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1.  Synteza istniejących dokumentów polityki transportowej miasta 

Częstochowy 
 

Polityka transportowa Częstochowy zakłada przekształcenie i rozwój systemu transportowego w celu 

poprawy sprawności i bezpieczeństwa przemieszczania osób i transportu towarów przy równoczesnym 

ograniczeniu uciążliwości transportu dla środowiska. Działania te powinny służyć stymulowaniu 

rozwoju gospodarczego i kształtowaniu ładu przestrzennego, poprawie wizerunku miasta będącego 

ośrodkiem o znaczeniu krajowym, jak również światowego centrum kultu religijnego. W szczególności 

założono zapewnienie sprawności funkcjonowania miasta przy rosnącym poziomie motoryzacji, 

poprawę jakości transportu zbiorowego, warunków parkowania, bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

ekonomicznej efektywności transportu oraz ograniczenie uciążliwości transportu dla środowiska. Dla 

sieci drogowej miasta największe znaczenie będzie miała hierarchizacja układu drogowego. 

Strategia zrównoważonego rozwoju jest podstawą polityki transportowej. Polega ona na tym, że 

rezultaty poszczególnych przedsięwzięć dążą do uzyskania równowagi pomiędzy rozwojem 

gospodarczym, osiągnięciem celów społecznych oraz działaniami proekologicznymi. Aby osiągnąć cele 

zrównoważonego rozwoju transportu, Częstochowa założyła zwiększenie efektywności 

funkcjonowania transportu zbiorowego w warunkach zatłoczenia ulic, zapewnienie odpowiednich 

warunków dla ruchu niezmotoryzowanego, modernizację stanu technicznego infrastruktury 

transportowej oraz wydajniejsze jej użytkowanie, oparcie modernizacji i rozwoju systemu 

transportowego na analizie ekonomicznej efektywności oraz realistyczną koncepcję finansowania 

projektów. Powyższe postulaty składają się na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne i stłumienie problemów funkcjonujących w systemie transportowym miasta. Rejony 

newralgiczne, jak centrum miasta priorytetyzować będą transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy, 

w pozostałych istotne będzie zapewnienie niezbędnej liczby miejsc parkingowych, przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiej jakości transportu zbiorowego tych obszarów z centrum. Pierwszeństwo 

w realizacji będą miały projekty modernizacyjne, skupiające się na bardziej efektywnym 

wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury i urządzeń, aby w przeciągu najbliższych lat zdecydowanie 

poprawić jakość transportu zbiorowego i zapobiec pogarszaniu się warunków ruchu w skali miasta 

i regionu. Rozbudowa infrastruktury przewidywana jest w przypadku wystąpienia pewności szybkiej 

realizacji projektu i uwolnienia obszaru od ruchu tranzytowego, usprawnienia transportu zbiorowego 

czy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszelkie działania należy koordynować na poziomie 

regionu. 

Kształtowanie i realizacja polityki transportowej opiera się na działaniach w zakresie planowania 

przestrzennego i urbanistycznego miasta, transportu zbiorowego, układu drogowego i organizacji 

ruchu, parkowania, organizacji i zarządzania, polityki ekonomiczno-finansowej oraz ochrony 

środowiska. 

Powyżej wymienione dziedziny skupiają się na działaniach takich jak:  

 stymulowanie koncentracji miejsc pracy, usług, budownictwa mieszkaniowego w centrum i 

obszarach dobrze skomunikowanych transportem zbiorowym,  

 ograniczenie potrzeby odbywania podróży na dłuższe odległości,  

 uwzględnienie potrzeb ruchu pieszego i rowerowego,  
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 ochrony dróg i ulic układu podstawowego od funkcji obsługi przyległych terenów,  

 egzekwowanie normatywu parkingowego różnego dla Śródmieścia i pozostałych rejonów,  

 rezerwowanie terenu na niezbędne inwestycje drogowe, przystosowanie terenów przy 

dworcach PKP do pełnienia funkcji węzłów integracyjnych,  

 podnoszenie atrakcyjności, sprawności i efektywności transportu zbiorowego,  

 zahamowanie degradacji istniejącej infrastruktury drogowej,  

 modernizacja systemu zarządzania ruchem,  

 realizacja inwestycji drogowych i małych modernizacji na podstawowym układzie drogowym,  

 złagodzenie problemów powodowanych przez ruch samochodów ciężarowych,  

 rozszerzenie zakresu stosowania obszarów ruchu pieszego, stref ruchu uspokojonego, stref 

wolnych od ruchu samochodowego,  

 intensyfikacja działań policji i straży miejskiej,  

 działania na rzecz propagowania bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

 działania eliminujące utrudnienia ruchu pieszego przez samochody,  

 oparcie programów inwestycyjnych oraz przygotowanie projektów na podstawie analiz 

techniczno-ekonomicznych i ocenach wpływu na środowisko,  

 oddzielenie funkcji decyzyjnych od wykonawczych w transporcie zbiorowym,  

 wykorzystanie mechanizmów konkurencji w transporcie zbiorowym,  

 koordynacja planów rozwoju gospodarczego i przestrzennego miasta i ościennych gmin,  

 realizacja wieloletniego planowania finansowego inwestycji transportowych,  

 racjonalizacja wydatków publicznych na subsydiowanie usług przewozowych w transporcie 

zbiorowym,  

 przeznaczenie wpływów z sektora transportu na utrzymania i modernizację dróg, parkingów, 

zasilanie transportu zbiorowego. 

Cele polityki transportowej muszą spotkać się ze zrozumieniem i akceptacją mieszkańców, które to 

wymagają zmiany zachowań i przyzwyczajeń. Z tego powodu niezbędne jest prowadzenie szerokiej 

polityki partycypacyjnej i informacyjnej.  

