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Elżbieta MACIOSZEK 

ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW RUCHU DROGOWEGO PROWADZONYCH 

W LATACH 2000-2015 NA SIECI DRÓG W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 

Pomiary ruchu drogowego są podstawą wszelkich decyzji w inżynierii ruchu drogowego. Uzyskane w ten sposób wyniki 

stosowane są w licznych analizach w zakresie planowania i modernizacji infrastruktury transportowej oraz urządzeń służących 

do sterowania ruchem. Ich głównym celem jest pozyskanie danych dotyczących charakteru ruchu oraz informacji o rządzących 

nim prawach. Jednym z cyklicznych pomiarów prowadzonym na sieci dróg krajowych  dróg wojewódzkich jest Generalny 

Pomiar Ruchu. Celem Pomiaru Generalnego jest wyznaczenie podstawowych charakterystyk i parametrów ruchu na wszyst-

kich odcinkach dróg objętych badaniem. Z kolei podstawową miarą uzyskaną w Generalnych Pomiarach Ruchu jest średni 

dobowy ruch w roku. Jest to liczba pojazdów jakie przejechały przez dany przekrój drogi w ciągu kolejnych 24 godzin średnio 

w ciągu jednego roku. Ponadto dla dróg krajowych wyznaczany jest również średni dobowy ruch letni oraz średni dobowy 

ruch zimowy. Dla dróg wojewódzkich w ograniczonym zakresie wyznacza się średni dobowy ruch dzienny, wieczorny oraz 

nocny. Inną miarą ruchu uzyskiwaną dzięki tym badaniom jest obciążenie dróg średnim dobowym ruchem, czyli liczba pojaz-

dów przejeżdżających przez jeden kilometr drogi w jednostce czasu. W Generalnych Pomiarach Ruchu wyznacza się także 

wskaźnik wzrostu ruchu oraz jego strukturę rodzajową. Głównym celem artykułu jest prezentacja zmian w zakresie wyników 

pomiarów ruchu drogowego prowadzonych na sieci dróg wojewódzkich w województwie śląskim w latach 2000-2015. 

 

WSTĘP 

Pomiary ruchu drogowego stanowią jedno z podstawowych 
działań w inżynierii ruchu drogowego. Dostarczają one bowiem 
wielu cennych informacji o potokach ruchu ich zachowaniach 
i charakterystykach, stanowią punkt wyjściowy do dalszych analiz. 
Na sieci dróg i ulic prowadzone są różnego typu pomiary i badania 
[3-26], [30, 31, 32]. Jednym z takich pomiarów jest Generalny Po-
miar Ruchu (GPR) prowadzony na sieci dróg krajowych i wojewódz-
kich w Polsce. 

Jak podano w [33] historia generalnych pomiarów ruchu w Pol-
sce sięga 1926 r. Wtedy to wykonano pierwsze kompleksowe po-
miary natężenia ruchu drogowego na sieci dróg państwowych. 
Kolejną ważna datą dla Polski związaną z GPR jest rok 1954, 
w którym odbył się pierwszy powojenny pomiar, jednakże miał on 
bardzo ograniczony zakres. W 1965 r. ujednolicono system pomia-
rów i od tego roku GPR wykonywany jest cyklicznie co pięć lat. 
Pomiary wykonuje się zgodnie z wytycznymi Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ. Do 1985 r. cykl pomiarowy wynosił czternaście 
dni. Kolejne zmiany wprowadzono w roku 1985. Ze względów eko-
nomicznych dokonano ograniczenia zakresu pomiarów. Roczny cykl 
pomiarowy obejmował już nie czternaście, a tylko dziewięć dni 
pomiarowych, badanie to dotyczyło wyłącznie dróg krajowych. 
Zmiany związane z nowym podziałem administracyjnym kraju, które 
miały miejsce w roku 2000 spowodowały, iż oddzielnie wykonuje się 
pomiary na drogach krajowych i oddzielnie na drogach wojewódz-
kich. 

