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1. WST�P 

       Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) zostanie wykonany na 
istniej�cej sieci dróg krajowych, z wyj�tkiem tych odcinków dróg, które znajduj� si�     
w miastach na prawach powiatu i nie s� administrowane przez Generaln� Dyrekcj�
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Podstawowym celem GPR 2010 jest 
uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych bezpo�rednich pomiarów, podstawowych 
parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych.       
W obliczeniach GPR 2010 wykorzystywany b�dzie aktualny system referencyjny oraz 
dane techniczne dotycz�ce dróg krajowych, dzi�ki czemu zapewniona b�dzie 
mo�liwo�� obliczenia podstawowych wyników w dowolnym układzie liniowym, 
obszarowym, funkcjonalnym oraz technicznym.  
Przy opracowywaniu metody przeprowadzenia GPR 2010 brano pod uwag� nast�puj�ce 
czynniki: 
• mo�liwo�� uzyskania wszystkich niezb�dnych danych wynikowych, 
• wymagan� dokładno�� wyników, 
•  koszt wykonania pomiaru, 
•  stopie� ryzyka na poziomie umo�liwiaj�cym uzyskanie miarodajnych wyników 

nawet w przypadku wyst�pienia nietypowych zjawisk w niektórych dniach 
pomiarowych, 

•  wprowadzenie, w szerszym ni� dotychczas zakresie, wykonywania pomiarów           
w sposób automatyczny, 

•  wprowadzenie ułatwie� w organizacji pomiarów w terenie. 

Wybrana metoda wykonania GPR 2010 zapewnia mo�liwo�� uzyskania wszystkich 
niezb�dnych danych wynikowych z zachowaniem najwi�kszej dokładno�ci, przy 
akceptowalnym koszcie oraz dopuszczalnym stopniu ryzyka. Metoda umo�liwia 
równie� rozszerzenie wykonywania pomiarów w sposób automatyczny, zabezpieczaj�c 
jednocze�nie przed u�yciem urz�dze� pomiarowych niesprawdzonych, które nie 
spełniaj� odpowiednich wymaga� i gwarantuj� nale�ytej dokładno�ci. W pełni 
wykorzystane zostan� tak�e istniej�ce i nowe stacje automatycznego pomiaru ruchu 
administrowane przez poszczególne Oddziały GDDKiA. Przyj�to przy tym zało�enie, 
�e do ko�ca 2009 roku zostanie wykonany ich przegl�d techniczny i usuni�te 
ewentualne niesprawno�ci tak, aby z pocz�tkiem 2010 roku wszystkie z nich były 
sprawne. W przyj�tej metodzie wprowadzono równie� ułatwienia w organizacji 
pomiarów ruchu w terenie, dopuszczaj�c dla ka�dego pomiaru dwie równowa�ne daty, 
w których mog� by� one wykonywane. W praktyce ograniczy to trudno�ci zwi�zane            
z konieczno�ci� jednorazowego zatrudniania bardzo du�ej liczby obserwatorów do 
wykonania pomiarów ruchu.  

Wynikiem ko�cowym GPR 2010 b�dzie baza zgodna z wymaganiami Banku Danych 
Drogowych oraz opracowania statystyczne, mapy i zbiory informatyczne umo�liwiaj�ce 
u�ytkownikom dost�p do wyników w zale�no�ci od potrzeb i wymaganego stopnia 
szczegółowo�ci. Ponadto zostanie wykonane podsumowanie wyników dla dróg 
mi�dzynarodowych zgodne z zaleceniami Sekretariatu EKG ONZ oraz publikacja 
„Ruch drogowy 2010”. 
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2. ZAKRES DANYCH WYNIKOWYCH Z GENERALNEGO POMIARU RUCHU  
W 2010 ROKU 

Zakres niezb�dnych do uzyskania danych wynikowych z GPR 2010 był jednym      
z podstawowych elementów decyduj�cych o przyj�tej metodzie wykonania pomiaru 
ruchu. Wynika on z aktualnych potrzeb ró�nych u�ytkowników wyników pomiaru, jak 
równie� z konieczno�ci zapewnienia porównywalno�ci z wynikami poprzednich 
pomiarów i spełnienia zobowi�za� w zakresie współpracy mi�dzynarodowej. 
Podstawowym u�ytkownikiem wyników pomiaru jest administracja drogowa, która 
wykorzystuje je w zarz�dzaniu, utrzymaniu i planowaniu rozwoju sieci drogowej oraz              
w analizach dotycz�cych ochrony �rodowiska. Wyniki pomiarów ruchu 
wykorzystywane s� równie� w szerokim zakresie przez jednostki projektowe                   
i badawcze w prowadzonych przez nie pracach studialnych i projektowych z dziedziny 
drogownictwa. Inn� grup� u�ytkowników wyników generalnego pomiaru ruchu na sieci 
dróg krajowych stanowi� instytucje i jednostki, dla których dane o ruchu drogowym 
stanowi� cenne uzupełnienie w ich bie��cej działalno�ci jak: Policja, jednostki 
samorz�dowe, biura planowania przestrzennego itp.  
Dla potrzeb administracji drogowej konieczne jest uzyskanie dla ka�dego odcinka sieci 
dróg krajowych nast�puj�cych podstawowych danych wynikowych: 
•   �redniego dobowego ruchu w 2010 roku (SDR) wraz z rodzajow� struktur� ruchu, 
• �redniego dobowego ruchu letniego w 2010 roku (SDRL) wraz z rodzajow� struktur�

ruchu, 
• �redniego dobowego ruchu zimowego w 2010 roku (SDRZ) wraz z rodzajow�

struktur� ruchu, 
• �redniego ruchu dziennego (ruch od godz. 600 do 1800) wraz z rodzajow� struktur�

ruchu , 
• �redniego ruchu wieczornego (ruch od godz. 1800 do 2200) wraz z rodzajow�

struktur� ruchu, 
• �redniego ruchu nocnego (ruch od godz. 2200 do 600) wraz z rodzajow� struktur�

ruchu, 
• wska�nika wzrostu ruchu w porównaniu do roku 2005, 
• współczynnika ruchu niedzielnego, 
• współczynnika ruchu wakacyjnego. 

Rodzajowa struktura ruchu uwzgl�dnia nast�puj�ce kategorie pojazdów: 
1. Pojazdy silnikowe, w�ród których wyró�nia si�: 

• motocykle, 
• samochody ci��arowe bez przyczep, 
• samochody ci��arowe z przyczepami, 
• samochody osobowe, 
• lekkie samochody ci��arowe (dostawcze), 
• autobusy, 
• ci�gniki rolnicze, 

2. Rowery. 

Powy�sza struktura rodzajowa ruchu jest wystarczaj�ca dla bie��cych potrzeb 
administracji drogowej, a w szczególno�ci zapewnia mo�liwo�� wykonania 
nast�puj�cych analiz i oblicze�: 
•   modelowania i prognozowania ruchu, 
•   oblicze� przepustowo�ci dróg, skrzy�owa� i w�złów, 
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•   oblicze� konstrukcji nawierzchni drogowych, 
• analiz w zakresie ochrony �rodowiska, w tym oblicze� hałasu i zanieczyszcze�

powietrza, 
•   analiz ekonomicznych. 

Ze wzgl�du na znaczn� ilo�� wypadków z udziałem rowerzystów na sieci dróg 
krajowych (w 2008 roku 123 zabitych rowerzystów na sieci dróg krajowych, tj. 6,5% 
ogółu zabitych na sieci dróg krajowych i 28% ogółu zabitych rowerzystów w kraju),     
a tak�e podejmowane na podstawie wyników GPR działania inwestycyjne w zakresie 
infrastruktury rowerowej (np. Program budowy �cie�ek rowerowych przy drogach 
krajowych województwa warmi�sko-mazurskiego), istotne jest równie� uzyskanie 
wiarygodnych danych o ruchu rowerów. Ze wzgl�du na specyfik� tego ruchu, w GPR 
2010 uwzgl�dniono dodatkowe zalecenia dotycz�ce lokalizacji punktów pomiarowych, 
cz��ci drogi obj�tych pomiarem, a tak�e uwzgl�dniania w Kartach pomiaru informacji 
o lokalizacji i czynnikach zewn�trznych mog�cych mie� znacz�cy wpływ na nat��enie 
ruchu rowerowego. 

W obliczeniach GPR 2010 wykorzystywany b�dzie aktualny system referencyjny oraz 
dane techniczne dotycz�ce dróg, w tym dane dotycz�ce: długo�ci dróg, szeroko�ci 
jezdni i pasów dziel�cych, liczby jezdni i pasów ruchu, utwardzonych poboczy oraz 
klas technicznych. Zapewniona b�dzie dzi�ki temu mo�liwo�� obliczenia 
podstawowych wyników GPR 2010 w dowolnym układzie liniowym, obszarowym, 
funkcjonalnym lub technicznym.  
Podstawowe dane wynikowe z pomiaru b�d� stanowiły równie� podstaw� do oblicze�
innych charakterystyk ruchu drogowego stosowanych w drogownictwie, do których 
zaliczy� mo�na mi�dzy innymi: 
• charakter ruchu, 
• liczb� osi obliczeniowych i kategorie ruchu, 
• prac� przewozow�, 
• współczynnik ruchu nocnego, 
• współczynnik godziny szczytu. 

Zakres danych wynikowych z GPR 2010 przyj�ty dla potrzeb administracji drogowej 
spełnia równie� wymagania mi�dzynarodowe i umo�liwi obliczenie wszystkich 
charakterystyk, które maj� by� przekazane do Sekretariatu EKG ONZ.  

3. ZASADY PODZIAŁU SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA ODCINKI POMIAROWE  

Podstawowym celem GPR 2010 jest uzyskanie podstawowych parametrów             
i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci dróg krajowych. Z tego powodu 
podstawowym kryterium podziału sieci na odcinki pomiarowe jest jednorodno��
ilo�ciowa ruchu na danym odcinku drogi. Przyjmuje si�, �e kryterium to jest 
zachowane, je�eli zmiany spowodowane dopływem lub odpływem ruchu mi�dzy 
pocz�tkiem i ko�cem odcinka s� mniejsze ni� 1000 poj./dob�. Granice odcinków 
pomiarowych powinny by� w zwi�zku z tym zlokalizowane na skrzy�owaniach             
i w�złach, gdzie takie zmiany ruchu s� mo�liwe. Ponadto granice odcinków 
pomiarowych powinny znajdowa� si� równie� w innych punktach, w których ruch nie 
zawsze ulega znacz�cym zmianom, lecz jest to konieczne z innych wzgl�dów, takich 
jak np. pocz�tek lub koniec drogi, granica pa�stwa, zmiana zarz�dcy drogi itp. 
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W GPR 2010 granice odcinków pomiarowych na drogach krajowych obowi�zkowo 
nale�y lokalizowa� w nast�puj�cych punktach, w których wyniesione s� w terenie (lub 
wkrótce b�d�) punkty referencyjne: 
• skrzy�owania z drogami krajowymi, 
• skrzy�owania z drogami wojewódzkimi, na których SDR w 2005 roku był wi�kszy 

od 1000 poj./dob�. Dopuszcza si� jednak odst�pstwo od tej zasady w przypadku, gdy 
dwa takie skrzy�owania znajduj� si� na drodze krajowej w odległo�ci mniejszej ni�    
2 km. Granica odcinka powinna wówczas by� lokalizowana na skrzy�owaniu z drog�
wojewódzk�  o wi�kszym ruchu,     

• w punktach stanowi�cych pocz�tek i koniec danej drogi, 
• na granicy pa�stwa, 
• w punktach stanowi�cych granice miast na prawach powiatu. 

