej polemiki 

w tym zakresie w opracowaniu zakładając wpisanie się w obecne ramy, a także pozostawiając te 

kwestie dokumentom strategicznym już opracowanym, takim jak Plany zrównoważonego transportu 

publicznego dla Radomia i powiatu radomskiego. 

 Rozważania w zakresie rekomendacji dla systemu transportowego ROF rozszerzono o rozwój 

systemu dróg rowerowych. Pomimo, iż przedmiotem etapu VI jest głównie określenie zakresu 

propozycji dla transportu zbiorowego, uznano iż dobre przykłady zagraniczne wskazują na możliwość 

zastosowania rozwiązania alternatywnego w postaci rozwoju ruchu rowerowego, który przejmuje 

zarówno obecnych użytkowników samochodów, jak również transportu zbiorowego. Podstawową 

zaletą wariantu jest niższy koszt wdrożenia przy relatywnie wyższych możliwych efektach do 

osiągnięcia. Warunek w zakresie skali miasta wpływającej na odległości pomiędzy źródłami i celami 

podróży nie przekraczający cztery kilometry jest w przypadku Radomia spełniony. 



                                                 
ZINTEGROWANE PLANOWANIE TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO MIEJSKIEGO RADOMSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO (ROF) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53 
tel. +48 483 631 594  ●  fax. +48 483 620 208 
mpu@mpu.radom.pl 

 

   

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Umowa nr MPU-II/3302/4/2014 z dnia 22.04.2014r., Etap VI 
 
Wykonawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie 

S t r o n a  | 5 

1.3. Warianty rozwoju systemu transportu zbiorowego w Radomiu 

Rozwój systemu transportu zbiorowego w Radomiu jest ściśle związany ze strategią samego 

miasta i jego wizją na najbliższe dekady. Przeprowadzona w poprzednich etapach kompleksowa 

ocena stanu istniejącego systemu transportowego, z tłem jakim jest ogólna kondycja gospodarcza 

miasta oraz jej perspektywami, wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian pomimo, iż 

zidentyfikowane problemy komunikacyjne nie są w takiej skali, jak w większych miastach w Polsce.  

Rozwój systemu transportowego całego obszaru ROF i prawdopodobnie nieunikniona, związana 

z tym konwersja w kierunku zrównoważonej mobilności, wynika głównie z potrzeby uzyskania 

wartości dodanej dla atrakcyjności miasta, w tym podniesienia jakości przestrzeni publicznej, która 

stanowi jeden z ważniejszych czynników decydujących o wyborze miejsca zamieszkania. Istnieje wiele 

przykładów miast europejskich (np. Brest, Bilbao czy Wuppertal), gdzie innowacyjne zmiany 

w systemie transportu publicznego skutkowały pozytywnym wpływem na ogólny wizerunek miasta, 

sprzyjając inwestycjom oraz generując imigrację ludności w wieku produkcyjnym. 

Należy jasno wskazać, iż bliska odległość Radomia od największego polskiego ośrodka 

administracyjno-biznesowego jakim jest Warszawa, oznacza olbrzymie zagrożenie emigracją 

potencjału ludzkiego, zarówno młodych osób rozpoczynających karierę jak i biznesu przynoszącego 

miastu najwięcej korzyści ekonomicznych. Zagrożenie to w zasadzie jest już widoczne.  

Jednak z drugiej strony planowana istotna poprawa warunków przemieszczania się pomiędzy 

stolicą i największym ośrodkiem regionalnym województwa mazowieckiego, to również szansa na 

zwiększenie relacji funkcjonalnych pomiędzy miastami i wykorzystanie dotąd nierozwiniętego 

potencjału jakim z pewnością są: 

 mniejsza, bardziej przyjazna człowiekowi struktura miasta, 

 niższe ceny nieruchomości, 

 "wolniejszy tryb życia", 

 mniejsze ograniczenia rozwojowe, a co za tym idzie łatwiej dostępna przestrzeń do 

inwestycji i wdrażania nowych pomysłów. 

 Jakakolwiek droga rozwoju i strategii będzie przyjęta, system transportowy z pewnością 

będzie pełnił w niej istotną rolę, a system innowacyjny będzie stanowił znaczącą wartość dodaną.  

Na podstawie przeprowadzonych w poprzednich etapach analiz, opisanych wytycznych oraz 

dyskusji technicznych projektu, zaproponowano cztery warianty rozwoju systemu transportu 

zbiorowego w Radomiu: 
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 Wariant 1 - zakładający brak istotnych zmian w systemie transportu zbiorowego, przy 

jednoczesnym postępującym rozwoju sieci drogowej, 

 

 Wariant 2 - rozwój systemu tramwaju, postulowanego przez stronę społeczną, 

 

 Wariant 3 - rozwój systemu szybkiego autobusu w oparciu o korytarze wysokiej jakości 

wskazane w etapie IV, 

 

 Wariant 4 - odstąpienie od istotnych zmian w systemie transportu zbiorowego na rzecz 

rozwoju systemu rowerowego. 

Korytarze wysokiej jakości, opisane w etapie czwartym, są wynikiem analizy stworzenia silnego 

powiązania zagospodarowania przestrzennego z systemem transportu zbiorowego. 

Projektowanie struktury zagospodarowania zorientowanej na obsługę transportem zbiorowym 

zakłada wyznaczenie osi wzdłuż linii transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem węzłów 

komunikacyjnych integrujących zarówno różne systemy transportowe jak i punkty handlowe, 

usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Przy takim podejściu użytkownik otrzymuje 

możliwość wypełnienia wszystkich swoich potrzeb w zakresie mobilności z wykorzystaniem 

zrównoważonego środka transportu, a także w zakresie potrzeb związanych z codziennym 

funkcjonowaniem. Umiejscowienie przebiegu transportu zbiorowego w osi zagospodarowania 

gwarantuje jej atrakcyjność, optymalizuje dostępność i wymusza korzystanie, skracając czas podróży 

do minimum. 

Podstawowym założeniem modelowania przestrzeni w kierunku transportu zbiorowego jest 

zdefiniowanie korytarza komunikacyjnego możliwie najbliżej jak największej liczby mieszkańców, co 

w praktyce oznacza, iż bezpośrednio przy infrastrukturze liniowej powinna być lokalizowana 

zabudowa wysoka, obniżająca się wraz ze zwiększaniem się odległości od osi. Z kolei lokalizacja 

punktów dostępu w postaci węzłów lub przystanków powinna zapewniać odpowiedni czas dojścia nie 

przekraczający wartości akceptowalnych z punktu widzenia użytkownika. 

Osie komunikacyjne tworzą rdzeniowe korytarze o charakterze promienistym, wiążące 

śródmieście z pozostałymi najbardziej zaludnionymi obszarami miasta. Według tych zasad 

zaproponowano dla Radomia Korytarze Wysokiej Jakości. 
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Wariant 1 

Wariant 1 zakłada brak istotnych zmian w systemie transportu zbiorowego, czyli pozostawienie 

obsługi komunikacją autobusową na obecnym poziomie, z ewentualnymi drobnymi korektami 

w organizacji ruchu, przy jednoczesnym rozwoju sieci drogowej według założeń zawartych 

w dokumentach strategicznych obejmujących: 

 ukończenie drogi ekspresowej S7, jako obejścia zachodniego miasta i dalej w kierunku 

Krakowa, 

 ukończenie Miejskiej Południowej Obwodnicy, 

 budowę drogi N-S - etap I i II, 

 przedłużenie ul. Czarnoleskiej do MOP, 

 ukończenie ul. Nowomłodzianowskiej - etap I, 

 rozbudowę ul. Mieszka I - etap I oraz etap II, 

 budowę wlotu zachodniego do Radomia - etap I oraz etap II obejmujący przełożenie  

DW 740, 

 rozbudowę al. Zwolińskiego, al. Wojska Polskiego oraz al. Żółkiewskiego, 

 budowę obwodnicy Skaryszewa. 

Wymienione inwestycje w zakresie Radomia przedstawiono na rysunku 1.1. 

 Wariant można określić jako kontynuację obecnej polityki transportowej miasta, polegającej 

na rozwijaniu sieci ulicznej z towarzyszącymi działaniami na rzecz poprawy jakości transportu 

zbiorowego (np.: nowa infrastruktura przystankowa, nowy tabor). Zaplanowane inwestycje pomogą 

w przemieszczaniu się samochodem, w szczególności w podróżach północ-południe, dzięki wysokiej 

klasy dróg N-S, nowemu węzłowi Nowomłodzianowska oraz Miejskiej Obwodnicy Południowej, 

zarazem jednak stanowią zagrożenie wzrostu udziału samochodu jako środka transportu 

we wszystkich podróżach realizowanych w mieście. Inwestycje takie jak MOP oraz nowy przebieg 

DW 740 będą również zachęcać do korzystania z samochodu w podróżach w relacji NOF - Radom, 

poprzez poprawę warunków ruchu w korytarzu wjazdowym do miasta. 
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Rysunek 1.1 Docelowy zakres inwestycji drogowych w Radomiu w Wariancie 1 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org 

 

Wariant 2 

Wariant 2 zakłada kompleksową zmianę systemu transportu zbiorowego w Radomiu poprzez 

stworzenie od podstaw podsystemu tramwaju klasycznego o parametrach tramwaju "szybkiego", 

czyli z pełnym priorytetem w ruchu na skrzyżowaniach oraz ewentualnym krzyżowaniem się 

z istniejącą infrastrukturą drogową w innym poziomie. Zakres wariantu (rys. 1.2) został szeroko 

zaczerpnięty z koncepcji społecznych przekazanych przez Zamawiającego, które po poddaniu 

analizom funkcjonalnym okazały się podobne co do przebiegu korytarzy z pozostałymi wariantami. 
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Rysunek 1.2 Przebieg pierwszej linii tramwajowej w Radomiu wraz z wariantowym przejściem  
przez śródmieście wskazany przez stronę społeczną   

Źródło: prezentacja Drąg/Mędrzycki 

 

Docelowy układ linii tramwajowych przedstawiono na rysunku 1.3. 
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Rysunek 1.3 Docelowy system linii tramwajowych w Radomiu śródmieście wskazany przez stronę społeczną 
Źródło: prezentacja Drąg/Mędrzycki 

 

 

Pierwszy etap rozwoju linii tramwajowych, postulowany przez stronę społeczną najmocniej, 

wraz z ewentualnym odgięciem do Osiedla Gołębiów znajduje mocne uzasadnienie w potencjalnym 

popycie. Symulacja przebiegu trasy tramwajowej wykonana w etapie IV wskazuje na konieczność 

wprowadzenia drobnych korekt, przede wszystkim w obszarze ścisłego centrum, wtedy jej przebieg 

będzie optymalny względem najludniejszych obszarów miasta, przy zachowaniu akceptowalnej 

odległości dojścia z przystanków do największych generatorów ruchu.  

Wskazane przez stronę społeczną korytarze (szczególnie etapu III na rys. 1.3), biorąc pod uwagę 

strukturę zagospodarowania, a także obecne i potencjalne zaludnienie mogą nie wypełniać 
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uzasadnienia funkcjonalno-ekonomicznego. Należy pamiętać, iż tramwaj stanowi środek transportu 

zbiorowego o wysokiej pojemności, zatem jest optymalny w przypadku spodziewanych większych 

potoków pasażerów, które przy obecnym zagospodarowaniu takich obszarów jak Glinice czy Idalin są 

trudne do osiągnięcia. Sam wizerunek nie powinien stanowić o wyborze systemu tramwajowego, 

który w przypadku niepowodzenia i zbyt niskich napełnień może stać się znacznym obciążeniem 

budżetu miasta. Na podstawie wariantu społecznego oraz wyznaczonych w etapie IV korytarzy 

wysokiej jakości zaproponowano przebieg ewentualnych linii tramwajowych pokazany na rysunku 4. 

