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1 WSTĘP 

 

Plan mobilności jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie zarządzania zachowaniami 

komunikacyjnymi.  Zarządzanie to1, zorientowane na kształtowaniu popytu, w konsekwencji 

nakłania użytkowników systemu transportowego do zmian w sposobie użytkowania 

poszczególnych środków transportu. Odpowiada na wyzwania stawiane przed wzrastającą 

mobilnością mieszkańców i uzależnieniem od korzystania z samochodów osobowych oraz 

wspiera mobilność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju w sposób ekonomiczny 

zwiększając tym samym dostępność centrów ekonomicznych, polepszając jakość życia, 

zdrowotność i bezpieczeństwo, a także zmniejszając negatywny wpływ transportu na 

środowisko naturalne.  

Podstawowym celem zarządzania zachowaniami komunikacyjnymi jest uzyskanie bardziej 

zrównoważonej mobilności. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez realizację szeregu 

mniejszych wymagań: 

 Zachęcenie do zmiany nastawienia i zachowań komunikacyjnych,  

a w konsekwencji zwiększenie wykorzystania zrównoważonych środków 

transportu, tj. transportu zbiorowego, transportu wspólnego, ruchu pieszego, 

ruchu rowerowego oraz transportu bimodalnego 

 Rozwój zrównoważonych środków transportu i w konsekwencji wzrost 

dostępności do systemu transportowego dla wszystkich mieszkańców  

i organizacji, 

 Zaspokojenie potrzeb transportowych przez bardziej efektywne i zintegrowane 

wykorzystanie istniejącej infrastruktury transportowej i urbanistycznej, 

 Ograniczenie liczby i długości podróży samochodem osobowym, a także 

zapotrzebowania na te podróże, co w konsekwencji wpłynie na spadek 

natężenia ruchu na drogach, 

 Zintegrowanie poszczególnych środków transportu i ułatwienie przesiadek,  

w tym koordynacja rozkładów jazdy w publicznym transporcie zbiorowym, 

 Zwiększenie efektywności ekonomicznej całego systemu transportowego. 

Plan mobilności określa poszczególne elementy zarządzania zachowaniami komunikacyjnymi, 

opiera się na analizie stanu istniejącego, zachowując jednocześnie odpowiedni poziom 

elastyczności, umożliwiający bieżące oddziaływanie na występujące uwarunkowania 

zewnętrzne oraz stosowanie nowych pomysłów. 

 

                                                      
1 Na podstawie: Zarządzanie zachowaniami komunikacyjnymi, Materiał w formie pisanej 2003, Wyniki 
finansowanych przez UE prac badawczych w dziedzinie transportu miejskiego 
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2 BADANIA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY 

NIEPOŁOMICE 
 

Podstawą opracowania planu mobilności jest identyfikacja zachowań komunikacyjnych oraz 

potrzeb przewozowych mieszkańców obszaru, objętego Planem. W tym celu przeprowadzono 

badania ankietowe na próbie ok. 5,5 % populacji gminy, analizę napełnień w środkach 

publicznego transportu zbiorowego, a także badania ankietowe wśród pracowników firm 

zlokalizowanych na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Wyniki przedstawiono 

w punktach poniżej. 

 

2.1 Badania ankietowe mieszkańców gminy 

 

Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie łącznie na terenie gminy Niepołomice 

mieszka 26 446 osób, z czego 11 365 osób w mieście Niepołomice i 15 081 na terenie dwunastu 

sołectw. Wywiady ankietowe, w ramach których ankieterzy zadali pytania dotyczące zachowań 

komunikacyjnych przeprowadzono wśród 1437 mieszkańców miasta  

i gminy zamieszkałych w 440 gospodarstwach domowych, wybranym proporcjonalnie do liczby 

zaludnienia poszczególnych Sołectw. Ogółem poddano ankietowaniu 5,43 % całej populacji 

gminy. Wśród ankietowanych osób 49,9 % stanowiły kobiety, zaś 50,1 % mężczyźni.  

 

Tabela 2.1 Zestawienie liczby ankietowanych osób i gospodarstw domowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Największą liczbę ankietowanych stanowiły osoby w wieku 31-40, 41-50 i 21-30 lat. 

Tabela 2.2 Wiek ankietowanych osób 

 
Źródło: opracowanie własne 

 
Liczba osób zamieszkujących jedno gospodarstwo domowe na terenie całej gminy jest bardzo 
wysoka. Tylko w Zabierzowie Bocheńskim średnia liczba osób w gospodarstwie wynosi poniżej 

4 osób, w pozostałych miejscowościach ponad 4 osoby, a w miejscowości Słomiróg nawet 
ponad 5 osób. 

 

Tabela 2.3 Średnia liczba osób w ankietowanych gospodarstwach domowych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Struktura mieszkańców, pod względem ich codziennego zajęcia przedstawia się następująco: 

 

 

Rysunek 2.1 Struktura mieszkańców Gminy Niepołomice pod względem 
 ich codziennego zajęcia 

 Źródło: opracowanie własne 
 

Ponad połowę ankietowanych mieszkańców gminy (57,96%) stanowią osoby czynne 

zawodowo, pracujące w domu lub poza nim. Uczniowie szkół (podstawowej, gimnazjum  

i średniej) oraz studenci to ponad 21% populacji gminy. Ankieterzy badający zachowania 

komunikacyjne tej grupy, zadali respondentom pytania dotyczące ich codziennych podróży – tj. 

gdzie znajduje się cel tych podróży, jaki środek transportu wybierają oraz jaki jest powód 

wskazanego wyboru. 

 

Rysunek 2.2 Lokalizacja celów podróży mieszkańców do miejsc pracy lub nauki 
Źródło: opracowanie własne 

W obrębie gminy Niepołomice pozostaje codziennie 59,3% mieszkańców. 

Strukturę wyboru środków transportu w codziennych podróżach do miejsca pracy i nauki 

przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2, natomiast w podróżach na zakupy na rysunkach 2.3  

i 2.4. Dla podróży do miejsca pracy i nauki uwzględniono rozróżnienie związane z porą roku: 

lato i zima.  
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Rysunek 2.3 Rodzaj środka transportu wybieranego przez mieszkańców gminy w podróżach  
do miejsc pracy i nauki – lato 
 Źródło: opracowanie własne 

 

 

 
 

Rysunek 2.4 Rodzaj środka transportu wybieranego przez mieszkańców gminy w podróżach  

do miejsc pracy i nauki – zima 

 Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2.5 Rodzaj środka transportu wybieranego przez mieszkańców gminy w podróżach  
na zakupy 

Źródło: opracowanie własne 
 

Dominującym środkiem transportu w podróżach mieszkańców gminy jest samochód. Jest 

najczęściej wybierany zarówno w przypadku dojazdów do miejsc pracy i nauki, jak  

i w podróżach na zakupy.  

Każdy środek transportu ma stałą grupę odbiorców – świadczy o tym niewielkie zróżnicowanie 

pomiędzy sposobem realizacji podróży obligatoryjnych w okresie letnim i zimowym.  

Samochód wybierany jest przede wszystkim ze względu na możliwość realizacji podróży  

w najkrótszym czasie. Dużą popularnością cieszy się również wśród osób ceniących sobie 

wygodę jazdy. Te dwa najczęściej wybierane argumenty uzyskały ponad 68% wskazań. Osoby, 

dla których samochód jest niezbędny do pracy stanowią niecałe 8,5% grupy. Niecałe 5,5% 

ankietowanych sądzi, że oferta transportu zbiorowego jest za słaba. 
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Wykres 2.1 Przyczyny wyboru samochodu jako podstawowego środka transportu 
Źródło: opracowanie własne 

Ponad 97% zamieszkujących Gminę posiada dostęp do samochodu jako kierowca lub pasażer, 

ponad 81% posiada rower, natomiast tylko 7,5% wykupuje bilet okresowy na transport 

zbiorowy.  

Należy zaznaczyć, że zarówno rower jak i transport zbiorowy wybierane są w zdecydowanej 

większości przypadków z powodu braku dostępu do samochodu oraz w celu zaoszczędzenia na 

kosztach podróży. Największa grupa użytkowników rowerów jako powód wyboru tego środka 

transportu wskazała dbałość o kondycję fizyczną. 

 

 
 

Rysunek 2.6 Dostępność mieszkańców gminy do samochodu 
Źródło: opracowanie własne 

0,00%

2,18%
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najkrótszy czas podróży
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Rysunek 2.7 Dostępność mieszkańców gminy do roweru 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

 
 
 

Rysunek 2.8 Deklarowane posiadanie biletów okresowych do transportu zbiorowego 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 2.2 Powody wyboru transportu zbiorowego 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 2.3 Powody wyboru roweru 
Źródło: opracowanie własne 

Zdecydowana większość ankietowanych od lat realizuje podróże obligatoryjne tymi samymi 

środkami transportu. Wśród osób, które zmieniły środek transportu w okresie ostatnich 5 lat 

dominują osoby częściej podróżujące w przeszłości transportem publicznym. 

0,00%
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2,09%
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3,97%

5,02%
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36,83%
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Wykres 2.4 Zmiana środka transportu w podróżach do miejsc pracy i nauki  
w ostatnich 5 latach 

 Źródło: opracowanie własne 
 

W ramach badania respondenci wskazywali odczucia w zakresie potrzeby zmiany  

środka transportu wykorzystywanego w codziennych dojazdach do pracy lub szkoły. Ponad 85% 

ankietowanych zadowolonych jest z obecnego stanu, natomiast wśród osób wskazujących na 

potrzebę zmian głównym powodem są zbyt długi czas dojazdu oraz fakt, że obecne dojazdy są 

męczące. 

