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Karolina DROZDOWSKA 

STAN INFRASTRUKTURY DROGOWEJ, 
A BEZPIECZE�STWO RUCHU NA 
PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawione zostały najcz�stsze przyczyny wypadków według Najwy�szej Izby 

Kontroli. Szczególn� uwag� zwrócono na stan bezpiecze�stwa na drogach województwa Opolskiego,  
a tak�e na stan infrastruktury drogowej miasta Opola. Zaznaczono tak�e sposoby poprawy 
bezpiecze�stwa ruchu.  

WST�P 
Wraz ze wzrostem gospodarczym naszego kraju, ro�nie dynamicznie zapotrzebowanie na 

transport. W zwi�zku z tym na drogach pojawia si� coraz wi�cej samochodów ci��arowych, 
przewo��cych ró�nego rodzaju ładunki. Wzrasta te� liczba pojazdów osobowych na polskich 
szlakach komunikacyjnych, które razem z samochodami towarowymi wpływaj� na 
zwi�kszaj�ce si� nat��enie ruchu. Zaistniała sytuacja wpływa na wzrost wypadków 
drogowych, które z definicji s� zdarzeniem w ruchu w wyniku, którego jeden z uczestników 
odniósł obra�enia ciała lub w skrajnych przypadkach �mier�. 

Bardzo wa�ne w ostatnich latach stało si� analizowanie bezpiecze�stwa ruchu na polskich 
drogach i szukanie rozwi�za�, w celu zwi�kszenia jego poziomu. Zagadnienie 
bezpiecze�stwa drogowego obejmuje wiele dziedzin- wyst�powa� mog� tematy techniczne, 
medyczne, psychologiczne, zwi�zane z otoczeniem jezdni i wiele innych. Poziom 
bezpiecze�stwa zale�y od działa� ludzkich, poziomu technicznego pojazdu, a ostatnio coraz 
bardziej od poziomu technicznego infrastruktury drogowej.  

Podczas projektowania dróg, a tak�e przebudowy istniej�cych, jednym z wa�niejszych 
aspektów jest bezpiecze�stwo ruchu drogowego. Warto�ci maksymalne i minimalne 
parametrów projektowych i uwarunkowania projektowe zebrane s� w Rozporz�dzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 roku, Nr 
43, poz. 430). W dokumencie tym okre�lono warunki techniczne dotycz�ce dróg publicznych, 
z jednoczesnym uwzgl�dnieniem przepisów prawa budowlanego, ustale� polskich norm 
i  innych [6].  
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1. PRZYCZYNY WYPADKÓW DROGOWYCH 
Na podstawie kontroli dotycz�cych polskich dróg, Najwy�sza Izba Kontroli (NIK) 

utworzyła list� najwa�niejszych przyczyn braku bezpiecze�stwa. Nale�y do nich zły stan 
techniczny dróg, mało skuteczny system szkolenia kandydatów na kierowców, zły stan 
pojazdów i organizacji ruchu drogowego. Udział tych czynników na pogarszaj�ce si�
bezpiecze�stwo ruchu mo�na przedstawi� za pomoc� rysunku 1. 

Rys. 1. Przyczyny złego stanu bezpiecze�stwa na drogach według NIK.

�ródło: [4] 

Przedstawione na rysunku przyczyny obni�onego bezpiecze�stwa nie s� jedynymi. 
Wi�kszo�� dróg ma układ jednojezdniowy, co powoduje wzrost zagro�enia w sytuacji mijania 
pojazdów nadje�d�aj�cych z przeciwka. W Polsce tempo budowy autostrad i dróg 
ekspresowych jest zbyt wolne. Udział dróg wysokiej klasy w całej sieci dróg publicznych 
wynosił na koniec 2009 roku 0,5% (0,31 % przypadało na autostrady, 0,19 % na drogi 
ekspresowe) [7]. Dodatkow� wad� jest to, �e drogi składaj si� z pojedynczych odcinków, 
niepoł�czonych ze sob�. Nale�y równie� wspomnie� o ruchu tranzytowym, który 
w wi�kszo�ci przebiega przez tereny zabudowane (brak odpowiednich obwodnic miast), co 
sprzyja zwi�kszaniu si� liczby wypadków z udziałem pieszych. 

