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Skuteczne środki uspokojenia ruchu stosowane od wielu lat 
na drogach w Holandii mają bezpośredni wpływ na obecny 

stan bezpieczeństwa ruchu w tym kraju. 

Program uspokojenia ruchu na drogach w Holandii 
realizowany jest dotychczas w poszczególnych regionach 

przy braku jakichkolwiek jednolitych unormowań prawnych. 

Realizowany jest jednak niezwykle konsekwentnie, a 
jedynym celem jest uzyskanie odpowiedniego efektu w 

postaci redukcji prędkości, bądź wymuszenia konkretnego 
zachowania użytkownika drogi.

Prezentowane przykłady obrazują różnorodność
stosowanych w Holandii środków uspokojenia ruchu.



Typowy prefabrykowany próg zwalniający o przekroju sinusoidalnym.



Kształt i wymiary prefabrykatów uzależnione są od dopuszczalnej prędkości na drodze.



Rondo typu pinezka na klasycznym skrzyżowaniu czterowlotowym.                    
Skrzyżowanie równorzędne.



Przekrój drogi z asymetryczną lokalizacją przystanków autobusowych w rejonie szkoły.              
Przystanek po lewej stronie na wydzielonej powierzchni jezdni umożliwia oczekiwanie autobusu.



W zbliżeniu widoczna szykana dla samochodów osobowych na powierzchni 
przystanku.



Konstrukcja szykany zapewnia jej 100% skuteczność.



Taki przekrój eliminuje omijanie autobusu korzystającego z przystanku (postój 
krótkotrwały).



Typowa konstrukcja progu przyjaznego autobusom.



Przykład progu wyspowego z przejściem dla pieszych w poziomie chodnika.



Przykład szykany w postaci zawężenia jezdni z progiem zwalniającym.



Konstrukcja tego progu „dyskryminuje” samochody osobowe względem autobusów.



Przykład uspokojenia ruchu na….. drodze dla rowerów. Widoczne oznakowanie 
ostrzegawcze.



Widok powierzchni spowalniającej ruchu na drodze rowerowej. Pojedyncze 
progi w przypadku rowerów nie są skuteczne.



Przykład zamknięcia wlotu drogi lokalnej do drogi zbiorczej za pomocą
bariery z ….żywopłotu.



Widok zielonej bariery od strony drogi zbiorczej. Przejazd możliwy jedynie dla 
rowerów i motorowerów.



Przykład zawężenia przekroju ulicy jednokierunkowej. Po obu stronach możliwe 
równoległe parkowanie pojazdów. 



Skrzyżowanie tej ulicy z ulicą poprzeczną. Powierzchnia wlotu poprzecznego 
wyniesiona w stosunku do drogi z pierwszeństwem przejazdu (zasady ogólne).



Przykład zawężenia przekroju ulicy dwukierunkowej z pierwszeństwem 
przejazdu. Powierzchnia wlotu podporządkowanego wyniesiona.



Przykład prowadzenia drogi dla rowerów przez skrzyżowanie.



Wjazd do strefy „30” – zawężenie przekroju (pas dzielący) i próg 
spowalniający.



Z zawężonego przekroju w strefie „30” korzystają też czasem pojazdy ciężarowe.



Inny przykład wyróżnienia wjazdu do strefy „30”. Tu również charakterystyczna 
jest zmiana przekroju drogi



Pozorny bałagan na wlocie do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną –
powierzchnia dla rowerów wydzielona jest na każdym kierunkowym pasie ruchu. 



Przekrój drogi regionalnej przechodzącej przez obszar zabudowany (50 km/h) –
na wąskiej jezdni wydzielono pasy ruchu dla rowerów i zrezygnowano z 

oznaczenia linii środkowej. 



Linia (powierzchnia) środkowa trwale zabudowana nawierzchnią z kostki 
brukowej.



Możliwości stosowania fizycznych środków 
uspokojenie ruchu na drogach w Polsce.

Aktualny stan prawny dopuszcza możliwość fizycznego ograniczania 
prędkości pojazdów poruszających się po polskich drogach. 

(rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (zał. do Dz.U. nr 220, 

poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.)
- załącznik nr 4. 



Załącznik nr 4 obejmuje m.in. urządzenia do ograniczania 
prędkości pojazdów, które mogą być stosowane jedynie w 
przypadku, gdy inne metody nie są skuteczne. Ponadto 
można je stosować wyłącznie na drogach niższych klas : 
lokalnych, dojazdowych, wyjątkowo zbiorczych. 

W żadnym z polskich aktów prawnych nie są określone 
„inne skuteczne metody”, a urządzenia do ograniczenia 
prędkości to jedynie progi zwalniające i progi podrzutowe.

W Polsce brak dotychczas katalogu typowych rozwiązań
stosowanych w celu uspokojenia ruchu.