 

Wykres 2.5 Potrzeba zmiany środka transportu 
Źródło: opracowanie własne 

Wyniki badań świadczą, że obecnie potencjał zmiany środka transportu na transport zbiorowy 

lub rower jest niewielki. Ponad 88% respondentów wskazało brak rozwiązań, które mogłyby 

wpłynąć na zmianę ich dotychczasowych zachowań komunikacyjnych. Sytuacja ta może 

0,35%

0,63%

1,18%

4,31%

93,53%
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nic się nie zmieniło

1,82%

3,23%

4,65%

4,92%

85,38%
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tak, mam problemy z zaparkowaniem

tak, obecne dojazdy są za drogie

tak, obecne dojazdy są zbyt długie

tak, dojazdy są męczące

nie
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wynikać z braku atrakcyjnej alternatywy w postaci nowoczesnego, kursującego z dużą 

częstotliwością transportu zbiorowego, a także kompleksowego systemu dróg rowerowych. 

 

Wykres 2.6 Co zachęciłoby Cię do codziennych podróży transportem zbiorowym? 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 2.7 Co zachęciłoby Cię do codziennych podróży rowerem? 
Źródło: opracowanie własne 

 

Główne kierunki przemieszczeń mieszkańców gminy Niepołomice przedstawiono w podziale na 

miejscowości leżące na terenie gminy. Cele podróży zlokalizowane w Krakowie, dla lepszej 

czytelności wyników zagregowano do rejonów, do których najczęściej realizowane są podróże, 

tj. na cele zlokalizowane w Nowej Hucie, Płaszowie, Podgórzu, Prokocimiu oraz pozostałych 

rejonach. 

0,00%

0,07%

0,21%

0,56%

1,81%

4,04%

5,21%

88,10%
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bezpieczna droga rowerowa do pracy lub miejsca nauki

nic mnie nie przekona
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Tabela 2.4 Rozkład celów podróży w Krakowie 

 

Źródło: opracowanie własne 

Podobnie, wyniki zestawiono dla celów podróży zlokalizowanych na terenie Niepołomic. 

 
Tabela 2.5 Rozkład celów podróży w Niepołomicach 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2.6 Rozkład celów podróży w podziale na obszary gminy 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

Rysunek 2.9 Udział podróży do miejsc pracy i nauki rozpoczynających się w gminie 
Niepołomice 

Źródło: opracowanie własne 
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2.2 Badania wśród pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 

 

Badania ankietowe, w ramach których ankieterzy zadali pytania dotyczące zachowań 

komunikacyjnych przeprowadzono wśród 1940 pracowników Niepołomickiej Strefy 

Inwestycyjnej. Wśród ankietowanych osób 25,7% stanowiły kobiety, zaś 74,3% mężczyźni.  

Struktura ankietowanych pracowników, pod względem miejsca zamieszkania przedstawia się 

następująco: 

 

Wykres 2.8 Struktura pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej pod względem 
miejsca zamieszkania 

 Źródło: opracowanie własne 
 

Ponad 80% ankietowanych pracowników mieszka poza terenem gminy Niepołomice. 

Największy odsetek stanowią osoby mieszkające w Krakowie. Oznacza to, że zdecydowana 

większość osób pracujących w firmach zlokalizowanych na terenie Niepołomickiej Strefy 

Inwestycyjnej codziennie realizuje co najmniej dwie podróże obligatoryjne. Wyjątek mogą 

stanowić osoby pracujące zdalnie np. z wykorzystaniem telekonferencji, telepracy itp. 

Praktycznie wszyscy ankietowani posiadają dostęp do co najmniej jednego samochodu. Brak 

możliwości korzystania z indywidualnego samochodu zadeklarowało zaledwie  

1% respondentów. Ponad 80% ankietowanych ma możliwość zaparkowania samochodu  

w miejscu pracy. Badania wykazały, że kierowcy nie korzystają z systemu Parkuj i Jedź (P+R). 
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Rysunek 2.10 Dostępność pracowników do samochodu 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 2.11 Lokalizacja miejsc parkingowych dla pracowników 
Źródło: opracowanie własne 

 

Duża dostępność do samochodów osobowych oraz miejsc parkingowych zlokalizowanych  

w miejscu pracy w bezpośredni sposób przekładają się na bardzo niską popularność transportu 

zbiorowego. Fakt posiadania biletu okresowego wykazało niecałe 10% ankietowanych. 
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Rysunek 2.12 Deklarowane posiadanie biletów okresowych do transportu zbiorowego – 
pracownicy 

 Źródło: opracowanie własne 
 

Strukturę wyboru środków transportu w codziennych podróżach do i z miejsca pracy  

z uwzględnieniem pory roku przedstawiają Rysunek 2.13 i Rysunek 2.14. 

 

 

 
 

 

Rysunek 2.13 Rodzaj środka transportu wybieranego przez pracowników w podróżach  

do miejsca pracy – lato 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2.14 Rodzaj środka transportu wybieranego przez pracowników w podróżach  
do miejsca pracy – zima 

Źródło: opracowanie własne 
 

Jak wspomniano powyżej dominującym środkiem transportu w podróżach pracowników jest 

samochód. Niezależnie od pory roku korzysta z niego największa liczba podróżnych. Wśród 

pozostałych sposobów przemieszczania się największą popularnością cieszą się przewozy 

obsługiwane przez prywatnych przedsiębiorców. Podróże Komunikacją Miejską w Krakowie 

realizowane są przez ok. 2,5 - 3% ankietowanych.  

Samochód wybierany jest z uwagi na najkrótszy czas realizacji podróży, a także największą 

wygodę przejazdu. Ponad jedna piąta respondentów dojeżdżających samochodami jako powód 

korzystania z nich wskazuje brak atrakcyjnej oferty transportu zbiorowego, a 5,55% - brak drogi 

rowerowej. 
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Wykres 2.9 Przyczyny wyboru samochodu przez pracowników jako podstawowego środka 
transportu 

 Źródło: opracowanie własne 
 

Transport zbiorowy stanowi alternatywę dla osób nieposiadających dostępu do samochodu. 

Daje możliwość uzyskania oszczędności na kosztach podróżowania. Tylko niecałe  

4% użytkowników wybiera transport zbiorowy z powodu trudności z parkowaniem samochodu. 

 

Wykres 2.10 Powody wyboru transportu zbiorowego przez pracowników 
Źródło: opracowanie własne 

Pomimo iż dostęp do roweru posiada ponad 65% ankietowanych osób, w dojazdach do pracy 

w okresie letnim wykorzystuje go niecałe 5% respondentów. W miesiącach zimowych odsetek 

osób dojeżdżających rowerem spada do 2,24%. 
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Transport rowerowy wybierany jest przede wszystkim z powodu dbałości o kondycję fizyczną. 

Jedna piąta użytkowników wybiera rower z uwagi na brak konieczności ponoszenia 

bezpośrednich kosztów podróży, a ponad 16% cyklistów z powodu dbałości o środowisko 

naturalne. 

 

Wykres 2.11 Powody wyboru roweru przez pracowników 
Źródło: opracowanie własne 

Blisko trzy czwarte ankietowanych od lat dojeżdża do pracy tymi samymi środkami transportu. 

Podobnie jak wśród mieszkańców gminy, pracownicy którzy zmienili środek transportu  

w okresie ostatnich 5 lat w przeszłości podróżowali transportem publicznym. 

 

Wykres 2.12 Zmiana środka transportu w podróżach do miejsca pracy w ostatnich 5 latach 
Źródło: opracowanie własne 

Badania wśród pracowników miały również na celu określenie potencjału zmiany środka 

transportu. Potrzebę zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń zadeklarowało ponad 61% 

badanych. Dla zdecydowanej większości z nich aktualny środek transportu jest zbyt drogi.  
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Na potrzebę zmiany środka transportu wpływa również w dużej mierze czas jazdy oraz 

zmęczenie powodowane dojazdami. 

 

Wykres 2.13 Potrzeba zmiany środka transportu wśród pracowników 
Źródło: opracowanie własne 

Wśród głównych czynników, które mogłyby zachęcić do realizacji codziennych podróży 

transportem zbiorowym, wskazano większą częstotliwość kursowania, niższy koszt oraz 

skrócenie czasu podróży.  

Z badań wynika, że realizacja parkingu w systemie P+R nie miałaby znaczącego wpływu na 

zmianę zachowań komunikacyjnych. 

 

Wykres 2.14 Co zachęciłoby Cię do codziennych podróży transportem zbiorowym? 
Źródło: opracowanie własne 

W przypadku transportu rowerowego główną rolę odgrywa bezpieczna i dostosowana do 

potrzeb cyklistów infrastruktura. Dla jednej piątej osób ankietowanych czynnikiem, który 

zachęciłby ich do realizacji podróży rowerem byłyby środki finansowe. 
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Wykres 2.15 Co zachęciłoby Cię do codziennych podróży rowerem? 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Rysunek 2.15 Udział podróży ankietowanych do miejsc pracy zlokalizowanych w NSI 
Źródło: opracowanie własne 

2.3 Podróże koleją 

Pomiar liczby pasażerów w pociągach w gminie Niepołomice został przeprowadzony  

w czwartek 10 marca 2016r., w godzinach od 4:29 – 23:30. Objęto nim wszystkie pociągi 

7,84%

9,65%

20,29%

29,04%

33,18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

zadaszony parking przy przystanku transportu
zbiorowego

bezpieczna droga rowerowa do przystanku transportu
zbiorowego

zachęta finansowa od pracodawcy

bezpieczna droga rowerowa do pracy lub miejsca nauki

nic mnie nie przekona



25 

 

operatora Przewozy Regionalne sp. z o.o., kursujące na linii nr 91 zatrzymujące się na stacji 

Podłęże oraz przystanku Staniątki. Odnotowano liczbę pasażerów wsiadających, liczbę 

pasażerów wysiadających, napełnienie, a także godzinę i minutę odjazdu pociągu. 