Kolejnym bardzo wa�nym czynnikiem generuj�cym utrudnienia na drogach jest 
nawierzchnia, a raczej jej zły stan techniczny. Zwi�kszona cz�stotliwo�� przejazdu 
samochodów ci��arowych skutkuje powstawaniem szeregu deformacji- przede wszystkim 
kolein. Natomiast wyrwy, uszkodzenia pojawiaj�ce si� zazwyczaj po zimie oraz zmiany 
w k�cie nachylenia jezdni stanowi� efekt zaniedba� w utrzymaniu. Deformacje skutkuj�
równie� ograniczeniem mo�liwo�ci usuwania �niegu i lodu, a w okresie letnim 
odprowadzania wody opadowej [7]. 

Według NIK, na co drugim kilometrze dróg publicznych powstały koleiny powy�ej 2 cm 
gł�boko�ci, na co czwartym- powy�ej 3 cm [7]. Gdyby stosowa� si� do zasad wyst�puj�cych 
w innych krajach UE, nale�ałoby wył�czy� z ruchu wi�ksz� cz��� polskich dróg. Dlatego 
zazwyczaj na tak uszkodzonych odcinkach, stosuje si� ograniczenie pr�dko�ci. Znaczny 
wpływ, na jako�� dróg ma zły system opłat za korzystanie z autostrad przez samochody 
ci��arowe. To wła�nie TIR-y omijaj� płatne odcinki i generuj� wi�kszy ruch na pozostałych 
drogach, które nie s� przystosowane do przeniesienia wi�kszego obci��enia, a co za tym idzie 
powstaj� na nich wspomniane wcze�niej deformacje. 

Nale�y zwróci� równie� uwag� na proces projektowania dróg, bo cz�sto wła�nie w tym 
obszarze dochodzi do bł�dów. Duzy wpływ na bezpiecze�stwo ruchu maj� rozwi�zania 
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wymuszaj�ce zmniejszenie pr�dko�ci, bariery energochłonne, infrastruktura podatna na 
uderzenia, dostosowanie geometrii drogi do jej charakteru.

2. STAN BEZPIECZE�STWA RUCHU NA DROGACH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
W obr�bie całego województwa opolskiego znajduje si� 862,325 kilometrów dróg 

krajowych, z czego 94,772 kilometry w układzie dwujezdniowym oraz 266 obiektów 
mostowych [5]. Znajduj� si� one w obszarach silnie zurbanizowanych, o lekkiej zabudowie, 
na terenach wiejskich i w lasach. 	rednie dobowe nat��enie ruchu na drogach krajowych 
w województwie opolskim wynosi 8684, podczas gdy dla całego kraju 9888. 

Korzystaj�c z analizy stanu bezpiecze�stwa ruchu na sieci dróg krajowych na terenie 
województwa opolskiego, opracowanego przez Wydział BRD i Zarz�dzania Ruchem, 
(GDDKiA Oddział w Opolu) [5] mo�na wysun�� wiele ciekawych i pouczaj�cych wniosków. 
Na pocz�tek nale�ałoby przedstawi�, jaki wpływ na ilo�� wypadków ma teren i otoczenie 
drogi. Zestawienia dokonano w Tabeli 1. Jak wida� do wi�kszej liczby wypadków dochodzi 
w terenie niezabudowanym. Wpływa� na to mo�e fakt, i� wielu kierowców wyje�d�aj�c 
z miasta, znacznie zwi�kszaj� pr�dko�� prowadzonego pojazdu, a tym samym zmniejszaj�
swój czas reakcji na ewentualne zdarzenie. Ci��ko�� wypadków poza terenem zabudowanym 
jest wi�ksza- wystarczy spojrze� na liczb� ofiar zabitych. Nawet w 2011 roku pomimo 
mniejszej liczby wypadków, liczba zabitych jest wi�ksza ni� w roku 2010, kiedy to 
wypadków wyło wi�cej. 

