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rOZWÓJ ciĄGÓW pieSZO-trAmWAJOWYcH 
NA śWiecie i W pOLSce

streszczenie

Celem artykułu jest zasygnalizowanie problemów związanych z funkcjo-
nowaniem ciągów pieszo-tramwajowych w miastach na przykładzie rozwiązań 
w Europie i w Polsce. 

Rozwój ruchu kołowego w miastach spowodował nieunikniony powrót do 
rozwiązań dających pieszym priorytet ruchu w częściach centralnych miast. 

Tworzenie w tych obszarach ciągów pieszo-tramwajowych stało się natu-
ralną formą organizacji ruchu.

Słowa kluczowe: transport zbiorowy, ruch pieszy, tramwaj. 

Geneza powstawania ciągów pieszo-tramwajowych 
Dyskusja na temat ciągów pieszo-tramwajowych zarówno wśród specja-

listów, jak i użytkowników trwa od lat. Ale czy tak naprawdę wymyślono je 
w drugiej połowie XX wieku?

Powinniśmy się cofnąć do początków powstawania systemów tramwajo-
wych w Europie i na innych kontynentach, a może nawet jeszcze dalej. Kiedy 
w miastach na świecie powstawaly pierwsze ulice, w ich przekroju poprzecz-
nym nie było chodników. Była tylko jedna wspólna płaszczyzna do porusza-
nia się dla wszystkich użytkowników. Ten system zachował sie praktycznie 
do końca XVIII wieku. Wtedy bowiem zaczęły pojawiać się w  dużych mia-
stach pierwsze chodniki dla pieszych. Było to spowodowne wzrostem ruchu 
kołowego (konnego) zarówno pasażerskiego, jak i  towarowego. Teoretycznie 
wąski chodnik przy budynku był wolny od zanieczyszczeń i stojącej wody, co 
ułatwiało mieszkańcom podróże piesze.

W połowie XIX wieku w miastach europejskich pojawił się tramwaj kon-
ny. Najpierw w  formie omnibusu, a  później na torowisku. W  końcu wieku 
tramwaj elektryczny wyparł definitywnie trakcję konną. Torowiska tramwa-
jowe były wbudowane w jezdnie z szynami w poziomie ulicy.

Należy jednak pamietać, że fakt istnienia chodników przyulicznych nie 
zobowiazywał użytkowników do korzystania z  nich. Piesi poruszali się we-
dług własnego uznania korzystając z całej płaszczyzny ulicznej. Oczywiście, 

KNUV 2017; 4(54): 31-41



32 Piotr Pecenik

to jednak chodnik zapewniał większe bezpieczeństwo i komfort poruszania 
się.

Praktycznie do lat 20. XX wieku nie obowiązywały przepisy o mówiące 
o  tym, gdzie i kiedy pieszy może przekraczać ulice. W związku z  tym ulice 
miejskie można byłoby sklasyfikować jako ciągi pieszo-jezdne, na których 
oczywiście większy i cięższy pojazd miał pierwszeństwo w ruchu.

Przykład organizacji ruchu na wspólnej przestrzeni w  Berlinie w  roku 
1900 pokazana na ilustracji 1.

Ilustracja 1. Organizacji ruchu na wspólnej przestrzeni w Berlinie w 1900 roku

Źródło: https://miejscovnik.wordpress.com/2014/03/17/berlin-alexanderplatz-historia/ [dostęp: 15.08.2017].

Coraz większy wzrost ruchu kołowego na ulicach miast, a  wraz z  nim 
wzrost wypadków ulicznych, szczególnie z  udziałem pieszych, spowodował 
powstawanie coraz bardziej rygorystycznych przepisów drogowych. 

W latach 70. w Europie Zachodniej zorientowano się, do jakiego stopnia 
te przepisy są absurdalne w centralnych częściach miasta. Jako odpowiedź na 
nie było powstanie pierwszych ciągów pieszych, pieszo-tramwajowych / auto-
busowych / trolejbusowych. Również opracowana w 1970 roku i zatwierdzona 
przez holenderski Parlament idea Woonerf ’u1 bardzo szybko rozprzestrzeniła 
się na całym świecie.