W wyj�tkowych przypadkach, wymagaj�cych ka�dorazowo uzgodnienia, dopuszczone 
jest lokalizowanie granic odcinków pomiarowych równie� w innych punktach ni� wy�ej 
wymienione, w których brak jest punktów referencyjnych, je�eli wyst�puje w nich 
znacz�ca zmiana ruchu na drodze (powy�ej 1000 poj./dob�). Dotyczy to nast�puj�cych 
miejsc: 
•  skrzy�owania z innymi drogami o nawierzchni twardej, 
•  granice miejscowo�ci (inne ni� siedziby miast na prawach powiatu), je�eli 

wyodr�bnione b�d� w GPR 2010 jako odcinki typu „przej�cia przez miejscowo�ci”, 
•  inne wa�ne miejsca ruchotwórcze (o�rodki rekreacyjne, zakłady przemysłowe, centra 
  handlowe itp.). 

Przyjmuje si� zasad�, �e długo�� odcinka pomiarowego nie mo�e przekracza� 30 km. 
Odst�pstwa od tej zasady wymagaj� ka�dorazowo indywidualnego uzgodnienia. Przy 
ustalaniu podziału sieci dróg krajowych na odcinki pomiarowe w GPR 2010 zwraca si�
szczególn� uwag� na odcinki dróg krajowych administrowane przez GDDKiA, 
stanowi�ce obwodnice i przej�cia przez miasta o liczbie mieszka�ców powy�ej            
10 tysi�cy. W ka�dym przypadku, gdy szacowana ró�nica wielko�ci SDR na obwodnicy 
lub odcinku przebiegaj�cym bezpo�rednio przez miasto, a SDR na odcinku szlakowym 
jest wi�ksza od 1000 poj./dob�, wyodr�bnia si� je jako co najmniej jeden niezale�ny 
odcinek pomiarowy (pomiar w miejscu o najwi�kszym obserwowanym ruchu). Je�eli 
jest to szczególnie uzasadnione, dopuszcza si� równie� podział obwodnicy lub przej�cia 
przez miasto na kilka odcinków pomiarowych. Nie obowi�zuj� wówczas podane 
poprzednio zasady obowi�zkowej lokalizacji granic odcinków pomiarowych.  

W pomiarze ruchu w 2010 roku, podobnie jak w roku 2005, granice odcinków 
pomiarowych nie musz� wyst�powa� na granicach województw (Oddziałów GDDKiA). 
Wielko�ci ruchu dla tych obszarów b�d� mo�liwe do obliczenia przy wykorzystaniu 
systemu punktów referencyjnych. Podobnie granice odcinków pomiarowych nie musz�
wyst�powa� przy zmianie przekroju drogi z jednojezdniowego na dwujezdniowy, je�eli 
zmiana ta nie wyst�puje na skrzy�owaniu, które powoduje znacz�c� zmian� ruchu na 
odcinku drogi. �
Przy ustalaniu podziału sieci dróg krajowych na odcinki pomiarowe nale�y uwzgl�dni�
nowe odcinki dróg, które zostan� oddane do eksploatacji do ko�ca 2009 roku oraz         
w pierwszej połowie 2010 roku. 
Ze wzgl�du na konieczno�� zachowania porównywalno�ci wyników z kolejnych 
pomiarów generalnych zaleca si� pozostawienie podziału na odcinki pomiarowe             
z GPR 2005 z wyj�tkiem niezb�dnych zmian wynikaj�cych z: 
•  oddania do eksploatacji nowych odcinków dróg, 
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• przekazania odcinków dróg innym zarz�dcom (nie dotyczy zmiany                      
Rejonu GDDKiA), 

• zmian numeracji i / lub pikieta�u (np.: droga  nr 2  to droga nr 92), 
• konieczno�ci podziału odcinka na cz��ci, np ze wzgl�du na znaczny wzrost wielko�ci  

potoku ruchu z drogi samorz�dowej, 
• poł�czenia odcinków pomiarowych (dotyczy to zwłaszcza tzw. przej�� przez 

miejscowo�ci nie b�d�ce miastami na prawach powiatu, gdzie w poprzednim 
pomiarze na przej�ciu przez miejscowo�� było wyznaczonych kilka odcinków 
pomiarowych w ci�gu jednej drogi). 

4. ZASADY DOPUSZCZENIA URZ	DZE
 POMIAROWYCH DO GPR 2010 

W GPR 2010 przewiduje si� zwi�kszenie liczby pomiarów wykonywanych             
w sposób automatyczny.  Spowodowane to jest znacznym wzrostem ruchu na drogach 
krajowych i wyst�puj�cymi trudno�ciami w organizacji i wykonywaniu pomiarów 
r�cznych na najbardziej obci��onych ruchem odcinkach dróg. Z uwagi na to, �e 
stosowane powszechnie liczniki pomiaru ruchu nie umo�liwiaj� dokładnej rejestracji 
niektórych z wymaganych w GPR 2010 kategorii pojazdów, w sposób automatyczny 
b�d� zliczane tylko pojazdy silnikowe ogółem. W punktach, w których wykonywane 
b�d� pomiary automatyczne, wykonywane b�d� równie� w ograniczonym zakresie 
pomiary r�czne. W tych samych przedziałach godzinowych niezale�nie dla ka�dego 
kierunku, b�d� zliczane w sposób r�czny pojazdy wszystkich kategorii z wyj�tkiem 
najliczniejszej kategorii - samochodów osobowych. Liczba tych pojazdów b�dzie 
obliczana dla ka�dej godziny i kierunku, jako ró�nica liczby pojazdów silnikowych 
ogółem (wg pomiaru automatycznego) oraz sumy liczb pojazdów silnikowych 
pozostałych kategorii (wg pomiaru r�cznego). Pomiar wykonywany w ten sposób 
nazywany jest pomiarem półautomatycznym. 

 W celu wyeliminowania liczników pomiarów ruchu drogowego, których wyniki mog�
nie zapewni� wymaganej dokładno�ci dla ostatecznych wyników GPR 2010,               
w pomiarach bezpo�rednich mog� by� wykorzystane tylko liczniki spełniaj�ce 
okre�lone wymagania, przetestowane i posiadaj�ce pisemne dopuszczenie Dyrektora 
Departamentu Studiów (DS) GDDKiA do pomiarów w GPR 2010. Dyrektor              
DS GDDKiA dopuszcza do GPR 2010 liczniki pomiarów ruchu drogowego, których 
wyniki zostały pozytywnie zweryfikowane w dotychczasowych pracach DS GDDKiA 
oraz liczniki przetestowane przez Transprojekt-Warszawa, zgodnie z opisan� w dalszej 
cz��ci procedur�, na podstawie pozytywnej opinii i dokumentacji testu. 

 DS GDDKiA zastrzega sobie mo�liwo�� cofni�cia dopuszczenia danego typu licznika 
pomiaru ruchu drogowego do wykorzystywania w GPR 2010 w przypadku, gdy 
dokładno�� rzeczywistych wyników uzyskanych przez ten licznik w punktach 
pomiarowych b�dzie mniejsza od dokładno�ci wymaganej podczas testu lub b�d�
wyst�powały powtarzaj�ce si� braki danych. 

 Podstawowe wymagania, jakie powinny spełnia� liczniki pomiaru ruchu drogowego, 
które mog� zosta� wykorzystane w GPR 2010 s� nast�puj�ce: 
a) rejestracja liczby pojazdów silnikowych ogółem (bez podziału na kategorie)               

z bł�dem nie wi�kszym ni� 3% dla ka�dego kierunku ruchu, 
b) zapis zarejestrowanych liczb pojazdów silnikowych w przedziałach czasowych dla 

minimum 48 godzin w formie cyfrowej z mo�liwo�ci� konwersji na format tekstowy, 
c) rozró�nianie kierunków ruchu jad�cych pojazdów, 
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d) własne zasilanie umo�liwiaj�ce nieprzerwan� prac� przez minimum 48 godzin, 
e) mo�liwo�� zainstalowania w bezpo�redniej blisko�ci drogi lub nad drog�, 
f) rejestracja ruchu w ci�gu całej doby, niezale�nie od warunków o�wietlenia, 
g) poprawne działanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. mgła, opady 
�niegu), 

h) zakres temperatur pracy: od -30°C do +50°C, 
i) rejestracja pojazdów w przypadku wyst�pienia „korków” na drodze, 
j) łatwo�� obsługi, 
k) czas instalacji i kalibracji na stanowisku pomiarowym nie dłu�szy ni� 1 godzina. 

Je�li czas przekroczy 1 godzin� informacja b�dzie podana w warunkach 
dopuszczenia. 

 Testowanie liczników prowadzi firma Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. przy  
nast�puj�cych zało�eniach: 
a) przed przeprowadzeniem testu nale�y uzgodni� zakres dopuszczenia licznika (drogi 

tylko jednokierunkowe, drogi dwukierunkowe) i wnie�� opłat� za test, 
b) koszt testu obejmuj�cy monta� urz�dzenia pomiarowego wraz z czujnikami oraz 

prace firmy prowadz�cej test ponosi dostawca urz�dzenia pomiarowego, który je 
zgłosi do sprawdzenia. Cena prac firmy prowadz�cej test nie przekroczy kwoty 5 tys. 
PLN netto za testowanie jednego urz�dzenia pomiarowego na obu stanowiskach, 

c) testy liczników pomiarów ruchu b�d� wykonywane w miejscu lokalizacji stacji 
pomiarowej GR23 na drodze krajowej nr 7 w km 338+230 w rejonie miejscowo�ci 
Łomna oraz stacji pomiarowej GR16, na drodze nr 10 w km 442+841                        
w miejscowo�ci Gumowo.  

d) w trakcie przeprowadzania testu dostawca licznika pomiaru ruchu przeka�e 
nieodpłatnie do Transprojektu-Warszawa oprogramowanie umo�liwiaj�ce konwersj�
zbiorów �ródłowych na form� tekstow�. W przypadku dopuszczenia licznika 
pomiarowego do wykonywania pomiarów automatycznych w GPR 2010 
oprogramowanie to b�dzie nadal nieodpłatnie u�ytkowane przez Transprojekt-
Warszawa i poszczególne Oddziały GDDKiA dla potrzeb przetwarzania wyników  
GPR 2010.  

 Procedura testowania liczników pomiaru ruchu drogowego b�dzie obejmowała 
wykonanie nast�puj�ce czynno�ci: 
a) ustalenie zakresu dopuszczenia licznika pomiarowego,
b) ustalenie terminu przeprowadzenia testu i wniesienie przez dostawc� sprz�tu opłaty 

na rzecz firmy wykonuj�cej test, 
c) monta� urz�dzenia pomiarowego i czujników (je�eli b�dzie taka potrzeba) przez 

dostawc� sprz�tu, 
d) wykonanie prac testowych na stanowisku pomiarowym, w tym wykonanie przez 

firm� prowadz�c� test minimum 3 godzinnej rejestracji filmowej ruchu drogowego, 
e) opracowanie dokumentacji testu, w tym ocena licznika pomiarowego i wydanie 

opinii (pozytywnej lub negatywnej) o dopuszczeniu licznika do zastosowania            
w pomiarach ruchu w trakcie GPR 2010, 

f) przekazanie dokumentacji testu do DS GDDKiA oraz dostawcy sprz�tu 
pomiarowego.  