Polityka transportowa stanowi podstawę dalszych prac nad programami modernizacji i rozwoju 

transportu zbiorowego i układu drogowo-parkingowego, planami operacyjnymi rozwoju i utrzymania 

systemu transportowego, reorganizacją zarządzania transportem zbiorowym, programem rewitalizacji 

systemu transportowego w centrum miasta, wdrożeniem systemu oceny nawierzchni programowania 

robót drogowych, modernizacją systemu zarządzania ruchem w mieście, programem poprawy 

warunków poruszania się osób niepełnosprawnych, koncepcją doskonalenia systemu płatnego 

parkowania. 

Aby stworzyć sieć drogową i komunikacyjną poprawiającą dostępność do infrastruktury transportowej, 

dokument „Założenia do planu rozwoju sieci drogowej miasta Częstochowy na lata 2015-2020” zaleca 

modernizację połączeń drogowych z siecią dróg krajowych, w tym z  planowaną autostradą, 

infrastruktury kolejowej, stanu dróg wylotowych z miasta, usprawnienie ruchu tranzytowego poprzez 

budowę obwodnicy autostradowej, zwiększenie bezpieczeństwa i sprawności sieci poprzez ulepszanie 

organizacji ruchu. Wizja miasta zrównoważonego, rozwijającego się w harmonii z otoczeniem będzie 

spełniona przy prawidłowym rozwijaniu układu drogowo – ulicznego. Najważniejszymi zgłaszanymi 

postulatami były: poprawa układu komunikacyjnego w mieście poprzez budowę nowych ulic np. jako 

uzupełnienie sieci głównych dróg międzydzielnicowych czy stworzenie sieci dróg w dzielnicach 

peryferyjnych, poprawa warunków do jazdy rowerem na terenie miasta poprzez tworzenie ciągów 
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komunikacyjnych dla rowerów, zwiększenie ilości miejsc parkingowych na terenie miasta oraz 

wypracowanie zasad parkowania na terenach gęsto zagospodarowanych. 

Węzły przesiadkowe, jako niezwykle ważne elementy sieci transportowej miasta, stanowią nie tylko 

miejsce, gdzie pasażerowie zmieniają środek transportu, ale miejsca oczekiwania na kontynuowanie 

podróży oraz miejsce uzyskiwania informacji komunikacyjnych. Na terenie miasta Częstochowa 

planowana jest budowa trzech węzłów przesiadkowych: Dworzec Częstochowa Główna, Dworzec 

Stradom, Dworzec Raków. Węzły te są stykiem wielu jednostek organizujących transport w mieście – 

PKP, PKS, miejska komunikacja autobusowa i tramwajowa, prywatni przewoźnicy. Wskazany 

dokument zakłada łącznie ok. 224 000 dodatkowych podróżnych – kierowców samochodów 

osobowych i rowerzystów, korzystających z węzłów na przestrzeni roku. Czynnikiem przyciągającym 

nowych użytkowników ma być budowa parkingów przesiadkowych P&R i B&R. 

Analiza dokonana przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie wytyczyła cele inwestycyjne 

niezbędne dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz osiągnięciu wyżej omówione celów. 

Aby transport zbiorowy w mieście rozwijał się w sposób zrównoważony, był efektywny i konkurencyjny 

opracowano „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, obejmujący swoim 

zakresem zarówno miasto Częstochowę, jak i współpracujące z miastem gminy. Analizie poddano 

obszar objęty Planem Transportowym, uwzględniając punkty charakteryzujące Częstochowę – sieć 

komunikacji i infrastruktury drogowej, ruch pątniczy oraz imprezy masowe. 

Przedstawiono również wyniki analizy mocnych i słabych stron transportu publicznego, w odniesieniu 

do istniejących i przyszłych szans oraz zagrożeń w odniesieniu, do których przedstawiono propozycje 

działań zwiększających atrakcyjność i konkurencyjność transportu publicznego na tle innych rodzajów 

transportu. 

Wspomniany dokument wskazał standardy, wytyczne oraz możliwe kierunki rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury transportu zbiorowego w Częstochowie, unowocześnienie taboru autobusowego 

i tramwajowego, integracji różnych form transportu zbiorowego na terenie miasta.  

Aby transport miejski mógł harmonijnie się rozwijać oraz zwiększać swoje znaczenie w przewozach 

miejskich niezbędne jest zapewnienie mu odpowiedniego miejsca w planach rozwoju przestrzennego. 

Zauważono, iż należy dążyć do maksymalnego usprawnienia przejazdu autobusów komunikacji 

miejskiej na odcinkach ulic: Warszawska, Krakowska oraz alej: Wojska Polskiego, Kościuszki, Wolności, 

Jana Pawła II oraz Najświętszej Maryi Panny. Po rewitalizacji tej ostatniej, zmniejszyła się dostępność 

drogowa Śródmieścia, co należałoby poprawić poprzez plan budowy trasy alternatywnej dla 

al. Najświętszej Maryi Panny, położonej na południe od niej. Poza dostępnością sieci drogowej, 

w centrum miasta występują problemy z płynnością jazdy, co przekłada się na spadek atrakcyjności 

transportu miejskiego. Aby usprawnić płynność jazdy rozważano wprowadzenie krótkich buspasów 

przed przystankami, wyznaczenie antyzatok ułatwiających włączenie się autobusów do ruchu. 

Sprawny i efektywny przewóz pasażerów na terenie miasta Częstochowa wymaga dodatkowych zmian 

w organizacji przewozów, takich jak uruchamianie dodatkowych połączeń autobusowych w dni 

targowe w kierunku dzielnicy Zawodzie, poprawienie dostępności transportu publicznego dla 

pątników, ustalanie tras pielgrzymek w sposób niekolidujący z trasami autobusowymi. Analizy poparte 

postulatami mieszkańców wykazały również, iż konieczne jest dążenie do konstruowania rozkładów 

jazdy tak, aby jak najwięcej linii kursowało bardziej regularnie, z możliwie dużą częstotliwością, 
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unikając pokrywania się czasów odjazdu kilku linii o przynajmniej częściowo pokrywającej się trasie z 

jednego przystanku. 