 

Rysunek 1.4 Rekomendowany docelowy system linii tramwajowych w Radomiu kolorem niebieskim,  
oraz uzupełniający kolorem zielonym, w tle kolorem czerwonym największe generatory ruchu 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie Openstreetmap.org 
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Wybór środka transportu dla korytarzy w kierunku zachodnim do ulicy Przytyckiej oraz Kieleckiej 

wymaga bardziej szczegółowych analiz, rozstrzygających czy optymalnym rozwiązaniem będzie 

obsługa transportem szynowym, czy też wystarczy usprawnienie przejazdu autobusów poprzez 

nadanie priorytetu na skrzyżowaniach oraz wyznaczenie wydzielonych pasów, w newralgicznych 

miejscach gdzie tworzą się zatory drogowe. Na obecnym etapie wskazuje się je jako korytarze 

tramwajowe uzupełniające, możliwe do realizacji w drugim etapie inwestycyjnym. 

Zakłada się utworzenie dwóch węzłów centralnych Dworzec Kolejowy oraz Focha, które 

pełniłyby rolę głównych węzłów integrujących obszar śródmieścia z resztą miasta, a także 

przesiadkowych pomiędzy tramwajem i autobusami. Zakłada się również budowę zintegrowanych 

węzłów granicznych POŁUDNIE, PÓŁNOC - MICHAŁÓW, WSCHÓD - GOŁĘBIÓW, ZACHÓD - PRZYTYCKA 

oraz ewentualnie KIELECKA, z systemami P+R, B+R oraz K+R, powierzchnią handlowo-usługową oraz 

w przypadku węzła zachodniego i południowego we współpracy z PKP PLK peronów przystanku 

kolejowego. Kwestia planowanych węzłów komunikacyjnych została opisana szerzej w etapie IV oraz 

rozdziale 1.4. 

Największym mankamentem systemu tramwaju są jego wysoka cena budowy od podstaw 

(oprócz torowiska, niezbędny jest jednorazowy zakup taboru i budowa zajezdni technicznej) oraz 

spodziewany bardziej korytarzowy wpływ na poprawę warunków przemieszczania się transportem 

zbiorowym. Pomimo dużych nakładów finansowych, dla części obszarów pozbawionej inwestycji 

obsługa transportem zbiorowym może się nie zmienić, a skala miasta nie sprzyja budowaniu systemu 

mocno ukierunkowanego na przesiadki. 

Największymi zaletami systemu tramwaju są metropolitarny wizerunek oraz istotny wzrost 

jakości usługi, w szczególności w zakresie komfortu i przepustowości. 

Nie znajduje uzasadnienia pomysł wykorzystania kolei jako aglomeracyjnego środka transportu 

zbiorowego, zarówno w kontekście obsługi miasta Radomia jak i ROF. Średnie odległości pomiędzy 

celami podróży wewnątrz Radomia powiązane z dostępnością do kolei (rzadkie przystanki), nie 

stanowiłyby atrakcyjnej oferty, podobnie jak niewystarczająca gęstość sieci kolejowej na obszarze 

ROF. 

Warte przemyślenia jest natomiast wykorzystanie rozwoju przewozów regionalnych pociągami 

Kolei Mazowieckich w korytarzu Skarżysko-Kamienna - Radom - Warszawa do obsługi podróży 

pomiędzy ROF i stolicą kraju, ale i przy okazji pomiędzy rejonami komunikacyjnymi ROF. Przy 

założeniu osiągnięcia w przyszłości częstotliwości odjazdów pociągów około 30min, co po skróceniu 

czasu przejazdu pomiędzy Warszawą i Radomiem byłoby możliwe, kolej stała by się atrakcyjna 

w podróżach np. pomiędzy Os. Południe i Os. Gołębiów (po wybudowaniu dodatkowych przystanków 

kolejowych), czy też pomiędzy gminą Kowala i gminą Jedlińsk. 
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Korytarz ROF Radom - Pionki, stanowi pewien problem. Z jednej strony wpisuje się 

w zagospodarowanie przestrzenne obszaru funkcjonalnego i przebiega korzystniej niż układ drogowy, 

jednak z drugiej strony popyt zidentyfikowany w gminach Pionki i Jedlnia-Letnisko na podstawie 

badań ruchu i podróży jest obecnie zbyt niski. 

Uzasadnione jest zatem podjęcie działań stymulujących przewozy kolejowe realizowane przez 

Koleje Mazowieckie w relacjach Skarżysko - Radom - Warszawa oraz Radom - Pionki - Puławy, celem 

osiągnięcia wysokiej częstotliwości kursowania pociągów. Ponadto celowe byłoby zaangażowanie się 

miasta w budowę nowych przystanków kolejowych Radom Południe oraz Radom Wschód (Gołębiów) 

zintegrowanych węzłowo z miejskim transportem zbiorowym w Radomiu. W takim przypadku dla 

zwiększenia częstotliwości pociągów na obszarze Radomia należy również rozważyć podjęcie 

współpracy z mazowieckim przewoźnikiem kolejowym oraz PKP PLK odnośnie zmiany przystanku 

końcowego pociągów z kierunku Warszawy i Dęblina na Radom Południe i zaplanowanie tam 

możliwości zmiany kierunku jazdy. 

Wariant 3 

Wariant 3 zakłada rozwój systemu transportu zbiorowego w oparciu o istniejącą sieć 

autobusową, jednak wprowadzoną w korytarze wysokiej jakości obsługiwane taborem zero lub nisko 

emisyjnym (np. elektrycznym, CNG lub LNG). Korytarze zostały wyznaczone w etapie IV (rys. 5).  

Założenia dla wariantu trzeciego obejmują: 

 przebudowę infrastruktury ulicznej w celu separacji pasów ruchu dla autobusów od ruchu 

ogólnego, etapowo lub w ramach jednego przedsięwzięcia (rys.6), 

 budowę wysokiej jakości infrastruktury przystankowej, jednolitej we wszystkich korytarzach, 

z peronami umożliwiającymi wsiadanie i wysiadanie z jednego poziomu, 

 wybór operatora obsługującego linie autobusowe przebiegające przez korytarze, który 

zapewni flotę nowych, wysokopojemnych, niskopodłogowych pojazdów zasilanych czystym 

paliwem (CNG, LNG lub elektryczne), 

 budowę zintegrowanych węzłów centralnych DWORZEC oraz FOCHA, umożliwiających 

wygodną przesiadkę pomiędzy liniami autobusowymi w centrum miasta, 

 budowę zintegrowanych węzłów granicznych POŁUDNIE, PÓŁNOC - MICHAŁÓW, WSCHÓD - 

GOŁĘBIÓW, ZACHÓD - PRZYTYCKA oraz ewentualnie KIELECKA, z systemami P+R, B+R oraz 

K+R, powierzchnią handlowo-usługową oraz w przypadku węzła zachodniego i południowego 

we współpracy z PKP PLK peronów przystanku kolejowego, 

Wariant w zakresie tras jest mocno zbieżny z drugim wariantem tramwajowym, główna różnica 

polega na wyborze środka transportu dla obsługi korytarzy wysokiej jakości, którym miałby być w tym 
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przypadku wielkopojemny dedykowany dla systemu autobus (ewentualnie klasyczny, w przypadku 

braku środków finansowych) nisko lub zero emisyjny.    

 

Rysunek 1.5 Docelowy system autobusowych korytarzy wysokiej jakości w Radomiu 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org 
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Rysunek 1.6 Możliwości fizycznej separacji ruchu autobusów w korytarzach wysokiej jakości - kolor zielony 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org 
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Zakłada się, iż docelowy układ linii autobusowych będzie podlegał odrębnej szczegółowej analizie 

funkcjonalno-ekonomicznej. W obecnym układzie marszruty wskazano korytarze na rysunku 1.7. 

 

Rysunek 1.7 Przebieg obecnych linii autobusowych w Radomiu w kontekście Korytarzy Wysokiej Jakości  
Źródło: opracowanie własne na podstawie schematu MZDiK 
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Wdrożenie wariantu trzeciego wymaga remarszrutyzacji przynajmniej części linii autobusowych, 

w tym linii priorytetowych (numer 7 oraz 9). Ich obecny przebieg musiałby zostać dopasowany do 

nowych przebiegów korytarzy (np. z osiedla Południe do centrum przez osiedle Ustronie). 

Optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wdrożenie od podstaw nowych linii priorytetowych 

prowadzonych w korytarzach wysokiej jakości, ale według historycznych relacji (np. Os. Południe - 

Os. Michałów), a następnie po gruntownej analizie poddanie pozostałych linii korektom. 

Bardzo ważnym założeniem jest, aby linie priorytetowe utrzymały obecne częstotliwości, lub 

nawet je zwiększyły, celem optymalizacji systemu przesiadek w centrum. Pasażer nie powinien 

oczekiwać na przystanku dłużej niż 5 minut. 

Kolejną kluczową zasadą powinno być dążenie do obsługi korytarzy wysokiej jakości wyłącznie 

taborem do tego dedykowanym, a więc nowym, specjalnie zaprojektowanym, czystym ekologicznie. 

Taki bezwzględnie powinien być przeznaczony dla obsługi wszystkich linii priorytetowych, docelowo 

również linii podstawowych i uzupełniających wjeżdżających do korytarza odcinkowo.  

Pojazdy powinny stanowić wartość dodaną systemu, a więc posiadać nowoczesny wygląd, być 

może stylizowany na pojazd szynowy. Przykłady pokazano na fotografiach 1.1 oraz 1.2. 

 

Fot. 1.1 Przykład innowacyjnej sylwetki autobusu miejskiego Solaris MetroStyle  
Źródło: Wikipedia 
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Fot. 1.2 Przykład innowacyjnej sylwetki autobusu miejskiego Man Metronit  
Źródło: blogtransportowy.blox.pl 

 

 

Sylwetka autobusu stanowi szczególnie ważny atut dla wizerunku całego systemu. 

Przykuwający uwagę, nowocześnie wyglądający pojazd, zapewniający jednocześnie wysoki komfort 

podroży dzięki przestronnemu wnętrzu i systemom pokładowym stanowi bezcenną wartość dodaną 

i zachęca do korzystania, szczególnie mieszkańców, którzy nie wybiorą transportu zbiorowego 

z uwagi na niski koszt. 

W celu zainteresowania mieszkańców miasta tworzeniem nowego systemu możliwe jest 

ogłoszenie konkursu na wygląd zarówno pojazdu jak i infrastruktury. 

Infrastruktura uliczna oraz przystankowa powinna zapewniać odpowiedni poziom 

funkcjonalny i estetyczny. Niezmiernie ważne jest oddzielenie, w szczególności na odcinkach 

cechujących się zatłoczeniem, pasów ruchu dla autobusów od pasów ruchu ogólnego. Zazwyczaj 

separowana jest centralna część ulicy, na przykład wykorzystując do tego pas dzielący, ale także 

wewnętrzne pasy ruchu ogólnego. Przykłady separacji pokazano na fotografiach od 1.3 do 1.5. 
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Fot. 1.3 Przykład wydzielenia systemu autobusu miejskiego od ruchu ogólnego  
Źródło: Wikipedia 

 

 

Fot. 1.4 Przykład wydzielenia systemu autobusu miejskiego od ruchu ogólnego w Nantes 
Źródło: Wikipedia 
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Fot. 1.5 Przykład wydzielenia systemu autobusu miejskiego od ruchu ogólnego w Eindhoven 
Źródło: Wikipedia 

 

 

Separacja może również polegać na wydzieleniu niezależnego korytarza dla autobusów, 

odcinkowo lub przy przejściu przez zatłoczone skrzyżowania. W wariancie 3 zaproponowano takie 

rozwiązania na przykład w rejonie skrzyżowania ul. Kieleckiej i Przytyckiej oraz Okulickiego i 

Limanowskiego. 