Szczegółowe informacje dotycz�ce spraw zwi�zanych z dopuszczeniem liczników 
pomiaru ruchu do GPR 2010 b�d� dost�pne na stronie internetowej GDDKiA. 
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5. ZAKRES  POMIARU 

GPR 2010 zostanie przeprowadzony na istniej�cej sieci dróg krajowych,                  
z wyj�tkiem tych odcinków dróg, które znajduj� si� w miastach na prawach powiatu       
i nie s� administrowane przez GDDKiA.  

W trakcie GPR 2010 wyró�nia si� nast�puj�ce rodzaje bezpo�rednich pomiarów 
ruchu w zale�no�ci od sposobu ich wykonywania: 
• pomiar półautomatyczny - poł�czony pomiar automatyczny i pomiar r�czny, 
• pomiar r�czny. 
W pomiarze podstawowym rejestracji b�d� podlegały wszystkie pojazdy korzystaj�ce    
z dróg publicznych z wyj�tkiem pojazdów zaprz�gowych. Podział pojazdów na 
kategorie b�dzie spełniał wymagania administracji drogowej oraz innych krajowych 
u�ytkowników wyników pomiaru. Przedstawiony został w tabeli: 

Lp.
Symbol 
kategorii 
pojazdów 

Grupa pojazdów 

1 a rowery,  
2 b motocykle, motorowery (skutery), 
3 c samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowc�), 

mikrobusy* z przyczep� lub bez 
4 d lekkie samochody ci��arowe o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 t z przyczep� lub bez 
5 e samochody ci��arowe o dopuszczalnej masie całkowitej 

powy�ej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, 
ci�gniki siodłowe bez naczep 

6 f samochody ci��arowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
powy�ej 3,5 t z jedn� lub wi�cej przyczepami, ci�gniki 
siodłowe z naczepami, ci�gniki balastowe z przyczepami 
standardowymi lub niskopodwoziowymi 

7 g autobusy, trolejbusy 
8 h ci�gniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny 

samobie�ne (walce drogowe, koparki itp.) 
*) W GPR 2010 do mikrobusów zalicza si� pojazdy silnikowe przystosowane do przewozu osób, 

posiadaj�ce do 20 miejsc ł�cznie z kierowc�. 

Pojazdy oznaczone symbolami od b do h tworz� grup� pojazdów silnikowych, w�ród 
których wyró�nia si�: 
•  ruch lekki (suma kategorii b, c, d i h), 
•  ruch ci��ki (suma kategorii e, f i g). 

Niezale�nie od pomiaru podstawowego, w wybranych 120 punktach b�dzie 
wykonywany dodatkowy pomiar samochodów ci��arowych w podziale na grupy 
odpowiadaj�ce Europejskiej Specyfikacji dotycz�cej wa�enia pojazdów w ruchu. 
Podział samochodów ci��arowych na grupy w pomiarze dodatkowym jest nast�puj�cy:  
1. Samochody ci��arowe sztywne 2 – osiowe bez przyczep, 
2. Samochody ci��arowe sztywne 3 – osiowe i 4 – osiowe bez przyczep, 
3. Ci�gniki siodłowe z naczepami 1 – osiowymi i 2 – osiowymi, 
4. Ci�gniki siodłowe z naczepami  3 – osiowymi, 
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5. Samochody ci��arowe sztywne z przyczepami, 
6. Inne nietypowe samochody ci��arowe. 

    Pomiary dodatkowe b�d� wykonywane w sposób r�czny.   

Pomiar bezpo�redni ruchu pojazdów silnikowych b�dzie obejmował wył�cznie jezdnie 
zasadnicze drogi, natomiast pomiar ruchu rowerowego powinien obejmowa� w miar�
mo�liwo�ci cały przekrój drogi (tj. oprócz jezdni zasadniczych chodniki, drogi 
serwisowe lub zbiorcze i �cie�ki rowerowe). 

6 TYPY ODCINKÓW POMIAROWYCH  

W zale�no�ci od sposobu i zakresu wykonywania bezpo�rednich pomiarów ruchu 
w GPR 2010 odcinki pomiarowe i znajduj�ce si� na nich punkty pomiarowe dzielone s�
na nast�puj�ce typy: 
F- odcinki pomiarowe, na których zlokalizowane s� istniej�ce stanowiska 

automatycznego ci�głego pomiaru ruchu nadzorowane przez DS GDDKiA (wykaz 
stanowisk podano w Zał�czniku 1),  

G- pozostałe odcinki dróg krajowych (poza odcinkami typu F), na których SDR 
pojazdów silnikowych ogółem w 2005 roku był mniejszy lub równy 5000 
poj./dob�. W przypadku, gdy na którymkolwiek z takich odcinków zaobserwowano 
od roku 2005 gwałtowny, znacznie odbiegaj�cy od �redniej wzrost ruchu, powinno 
si� zaliczy� go do odcinków typu H, 

H– pozostałe odcinki dróg krajowych (poza odcinkami typu F), na których SDR 
pojazdów silnikowych ogółem w 2005 roku był wi�kszy od 5000 poj./dob� oraz 
wszystkie odcinki dróg krajowych (niezale�nie od wielko�ci ruchu), na których nie 
wykonywano pomiaru ruchu w 2005 roku.  

Na odcinkach typu F zaleca si� wykonywanie pomiarów w sposób półautomatyczny. 
Na odcinkach typu G i H pomiary mog� by� wykonywane w sposób półautomatyczny 
lub r�czny. Dopuszcza si� równie� na odcinkach typu G i H zmian� sposobu 
wykonywania pomiarów bezpo�rednich w kolejnych dniach pomiarowych 
(przykładowo w okresie zimowym pomiar r�czny, a w nast�pnych pomiarach pomiar 
półautomatyczny). 

7. TERMINY I CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU  

Bezpo�rednie pomiary ruchu b�d� wykonywane w ci�gu 2010 roku. Roczny cykl 
pomiarowy jest zró�nicowany w zale�no�ci od typu punktu pomiarowego i obejmuje: 
•  dla punktów typu F i H - 9 okresów „dziennych” oraz 2 okresy „nocne”,  
•  dla punktów typu G - 5 okresów „dziennych” oraz 1 okres „nocny”. 
Czas prowadzenia pomiaru w poszczególnych okresach jest jednakowy dla wszystkich 
typów punktów pomiarowych i wynosi: 
•  w okresach „dziennych” - 16 godzin, w godzinach 6oo – 22oo, 
•  w okresach „nocnych” - 8 godzin, w godzinach 22oo – 6oo. 

Dodatkowy pomiar ruchu samochodów ci��arowych wykonuje si� dwukrotnie w ci�gu 
2010 roku, w dwóch okresach 8-godzinnych, w godzinach 8oo – 16oo. Kalendarz 
pomiaru ruchu w 2010 roku przedstawiono w tablicy 1. 
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           Tablica 1 
Godziny wykonywania pomiaru 

Pomiar  podstawowy 

Numer  
pomiaru

Data 
pomiaru

Dzie�
tygodnia 

Okres 
punkty 

typu F i H 
punkty 
typu G 

Dodatkowy 
pomiar ruchu 
samochodów 
ci��arowych 

niezale�nie od 
typu punktu 

X1 21 lub 28 stycznia czwartek dzienny 6oo – 22oo – – 
X2 16 lub 23 marca wtorek dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 
X3 12 lub 19 maja �roda dzienny 6oo – 22oo – 8oo – 16oo

X4  8 lub 15 lipca czwartek dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 
X5 11 lub 18 lipca niedziela dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 
X6 17 lub 24 sierpnia wtorek dzienny 6oo – 22oo – – 
X7 22 lub 29 sierpnia niedziela dzienny 6oo – 22oo – – 
X8 22 lub 29 wrze�nia �roda dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo 8oo – 16oo

X9 5 lub 12 grudnia niedziela dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 

X10 
12 maja/13 maja lub 
19 maja/20 maja 

�roda/ 
czwartek 

nocny 22oo – 6oo – –

X11 

22 wrze�nia/23 wrze�nia 
lub 
29 wrze�nia/30 wrze�nia 

�roda/ 
czwartek 

nocny 22oo – 6oo 22oo – 6oo –

W tablicy podane s� dla ka�dego pomiaru dwie równowa�ne daty, w których mo�na 
wykonywa� pomiar ruchu. Oznacza to, �e w cz��ci punktów pomiarowych bezpo�redni 
pomiar ruchu mo�e by� wykonywany w pierwszym terminie, za� w pozostałych 
punktach – tydzie� pó�niej.  

8. OBLICZENIE �REDNIEGO DOBOWEGO RUCHU W ROKU (SDR) 

Podstawowym parametrem obliczanym na podstawie GPR 2010 dla wszystkich 
odcinków sieci dróg krajowych jest �redni dobowy ruch w roku (SDR). Definiowany 
jest on jako liczba pojazdów przeje�d�aj�cych przez dany przekrój drogi w ci�gu 24 
kolejnych godzin, �rednio w ci�gu jednego roku. 
Dla wszystkich punktów pomiarowych b�dzie on obliczany według wzoru: 

                           SDR = 
N

R+
⋅+⋅+⋅

N
3

N 
N

M  
2

N  
R

0,75M  
1

N  
R

M
(poj./dob�) 

gdzie: 
SDR     -  �redni dobowy ruch pojazdów silnikowych ogółem, 
MR       - �redni dzienny ruch w dni robocze (od poniedziałku  do pi�tku w godzinach   
    600-2200), 
0,75MR - �redni dzienny ruch w soboty i dni przed�wi�teczne (w godzinach 600-2200). 
  Dla ruchu rowerowego mo�liwe jest przyj�cie współczynnika innego ni�
  0,75,  na podstawie wyników dodatkowych, niezale�nie wykonanych,  
  pomiarów ruchu rowerowego,  
MN       -  �redni dzienny ruch w niedziele i �wi�ta (w godzinach 600-2200), 
RN        -  �redni ruch nocny (w godzinach 2200-600), 
N1            -  liczba dni roboczych w roku (w 2010 roku - 253), 
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N2        -  liczba sobót i dni przed�wi�tecznych w roku (w 2010 roku - 52), 
N3        -  liczba niedziel i dni �wi�tecznych w roku (w 2010 roku - 60), 
N         -  liczba wszystkich dni w roku (w 2010 roku - 365). 

Obliczenie wielko�ci MR, MN oraz RN b�dzie zró�nicowane w zale�no�ci od typów 
punktów pomiarowych. 

Dla punktów typu F i H:

MR = �
�

�
�
�

� +++
++

2

XX

2

XX

2

XX
3

1
418362

MN = �
�

�
�
�

� +
+ 9

75 X
2

XX
2

1

RN = ( )1110 XX
2

1
+

Dla punktów typu G:

MR = ( )842 XXX
3

1
++

MN = ( )95 XX
2

1
+

RN = X11 

gdzie: X1, X2,..........X11  wielko�� ruchu pojazdów silnikowych ogółem w kolejnych   
dniach pomiarowych zgodnie z tablic� 1. 

Na podstawie analiz przeprowadzonych dla stacji ci�głego pomiaru ruchu stwierdzono, 
�e przedstawione wzory umo�liwiaj� obliczenie SDR dla pojedynczego odcinka 
pomiarowego z nast�puj�c� dokładno�ci�: 

• dla punktów typu F i H ok. 2,0%, 

• dla punktów typu G ok. 2,5%. 

Po uwzgl�dnieniu bł�du pomiaru r�cznego wykonywanego w terenie mo�na przyj��, �e 
opisana metoda umo�liwia oszacowanie ostatecznej wielko�ci SDR z bł�dem nie 
wi�kszym ni� 7%. 

9. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM POMIARU 

Prawidłowy nadzór nad przebiegiem GPR 2010 jest jednym z podstawowych 
czynników decyduj�cych o wiarygodno�ci i dokładno�ci wyników, które b�d� uzyskane 
z tego pomiaru. Obejmuje on w szczególno�ci: 
• nadzór merytoryczny nad przebiegiem pomiaru, 
• bezpo�redni� kontrol� w terenie w czasie przeprowadzania pomiaru. 

Ogólny nadzór merytoryczny nad przebiegiem GPR 2010 b�dzie prowadzony przez   
DS GDDKiA w Warszawie. B�dzie on obejmował: 
• sukcesywne uzgadnianie i zatwierdzanie poszczególnych dokumentów w trakcie 

organizacji i przeprowadzania GPR 2010, 
• udost�pnianie odpowiednich danych i informacji niezb�dnych do realizacji prac, 
• podejmowanie decyzji o zmianach w harmonogramie pomiarów, w przypadku 

wyst�pienia okresowych nietypowych sytuacji mog�cych mie� wpływ na ko�cowe 
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wyniki pomiaru (np. ograniczenia ruchu wskutek ekstremalnie niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, okresowa zmiana organizacji ruchu wskutek 
nieoczekiwanych zdarze�, organizacji imprez, wizyt wa�nych osobisto�ci itp.). 

Bezpo�redni nadzór merytoryczny nad GPR 2010 b�dzie prowadzony przez 
Transprojekt-Warszawa. Zakres tego nadzoru b�dzie obejmowa� przede wszystkim: 
• udzielanie konsultacji i pomocy dla Oddziałów oraz Rejonów GDDKiA we 

wszystkich sprawach dotycz�cych przygotowania pomiarów ruchu i ich organizacji
w terenie, 

• zorganizowanie stałych dy�urów w trakcie przeprowadzania pomiarów                     
w poszczególnych dniach pomiarowych umo�liwiaj�cych szybk� interwencj�           
w przypadku wyst�pienia problemów w poprawnym wykonaniu pomiarów ruchu 
(r�cznych i automatycznych), 

• bie��c� współprac� z wykonawcami pomiarów automatycznych w celu zapewnienia 
uzyskania maksymalnej liczby miarodajnych danych, 

• konsultacje i wyja�nienia dotycz�ce wszystkich spraw zwi�zanych z kodowaniem, 
wst�pn� kontrol� oraz przekazywaniem wyników pomiarów r�cznych                        
i automatycznych,  

• usuwanie nieprawidłowo�ci stwierdzonych podczas kontroli pomiaru w terenie oraz 
sprawdzania wyników uzyskanych z kolejnych dni pomiarowych (np. zmiana 
lokalizacji punktów pomiarowych, wprowadzenie korekt w wykazie odcinków 
pomiarowych, przesuni�cia miejsc instalacji liczników pomiaru ruchu itp.). 

Bezpo�rednia kontrola pomiaru w terenie b�dzie zwi�zana z wizyt� osoby kontroluj�cej 
na stanowisku pomiarowym. Kontrol� bezpo�redni� pomiaru b�d� przeprowadza�
pracownicy z poszczególnych jednostek administracji dróg krajowych (wszystkich 
szczebli) oraz upowa�nione osoby z Transprojektu-Warszawa. Podczas kontroli 
bezpo�redniej sprawdzeniu b�dzie podlega� zgodno�� sposobu i zakresu wykonywania 
pomiarów r�cznych i półautomatycznych z Wytycznymi GPR 2010. 
Szczegółowe zasady i sposób przeprowadzania kontroli pomiaru w terenie 
przedstawione s� w „Instrukcji o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru 
Ruchu w 2010 roku na drogach krajowych”. 

10. REJESTRACJA CZYNNIKÓW MOG	CYCH MIE� WPŁYW NA WYNIKI         
GPR 2010 

Jak przy organizacji wszystkich przedsi�wzi�� w tak du�ej skali, tak i przy 
organizacji GPR 2010 istnieje ryzyko wyst�pienia zdarze� i sytuacji zagra�aj�cych jego 
prawidłowemu przebiegowi i mog�cych mie� wpływ na ko�cowe wyniki pomiaru. 
Mog� do nich dla przykładu nale�e�: 
• wprowadzenie zmian w odpłatno�ci za przejazd autostradami płatnymi, które mog�

skutkowa� zmian� rozkładu ruchu mi�dzy tymi autostradami, a trasami 
alternatywnymi, 

• wprowadzenie w niektórych województwach okresowych ogranicze� w ruchu 
pojazdów ci��kich (poza ustalonymi z góry) wskutek utrzymuj�cych si� długo 
wysokich temperatur, 

• wprowadzenie w niektórych obszarach okresowych ogranicze� w ruchu w zwi�zku   
z organizacj� oficjalnych wizyt i spotka�, organizacj� imprez o charakterze 
masowym, okresowym zamkni�ciem granic itp., 
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• ekstremalnie niekorzystne warunki atmosferyczne, jak np. powodzie, obfite opady 
�niegu w zimie.  

Wpływ na wyniki pomiarów w skali lokalnej mog� mie� równie� takie zdarzenia jak: 
czasowe zamkni�cia dróg wskutek wypadków, ograniczenia w ruchu zwi�zane              
z remontami i budowami, zmianami organizacji ruchu itp.  
Wpływ na wyniki pomiarów ruchu turystycznego i rekreacyjnego mog� mie� tak�e 
ogólne warunki atmosferyczne (temperatura powietrza, opady deszczu / �niegu).  
W przyj�tej metodzie przewidziano procedury zapewniaj�ce zebranie i przechowywanie 
informacji o wszystkich takich zdarzeniach, aby mo�na je ewentualnie uwzgl�dni� przy 
ko�cowym przetwarzaniu wyników. 
Przewidziane zostały nast�puj�ce formy rejestracji czynników mog�cych mie� wpływ 
za zniekształcenie wyników GPR 2010: 
• w specjalnie w tym celu opracowanych formularzach, nazywanych Kartami 

pomiaru, które b�d� si� znajdowały we wszystkich punktach pomiarowych, 
• w programie do kodowania wyników w formie informacji tekstowej.

Zapisane w ten sposób informacje b�d� wykorzystywane przy weryfikacji wyników po 
kolejnych dniach pomiarowych. Po zako�czeniu cyklu pomiarowego GPR 2010 
zostanie sporz�dzony raport z zestawieniem zebranych informacji. Tam, gdzie b�dzie to 
konieczne i mo�liwe, wprowadzone zostan� korekty w algorytmach przy obliczaniu 
ostatecznych wyników.
Wczesna identyfikacja problemów, które mog� przyczynia� si� do powstania bł�dów              
w wynikach pomiarów, b�dzie równie� mo�liwa przy realizacji nast�puj�cych zada�: 
• w trakcie przeprowadzania bezpo�rednich kontroli w terenie, co zostanie 

odnotowane w protokołach z tych kontroli, 
• w czasie przeprowadzania wst�pnej kontroli zakodowanych danych uzyskanych po 

kolejnych dniach pomiarowych i po wst�pnym przetwarzaniu wyników GPR 2010. 
Po wykonaniu tych zada� tworzone b�d� ka�dorazowo raporty bł�dów. 

W przypadku stwierdzenia wyst�powania problemów Transprojekt-Warszawa               
w porozumieniu z Oddziałami GDDKiA b�dzie wprowadzał odpowiednie zmiany         
w celu ich jak najszybszego wyeliminowania. 

11.    UWAGI OGÓLNE 

       Zakres kompetencji, obowi�zków i odpowiedzialno�ci wszystkich jednostek 
uczestnicz�cych w pomiarze oraz harmonogram prac reguluje dokument „Organizacja 
GPR 2010”. Zasady wykonywania poszczególnych zada� okre�lone s� w instrukcjach 
szczegółowych. 



Zał�cznik 1 

Istniej�ce stanowiska automatycznego ci�głego pomiaru ruchu  

 nadzorowane przez DS GDDKiA 

Lp. Oddział GDDKiA 
Numer drogi 

krajowej 
Nazwa odcinka 

8 Je�ewo St. - Choroszcz 

8 Korycin - Suchowola 

61 Szczuczyn - Grajewo 

8 Suwałki - Szypliszki 

19 Sokółka - Wasilków 

1 BIAŁYSTOK 

19 Białystok - Zabłudów 

1 Lubie� Kuj. - D�browice 

5/S5 Dworzysko - Trzeciewiec 

1 Stolno - Ko�czewice 

10 Nakło skrz. z dr. woj. 241 - Pawłówek 

5 Szubin  (przej�cie) 

2 BYDGOSZCZ 

15 Brodnica - Brzozie 

1 Pruszcz Gd. - Tczew 

7 Nw. Dwór Gd. - Elbl�g 

6 K�błowo  - Wejherowo 

20 �ukowo - Miszewo 

1 Rudno - Gniew 

22 Zblewo - Starogard Gda�ski 

3 GDA
SK 

22 Czarlin - Malbork 

7/7c Ch�ciny (w�zeł) - Podchojny 

74 dr. woj. 728 - �mi�sk 

7 Suchedniów - Wyst�pa 
4 KIELCE 

73 Chmielnik - Busko Zdrój 

4 Bochnia - Brzesko 

52 K�ty (przej�cie) 

S7a /7 Lubie� - Skomielna 

7 Miechów - Słomniki 

75 Jurków - D�browa 

5 KRAKÓW 

94 Jerzmanowice - Kraków 

2 Woroniec - Biała Podlaska 

12 Garbów - Lublin 

19 Ciecierzyn - Lublin 

12 Marynin - Chełm 

17 Piaski - Fajsławice 

19 Rudnik Szl.- Kra�nik 

17 Wólka Łabu�ska - Tarnawatka 

19 Kock - Firlej 

6 LUBLIN 

12 gr.woj. - Anielin 

72 Je�ów - Rawa Maz. 

14 Pabianice - Łask 

8 Bełchatów - Mzurki 

12 Sulejów - dr. woj. 713 

1 Kamie�sk - Ładzice 

14 Łowicz - Jamno 

A1 Głuchów - droga 8 

92 Kro�niewice - Kutno 

8 Walichnowy - Wielu�

8 Tomaszów Maz. - Czerniewice 

7 ŁÓD

12 Zdu�ska Wola - Łask 



16 W�zeł Barczewo - Biskupiec 

7 Olsztynek - Pawłowo 

51 gr. pa�stwa - Bartoszyce 

59 Gi�ycko - Mr�gowo dr. woj. 591 

8 OLSZTYN 

63 Gi�ycko - K�p 

94 Skorogoszcz - Wrzoski 

11 Byczyna - Kluczbork 

46 Dobrodzie� - gr. woj. 
9 OPOLE 

94 Izbicko - Strzelce Opolskie 

5 Pobiedziska - Kobylnica 

2 gr. woj. - Bolewicko 

A2 Słupca (w�zeł) - Modła 

A2 D�bina - Krzesiny 

92 Wólka - Słupca 

A2 �d�ary - Koło 

5 �migiel (obwodnica) 

11 Rogo	no - Oborniki 

11 Mi�skowo - Kl�ka 

25 Stawiszyn - Kalisz 

10 POZNA


32 Rakoniewice - Grodzisk Wlkp. 

4 Rzeszów - Kraczkowa 

9 Babica - Lutcza 

4 Jarosław - Radymno 

9 Majdan Królewski - Kolbuszowa 

11 RZESZÓW 

28 Warzyce - Krosno 

10 Sucha� - Recz 

3/S3 Parłówko - Goleniów 

6 Nosowo - Koszalin 
12 SZCZECIN 

11 Wyszewo - Bobolice 

9 Skaryszew - Ił�a 

2 Kałuszyn - Broszków 

10 Góra - Pło�sk 

7/S7 Kazu�  - Łomianki 

8 Radziejowice - Nadarzyn 

17 Wi�zowna - Kołbiel 

7 Magdalenka - Tarczyn 

12 Kraszków - Przysucha 

8 Por�ba - Ostrów Maz. 

61 Wierzbica - Pułtusk 

2 Sochaczew - Błonie 

S7/S7a Grójec - Fal�cice 

13 WARSZAWA 

50 Pniewy - Grójec 

3 Polkowice - Lubin 

35 Mirosławice  - Gniechowice 

94 Zebrzydowa - Bolesławiec 

5 gr. woj. - �migród 

8 Z�bkowice �l. - Łagiewniki 

14 WROCŁAW 

94 Kawice - Wilczków 

3 Chłopiny - Gorzów Wlkp. 

2 Po	rzadło - Mostki 

24 gr. woj. - Przytoczna 

32 Połupin - Le�niów Wlk. 

15 ZIELONA GÓRA 

3 �wiebodzin - Sulechów 
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1.  