Tab. 2. Porównanie wypadków w latach 2010 i 2011 w zale�no�ci od rodzaju obszaru.  

Obszar 
Rok 2011 Rok 2010 

Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni 

Niezabudowany 149 34 203 162 29 217 

Zabudowany 96 14 113 91 14 115 

Ł�cznie 245 48 316 253 43 356 
�ródło: [5] 

Tab. 2. Liczba wypadków drogowych w zale�no�ci od stanu nawierzchni.  

Stan nawierzchni 
Lata 2007-2011 Rok 2011 

Wypadki Wypadki 
Sucha 870 162 

Mokra  453 79 

Rozlewiska, kału�e 2 0 

Za�nie�ona, oblodzona 63 3 

Zanieczyszczona 2 0 

Koleiny, garby 11 1 

Ubytki, wyboje 3 0 

Razem 1404 245 
�ródło: [5] 

Jak ju� wcze�niej wspomniano, stan nawierzchni mo�e wpływa� na bezpiecze�stwo 
ruchu, jednak na terenie województwa opolskiego wpływ ten jest niewielki. Z analiz 
przeprowadzonej przez Wydział BRD i ZR w Opolu wynika, i� najwi�cej wypadków 
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odnotowano przy suchej nawierzchni, czyli przy dobrych warunkach atmosferycznych 
(Tab.2). Zazwyczaj przy gorszej pogodzie kierowca bardziej uwa�a i jedzie wolniej, st�d te�
mniejsza o połow� liczba zdarze� przy mokrej nawierzchni. Wida� tak�e, �e stan techniczny 
jedni nie miał zbyt du�ego wpływu na ilo�� wypadków na drogach województwa opolskiego, 
a w 2011 roku znacz�co zmalał. 

Kolejnym czynnikiem zwi�zanym z drog�, który ma wpływ na generowanie wypadków 
jest geometria. Najwi�cej wypadków odnotowuje si� na odcinkach prostych, a tylko 16-18 % 
na łukach (Tab.3). W tym przypadku ponownie działa zwi�kszona ostro�no�� kierowców. 
Du�y wpływ na popraw� bezpiecze�stwa na łukach i zakr�tach ma odpowiednie 
oznakowanie, które wskazuje kieruj�cemu pojazd, �e zbli�a si� zmiana w geometrii drogi.  

Tab. 3. Liczba wypadków drogowych w zale�no�ci od geometrii drogi. 

Geometria Lata 2007-2011 Rok 2011 
Wypadki Wypadki 

Odcinek prosty 862 153 

Zakr�t, łuk 200 30 

Spadek 14 2 

Wzniesienie 13 2 

Wierzchołek wzniesienia 1 0 

Razem 1090 187 
�ródło: [5] 

Dodatkowymi czynnikami wpływaj�cymi na stan bezpiecze�stwa ruchu na drogach nie 
tylko województwa opolskiego s� tak�e warunki atmosferyczne. Tutaj podobnie jak 
poprzednio najwi�cej wypadków odnotowa� mo�na przy dobrej pogodzie. To wła�nie 
odpowiednie warunki atmosferyczne wpływaj� na to, �e kierowca czuje si� pewniej na drodze 
i zwi�ksza pr�dko�� prowadzonego pojazdu, zazwyczaj przekraczaj�c dozwolon� na danym 
odcinku. Przy opadach deszczu lub �niegu, przy zamgleniu, silnym wietrze, kierowca 
zmuszony jest do ostro�nej i wolniejszej jazdy, gdy� widoczno�� jest znacznie pogorszona.  