Docelowy przebieg korytarzy wysokiej jakości może podlegać lekkim modyfikacjom i takie 

propozycje zostały przedstawione w trakcie spotkań technicznych (rysunki poniżej). 
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Rysunek 1.8 Wariantowy przebieg korytarzy autobusowych wysokiej jakości (kolor żółty)  
oraz ewentualny przebieg (kolor fioletowy) i przebieg centralny (kolor zielony) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazówek Zamawiającego 
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Rysunek 1.9 Wariantowy przebieg korytarzy autobusowych wysokiej jakości  
w obszarze centralnym (kolor zielony) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazówek Zamawiającego 
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Rysunek 1.10 Wariantowy przebieg korytarzy autobusowych wysokiej jakości - kolorami różne linie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazówek Zamawiającego 
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Rysunek 1.11 Wariantowy przebieg korytarzy autobusowych wysokiej jakości  
kolorem czerwonym korytarz główny, pozostałe kolory korytarze uzupełniające 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskazówek Zamawiającego 
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Wariant 4 

Wariant 4 zakłada rezygnację z wdrożenia nowego systemu transportu zbiorowego w Radomiu, 

na rzecz kompleksowego rozwoju systemu dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą lub 

realizację systemu dróg rowerowych równolegle do pozostałych wariantów. 

Ruch rowerowy w miastach o wielkości i zwartej strukturze jak Radom stanowi bardzo dobrą 

alternatywę dla podróży samochodem, ale i transportem zbiorowym. Przykładowo w miastach 

belgijskich jak Ghent, Leuven czy Antwerpia udział podróży rowerowych w podziale zadań 

przewozowych wynosi ponad 20%. 

Główną przeszkodą silnego rozwoju systemu rowerowego w polskich miastach jest bariera 

socjologiczno-wizerunkowa wynikająca z powszechnego przedstawiania roweru jako mało 

poważnego środka transportu, bardziej rekreacyjnego, niż możliwego do wykorzystywania 

w codziennych podróżach do pracy czy szkoły, tymczasem użytkownicy roweru bez względu na kraj 

i miasto zamieszkania, najczęściej wskazują jako powód wyboru tego środka transportu: oszczędność 

czasu, wygodę i brak kosztów, a nie ideowe podejście do ekologii czy chęć poprawy stanu zdrowia.  

Utarto stereotypowe hasła, iż rower jako środek transportu nie przyjmie się w polskich 

warunkach klimatycznych i kulturowych, zatem rozwój infrastruktury rowerowej należy 

przeprowadzać głównie równolegle do przebudowy ulic. Z tego powodu brakuje wciąż w kraju 

dobrych przykładów, które potwierdziłyby zasadność podejmowanych działań i możliwe do 

osiągnięcia wyniki w podziale zadań przewozowych. Kartę Brukselską zakładającą osiągnięcie 

poziomu 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do roku 2020, podpisały w Polsce 

miasta Gdańsk, Kraków oraz Łódź, z których głównie dwa pierwsze rozwijają sieć dróg rowerowych 

niezależnie od układu ulicznego. 

Doświadczenia miast, które sprzyjają podróżowaniu rowerem, czyli wielu miast belgijskich, 

holenderskich, austriackich nie wspominając o duńskich, pokazują na możliwość osiągnięcia 

znaczącego, jak to zostało wspomniane około 20 procentowego udziału roweru w codziennych 

podróżach mieszkańców, pod warunkiem: 

 stworzenia infrastruktury liniowej w postaci dróg dla rowerów lub wydzielonych pasów 

ruchu, umożliwiających przemieszczanie się pomiędzy wszystkimi rejonami miasta, 

 stworzenia infrastruktury towarzyszącej (parkingów, stacji naprawy, B+R, śluz rowerowych), 

 tworzenia infrastruktury dedykowanej (np. kładek skracających istotnie czas przejazdu), 

 wprowadzenia udogodnień dla rowerzystów (np. dopuszczenia ruchu pod prąd ulicami 

jednokierunkowymi), 
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Warunkami wyjściowymi sprzyjającymi przemieszczaniu się rowerem, są wielkość miasta i 

struktura zagospodarowania, zapewniająca średnie odległości pomiędzy źródłem i celem podróży nie 

przekraczające czterech kilometrów oraz brak dużych pochyleń terenu. Te w przypadku Radomia są 

spełnione. 

Z uwagi na fakt, iż temat ruchu rowerowego jest w większości polskich miast, w tym w Radomiu, 

mocno eksplorowany przez środowiska aktywistów miejskich, docelowy zakres inwestycji liniowych 

można zaproponować w oparciu o sformułowane przez nich oczekiwania (rys. 1.12), po 

przeprowadzeniu weryfikacji wynikającej z kompleksowych pomiarów ruchu rowerowego oraz badań 

ankietowych preferencji rowerzystów.  
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Rysunek 1.12 Propozycja rozwoju dróg rowerowych w Radomiu oraz w kierunku gminy Jedlnia-Letnisko 

Źródło: rower.radom.pl / Bractwo Rowerowe 
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Kolorem niebieskim zaznaczono istniejące drogi dla rowerów, fioletowym ciągi pieszo-

rowerowe, czerwonym drogi rowerowe w budowie, natomiast szarym propozycję inwestycji. 

Opierając się na wykonanym niedawno harmonogramie kompleksowego rozwoju sieci dróg 

rowerowych w Krakowie, potencjalny zakres wymienionych inwestycji na rzecz kompleksowego 

rozwoju systemu infrastruktury jest możliwy do wykonania w realiach budżetowych miasta. 

Zdaniem autorów niniejszego opracowania możliwe jest rozszerzenie zakresu inwestycyjnego w 

celu wzmocnienia powiązań między dzielnicowych i dostępności śródmieścia. Na rysunku 1.13 

kolorem zielonym wskazano autorskie uzupełnienie sieci dróg rowerowych. 

 

 

Rysunek 1.13 Propozycja rozwoju ciągów rowerowych w Radomiu (kolor zielony propozycja autorska) 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie rower.radom.pl 
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Istotnym wsparciem w zwiększaniu udziału roweru w codziennych podróżach mieszkańców 

Radomia byłaby również publiczna wypożyczalnia rowerów, podobna do funkcjonującego systemu 

Veturilo w Warszawie. Tego typu rozwiązanie jest dedykowane do osób przemieszczających się 

zazwyczaj pieszo lub transportem zbiorowym, wzmacniając ich atrakcyjność, ale może stanowić 

również alternatywę dla samochodu na krótkich odcinkach podróży. 

Liczebność systemu pod względem stacji oraz jednośladów oraz zakres funkcjonowania powinny 

wynikać z odrębnej szczegółowej analizy. 

1.4. Węzły komunikacyjne  

Rozproszenie zagospodarowania obszaru ROF determinuje określenie systemu transportu 

zbiorowego ROF w oparciu o integrację podróży w pomiędzy gminami ROF i Radomiem, a także 

gminami ROF i Warszawą oraz resztą kraju w specjalnie utworzonych węzłach komunikacyjnych 

zlokalizowanych na granicy lub wewnątrz miasta Radomia. 

Zakłada się zorganizowanie dwóch węzłów centralnych o funkcjach integrujących różne środki 

transportu oraz obsługujących strefę śródmiejską: 

 Dworzec Radom - po stronie północnej układu torowego, najważniejszy węzeł ROF o zasięgu 

krajowym integrujący transport regionalny, miejski oraz obsługę śródmieścia, 

 Węzeł Focha - pomiędzy ulicami Kilińskiego i Kelles-Krauza 

Węzły centralne powinny cechować się najwyższą jakością w zakresie: 

 komfortu wymiany pasażerów (zadaszenie, niskie perony, itd.),  

 minimalnej odległości dojścia pomiędzy peronami, 

 bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 

 komfortu oczekiwania na pojazd transportu zbiorowego (zadaszenie, meble miejskie), 

 pełną dostępnością dla osób o ograniczonej mobilności, 

 dostępu do publicznej toalety. 

Przykłady dobrych rozwiązań w zakresie kształtowania węzłów centralnych pokazano na 

fotografiach 1.6 do 1.8: 

 Bruksela Centralna (fotografia 1.6) - węzeł w ścisłym centrum miasta, w odległości około 1km 

od głównego placu, integruje pociągi regionalne, metro, publiczne rowery miejskie oraz 

autobusy miejskie, na zdjęciu częściowo zadaszona przestrzeń przed budynkiem dworca 

dedykowana pieszym, 
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 Dworzec Kolejowy Hradec Kralove (Czechy – fotografia 1.7) - węzeł integrujący pociągi 

regionalne, komunikację miejską, B+R, na zdjęciu zagospodarowanie placu dworcowego 

dedykowane pieszym, 

 Chemnitz Zentralhaltestelle (fotografia 1.8) - węzeł centralny obsługujący ścisłe centrum 

miasta oraz galerie handlowe, integrujący tramwaje i autobusy. 

 

Fot. 1.6 Przykład węzła regionalnego Bruksela Central 
Autor: Łukasz Franek 

 

 

Fot. 1.7 Przykład węzła regionalnego Hradec Kralove 
Autor: Łukasz Franek 
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Fot. 1.8 Przykład węzła centralnego Chemnitz Zentralhaltestelle 
Fot: ZSK - Marek Bauer 

 
 

Proponuje się, bez względu na wybór docelowego systemu transportu zbiorowego opartego na 

autobusach lub tramwajach, stworzenie węzłów granicznych integrujących różne środki transportu 

i stanowiące zarazem lokalne punkty zawierające rozwinięte funkcje usługowo-handlowe. 

Takie węzły o wspólnej nazwie "Bram do miasta" przewidziano w następujących lokalizacjach: 

 Węzeł Południe - przy torach kolejowych w sąsiedztwie os. Południe oraz MOP, 

 Węzeł Wschód - przy torach kolejowych na przecięciu z ul. Struga, na obrzeżach os. 

Gołębiów, 

 Węzeł Północ - w rejonie Szpitala przy ul. Aleksandrowicza, 

 Węzeł Zachód - przy ulicy Przytyckiej w rejonie granicy administracyjnej miasta, 

 ewentualnie uzupełniający Węzeł Południe-Zachód, przy ulicy Kieleckiej, w rejonie 

skrzyżowania z ulicą Wośnicką. 

Dwa z wymienionych węzłów komunikacyjnych granicznych powinny integrować podróże 

kolejowe, dzięki nowo wybudowanym przystankom kolejowym Radom Południe oraz Radom Wschód 

oraz infrastrukturze dodatkowej P+R, B+R i K+R. 
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Przykład modelowego kształtowania infrastruktury węzła integrującego transport miejski 

i regionalny pokazano na fotografii 1.9. 

 

Fot. 1.9 Przykład węzła lokalnego-granicznego integrującego transport miejski i regionalny  
na przedmieściach Stuttgartu 

Fot: ZSK - Marek Bauer 
 

Możliwe jest również stworzenie dodatkowych węzłów lokalnych dedukowanych do 

przesiadania się w ramach systemu transportu miejskiego, o rozszerzonych funkcjach handlowo-

usługowych: 

 skrzyżowanie ulic Maratońskiej i Limanowskiego, 

 skrzyżowanie ulic Wernera i Szarych Szeregów, 

 Os. Ustronie - rejon skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Sandomierskiej, 

 Os. Ustronie - rejon skrzyżowania ulic Młodzianowskiej i Armii Ludowej, 

 Os. Michałów - ulica Królowej Jadwigi 

Lokalizację węzłów centralnych, granicznych oraz lokalnych pokazano na rysunku 1.14. 

 kolorem czerwonym węzły centralne, 

 kolorem niebieskim węzły graniczne, 

 kolorem zielonym węzły lokalne. 

Szerzej kwestię klasyfikacji węzłów, w tym węzłów granicznych opisano w etapie IV. 
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Docelowa lokalizacja węzłów w kontekście możliwych zmian w przebiegu korytarzy wysokiej jakości 

może ulec korekcie, pod warunkiem uzyskania podobnych parametrów funkcjonalnych. 