W 2000 r. GPR został przeprowadzony oddzielnie na ówcze-
snej sieci dróg krajowych oraz wojewódzkich. Podmiotem odpowie-
dzialnym za niego była GDDKiA. Pomiaru dokonywali przeszkoleni 
obserwatorzy metodą ręczną. Całoroczny cykl badań składał się 
z dziewięciu dni pomiarowych. Czas trwania dziennego pomiaru był 
zależny od punktu pomiarowego i wynosił osiem, bądź szesnaście 
godzin. W punktach objętych dłuższym dziennym czasem trwania 
pomiaru (szesnaście godzin) dokonano również dwóch pomiarów 

nocnych (na drogach krajowych). GPR 2000 wykonano z podziałem 
na siedem kategorii pojazdów: motocykle, samochody osobowe do 
9 miejsc (łącznie z kierowcą) oraz mikrobusy z przyczepą lub bez, 
lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie 
przekraczającej 3,5 t, samochody ciężarowe bez przyczep, których 
dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, samochody cięża-
rowe z przyczepą, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 
3,5 t, autobusy i ciągniki rolnicze. Główną miarą jaką wyznaczono 
w 2000 r. były: SDRR zarówno ogólnie jak i z podziałem na struktu-
rę rodzajową w danych punktach pomiarowych. 

GPR 2005 przeprowadzony został oddzielnie dla dróg woje-
wódzkich i krajowych. Badania na drogach wojewódzkich przepro-
wadzono na ówczesnej sieci dróg tego typu z wyłączeniem odcin-
ków, które znajdowały się w miastach na prawach powiatu. Długość 
wszystkich odcinków pomiarowych na drogach wojewódzkich wy-
niosła 1217,10 km. Pomiar wykonano metodą ręczną, rejestrowano 
pojazdy siedmiu kategorii (takich samych, jak w 2000 r.). Ponadto 
odnotowywano również ruch rowerowy oraz pojazdy zaprzęgowe. 
Cykl pomiarowy GPR 2005 składał się z dziewięciu dni pomiaro-
wych, natomiast na DW trwał pięć dni. Długość dziennego pomiaru 
wynosiła osiem lub szesnaście godzin. Na odcinkach o szesnasto-
godzinnym pomiarze dokonywano również jednego pomiaru nocne-
go (na DK podobnie jak w 2000 r. przeprowadzone były dwa pomia-
ry nocne). Przy pomocy zebranych danych określono SDRR oraz 
strukturę rodzajową w punktach pomiarowych. Sposób obliczania 
SDR był taki sam jak w 2000 r. Na odcinkach pomiarowych, 
na których odnotowano bardzo mały ruch w GPR 2000 dopuszczal-
ne było nie wykonywanie pomiaru w 2005 r. Wielkość SDR oszaco-
wano dla nich na podstawie wyników poprzedniego GPR. 

GPR 2010 wykonano oddzielnie na sieci dróg krajowych oraz 
wojewódzkich. Podstawowym celem wykonania badania było okre-
ślenie natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach pomiarowych. 
GPR 2010 obejmował drogi wojewódzkie o łącznej długości 27272,6 
km, podzielonych na 2845 odcinków pomiarowych. Podobnie jak 
w przypadku poprzednich pomiarów badanie przeprowadzono 
sposobem ręcznym. Jednakże w GPR 2010 próbowano w szerszym 
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niż dotychczas zakresie wprowadzić pomiary sposobem automa-
tycznym. Pomiarowi podlegały wszystkie pojazdy silnikowe, które 
poruszały się na odcinkach dróg podlegających badaniu. Pojazdy 
podzielono na siedem kategorii ponadto pomiar obejmował również 
rowery. W GPR 2010 zrezygnowano już z rejestracji pojazdów 
zaprzęgowych. Podobnie jak w 2005 r. cykl pomiarowy składał się 
z dziewięciu dni, natomiast czas trwania pomiarów na DW wynosił 
pięć dni. Czas wykonywania dziennego pomiaru był zależny 
od odcinka pomiarowego i wynosił szesnaście lub osiem godzin. 
Ponadto na odcinkach pomiarowych, gdzie długość dziennego 
pomiaru wynosiła szesnaście godzin, wykonano pomiar nocny, który 
trwał osiem godzin. Dzięki przeprowadzonym badaniom otrzymano 
SDRR oraz rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych. 
W niektórych przypadkach, gdzie w poprzednim badaniu zanotowa-
no niewielki ruch, nie dokonywano pomiaru w 2010 r. Wyniki SDRR 
dla tych punktów oszacowano na podstawie danych z GPR 2005 r. 
Ponadto dokonano obliczeń, dzięki którym otrzymano obciążenie 
sieci dróg wojewódzkich średnim dobowym ruchem. Przy pomocy 
zebranych danych określono średni dobowy ruch oraz strukturę 
rodzajową w punktach pomiarowych. Sposób obliczania SDRR był 
taki sam jak w poprzednich latach. 