Na drogach województwa opolskiego, najcz��ciej odnotowywane s� zderzenia boczne, co 
�wiadczy o du�ej liczbie skrzy�owa� i niskiego stanu brd na nich. Udział pieszych 
w wypadkach jest du�y w terenie zabudowanym, co prowadzi do stwierdzenia, �e konieczne 
jest udoskonalanie przej�� dla pieszych. Na terenie województwa oznaczono 21 odcinków 
niebezpiecznych [5], które trzeba dokładnie przeanalizowa� i wprowadzi� zmiany maj�ce na 
celu popraw� bezpiecze�stwa.  

3. STAN TECHNICZNY DRÓG I OBIEKTÓW MOSTOWYCH 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
Prawie 40 procent dróg krajowych na Opolszczy
nie jest w złym, b�d
 niezadowalaj�cym 

stanie technicznych. Z ok. 855 kilometrów dróg krajowych w województwie opolskim a�
16,5% jest w złym stanie, 22,1% w niezadowalaj�cym, w dobrym jest 61,4% [8]. W 2012 
roku odnowiono 35 km dróg i rozbudowano 14,6 km. Pierwsze prace polegały na poło�eniu 
nowej nawierzchni i wzmocnieniu podbudowy. W przypadku rozbudowy jezdnie były 
poszerzane, wzmacniane wraz z dobudowaniem zatok, rond, azyli dla pieszych. Przykładem 
takiego działania była przebudowa odcinków Lubsza-Rogalice, Małe Smarchowice-
Smarchowice Wielkie, Namysłów- Kamienna na drodze nr 39, a tak�e trzykilometrowy 
odcinek w Wojciechowie na DK nr 11 [8]. Niestety w obecnym, 2013 roku b�dzie brakowa�
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pieni�dzy na nowe inwestycje. W zwi�zku z tym wstrzymane zostały budowy obwodnic 
Nysy, Niemodlina, K�dzierzyna- Ko
la, B�kowa oraz My�liny.  

Znaczny wzrost intensywno�ci ruchu, a tym samym liczby pojazdów ci��arowych na 
szlakach tranzytowych, stawia przed in�ynierami konieczno�� gruntownych przegl�dów 
istniej�cych obiektów in�ynierskich. Cz�sto ko�czy si� to decyzj� o ich przebudowie lub 
wymianie. Aby dokona� wyboru, nale�y odpowiednio wnikliwie przeanalizowa� wszystkie 
aspekty ekonomiczne, społeczne i techniczne. Cz�sto odpowiednim rozwi�zaniem jest 
modernizacja obiektu z jednoczesnym poszerzeniem szeroko�ci u�ytkowej, która b�dzie 
miała na celu zlikwidowanie tzw. „w�skiego gardła”, który cz�sto powstaje na obiektach 
mostowych nieprzystosowanych do wzrastaj�cego nat��enia ruchu na drogach dojazdowych 
do obiektu [3].  

Konieczno�� wzmocnienia obiektów mostowych zwi�zana jest z ich niewystarczaj�c�
no�no�ci�, w stosunku do przewidywanych wymaga�. Informacje o stanie mostu uzyskuje si�
na podstawie przeprowadzanych przegl�dów. Po ich wykonaniu mo�na okre�li� czy obiekt 
ma zły stan techniczny, niezadowalaj�cy, czy te� dobry. Pierwszy i drugi przypadek wi��e si�
z konieczno�ci� bezwzgl�dnego przeprowadzenia remontu i wzmocnienia, aby umo�liwi�
dalsz�, bezpieczn� eksploatacj�. Zazwyczaj dokonuje si� zwi�kszenia no�no�ci, aby klasa 
była wy�sza od projektowanej oraz aby przystosowa� most do nowych warunków 
komunikacyjnych. Taka sytuacja zazwyczaj dotyczy wielu obiektów wzniesionych w latach 
dawniejszych. Wtedy to obowi�zywały inne normy obci��enia. Ogólnie dobry stan 
techniczny obiektu �wiadczy o trwało�ci konstrukcji, jednak ze wzgl�du na potrzeb�
zwi�kszenia klasy no�no�ci, nale�y dodatkowo wzmocni� konstrukcj�. W ka�dym z trzech 
przypadków metody wzmacniania i poszerzania b�d� podobne lub te� takie same. Ró�nica 
b�dzie jedynie w intensywno�ci prowadzonych działa� ze wzgl�du na stan konstrukcji. 