 

Rysunek 1.14 Lokalizacja węzłów komunikacyjnych w Radomiu 
- kolorem czerwonym węzły centralne, kolorem niebieskim lokalno-graniczne, kolorem zielonym lokalne 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org 
 

Przedstawiona propozycja klasyfikacji węzłów stanowi rozwinięcie klasyfikacji z SUiKZ, gdzie 

podano dwa rodzaje węzłów: węzeł krajowy oraz węzeł przesiadkowy, jako elementów integrujących. 

Infrastruktura dodatkowa umożliwiająca odbywanie podróży w systemie P+R, B+R oraz K+R 

powinna występować w zależności od funkcjonalności punktów dostępu do transportu zbiorowego. 

Parkingi P+R są dedykowane dla podróży pomiędzy gminami ROF, a Radomiem i resztą kraju, 

natomiast nie powinny stymulować podróży samochodem wewnątrz miasta. Z tego punktu widzenia 

proponuje się lokalizację tego typu parkingów w następujących lokalizacjach: 
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 Węzeł centralny Dworzec Kolejowy, 

 Węzły graniczne Południe, Zachód, Północ oraz Wschód, 

a także na obszarze gmin ROF przy wszystkich stacjach i przystankach kolejowych (szczegółowo 

wskazane w rozdziale 1.5). 

Lokalizacja systemu P+R na głównym dworcu kolejowym w Radomiu tworzy zagrożenie 

generowania podróży własnym samochodem wewnątrz Radomia, jednak z uwagi na optymalną 

lokalizację dla integracji podróży z gminy Skaryszew do innych regionów kraju, niezbędne jest jej 

utrzymanie (parking P+R funkcjonuje obecnie). 

Równolegle z systemem P+R powinien funkcjonować system K+R, przy czym proponuje się 

dodatkowe utworzenie stanowisk na wszystkich węzłach lokalnych oraz na autobusowych 

przystankach węzłowych w korytarzach transportu zbiorowego ROF. 

Parkingi B+R powinny być zlokalizowane przy większości przystanków transportu zbiorowego, 

zarówno na terenie Radomia jak i ROF. W przypadku węzłów komunikacyjnych parkingi powinny być 

zadaszone i monitorowane. 

Proponowaną lokalizację infrastruktury dodatkowej na obszarze Radomia pokazano na rysunku 

1.15, natomiast dla obszaru ROF w rozdziale 1.5. 
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Rysunek 1.15 Lokalizacja parkingów P+R, K+R oraz zadaszonych B+R na obszarze Radomia 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie openstreetmap.org 
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1.5. Rozwój systemu transportu zbiorowego w gminach ROF 

Obecny system transportu zbiorowego obsługującego gminy ROF opiera się na kolei oraz 

niekontraktowanej komunikacji autobusowej. Potencjał demograficzny oraz obecne 

zagospodarowanie przestrzenne gmin uniemożliwia rozbudowę tego systemu w znacznym zakresie, 

jednak pewne korekty są możliwe, szczególnie w kontekście wariantów rozwoju systemu transportu 

zbiorowego w Radomiu przedstawionych w poprzednim podrozdziale.  

System transportu zbiorowego na obszarze ROF proponuje się oprzeć na dwóch podstawowych 

filarach: 

 obsłudze podróży z obszaru ROF do Radomia przez integrację przemieszczania się 

własnym środkiem transportu z transportem miejskim w Radomiu, w ramach nowych 

węzłów integracyjnych "Bram do miasta", 

 obsłudze najważniejszych korytarzy transportu zbiorowego (kolejowego i autobusowego) 

z wykorzystaniem wojewódzkiego operatora kolejowego, operatorów kontraktowanych 

przez gminy lub autobusowych przewoźników prywatnych, 

Podstawowym założeniem obsługi gmin ROF zintegrowanym transportem zbiorowym jest 

stworzenie na granicy miasta Radomia węzłów komunikacyjnych "Bram do miasta", służących 

obsłudze podróży pomiędzy gminami ROF, a Radomiem i Warszawą. Węzły oferowałyby możliwość 

pozostawienia samochodu w systemie P+R lub roweru B+R, i kontynuowanie podróży transportem 

zbiorowym wysokiej jakości.  

W zamyśle Brama Radom Południe obsługiwałby gminy Kowala i częściowo Wolanów, Brama 

Radom Zachód gminy Wolanów i Zakrzew, Brama Radom Północ gminy Jedlińsk i Jastrzębia, 

natomiast Brama Radom Wschód gminy Jedlnia-Letnisko, Pionki oraz Gózd.  

Wszystkie tworzone węzły komunikacyjne powinny być zintegrowane z planowanym 

rekreacyjnym układem dróg rowerowych tworzonym w ramach tzw. Green Belt, umożliwiając 

łączenie podróży rekreacyjnych transportem zbiorowym i rowerowych. 

Gmina Skaryszew powinna być obsługiwana przez węzeł regionalny Dworzec Radom, lokalizacja 

bramy południowej wymagałaby cofania się. 

Podróże o zasięgu krajowym z gmin ROF mogą być obsługiwane wyłącznie przez węzeł Dworzec 

Radom.  
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Proponuje się stworzenie we współpracy z PKP PLK systemów P+R, B+R i K+R przy przystankach 

kolejowych: 

 Rożki, 

 Lesiów, 

 Bartodzieje, 

 Rajec Poduchowny, 

 Antoniówka, 

 Jedlnia Letnisko, 

 Jedlnia Kościelna, 

 Pionki Zachodnie, 

 Pionki. 

Węzły byłyby dostępne również dla wszystkich prywatnych przewoźników autobusowych 

operujących w gminach ROF, jednak pod warunkiem nie dublowania tras z regionalnym transportem 

szynowym. 

W obszarze ROF można wyróżnić następujące główne korytarze transportu zbiorowego, wraz z 

istniejącymi przy nich węzłami lokalnymi (rys. 1.16): 

 Radom - Kowala Stępocina - Wierzbica, 

 Radom - Ruda Wlk. (kolejowy), 

 Radom - Wolanów - Wieniawa - Przysucha (drogowo-kolejowy), 

 Radom - Zakrzew - Przytyk, 

 Radom - Jedlińsk, 

 Radom - obszar gminy Jedlińsk (kolejowy), 

 Radom - Jastrzębia, 

 Radom - Jedlnia-Letnisko - Pionki - Garbatka Letnisko/Kozienice (drogowo-kolejowy), 

 Radom - Gózd - Zwoleń  

 Radom - Skaryszew - Iłża 

W korytarzach kolejowych głównym przewoźnikiem są Koleje Mazowieckie oferując cztery 

połączenia dziennie w kierunku Przysuchej oraz kilkanaście w kierunku Szydłowca, Pionek i gminy 

Jedlińsk w odstępach nie przekraczających zazwyczaj jednej godziny. 

W korytarzach drogowych operują prywatni przewoźnicy autobusowi. 
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Rysunek 1.16 Podstawowe korytarze transportu kolejowego i autobusowego w obszarze ROF,  
które powinny stanowić oś rozwoju zagospodarowania przestrzennego 

(węzły kolejowe zaznaczone kolorem niebieskim, węzły drogowe kolorem żółtym) 
Źródło: opracowanie własne 

  

Obecnie funkcjonujący system wymaga bardziej korekt niż gruntownej przebudowy. Jedyną 

istotną zmianą możliwą do rozważenia jest stworzenie systemu aglomeracyjnego transportu 

autobusowego operującego pomiędzy przystankami węzłowymi ROF, na obszarze gmin które 

powierzyły zadania z zakresu obsługi komunikacją miejską organizatorowi transportu miejskiego w 

stolicy obszaru. Podjęcie decyzji odnośnie zakresu takiego systemu wymaga szczegółowej analizy 

popytu istniejącego, popytu potencjalnego oraz zasadności ekonomicznej. 

Zarówno stworzenie nowego systemu kontraktowanego jak i pozostawienie obsługi w gestii 

operatorów prywatnych wymaga przyjęcia przez gminy ROF zasad orientowania zagospodarowania 

przestrzennego na transport zbiorowy. 

Podstawowym założeniem jest rozwój urbanistyczny ukierunkowany na wymienione i wskazane 

na rysunku 1.16 korytarze, wzdłuż których możliwe jest zorganizowanie dobrej jakości drogowego 
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transportu zbiorowego. Gminy przez które przebiegają linie kolejowe, powinny koncentrować rozwój 

wokół istniejących przystanków kolejowych, w szczególności te zlokalizowane przy linii kolejowej 

Radom - Dęblin oraz Radom - Warszawa.  

Rozpraszanie zabudowy, lub jej koncentracja z dala od głównych korytarzy uniemożliwi 

stworzenie dobrze funkcjonującego systemu transportu zbiorowego, co będzie miało negatywny 

wpływ na atrakcyjność gospodarczą całego obszaru ROF. 

Węzły lokalne powinny zawierać infrastrukturę dodatkową. Na wszystkich powinny być systemy 

B+R oraz K+R, natomiast na kolejowych systemy P+R, K+R oraz B+R (rys. 1.17). 

 

Rysunek 1.17 Proponowane systemy P+R, B+R, K+R w obszarze ROF  
Źródło: opracowanie własne 
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1.6. Strategiczne projekty na rzecz rozwoju transportu zbiorowego, 

pieszego i rowerowego 

Strategiczne projekty na rzecz rozwoju transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego wynikają 

z wariantów 2-4 przedstawionych w podrozdziale 1.3 i obejmują następujące zadania: 

1. Przebudowa regionalnego węzła centralnego w okolicy dworca kolejowego Radom, 

integrującego transport miejski, autobusy regionalne oraz kolej regionalną i krajową  

- z uwagi na prawdopodobny brak możliwości ingerencji w infrastrukturę kolejową (remont 

realizowany przez PKP rozpoczął się) niezbędne ze strony miasta jest dowiązanie transportu 

zbiorowego drogowego oraz infrastruktury rowerowej do układu dworca kolejowego.  

 

Obecny plac dworcowy jest zbyt ukierunkowany na obsługę samochodów, największą 

przestrzeń zajmują miejsca parkingowe, przystanki autobusowe są odsunięte od wejść do 

przejścia podziemnego oraz budynku, brakuje dedykowanego systemu K+R oraz zadaszonego 

B+R. W perspektywie krótkoterminowej rekomenduje się reorganizację lokalizacji 

poszczególnych systemów, jednak z uwagi na fakt, iż teren został niedawno przebudowany, 

proponowane jest ograniczenie ewentualnych zmian krawędzi jezdni i chodników do 

minimum. Możliwe są następujące działania korygujące: 

 wprowadzenie strefy zamieszkania z fizycznym wymuszeniem prędkości na 

wjazdach na plac dworcowy wyniesieniem jezdni lub progami wyspowymi, 

 wstawienie donic z drzewkami jako osi rozdzielającej strefę parkingów od strefy 

przystanków, 

 wyznaczenie stanowiska postojowego K+R w miejscu dzisiejszych stanowisk dla 

służb porządkowych i ratunkowych (te przesunąć w kierunku przystanków 

autobusowych), 

 likwidację co najmniej połowy miejsc parkingowych zlokalizowanych w pierwszej 

zatoce od strony wschodniej (pasa dla taksówek) i stworzenie w nich 

zadaszonego i monitorowanego parkingu dla rowerów B+R. 

Kształt docelowej przebudowy powinien wynikać z przyjętego systemu nowego transportu 

zbiorowego oraz przebiegu korytarzy wysokiej jakości. Możliwe jest wpisanie obecnego placu 

dworcowego w nowe zagospodarowanie przestrzenne całego węzła przy założeniu 

przebudowy ciągu ulic Poniatowskiego oraz Beliny-Prażmowskiego. Najważniejszym zadaniem 

przebudowy jest integracja węzłowa systemu regionalnego drogowego transportu zbiorowego 

z pozostałymi systemami, ponieważ dzisiejsza odległość pomiędzy peronami dworca 

kolejowego oraz autobusów komunikacji miejskiej, a dworcem regionalnym jest nie do 

zaakceptowania. Możliwe są trzy scenariusze, przeniesienie dworca komunikacji regionalnej 

bliżej dworca kolejowego, budowa nowego przejścia przy wschodniej krawędzi peronów 
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kolejowych do istniejącego dworca autobusowego, lub budowa wzdłuż torów jezdni dla 

autobusów, które mogłyby wyjeżdżając zatrzymywać się na placu dworcowym. 