1.1. Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) zostanie przeprowadzony na 

    

Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 

1.2. zony wg metody opracowanej przez Biuro Projektowo-

Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., zwane dalej 

Transprojektem-Warszawa i zatwierdzonej przez Departament Studiów (DS) GDDKiA. 

1.3. gólnione w niniejszym 

projekcie organizacji pomiaru. 

1.4.  

  

 zapisy video wykonane w wybranych punktach pomiarowych, 

 automatyczne pomiary ruchu przeprowa

-5, RPP-2 oraz PAT, 

 

pomiaru ruchu, 

 nych, 

 baza punktów referencyjnych, przebieg dróg krajowych oraz dane techniczne           

i geometryczne dróg z Banku Danych Drogowych GDDKiA. 

2. 

POMIARU  RUCHU  W  2010  ROKU. 

2.1. realizacji GPR 2010  

a) „Zasady przeprowadzenia GPR 2010” 

Dokument ten przeznaczony jest na potrzeby zorganizowania GPR 2010 na 

uczelniom do ce

wykonania „Wykazu odcinków pomiarowych w GPR 2010”, 

 

b) „Wytyczne GPR 2010” 

Dokument ten jest

i kodowanie wyników oraz w rezultacie przeprowadzenie GPR 2010. „Wytyczne 

 

- „Metoda GPR 2010”, 

- „Organizacja GPR 2010”, 

- „Instrukcja o sposobie przeprowadzenia GPR 2010” 

zawiera syntetyczny opis metody przeprowadzenia 
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sposób obliczenia SDR i zasady nadzoru nad przebiegiem pomiaru. 

 

 

„Instrukcja o sposobie przeprowadzenia GPR 2010” obejmuje wszystkie 

jak: wybór stanowisk pomiarowych i ich oznakowanie, ustalenie liczby 

obserwatoró

zasady kontroli pomiaru itp., 

c) „Instrukcja o sposobie kodowania i archiwizacji wyników oraz obiegu dokumentów 

w GPR 2010”                         

poszczególnymi jednostkami uc  

2.2. 

merytorycznym: 

a) 

GDDKiA, 

b) Opracowanie zakresu przetworzenia danych z GPR 2010, 

c) Opracowanie wyników GPR 2010 (synteza wyników, wyniki zbiorcze, mapy, bazy 

danych), 

d)  

e)  

3. U 

W  2010  ROKU 

3.1. s  

 DS GDDKiA, 

  

 Rejony GDDKiA, 

 Transprojekt-Warszawa, 

  

3.2. zczególnych jednostek 

 

4. 

W  2010  ROKU. 

4.1. DS GDDKiA: 

 ogólny nadzór merytoryczny i koo  
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 zatwierdzenie „Wytycznych GPR 2010”. 

4.2.  

 

obszarze, 

 

przeprowadzenia GPR 2010, 

 

 

 -Warszawa przy opracowywaniu „Wykazu odcinków 

pomiar  

 

 

           

w terenie,  

 organizacja i przeprowadzenie szkolenia na temat pomiaru ruchu dla przedstawicieli 

Rejonów GDDKiA oraz osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawców pomiaru, 

  do Rejonów GDDKiA, 

 nadzór nad przeprowadzeniem pomiaru ru  

 zbieranie zakodowanych wyników z Rejonów GDDKiA, kontrola   

archiwizacja oraz przekazywanie do DS GDDKiA i Transprojektu-Warszawa 

wyników oraz obiegu dokumentów w GPR 2010”, 

 

pomiarowych, 

4.3. Rejony GDDKiA: 

 powo

Rejonu GDDKiA, 

 ustalenie  GDDKiA

stanowisk pomiarowych w terenie i opracowanie  wykazu punktów pomiarowych  

na obszarze Rejonu GDDKiA, 

 przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawców pomiarów 

 

 przygotowanie tabliczek do oznakowania punktów pomiarowych i dystrybucja 

,  

 po ze sprawdze

spisu i Kart pomiaru przygotowanych przez Wykonawców pomiaru, 

 

Rejonu GDDKiA, 
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 zbieranie dokumentów pomiarowych i zakodowanych wyników pomiarów po 

u pomiarów w poszczególnych dniach pomiarowych, ich sprawdzanie      

 

 

sobie kodowania i archiwizacji 

wyników oraz obiegu dokumentów w GPR 2010”. 

4.4. Transprojekt-Warszawa: 

 opracowanie metody przeprowadzenia GPR 2010 na drogach krajowych, 

 opracowanie dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.1., 

 

odcinków pomiarowych w GPR 2010”, 

 

temat przeprowadzenia GPR 2010, 

  

 testowani                 

w GPR 2010,  

 nadzór merytoryczny  GDDKiA, 

  

 

kolejnych dni pomiarowych, 

  

  

 druk i dystrybucja publikacji „Ruch drogowy 2010”. 

4.5. Wykonawcy pomiaru w terenie: 

 

 

 oznakowanie stanowisk pomiarowych, 

 

z wymaganiami szcz  

 

          

o sposobie przeprowadzenia GPR 2010”, 

 przekazywanie wyników pomiarów automatycznych zgodnie z wymaganiami 

„Instrukcji o sposobie przeprowadzenia GPR 2010”, 

            

i archiwizacji wyników oraz obiegu dokumentów w GPR 2010”. 
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 o sposobie kodowania i archiwizacji wyników oraz obiegu dokumentów                 

 w GPR 2010”. 

5. KONTROLA  POMIARU 

 

6. HARMONOGRAM  POMIARU  (W  
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Lp.  Jednostka Termin 

1 
przeprowadzenie GPR 2010 

 31.III.2009 

2 

wykazu odcinków pomiarowych 

DS GDDKiA 18.VI.2009 

3 

Opracowanie Wytycznych GPR 2010          

i 

pomiarowych w GPR 2010 

Transprojekt-Warszawa 06.X.2009 

4 Zatwierdzenie Wytycznych GPR 2010 DS GDDKiA 09.X.2009 

5 
Przekazanie Wytycznych GPR 2010 do 

 
Transprojekt-Warszawa 

po zatwierdzeniu 

przez 

DS GDDKiA 

6 
Organizacja szkolenia na szczeblu 

centralnym nt. przeprowadzenia GPR 2010 

DS GDDKiA 

Transprojekt-Warszawa 

 

10.X.2009 

7 

stanowisk pomiarowych w terenie GDDKiA 
15.X.2009 

8 Przeprowadzenie procedury wyboru 

Wyk

terenie 

 

 

15.X.2009 -  

- 15.I.2010 

9 

Druk i dystrybucja formularzy 

GDDKiA 

Transprojekt-Warszawa 

 
06.XI.2009 

10 
Opracowanie zakresu przetworzenia danych  

z GPR 2010 
Transprojekt-Warszawa 06.XI.2009 

11 Opracowanie oprogramowania do 

kodowania wyników i „Instrukcji o 

sposobie kodowania i archiwizacji 

wyników oraz obiegu dokumentów w GPR 

2010” 

Transprojekt-Warszawa 06.XI.2009 

 

12 

 

Testowanie liczników pomiaru ruchu  Transprojekt-Warszawa przez 

producentów 

13 Przeprowadzenie pomiaru ruchu w terenie 
Wykonawcy pomiaru 

 

2010 roku 

 

14 

 

Nadzór i kontrola nad GPR 2010 

DS GDDKiA 

 

Rejony GDDKiA 

Transprojekt-Warszawa 

 

2010 roku 
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Lp. Rodzaj d  Jednostka Termin 

 

15 

 

przeprowadzania GPR 2010  
Transprojekt-Warszawa 

12.III.2010 

02.VII.2010 

16.VIII.2010 

21.IX.2010 

16 

Przetworzenie i opracowanie 

podstawowych wyników GPR 2010 wraz    

 

Transprojekt-Warszawa 31.III.2011 

17 Opracowanie, druk i dystrybucja publikacji 

 Transprojekt-Warszawa 29.IX.2011 

18 Publikacja „ Ruch drogowy 2010”             

 
Transprojekt-Warszawa 29.IX.2011 

19 Publikac

Sekretariatu EKG ONZ  
Transprojekt-Warszawa 31.X.2011 
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1. WST�P 

 Instrukcja reguluje sposób wykonania pomiaru ruchu w terenie i obieg dokumentów         
w Generalnym Pomiarze Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) na drogach krajowych.  

 Pomiar ruchu w terenie powinien by� przeprowadzony na wszystkich odcinkach dróg 
krajowych, które znajduj� si� w „Wykazie odcinków pomiarowych w GPR 2010” 
opracowanym dla poszczególnych Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych           
i Autostrad (GDDKiA). 

2. RODZAJE POMIARÓW RUCHU  

2.1. W GPR 2010 wyró�nia si� pomiar podstawowy - wykonywany we wszystkich punktach 
pomiarowych oraz dodatkowy pomiar ruchu samochodów ci��arowych - wykonywany 
tylko w wybranych punktach pomiarowych. We wszystkich punktach pomiarowych, 
niezale�nie od rodzaju pomiaru, typu punktu i pory dnia pomiar podstawowy jest 
wykonywany oddzielnie dla ka�dego kierunku ruchu. 

2.2. W pomiarze podstawowym wyró�nia si� nast�puj�ce rodzaje bezpo�rednich pomiarów: 
 - pomiar półautomatyczny, 
 - pomiar r�czny.   

2.3 Pomiar półautomatyczny w punkcie pomiarowym składa si� z pomiaru automatycznego 
wykonywanego przy u�yciu licznika pomiaru ruchu i pomiaru r�cznego.  

 Z pomiaru automatycznego wykorzystywane s� tylko wyniki dotycz�ce wielko�ci ruchu 
pojazdów silnikowych ogółem w poszczególnych dniach, godzinach i kierunkach ruchu. 
Równolegle, w tych samych dniach, godzinach i kierunkach odbywa si� w punkcie 
pomiarowym w ograniczonym zakresie pomiar r�czny, w którym zliczane s� pojazdy 
silnikowe wszystkich kategorii z wyj�tkiem najliczniejszej kategorii - samochodów 
osobowych oraz rowery. Liczba samochodów osobowych jest obliczana dla ka�dej 
godziny i kierunku, jako ró�nica liczby pojazdów silnikowych ogółem (wg pomiaru
automatycznego) oraz sumy liczb pojazdów silnikowych pozostałych kategorii (według 
pomiaru r�cznego).  