Analizy przeprowadzone na potrzeby Planu Transportowego wykazały, iż przestarzały 

i wysokoemisyjny tabor jest czynnikiem zniechęcającym do podróżowania transportem zbiorowym. 

Ponad to, unowocześnienie taboru, a tym samym wycofanie autobusów wysokopodłogowych, ma 

uzasadnienie w więcej niż jednym aspekcie. Po pierwsze, tabor powinien być dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, a tym samym być niskopodłogowy bądź niskowejściowy. Po drugie, tabor 

powinien spełniać normy w zakresie emisji zanieczyszczeń lub posiadać ekologiczny napęd 

alternatywny – elektryczny lub zasilany CNG/LNG. Modernizacji powinna ulec również infrastruktura 

transportowa. Wygodna i bezpieczna infrastruktura jest jednym z kluczowych czynników wpływających 

na popularność podróży transportem zbiorowym. Dlatego też uwypuklono niezbędność stworzenia 

lokalnych przepisów zawierających wytyczne projektowania i budowy przystanków dla transportu 

publicznego takie, jak konsekwentne umieszczanie ich na wylotach skrzyżowań. Zaznaczono również 

konieczność wydzielenia pasów dla autobusów, umożliwiając tym samym ich planowy przejazd, 

niezależny od zatorów drogowych, niskiej przepustowości czy geometrii odcinka. Kolejnym postulatem 

było wytyczenie zatok lub antyzatok przystankowych, spowalniających ruch w najbliższym otoczeniu 

przystanku oraz podwyższenie nawierzchni przystanków do poziomu pierwszego stopnia w pojeździe. 

Usprawnienia te podniosą bezpieczeństwo oraz dostępność do transportu publicznego dla osób 

niepełnosprawnych oraz o obniżonej sprawności ruchowej.  

Niezależnie od przebudowy struktury taboru rozważano możliwość uruchomienia połączeń 

przewidzianych do obsługi taborem autobusowym o obniżonej pojemności, zwiększając tym samym 

dostępność transportu publicznego. Jako przykłady rozwiązań tego typu zaproponowano 

wprowadzenie autobusów o napędzie elektrycznym w rewitalizowanych czy zabytkowych częściach 

Śródmieścia, zamianę autobusów przegubowych na standardowe w godzinach wieczornych poprzez 

odpowiednie skonstruowanie rozkładów jazdy, wykorzystanie autobusów o obniżonej pojemności do 

obsługi dzielnic peryferyjnych.  

Aby uzupełnić istniejącą sieć połączeń tramwajowych, a dzięki temu zwiększyć udział podróży 
wykonywanych transportem zbiorowym zaproponowano budowę nowych tras tramwajowych: na 
Parkitkę, na Starym Rakowie oraz do ul. Kukuczki. W dalszej kolejności, długofalowa rozbudowa sieci 
powinna nastąpić na odcinkach: trójkąt manewrowy przy skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z al. Jana 
Pawła II, trasa na Wyczerpy przez Las Aniołowski, rejon ulicy Pascala do węzła na Wyczerpach Górnych, 
trasa do węzła logistycznego i centrów handlowych w dzielnicy Rząsawa, przedłużenie trasy 
kucelińskiej na teren Częstochowskiego Parku Przemysłowego, budowa trasy obwodowej, okalającej 
Śródmieście od zachodu, przez ul. 1 Maja, Pułaskiego i Popiełuszki. Aby zapewnić możliwość 
rozbudowy sieci w przyszłości, należy pozostawić rezerwę terenu przy przedłużeniu ul. Kontkiewicza 
w kierunku wschodnim.  

Usprawnienia układu drogowego powinny dążyć również do zwiększenia ilości miejsc parkingowych na 

terenie miasta. Szczególnym przypadkiem jest zlokalizowanie parkingów przy węzłach przesiadkowych 

aby umożliwić tym samym odbywanie podróży intermodalnych (parkingi typu Park&Ride).  

Wszystkie powyższe postulaty powinny opierać się o zapewnienie pełnej i powszechnej informacji oraz 

zwiększeniu komfortu podróżowania intermodalnego lub wymagającego przesiadki na inne linie. 

Bardziej efektywna sieć komunikacji miejskiej wymaga reorganizacji układu połączeń i rozkładów linii, 

a co za tym idzie usprawnienia połączeń i lepszej obsługi obszaru, zwiększeniu dostępności dla 

wszystkich użytkowników. Dotyczy to również zorganizowania ruchu w sposób ułatwiający zmianę 
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środka transportu z miejskiego na lokalny. Aby to urealnić należy zbudować zarówno Centrum Obsługi 

Pasażera jak i węzły przesiadkowe. Plan Transportowy zakłada integrację Centrum Obsługi Pasażera 

z węzłem w rejonie dworca PKP. Dodatkowo, węzły przesiadkowe powinny być zlokalizowane 

w Śródmieściu oraz w dzielnicach, gdzie generowany jest ruch pasażerski. Miejsca przesiadek powinny 

być wyposażone w punkty informacyjne i sprzedaży biletów np. poprzez biletomaty oraz posiadać 

standard zakładany dla wszystkich miejskich przystanków: wyposażony w ławki, wiaty oraz inne 

elementy poprawiające warunki oczekiwania na pojazd, informację o rozkładzie jazdy, trasach, cenach 

biletów, zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Następnym z usprawnień, jakie 

rekomendowane jest w omawianym dokumencie jest wprowadzenie biletu elektronicznego, który 

pozwoliłby na integrację wielu przewoźników w jednym systemie transportowym oraz umożliwiłby 

wprowadzenie różnych form odpłatności za korzystanie z komunikacji miejskiej przez różne grupy 

pasażerów. 