 
W wyniku pomiaru uzyskano wyniki, które zostały przypisane do kierunków jazdy. Jako Kierunek 
A rozumie się relację pociągu w kierunku Krakowa, natomiast jako Kierunek B rozumie się relację 
pociągu w stronę Tarnowa. 
 

 
Wykres 2.16 Liczba pasażerów wsiadających, wysiadających oraz wymiana pasażerska na 

przystanku Staniątki – kierunek A 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Wykres 2.17 Liczba pasażerów wsiadających, wysiadających oraz wymiana pasażerska na stacji 

Podłęże– kierunek A 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 2.18 Liczba pasażerów wsiadających, wysiadających oraz wymiana pasażerska na 
przystanku Staniątki – kierunek B 

 Źródło: opracowanie własne 
 

 
Wykres 2.19 Liczba pasażerów wsiadających, wysiadających oraz wymiana pasażerska  

na stacji Podłęże– kierunek B 
 Źródło: opracowanie własne 

 

Statystyki łączne liczby pasażerów wsiadających oraz wysiadających, a także wymiany 
pasażerskiej dla dnia pomiarowego przestawia tabela 2.7. 

 
Tabela 2.7 Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających w ciągu doby  

oraz wymiana pasażerska 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 2.20 Wymiana pasażerska dla poszczególnych kierunków 

Źródło: opracowanie własne 

W godzinach porannych i przedpołudniowych dominują pociągi w kierunku Krakowa, 

zapewniające dowozy do stolicy Małopolski, natomiast w godzinach popołudniowych  

i wieczornych pociągi zapewniające odwozy z aglomeracji krakowskiej w kierunku Tarnowa.  W 

ciągu doby pasażerowie częściej korzystają z przystanku Staniątki, niż ze stacji Podłęże.  

Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić, że zdecydowana większość pasażerów 

korzysta z transportu kolejowego zarówno podczas dojazdu do pracy lub szkoły, a także podczas 

powrotów do miejsca zamieszkania. 
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2.4 Podróże aglomeracyjną komunikacją autobusową KMK 

Na mocy porozumienia z Gminą Miejską Kraków, teren gminy Niepołomice obsługiwany jest 

w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Przez obszar gminy przebiegają dwie linie 

aglomeracyjne zwykłe i jedna linia aglomeracyjna przyspieszona: 

Linie aglomeracyjne zwykłe: 

 211 Kombinat - Igołomska, Wyciąska, Drożyska, Brzeska, Niepołomice, Wola Batorska, 

Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska, Chobot – Chobot Leśniczówka;  

 221 Mały Płaszów - Surzyckiego, Rybitwy, Rączna, Łutnia, Brzegi, Grabie, Niepołomice - 

Niepołomice Dworzec; 

Linie aglomeracyjne przyspieszone: 

 301 Powstańców Wielkopolskich - Wielicka, Wieliczka, Zakrzów, Podłęże, Staniątki, 

Niepołomice - Niepołomice Dworzec; 

 

Rysunek 2.16 Układ linii aglomeracyjnych na terenie gminy Niepołomice, dla których 
organizatorem jest Gmina Miejska Kraków 

 Źródło: kmkrakow.pl 
 
W oparciu o badania napełnień w pojazdach komunikacji zbiorowej przeprowadzone w roku 

2013 oraz 2014 wykonano analizę w zakresie potoków pasażerskich na liniach autobusowych 

KMK:  211, 221 i 301 w dzień roboczy, sobotę i niedzielę. Liczbę pasażerów wsiadających 

i wysiadających analizowano na przystankach zlokalizowanych w granicach gminy Niepołomice. 

Dobowe potoki pasażerów dla poszczególnych linii, dla dnia roboczego, soboty  

i niedzieli, przedstawiono na kolejnych wykresach. 
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Wykres 2.21 Dobowe potoki na linii 211 – dzień roboczy – kierunek Kombinat – 

 Chobot Leśniczówka;  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

 

 
Wykres 2.22 Dobowe potoki na linii 211 – dzień roboczy –  

kierunek Chobot Leśniczówka – Kombinat;  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 
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Leśniczówka do autobusu linii 211 wsiadło 107 osób, wysiadło zaś 247 osób. 
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W ciągu doby w dniu roboczym na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa  

do autobusu linii 211 wsiadły 302 osoby, wysiadły zaś 123 osoby. 

 

 
 

Wykres 2.23 Dobowe potoki na linii 211 – sobota – kierunek Kombinat – Chobot Leśniczówka 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 
 

Wykres 2.24 Dobowe potoki na linii 211 – sobota – kierunek Chobot Leśniczówka – Kombinat 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

W ciągu doby w sobotę na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku Chobot 

Leśniczówka do autobusu linii 211 wsiadło 207 osób, wysiadło zaś 148 osób. 

1 0 3
13

2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 01
10 12

24

0 1
7 7 11 7 6 3 1 5

16
4

13 11

0

20

40

60

80

100

120

140

[p
as

.]

Wsiadło Wysiadło Napełnienie

5 5 3

22

4 4 5 3
9

4 2
9

4 2 0

33

5 4 20 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 2 4
0

26

1 1 1

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

[p
as

.]

Wsiadło Wysiadło Napełnienie



31 

 

W ciągu doby w sobotę na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa do autobusu linii 

211 wsiadło 125 osób, wysiadły zaś 42 osoby. 

 

Wykres 2.25 Dobowe potoki na linii 211 – niedziela – kierunek Kombinat – Chobot 

Leśniczówka 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

Wykres 2.26 Dobowe potoki na linii 211 – niedziela – 
 kierunek Chobot Leśniczówka – Kombinat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 
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W ciągu doby w niedzielę na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku Chobot 

Leśniczówka do autobusu linii 211 wsiadło 25 osób, wysiadło zaś 108 osób. 

W ciągu doby w niedzielę na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa do autobusu linii 

211 wsiadło 95 osób, wysiadło zaś 28 osób. 

 

 
Wykres 2.27 Dobowe potoki na linii 221 – dzień roboczy – kierunek Mały Płaszów – 

Niepołomice Dworzec 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

 
Wykres 2.28 Dobowe potoki na linii 221 – dzień roboczy – kierunek Niepołomice Dworzec – 

Mały Płaszów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 
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W ciągu doby w dniu roboczym na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku 

Niepołomice Dworzec do autobusu linii 221 wsiadło 67 osób, wysiadły zaś 224 osoby. 

W ciągu doby w dniu roboczym na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa do autobusu 

linii 221 wsiadły 222 osoby, wysiadło zaś 65 osób. 

 

 
Wykres 2.29 Dobowe potoki na linii 221 – sobota – kierunek Mały Płaszów – Niepołomice 

Dworzec 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

 
Wykres 2.30 Dobowe potoki na linii 221 – sobota – kierunek Niepołomice Dworzec –  

Mały Płaszów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 
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W ciągu doby w sobotę na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku Niepołomice 

Dworzec do autobusu linii 221 wsiadło 31 osób, wysiadły zaś 94 osoby. 

W ciągu doby w sobotę na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa do autobusu linii 

221 wsiadło 120 osób, wysiadły zaś 33 osoby. 

 

 
Wykres 2.31 Dobowe potoki na linii 221 – niedziela – kierunek Mały Płaszów –  

Niepołomice Dworzec 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

 
Wykres 2.32 Dobowe potoki na linii 221 – niedziela – kierunek Niepołomice Dworzec –  

Mały Płaszów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

W ciągu doby w niedzielę na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku Niepołomice 

Dworzec do autobusu linii 221 wsiadło 18 osób, wysiadły zaś 83 osoby. 
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W ciągu doby w niedzielę na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa do autobusu linii 

221 wsiadło 75 osób, wysiadło zaś 12 osób. 

 

 
Wykres 2.33 Dobowe potoki na linii 301 – dzień roboczy – kierunek Dworzec Płaszów – 

Niepołomice Dworzec 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

 
Wykres 2.34 Dobowe potoki na linii 301 – dzień roboczy – kierunek Niepołomice Dworzec – 

Dworzec Płaszów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

W ciągu doby w dniu roboczym na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku 

Niepołomice Dworzec do autobusu linii 301 wsiadły 83 osoby, wysiadło zaś 388 osób. 
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W ciągu doby w dniu roboczym na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa  

do autobusu linii 301 wsiadło 437 osób, wysiadło zaś 67 osób. 