2.4. Pomiar r�czny w punkcie pomiarowym wykonywany jest w cało�ci przez obserwatorów, 
którzy prowadz� rejestracj� przeje�d�aj�cych pojazdów w nast�puj�cy sposób: 

 - zaznaczaj�c ka�dy pojazd na formularzach bezpo�redniego spisu, 
 - u�ywaj�c liczników r�cznych i wpisuj�c nast�pnie do formularza pomiarowego 

 godzinowe sumy pojazdów.  
 Do pomiaru r�cznego zalicza si� równie� pomiar ruchu wykonywany w warunkach 

terenowych jako zapis video, z pó�niejszym zliczaniem pojazdów na podstawie tego 
zapisu w warunkach biurowych i wpisywaniem ich do formularza pomiarowego. Pomiar 
taki mo�e by� wykonywany tylko pod warunkiem zapewnienia dostatecznej czytelno�ci      
i ci�gło�ci nagrania w celu zliczania i identyfikacji sylwetek przeje�d�aj�cych pojazdów. 
W zapisie video powinna by� widoczna w sposób ci�gły data i czas rejestracji. Na 
podstawie zapisu video powinna by� mo�liwo�� zliczenia wszystkich pojazdów, w tym 
zakwalifikowania ich do kategorii, co oznacza, �e pojazdy nie mog� pokrywa� si� na 
szeroko�ci rejestrowanego przez kamer� przekroju drogi. 

2.5. Dodatkowy pomiar ruchu samochodów ci��arowych wykonywany jest sposobem r�cznym. 
W pomiarze dodatkowym nie dopuszcza si� rejestracji video. 
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3. TYPY ODCINKÓW I PUNKTÓW POMIAROWYCH  

3.1 W zale�no�ci od zakresu i rodzaju wykonywanych bezpo�rednich pomiarów ruchu, 
odcinki pomiarowe i znajduj�ce si� na nich punkty pomiarowe dzieli si� w GPR 2010 na 
nast�puj�ce typy: 

F –  odcinki pomiarowe, na których zlokalizowane s� istniej�ce stanowiska 
automatycznego ci�głego pomiaru ruchu nadzorowane przez DS GDDKiA,  

G – pozostałe odcinki dróg krajowych (poza odcinkami typu F), na których SDR pojazdów 
silnikowych ogółem w 2005 roku był mniejszy lub równy 5000 poj./dob�.                 
W przypadku, gdy na którymkolwiek z takich odcinków zaobserwowano od roku 2005 
gwałtowny, znacznie odbiegaj�cy od �redniej wzrost ruchu, powinno si� zaliczy� go 
do odcinków typu H, 

H – pozostałe odcinki dróg krajowych (poza odcinkami typu F), na których SDR pojazdów 
silnikowych ogółem w 2005 roku był wi�kszy od 5000 poj./dob� oraz wszystkie 
odcinki dróg krajowych (niezale�nie od wielko�ci ruchu), na których nie wykonywano 
pomiaru ruchu w 2005 roku.  

3.2. W punktach typu F zaleca si� wykonywanie pomiarów w sposób półautomatyczny. Do 
pomiaru automatycznego wykorzystane b�d� tylko te rodzaje liczników pomiarowych, 
które działaj� obecnie w stacjach stałych GDDKiA i zostały pozytywnie zweryfikowane   
w pracach DS GDDKiA. W stanowiskach pomiarowych, w których obecnie brak jest 
zainstalowanych liczników pomiarowych, na czas niezb�dny do wykonania pomiaru 
automatycznego zaleca si� wykorzystanie w poszczególnych Oddziałach GDDKiA (gdzie 
jest to mo�liwe) liczników z funkcjonuj�cych stacji pomiarowych. W przypadku braku 
odpowiedniej liczby liczników pomiarowych lub braku mo�liwo�ci zapewnienia takiej 
organizacji pomiarów,  punktom tym mo�na przyporz�dkowa� typ H. 

 Dopuszcza si� równie� przyporz�dkowanie typu H punktom w przypadkach, gdy aktualnie 
działaj�ce w stacjach stałych liczniki pomiarowe znajduj� si� w złym stanie technicznym    
i nie gwarantuj� poprawnej pracy w ci�gu 2010 roku. Decyduje o tym Oddział GDDKiA. 

3.3. W punktach typu G i H pomiary mog� by� wykonywane w sposób półautomatyczny lub 
r�czny. 

 W przypadku wykonywania pomiaru półautomatycznego, w cz��ci obejmuj�cej pomiar 
automatyczny mo�na wykorzystywa� liczniki posiadaj�ce pisemne dopuszczenie 
Dyrektora Departamentu Studiów (DS) GDDKiA do pomiarów w GPR 2010. Dyrektor  
DS GDDKiA dopuszcza do GPR 2010 liczniki wymienione w pkt. 3.2 oraz inne liczniki 
przetestowane przez Transprojekt-Warszawa. Opis sposobu dopuszczenia liczników do 
u�ycia w GPR 2010 znajduje si� w dokumencie „Metoda GPR 2010” oraz na stronie 
internetowej GDDKiA. Na stronie internetowej GDDKiA b�dzie równie� zamieszczona 
aktualna lista liczników pomiaru ruchu dopuszczonych do wykorzystania w GPR 2010      
w poszczególnych typach punktów pomiarowych.  

 Dopuszcza si� wykorzystanie, jako wyniki pomiaru automatycznego, danych o liczbach 
pojazdów silnikowych ogółem w przekrojach autostrad płatnych zebranych przez 
Koncesjonariuszy w Punktach Poboru Opłat, w dniach odpowiadaj�cych cyklowi 
pomiarowemu GPR 2010.  

3.4. W punktach typu G i H dopuszcza si� zmian� sposobu wykonywania pomiarów 
bezpo�rednich w kolejnych dniach pomiarowych (np. w okresie zimowym mo�na 
wykonywa� pomiar r�czny, a w nast�pnych pomiarach pomiar półautomatyczny).              
O sposobie wykonania pomiaru decyduje przed ka�dym dniem pomiarowym Wykonawca 
pomiaru, informuj�c o tym wła�ciwy Oddział GDDKiA przynajmniej z 1-tygodniowym 
wyprzedzeniem.  
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4. STANOWISKA POMIAROWE 

4.1. Podstaw� do wyboru stanowisk pomiarowych w terenie s� „Wykazy odcinków 
pomiarowych w GPR 2010” opracowane dla poszczególnych Oddziałów GDDKiA, 
zawieraj�ce granice i typy odcinków pomiarowych. 

4.2.  Szczegółow� lokalizacj� stanowisk pomiarowych w terenie ustalaj� Oddziały GDDKiA 
przy pomocy Rejonów GDDKiA.  

4.3. Zasady wyboru lokalizacji stanowisk pomiarowych: 

a) zaleca si�, aby punkt pomiarowy był zlokalizowany w miar� mo�liwo�ci w tym samym 
miejscu, w którym był wykonywany GPR 2005 - nie dotyczy odcinków wymienionych  
w punkcie 4.3.c), 

b) lokalizacja stanowiska pomiarowego powinna by� wybrana w ten sposób, aby mierzona 
wielko�� ruchu była miarodajna dla całego odcinka pomiarowego, 

c) na odcinkach dróg, na których znajduj� si� istniej�ce stanowiska automatycznego ci�głego 
pomiaru ruchu nadzorowane przez DS GDDKiA (odcinki typu F), stanowiska pomiaru 
r�cznego powinny by� lokalizowane w bezpo�redniej blisko�ci stacji pomiarowej. Dotyczy 
to równie� stanowisk pomiaru r�cznego na odcinkach typu G i H, na których wykonywane 
b�d� pomiary półautomatyczne. Nale�y w tych przypadkach uwzgl�dni� dodatkowo 
warunki techniczne niezb�dne do monta�u licznika pomiaru ruchu, 

d) szczególn� uwag� nale�y zwróci� przy wyborze stanowisk pomiarowych na odcinkach 
 dróg zamiejskich granicz�cych z miastami. Punkt pomiarowy musi znajdowa� si�                   
 w takiej odległo�ci od granicy miasta, która zapewnia, �e w miejscu wykonywania 
 pomiaru wyst�puje ruch typowy, miarodajny dla całego odcinka pomiarowego, 

e) w wybranym miejscu na drodze powinna by� zapewniona wła�ciwa widoczno�� do 
 identyfikacji przez obserwatorów sylwetek przeje�d�aj�cych pojazdów. We wszystkich 
 punktach pomiarowych b�dzie wykonywany pomiar r�czny po zmroku oraz w nocy.         
 W zwi�zku z tym nale�y dodatkowo zwróci� uwag� na o�wietlenie drogi oraz zapewnienie 
 bezpiecze�stwa obserwatorów, 

f) zaleca si�, �eby nowe punkty pomiarowe zapewniały mo�liwo�� obserwacji całego pasa 
 drogowego (w tym równie� ewentualnych chodników, �cie�ek rowerowych, dróg 
 serwisowych), 

g) na drogach dwujezdniowych zaleca si� lokalizowanie oddzielnych stanowisk pomiarowych 
 dla ka�dego kierunku ruchu. W punktach, w których wykonywany b�dzie pomiar 
 półautomatyczny, mo�na stanowisko zlokalizowa� tylko po jednej stronie drogi,                 
 z zachowaniem warunku dobrej widoczno�ci i mo�liwo�ci poprawnej identyfikacji 
 pojazdów poruszaj�cych si� po przeciwległej jezdni, 

h) w czasie wykonywania pomiaru ruchu obserwatorzy musz� by� zabezpieczeni przed 
 niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Nale�y w zwi�zku z tym 
 przewidzie� na ka�dym stanowisku pomiarowym mo�liwo�� wynaj�cia pomieszczenia, 
 postawienia pojazdu lub barakowozu. 

4.4. Ka�de stanowisko pomiarowe nale�y na czas wykonywania pomiaru wła�ciwie oznakowa�
w formie znajduj�cej si� bezpo�rednio przy drodze i widocznej z obu kierunków ruchu 
tabliczki (tabliczek, w przypadku dróg dwujezdniowych) z napisem „Pomiar ruchu” oraz 
numerem punktu pomiarowego. Tabliczki przygotowuj� Rejony GDDKiA. 
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5. PODZIAŁ POJAZDÓW NA KATEGORIE W CZASIE POMIARU 

5.1.    Podział pojazdów na kategorie w pomiarze podstawowym przedstawiono w tablicy 1. 

Podział pojazdów na kategorie w GPR 2010 

                 Tablica 1 

Lp.
Symbol 
kategorii 
pojazdów 

Grupa pojazdów 

 1 a rowery 
2 b motocykle, motorowery (skutery) 
3 c samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowc�), 

mikrobusy* z przyczep� lub bez 
4 d lekkie samochody ci��arowe (dostawcze) 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z przyczep�
 lub bez 

5 e samochody ci��arowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
powy�ej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, 
ci�gniki siodłowe bez naczep 

6 f samochody ci��arowe o dopuszczalnej masie całkowitej 
powy�ej 3,5 t z jedn� lub wi�cej przyczepami, ci�gniki 
siodłowe z naczepami, ci�gniki balastowe z przyczepami 
standardowymi lub niskopodwoziowymi 

7 g autobusy, trolejbusy 
8 h ci�gniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny 

samobie�ne (walce drogowe, koparki itp.) 
  

*) W GPR 2010 do mikrobusów zalicza si� pojazdy przystosowane do przewozu osób, 
posiadaj�ce do 20 miejsc ł�cznie z kierowc�. 