2. Budowa czterech lub pięciu bram do miasta – węzłów lokalnych i zarazem granicznych 

w rejonie osiedli Południe, Gołębiów, Michałów i ul Przytyckiej oraz ewentualnie skrzyżowaniu 

ulic Kieleckiej i Wośnickiej , obejmujących zadaszony terminal transportu miejskiego, 

zadaszone parkingi P+R, B+R, zatokę K+R oraz budynki przeznaczone dla celów usługowo-

handlowych, 

3. Budowa nowych przystanków kolejowych Radom Południe w ramach węzła lokalnego przy 

osiedlu Południe i Radom Wschód w ramach węzła lokalnego przy osiedlu Gołębiów, 

4. Budowa nowych ciągów dla pieszych oraz dróg dla rowerów do węzłów komunikacyjnych, 

5. Budowa centralnego węzła komunikacyjnego FOCHA pomiędzy ulicami Killińskiego i Kelles-

Krauza, w tym zadaszonych peronów, systemów P+R oraz nowych ciągów dla pieszych oraz 

dróg dla rowerów, 

6. Budowa niezbędnej infrastruktury liniowej w korytarzach wysokiej jakości, w zakresie zależnym 

od wyboru środka transportu,  

7. Rozwój sieci dróg rowerowych opisanych w wariancie 4. 

 

2. Sieć komunikacyjna na której będzie planowane 

wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności 

publicznej 

2.1. Charakterystyka istniejącej sieci 

Na sieć transportową miasta Radom składają się drogi (w tym infrastruktura piesza i rowerowa), 

linie kolejowe, lotnisko oraz węzły transportowe pasażerskie i towarowe. Miasto położone jest w 

centralnej Polsce, około 100 km na południe od Warszawy i posiada dogodne połączenia 

komunikacyjne, zarówno drogowe jak i kolejowe, z pozostałymi ośrodkami miejskimi w kraju.  

Według stanu na dzień 1 stycznia 2013r., układ ulic i dróg Radomia tworzyło 514,74 km dróg, w tym:  

 41,6 km dróg wojewódzkich i krajowych;  

 104,46 km dróg powiatowych;  

 212,24 km utwardzonych i nieutwardzonych dróg gminnych;  

 156,44 km dróg wewnętrznych.  
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Dominującymi kierunkami ruchu tranzytowego w transporcie drogowym w Radomiu są:  

 na kierunku północ-południe: Warszawa - Radom - Kielce - Kraków;  

 na kierunku wschód-zachód: Łódź - Radom - Lublin. 

Połączenie Radomia z gminami ościennymi, powiatami województwa mazowieckiego 

i pozostałymi województwami zapewniają następujące drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające 

przez miasto:  

 Droga Krajowa Nr 7 (E77) w relacji Gdańsk - Warszawa - Radom - Kraków - Chyżne (granica 

państwa), która na obszarze miasta Radomia przebiega ulicami: Warszawską, Czarnieckiego 

i Kielecką;  

 Droga Krajowa Nr 9 w relacji Radom - Rzeszów - Barwinek (granica państwa), która na 

obszarze miasta Radomia przebiega ulicami: Żółkiewskiego, al. Wojska Polskiego 

i Słowackiego;  

 Droga Krajowa nr 12 w relacji Piotrków Trybunalski - Radom - Lublin - Dorohusk (granica 

państwa), która na obszarze miasta Radomia przebiega ulicami: Wolanowską, NSZZ 

Solidarność, Maratońską, 1905 Roku, Dowkontta, al. Grzecznarowskiego, al. Wojska 

Polskiego i Zwolińskiego;  

 Droga Wojewódzka Nr 737 w relacji Radom - Kozienice, która na obszarze miasta Radomia 

przebiega ul. Kozienicką;  

 Droga Wojewódzka Nr 740 w relacji Radom - Przytyk - Potworów, która na obszarze miasta 

Radomia przebiega ulicami Malczewskiej i Przytycką;  

 Droga Wojewódzka Nr 744 w relacji Radom - Starachowice, która na obszarze miasta 

Radomia przebiega ulicami Ks. Łukasika i Wierzbicką. 

W związku z brakiem drogowych połączeń tranzytowych, przebiegających poza obszarem 

miasta, układ drogowy wykorzystywany jest zarówno przez ruch miejski, aglomeracyjny i tranzytowy. 

Taka sytuacja generuje konflikty funkcjonalne i przestrzenne, których przejawem jest między innymi 

dezintegracja dzielnic, konieczność budowy dużej liczby skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej i przejść 

dla pieszych.  

Parametry techniczne sieci drogowej i duże natężenie ruchu drogowego, w tym przejazdy 

tranzytowe samochodów ciężarowych, niekorzystnie oddziałują na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, płynność ruchu, przepustowość całego układu i oddziaływanie na środowisko, generując 

zanieczyszczenie powietrza i hałas. Do głównych problemów ograniczających dostępność 

i przepustowość układu drogowego, można zaliczyć:  
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 niedokończenie budowy miejskiej trasy średnicowej, wyznaczonej przez ciąg ulic:  

11 Listopada - Szarych Szeregów - Mireckiego - Mariackiej - Młodzianowskiej (Trasy Północ-

Południe);  

 niepełny system tras obwodowych - brak połączenia w południowej części miasta, brak 

ciągów obwodowych po stronie wschodniej centrum;  

 małą liczbę bezkolizyjnych przejazdów przez tereny kolejowe;  

 niski standard dróg.  

Układ dróg i ulic uzupełnia sieć ścieżek rowerowych, której długość według stanu na dzień 

1 stycznia 2013r. wynosiła 36,2 km. W realizacji znajdowało się kolejne 9 km. System ścieżek 

rowerowych nie stanowi jednak sieci wzajemnie powiązanych odcinków i wymaga dalszej 

rozbudowy, a istniejące odcinki remontu i dostosowania do aktualnych potrzeb rowerzystów. 

W mieście funkcjonuje system autobusowego miejskiego transportu zbiorowego, którym 

zarządza Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Przewozy obsługiwane są przez dwóch 

operatorów: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o. (obsługujące 17 linii) oraz 

firma International Transport Spedition Adam Michalczewski (8 linii). Na obszarze Radomia 

zlokalizowanych jest 514 przystanków autobusowych, z których 223 wyposażono w wiaty 

przystankowe (43,4 %). Na terenie gmin ościennych autobusy radomskiej komunikacji miejskiej 

korzystają z 88 przystanków.  

Według stanu na dzień 1 stycznia 2013r., w ramach publicznego transportu zbiorowego 

organizowanego przez MZDiK w Radomiu wykonywano w dni powszednie 2 658 kursów, a w soboty 

i niedziele odpowiednio 1 554 i 1 396 kursów, co stanowiło 58 % i 53 % oferty przewozowej 

w porównaniu z dniem powszednim.  

Sieć komunikacyjna oparta jest na kategoryzacji linii i częstotliwościach modułowych, 

obowiązujących w określonych porach doby dla każdej z kategorii linii. Ze względu na częstotliwość 

kursowania, linie komunikacji miejskiej w Radomiu można podzielić na:  

 linie priorytetowe: 7 i 9, kursujące w godzinach szczytu co 10 minut;  

 linie podstawowe: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 17 i 23, kursujące w godzinach szczytu co 15 

minut;  

 linie uzupełniające: 6, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 24, 25 i 26, kursujące w godzinach szczytu co 

około 30 minut.  

Koordynacja rozkładów jazdy i wysoka specjalizacja oferty przewozowej stanowią jedną 

z ważniejszych przyczyn wysokiego i stosunkowo niezmiennego popytu na usługi przewozowe 

miejskiego transportu zbiorowego w Radomiu. Należy jednak dodać, że z uwagi na bardzo dużą liczbę 
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równoległych tras linii komunikacji miejskiej w centrum, stosowanie synchronizacji rozkładów jazdy 

jest w Radomiu znacząco utrudnione.  

2.2. Charakterystyka planowanej sieci 

Planowana sieć komunikacyjna publicznego miejskiego transportu zbiorowego w Radomiu 

obejmuje:  

 miasto Radom;  

 gminy ościenne: Gózd, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew i Zakrzew, z którymi 

Gmina Radom zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu 

zbiorowego;  

 gminy: Jedlińsk i Wolanów, które wyraziły wstępny akces w sprawie zawarcia z Gminą Radom 

porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.  

Do 2020 roku planuje się realizację 8 głównych zadań inwestycyjnych dotyczących poprawy 

stanu układu drogowego:  

1. Budowa trasy Północ-Południe, łączącej węzeł Młodzianowska - Czarna z III etapem 

obwodnicy południowej.  

2. Budowa miejskiej obwodnicy południowej.  

3. Budowa węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Młodzianowskiej z ul. Czarną.  

4. Budowa drogi powiatowej (ul. Młodzianowskiej - na odcinku od ul. Orzechowej do 

ul. Godowskiej).  

5. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 (ul. Żółkiewskiego - na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Zbrowskiego do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego) wraz z przebudową drogi krajowej 

nr 12 (ul. Zwolińskiego - na odcinku od ronda ks. J. Popiełuszki do granic miasta).  

6. Budowa trasy Północ-Południe na odcinku od ul. Beliny-Prażmowskiego do ul. Żeromskiego.  

7. Rozbudowa drogi powiatowej (ul. Mieszka I - na odcinku od ul. Żółkiewskiego do 

ul. Aleksandrowicza wraz z budową przedłużenia do ul. Witosa).  

8. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 (al. Wojska Polskiego - na odcinku od ul. Kozienickiej do 

ul. Słowackiego).  

W wariancie zachowawczym funkcjonowania radomskiej komunikacji miejskiej, przyjęto 

założenie ograniczenia oferty przewozowej w 2015 r. i w 2020 r. – przede wszystkim w odniesieniu do 

miasta Radomia. Prognozowane migracje na obszar gmin ościennych będą wymagały niewielkiego 

zwiększenia oferty przewozowej na obszarze tych gmin – w celu ograniczania poziomu kongestii 

drogowej na głównych trasach wlotowych do Radomia. W wariancie zachowawczym liczba 

wozokilometrów na obszarze Radomia zmniejszyć się może w 2015r. i w 2020r. odpowiednio 
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o 4,22 % i 7,5 % w stosunku do 2012r. Praca eksploatacyjna w gminach ościennych może natomiast 

wzrosnąć – w stosunku do 2012r. maksymalnie o 1,9 % w 2015r. i 2,9 % w 2020r.  

Przyjęcie jednego z wariantów rozwojowych wymagać będzie zwiększenia pracy eksploatacyjnej 

w Radomiu, jak i w gminach ościennych w stosunku do roku bazowego.  

Zastosowane w Radomiu zasady kategoryzacji linii w zależności od częstotliwości modułowej są 

co do zasady rozwiązaniem słusznym. Dla osiągnięcia jeszcze większych korzyści dla pasażerów 

należałoby dążyć do wprowadzenia standardów częstotliwości umożliwiających synchronizację 

rozkładów jazdy linii z grup priorytetowej i podstawowej. W praktyce może oznaczać to wzrost 

częstotliwości kursowania pojazdów na liniach priorytetowych w określonych porach – do poziomu 

dwukrotności modułu częstotliwości obowiązującego na liniach podstawowych.  