 

Wykres 2.35 Dobowe potoki na linii 301 – sobota – kierunek Dworzec Płaszów –  
Niepołomice Dworzec 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

Wykres 2.36 Dobowe potoki na linii 301 – sobota – kierunek Niepołomice Dworzec –  
Dworzec Płaszów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 
W ciągu doby w dniu roboczym na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku 

Niepołomice Dworzec do autobusu linii 301 wsiadły 23 osoby, wysiadło zaś 176 osób. 
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W ciągu doby w dniu roboczym na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa  

do autobusu linii 301 wsiadły 203 osoby, wysiadły zaś 22 osoby. 

 
 

 
Wykres 2.37 Dobowe potoki na linii 301 – niedziela – kierunek Dworzec Płaszów – 

Niepołomice Dworzec 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

 
Wykres 2.38 Dobowe potoki na linii 301 – niedziela – kierunek Niepołomice Dworzec – 

Dworzec Płaszów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 
W ciągu doby w niedzielę na terenie gminy Niepołomice w kierunku przystanku Niepołomice 

Dworzec do autobusu linii 301 wsiadły 22 osoby, wysiadło zaś 139 osób. 

W ciągu doby w niedzielę na terenie gminy Niepołomice w kierunku Krakowa do autobusu linii 

301 wsiadło 131 osób, wysiadło zaś 10 osób. 
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Największa wymiana pasażerów odbywa się na przystanku Niepołomice Rynek. Z przystanku 

zlokalizowanego w centrum miasta korzysta trzy razy więcej podróżnych niż z drugiego  

w zestawieniu przystanku Niepołomice Dworzec. 

Wyniki dla pięciu najbardziej obciążonych przystanków z uwzględnieniem podziału na dzień 

roboczy, sobotę oraz niedzielę przedstawiono w Tabeli 2.8 

 
Tabela 2.8 Dobowe potoki pasażerskie na wybranych przystankach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań napełnień komunikacji zbiorowej ZIKIT 

 

2.5 Charakterystyka oferty prywatnych przewoźników 

Linie komunikacyjne przebiegające przez teren gminy Niepołomice, obsługiwane przez 

prywatnych przewoźników to: 

 Kraków – Wieliczka – Chobot, 

 Kraków – Wieliczka – Niepołomice, 

 Kraków – Wieliczka – Brzezie, 

 Kraków Parking Carrefour Czyżyny – Kraków Wyciąże – Niepołomice ul. Szeroka, 

 Kraków – Niepołomice – Chobot 

 Kraków – Niepołomice – Bochnia 

 Niepołomice – Bochnia. 

Na podstawie rozkładów jazdy przewoźników sporządzono zestawienie ilości kursów 

realizowanych w poszczególnych godzinach i na poszczególnych kierunkach. Jako kierunek A 

przyjęto kursy realizowane w kierunku Krakowa, natomiast jako kierunek B kursy realizowane 

od Krakowa. 

W dniu roboczym do Krakowa wykonywane są 142 kursy, natomiast z Krakowa do Niepołomic 

realizowanych jest 145 kursów, w soboty odpowiednio 74 i 73 kursy, natomiast w niedziele 53 

i 54 kursy. Największa ilość połączeń dostępna jest w godzinach szczytów komunikacyjnych. 

W kierunku Krakowa w dniu roboczym realizowanych jest maksymalnie 12 kursów w godzinie, 

natomiast z Krakowa 10 kursów.  



39 

 

 

Wykres 2.39 Liczba kursów prywatnych przewoźników – kierunek A 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 2.40 Liczba kursów prywatnych przewoźników – kierunek B 
Źródło: opracowanie własne 

Na terenie gminy funkcjonuje także komunikacja realizowana przez prywatnych przewoźników 

i współfinansowana przez Gminę Niepołomice. Taka usługa funkcjonuje na trasach  

 Suchoraba – Niepołomice  

 Kraków – Niepołomice – Chobot (wyłącznie w nocy). 

Ponadto, mieszkańcy południowych obszarów gminy, z uwagi na bliskość trasy DK94, mają 

możliwość korzystania także z oferty prywatnych przewoźników kursujących drogą krajową  

w kierunku Krakowa lub Bochni. 
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2.6 Parkowanie 

W ramach analizy parkowania przeprowadzono badania rotacji pojazdów na istniejących 
parkingach w centrum Niepołomic oraz wzdłuż ulic o wzmożonej liczbie parkujących pojazdów, 
a także w Zabierzowie Bocheńskim. Badania, polegające na obserwacji zajętości miejsc 
postojowych przeprowadzono w godzinach 6:00 – 10:00 oraz 14:00 – 18:00  
z zachowaniem 30 minutowego interwału pomiarowego. Zbiorcze wyniki badań czasu postoju 
pojazdów na poszczególnych ulicach przedstawiono w tabelach poniżej. 
  

 

Rysunek 2.17 Obszar Niepołomic objęty analizą parkowania 
Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2.9 Długość postoju pojazdów w rejonie centrum Niepołomic 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 2.10 Czas postoju pojazdów w rejonie centrum Niepołomic 

Źródło: opracowanie własne 

 

Klientami obu płatnych parkingów w centrum – naprzeciw Ratusza i w Rynku -  są  

w większości osoby korzystające z postoju do jednej godziny. Biorąc pod uwagę liczbę osób 

korzystających z tych miejsc postojowych i ich dużą rotację, uznaje się za zasadne utrzymanie 

odpłatności za postój w tych miejscach.  
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Tabela 2.11 Długość postoju pojazdów w rejonie ul. Bocheńskiej 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
Tabela 2.12 Czas postoju pojazdów w rejonie ul. Bocheńskiej 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W rejonie ulicy Bocheńskiej i na parkingu przy Kościele występuje wzmożone parkowanie  

w godzinach popołudniowych, a postój w dużej większości trwa do jednej godziny. 
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Tabela 2.13 Długość postoju pojazdów w rejonie Zamku i Placu Targowego 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2.14 Czas postoju pojazdów w rejonie Zamku i Placu Targowego 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Maksymalna zajętość miejsc w rejonie Placu Targowego i ulicy Kazimierza Wielkiego występuje 

w godzinach 8:30 – 10:00, a postój w tym obszarze trwa najczęściej do jednej godziny. 

Wykazane przepełnienie występujące głównie na ulicy Spółdzielczej w godzinach 9:00 – 10.00 

jest wynikiem parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi. 
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Rysunek 2.18 Obszar Zabierzowa Bocheńskiego objęty analizą parkowania 

 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2.15 Długość postoju pojazdów w Zabierzowie Bocheńskim 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 2.16 Czas postoju pojazdów w Zabierzowie Bocheńskim 

 

Źródło: opracowanie własne 

Parkowanie wzdłuż drogi wojewódzkiej 964 przy obiektach handlowych i pod szkołą, a także 

przy ulicy obok straży pożarnej w większości związane jest z krótkotrwałym postojem. 

Stosunkowo niewielka liczba pojazdów pozostawiona jest na okres dłuższy niż 8 godzin,  

co może wskazywać na pracę osób będących właścicielami tych pojazdów w okolicznych 

obiektach, lub funkcjonowania tych miejsc postojowych jako nieformalnego P+R dla osób, które 

kontynuują podróż np. komunikacją zbiorową. 

 
 

2.7 Analiza przestrzenna dostępności do transportu zbiorowego 

 

Wykorzystując profesjonalne oprogramowanie wykonano analizę dostępności przestrzennej do 

przystanków transportu zbiorowego, która została przedstawiona poniżej. 

Na kolejnych mapach pokazano: 

 dostępność czasową do przystanków autobusowych obsługiwanych przez KMK 

(10 minut pieszo). 

 dostępność czasową do przystanków kolejowych (do 10 minut pieszo),  

 dostępność czasową do przystanków kolejowych (do 10 minut pieszo oraz 4000 metrów 

rowerem dla stacji i przystanku kolejowego),  
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Na terenie gminy zlokalizowanych jest 30 par przystankowych oraz 7 przystanków pojedynczych 

(w tym pętli autobusowych).  

Na podstawie przeprowadzonej analizy, w której wyznaczono bufor dostępności pieszej  

do przystanku (dojście do przystanku nie dłuższe niż 10 minut) uzyskano statystki związane  

z liczbą osób i gospodarstw domowych, które objęte są zasięgiem oddziaływania 

poszczególnych przystanków.  

W obrębie wskazanego dojścia do przystanków autobusowych znajduje się 3431 gospodarstw 

domowych, w których zamieszkuje 12611 osób (52% stanowią kobiety – 6603 osoby, pozostałą 

część stanowią mężczyźni – 6008). Największą grupę osób zamieszkujących w tym obszarze  

stanowią kobiety w wieku 30 – 39 lat (1200 osób) oraz mężczyźni z tej samej grupy wiekowej 

(1100 osób)  

 

 

Wykres 2.41 Liczba osób zamieszkujących w obszarze oddziaływania przystanków 
autobusowych (do 10 minut pieszo) 

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 2.19 Dostępność czasowa do przystanków autobusowych obsługiwanych przez KMK (10 minut pieszo) 
Źródło: opracowanie własne  
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Na terenie gminy znajduje się jedna stacja (Podłęże) oraz przystanek kolejowy (Staniątki). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, w której wyznaczono bufor dostępności pieszej  

do przystanku (dojście do przystanku nie dłuższe niż 10 minut) uzyskano statystki związane  

z liczbą osób i gospodarstw domowych, które objęte są zasięgiem oddziaływania 

poszczególnych przystanków. Analogicznie wyznaczono również strefę dostępności rowerowej, 

gdzie założeniem było wskazanie obszaru, z którego możliwy jest dojazd  

w odległości nie większej niż 4000 m.  