Kolejnym z omawianych aspektów było wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań teletechnicznych przy 

organizowaniu informacji pasażerskiej. Plan Transportowy rekomenduje zastosowanie wyświetlaczy 

na przystankach transportu miejskiego, zwłaszcza w kluczowych węzłach przesiadkowych oraz 

w centrum miasta, które informowałyby podróżnych o rzeczywistych czasach przyjazdów, 

opóźnieniach, objazdach, trasach każdej z linii. Poza informacjami zamieszczanymi na przystankach, 

zaproponowano komunikację z użytkownikami za pomocą internetu oraz wiadomości tekstowych. 

Szeroki dostęp do informacji pozwala lepiej zaplanować podróże odbywane transportem zbiorowym, 

a tym samym zwiększyć ich atrakcyjność.  

Aby poprawić punktualność oraz prędkość przejazdu transportu zbiorowego, zgodnie z zaleceniami 

Planu Transportowego, należy wprowadzić priorytety dla komunikacji miejskiej wraz z określeniem 

miejsc i sposobem ich stosowania. Poza wspomnianym już udzieleniu priorytetu dla transportu 

zbiorowego za pomocą wydzielenia pasów autobusowych, Plan Transportowy postuluje 

o zamontowanie urządzeń detekcji wykrywających i udzielających priorytetu pojazdom komunikacji 

miejskiej przed pozostałymi uczestnikami ruchu. Inną formą usprawnienia proponowanego 

w omawianym dokumencie była instalacja sygnalizacji świetlnej dla autobusów oraz na przystankach, 

pozwalającej na sprawniejszy przejazd przez skrzyżowania jak i wyjazd z przystanków. 

Na potrzeby budowy omawianego dokumentu przeprowadzono badania potoków pasażerskich, 

obejmujących wszystkie linie dzienne komunikacji autobusowej, dzięki którym określono obraz 

optymalnego układu linii komunikacyjnych, popytu na usługi transportowe, dobór pojemności taboru. 

Uzupełnieniem wspomnianych badań była ankieta przeprowadzona pod kątem zwyczajów 

komunikacyjnych częstochowian, oceny stanu komunikacji miejskiej oraz przyszłych oczekiwań. Na 

podstawie badań, mieszkańcy Częstochowy określili listę postulatów przewozowych składających się 

na: punktualność, wygodę, niezawodność, dostępność, regularność, częstotliwość, prędkość, 

bezpośredniość połączeń, koszt, informacja. Respondenci zgodnie ocenili, iż kultura prowadzących 

pojazdy, warunki podróżowania oraz bezpieczeństwo podróży stanowią najsilniejszą stronę 

częstochowskiej komunikacji miejskiej. Najgorzej oceniono ceny biletów, ich kontrolę oraz informację 

w pojazdach i na przystankach. Badania potoków pasażerskich przedstawiły sytuację popytu i podaży 

w komunikacji dla każdej z linii. Na ich podstawie zaproponowano dobór pojemności pojazdów - na 

większości linii wystarczające powinno być wykorzystywanie standardowych autobusów 12-

metrowych, a tym samym obniżenie wykorzystywania autobusów przegubowych. Badanie 

potwierdziło również zasadność obsługi części linii oraz kursów autobusami o obniżonej pojemności. 



 

7 
 

Postulat ten nie dotyczy Śródmieścia i jego okolic, które są dla większości pasażerów punktami 

przesiadkowymi lub celami podróży, a co za tym idzie – w miarę zbliżania się do Śródmieścia liczba 

pasażerów narasta a następnie utrzymuje się na stałym poziomie. Na podstawie wyników badań 

potoków pasażerskich uważa się, iż optymalna struktura taborowa MPK powinna zawierać: 40 

autobusów przegubowych, 100 autobusów standardowych oraz 6-8 autobusów o obniżonej 

pojemności.  

Plan transportowy sugeruje potrzebę wytyczania nowych ciągów komunikacyjnych dla rowerów, czego 

efektem powinna być poprawa warunków do jazdy rowerem, nie tylko rekreacyjnie ale również w 

celach transportowych. Jednym z proponowanych udogodnień jest stworzenie warunków do przewozu 

rowerów środkami transportu zbiorowego. 

Aby osiągnięcie powyższych celów można było zrewidować w sposób obiektywny, dokument zakłada 

przeprowadzenie kompleksowych badań marketingowych potrzeb przewozowych, popytu, preferencji 

oraz zachowań transportowych mieszkańców Częstochowy oraz poziomu świadczonych usług. 

Zrównoważony rozwój transportu publicznego, a w tym jego rozbudowa, zasady organizacji, ochrona 

środowiska naturalnego, dostępność dla osób niepełnosprawnych, stosowanie zapisów Białej Księgi 

opisane w Planie Transportowym stały się punktem odniesienia dla wyników przeprowadzonych badań 

zachowań transportowych, a tym samym narzędziem monitorującym zmiany zachodzące od momentu 

badań przeprowadzonych dla celów powstania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla miasta Częstochowa. 
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2. Analiza stanu istniejącego elementów systemu transportowego 

w Częstochowie 
 

2.1. Dane statystyczne 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Częstochowa w 2015 roku liczyła 229 086 

mieszkańców, gdzie 53% z nich stanowią kobiety, a 47% mężczyźni. Statystyczny częstochowianin ma 

43,5 lat, co czyni go nieznacznie starszym od statystycznego mieszkańca województwa śląskiego oraz 

niemal 3 lata starszym od statystycznego mieszkańca Polski. 

Nieprzerwanie od 2002 roku populacja Częstochowy maleje. We wspomnianym okresie różnica 

w liczbie mieszkańców wyniosła 8,7%. Do powyższej sytuacji przyczynia się zarówno ujemny przyrost 

naturalny wynoszący -954, co odpowiada -4,1 na 1000 mieszkańców oraz ujemne saldo migracji 

zarówno wewnętrznej (-723) jak i zagranicznej (-96). 