a.) b.)  

c.)
Rys. 1. Opolskie obiekty mostowe wymagaj�ce poszerzenia szeroko�ci u�ytkowej: a.) wiadukt 

Drogowy w ci�gu ulicy Obro�ców Stalingradu; b.) most nad Kanałem Ulgi w ci�gu ulicy 
Niemodli�skiej; c.) most nad Kanałem Ulgi w ci�gu ulicy Niemodli�skie. [fot. K. 
Drozdowska]  

Na terenie województwa opolskiego znajduje si� wiele obiektów mostowych, które nie s�
odpowiednio przystosowane do obecnego, zwi�kszonego nat��enia ruchu. W Opolu znajduje 
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si� kilka obiektów mostowych, które wymagaj� poszerzenia ich szeroko�ci u�ytkowej. 
Pierwszym przykładem jest �elbetowa, sklepiona konstrukcja wiaduktu drogowego nad lini�
kolejow� relacji Opole Główne- Opole Wschód, w ci�gu drogi krajowej nr 94 (ul. Obro�ców 
Stalingradu) w Opolu (Rys. 1 a.). Kolejnym jest trójprz�słowy, �elbetowy most nad Kanałem 
Ulgi w ci�gu ulicy Niemodli�skiej (Rys. 1 c.). Nast�pnym przykładem jest most drogowy 
w ci�gu ulicy Korfantego nad Kanałem Młynówka (Rys. 1 b.), który stanowi konstrukcj�
�elbetow�, monolityczn� [3].   

Tab. 4. Ocen stanu technicznego wybranych obiektów mostowych 2 latach 1993-1995-1999.

OCENIANY ELEMENT MOSTU 

Wiadukt nad 
PKP ul. 

Obro�ców 
Stalingradu 

Most nad 
Kanałem 

Młynówka, 
ul. Korfantego 

Most nad 
Kanałem Ulgi, 

ul. Niemodli�ska 

Skarpy 4 / 4 / 4 - / - / 3  4 / 4 / 4 

Jezdnia i chodniki 3 / 5 / 3 2 / 4 i 2 / 3 i 4  3 / 5 i 2 / 4 

Por�cze, bariery 3 / 5 / 4  4 / 4 / 4  4 / 3 / 4 

Belka podpor�czowa 4 / 4 / 4 4 / 4 / 4 2 / 3 / 3 

Urz�dzenia odwadniaj�ce - - 2 / 2 / 2 

Izolacja 2 / 2 / 2 4 / 4 / 3  3 / 3 / 2  

Pomost konstrukcja - 4 / 4 / 3 3 / 3 / 3 

D	wigary główne 4 / 3 / 3  4 / 4 / 4 3 / 3 / 3 

Ło�yska - 4 / 4 / 4 4 / 4 / 4 

Przeguby - - / - / 3 2 / 2 / 2  

Urz�dzenia dylatacyjne - - / 3 / 3 0 / 0 / 0  

Filary - 3 / 4 / 4 4 / 4 / 4 

Przyczółki 4 / 4 / 4  3 / 4 / 4 2 / 2 i 4 / 4  

Skrzydła, mury oporowe, - 2 / 2 / 2 4 / 4 / 4 i 2  
Stan obiektu                   1993 
                                         1995 
                                         1999 