W wariantach rozwojowych przyjęto założenie zwiększenia rocznej pracy eksploatacyjnej, 

w efekcie zapewnienia preferencji dla transportu zbiorowego w najpopularniejszych relacjach 

przemieszczeń mieszkańców Radomia, tj. z największych dzielnic mieszkaniowych do centrum, 

skutkujących wzrostem jego konkurencyjności w stosunku do samochodu osobowego. Efekt ten 

może zapewnić wytyczenie tzw. korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej, czyli tras 

z uprzywilejowaniem publicznego transportu zbiorowego w ruchu drogowym. Trasy te powinny być 

intensywnie wykorzystywane przez miejski transport zbiorowy, tzn. należałoby skierować przez nie 

większość linii z danego kierunku. W przypadku wyznaczenia korytarzy wysokiej jakości obsługi 

komunikacyjnej, należy więc rozważyć zwiększenie liczby linii priorytetowych (o bardzo wysokiej 

częstotliwości kursowania pojazdów) korzystających z tych korytarzy – w celu zwiększenia 

atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego.  

Większa efektywność transportu zbiorowego w przewozach osób to wymierne korzyści dla 

środowiska naturalnego, takie jak: wyraźne zredukowanie emisji spalin na jednego pasażera, 

zmniejszenie zapotrzebowania na terenochłonne parkingi i ciągle rozbudowywane drogi oraz 

zmniejszenie emisji hałasu, poprzez ograniczenie liczby pojazdów. Uzasadnia to zastosowanie dla 

transportu zbiorowego określonych priorytetów w polityce transportowej miasta Radomia.  

Postulowane korytarze wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej zapewniać powinny najkrótsze 

(pod względem zarówno odległości przejazdu, determinującej jego koszt, jak i jego czasu) połączenia 

największych generatorów ruchu w Radomiu z wielofunkcyjnym centrum miasta i innymi celami 

podróży wewnątrzmiejskich. Do korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej zaliczyć można np. 

ulice: 25 Czerwca, Prażmowskiego, Dowkonta, 1905 Roku, Grzecznarowskiego, Słowackiego 

i Chrobrego.  

Przewidziany w korytarzach wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej priorytet dla transportu 

zbiorowego przejawiać się powinien w:  
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 wyznaczaniu pasów ruchu, odcinków jezdni lub nawet całych ulic wyłącznie dla pojazdów 

publicznego transportu zbiorowego (w centrum wskazane jest dążenie do segregowania 

ruchu pojazdów transportu indywidualnego i zbiorowego, np. przez przeznaczanie dla nich na 

zasadzie wyłączności po jednej z dwóch równoległych ulic);  

 zapewnianiu uprzywilejowania pojazdom transportu zbiorowego w przejeździe przez 

sygnalizację świetlną (w tym budowie tzw. śluz umożliwiających bezkolizyjny wyjazd 

z przystanku);  

 umożliwianiu pojazdom transportu zbiorowego przejazdu na wprost pasami ruchu 

przeznaczonymi dla wszystkich pojazdów tylko dla relacji skrętnych;  

 poprawie geometrii skrzyżowań i ulic, umożliwiającej płynniejszy przejazd autobusów 

(w obszarach o zasadnym ograniczeniu prędkości sugeruje się budowę szykan dedykowanych 

wyłącznie samochodom osobowym, wymuszających zmniejszenie prędkości ich przejazdu);  

 wyznaczaniu pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach ulicom bądź relacjom 

o najintensywniejszym ruchu pojazdów transportu zbiorowego.  

Wprowadzenie korytarzy proponuje się wdrażać łącznie z rozsądnym ograniczeniem ruchu 

samochodów osobowych w centralnym obszarze miasta.  

Znaczący udział w obsłudze komunikacyjnej miasta powinny mieć pojazdy spełniające najwyższe 

normy czystości spalin, które powinny być alokowane na zadania o jak największej dziennej liczbie 

wozokilometrów. W miarę postępującego rozwoju technologicznego należy także przeprowadzić 

analizę możliwości wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych (bateryjne) lub 

hybrydowych szczególnie do obsługi tras przez ścisłe centrum Radomia. 

3. Ocena i prognoza potrzeb przewozowych  

3.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu 

Popyt na usługi komunikacji miejskiej jest jednym z najważniejszych czynników, mających wpływ 

na kształtowanie wielkości oferty przewozowej i zasięgu jej obsługi. W przypadku Radomia 

następujące czynniki mają największy wpływ na kształtowanie się popytu w pojazdach komunikacji 

zbiorowej:  

 liczby mieszkańców Radomia i gmin ościennych objętych obsługą komunikacyjną;  

 liczby samochodów osobowych;  

 ruchliwości komunikacyjnej mieszkańców;  

 wysokości przeciętnego wynagrodzenia i struktury wynagrodzeń;  
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 jakości oferowanych usług transportu zbiorowego, przede wszystkim w zakresie realizacji 

podstawowych postulatów przewozowych;  

 poziomu oferty przewozowej, mierzonej liczbą realizowanych wozokilometrów;  

 dostępności parkingów Park&Ride, Bike&Ride oraz Kiss&Ride.  

Zmiany w wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w znaczącym stopniu 

zdeterminowane są zmianami w liczebności i wielkości miasta. Liczba ludności Radomia od wielu lat 

systematycznie spada – wg roczników demograficznych GUS stan liczby mieszkańców Radomia na 

dzień 31.12.2005r. to 227 018 osób, a na dzień 30.12.2011r. – tylko 220 602 osoby. Na przestrzeni lat 

2005-2011 spadek liczby ludności wyniósł średnio 1 069 osób rocznie, czyli 0,476 %. Tendencja ta 

utrzymuje się nadal.  

Tendencje te mają swój obraz również w liczbie pasażerów korzystających z systemu 

radomskiego transport zbiorowego. Wprawdzie jeszcze w latach 2004-2006, w dniu powszednim 

liczba pasażerów radomskiej komunikacji miejskiej wzrosła o 3,4 %, to od 2007r. odnotowuje 

zmniejszenie się liczby pasażerów, przy czym w 2012 r. tendencja spadkowa została powstrzymana. 

Najwięcej pasażerów skorzystało z usług radomskiej komunikacji miejskiej w 2006r. – 136 096 osób, 

a najmniej w 2011r. – 129 084 osób.  

Jednocześnie, w 2005r. i w 2006r. odnotowano spadek liczby wozokilometrów. Od 2007r. praca 

eksploatacyjna komunikacji miejskiej organizowanej przez MZDiK w Radomiu zaczęła wzrastać, 

osiągając dotychczas najwyższy poziom 31 113 wozokilometrów w 2010r. W 2012r. w dniu 

powszednim w ramach komunikacji miejskiej realizowano 29 534 wozokilometrów. 

Wyniki analizy rocznej liczby pasażerów radomskiej komunikacji miejskiej wykazują niewielki 

spadek liczby przewożonych osób na przestrzeni lat 2004-2012. W latach 2004-2007 roczna liczba 

pasażerów rosła, a od 2008r. do 2011r. systematycznie malała, pomimo zwiększenia w latach 2007-

2012 pracy eksploatacyjnej. Wzrost rocznej liczby pasażerów wystąpił dopiero w 2012r.  

Determinantami zmniejszającego się popytu na usługi komunikacji miejskiej od 2010r. są 

wspomniane już wcześniej zmiany demograficzne, a także gospodarczo-społeczne i wynikające ze 

wzrostu wskaźników motoryzacji. Powinny być one uwzględnione przy planowaniu oferty 

przewozowej publicznego miejskiego transportu zbiorowego w Radomiu do 2020r. 

3.2. Prognoza potrzeb przewozowych 

W ramach dokumentu Etap V „Analizy transportowo-przestrzenne na potrzeby zintegrowanego 

systemu transportu ROF. Rekomendacje dla planowania przestrzennego w ROF i województwie” 

wykonana została analiza prognostyczna układu komunikacyjnego ROF, obejmująca modele dla 

następujących horyzontów czasowych: 
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 krótkoterminowego, rok 2015, 

 średnioterminowego, rok 2025, 

 długoterminowego, rok 2035. 

 Na potrzeby wykonania modeli dla poszczególnych horyzontów czasowych konieczne było 

wykonanie prognozy zmiennych objaśniających. Jako prognozowane horyzonty czasowe przyjęto 

lata: 2015, 2025 i 2035. W wariancie krótkoterminowym (2015) przyjęto uproszczony wzrost 

zmiennych objaśniających, polegający na zmianie liczby ludności wynikającej z interpolacji danych 

GUS. W wariantach: średnioterminowym (2025) i długoterminowym (2035) przygotowano, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 3 różne scenariusze dotyczące rozwoju Radomskiego Obszaru 

Funkcjonalnego: 

 W1 - Wariant bazowy: 

o dla 2015 roku zakładający liniowy wzrost zmiennych objaśniających. Przeciętny 

wzrost dla całego miasta przyjęto na poziomie 1,9 %; 

o dla 2025 i 2035 roku zakładający aktualizację wartości globalnych oraz ich 

proporcjonalnym rozłożeniu na wszystkie rejony komunikacyjne. 

4. Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków 

transportu 

Zwiększające się zatłoczenie na ulicach miast, wzrost wskaźnika motoryzacji oraz oczekiwanie 

mieszkańców co do poprawy jakości życia, w tym redukcji hałasu i zanieczyszczenia powietrza, 

poprawy bezpieczeństwa oraz większej ilości terenów przyjaznych pieszym, wymusza 

przeorientowanie planowania przestrzeni miejskiej. Doświadczenia urbanistyczne na całym świecie, 

w szczególności miast amerykańskich, pokazały iż zorientowanie zagospodarowania przestrzennego 

na wysoki udział podroży własnym samochodem prowadzi wyłącznie do zjawiska rozlewania się 

miast, wypełniania przestrzeni miejskiej infrastrukturą drogową oraz dewastacji środowiska 

naturalnego. 

 

Jedynym rozsądnym pomysłem jest planowanie przestrzeni miejskiej zorientowane na obsługę 

transportem zbiorowym, podróże rowerem, a w ostatnim czasie również na przemieszczanie się 

piesze.  

 

Projektowanie struktury zagospodarowania zorientowanej na obsługę transportem zbiorowym 

zakłada wyznaczenie osi wzdłuż linii transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem węzłów 

komunikacyjnych integrujących zarówno różne systemy transportowe jak i punkty handlowe, 

usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Przy takim podejściu użytkownik otrzymuje 
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możliwość wypełnienia wszystkich swoich potrzeb w zakresie mobilności z wykorzystaniem 

zrównoważonego środka transportu, a także w zakresie potrzeb związanych z codziennym 

funkcjonowaniem. Umiejscowienie przebiegu transportu zbiorowego w osi zagospodarowania 

gwarantuje jej atrakcyjność, optymalizuje dostępność i wymusza korzystanie, skracając czas podróży 

do minimum. 

 

Podstawowym założeniem modelowania przestrzeni w kierunku transportu zbiorowego jest 

zdefiniowanie korytarza komunikacyjnego możliwie najbliżej jak największej liczby mieszkańców, co 

w praktyce oznacza, iż bezpośrednio przy infrastrukturze liniowej powinna być lokalizowana 

zabudowa wysoka, obniżająca się wraz ze zwiększaniem się odległości od osi. Z kolei lokalizacja 

punktów dostępu w postaci węzłów lub przystanków powinna zapewniać odpowiedni czas dojścia nie 

przekraczający wartości akceptowalnych z punktu widzenia użytkownika. 

Rozważania odnośnie orientowania zagospodarowania na transport zbiorowy należy rozdzielić 

na obszary z istniejącą zabudową oraz w kontekście planistycznym. W pierwszym przypadku 

konieczne jest wpisanie linii transportu zbiorowego w istniejącą tkankę miejską, przy spełnieniu 

odpowiednich kryteriów, natomiast w drugim przypadku możliwe jest dopasowywanie 

zagospodarowania do przebiegu linii transportu zbiorowego. 