62,2% mieszkańców Częstochowy jest w wieku produkcyjnym, 15,1% w wieku przedprodukcyjnym, 

a 22,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Częstochowy 4 643 osób wyjeżdża do pracy do innych 

miast, a 14 836 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów 

do pracy wynosi 10 193. Innymi słowy, na jedną osobę wyjeżdżającą do pracy przypadają 3,2 osoby 

przyjeżdżające do pracy. Bezrobocie w mieście wynosi 11,2%. 

Miasto Częstochowa posiada 246,5 km dróg publicznych o twardej nawierzchni (powiatowe i gminne) 

na 100 km2 powierzchni miasta. Po drogach tych jeździ 479 samochodów osobowych na każdy 1000 

ludności. Wskaźnik motoryzacji systematycznie wzrasta. Do dyspozycji częstochowian dostępnych jest 

ok. 81,3 km ciągów pieszo-rowerowych, 8,8 km pasów rowerowych, 4,6 km dróg rowerowych. 

 

2.2. Parkingi 
 

Częstochowska strefa płatnego parkowania otacza teren Śródmieścia i Starego Miasta, fragment 

Tysiąclecia oraz obejmuje przyległe do niego ulice: 7 Kamienic, 3 Maja, Mirowska, Korczaka, 

Ogińskiego, Grunwaldzka, Zgody, aleja Wolności. W strefie usytuowano 116 parkometrów.  

Opłaty w tej strefie obowiązują przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 9:00 do 17:00. Miejsca pozostawienia pojazdów nie są strzeżone, a taryfa dla całej strefy jest stała. 

Stawki opłat wynoszą: 1 zł dla pojazdów pozostawionych w strefie do pół godziny, 2 zł do jednej 

godziny, 4,40 zł do dwóch godzin, 7,20 zł do trzech godzin oraz 2 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę. 

Dostępne są również abonamenty tygodniowe, dwutygodniowe, miesięczne – na okaziciela lub 

przypisane do pojazdu. Bezpłatnie swój pojazd mogą pozostawić osoby niepełnosprawne. Mieszkańcy 

strefy płatnego parkowania uiszczają opłaty abonamentowe w systemie kwartalnym, a ich wysokość 

zależy od liczby posiadanych pojazdów. 

Strefa płatnego parkowania w Częstochowie nie jest miejscem wolnym od samochodów. Aby 

zmniejszyć ich udział należy podjąć kroki zwiększające skuteczność egzekucji kar za złamanie zasad 
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parkowania, uporządkowania parkowania w obszarach wrażliwych oraz zastąpienie miejsc 

parkingowych w pasach drogowych, miejscami na parkingach miejskich, zlokalizowanymi poza strefą. 

Problem parkowania dotyka również autokarów dowożących pielgrzymów na Jasną Górę, dlatego też 

zasadnym jest zlokalizowanie parkingu dla nich poza strefą, zapewniając tym samym możliwość 

dojazdu za pomocą środków transportu zbiorowego. 

 

 

Rysunek 1 Strefa płatnego parkowania oraz lokalizacja parkometrów w Częstochowie 

 

2.3. Przystanki transportu zbiorowego 
 

Transport publiczny w Częstochowie obsługiwany jest przez sieć autobusową i tramwajową. Przystanki 

obu z nich usytuowane są na terenie całego miasta, szczególnie w jego centralnej części oraz 

dzielnicach: Parkitka, Tysiąclecie, Wrzosowiak, Raków, Ostatni Grosz.  

Poniższa mapa przedstawia zasięg dojścia pieszego liczony od środka ciężkości obszaru 

komunikacyjnego o promieniu 1 km (ok. 12 min.) oraz lokalizację przystanków. Na jej podstawie należy 

zauważyć, iż nie wszystkie przystanki w rejonie pozwalają na dotarcie do nich w określonym wcześniej 

czasie. Błeszno, Dźbów, Zawodzie-Dąbie, Mirów, Kiedrzyn, Grabówka, Lisieniec, Gnaszyn-Kawodzra, 

Północ to rejony, gdzie dotarcie do przystanku jest na granicy lub przekracza zadaną strefę dojścia. 

Stradom czy Wyczepy-Aniołów niemal w całości są potencjalnie obsługiwane przez transport zbiorowy, 

jednak mieszkańcy tych rejonów muszą liczyć się z koniecznością dłuższego dojścia do najbliższego 

przystanku. W niektórych wypadkach widać, że lokalizacja przystanków przy głównej drodze, skraca 
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podróż odbywaną autobusem, jednak zmniejsza wygodę krótkiego dojścia na przystanek, co może 

negatywnie wpływać na decyzje pasażerów, którzy wybiorą inny środek transportu. Należy podjąć 

kroki aby potencjalni użytkownicy, zwłaszcza z rejonów generujących znaczny ruch samochodów 

osobowych, mieli możliwość odbycia wygodnej i jednocześnie szybkiej podróży środkami transportu 

zbiorowego. 

 

 

Rysunek 2 Dostępność piesza od środków ciężkości rejonów komunikacyjnych do przystanków 
transportu zbiorowego w Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

Dla zobrazowania opisanej wcześniej sytuacji posłużyć może kolejna mapa – dostępności dojścia od 

przystanków transportu zbiorowego w promieniu 400 m. Powołując się na badania niemieckie, 

dostępność transportu zbiorowego w równym stopniu co częstotliwość, niezawodność czy cena musi 

konkurować na płaszczyźnie atrakcyjności z transportem indywidualnym. Przewagą ostatniego jest 

możliwość odbycia podróży od drzwi do drzwi, dlatego też należy ponownie przeanalizować układ linii 

oraz przystanków pod kątem dostępności. Dostępność dojścia od przystanku uwypukla braki 

w układzie transportu zbiorowego oraz wskazuje kolejne białe plamy miejsc, z których nierealizowana 

jest możliwość odbywania podróży od drzwi do drzwi, a więc potencjalni użytkownicy wybiorą 

wygodniejszą dla nich alternatywę jaką jest własny samochód. Niemieckie doświadczenia wskazują na 

radykalne, bo dziesięciokrotne, zwiększenie liczbę przystanków. W większości powinny działać jako 

przystanki na żądanie, przebiegać przez osiedla a nie być usytuowanymi na jego skraju, jak do tej pory. 