1 Woonerf – zasada organizacji ruchu polegające na użytkowaniu wspólnej przestrzeni (sharing space) 
między pieszymi a transportem kołowym. Prędkość pojazdów jest ograniczona do 15 km/h przez 
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Stosowano również rozwiązania bardziej radykalne, jak np. wydzielanie 
stref pieszych głownie w obszarach zabytkowych miast. W Polsce takim przy-
kładem może być wyeliminowanie ruchu kołowego z obszaru Starego i No-
wego Miasta w  Warszawie w  latach 1960-1970, czy w  Krakowie dziesięć lat 
później. 

W tego typu rozwiązaniach okazało się, że ze względu na dużą powierzch-
nię tych obszarów, w  miastach Europy Zachodniej dopuszczono transport 
zbiorowy do ich obsługi. Ruch pieszy i  transportu zbiorowego odbywał się 
na wspólnej płaszczyźnie. Jedyną formą ostrzegającą pieszych była struktu-
ra i kolor nawierzchni, po której poruszał się transport zbiorowy. Oczywiście 
prędkość transportu zbiorowego na wspólnym odcinku była ograniczona do 
15 lub 20 km/h, a pieszy miał w tym obszarze absolutne pierwszeństwo.

Dynamiczny rozwój ruchu rowerowego w  miastach w  końcu XX wie-
ku, spowodował konieczność dostosowania systemu organizacji ruchu do 
nowych wymagań. Zaczęły powstawać ścieżki rowerowe, pasy rowerowe na 
ulicach zgodne z kierunkiem ruchu oraz dopuszczające ruch „pod prąd” na 
jezdniach jednokierunkowych. 

Piesi zaczęli być dostrzegani jako równoprawni użytkownicy ulicy. Z tego 
powodu wprowadzono przepisy mówiące o tym, że pieszy ma zawsze pierw-
szeństwo w  ruchu, nawet jeśli wchodzi na jezdnię przy czerwonym świetle. 
Nie istnieje taka możliwość, aby policja mogła zatrzymać pieszego za prze-
chodzenie przez jezdnię w  nieoznakowanym miejscu i  zarządać opłacenia 
mandatu2. Oczywiście, ocena bezpieczeństwa zawsze będzie należała do 
pieszego.

W Polsce nie mamy tego typu rozwiązań. Pieszy jest podporządkowany 
ruchowi kołowemu pod karą administracyjną. Oczywiście, oficjalna wersja 
mówi o ochronie bezpieczeństwa pieszych, ale tak naprawdę chodzi o utrzy-
manie płynności ruchu na sieci ulicznej.

Decyzje Sejmu RP z ostatnich lat wyraźnie wskazują, jak małe są szanse 
na zastosowanie zachodnich rozwiązań w tej dziedzinie. Na usprawiedliwie-
nie polskich władz można użyć tylko jednego argumentu. Na terenie Europy 
Zachodniej to już jest czwarta generacja ludzi mających masowy dostęp do 
motoryzacji, a w Polsce zaledwie druga. Tam samochód jest traktowany jako 
środek transportu a w Polsce głównie jako wykładnik pozycji społecznej. 

Z  tego właśnie powodu tak trudno jest pogodzić ze sobą dwóch równo-
prawnych użytkowników ruchu na wspólnej przestrzeni. Rozpatrując sytu-
ację w pewnym obszarze miasta, z reguły będzie to obszar centralny, w któ-
rym wprowadza się do użytku wspólną przestrzeń dla pieszych i transportu 

fizyczne przeszkody w planie i w profilu podłużnym ulicy. Pieszy ma bezwzględne pierszeństwo 
w ruchu i pbytu na tym obszarze. Wjazd i wyjazd z obszaru są specjalnie oznakowane. 