Pojazdy oznaczone symbolami od b do h tworz� grup� pojazdów silnikowych, w�ród 
których wyró�nia si�: 

-  ruch lekki (suma kategorii b, c, d i h), 
-  ruch ci��ki (suma kategorii e, f i g). 

5.2. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na wła�ciwe przyporz�dkowanie zliczanych pojazdów 
do kategorii.„d”, tj. do lekkich samochodów ci��arowych (dostawczych) o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t z przyczep� lub bez. Do tej kategorii nale�y zaliczy� pojazdy, 
których nadwozie zostało jednoznacznie zaprojektowane do przewozu towarów. Typowe 
sylwetki pojazdów kategorii „d” przedstawiono w formie graficznej w Zał�czniku nr 1 do 
niniejszej Instrukcji.  
Nie nale�y zalicza� do kategorii „d” pojazdów, które zostały konstrukcyjnie 

przystosowane do przewozu ładunków, lecz s� oparte na nadwoziach samochodów 

osobowych, jak np. Polonez Truck, Peugeot Partner, Opel Combo, Volkswagen 

Caddy itp. oraz tzw. „samochodów z kratk�”. 

Zaleca si�, aby kserokopi� Zał�cznika nr 1 posiadali na czas wykonywania pomiaru 
wszyscy obserwatorzy w ka�dym punkcie pomiarowym.  

5.3. Podział samochodów ci��arowych na grupy w pomiarze dodatkowym jest nast�puj�cy: 
a) samochody ci��arowe sztywne 2–osiowe bez przyczep, 
b) samochody ci��arowe sztywne 3–osiowe i 4–osiowe bez przyczep, 
c) ci�gniki siodłowe z naczepami 1–osiowymi i 2–osiowymi,
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d) ci�gniki siodłowe z naczepami 3–osiowymi, 
e) samochody ci��arowe sztywne z przyczepami, 
f) inne nietypowe samochody ci��arowe. 

Zwraca si� uwag�, �e o przydziale ci�gników siodłowych z naczepami do grupy c) lub d) 
decyduje liczba osi znajduj�cych si� w tylnej cz��ci podwozia naczepy. 

5.4.   W przypadku kategorii „a”, ze wzgl�du na specyfik� ruchu rowerowego, nale�y zlicza� nie 
tylko pojazdy poruszaj�ce si� po jezdni drogi krajowej, ale tak�e po poboczach, 
chodnikach, �cie�kach rowerowych, drogach serwisowych w pasie drogowym drogi 
krajowej lub w jego bezpo�redniej blisko�ci.  W przypadku braku mo�liwo�ci obserwacji 
tras, którymi na danym odcinku drogi krajowej poruszaj� si� rowerzy�ci, nale�y 
odnotowa� ten fakt w odpowiednim polu w Karcie pomiaru (patrz pkt 9.6) 

6 FORMULARZE I DOKUMENTY POMIAROWE 

6.1. Wyró�nia si� dwa rodzaje formularzy pomiarowych słu��cych do bezpo�redniego spisu 
 pojazdów:  
- formularz podstawowy, 
- formularz do pomiaru ruchu samochodów ci��arowych. 

Wzory formularzy stanowi� Zał�czniki nr 2 i 3 do niniejszej Instrukcji. Sposób ich 
wypełniania omówiono w dalszej cz��ci Instrukcji. 

6.2. Formularz podstawowy jest dwustronicowy i słu�y do zapisu liczby pojazdów w podziale 
na kategorie, maksymalnie dla 8 godzin pomiarowych.

6.3. Formularz do pomiaru dodatkowego ruchu samochodów ci��arowych słu�y do zapisu 
liczby samochodów ci��arowych w podziale na grupy w przedziałach 1-godzinnych, 
ł�cznie dla 8 godzin pomiarowych. 

6.4. W ka�dym punkcie pomiarowym i w ka�dym dniu pomiarowym, niezale�nie od typu 
punktu, rodzaju pomiaru i liczby obserwatorów, wypełnia si� dokument zwany Kart�

pomiaru (nie dotyczy punktów pomiarowych z rejestracj� video). Dokument ten znajduje 
si� na stanowisku pomiarowym przez cały czas prowadzenia pomiaru ruchu w danym dniu 
i przeznaczony jest do zapisywania nast�puj�cych informacji: 

- podstawowych danych o lokalizacji punktu pomiarowego i prowadzonym w nim pomiarze 
ruchu, 

- nazwisk obserwatorów prowadz�cych pomiary ruchu w ci�gu dnia pomiarowego, 
- informacji o niekorzystnych sytuacjach i zdarzeniach, które mog� mie� wpływ na wyniki 

pomiaru ruchu (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadek na drodze, 
wyst�powanie korków itp.). Zapisane w ten sposób informacje b�d� wykorzystywane przy 
kodowaniu wyników z poszczególnych dni pomiarowych, 

- potwierdzenia kontroli pomiaru przeprowadzonych w punkcie pomiarowym. 

 Wzór Karty pomiaru przedstawiono w Zał�czniku nr 4 do Instrukcji. Sposób jej 
wypełniania omówiono w dalszej cz��ci Instrukcji.  

7. TERMINY I CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU 

7.1. Pomiar ruchu wykonywany jest w ci�gu 2010 roku Cykl pomiarowy w pomiarze 
podstawowym jest zró�nicowany w zale�no�ci od typu punktu pomiarowego i obejmuje: 
- dla punktów typu F i H - 9 okresów „dziennych” oraz 2 okresy „nocne”,  
- dla punktów typu G - 5 okresów „dziennych” oraz 1 okres „nocny”. 
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Czas prowadzenia pomiaru w poszczególnych okresach „dziennych” i „nocnych” jest 
jednakowy dla wszystkich typów punktów pomiarowych i wynosi: 

 - w okresach „dziennych” - 16 godzin, w godzinach 6oo – 22oo, 
- w okresach „nocnych” - 8 godzin, w godzinach 22oo – 6oo. 

7.3. Dodatkowy pomiar ruchu samochodów ci��arowych, niezale�nie od typu punktu 
pomiarowego, jest wykonywany w dwóch okresach 8-godzinnych, w godzinach               
8oo – 16oo. Pomiar ten wykonuje si� w tym samym dniu, co pomiar podstawowy. 

7.4. Terminy wykonywania pomiarów w GPR 2010 przedstawiono w tablicy 2. S� one 
jednakowe zarówno dla pomiarów półautomatycznych, jak i pomiarów wykonywanych 
tylko w sposób r�czny. 

 Dla ka�dego pomiaru podane s� dwie równowa�ne daty, w których mo�na wykonywa�
pomiar ruchu. Oznacza to, �e w cz��ci punktów pomiarowych bezpo�redni pomiar ruchu 
mo�e by� wykonywany w pierwszym terminie, za� w pozostałych punktach – tydzie�
pó�niej. Zaleca si� jednak tak� organizacj� pomiarów, aby w mo�liwie du�ej liczbie 
punktów wykonywa� pomiary w pierwszym terminie, pozostawiaj�c drugi termin jako 
rezerwowy. 

Kalendarz pomiaru w 2010 roku. 

Tablica 2 

Godziny wykonywania pomiaru 
Pomiar  podstawowy 

Numer  
pomiaru

Data 
pomiaru

Dzie�
tygodnia 

Okres 
pomiaru punkty 

typu F i H 
punkty 
typu G 

Dodatkowy 
pomiar ruchu 
samochodów 
ci��arowych 

niezale�nie od 
typu punktu 

1 21 lub 28 stycznia czwartek dzienny 6oo – 22oo – – 
2 16 lub 23 marca wtorek dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 
3 12 lub 19 maja �roda dzienny 6oo – 22oo – 8oo – 16oo

4  8 lub 15 lipca czwartek dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 
5 11 lub 18 lipca niedziela dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 
6 17 lub 24 sierpnia wtorek dzienny 6oo – 22oo – – 
7 22 lub 29 sierpnia niedziela dzienny 6oo – 22oo – – 
8 22 lub 29 wrze�nia �roda dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo 8oo – 16oo

9 5 lub 12 grudnia niedziela dzienny 6oo – 22oo 6oo – 22oo – 

10
12 maja/13 maja lub 
19 maja/20 maja 

�roda/ 
czwartek 

nocny 22oo – 6oo – –

11
22 wrze�nia/23 wrze�nia 
lub 
29 wrze�nia/30 wrze�nia 

�roda/ 
czwartek 

nocny 22oo – 6oo 22oo – 6oo –

7.5. Odst�pstwa od podanych terminów s� niedozwolone. W wyj�tkowych przypadkach, je�eli 
wskutek wyst�pienia nieoczekiwanych sytuacji wykonanie pomiaru w terminach 
przewidzianych w tablicy 2 nie było mo�liwe, nale�y pomiar wykona� w pełnym zakresie 
jeden tydzie� pó�niej (w tym samym dniu tygodnia) po uzgodnieniu z DS GDDKiA. 

7.6. We wszystkich Oddziałach GDDKiA, co najmniej 5 dni przed ka�d� dat� pomiaru 
wyszczególnion� w tablicy 2 (dotyczy zarówno pierwszego, jak i drugiego terminu) nale�y 
sporz�dzi� list� punktów, w których b�dzie danego dnia wykonywany bezpo�redni pomiar 
ruchu (wraz z okre�leniem rodzaju pomiaru i wyszczególnieniem punktów z rejestracj�
video). W tym samym czasie list� nale�y przekaza� drog� elektroniczn� lub faxem (tylko 
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w przypadku braku mo�liwo�ci przekazania drog� elektroniczn�) do DS GDDKiA oraz do 
Transprojektu-Warszawa. 

8. LICZBA OBSERWATORÓW  

8.1. Liczba obserwatorów prowadz�cych pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym zale�y 
od:  

 - rodzaju wykonywanego pomiaru 
 - okresu pomiaru w ci�gu doby, 
 - wielko�ci �redniego dobowego ruchu (SDR) w 2005 roku na odcinku drogi. Je�eli na 

 odcinku drogi nie prowadzono pomiaru w roku 2005, wielko�� ruchu w tym roku nale�y 
 okre�li� szacunkowo. 

 Podane ni�ej wymagane liczby obserwatorów w punktach pomiarowych nale�y przyj��
jako minimalne. 