Zasięg przystanka, dla którego podróż transportem zbiorowym jest konkurencyjna wskazuje, iż w wielu 

przypadkach spełniać będzie on wyłącznie rolę socjalną – korzystać z niego będą osoby bez możliwości 

podróżowania własnym samochodem. Przełoży się to bezpośrednio na dochody z biletów, gdyż grupy 

te obejmują ulgowe taryfy na przejazdy.  
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Rysunek 3 Dostępność piesza od  przystanków transportu zbiorowego w Częstochowie (bardziej 
szczegółowa mapa w załączniku 1) 

 

2.4. Generatory ruchu 
 

W Częstochowie generatory ruchu można przyporządkować do trzech głównych grup: centra 

handlowe i usługowe, obiekty użyteczności publicznej oraz miejsca ruchu turystycznego oraz 

rekreacyjnego. 
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Rysunek 4 Generatory ruchu w Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

 

Centra handlowe i usługowe charakteryzują się dużą dostępnością miejsc parkingowych oraz długim 

czasem codziennej dostępności. Ruch przez nie generowany wzmaga się od rozpoczęcia 

popołudniowego szczytu komunikacyjnego i trwa do godzin wieczornych. Częstochowskie centra 

handlowe umożliwiają podróżowanie różnorakimi środkami transportu: samochodem oraz 

transportem zbiorowym. Do dyspozycji podróżujących udostępnione są miejsca parkingowe 

zlokalizowane bezpośrednio przy centrum oraz przystanki autobusowe czy tramwajowe.  

Przykład Galerii Jurajskiej wskazuje, iż pomimo dostępności wielu linii transportu zbiorowego, drogi 

rowerowej, przeważający ruch odbywa się samochodami osobowymi. Pozostałe centa handlowo-

usługowe generują ruch w analogiczny sposób. 
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Rysunek 5 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Galeria Jurajska w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 6 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu – C. H. Kwadraty w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 7 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu – C. H. Jagiellończycy w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 8 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu – Centrum M1 w Częstochowie 
(bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

Obiekty użyteczności publicznej, jak urzędy, szpitale, uczelnie kładą mniejszy nacisk na zapewnienie 

odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, nie znaczy to jednak, iż zainteresowanie odbywaniem 

podróży do  tychże miejsc samochodem osobowym jest mniejsze. Generatory te przyczyniają się 

w największym stopniu do powstawania zatorów drogowych, pogłębiają problemy z parkowaniem, 

a więc utrudniają poruszanie się po Częstochowie nie tylko innym zmotoryzowanym uczestnikom 

ruchu ale także pieszym czy rowerzystom. 
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Rysunek 9 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu – Politechnika Częstochowska 
(bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

 

 

Rysunek 10 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Szpital Wojewódzki im. 
NMP w Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 11 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Urząd Miasta w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 12 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Starostwo Powiatowe w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

 

Rysunek 13 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Szpital Miejski im. 
Władysława Biegańskiego w Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 14 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Szpital Miejski im. dr 
Tytusa Chałbińskiego w Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

 

Rysunek 15 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Szpital Chorób 
Wewnętrznych w Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 16 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - II Urząd Skarbowy w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 17 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Huta Częstochowa (bardziej 
szczegółowa mapa w załączniku 1) 

 

 

Rysunek 18 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Częstochowski Park 
Naukowo - Technologiczny  (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 19 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Częstochowski Park 
Naukowo - Technologiczny  (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

Ostatnią grupą generatorów są obiekty charakteryzujące się dużymi, acz krótkotrwałymi 

i okolicznościowymi potokami ruchu. Obiekty te zazwyczaj zapewniają określoną liczbę miejsc 

postojowych oraz infrastrukturę przystankową. 
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Rysunek 20 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Jasna Góra  (bardziej 
szczegółowa mapa w załączniku 1) 

 

Rysunek 21 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Stadion Miejski w 
Częstochowie  (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Rysunek 22 Przystanki transportu zbiorowego przy generatorze ruchu - Stadion RKS Raków 
Częstochowa (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

Zrównoważony transport zakłada wykorzystywanie wszystkich środków transportu w podróżach 

codziennych i okazjonalnych. Na decyzje transportowe wpływa między innymi polityka parkingowa 

generatorów ruchu, odległość od przystanku, jego infrastruktura i rozkład jazdy transportu 

zbiorowego, lokalizacja drogi rowerowej i infrastruktury niezbędnej rowerzystom. Udostępnianie 

darmowych parkingów zlokalizowanych bliżej generatorów niż infrastruktury alternatywnych środków 

podróżowania wskazuje na uprzywilejowanie indywidualnego transportu samochodowego oraz 

priorytetyzację działań w zakresie upowszechniania tego środka transportu. Aby odwrócić ten trend 

należy bezwzględnie dążyć do promowania innych sposobów podróżowania. Paleta działań jest bardzo 

szeroka, gdyż mówimy o codziennych dojazdach tych samych użytkowników, których zmiany 

zwyczajów komunikacyjnych można premiować oraz o podróżach okazjonalnych dla których dobra 

informacja i organizacja podróży transportem zbiorowym będzie realną alternatywą. 