Kryteria oceny stopnia ukierunkowania zagospodarowania na transport zbiorowy to: 

 liczba miejsc pracy w izochronie 5 minut dojścia (ok. 250 m) do transportu zbiorowego 

o niskiej prędkości handlowej oraz 10 minut dojścia pieszego w przypadku transportu 

o wysokiej prędkości handlowej, 

 zidentyfikowany popyt na podróże, przy założeniu różnych zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców, 

 liczba punktów handlowych w izochronie 10 minut dojścia pieszego, 

 liczba obiektów użyteczności publicznej w izochronie 10 minut dojścia pieszego (urzędy, 

szpitale, uczelnie, szkoły, kina, teatry), 

 przyjazność infrastruktury dla podróży pieszych (walkability): w tym liczba punktów kolizji 

z ruchem drogowym, występowanie spadków powyżej 6 %, oświetlenie dojścia, procentowa 

długość ciągów pieszych o szerokości poniżej 1,5 m., 

 długość liniowej infrastruktury rowerowej (drogi lub pasy rowerowe) w przebiegu 

poprzecznym do linii transportu zbiorowego w izochronie 4 km, 

 obecność parkingu dla rowerów przy węźle lub przystanku, 

 obecność parkingu P+R w rejonie węzła komunikacyjnego. 
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5. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach 

o charakterze użyteczności publicznej 

Standard usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej jest jednym z głównych 

czynników, które wpływają na wybór środka transportu przez mieszkańców. Określenie standardów 

przewozu na odpowiednim wysokim poziomie i późniejsze dbanie o jakość tych przewozów może 

przyczynić się do znaczącego obniżenia ruchu indywidualnego w mieście i zwiększenia udziału 

transportu zbiorowego w codziennych podróżach. 

5.1. Standard przewozów 

W Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Radomia na 

lata 2013 - 2020 przedstawiono docelowy pożądany poziom usług w przekroju poszczególnych 

postulatów przewozowych w 2020r.: 

1. Bezpośredniość: 

 zapewnianie większości statystycznie istotnych i oczekiwanych przez pasażerów 

połączeń bezpośrednich, zgłaszanych w badaniach preferencji komunikacyjnych 

mieszkańców miasta lub pasażerów komunikacji miejskiej; 

 zapewnianie połączeń bezpośrednich głównych dzielnic mieszkaniowych z centrum; 

 w uzasadnionych przypadkach – zmniejszenie bezpośredniości, podyktowane 

wprowadzeniem korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej i skróceniem 

czasu podróży, będącego kluczowym czynnikiem wyboru środka transportu, nawet 

przy utracie bezpośredniości. 

2. Częstotliwość: 

 podwyższenie (w korytarzach wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej) lub 

zapewnienie wysokiej częstotliwości i pełnej rytmiczności odjazdów. 

3. Dostępność: 

 utrzymanie obecnego wskaźnika gęstości przystanków na km2; 

 poszerzenie sieci sprzedaży o 2 punkty własne MZDiK (kioski) oraz zakup automatów 

biletowych w ramach realizowanych projektów; 

 zwiększenie udziału przystanków wyposażonych w wiaty (określenie standardów 

wyposażenia poszczególnych przystanków na podstawie liczby i struktury 

korzystających z nich pasażerów); 

 uzyskanie wyłącznie niskiej podłogi w transporcie miejskim (pożądane nawet do 

2016 r.); 

 zwiększenie dostępności transportu publicznego w obszarze śródmiejskim; 
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 podwyższenie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do 

indywidualnego – poprzez zmniejszenie dostępności centrum Radomia dla 

motoryzacji indywidualnej; 

 dostosowywanie częstotliwości obsługi komunikacyjnej dzielnic rozwijających się do 

wzrastającej gęstości zabudowy. 

4. Informacja: 

 przeprowadzenie badań marketingowych, identyfikujących zakres oczekiwanej 

informacji o usługach i braki w istniejącej ofercie informacji; 

 wprowadzenie zintegrowanej informacji o usługach transportu miejskiego 

i regionalnego w Internecie (z uwzględnieniem telefonów komórkowych) oraz na 

przystankach węzłowych, w tym na dworcu autobusowym i w re-jonie dworca 

kolejowego Radom;  

 wprowadzenie informacji dynamicznej na 44 wytypowanych przystankach; 

 zwiększenie zakresu informacji eksponowanych w pojazdach – wyświetlacze 

wewnętrzne z przebiegiem trasy (kolejne przystanki) we wszystkich po-jazdach 

publicznego transportu zbiorowego; 

 udostępnienie tzw. infokiosków – w ramach instalacji automatów biletowych 

w wybranych lokalizacjach; 

 kompletna informacja o przesiadkach na środki transportu regionalnego w węzłach 

przesiadkowych; 

 poprawa standardu obsługi pasażerów, uzyskana poprzez zwiększenie kultury pracy 

kierowców i kontrolerów biletów – przeprowadzenie szkoleń dla kierowców 

z zakresu obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i postępowania w sytuacjach 

konfliktowych; 

 utworzenie biura/punktu obsługi klienta. 

5. Koszt: 

 przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej zmiany struktury taryfy, 

polegającej na likwidacji biletów na jedną i dwie linie;  

 utrzymanie dotychczasowych relacji cen biletów okresowych do jednorazowych, 

z możliwością zwiększenia atrakcyjności cenowej biletu okresowego sieciowego przy 

jednoczesnej likwidacji biletów liniowych (po uprzednim przeprowadzeniu 

stosownych symulacji – na podstawie wyników badań marketingowych);  

 wprowadzenie biletu czasowego lub zależnego od liczby przejechanych przystanków 

(podjęcie decyzji powinna poprzedzić analiza skutków ekonomiczno-finansowych 

tego przedsięwzięcia); 
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 dążenie do wprowadzenia biletu zintegrowanego transportu miejskiego i 

regionalnego (po przeprowadzeniu analizy skutków ekonomiczno-finansowych tego 

przedsięwzięcia). 

6. Niezawodność: 

 co najmniej utrzymanie dotychczasowej dobrej opinii o niezawodności komunikacji 

miejskiej w Radomiu;  

 wprowadzenie priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej na wybranych 

trasach korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej. 

7. Prędkość: 

 utrzymanie co najmniej obecnego średniego dla całej sieci transportu miejskiego 

poziomu prędkości komunikacyjnej;  

 istotny wzrost prędkości komunikacyjnej w obrębie korytarzy wysokiej jakości obsługi 

komunikacyjnej, zapewniony poprzez priorytety dla transportu publicznego w ruchu 

ulicznym;  

 zapewnienie adekwatności rozkładowych czasów jazdy do możliwości zapewnianych 

przez uprzywilejowanie transportu publicznego w ruchu ulicznym;  

 wprowadzenie większej liczby przystanków na żądanie, celem uniknięcia 

niepotrzebnych zatrzymań i nadmiernego wydłużania czasu podróży.  

8. Punktualność: 

 wykorzystanie systemów GPS do kontroli punktualności oraz do dostosowania 

rozkładowych czasów przejazdu do realiów ruchu (wydłużanie lub skracanie czasów 

przejazdów na odcinkach sieci ulicznej o zmiennych warunkach ruchowych, 

z uwzględnieniem zmienności czasu przejazdu w różnych porach doby). 

9. Rytmiczność: 

 utrzymanie zasady rytmicznej obsługi głównych ciągów komunikacyjnych, 

realizowanej wspólnie przez kilka linii – jako nadrzędnej wytycznej do konstrukcji 

rozkładów jazdy; 

 zachowanie kategoryzacji linii; 

 dalsza poprawa rytmiczności – poprzez wprowadzenie pełnej koordynacji rozkładów 

jazdy w skali całej sieci komunikacyjnej.  

10. Wygoda: 

 uzyskanie wskaźnika przeciętnego wieku taboru do 8 lat;  

 dodatkowe wyposażenie pojazdów zapewniające wygodę i bezpieczeństwo 

podróżowania: klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej oraz monitoring przestrzeni 

pasażerskiej z rejestracją obrazu;  

 uzyskanie 100% udziału pojazdów niskopodłogowych; 
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 stosowanie wygodnych foteli w pojazdach, uwzględniających nie tylko wymogi 

wandaloodporności, ale i ergonomii oraz wygody podróży (miękkość);  

 wprowadzanie systemu „ciepłego guzika” dla zmniejszenia wychładzania pojazdu 

w zimie i przegrzewania w lecie. 

Dodatkowo określono, że do 2020r. pojazdy realizujące usługi publicznego transportu 

zbiorowego powinny spełniać następujące wymogi wyposażenia:  

 jednolite barwy miejskie (z zastrzeżeniem możliwości zastosowania odrębnych barw 

pojazdów obsługujących segment linii metropolitalnych i gminnych o innych zasadach 

np. taryfowych – o ile takie segmenty zostaną wyodrębnione);  

 niska podłoga (bez progów poprzecznych wewnątrz) i klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej;  

 platforma ułatwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich;  

 system przyklęku prawej strony pojazdu podczas otwarcia drzwi na przystanku;  

 kasowniki wielofunkcyjne (dostosowane do biletów czasowych, odcinkowych i kart 

elektronicznych);  

 system elektronicznej informacji pasażerskiej, lokalizujący także pojazd na tablicach 

przystankowej informacji dynamicznej;  

 system monitoringu wizyjnego wraz z rejestracją obrazu; 

 posiadać silniki spełniające najbardziej rygorystyczne w danym momencie normy czystości 

spalin. 

Przedstawione elementy standardów przewozowych stanowią podstawę do osiągnięcia celu 

jakim jest przewaga transportu zbiorowego nad indywidualnym. Rygorystyczne podejście przez 

decydentów do wymienionych zadań zapewni postrzeganie komunikacji miejskiej jako atrakcyjnej dla 

mieszkańców i przyjezdnych. 

5.2. Jakość usług przewozowych 

Określanie i późniejsze osiągnięcie standardów usług przewozowych o charakterze użyteczności 

publicznej jest tylko pierwszym krokiem do osiągnięcia przewagi transportu zbiorowego nad 

indywidualnym. Niezbędne jest również utrzymaniem standardów na równym, wysokim poziomie 

przez cały okres działalności systemu transportowego. 

Kontrola jakości usług przewozowych powinna być wielostopniowa, a także prowadzona zarówno 

przez podmioty wewnętrzne, zaangażowane w tworzenie systemu transportowego, jak 

i zewnętrznego, niezależnego audytora. W przypadku kontroli wewnętrznej, schemat zależności 

można przedstawić w następujący sposób: 
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 podmiot zarządzający, w tym przypadku MZDiK Radom, kontroluje operatorów realizujących 

przewozy, sprawdzając między innymi następujące elementy: 

 wykonanie pracy przewozowej zgodnie ze zleceniem; 

 punktualność realizacji kursów; 

 czystość taboru; 

 zgodność taboru ze zleceniem; 

 zgodność wyposażenia taboru ze zleceniem; 

 przedstawiciele władz miasta kontrolują działanie MZDiK Radom, sprawdzając między innymi 

następujące elementy: 

 zlecanie usług przewozowych zgodnie z przyjętymi standardami; 

 prawidłowe dysponowanie posiadanymi środkami finansowymi; 

 działanie zgodne z obowiązującym prawem. 

Celem zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług przewozowych 

niezbędne jest również prowadzenie zewnętrznych kontroli. W związku z tym funkcjonowanie 

systemu transportu publicznego należy poddać dodatkowym, cyklicznym audytom, realizowanym 

przez podmioty niezależne od organizatora transportu i operatorów realizujących usługi na jego 

zlecenie. Audyty takie powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 2-3 lata w jak najszerszym 

zakresie. Przy ich realizacji mogą być wykorzystane:  

 specjalistyczne techniki badań marketingowych;  

 badania rynku prowadzone we własnym zakresie przez MZDiK w Radomiu;  

 sondaże internetowe;  

 konsultacje społeczne;  

 technika utajnionego klienta.  