W obrębie wskazanego dojścia do przystanku i stacji kolejowej znajduje się 215 gospodarstw 

domowych, w których zamieszkuje 850 osób (54% stanowią kobiety – 463 osoby, pozostałą 

część stanowią mężczyźni – 387 osób). Największą grupę osób zamieszkujących w tym obszarze 

stanowią kobiety w wieku 30 – 34 lata (44 osoby) oraz mężczyźni w wieku 50 – 59 lat (36 osób).  

 

Wykres 2.42 Liczba osób zamieszkujących w obszarze oddziaływania przystanków 
autobusowych (do 10 minut pieszo) 

Źródło: opracowanie własne 

W obrębie wskazanego dojścia do przystanku i stacji kolejowej znajduje się 3717 gospodarstw 

domowych, w których zamieszkuje 13987 osób (52% stanowią kobiety – 7307 osób, pozostałą 

część stanowią mężczyźni – 6680 osób). Największą grupę osób zamieszkujących w tym 

obszarze stanowią kobiety w wieku 30 – 34 lata (700 osób) oraz mężczyźni w tej samej grupie 

wiekowej (645 osób).  
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Wykres 2.43 Liczba osób zamieszkujących w obszarze oddziaływania przystanków 
autobusowych (do 10 minut pieszo) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 2.20 Dostępność czasowa do stacji kolejowych (10 minut pieszo) 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 2.21 Dostępność czasowa do stacji kolejowych (10 minut pieszo i 4000m rowerem) 

Źródło: opracowanie własne 
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2.8 Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz w oparciu o diagnozę zawartą w Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategia 

ZIT KrOF) określono następujące wnioski: 

1. Gmina Niepołomice jest obszarem o dużej dynamice przyrostu ludności, 

charakteryzuje się dodatnim saldem migracji. 

2. W skali Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF), jest ważnym 

wyspecjalizowanym ośrodkiem szkolnictwa zawodowego. 

3. Posiada dobrze rozwinięty rynek pracy. Ok. 7,5 tys. osób wyjeżdża z terenu gminy do 

pracy w Krakowie, natomiast ok. 11,6 tys. mieszkańców realizuje podróż do pracy 

zlokalizowanej na terenie gminy.  

4. Na terenie gminy znajduje się połowa terenów inwestycyjnych zidentyfikowanych  

w obszarze KrOF. W Niepołomicach znajduje się największa w skali KrOF Strefa 

Aktywności Gospodarczej, w ramach której działają firmy m.in. z branży 

motoryzacyjnej, spożywczej, metalowej, materiałów budowlanych, inżynierii czy też 

elektroniki. 

5. Koncepcja systemu transportowego, określona w Strategii ZIT KrOF zakłada,  

że system ten powinien działać głównie w oparciu o transport szynowy i/lub 

autobusowy oraz rowerowy. Realizacja tego założenia może spowodować istotne 

ograniczenie podróży wykonywanych transportem samochodowym, poprzez rozwój 

publicznego transportu zbiorowego. 

6. Głównym obszarem działań w zakresie zarządzania mobilnością mieszkańców gminy 

Niepołomice powinny być podróże wewnątrz gminy oraz do Krakowa i z Krakowa, 

stanowiące zdecydowaną większość przemieszczeń obligatoryjnych. 

7. Ukształtowanie terenu umożliwia rozwój ruchu rowerowego, dlatego należy dążyć  

do rozwoju infrastruktury rowerowej. 

8. Rozwój SKA stanowi istotną szansę dla równoważenia zachowań komunikacyjnych 

mieszkańców. 

9. Niezbędne jest wzmocnienie oferty autobusowego transportu zbiorowego. 

10. Transport zbiorowy i rower wybierane są najczęściej w przypadku braku możliwości 

korzystania z samochodu. 

11. Ponad 85% ankietowanych zadowolonych jest z obecnie wykorzystywanego środka 

transportu, natomiast wśród osób wskazujących na potrzebę zmian głównym 

powodem są zbyt długi czas dojazdu oraz fakt, że obecne dojazdy są męczące. 

12. Obecnie potencjał zmiany środka transportu na transport zbiorowy lub rower jest 

niewielki. Ponad 88% respondentów wskazało brak rozwiązań, które mogłyby wpłynąć 

na zmianę ich dotychczasowych zachowań komunikacyjnych. Sytuacja  

ta może wynikać z braku atrakcyjnej alternatywy w postaci nowoczesnego, 

kursującego z dużą częstotliwością transportu zbiorowego, a także kompleksowego 

systemu dróg rowerowych. 

13. Ponad 61% badanych pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wskazało  

na potrzebę zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Dla zdecydowanej większości  
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z nich aktualny środek transportu jest zbyt drogi. Na potrzebę zmiany środka 

transportu wpływa również w dużej mierze czas jazdy oraz zmęczenie powodowane 

dojazdami. 
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3 KONCEPCJA ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ MIESZKAŃCÓW GMINY 

NIEPOŁOMICE 
 

Zarządzanie mobilnością mieszkańców, w odróżnieniu do tradycyjnego zarządzania 

transportem ukierunkowane jest na ludzi, a nie ruch. Celem nie jest poprawa płynności, czy 

prędkości ruchu, ale jakość życia, zadowolenie społeczeństwa oraz ograniczona ingerencja 

w środowisko naturalne. Podstawą osiągania celów jest bilansowanie liczby podroży 

wykonywanych różnymi środkami transportu, gdzie idealnym założeniem jest przemieszczanie 

się pieszo na odległość do 1km, w większości rowerem na odległość do około 4km oraz 

w większości transportem zbiorowym w podróżach dłuższych. Optymalizacja zachowań 

komunikacyjnych prowadzi docelowo do możliwości uwalniania przestrzeni zajętych na ruch 

pojazdów silnikowych oraz parkowanie i przeznaczania dla spotkań mieszkańców, wypoczynku, 

rekreacji, a także działalności gospodarczej. 

Identyfikacja stanu obecnego w zakresie mobilności mieszkańców Gminy i Miasta Niepołomice 

wykazała duże możliwości wykorzystania roweru jako istotnego środka transportu w 

codziennych podróżach. Ukształtowanie terenu gminy oraz istniejąca  

i planowana infrastruktura sprzyjają promowaniu tego środka transportu jako podstawowego 

w codziennych podróżach obligatoryjnych na krótkich dystansach. Ponadto, duże i atrakcyjne 

tereny zielone w postaci Puszczy Niepołomickiej i dobre powiązanie tego obszaru z centrum 

miasta oraz wałami wiślanymi, wzdłuż których planowana jest Wiślana Trasa Rowerowa 

sprzyjają promowaniu tego terenu jako miejsca rekreacji rowerowej zarówno mieszkańców 

gminy Niepołomice jak i mieszkańców Krakowa czy Gmin sąsiadujących. Deklaracje 

mieszkańców złożone w trakcie przeprowadzanych ankiet wykazały wzrost ruchu rowerowego 

w okresie letnim do 6,71% przy udziale 4,31 % w zimie, jednak przy sprzyjającej infrastrukturze 

i braku bariery wynikającej z ukształtowania terenu (większość gminy jest terenem z niewielkimi 

przewyższeniami) jest to zdecydowanie za mało. Przy dynamicznym przyroście liczby 

mieszkańców, jaki występuje w Gminie Niepołomice, nie bez znaczenia pozostają także kwestie 

konsekwencji nadużywania samochodów w codziennych podróżach jakimi są wzrost kongestii, 

koniczność podejmowania działań antysmogowych czy poszukiwanie nowych rozwiązań z 

zakresu uspokajania ruchu samochodowego w centrach miast. Wysiłki gminy powinny się 

skupić na promowaniu roweru jako szybkiego, taniego i bezpiecznego środka przemieszczania 

się, szczególnie, że prawie 30% mieszkańców gminy pozostaje codziennie na terenie 

Niepołomic, realizując codzienne podróże obligatoryjne do centrum miasta lub do 

Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.  

Obecny podział zadań przewozowych to niespełna 57% mieszkańców podróżujących codziennie 

samochodem, ponad 23% wybierających transport zbiorowych (głównie ofertę prywatnych 

przewoźników) i prawie 20% poruszających się pieszo lub rowerem. Ponad 85% mieszkańców 

zadowolonych z codziennych podróży do miejsca pracy lub nauki to bardzo wysoki wynik, który 

oznacza konieczność wprowadzenia jedynie zmian kosmetycznych, które będą wpływać 

głównie na zmianę zachowań komunikacyjnych grupy mieszkańców wybierających samochód 
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jako podstawowy środek transportu. Spowodowanie zmiany przyzwyczajeń tej grupy i 

nakłonienie ok. 10% do korzystania z transportu zbiorowego i takiej samej grupy do podróży 

pieszych lub rowerowych będzie rozwiązaniem modelowym  

i jednocześnie dużym sukcesem gminy. 

Rekomenduje się zdefiniowanie celu operacyjnego, który pomoże doprowadzić do osiągnięcia 

celu strategicznego jakim jest poprawa jakości życia, jako zrównoważenie podziału zadań 

przewozowych.  

Realnym założeniem jest dążenie do obniżenia udziału samochodu w podróżach wewnątrz gminy 

do poziomu 30% oraz w podróżach do Krakowa do poziomu 40%. 