2 Dotyczy to obszarów centralnych miast wolnych od tras komunikacyjnych o znaczeniu podstawowym.
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zbiorowego. W tym celu można przekształcić istniejącą ulicę, która ze wzglę-
du na obciążenie ruchem kołowym, jak i pieszym staje się niebezpieczna dla 
pieszych i  rowerzystów. Również w  takiej sytuacji warunki handlu i  usług 
zlokalizowanych wzdłuż ulicy zaczynają się degradować. Spowodowane to 
będzie trudnościami dostaw do sklepów i usług. Piesi mający problem z przej-
ściem na drugą stronę ulicy będą omijali atrakcyjne obiekty. Hałas i  zanie-
czyszczenie powietrza ograniczy możliwość prowadzenia handlu i  usług na 
zewnątrz obiektów handlowych, a  stosunkowo wąskie chodniki uniemożli-
wią powstanie ogródków kawiarnianych. 

Według Transportation Planning Handbook ITE (2009), w takiej sytuacji 
można stosować rozwiązania jak pokazano na ilustracji 2. 

Ilustracja 2. Proponowane rozwiązania obsługi stref handlowych w centrach miast

Zmodyfikowana ulica – konwencjonalna 
ulica, umożliwiająca zarówno ruch pieszy, 
jak i pojazdowy, ale z modyfikacjami 
zaprojektowanymi szczególnie w celu ułatwienia 
działalności handlowej

Ulica handlowa – ciąg pieszy, z którego 
wyłączone są wszystkie pojazdy oprócz pojazdów 
uprzywilejowanych, i który rozciąga się na całą 
długość ulicy

Centrum handlowe – blok ulicy handlowej, która 
została oddana do wyłącznego użytku dla pieszych, 
z ulicami poprzecznymi otwartymi dla ruchu 
kołowego

Droga tranzytowa Ulica przeznaczona dla pieszych 
i transportu zbiorowego, ale z której wyłączone są 
wszystkie prywatne pojazdy, z wyjątkiem nagłych 
wypadków lub tymczasowych prac budowlanych, 
z „pasami dla transportu zbiorowego” 
wydzielonymi z obszarów zamkniętych dla ruchu 
pieszego
„Konkluzia” – Połączenia międzysekcyjne 
w drugim poziomie – albo poniżej poziomu, 
albo powyżej poziomu gdzie przechodnie mogą 
przechodzić ze sklepu do sklepu na ważnych 
skrzyżowaniach bez konfliktów z ruchem kołowym

Źródło: Transportation Planning Handbook ITE (2009).

Jednak w wielu krajach świata najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest 
połączenie i zmodyfikowanie wersji „B” i „D” jak na ilustracji 3.
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Ilustracja 3. Najczęściej stosowane rozwiązania obsługi stref handlowych w centrach 
miast

Ulica handlowa – ciąg pieszo-jezdny, z którego 
wyłączone są wszystkie pojazdy oprócz pojazdów 
uprzywilejowanych, i który rozciąga się na 
całą długość ulicy Ulica przeznaczona jest dla 
transportu zbiorowego gdzie pojazd transportu 
zbiorowego (kołowego albo szynowego) porusza 
się po wspólnej przestrzeni wraz ruchem pieszym. 
W tym rozwiązaniu pieszy ma priorytet w ruchu. 

Źródło: opracowanie własne.

Przykłady takich rozwiązań spotykamy na wszystkich kontynentach. 
Władze miast, z  reguły na żądania mieszkańców, wprowadzają tego typu 
rozwiązania. Światowy boom rozwoju sieci tramwajowych w  miastach daje 
możliwość tworzenia ciągów pieszo-tramwajowych w obszarach centralnych 
miast.

Kolejne ilustracje pokazują dwa z takich rozwiązań.

Ilustracja 4. Nicea – Francja

Źródło: http://fro.olsztyn.pl/ [dostęp: 15.08.2017].
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Ilustracja 5. Hongkong

Źródło: http://golem-images.com/works/centre-commercial-neo-2; http://thefragrantharbour.blogspot.
com/2016/09/experiencing-car-free-zone.html [dostęp: 15.08.2017].

Z powyższych ilustracji wynika, że koabitacja między tramwajem a pie-
szymi jest możliwa na wspólnej powierzchni ruchu. 