Ostatni dotychczas wykonany pomiar to GPR 2015. Podobnie 
jak w przypadku poprzednich pomiarów, przeprowadzono go od-
dzielnie dla sieci dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich. Sieć 
poddaną badaniu podzielono na 2923 odcinki pomiarowe. W GPR 
2015 można wyróżnić cztery typy odcinków pomiarowych. Są to 
typy: P, M, W, T. GPR 2015 wykonywany był z wykorzystaniem 
trzech metod. Podobnie jak w poprzednich latach pojazdy podzielo-
no na siedem kategorii, dla których osobno zliczano pojazdy. Cykl 
pomiarowy trwał dziewięć dni, natomiast pomiar na drogach woje-
wódzkich wykonywano w pięć dni. Długości dziennego pomiaru 
wynosiły osiem lub szesnaście godzin. Dla pomiarów szesnastogo-
dzinnych wykonywano również jeden pomiar nocny (dla dróg krajo-
wych dwa pomiary nocne). 

 
Tab. 1. Zestawienie cech pomiarowych GPR w latach 2000-2015. 

Opracowanie własne na podstawie:[27, 28, 29] 
Cecha poddana 

analizie 
GPR 2000 GPR 2005 GPR 2010 GPR 2015 

Podmiot odpowie-
dzialny 

GDDKiA/ 
ZDW* 

GDDKiA/ 
ZDW* 

GDDKiA/ 
ZDW* 

GDDKiA/ 
ZDW * 

Zakres przepro-
wadzonych 
pomiarów 

Sieć 
DK, DW 

Sieć 
DK, DW 

Sieć 
DK, DW 

Sieć 
DK, DW 

Metoda pomiarów Ręczna Ręczna Ręczna 
Ręczna/ półau-

tomatyczna/ 
automatyczna 

Liczba punktów 
pomiarowych 

- - 2845 2923 

Typy punktów 
pomiarowych 

- P, M, W, T P, M, W, T P, M, W, T 

Długość cyklu 
pomiarowego 

- 5 dni** 5 dni** 5 dni** 

Pomiary nocne - Tak Tak Tak 

Długość odcinków 
pomiarowych [km] 

- 26937,4 27272,6 27287,0 

Rejestracja 
pojazdów zaprzę-

gowych 
TAK TAK NIE NIE 

*-    za pomiary na DW odpowiedzialne są odpowiednie Zarządy Dróg Wojewódz-
kich, natomiast na DK podmiotem odpowiedzialnym jest GDDKiA. 

**-   cały cykl pomiarowy GPR składa się 9 dni. Badania na DW trwają 5 dni. 
- -    brak danych. 
 

 
Z wykorzystaniem zebranych danych określono SDRR oraz 

strukturę rodzajową w punktach pomiarowych. Sposób obliczania 
SDRR był taki sam jak w poprzednich GPR. W tabeli 1 przedsta-

wiono porównanie cech pomiarowych GPR w latach 2000-2015 
przeprowadzonych na drogach wojewódzkich. Ze względu na ogra-
niczony dostęp do informacji na temat GPR 2000 trudno określić 
niektóre z cech tego pomiaru. Metodologia wykonywania pomiarów 
w latach 2000-2015  nie ulegała znaczącym zmianom. Poszerzał się 
natomiast zakres pomiarów, co można zauważyć na podstawie 
długości odcinków pomiarowych i ich liczby, która z każdym kolej-
nym badaniem wzrastała. Dane o ruchu na drogach wojewódzkich, 
które posłużyły do analiz przedstawionych w artykule pozyskano 
z witryn GDDKiA, ZDW oraz pracy [1]. Dane pochodzą z czterech 
kolejnych GPR przeprowadzonych w latach 2000-2015. Do dal-
szych analiz wybrano województwo śląskie. 