Obiekty użyteczności publicznej oraz centra handlowo-usługowe powinny zharmonizować podróże 

swoich pracowników, rozpowszechniając podróże transportem zbiorowym, wspólne podróżowanie 

samochodem czy dojazdy rowerem. Użytkownicy i odwiedzający powinni mieć zapewnione bezpieczne 

i atrakcyjne miejsca pozostawienia pojazdów jednośladowych, bezpieczny i zlokalizowany możliwie 

blisko przystanek transportu zbiorowego z wygodną infrastrukturą oraz wyczerpującą informacją. Ta 

ostatnia kluczowa jest dla podróży incydentalnych jak wydarzenia sportowe, ruch pątniczy czy 

turystyczny. 
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2.5. Ścieżki rowerowe 
 

Zmiana zachowań transportowych na bardziej zrównoważone to krok ku większej dbałości o zdrowie, 

środowisko naturalne, jak i sposób na zredukowanie kongestii na ulicach miasta. Częstochowa jest 

miastem o olbrzymim potencjale rowerowym, który należy wykorzystać aby zamienić część podróży 

odbywanych samochodem osobowym na te odbywane rowerem. Zarówno położenie jak i struktura 

miasta sprzyjają wspomnianej zmianie.  

Infrastruktura rowerowa Częstochowy składa się z ciągów pieszo – rowerowych (ok. 81,3 km), pasów 

rowerowych (ok. 8,8 km), dróg rowerowych (ok. 4,6 km) wynoszących łącznie niemal 95 km. Dostępne 

są również rowerowe stacje naprawcze. Sieć wszystkich ścieżek rowerowych obejmuje znaczną część 

powierzchni miasta, przebiegając w pobliżu ważnych generatorów ruchu jak szkoły, obiekty handlowe, 

atrakcje turystyczne. Sieć ta jest jednak niespójna, uniemożliwia tym samym komfortowe 

podróżowanie rowerem. Brak obsługiwanych relacji przekłada się bezpośrednio na utratę 

konkurencyjności roweru jako środka transportu. Dzielnice takie jak Gnaszyn, Grabówka, Lisieniec, 

Stradom pozbawione są infrastruktury umożliwiającej dotarcie do pozostałych dzielnic Częstochowy. 

Sytuacja dla pozostałych również nie jest idealna. Białymi plamami na mapie dróg rowerowych miasta 

są ulice Kiedrzyńska, Pułaskiego, Św. Barbary, Klasztorna, pozbawiona ciągłości aleja Jana Pawła II, jej 

przedłużenie – ul. Św. Rocha czy aleja Wolności w pobliżu Dworca Głównego PKP. Przerwanie ciągłości, 

zwłaszcza w obszarze, gdzie poczyniono kroki usprawniające podróże rowerowe, może przynieść efekt 

odwrotny do zamierzonego – brak użytkowników oraz zmniejszenie lub pozostanie odsetka 

rowerzystów na dotychczasowym poziomie. Odcinki usytuowane przy granicach miasta mogą stanowić 

podwalinę do odbywania podróży multimodalnych, dlatego też należy bezwzględnie połączyć je tak, 

aby podróż przebiegała spójnie oraz wyposażyć w urządzenia zapewniające komfortową zmianę środka 

transportu (Bike&Ride). 
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Rysunek 23 Sieć ścieżek rowerowych na terenie Częstochowy 

Opierając się na badaniach potwierdzających, iż rower jest najszybszym środkiem transportu 

w podróżach miejskich na odległość nieprzekraczającą 5 km, należy zauważyć jak duży obszar mógłby 

być obsługiwany za jego pomocą. 

 

 

Rysunek 24 Dostępność transportem rowerowym od środka ciężkości rejonu komunikacyjnego w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 
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Na powyższej mapie wskazano dziesięć rejonów o największej liczbie ludności oraz dziesięć rejonów 

o największej liczbie miejsc pracy jak i ich środki ciężkości. Z każdego z nich wyznaczono obszar 

o promieniu 5 km. Należy zwrócić uwagę, iż obszar dostępny dla podróży rowerowych obejmuje 

znaczny obszar Częstochowy oraz, że w zasięgu krótkiej podróży z rejonu mieszkalnego, możliwe jest 

dostanie się do rejonu generującego miejsca pracy i odwrotnie. Szkielet sieci ścieżek rowerowych 

naniesiony na  mapę dostępności potwierdza wcześniejsze twierdzenie o jej niespójności. W zachodniej 

części Błeszna, rejon generujący ruch nie posiada infrastruktury rowerowej pomimo, iż odległość do 

niego nie przekracza wspomnianych 5 km dla 4 gęsto zaludnionych obszarów mieszkalnych. Do rejonu 

przemysłowego w dzielnicy Zawodzie-Dąbie nie sposób dostać się wyznaczoną trasą rowerową inaczej 

niż od strony północnej, a i tam ciągłość trasy zostaje przerwana. Rejony pełniące zarówno funkcję 

mieszkaniową jak i gospodarczą powinny zapewniać szeroki dostęp do infrastruktury rowerowej. Tym 

czasem rejon w dzielnicach Trzech Wieszczów musi posiłkować się ciągami pieszo-rowerowymi 

biegnącymi w pewnym oddaleniu, co wydłuża podróż. Analizując położenie rejonów generujących 

największy ruch, naturalnym wydaje się uzupełnienie sieci o połączenia północy miasta z jego 

południem a więc wprowadzenie ruchu rowerowego na al. Wolności oraz ul. Kiedrzyńską. Można 

zauważyć, że okolice dworców kolejowych leżą w obszarach ruchotwórczych. Zasadnym jest więc 

poprowadzenie tamtędy dróg rowerowych oraz zapewnienie odpowiednich urządzeń jak miejsca 

bezpiecznego postoju dla rowerów, co wzmocni naturalny potencjał przesiadkowy tych miejsc. 

Rejon Starego Miasta oraz Śródmieścia, pokrywający się częściowo z rejonami o największej liczbie 

mieszkańców i miejsc pracy stanowi równocześnie centrum turystyczne miasta, gdzie problemy 

z nadmierną liczbą samochodów są najbardziej zauważalne. Równocześnie zasięg krótkich podróży 

rozpoczynających się z tego centralnego obszaru pokrywa się z siecią dróg rowerowych. Kluczowe 

inwestycje dla Starego Miasta i Śródmieścia pokrywają się z tymi analizowanymi dla obszarów 

ruchotwórczych.  Nadanie im spójnego charakteru wzmocni potencjał rowerowy tej części miasta. 