 

3.1 Szybka Kolej Aglomeracyjna 

 

Rozwój transportu kolejowego stanowi szansę na redukcję liczby codziennych podróży 

wykonywanych transportem indywidualnym. Obecnie około 250 osób wykorzystuje pociąg 

w dojazdach do Krakowa (dane na podstawie pomiarów napełnień w pociągach). Oznacza to, 

że grupa ta stanowi jedynie niewielki procent spośród wszystkich podróży wykonywanych  

do stolicy Małopolski. 

Obecnie oferta na linii kolejowej nr 91 jest mało atrakcyjna. Niska częstotliwość kursowania 

pociągów, brak cyklicznych rozkładów jazdy i obsługa połączeń w większości przypadków 

przestarzałym taborem nie zachęca do korzystania z tej linii.  

Na stacji Podłęże i przystanku Staniątki zatrzymują się pociągi regionalne kursujące na trasach 

Kraków – Tarnów – Rzeszów – Przemyśl, Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica. Sporadyczne 

kursy realizowane są również w innych relacjach (Tarnów – Oświęcim, Rzeszów – Krzeszowice). 

Zgodnie z zapisami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

w województwie małopolskim połączenia na linii Kraków – Tarnów zostaną włączone  

do systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Docelowo, po zakończeniu modernizacji linii E-30, 

pociągi będą kursowały w ramach linii SKA3 w relacji Tarnów – Kraków – Trzebinia,  

a do obsługi połączeń skierowany zostanie nowoczesny tabor.  

Transport kolejowy stanowi podstawę usług przewozowych w Małopolsce. W związku z tym 

zakłada się, że Województwo Małopolskie będzie dążyło do szybkiego rozwoju systemu Kolei 

Aglomeracyjnej, w tym uruchomienia linii SKA3, co najmniej na odcinku Kraków – Tarnów od 

grudnia 2016r., gdzie pociągi będą kursowały minimum z częstotliwością co 60 minut. 

Przedstawione założenie dotyczące kolei stanowi postulat gminy Niepołomice wobec 

Województwa Małopolskiego w zakresie docelowej obsługi. Gmina będzie postulowała 

wprowadzenie pociągów kursujących z częstotliwością co 30 minut co najmniej w okresach 

szczytów komunikacyjnych. 
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Przy docelowym kształcie i przebiegu trzech linii SKA oraz budowie dodatkowych przystanków 

kolejowych Kraków Grzegórzki, Kraków Opolska, Kraków Prądnik, Kraków Bronowice, oraz 

Kraków Sanktuarium w zasięgu dojścia pieszego zlokalizowana będzie znaczna część celów 

podróży mieszkańców gminy Niepołomice.  

 

3.2 Transport zbiorowy autobusowy 

 

Publiczny transport zbiorowy na terenie gminy Niepołomice realizowany będzie w oparciu 

o zasadę zrównoważonego rozwoju. Planowana sieć komunikacyjna uwzględnia oczekiwania 

społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego transportu 

zbiorowego z wykorzystaniem różnych środków transportu, równocześnie promując przyjazne 

dla środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne pojazdy. 

Docelowy system publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy funkcjonował będzie 

zgodnie z następującymi zasadami: 

 Podróże pomiędzy Gminą Niepołomice i Gminą Kraków realizowane będą  

z wykorzystaniem transportu kolejowego organizowanego przez Województwo 

Małopolskie (Linia SKA 3), uzupełnianego autobusowymi liniami aglomeracyjnymi 

uruchamianymi na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Niepołomice 

z Gminą Kraków.   

 Funkcję dowozową do węzłów przesiadkowych oraz rozprowadzającą pasażerów  

po terenie gminy będą pełniły Autobusowe Linie Dowozowe do systemu Szybkiej Kolei 

Aglomeracyjnej. 

 Autobusowe Linie Dowozowe uruchamiane będą przez Województwo Małopolskie przy 

wsparciu finansowym gminy w postaci dotacji celowej – zgodnie z zapisami Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa 

małopolskiego podstawą usług przewozowych na terenie Małopolski jest transport 

kolejowy, uzupełniany siecią regionalnych linii autobusowych oraz siecią dowozowych 

linii autobusowych do wybranych węzłów przesiadkowych uruchamianych w ramach 

planu województwa oraz (dobrowolnie) we współpracy z samorządami powiatów  

i gmin, na kierunkach o dużym natężeniu ruchu pasażerów. 

 Integracja poszczególnych systemów transportu, w tym transportu indywidualnego  

i transportu zbiorowego nastąpi w Głównych Węzłach Transportowych. 

 Do Głównych Węzłów Transportowych podróżni docierać będą pieszo, rowerem, 

samochodem osobowym lub transportem zbiorowym. 

 Lokalnie funkcję integrującą, dodatkowo będą pełniły Punkty Przesiadkowe. 
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3.2.1 Autobusowe linie aglomeracyjne 

 

Zakłada się, iż linie aglomeracyjne nr 211, 221 oraz 301 kursujące na terenie gminy Niepołomice 

będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach. 

Przebiegi linii aglomeracyjnych: 

 211 Kombinat – Niepołomice Centrum – Chobot Leśniczówka 

 221 Mały Płaszów – Strefa Inwestycyjna Niepołomice – Niepołomice Centrum 

 301 Dworzec Płaszów – Wieliczka – Niepołomice Centrum 

 

 

Rysunek 3.1 Proponowany przebieg linii aglomeracyjnych 
Źródło: Opracowanie własne 

 

3.2.2 Autobusowe linie dowozowe 

 

Zgodnie z zapisami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

Województwa Małopolskiego przewozy na linii kolejowej nr 91 zostaną włączone do systemu 

Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w ramach linii SKA 3. W celu poprawy dostępu do transportu 

kolejowego zakłada się uruchomienie Autobusowych Linii Dowozowych. Linie te będą pełniły 

zarówno funkcję dowozową do węzłów przesiadkowych, jak również rozprowadzającą 

pasażerów po terenie gminy. 
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Co do zasady Autobusowe Linie Dowozowe na terenie gminy Niepołomice organizowane będą 

przez Województwo Małopolskie. Gmina, na podstawie stosownego porozumienia  

z Województwem, będzie partycypować w kosztach funkcjonowania tych linii. Rozkład jazdy 

poszczególnych linii dowozowych dostosowany zostanie do rozkładu jazdy pociągów,  

w sposób umożliwiający pasażerom bezpieczną i bezproblemową przesiadkę pomiędzy 

środkami transportu. W przypadku zmian w rozkładzie jazdy pociągów nastąpi aktualizacja 

rozkładów jazdy linii dowozowych. 

Proponuje się wprowadzenie dwóch linii na terenie gminy Niepołomice: U-A-SKA31, U-A-

SKA32.  

Pierwsza linia oznaczona jako U-A-SKA31 będzie kursować z Chobotu do stacji Podłęże przez 

centrum miasta Niepołomice. Zakłada się, że rozkład jazdy będzie skoordynowany z odjazdami 

pociągów ze stacji Podłęże.  

 U-A-SKA31 Podłęże – Niepołomicka Strefa Inwestycyjna – Niepołomice Centrum – Wola 

Zabierzowska – Chobot 

 Przebieg: Stacja kolejowa Podłęże – Trawniki – Diesla - Grabska – Płaszowska – 

Kościuszki (DW 964) – Niepołomice Rynek - 3 Maja – Batorego – Zabierzowska – DW964 

– Chobot. 

Autobusy obsługujące linię U-A-SKA31 będą rozpoczynać i kończyć swój bieg przy terminalu 

autobusowym zlokalizowanym po północnej stronie stacji kolejowej w Podłężu.  

Linia oznaczona jako U-A-SKA32 zapewni dowozy pasażerów z miejscowości: Suchoraba, 

Zagórze, Słomiróg, Bodzanów, Zakrzowiec, Staniątki do stacji Podłęże. Dodatkowo jej zadaniem 

będzie lokalna obsługa pasażerów mieszkających w południowej części gminy Niepołomice. 

Rozkład jazdy będzie skoordynowany z odjazdami pociągów ze stacji Podłęże. 

 U-A-SKA32 Suchoraba – Zagórze – Słomiróg – Bodzanów – Zakrzowiec - Staniątki – 

Podłęże  

 Przebieg: Suchoraba – DK94 – Zagórze – Słomiróg – Bodzanów – Zakrzowiec – Droga 

Królewska – Zagórska – Klasztorna – Piłsudskiego – Podłęże.  

Autobusy obsługujące linię U-A-SKA32 będą rozpoczynać i kończyć swój bieg przy terminalu 

autobusowym zlokalizowanym po północnej stronie stacji kolejowej w Podłężu.  

Ponadto, proponuje się nadanie linii aglomeracyjnej 301 kursującej z Dworca w Płaszowie,  

do Niepołomic, charakteru linii dowozowej, poprzez skierowanie jej do stacji kolejowej  

w Podłężu oraz stacji Wieliczka Rynek. Połączenie centrum Niepołomic oraz centrum Wieliczki 

z koleją zapewni pasażerom możliwość osiągnięcia celów podróży wzdłuż linii SKA 1 i SKA 3.  

