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Niekorzystny wpływ ruchu drogowego
na mieszkańców



Uspokojenie ruchu
kształtowanie przestrzeni publicznej - drogi i jej 

otoczenia – celem:

• zapewnienia niskich prędkości pojazdów

• ograniczenia ruchu tranzytowego

• osiągnięcia ładu przestrzennego

• poprawy jakości Ŝycia mieszkańców



śeby było bezpieczniej i przyjemniej



Uspokojenie ruchu krok po kroku

• funkcjonalna hierarchizacja sieci drogowej

• zarządzanie dostępnością

• strefowanie prędkości

• środki uspokojenia ruchu



Funkcjonalna hierarchizacja sieci drogowej

• Funkcja tranzytowa

• Funkcja rozprowadzająca

• Funkcja dojazdowa
• strefy zamieszkania, strefy ruchu pieszego



Zarządzanie dostępnością

• jak najmniej skrzyŜowań i punktów dostępności

na drogach o prędkości powyŜej 30 km/h

• skrzyŜowania dróg o róŜnicy maksimum jednej kategorii

• ulice jednokierunkowe, zakazy wjazdu, 

zamykanie wlotów skrzyŜowań

www.krbrd.gov.pl



Strefowanie prędkości

• zapewnienie zgodności pomiędzy funkcją, parametrami 

technicznymi i dopuszczalną prędkością jazdy

• wyraźnie wyodrębnione strefy i odcinki o jednolitej 

prędkości ruchu pojazdów

• egzekwowanie prędkości za pomocą cech projektowych 

drogi, organizacji ruchu (w tym środków uspokojenia 

ruchu), wystroju ulicy oraz otoczenia drogi



Środki uspokojenia ruchu

• fizyczne wymuszanie jazdy z niewielką prędkością

• cechy projektowe drogi

• elementy organizacji ruchu

www.edenneighborhoodassociation.org



Uspokojenie ruchu: 
schemat układu komunikacyjnego

www.krbrd.gov.pl



Uspokojenie ruchu: 
przejście drogi przez małą miejscowość

www.krbrd.gov.pl



Zieleń robi róŜnicę

• wzmacnianie efektu redukcji prędkości

• urozmaicanie przestrzeni publicznej, zachowanie 

naturalnych elementów otoczenia

• tworzenie bardziej ekologicznego i atrakcyjnego 

środowiska bytowego

www.edenneighborhoodassociation.org



Wzmacnianie efektu redukcji prędkości

• optycznie zawęŜenie jezdni (ściany)



Przykłady rozwiązań projektowych z zielenią - odległości



Wzmacnianie efektu redukcji prędkości

• optycznie zawęŜenie jezdni (bramy)



Przykłady rozwiązań projektowych z zielenią - bramy



Wzmacnianie efektu redukcji prędkości

• podkreślenie przejścia do innej strefy prędkości, zmiany 

funkcji oraz przekroju drogi



Przykłady rozwiązań

projektowych z zielenią

- wjazdy do stref 30



Wzmacnianie efektu redukcji prędkości

• skracanie pola widzenia



Wzmacnianie efektu redukcji prędkości

• zmuszanie kierowcy do koncentracji uwagi



Przykłady rozwiązań projektowych z zielenią - przejścia



Wzmacnianie efektu redukcji prędkości

• zmuszanie kierowcy do koncentracji uwagi



Przykłady rozwiązań

projektowych z zielenią

- skrzyŜowania



Urozmaicanie przestrzeni publicznej, zachowanie 

naturalnych elementów otoczenia



Urozmaicanie przestrzeni publicznej, zachowanie 

naturalnych elementów otoczenia



Tworzenie bardziej ekologicznego i atrakcyjnego 

środowiska bytowego

• mniej hałasu i spalin w otoczeniu drogi



Tworzenie bardziej ekologicznego i atrakcyjnego 

środowiska bytowego

• zachęta do przebywania na zewnątrz, Ŝycia 

towarzyskiego i aktywności fizycznej

http://www.futurecommunities.net/files/images/Dings1.jpg



Przykłady rozwiązań projektowych z zielenią - parkowanie



Lepsza widoczność znaków drogowych



ZagroŜenia związane z roślinnością: przeszkody stałe

http://www.virango.pl/files/images/11zh.preview.jpg



ZagroŜenia związane z roślinnością: przeszkody stałe



ZagroŜenia związane z roślinnością: zasłanianie znaków



Podsumowanie

• Uspokajanie ruchu obejmuje cały zestaw działań; 

środki uspokajania ruchu to ostatni etap

• Zieleń jest dobrym elementem towarzyszącym i 

wspomagającym środki uspokajania ruchu

• NaleŜy dobierać gatunki roślin nie powodujące 

zagroŜenia dla uczestników ruchu, łatwe w pielęgnacji, 

odporne na zasolenie i warunki atmosferyczne

• Program zieleni musi być dostosowany do funkcji 

drogi, dopuszczalnej prędkości, przekroju jezdni, 

organizacji ruchu i wystroju ulicy – głównie pod 

względem widoczności i odległości drzew od jezdni



Propagowanie dobrych praktyk 
na szeroką skalę

W Puławach powstaje wzorcowy teren ruchu 

uspokojonego na wzór holenderski „Miasteczko 

holenderskie”



Dostępne na stronie: http://www.krbrd.gov.pl

Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą
fizycznych środków technicznych
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