Wykorzystanie wyników takich audytów pozwoli na optymalizację wykorzystania środków 

budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej przy jednoczesnym jak 

najlepszym zaspokojeniu potrzeb pasażerów.  

Ważnym elementem przy ocenie jakości usług przewozowych o charakterze publicznym jest  

także stosowanie już przez miasto Radom i MZDiK w Radomiu odpowiedniej polityki marketingowej, 

przybliżającej pasażerom zasady funkcjonowania komunikacji publicznej i podkreślającej korzyści dla 

całej populacji mieszkańców miasta, wynikające ze wzrastającego udziału przewozów komunikacją 

publiczną (korzyści dla środowiska naturalnego - zmniejszenie emisji hałasu, emisji spalin, zapylenia 

oraz ograniczenie lub nawet wyeliminowanie kongestii). Organizator przewozów powinien również 

zwracać uwagę na znaczenie, jakie dla oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej ma właściwy 

poziom wyszkolenia kontrolerów biletów i kierowców pojazdów, co najmniej w zakresie pełnej 

wiedzy o zasadach funkcjonowania komunikacji miejskiej, kształcie sieci komunikacyjnej, taryfie 
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i kulturze obsługi pasażerów. Organizator powinien mieć możliwość egzaminowania kierowców 

operatorów w zakresie znajomości taryfy i zasad obsługi pasażerów, warunkującego dopuszczenie do 

pracy w przewozach na jego zlecenie. Egzaminy te powinny być poprzedzone szkoleniami kierowców 

w objętym nimi zakresie, ze szczególnym naciskiem na zasady postępowania w sytuacjach 

konfliktowych. Analogicznymi szkoleniami i egzaminami należy objąć także kandydatów na 

kontrolerów biletów.  

Kluczowym, z punktu widzenia jakości usług przewozowych, jest zapewnienie pasażerom 

pojazdów komunikacji miejskiej właściwej informacji o usługach. Komunikaty MZDiK w Radomiu 

i inne informacje operatora nie mogą jednak przeszkadzać w obserwacji trasy przejazdu i otoczenia. 

Z tego powodu należy opracować i wdrożyć standardy umieszczania informacji w pojazdach, 

zapewniające pełną przejrzystość szyb bocznych i szyb oddzielających kabinę kierowcy od przestrzeni 

pasażerskiej (szyby nie powinny być zaklejane w sposób uniemożliwiający obserwację trasy z wnętrza 

pojazdu). 

6. Sposób organizowania Systemu Informacji Pasażerskiej 

System Informacji Pasażerskiej jest kluczowym elementem z punktu widzenia pasażera, 

umożliwiającym korzystanie z systemu transportu zbiorowego. Dobrze zorganizowany system 

informacji pasażerskiej umożliwia pasażerom zaplanowanie optymalnej podróż środkami transportu 

zbiorowego, uwzględniając czas jazdy, jak i koszty podróży. Jednocześnie, system ten powinien być 

przystosowany i wykorzystywany do przekazywania informacji pasażerom o aktualnych 

utrudnieniach na sieci transportowej miasta, zarówno zaplanowanych, jak i nadzwyczajnych. 

System Informacji Pasażerskiej powinien uwzględniać następujące elementy systemu 

transportowego miasta: 

 informacja pasażerska w pojazdach: 

 informacja wizualna o numerze linii i kierunku docelowym, umieszczona zewnątrz 

pojazdu; 

 informacja wizualna o numerze linii, kierunku docelowym, trasie przejazdu, 

umieszczona wewnątrz pojazdu; 

 informacja głosowa o numerze linii i kierunku docelowym, ogłaszana na zewnątrz 

pojazdu na przystankach; 

 informacja głosowa o numerze linii, kierunku docelowym, najbliższym przystanku 

i kolejnym przystanku, ogłaszana wewnątrz pojazdu; 

 informacja o regulaminie przejazdu, taryfie biletowej, uprawnieniach do ulg 

i przejazdów bezpłatnych; 

 schemat sieci komunikacyjnej; 
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 informacja o utrudnieniach zaplanowanych i nadzwyczajnych; 

 uproszczona informacja przynajmniej w jednym języku obcym, umożliwiająca 

korzystanie z systemu transportu zbiorowego przez osoby z innych krajów; 

 informacja pasażerska na przystankach i dworcach komunikacyjnych: 

 informacja z nazwą przystanku, dobrze widoczna zarówno dla pasażerów 

oczekujących na przystanku, jak i znajdujących się wewnątrz pojazdów 

zatrzymujących się na przystanku; 

 informacja prezentująca numery linii obsługiwanych z danego przystanku; 

 informacja wizualna i głosowa prezentująca rzeczywiste czasy odjazdu najbliższych 

kursów poszczególnych linii, z uwzględnieniem utrudnień w ruchu, na przykład 

wyświetlana na tablicy elektronicznej; 

 informacja statyczna o rozkładzie jazdy; 

 informacja o regulaminie przejazdu, taryfie biletowej, uprawnieniach do ulg 

i przejazdów bezpłatnych; 

 schemat sieci komunikacyjnej; 

 informacja o utrudnieniach zaplanowanych i nadzwyczajnych; 

 uproszczona informacja przynajmniej w jednym języku obcym, umożliwiająca 

korzystanie z systemu transportu zbiorowego przez osoby z innych krajów; 

 informacja w mediach: prasa, telewizja, Internet, urządzenia mobilne: 

 informacja wizualna i głosowa prezentująca rzeczywiste czasy odjazdu 

poszczególnych linii z każdego przystanku; 

 informacja statyczna o rozkładzie jazdy; 

 wyszukiwarka połączeń, integrująca wszystkie środki transportu, funkcjonujące 

w ramach jednego systemu transportowego; 

 informacja o regulaminie przejazdu, taryfie biletowej, uprawnieniach do ulg 

i przejazdów bezpłatnych; 

 schemat sieci komunikacyjnej; 

 informacja o utrudnieniach zaplanowanych i nadzwyczajnych; 

 uproszczona informacja przynajmniej w jednym języku obcym, umożliwiająca 

korzystanie z systemu transportu zbiorowego przez osoby z innych krajów. 

W Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Radomia na 

lata 2013 - 2020 przedstawiono docelowy system informacji dla pasażerów do 2020r., który 

obejmować ma:  

 elektroniczną informację o rzeczywistych odjazdach autobusów miejskich (wytypowano 44 

przystanki - z możliwością instalowania na następnych);  
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 zintegrowaną informację na przystankach, uwzględniającą rozkłady jazdy w formie wydruków 

lub monitorów z informacją o przebiegu trasy i kolejnymi godzinami odjazdu. Dodatkowo, 

każdy przystanek powinien być wyposażony w tablicę z nazwą o wielkości umożliwiającej jej 

odczytanie z wnętrza nadjeżdżającego pojazdu. Na przystankach węzłowych powinna być 

umieszczona również mapa sieci komunikacyjnej oraz tablice informacji dynamicznej 

prezentujące także komunikaty o wszelkich zakłóceniach w ruchu (np. wynikających z sytuacji 

awaryjnych lub anomalii pogodowych). Na węzłowych przystankach powinna być 

prezentowana informacja w języku angielskim o podstawowych zasadach funkcjonowania 

radomskiego transportu zbiorowego;  

 informację w automatach biletowych zintegrowanych z infokioskami, w których można 

będzie uzyskać podstawową informację dotyczącą oferty usług MZDiK w Radomiu, wskazane 

byłoby aby ta informacja dostępna była także w wybranych językach obcych (np.: angielski 

i niemiecki);  

 informację w pojazdach, uwzględniającą wyświetlacze lub monitory wewnętrzne, 

prezentujące całą trasę przejazdu na danej linii (ze wszystkimi przystankami) oraz aktualne 

położenie pojazdu na interaktywnej mapie obszaru, z ewentualną informacją o odstępstwie 

w stosunku do rozkładu jazdy;  

 zintegrowaną informację w Internecie i telefonach komórkowych, uwzględniającą 

wyszukiwarkę połączeń, godziny odjazdów i schematy lub mapy sieci komunikacyjnej, mapę 

interaktywną z aktualnymi położeniami pojazdów.  

W związku z postępującym rozwojem telefonii komórkowej i popularyzacją smartfonów, należy 

rozwijać wykorzystanie tych urządzeń do szerokiego informowania o ofercie przewozowej 

publicznego transportu zbiorowego, obejmującego rozkłady jazdy, planowanie podróży i punkty 

przesiadkowe.  

W celu zapewnienia zintegrowanej informacji o publicznym transporcie zbiorowym 

i powiązanym z nim pozostałym pasażerskim transporcie zbiorowym, wskazane jest, aby 

organizatorzy publicznego transportu zbiorowego (miejskiego i regionalnego) gromadzili wszystkie 

informacje o ofercie przewozowej w formie baz danych i udostępniali je w węzłach przesiadkowych.  

Zalecane jest rozważenie wprowadzenia 24-godzinnej infolinii telefonicznej, dysponującej 

informacją o wszystkich połączeniach pasażerskich realizowanych z uwzględnieniem obszaru miasta 

Radomia i gmin ościennych, objętych niniejszym planem. 
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7. Kierunki rozwoju publicznego transportu zbiorowego na 

obszarze ROF 

Powstrzymanie odpływu pasażerów z pojazdów komunikacji miejskiej, a także wzrastającego 

udziału ruchu indywidualnego, jest podstawową przesłanką, która powinna być brana pod uwagę 

przy określaniu kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Radomiu. Zwiększenia 

rocznej pracy eksploatacyjnej jest tylko jednym z kilku niezbędnych działań, które należy wdrożyć. 

Kluczową rolę stanowi natomiast nadanie wyraźnej preferencji środkom miejskiego transportu 

zbiorowego, przynajmniej w najpopularniejszych relacjach przemieszczeń mieszkańców Radomia, 

tj. z największych dzielnic mieszkaniowych do centrum, skutkujących wzrostem jego 

konkurencyjności w stosunku do samochodu osobowego. Głównym działaniem w tym zakresie 

powinno być wytyczenie tzw. korytarzy wysokiej jakości obsługi komunikacyjnej, czyli tras 

z uprzywilejowaniem publicznego transportu zbiorowego w ruchu drogowym. Trasy te powinny być 

w jak największym stopniu wykorzystywane przez pojazdy komunikacji miejskiej. 

Kwestią otwartą pozostaje wybór środka transportu, który będzie pełnił wiodącą funkcję 

w przewozach zbiorowych na terenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalne. W niniejszym 

opracowaniu zaproponowane zostały dwa rozwiązania: 

 oparcie systemu transportowego na sieci autobusowej, posiadającej następujące cechy: 

 wydzielone pasy lub nawet jezdnie dla autobusów; 

 pełny priorytet nad pozostałymi użytkownikami na sygnalizacjach świetlnych; 

 obsługa przy pomocy autobusów wielkopojemnych o długości 18m lub 18,75m, 

zapewniających wysoki komfort podróży przy jednoczesnej znacznej pojemności; 

 duża częstotliwość kursowania; 

 wprowadzanie pojazdów ekologicznych, spełniających najbardziej rygorystyczne 

w danym momencie normy emisji spalin; najlepiej zero-emisyjnych czyli 

elektrycznych; 

 oparcie systemu transportowego na sieci tramwajowej, posiadającej następujące cechy: 

 wydzielone torowisko od ruchu ogólnego; 

 bezkolizyjne skrzyżowania z ruchem ogólnym lub w przypadku ich braku 

wprowadzenie pełnego priorytetu na sygnalizacjach świetlnych; 

 obsługa niskopodłogowymi pociągami tramwajowymi o długości minimum 26 m; 

 duża częstotliwość kursowania; 

 w pierwszej kolejności sugeruje się budowę średnicowej trasy przebiegającej 

z północy na południe; 
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 w dalszej kolejności budowę tras sferycznych, wybiegających od linii średnicowej 

w kierunku osiedli położonych na obrzeżach miasta - 2 trasy na wschód i 2 trasy na 

zachód. 
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