1. DROGI WOJEWÓDZKIE W WOJEWÓDZTWIE 
ŚLĄSKIM 

W każdym województwie drogi wojewódzkie pełnią ważną rolę, 
gdyż stanowią uzupełnienie sieci dróg krajowych. Każda tego typu 
droga oznaczona jest trzema cyframi na żółtej tablicy. Do tego typu 
dróg zalicza się drogi stanowiące połączenia między miastami 
i mające duże znaczenie dla województwa oraz drogi o znaczeniu 
obronnym, nie znajdujące się w sieci dróg krajowych. Województwo 
śląskie znajduję się w południowej części kraju. Zgodnie z danymi 
GUS z 2015 r. ([2]) obszar ten charakteryzuje się największą 
w Polsce gęstością zaludnienia (372 osoby/km2) oraz bardzo dużą 
gęstością sieci drogowej w skali całego kraju. Na terenie tego woje-
wództwa znajduje się wiele dróg o wysokiej klasie technicznej. 
W Gliwicach znajduje się węzeł, na którym krzyżują się dwie auto-
strady A1 oraz A4. Ponadto w województwie śląskim znajduje się 
wiele innych dróg krajowych, a także wojewódzkich o wysokim 
standardzie. Taką drogą jest m.in. Drogowa Trasa Średnicowa czyli 
DW 902 ‒ jest to wielopasowa droga o bardzo dużym znaczeniu 
gospodarczo-ekonomicznym dla regionu. W tabeli 2 przedstawiono 
wykaz dróg wojewódzkich (stan na dzień 31.12.2015 r.) w woje-
wództwie śląskim podany przez GDDKiA. 

2. ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW RUCHU 
DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

Na rys. 1 przedstawiono zmiany wartości SDRR na drogach 
wojewódzkich w województwie śląskim w latach 2005-2015. 

 

 
Rys. 1. Zmiany wartości SDRR w latach 2005-2015 
w województwie śląskim 

 
Na podstawie rys. 1 stwierdzono, że wzrost wartości SDRR 

na drogach wojewódzkich w omawianym regionie był systematycz-
ny. Minimalna wartość w analizowanym okresie wyniosła 4124 
pojazdów/dobę (GPR 2005), natomiast maksymalna 5476 pojaz-
dów/dobę (GPR 2015). W latach 2005-2015 wartość SDRR na 
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Tab. 2. Drogi wojewódzkie w województwie śląskim.  
Opracowanie własne na podstawie [34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41] 
Nr drogi 