Wymienione powyżej trasy poszczególnych linii komunikacyjnych należy traktować jako 

wytyczne kierunkowe do tworzenia siatki połączeń. Zakłada się, że okresowo prowadzone będą 

obserwacje napełnień autobusów. W celu dostosowania oferty przewozowej  

do rzeczywistych potrzeb pasażerów może nastąpić modyfikacja tras przebiegu poszczególnych 

linii komunikacyjnych. 
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Rysunek 3.2 Proponowany przebieg linii dowozowych 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3.2.3 Węzły przesiadkowe 

 

Docelowo na terenie gminy Niepołomice stworzone zostaną dwa rodzaje węzłów 

przesiadkowych: 

 Główne Węzły Transportowe – zlokalizowane w miejscach z przewidywanym znacznym 

ruchem przesiadkowym, integrujące co najmniej trzy środki transportu. Docelowo 

wyposażone będą w zadaszone perony kolejowe lub autobusowe, parkingi rowerowe 

B+R, miejsca umożliwiające bezpieczne zatrzymanie pojazdu podwożącego pasażera w 

celu kontynuowania podróży transportem zbiorowym K+R, pełny system informacji 

pasażerskiej, biletomaty oraz fakultatywnie parkingi samochodowe funkcjonujące w 

systemie P+R. 

 

Planowana lokalizacja Głównych Węzłów Transportowych na terenie gminy: 

 Niepołomice centrum – nowa lokalizacja, 

 Podłęże – stacja kolejowa na linii nr 91, 

 Staniątki – przystanek kolejowy na linii nr 91. 
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Fotografia 3.1 Proponowany przebieg linii dowozowych 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Przy ul. Kolejowej na działce nr 1605/2 planowana jest nowa lokalizacja dworca  
autobusowego w Niepołomicach. Na etapie projektowania obiektu zaleca się uwzględnienie 
wszystkich funkcji jakie powinien spełniać jako główny węzeł przesiadkowy, a więc zadaszone 
perony autobusowe oraz systemy P+R, B+R i K+R. 
 

W miejscu obecnego dworca, przy Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa planowany jest 

parking samochodowy.  

 Punkty przesiadkowe – zlokalizowane w miejscach z przewidywanym mniejszym 

ruchem przesiadkowym, wykorzystywane przede wszystkim do obsługi linii lokalnych. 
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Punkty te, docelowo powinny posiadać wybrane elementy systemu informacji 

pasażerskiej, a w miarę możliwości zatokę parkingową dla samochodów osobowych  

i stojaki rowerowe. 

Planowana lokalizacja Punktów przesiadkowych na terenie gminy: 

 pętla Chobot Leśniczówka, 

 pętla w Suchorabie 

 pętla w Zabierzowie Bocheńskim 

 pętla w Woli Batorskiej. 

 

3.3 System P+R, B+R oraz K+R 

 

3.3.1 System P+R 

 

Park and Ride (po polsku: Parkuj i Jedź) oznacza system parkingów przesiadkowych, których 

założeniem jest pozostawianie na nich pojazdów przez użytkowników i przesiadka do środków 

publicznego transportu zbiorowego. Są to parkingi lokalizowane przy węzłach przesiadkowych, 

przystankach metra czy przystankach kolejowych w celu kontynuowania podróży. W przypadku 

gminy Niepołomice proponuje się koncepcję budowy parkingów Park and Ride przy 

przystankach kolejowych (Podłęże oraz Staniątki) oraz budowę obiektu przy dworcu 

autobusowym w Niepołomicach. 

Ze względu na konkurencyjność środka transportu, jakim jest kolej w stosunku do samochodu 

osobowego, proponuje się rozwijanie systemu Park and Ride w gminie Niepołomice w oparciu 

o planowaną ofertę SKA do Krakowa. Średni czas dojazdu pociągu z przystanku Podłęże do 

Krakowa Głównego to 25 minut. Dla porównania czas dojazdu samochodem na tej samej trasie 

w ruchu swobodnym to 31 minut, natomiast uwzględniając kongestię nawet 45 minut. 

Autobusy kursujące na trasie Niepołomice – Kraków - Kombinat osiągają czas przejazdu również 

około 35 minut, co czyni system Park and Ride bardzo atrakcyjnym, zapewniając w centrum 

Krakowa wiele możliwości kontynuowania podróży w różne części miasta zważywszy na fakt, że 

cel około 2/3 podróży z gminy Niepołomice do Krakowa znajduje się w inny rejonie niż Nowa 

Huta czy Płaszów.  

Niepołomice Dworzec 

W związku z planami Gminy, dotyczącymi przeniesienia dworca autobusowego  

z ul. Spółdzielczej na ul. Kolejową proponuje się utworzenie w nowej lokalizacji parkingu 

działającego w systemie P+R na co najmniej 50 pojazdów. 

Park and Ride Podłęże i Park and Ride Staniątki 

W gminie Niepołomice poza parkingiem zlokalizowanym przy dworcu autobusowym proponuje 

się wykonanie parkingów przy stacjach kolejowych na linii nr 91 (Podłęże oraz Staniątki). 

Zgodnie z planem rozwoju połączeń aglomeracyjnych SKA, zakłada się, że poza funkcjonującymi 
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już liniami SKA nr 1 i 2, w grudniu 2016 roku zostanie uruchomiona kolejna linia SKA 3 do 

Tarnowa. Planowane jest uruchomienie przewozów w takcie co najmniej  

60 minutowym.  

Przy stacji kolejowej Podłęże proponuje się wykonanie dwóch parkingów w systemie P+R na 

około 180 pojazdów łącznie, oraz zaplanowanie zatoki autobusowej możliwie najbliżej wejścia 

do przejścia podziemnego.  

 

Rysunek 3.3 Propozycja lokalizacji parkingów P+R oraz zatoki autobusowej przy stacji Podłęże 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przy przystanku kolejowym Staniątki proponuje się wykonanie po południowej stronie linii 

kolejowej parkingu na 120 pojazdów, zatoki autobusowej oraz zatoki K+R. 

 

 
 

Rysunek 3.4 Propozycja lokalizacji parkingu P+R, zatoki autobusowej oraz miejsc postojowych 
K+R przy stacji Staniątki 

 Źródło: opracowanie własne 
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3.3.2 System B+R 

 

Bike and Ride oznacza parkingi przesiadkowe, których założeniem jest pozostawianie na nich 

rowerów przez użytkowników i przesiadka do środków publicznego transportu zbiorowego. 

Parkingi te są zadaszone i wyposażone w stojaki dla rowerów. Parkingi Bike and Ride 

są lokalizowane zazwyczaj przy parkingach Park and Ride, jako ich integralny element. 

W przypadku gminy Niepołomice propozycja obsługi systemem Bike and Ride dotyczy 

parkingów przy dwóch stacjach kolejowych zlokalizowanych na terenie gminy Niepołomice 

(Podłęże oraz Staniątki), a także przy dworcu autobusowym w Niepołomicach. 

Parkingi powinny być zlokalizowane możliwie blisko wejścia na peron. Powinny być oświetlone 

oraz monitorowane. Proponuje się, aby wiata miała wymiary 6 m x 5 m, co daje w sumie  

30 m2 powierzchni. Pozwala to na zamontowanie 12 stojaków dla rowerów typu odwrócone 

ucho lub dwóch stojaków spiralnych. W pierwszym przypadku możliwe będzie przypięcie około 

30 rowerów, natomiast w drugim około 40 rowerów. Dach może mieć konstrukcję drewnianą 

dwuspadową wykonaną z dachówki lub blachy.  

Szacunkowy koszt budowy wiaty różni się w zależności od propozycji: 

 wiata zabudowana ze ścianami – około 52 502,00zł, 

 wiata otwarta bez ścian – około 36 502,00zł, 

 wiata postawiona na podłożu z kostki brukowej (bez fundamentu) – około 20 000,00zł2. 

 

Fotografia 3.2 Przykład wiaty przeznaczonej dla rowerów w systemie Bike and Ride przy 
dworcu kolejowym w Słupsku; Źródło: materiały własne 

 
 

                                                      
2 Biuletyn cen obiektów budowlanych BCO, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa 
Promocja Sp. z o.o., Zeszyt 69/2015 (1617), IV kwartał 2015r. 
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Fotografia 3.3 Przykład stojaków rowerowych typu odwrócone ucho na parkingu Bike and 
Ride w Słupsku; Źródło: materiały własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 System K+R 

 

Kiss and Ride (pol. Pocałuj i Jedź) oznacza specjalne wyznaczone zatoki lub miejsca parkingowe 

równoległe do jezdni przeznaczone do postoju pojazdów do kilku minut (zwykle od 1 do 3 

minut), z których korzystają osoby podwożące lub odbierające pasażerów. Zatoki są 

lokalizowane przy węzłach przesiadkowych (w tym przy przystankach kolejowych). Założeniem 

jest, aby zatoki były zlokalizowane możliwie blisko peronu, aby osoba podwożona miała 

niewielką odległość dojścia na peron gdzie będzie oczekiwała na pociąg lub autobus, którym 

będzie kontynuować podróż. 

W gminie Niepołomice zatoki Kiss and Ride powinny powstać przy wszystkich przystankach 

kolejowych obsługujących ruch pasażerski na terenie gminy (Podłęże i Staniątki) oraz przy 

dworcu autobusowym w Niepołomicach. Zatoki mogą być wyznaczone przy pomocy 

oznakowania pionowego, natomiast w przypadku dostępnego miejsca zatoki mogą być 

wyznaczone przy pomocy także oznakowania poziomego. 