Może stanowić to pierwszy krok do uruchomienia systemów rowerów miejskich czy wypożyczalni 

rowerowych skierowanych zarówno do mieszkańców jaki i turystów. 
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Rysunek 25 Dostępność transportem rowerowym od środka ciężkości rejonu komunikacyjnego w 
Częstochowie (bardziej szczegółowa mapa w załączniku 1) 

Jak pokazały przykłady europejskich miast, kluczowa dla propagowania codziennych podróży rowerem 

jest spójność sieci. Dzięki strukturze wiążącej ze sobą wszystkie dzielnice wraz z generatorami ruchu, 

możliwym jest skrócenie dystansu, na którym odbywa się podróż. Efekty zmierzone dla hiszpańskich 

miast pokazały kilkunastokrotny wzrost rowerzystów na ulicach w ciągu jednej kadencji samorządu, 

w porównaniu do wyznaczania niepowiązanych odcinków. 

Aby podróż rowerem była atrakcyjna dla mieszkańców Częstochowy, należy zadbać o bezpieczeństwo 

rowerzystów oraz innych uczestników ruchu, dzielących z rowerzystami infrastrukturę transportową. 

Większość z dostępnych dla rowerzystów dróg to ciągi pieszo – rowerowe, gdzie istnieje 

niebezpieczeństwo konfliktów pomiędzy nimi a pieszymi. Zasadnym jest segregacja ruchu pieszego od 

rowerowego. Mogą do tego służyć pasy rowerowe wydzielone w jezdni, kontrapasy na ulicach 

jednokierunkowych. Aby zwiększyć komfort jazdy ulicą, na wydzielonych dla rowerzystów pasach, 

należy zwiększyć poziom bezpieczeństwa na drogach wykorzystując w tym celu urządzenia uspokojenia 

ruchu, urządzenia do automatycznej kontroli, zwiększenie liczby patroli w początkowym okresie 

wdrożenia zmian a także prowadzić audyt bezpieczeństwa dróg i skrzyżowań po których poruszają się 

rowery. Tam gdzie natężenie ruchu jest znaczne, a dopuszczalna prędkość została podniesiona, 

bezwzględnie należy odseparować ruch rowerowy również od ruchu kołowego. Działania te są 

szczególnie istotne przy szkołach. 

Podróże rowerowe cechują się sezonowością. Aby odsetek mieszkańców podróżujących w ten sposób 

zwiększył się również w sezonie jesienno-zimowym, niezbędne jest odpowiednie utrzymanie ścieżek 

rowerowych. Równa, czysta i odśnieżona nawierzchnia może stanowić główny czynnik decyzyjny, 

zwłaszcza podczas krótkich podróży. Infrastruktura rowerowa powinna cechować się nienagannym 

utrzymaniem, niezależnie od pory roku. Doskonałym przykładem powyższego twierdzenia są kraje 

skandynawskie. 

Kluczowym dla  Częstochowy jest szybkie uzupełnienie brakujących elementów rowerowej sieci 

drogowej tak, aby wyznaczenie trasy podróży było intuicyjne, szybkie i bezpieczne, a tym samym 



 

30 
 

konkurencyjne dla podróży samochodem osobowym zarówno dla mieszkańców miasta jak 

i odwiedzających je turystów. 

 

2.6. Wytyczne do projektowania węzłów przesiadkowych 
 

Węzły przesiadkowe stanowią istotny element tkanki transportowej miasta. Naturalnymi węzłami są 

miejsca, gdzie podróż regionalna zamienia się w lokalną, a więc dworce kolejowe, autobusowe, 

lotniska. Częstochowa nie posiada zdefiniowanych węzłów przesiadkowych, jednak istnieją punkty 

posiadające potencjał w tym zakresie. Mowa o dworcach kolejowych – Częstochowa Główna, Stradom, 

Raków oraz dworcu PKS. Węzły przesiadkowe powinny być uniwersalne, a więc służyć nie tylko 

podróżnym spoza miasta ale również mieszkańcom. Często niemożliwym jest zapewnienie 

bezpośredniego połączenia pomiędzy wszystkimi punktami miasta, dlatego też istnieje konieczność 

przesiadki. Aby nie zniechęcała ona podróżnych, jej organizacja musi być jak najefektywniejsza. 

Podróżny opuszczający jeden ze środków transportu nie powinien być zmuszony do pokonywania 

długich odległości pieszo czy przekraczania ulicy, jeżeli nie jest to niezbędne. Miejsca oczekiwania 

powinny być zaprojektowane w sposób ergonomiczny, przyjazny i bezpieczny. Do dyspozycji 

pasażerów powinna być dostępna jasna i czytelna informacja o liniach, kierunkach podróży i rozkładach 

jazdy. Na poprawę komfortu wpływają również informacje o rzeczywistych czasach przyjazdu linii 

obsługujących węzły przesiadkowe.  

Nie należy przy tym zapominać o wyznaczeniu miejsc dla osób chcących kontynuować podróż 

w systemach Park&Ride oraz Bike&Ride. Dla każdego z nich należy wyznaczyć bezpieczne miejsca 

postojowe. Parkingi rowerowe powinny być przynajmniej częściowo zadaszone i wyposażone w system 

monitoringu. 

Projektowane węzły przesiadkowe powinny zostać poddane audytowi tak, aby potrzeby żadnego 

z uczestników ruchu nie był pomijane w procesie transportowym oraz żeby krzyżujące się rodzaje 

ruchu nie stwarzały względem siebie sytuacji niebezpiecznych. Warto wziąć pod uwagę również głos 

mieszkańców, a więc przyszłych użytkowników.  

Wyłącznie zachowanie najwyższych standardów może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności 

podróży odbywanych z przesiadką lub multimodalnych. 

 

 

 