Jak wygląda pod tym względem sytuacja w Polsce? 
Pierwszy ciąg pieszo-tramwajowy został zaproponowany w  konkursie 

urbanistycznym w 1978 roku pt. Rehabilitacja Centrum Miasta Grudziądza, 
zorganizownym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich3. Istniejąca ulica, 
otaczająca zabytkowe centrum historyczne miasta, prowadząca linię tramwa-
jową, została zaproponowana jako ciąg pieszo-tramwajowy według kryteriów 
stosowanych w Europie Zachodniej w tamtym czasie.

Praca otrzymała I nagrodę między innymi „również za śmiałe rozwiaza-
nia komunikacyjne”, ale niestety nigdy nie doszło do jej realizacji.

W 1981 roku zespół autorski z Wydziału Politechniki Warszawskiej4 przy-
gotowywał projekt rehabilitacji centrum Katowic. W projekcie tym w anali-

3 I nagroda dla zespółu autorskiego w składzie: prof. A. Gruszecki, arch. K. Guranowska-Gruszecka, 
arch. J. Szerszeń, inż. P. Pecenik.

4 Zespół autorski w składzie: arch. K. Guranowska-Gruszecka, inż. J. Kołodziej, inż. P. Pecenik i później 
inż. T. Siemek.
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zowanym obszarze zaproponowano system ciągów pieszo-jezdnych, w  tym 
jeden z tramwajem. Ten projekt również nigdy nie doczekał się realizacji.

W maju 2017 roku w Oddziale Warszawskim SITKom5 odbyła się prezen-
tacja dotycząca przebudowy ul. Marszałkowskiej na odcinku od Pl. Konsty-
tucji do ul. Królewskiej. Projekt został przygotowany przez jedną z procowni 
projektowych w Warszawie. Autor przedstawił 4 warianty rozwiązań, z któ-
rych jeden zakładał stworzenie ciągu pieszo-tramwajowego na tym odcinku. 
Okazało się jednak, że Autor przez ciąg pieszo-tramwajowy rozumie torowi-
sko tramwajowe odgrodzone plotkami lub inną formą zabezpieczajacą pie-
szych przed wejściem pod tramwaj.

Do dnia dzisiejszego powstało kilka rozwiązań ciągów pieszo-tramwa-
jowych w  różnych miastach Polski. Niektóre z  nich otwarcie nawiązują do 
rozwiązań znanych w świecie, inne są bardziej zachowawcze. 

Następne ilustracje przedstawiają również polskie rozwiazania bardziej 
zbliżone do przykładów światowych. 

Ilustracja 6. Wrocław, ul. Szewska

Źródło: jak w ilustracji 4.

podsumowanie
Wspólna przestrzeń pieszo-tramwajowo istniała od czasupojawienia się 

w miastach tramwajów. Wprawdzie kiedyś nazywano to po prostu ulicą, ale 
funkcja, jaką ona spełniała odpowiadała dzisiejszej organizacji ruchu.

Tramwaj jest niewątpliwie przyjaznym środkiem transportu w miastach. 
W strefach zewnętrznych miast powinien pełnić funkcję sprawnego i w miarę 

5 SITKom – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP przy Naczelnej Organizacji 
Technicznej.
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szybkiego środka transportu, na wydzielonym torowisku z priorytetem ruchu 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

W  obszarach cetralnych miast lub historycznych jego rola powinna być 
inna. Tam tramwaj powinnien być zintegrowany zarówno z ruchem pieszym, 
jak i z otaczajacą go zabudową.

Przykłady z całego świata wyraźnie wskazują na tego rodzaju tendencje. 
Gdyby władze Warszawy podjęły decyzję o  zastąpieniu uciążliwego ruchu 
autobusowego na ciągu historycznym Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Kra-
kowskie Przedmieście tramwajem, mógby to być to doskonały przykład stwo-
rzenia ciągu pieszo-tramwajowego. Przykład z Bordeaux we Francji pokazuje, 
jak można taki ciąg pieszo-tramwajowy wpisać w  otaczającą go zieleń (ilu-
stracja 7).