Przy stacjach Podłęże proponuje się utworzenie zatoki Kiss and Ride kształtem zbliżonej  

do litery U w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Przy przystanku Staniątki oraz na dworcu 
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autobusowym w Niepołomicach proponuje się zapewnienia miejsca postojowego  

dla pojazdów podwożących innych pasażerów w granicach parkingu typu Park and Ride, gdzie 

dopuszczony byłby darmowy pobyt do kilku minut. Pojazdy, które wjeżdżają w zatokę powinny 

mieć zapewnione wystarczająco dużo miejsca, aby manewrować wewnątrz, a także aby 

zatrzymać się i oczekiwać na pasażera. Optymalna szerokość jezdni w zatoce to 5 lub 6 m. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby maksymalne skrócenie długości przejścia pomiędzy zatoką, 

a peronem w celu zapewnienia wygody osobom korzystającym z systemu. 

 

Fotografia 3.4 Przykład zatoki w systemie Kiss and Ride w Krakowie 
Źródło: http://kmkrakow.pl/ 

 
 
W przypadku budowy systemu Park and Ride, Bike and Ride oraz Kiss and Ride należy przyjąć 

wytyczne i standardy określone w dokumencie pn. „Rekomendacje dotyczące standardów P&R 

na terenie Metropolii Krakowskiej”. Dokument ten jest opracowywany i będzie przyjęty jako 

jednolite wytyczne dla planowania i organizowania parkingów Park and Ride dla całej Metropolii 

Krakowskiej, w tym dla gminy Niepołomice. 
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3.4 Publiczna wypożyczalnia rowerów 

 

Jako uzupełnienie systemu transportowego gminy Niepołomice proponuje się wprowadzenie 

systemu roweru publicznego łączącego centrum Niepołomic, Strefę Ekonomiczną oraz węzły 

przesiadkowe. System należy zaprojektować w taki sposób, aby w przypadku dużej  

popularności istniała możliwość rozszerzenia systemu o kolejne stacje przy osiedlach 

mieszkaniowych oraz innych atrakcjach turystycznych gminy. 

W Gminie Niepołomice system roweru publicznego należałoby wykonać w partnerstwie 

samorządu oraz NSI. Stacje poza Strefą Ekonomiczną (dworzec autobusowy i stacje kolejowe) 

byłyby pod opieką gminy, natomiast zawarte porozumienie pomiędzy strefą jako całością lub 

jej pojedynczymi użytkownikami obligowałoby te podmioty do postawienia stacji  

np. w układzie, gdzie stacje przylegają do poszczególnych firm. 

Powyższy system publicznego roweru byłby przeznaczony przede wszystkim dla mieszkańców 

dojeżdżających do przystanków komunikacji zbiorowej oraz dla pracowników strefy 

ekonomicznej podróżujących do pracy komunikacją zbiorową. Pozwoliłby to na zmianę 

charakteru podróży rowerowej z całego przemieszczenia na etap podróży. 

Rower publiczny ma głównie za zadanie promować tę formę przemieszczania się, czego 

wymiernym efektem powinien być wzrost udziału podróży rowerem kosztem podróży 

transportem indywidualnym. Zmiana ta pozwala na zmniejszenie natężenia ruchu na drogach, 

co wpływa na zmniejszenie emisji spalin i hałasu przede wszystkim w strefach śródmiejskich. 

Uruchomienie systemu publicznych wypożyczalni rowerów należałoby jednak poprzedzić 

dodatkową analizą i odrębnym opracowaniem. 

 

Fotografia 3.5 Przykład stacji w systemie manualnym (Buenos Aires - Argentyna) 
Źródło: www.buenosaires.gob.ar 
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3.5 Koncepcja sieci tras rowerowych 

 

Na podstawie analiz przebiegu istniejących tras rowerowych oraz planowanych inwestycji 

w zakresie liniowej infrastruktury rowerowej w gminach sąsiednich wytyczono proponowany 

przebieg tras rowerowych na terenie gminy Niepołomice. 

Z uwagi na dobrze rozwiniętą infrastrukturę rowerową w gminie, skupiono się głównie na 

inwestycjach umożliwiających połączenie istniejących lub planowanych fragmentów sieci 

rowerowej. W wielu przypadkach, zwłaszcza na terenach miejscowości poza Niepołomicami ze 

względu na brak infrastruktury dla pieszych, zaproponowano tworzenie infrastruktury dla 

rowerzystów jako wspólne drogi dla rowerów i pieszych. W propozycji uwzględniono również 

możliwości terenowe. 

Koncepcję przebiegu tras rowerowych przedstawiono na rysunku. 
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Rysunek 3.5 Proponowany przebieg tras rowerowych w gminie Niepołomice.  
Źródło: Opracowanie własne 

W zależności od usytuowania trasy rowerowej w pasie drogowym zaleca się, aby drogi dla 

rowerów oraz wspólne drogi dla rowerów i pieszych były wykonane z nawierzchni bitumicznej. 

Odcinki wykonane z innej nawierzchni powinny zostać dostosowane  

do powyższego zalecenia.  W przypadku prowadzenia trasy rowerowej na terenach leśnych 

możliwe jest zastosowanie nawierzchni z utwardzonego żwiru.  
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Przebieg tras rowerowych dla odcinków o usytuowaniu mieszanym lub innym niż prowadzenie 

ruchu rowerowego w ruchu ogólnym wraz z numerami działek, przez które przebiegają 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 3.1 Wykaz proponowanych odcinków dróg rowerowych. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 

Dodatkowo proponuje się rozważyć ograniczenie ruchu samochodowego na Drodze 

Królewskiej w weekendy, wakacje oraz okresy o wzmożonym ruchu rekreacyjnym. Ze względu 

na walory przyrodnicze oraz bardzo dobrą nawierzchnię jezdni, biorąc pod uwagę dużą liczbę 
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rowerzystów, rolkarzy oraz innych amatorów sportów, trasa ta mogłaby stać się miejscem 

dedykowanym wypoczynkowi, skupiającą okolicznych mieszkańców z rodzinami oraz licznie i 

chętnie odwiedzających to miejsce turystów. Ruch pojazdów silnikowych byłby dopuszczony 

we wskazanych okresach jedynie dla mieszkańców ulicy Droga Królewska.  
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3.6 Propozycja działań miękkich w zarządzaniu mobilnością 

 

Zarządzanie mobilnością obejmuje również działania towarzyszące, nie inwestycyjne 
(tzw. miękkie), obejmujące między innymi: 
 

 środki informacyjne i marketingowe, 

 środki promocyjne, 

 środki organizacyjne, 

 środki edukacyjne. 
 
Podstawowym zadaniem gminy jest szerokie poinformowanie mieszkańców o wykonaniu Planu 
Mobilności, wynikach badań i przedstawionych propozycjach, które powinny zostać 
skonsultowane w trakcie spotkań oraz za pomocą lokalnych mediów i strony internetowej 
Urzędu.  
W razie zgłoszenia istotnych uwag merytorycznych należy poddać zapisy dokumentu korekcie. 
 
Celem konsultacji jest szczegółowe przedstawienie pomysłów gminy na poprawę jakości 
codziennych podróży mieszkańców, w oparciu o kolej oraz komunikację autobusową 
i wytłumaczenie możliwych do osiągnięcia korzyści, przy oszacowanych kosztach. Należy mieć 
na uwadze fakt, iż tak znaczące zmiany wywołują początkowo obawy i złość, dlatego 
niezmiernie ważne jest cierpliwe, merytoryczne i partycypacyjne podejście do dyskusji, 
tonujące jednocześnie emocje. 
 
W ramach wymienionych obszarów proponuje się następujące działania: 
 
Środki edukacyjne 
 

 kampanie w szkołach, 

 kampanie w firmach zlokalizowanych na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, 

 szkolenia z zakresu zarządzania zrównoważona mobilnością dla pracowników Urzędu. 
 
Środki informacyjne i marketingowe 
 

 stworzenie zakładki na stronie Urzędu Miasta i Gminy dotyczącej spraw związanych 
z mobilnością, jednocześnie wspierającą bezpośrednio lub pośrednio planowanie 
codziennych podróży, 

 popularyzowanie poprzez stronę Urzędu Miasta i Gminy oraz drukowane materiały 
informacyjne (np. broszury) zrównoważonych form transportu. 

 
Środki promocyjne 
 

 włączenie się gminy w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, w tym 
"dzień bez samochodu", 

 Włączenie się gminy do sieci wymiany wiedzy i doświadczeń (np. CiViNET / CiViTAS). 
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3.7 Wdrożenie planu mobilności 

Jednym z najtrudniejszych elementów planu mobilności jest samo zaplanowanie procesu 
wdrażania dokumentu.  

Promowanym przez Komisję Europejską podejściem do kreowania mobilności mieszkańców 
obszarów zurbanizowanych są Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban 
Mobility Plan), w którym szczegółowo opisano proces wprowadzania zaplanowanych zmian. 

 

Rysunek 3.6 Proces SUMP 
Źródło: ELTIS.org 

SUMP jest szczegółowo opisanym procesem dochodzenia do optymalnego systemu 
transportowego wybranego terytorialnego obszaru zurbanizowanego. Samorząd decydując się 
na jego przyjęcie stawia przed sobą bardzo ambitne zadania, jednak jego zaawansowanie (nie 
jest konieczne pełne wdrożenie) gwarantuje łatwiejsze pozyskiwanie funduszy unijnych na 
zaplanowane projekty, dlatego zdecydowanie rekomenduje się przyjęcie Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej SUMP jako oficjalnego elementu strategii rozwoju gminy. 

Większość propozycji zawartych w Planie Mobilności może zostać wykorzystana w procesie 
SUMP.  
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