3,5 
3,9 
3,5 

3,1 
3,4 
3,6 

2,8 
2,8 
3,1  

Legenda:  
0- stan awaryjny: obiekt lub element w stanie awaryjnym; 
1- stan przedawaryjny: obiekt lub elementy w stanie przedawaryjnym, obni�one bezpiecze�stwo;  
2- stan niedostateczny: obiekt lub element w stanie zaawansowanej degradacji, czego wynikiem 
jest obni�one bezpiecze�stwo, ale mo�liwo�� naprawy; 
3- stan niepokoj�cy: rozległe uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu 
bezpiecznej eksploatacji;  
4- stan zadowalaj�cy: drobne uszkodzenia lub usterki pogarszaj�ce wygl�d estetyczny,  
5- stan odpowiedni.  

�ródło: [2] 

W tabeli nr 4,rzedstawiono zestawienie ocen stanu technicznego poszczególnych 
elementów omawianego mostu, na przestrzeni lat 1993-1995-1999, które pochodz�
z przegl�dów  przeprowadzonych przez Inspektorów Mostowych [2]. Most nad Kanałem Ulgi 
w ci�gu ul. Niemodli�skiej jest obecnie w złym stanie technicznym. Pomimo tego brakuje 
�rodków finansowych na generalny remont i na razie ograniczeniu uległ tona� pojazdów, 
który obecnie wynosi 20 ton. Zwi�kszy to �ywotno�� mostu, jednak w przyszło�ci konieczny 
b�dzie powa�ny remont lub nawet wymiana mostu na nowy.  Pozostałe dwa mosty 
charakteryzuj� si� znacznie lepszym stanem technicznym i pomimo zawartych w tabeli 
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danych z przegl�dów z lat 1993-95-99, obecnie obiekty te nie posiadaj� �adnych powa�nych 
uszkodze�, które mogłyby �wiadczy� o obni�eniu no�no�ci. Jedynie na wiadukcie w ci�gu ul. 
Obro�ców Stalingradu, nieprawidłowo wyprofilowana jest niweleta jezdni (promie� łuku 
pionowego), co skutkuje przy wi�kszych pr�dko�ciach nadmiernymi obci��eniami 
dynamicznymi. 

Przedstawione obiekty mostowe stanowi� tylko nieliczne przykłady mostów z obszaru 
województwa opolskiego, które w przyszło�ci nale�ałoby wzmocni� i poszerzy�, tak, aby 
mogły by� przystosowane do zwi�kszonego ruchu samochodów osobowych i ci��arowych. 
Konsekwencj� pogarszaj�cego si� stanu technicznego obiektów mostowych mo�e by�
ograniczanie pr�dko�ci, ograniczenia no�no�ci oraz zw��anie pasa ruchu, co mo�e wpływa�
na bezpiecze�stwo u�ytkowników.  

4. ZALECANE ZMIANY I UDOSKONALENIA 
Pierwszym zalecanym działaniem maj�cym na celu popraw� bezpiecze�stwa ruchu na 

drogach jest odpowiednie ich oznakowanie [1]. Szczególnie nale�y zwróci� uwag� na odcinki 
oznaczone, jako „niebezpieczne”. Znaki drogowe maj� słu�y� do przekazania odpowiedniej 
informacji (np., �e zbli�a si� do ostrego zakr�tu w prawo, �e na drodze wyst�puj� koleiny itd.) 
kierowcy, który dzi�ki temu mo�e odpowiednio zareagowa� i dostosowa� pr�dko�� jazdy do 
zbli�aj�cej si� przeszkody. Oznakowanie poziome jest odpowiednim uzupełnieniem 
oznakowania pionowego. Wa�ne s� punktowe elementy odblaskowe, które rozgraniczaj�c 
pasy ruchu i skrajnie drogi. Swoj� funkcj� spełniaj� bardzo dobrze w nocy, zwi�kszaj�c 
bezpiecze�stwo kierowcy, na drogach nieo�wietlonych.  