Progi zwalniające, które występują jako : listwowe, płytowe lub 
wyspowe, nie mogą być stosowane m.in. na drogach krajowych, 
wojewódzkich, miejskich ekspresowych, głównych ulicach ruchu 
przyspieszonego (GP), ulicach głównych (G), ulicach i drogach po 
których kursuje komunikacja pasażerska, na łukach dróg, mostach, 
w tunelach, itp. Dopuszcza się umieszczanie przed progiem 
elementów wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdu 
(szykan) takich jak : poprzeczne wysepki, kwietniki, i przegrody. 
Nie ma zapisów dotyczących umieszczania takich elementów 
samodzielnie, t.j. bez progów zwalniających.

Progi podrzutowe stosuje się na drogach publicznych wyłącznie w 
obszarze przejść granicznych jako elementy uzupełniające dla 
opuszczanych zapór drogowych. Poza tym można je stosować
tylko poza drogami publicznymi np. na parkingach, jako środek 
dyscyplinujący ruch wewnętrzny.



Przykład szykany na polskiej drodze – ul. Starokościelna w Tychach. 2005 r. 
Skuteczna, ale czy bezpieczna ?



KONCEPCJA ADAPTACJI 
HOLENDERSKICH ŚRODKÓW 

USPOKOJENIA RUCHU                          
W WARUNKACH POLSKICH                  

(na przykładzie miasta Puławy.)

PRZYKŁADY PRZYJĘTYCH 
ROZWIĄZAŃ



Po wytypowaniu obszaru miasta wyznaczone zostały ulice o dopuszczalnej 
prędkości 50 km/h, strefa „30” i wloty ulic lokalnych do zamknięcia.



Następnie wytypowane zostały 
miejsca dla lokalizacji :

-„bram” wjazdowych do strefy „30”,

- przystanków komunikacji                
miejskiej, 

-mini rond,

-wyniesionych powierzchni 
skrzyżowań, 

-rond typu pinezka,

- progów zwalniajacych,

-ciągów pieszych.



Koncepcja lokalizacji parkingu 
przed budynkiem przedszkola.

Powierzchnie skrzyżowań
zaprojektowano jako wyniesione, 
podobnie jak powierzchnie 
wjazdu i wyjazdu z parkingu.

W ten sposób uzyskano 
możliwość prowadzenia ciągów 
pieszych w jednym poziomie.



Uspokojenie ruchu w rejonie 
szkoły podstawowej (budynek vis 
a vis wlotu poprzecznego).

Zastosowano wyniesioną
powierzchnię przejścia, azyl w 
środku jezdni oraz bariery.    

Na dojazdach zlokalizowane 
zostały dodatkowe progi 
zwalniające.



Skrzyżowanie równorzędne       
ul. Kaznowskiego (50km/h) z 
ulicami stref „30” : Lipową i 
Norblina.

Wyniesiona powierzchnia 
skrzyżowania obejmuje również
przejścia dla pieszych.

Ulicą Kaznowskiego kursuje m.in. 
regularna komunikacja miejska.



Inny rodzaj skrzyżowania 
równorzędnego – wewnątrz 
strefy „30”.

Powierzchnia wyniesiona wraz 
z lokalizacją wyspy typu 
pinezka.



Przykład skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 824 (ciąg : 
Kazimierska – Włostowicka) z 
ul. Kilińskiego (strefa „30”).

Rozwiązanie obejmuje również
drogę rowerową wzdłuż
ul. Kazimierskiej (do Centrum 
miasta).

Droga rowerowa wzdłuż
ul. Włostowickiej nie jest 
projektowana z uwagi na 
równoległą drogę zbudowaną
wzdłuż Wisły w kierunku 
Kazimierza Dolnego.



Kontynuacja drogi rowerowej 
wzdłuż ul. Kazimierskiej w 
kierunku Centrum Puław.

Na skrzyżowaniu droga 
rowerowa przechodzi na drugą
stronę ulicy w kierunku parku.

Powierzchnia skrzyżowania 
jest wyniesiona. Ciągi piesze 
w jednym poziomie.



Projekt „bramy” wjazdowej do 
obszaru zabudowanego Puław z 
kierunku Kazimierza Dolnego.

Spowolnienie ruchu poprzez 
odgięcie toru jazdy.



Koncepcja uspokojenia ruchu wzdłuż ul. Włostowickiej (droga wojewódzka nr 824). 
Wyniesione powierzchnie skrzyżowań, przejść dla pieszych i pasa rozdzielacego.



Mini rondo w ciągu ul. Włostowickiej
(droga 824) i wjazd do strefy „30”
(ul. Kilińskiego)



Szczegół konstrukcyjny progów 
przyjaznych autobusom.
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