wojewódzkiej 
Przebieg 

408 Kędzierzyn-Koźle - Gliwice 

416 Żywocice /Droga 45/ - Głogówek – Głubczyce – Kietrz - Racibórz 

417 Laskowice /Droga 40/ - Klisino – Szonów – Szczyty - Racibórz 

421 Szczyty – Błażejowice - Nędza 

425 Bierawa – Kuźnia Raciborska - Rudy 

483 Łask – Szczerców – Nowa Brzeźnica - Częstochowa 

491 Działoszyn /Droga 42/ - Łobodno - Częstochowa 

492 Ważne Młyny – Łobodno – Kłobuck – Wręczyca Wielka - Blachownia 

494 Częstochowa - Wręczyca wielka - Olesno - Bierdzany 

780 Kraków – Alwernia – Chełmek – Chełm śląski /Droga 934/ 

781 Chrzanów - Babice – Zator - Andrychów - Łękawica 

784 Radomsko – Ciężkowice – Św. Anna 

786 
Częstochowa - Święta Anna - Koniecpol - Włoszczowa – Łopuszno – 

Ruda Strawczyńska - Kielce 

789 Brusiek – Kalety – Woźniki – Koziegłowy – Żarki - Lelów 

790 Dąbrowa Górnicza - Ogrodzieniec - Pilica 

791 Trzebinia – Olkusz - Ogrodzieniec - Zawiercie - Wanaty 

792 Żarki – Kotowice - Kroczyce 

793 Siewierz - Myszków - Żarki - Święta Anna 

794 Kraków - Skała - Wolbrom - Pilica – Pradła - Lelów - Koniecpol 

795 Secemin - Szczekociny 

796 Zawiercie - Dąbrowa Górnicza S1 

901 
Gliwice /Droga 78/ - Pyskowice - Wielowieś – Zawadzkie -

 Dobrodzień - Olesno 

902 
Katowice/Droga 79/ - Chorzów - Świętochłowice - Ruda Śląska - 

Zabrze - Gliwice/Droga 7213S/ 

903 Jaworzno /Droga 79/ - Jaworzno /Droga 4, węzeł Jeleń/ 

904 Blachownia – Rększowice - Wanaty 

905 Herby – Bronów - Piasek 

906 Lubliniec - Koszęcin - Piasek 

907 Niewiesze - Toszek - Tworóg - Koszęcin - Konopiska - Wygoda 

908 Częstochowa - Tarnowskie Góry /Droga 78/ 

910 Będzin /Droga 86/ - Dąbrowa Górnicza /Droga 94/ 

911 Bytom - Piekary Śląskie - Świerklaniec 

912 Świerklaniec – Tarnowskie Góry 

913 Pyrzowice /lotnisko/ - Pomłynie - Sarnów 

915 Ciechowice – Zawada – Droga 919 

916 Racibórz – Sambrowice - gr. państwa 

917 Racibórz – Krzanowice - gr. państwa 

919 Racibórz - Rudy - Sośnicowice 

920 Rudy - Rybnik 

921 Zabrze - Knurów - Rudy 

922 Nędza - Kuźnia Raciborska 

923 Raszczyce – Nowa Wieś – Wodzisław Śląski 

924 Kuźnia Nieborowska Stanowice - Żory 

925 Rybnik - Orzesze - Ruda Śląska - Bytom 

926 Orzesze - Zawiść 

927 Bujaków - Mikołów 

928 Mikołów - Tychy 

929 Rybnik – Świerklany Górne 

930 Świerklany Dolne - Mszana 

931 Tychy - Pszczyna 

932 Wodzisław Śląski - Świerklany - Żory 

933 
Rzuchów - Wodzisław Śląski - Jastrzębie-Zdrój - Pszczyna - Oświę-

cim - Chrzanów 

934 Mysłowice - Bieruń 

935 Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna 

936 Wodzisław Śląski - Krzyżanowice 

937 Jastrzębie-Zdrój - Haźlach 

938 Pawłowice - Cieszyn 

939 Pszczyna - Zbytków 

940 Bielsko-Biała/Droga 69/ - Bielsko-Biała/Droga 52/ 

941 Skoczów - Wisła - Istebna 

942 Bielsko-Biała - Szczyrk - Samopol - Wisła 

943 Laliki - Istebna - gr. państwa 

945 Żywiec /ul. Armii Krajowej/ - Jeleśnia – Korbielów – granica państwa 

946 Żywiec - Sucha Beskidzka 

948 Oświęcim - Kęty - Żywiec 

drogach wojewódzkich wzrosła o około 33 %. Na rys. 2-8 przedsta-
wiono SDRR w podziale na poszczególne grupy rodzajowe. Na 
podstawie rys. 2 można stwierdzić, że wartość SDRR motocykli 
ulegała wzrostowi. Największą wartość SDRR osiągnął w ostatnim 
wykonanym pomiarze, który odbył się w 2015 r. (73 pojazdy/dobę). 
Największy wzrost wartości SDRR odnotowano w GPR 2010, kiedy 
to w stosunku do poprzedniego pomiaru wskaźnik ten wzrósł 
o 177 %. 

 

 
Rys. 2. Zmiany wartości SDRR motocykli w latach 2005-2015 
 

 
Rys. 3. Zmiany wartości SDRR samochodów osobowych w latach 
2005-2015 

 
W oparciu o rys. 3 można stwierdzić że SDRR samochodów 

osobowych na drogach województwa śląskiego ulegał systematycz-
nego wzrostowi. Największą wartość otrzymano w GPR 2015 
i wyniosła ona 4723 pojazdy/dobę. Wzrost wartości SDRR samo-
chodów osobowych w stosunku do poprzednich pomiarów wyniósł 
odpowiednio 17 % w 2010 r. oraz 15 % w 2015 r. Na przestrzeni 
analizowanych dziesięciu lat wartość SDRR samochodów osobo-
wych wzrosła o 1211 pojazdów/dobę (przyrost o 35 %). Jak można 
zauważyć na rys. 4 zmiany w wartościach SDRR lekkich samocho-
dów ciężarowych były nieregularne. Początkowo w okresie 
2005-2010 wskaźnik ten uległ wzrostowi o 29 %, a następnie w roku 
2015 stwierdzono spadek wartości SDRR lekkich samochodów 
ciężarowych w stosunku do poprzedniego pomiaru o 7 %. Maksy-
malną wartość SDRR lekkich samochodów ciężarowych odnotowa-
no w GPR 2010 (359 pojazdów/dobę). Natomiast najmniejszą war-
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tość tego wskaźnika odnotowano w pomiarze wykonanym w 2005 r. 
i wynosiła ona 278 pojazdów/dobę. 