Kolejnym sposobem na popraw� bezpiecze�stwa ruchu jest stosowanie barier ochronnych, 
które uniemo�liwiaj� lub łagodz� skutki zjechania pojazdu z korony drogi, a w przypadku 
dróg dwujezdniowych, zabezpieczaj� przed zjechaniem na pas ruchu w przeciwnym kierunku.  

Bardzo wa�ne jest bezpiecze�stwo pieszych i rowerzystów, gdy� to oni bardzo cz�sto s�
ofiarami wypadków drogowych. W zwi�zku z tym nale�y projektowa� dla nich oddzielne 
pasy ruchu, najlepiej oddzielone pasem zieleni lub barierami ochronnymi od jezdni. 
W przypadku dróg, na których ruch samochodów jest zwi�kszony, dobrym rozwi�zaniem 
wydaje si� budowa przej�� dla pieszych w postaci kładek, jednak�e to rozwi�zanie jest 
znacznie dro�sze od pozostałych. Mo�na zastosowa� przej�cia z sygnalizacj� �wietln�, które 
równie� wpłyn� na popraw� bezpiecze�stwa pieszych. 

Na bezpiecze�stwo ruchu warto równie� zwróci� uwag� w trakcie projektowania drogi, 
aby kształtowa� bezpieczny pas drogowy o odpowiednich parametrach i geometrii. 
W przypadku ju� istniej�cych sieci drogowych nale�y mie� tak�e na uwadze zabezpieczanie 
lub usuwanie niebezpiecznych obiektów w s�siedztwie jezdni (np. drzewa w skrajni). Wa�ne 
jest równie� odpowiednio zaprojektowane skrzy�owanie dróg. Dobrym rozwi�zaniem jest 
zastosowanie sygnalizacji �wietlnej, budowanie wysp uspokajaj�cych ruch, a tak�e 
budowanie w takim miejscu ronda. Przykładem jest były odcinek niebezpieczny Schodnia-
Ozimek- odcinek nr 26, gdzie w ramach zadania inwestycyjnego wybudowano rondo na 
skrzy�owaniu w miejscowo�ci Schodnia oraz szereg wysp uspokajaj�cych ruch [5]. 

PODSUMOWANIE 
Stale wzrastaj�ce nat��enie ruchu na drogach i kolejach stawia przed technik� wa�ne 

zadanie przebudowy i modernizacji sieci komunikacyjnej. Wiele istniej�cych i od dawna 
eksploatowanych drogowych budowli in�ynierskich, jak mosty, wiadukty, a tak�e same drogi 
nie odpowiadaj� obecnym lub przewidywanym wymaganiom zwi�kszonego obci��enia 
i wzrostu nat��enia ruchu. Czynniki drogowe wpływaj� na bezpiecze�stwo ruch w znacznie 
wi�kszym stopniu ni� wynika to ze standardowych statystyk wypadków drogowych. Dobrze 
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zaprojektowana droga, odpowiednio oznakowana i utrzymana wpływa korzystnie na 
zachowanie uczestników ruchu drogowego i zmniejsza zagro�enie. 

Podstawowym działaniem w zakresie zapewnienia bezpiecze�stwa ruchu na drogach s�
regularne kontrole tych budowli. Obiekty budowlane takie jak drogi i mosty nale�y 
utrzymywa� w nale�ytym stanie technicznym i estetycznym. Nie mo�na dopu�ci� do 
pogorszenia ich wła�ciwo�ci u�ytkowych i technicznych, a zwłaszcza w zakresie zwi�zanym 
z bezpiecznym u�ytkowaniem tych konstrukcji.  

Wiele mo�na mówi� o wpływie stanu technicznego Polskich dróg na bezpiecze�stwo 
ruchu, jednak�e nale�y zaznaczy� i pami�ta�, �e zazwyczaj przyczyn� wypadków jest 
niedostosowanie pr�dko�ci przez kierowc� do warunków panuj�cych na drodze.  
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