Ilustracja 7. Tramwaj w Bordeaux

Źródło: jak w ilustracji 4.

Również proponowany tramwaj z Ochoty do Miasteczka Wilanów mógł-
by w tym ostatnim być prowadzony jako ciąg pieszo-tramwajowy.

Zalety linii tramwajowych:
– Linie tramwajowe mogą przebiegać niezależnie od systemu ulic.
– Pas ruchu zajmowany przez tramwaj jest węższy od pasa ruchu dla autobusu. 
– Tramwaj jest pojazdem długowiecznym, trwałym, co zmniejsza koszty jego 

amortyzacji.
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– Tramwaj jest w większości warunków tańszy w eksploatacji niż autobus. 
Mając mniejsze opory toczenia może łatwo wykorzystać jazdę z wybie-
gu, hamując może zwracać energię do sieci, mniejsze jest zużycie energii 
w przeliczeniu na pasażera.

– Tramwaj praktycznie nie emituje zanieczyszczeń – przez to przyczynia się 
do poprawy warunków ekologicznych w mieście (zanieczyszczenia może 
jednak emitować elektrownia zasilająca).

– Tramwaj ma większą pojemność przewozową niż autobus.
– Tramwaj jest mniej wrażliwy na niekorzystne warunki atmosferyczne (go-

łoledź czy opady).
– Praca silników elektrycznych jest znacznie cichsza niż spalinowych, co daje 

większy komfort akustyczny wnętrza pojazdu.
– Silnik elektryczny łatwo znosi przeciążenia, ma mniej skomplikowaną 

konstrukcję, co determinuje mniejszy udział czynności konserwacyjno-
-naprawczych niż w przypadku autobusu.

– W  nowych tramwajach coraz częściej są stosowane silniki prądu prze-
miennego, które przyczyniają się do doskonałych parametrów rozruchu, 
zwłaszcza na suchej nawierzchni toru.

– Tramwaj jest pojazdem bardzo bezpiecznym, dzięki zastosowaniu czuwaka 
i hamulców bezpieczeństwa dostępnych dla pasażerów.
Wady linii tramwajowych:

– Trakcja elektryczna i  szynowa wymagają budowy kosztownej infrastruk-
tury, jednak jej efektywność jest znacznie wyższa niż, również kosztowna, 
budowa wydzielonych pasów dla autobusów.

– Koszt jednostkowy nowego pojazdu jest stosunkowo wysoki, ale amor-
tyzacja przewidziana jest na wielokrotnie dłuższy okres niż w przypadku 
autobusu.

– W razie zablokowania toru, awarii, wykolejenia lub wypadku z udziałem 
tramwaju przejściowemu zatrzymaniu ulegają kolejne pociągi na tej samej 
linii, czemu można częściowo przeciwdziałać, budując mijanki linii tramwa-
jowej jak również wprowadzając do eksploatacji tramwaje dwukierunkowe.

– Budowa i utrzymanie linii tramwajowych ma ekonomiczny sens jedynie 
tam, gdzie istnieją odpowiednio duże i skupione potoki pasażerskie.

– Przejazdowi tramwajów towarzyszy hałas, który można zminimalizować 
dzięki starannemu utrzymaniu infrastruktury i technologiom wyciszającym 
torowiska (elastyczne wkładki między torowiskiem a podłożem).

– Szyny rowkowe wbudowane w jezdnię są zagrożeniem dla użytkowników 
rowerów i motorowerów. Problem ten eliminowany jest za pomocą gumowej 
wkładki poddającej się naciskowi obrzeża koła tramwaju, jednak wytrzy-
mującej nacisk koła roweru.
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Development of pedestrian Streets with tramway in 
the World and in poland

summary

The aim of the article is to signal the problems connected with the 
operation of the tramway tracks in city centres based on the example of 
solutions in Europe and in Poland.

The growth of vehicle traffic in cities has led to an inevitable return to 
solutions that give pedestrian priority in traffic in central areas of cities.

The creation of pedestrian streets with tramways in these areas has 
become a natural form of traffic organisation.
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