 

 
Rys. 4. Zmiany wartości SDRR lekkich samochodów ciężarowych 
w latach 2005-2015 

 

 
Rys. 5. Zmiany wartości SDRR samochodów ciężarowych 
bez przyczepy w latach 2005-2015 

 

 
Rys. 6. Zmiany wartości SDRR samochodów ciężarowych 
z przyczepą w latach 2005-2015 

 
Jak można zauważyć na rys. 5 zmiany w wartościach SDRR 

samochodów ciężarowych bez przyczep w latach 2005-2015 były 
niewielkie. Największy wzrost odnotowano w GPR 2010 (ok. 2 %). 
W tym właśnie badaniu odnotowano maksymalną wartość SDRR 

samochodów ciężarowych bez przyczep, która wyniosła 125 pojaz-
dów/dobę. Wartość SDRR była najmniejsza w 2005 r. i wynosiła 
122 pojazdy/dobę. W GPR 2015 odnotowano spadek wartości 
omawianego wskaźnika o ok. 1 %. Na podstawie rys. 6 można 
stwierdzić, że największą wartość SDRR samochodów ciężarowych 
z przyczepami odnotowano w GPR 2010 i wynosiła ona 201 pojaz-
dów/dobę. W stosunku do poprzedniego pomiaru wykonanego 
w 2005 r. był to wzrost o ok. 62 %. Jednakże już w kolejnym bada-
niu, które miało miejsce w 2015 r. odnotowano spadek wartości 
SDRR samochodów ciężarowych z przyczepami o ok. 13 %. Naj-
mniejszą wartość SDRR odnotowano w GPR 2005. Wskaźnik ten 
wyniósł wtedy 124 pojazdy/dobę. 

 

 
Rys. 7. Zmiany wartości SDRR autobusów w latach 2005-2015 
 

Na podstawie rys. 7 można stwierdzić, że wartość SDRR auto-
busów w latach 2005-2015 malała z każdym kolejnym GPR. Naj-
większy spadek odnotowano w 2010 r. W stosunku do poprzednie-
go badania wartość SDRR omawianej grupy rodzajowej zmalała 
o ok. 21 %. Najmniejsza odnotowana wartość SDRR autobusów 
wyniosła 41 pojazdów/dobę (GPR 2015) i była o ok. 29 % mniejsza 
od maksymalnej, która wynosiła 58 pojazdów/dobę (GPR 2005). 

 

 
Rys. 8. Zmiany wartości SDRR ciągników rolniczych w latach 2005-
2015 

 
Na podstawie rys. 8 stwierdzono, że SDRR ciągników rolni-

czych w latach 2005-2015 był niewielki i wynosił maksymalnie 11 
pojazdów/dobę (GPR 2005). W kolejnych pomiarach ruchu 
(GPR 2010, GPR 2015) odnotowywano bardzo podobne wyniki 
na poziomie 9 pojazdów/dobę. Jak można zauważyć w latach 2005-
2015 wartość SDRR ciągników rolniczych spadła o ok. 21 %. 
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W województwie śląskim można wymienić trzy drogi woje-
wódzkie, na których w kolejnych GPR odnotowano znaczne warto-
ści natężeń ruchu. Są to DW 910, DW 911 oraz DW 934. Zmiany 
wartości SDRR na drodze wojewódzkiej nr 910 w latach 2005-2010 
były nieregularne. Największą wartość SDRR odnotowano w GPR 
2015 i wyniosła ona 23006 pojazdów/dobę. W poprzednich pomia-
rach wartości omawianego wskaźnika na tej drodze również były 
największe w regionie. W GPR 2010 odnotowano minimalny wynik 
w całym analizowanym okresie, który wyniósł 19438 pojazdów/dobę 
(spadek o ok. 8 % w stosunku do poprzedniego pomiaru). W latach 
2005-2015 wartość SDRR na DW 910 wzrosła o ok. 9 %. Z kolei 
na DW 911 odnotowano zdecydowany wzrost wartości SDRR 
(o ok. 131 %). Zarówno w GPR 2010 jak i GPR 2015 odnotowana 
wartość SDRR była drugą co do wielkości spośród wszystkich dróg 
wojewódzkich w regionie. Wynik odnotowany w GPR 2005 dawał tej 
drodze dziesiąte miejsce w skali całego województwa. W latach 
2005-2015 wartość SDRR na DW 911 wzrosła o ok. 119 %. Nato-
miast wartość SDRR na DW 934 wzrastała w całym analizowanym 
okresie. 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przedstawionej w artykule analizy można sformu-
łować następujące wnioski dotyczące zmian wartości SDRR 
na drogach wojewódzkich w województwie śląskim w latach 2005-
2015: 
– w okresie analizy wartość SDRR wzrosła. Wzrost ten był syste-

matyczny i można go oszacować jako wzrost o ok. 33 % w sto-
sunku do lat poprzednich, 

– SDRR motocykli ulegał wzrostowi. Największy wzrost wartości 
SDRR odnotowano w GPR 2010, kiedy to w stosunku do po-
przedniego pomiaru wskaźnik ten wzrósł aż o 177 %, 

– SDRR samochodów osobowych także ulegał systematycznemu 
wzrostowi. Na przestrzeni dziesięciu lat (2005-2015) wartość 
SDRR samochodów osobowych wzrosła o 1211 pojazdów/dobę 
(przyrost o 35 %), 

– z kolei zmiany w wartościach SDRR lekkich samochodów cięża-
rowych były nieregularne. Początkowo w okresie 2005-2010 
wskaźnik ten uległ wzrostowi o 29 %. Następnie w roku 2015 
stwierdzono spadek wartości SDRR lekkich samochodów cięża-
rowych w stosunku do poprzedniego pomiaru o 7 %, 

– zmiany w wartościach SDRR samochodów ciężarowych bez 
przyczep na drogach wojewódzkich nie były duże. Największy 
wzrost odnotowano w GPR 2010 (ok. 2 %). W GPR 2015 odno-
towano spadek wartości omawianego wskaźnika o ok. 1 %, 

– największą wartość SDRR samochodów ciężarowych z przy-
czepą odnotowano w GPR 2010 i wynosiła ona 201 pojaz-
dów/dobę. W stosunku do poprzedniego pomiaru wykonanego 
w 2005 r. był to wzrost o ok. 62 %. Jednakże już w kolejnym 
badaniu, które miało miejsce w 2015 r. odnotowano spadek 
wartości SDRR samochodów ciężarowych z przyczepami o oko-
ło 13 %, 

– SDRR autobusów na drogach wojewódzkich malał z każdym 
kolejnym GPR. Największy spadek odnotowano w 2010 r. 
W stosunku do poprzedniego badania wartość SDRR zmalała 
o ok. 21 %, 

– SDRR ciągników rolniczych był niewielki i wynosił maksymalnie 
11 pojazdów/dobę (GPR 2005). W kolejnych pomiarach ruchu 
(GPR 2010, GPR 2015) odnotowywano bardzo podobne wyniki 
na poziomie 9 pojazdów/dobę. Jak można zauważyć, w latach 
2005-2015 wartość SDRR ciągników rolniczych spadła 
o ok. 21 %. 
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The analysis of traffic volume measurements conducted 
on the road network in 2000-2015 in the Silesian province 

The measurements of traffic volume are the basis for the 

all decision process in road traffic engineering. The results 

obtained in this way are used in numerous analysis connect-

ed with planning and modernization of transport infrastruc-

ture and traffic control. Their main objectives is to obtain 

data about the road traffic characteristics and information 

that govern this rights. One of the cyclical measurements 

carried out on the national road network and regional roads 

is the general traffic measurement. The purpose of general 

traffic measurement is to determine the basic characteristics 

and parameters of road traffic on all surveyed road seg-

ments. In turn, the basic measure obtained in the general 

traffic measurement is the average daily traffic in year. This 

is the number of vehicles that passes through the cross sec-

tion of the road within the next 24 hours on average in one 

year. The main aim of this article is to present the changes in 

the traffic volumes measurements carried on the regional 

roads network in the Silesia province in 2000-2015 years. 
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