8.2. W przypadku, gdy w punkcie pomiarowym wykonywany jest pomiar półautomatyczny, 
liczba obserwatorów prowadz�cych pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym w porze
dziennej (godziny 6oo – 22oo) powinna by� nast�puj�ca: 

- je�eli SDR w 2005 roku w przekroju drogi był mniejszy lub równy 50000 poj./dob�, 
nale�y przyj�� liczb� obserwatorów do pomiaru bezpo�redniego – 2 (1 obserwator na jeden 
kierunek ruchu). Ka�dy z obserwatorów rejestruje wszystkie wymagane w pomiarze 
półautomatycznym kategorie pojazdów (kat. „a”, kat. „b”, kat. „d”, kat. „e”, kat. „f”,      
kat. „g” i kat „h”). Nie s� zliczane samochody osobowe (kat. „c”), 

- je�eli SDR w 2005 roku w przekroju drogi był wi�kszy od 50000 poj./dob�,  
nale�y przyj�� liczb� obserwatorów do pomiaru bezpo�redniego – 4 (2 obserwatorów na 
jeden kierunek ruchu). W takim przypadku, dla jednego kierunku ruchu, jeden                    
z obserwatorów rejestruje wył�cznie samochody ci��arowe (kat. „e” i kat. „f”), za� drugi  
z obserwatorów pozostałe kategorie pojazdów wymagane w pomiarze półautomatycznym, 

8.3.  W przypadku, gdy w punkcie pomiarowym wykonywany jest pomiar r�czny, liczba 
obserwatorów prowadz�cych pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym w porze
dziennej (godziny 6oo – 22oo) powinna by� nast�puj�ca: 

- je�eli SDR w 2005 roku w przekroju drogi był mniejszy ni� 12000 poj./dob�, nale�y 
przyj�� liczb� obserwatorów do pomiaru bezpo�redniego – 2 (1 obserwator na jeden 
kierunek ruchu), 

- je�eli SDR w 2005 roku w przekroju drogi był wi�kszy lub równy 12000 poj./dob�,  
a jednocze�nie mniejszy lub równy 25000 poj./dob�, nale�y przyj�� liczb� obserwatorów 
do pomiaru bezpo�redniego – 4 (2 obserwatorów na jeden kierunek ruchu). W takim 
przypadku, dla jednego kierunku ruchu, jeden z obserwatorów rejestruje wył�cznie 
samochody osobowe (kat. „c”), za� drugi z obserwatorów pozostałe pojazdy, 

- je�eli SDR w 2005 roku w przekroju drogi był wi�kszy od 25000 poj./dob�,  
a jednocze�nie mniejszy lub równy 50000 poj./dob�, nale�y przyj�� liczb� obserwatorów 
do pomiaru bezpo�redniego – 6 (3 obserwatorów na jeden kierunek ruchu), 

- je�eli SDR w 2005 roku przekraczał 50000 poj./dob�, liczba obserwatorów do pomiaru 
bezpo�redniego powinna wynosi� – 8 (4 obserwatorów na jeden kierunek ruchu). Zasady 
rejestracji pojazdów przez poszczególnych obserwatorów nale�y w wymienionych 
przypadkach ustala� indywidualnie (np. zaleca si� aby na ka�dym pasie był odr�bny 
obserwator spisuj�cy samochody osobowe). 
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8.4. Dopuszcza si� aby w przypadku rejestracji ruchu za pomoc� kamer video                    
w punktach pomiarowych nie było obserwatorów. 

8.5. Liczb� obserwatorów prowadz�cych pomiar podstawowy w punkcie pomiarowym w porze
nocnej (godziny 22oo – 6oo), niezale�nie od rodzaju pomiaru i wielko�ci SDR w 2005 roku, 
nale�y przyj�� – 2 (1 obserwator na jeden kierunek ruchu). 

8.6. Liczba obserwatorów prowadz�cych pomiar dodatkowy w punkcie pomiarowym  
w porze dziennej (godziny 8oo – 16oo) zale�y od SDR samochodów ci��arowych w 2005 
roku oraz liczby jezdni na odcinku pomiarowym. Je�eli w 2005 roku pomiar na odcinku 
drogi nie był wykonywany, wielko�� ruchu samochodów ci��arowych nale�y przyj��
szacunkowo.  

8.7. Liczba obserwatorów prowadz�cych dodatkowy pomiar ruchu samochodów ci��arowych 
w punkcie pomiarowym powinna by� nast�puj�ca: 

- je�eli SDR samochodów ci��arowych w 2005 roku w przekroju drogi był mniejszy ni�
3000 poj./dob�, liczb� obserwatorów do pomiaru dodatkowego nale�y przyj��                   
w zale�no�ci od liczby jezdni nast�puj�co: na drogach jednojezdniowych 1 obserwator 
prowadz�cy pomiar ruchu samochodów ci��arowych na jednym formularzu ł�cznie dla 
dwóch kierunków ruchu, za� na drogach dwujezdniowych – 2 obserwatorów (1 obserwator 
na jeden kierunek ruchu), 

- je�eli SDR samochodów ci��arowych w 2005 roku w przekroju drogi był wi�kszy lub 
równy 3000 poj./dob�, niezale�nie od liczby jezdni nale�y przyj�� liczb� obserwatorów do 
pomiaru dodatkowego – 2 (1 obserwator na jeden kierunek ruchu). 

9. CZYNNO	CI OBSERWATORÓW  

9.1.  Bezpo�redni r�czny pomiar ruchu w terenie wykonywany jest przez przeszkolonych 
obserwatorów. Liczba obserwatorów w punkcie pomiarowym powinna by� dostosowana 
do rodzaju prowadzonego pomiaru i wielko�ci ruchu zgodnie z wymaganiami punktu 8 
niniejszej Instrukcji (zestawienie zbiorcze przedstawiono w Zał�czniku nr 5 do niniejszej 
Instrukcji). 

9.2. Obserwatorami powinny by� osoby gwarantuj�ce wła�ciwe i dokładne wykonanie 
pomiaru. 

9.3. Praca obserwatorów w punkcie pomiarowym odbywa si� na zmiany. Jeden obserwator nie 
mo�e prowadzi� pomiaru dłu�ej ni� jedn� zmian� wynosz�c� 8 godzin. W stanowiskach 
pomiarowych, w których wyst�puj� w godzinach szczytowych du�e nat��enia ruchu, 
zaleca si� skrócenie zmian pracy obserwatorów w ten sposób, aby nie prowadzili pomiaru 
jednorazowo dłu�ej ni� przez cztery godziny. 

9.4. W ka�dym punkcie pomiarowym, w ci�gu ka�dej ze zmian, nale�y wyznaczy� spo�ród 
obserwatorów kierownika zmiany. B�dzie on odpowiedzialny za organizacj� pracy  
w punkcie pomiarowym i prawidłowe wypełnienie Karty pomiaru. W sytuacji, gdy 
stanowiska pomiarowe dla ka�dego z kierunków ruchu s� zlokalizowane niezale�nie, 
kierownik ka�dej ze zmian powinien prowadzi� pomiar zawsze po tej samej stronie jezdni 
i mie� zapewnion� ł�czno�� z obserwatorami prowadz�cymi pomiar dla przeciwnego 
kierunku.  

9.5. Kierownik ka�dej zmiany wpisuje w kolumnach 2 i 3 Karty pomiaru imiona i nazwiska 
wszystkich osób prowadz�cych pomiary w poszczególnych kierunkach ruchu, w okresach 
4-godzinnych. Je�eli w ci�gu 8-godzinnej zmiany pomiar prowadz� te same osoby,  
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w kolejnym okresie 4-godzinnym mo�na wpisa� „jak wy�ej”. Nazwisko kierownika ka�dej 
zmiany powinno zosta� podkre�lone. 

9.6  W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia pomiaru zaistniej� jakiekolwiek niekorzystne 
sytuacje i zdarzenia, które mog� mie� wpływ na ostateczne wyniki pomiaru ruchu         
(np. niekorzystne warunki atmosferyczne, wypadek na drodze, wyst�powanie korków itp.), 
kierownik zmiany zobowi�zany jest do wpisania o tym zwi�złej informacji                    
w kolumnie 4 Karty pomiaru. W przypadku niemo�no�ci obserwacji całego pasa 
drogowego (np. ze wzgl�du na lokalizacj� ekranów przeciwhałasowych), kierownik 
zmiany zobowi�zany jest do wpisania w kolumnie 4 Karty pomiaru informacji o cz��ciach 
drogi nieobj�tych pomiarem ruchu rowerowego (np. chodnik / �cie�ka rowerowa / droga 
serwisowa). 

9.7. Obserwatorzy przeprowadzaj� spis pojazdów w punktach pomiarowych, zaznaczaj�c na 
formularzach bezpo�redniego spisu w kolejnych wierszach godziny pomiaru (zaczynaj�c 
od równej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczególnych kategorii, 
przeje�d�aj�ce obok stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje si� przez stawianie 
pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski ł�czy si� w wi�zki po pi��
sztuk. Jeden wiersz w formularzu odpowiada zwykle jednej godzinie pomiaru.  
W wyj�tkowych wypadkach, przy du�ych nat��eniach ruchu, dopuszcza si� rejestracj�
pojazdów w dwóch wierszach dla jednej godziny. 

 W przypadku pomiaru wykonywanego licznikiem r�cznym lub zliczania pojazdów na 
podstawie zapisu video, nale�y w wierszu odpowiadaj�cym jednej godzinie pomiaru 
wpisywa� sumy pojazdów poszczególnych kategorii po ka�dych 15 minutach pomiaru,      
a po ka�dej  godzinie - w odpowiednie pozycje formularza wpisa� godzinowe sumy tych 
pojazdów. 

9.8. Ka�dy z obserwatorów prowadz�cych pomiar notuje pojazdy na jednym formularzu 
bezpo�redniego spisu, na którym wpisane jest czytelnie jego imi� i nazwisko. Nie 
dopuszcza si� wypełniania jednego formularza przez wi�cej ni� jedn� osob�, nawet           
w przypadku, gdy nast�puje zmiana wykonuj�cego pomiar w trakcie pomiaru. Po ka�dej 
zmianie obserwatora zapisywanie obserwacji rozpoczyna si� na nowym formularzu.          
W formularzu nale�y wówczas umie�ci� godzin� i minut� rozpocz�cia rejestracji. Dotyczy 
to zarówno pomiaru podstawowego, jak równie� dodatkowego pomiaru ruchu 
samochodów ci��arowych. 

9.9. Na czas wykonywania pomiaru ka�dy z obserwatorów musi by� wyposa�ony w zegarek 
oraz przybory do pisania (wraz z zapasowymi). 

9.10. Obserwator nie mo�e opuszcza� stanowiska pomiarowego, z wyj�tkiem krótkich przerw na 
załatwianie własnych potrzeb. W tym krótkim okresie rejestracja prowadzona jest przez 
jednego z pozostałych obserwatorów. 

9.11. Zapisane formularze pomiarowe z kolejnych zmian i Karta pomiaru pozostaj� w punkcie 
pomiarowym przez cały czas prowadzenia pomiaru („dziennego” lub „nocnego” zgodnie   
z tablic� 2). Za zebranie wszystkich formularzy po pomiarze, wło�enie ich wraz z Kart�

pomiaru do przygotowanej w tym celu teczki i terminowe przekazanie tych dokumentów 
zgodnie z procedur� przyj�t� przez Wykonawc� pomiaru odpowiedzialny jest kierownik 
ostatniej zmiany w punkcie pomiarowym. 

9.12. W ka�dym z dni pomiarowych Wykonawca pomiaru jest zobowi�zany do zapewnienia 
obserwatorów rezerwowych. Osoby te pozostaj� w dyspozycji Wykonawcy i mog� zosta�
w ka�dej chwili skierowane do wykonywania pomiaru w przypadku zaistnienia 
szczególnych okoliczno�ci (np. nagła niedyspozycja, choroba itp.).  Minimalna wymagana 
liczba obserwatorów rezerwowych wynosi:  
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     - 1 osoba, gdy w czasie jednej zmiany 8-godzinnej liczba obserwatorów zatrudnionych    
przez Wykonawc� jest mniejsza ni� 30, 

         -  2  osoby, gdy w czasie jednej zmiany 8-godzinnej liczba obserwatorów zatrudnionych   
przez Wykonawc� zawiera si� w granicach od 30 do 150, 

          - 3 osoby, gdy w czasie jednej zmiany 8-godzinnej liczba obserwatorów zatrudnionych  
przez Wykonawc� jest wi�ksza od 150. 

10. CZYNNO	CI W POMIARZE AUTOMATYCZNYM 

10.1. Czynno�ci w pomiarze automatycznym opisane w punktach od 10.2 do 10.7 dotycz�
 pomiarów półautomatycznych  wykonywanych w punktach typu G i H. W ka�dym  
 z punktów tego typu, zarówno pomiar automatyczny jak i pomiar r�czny, wykonywany jest 
 przez tego samego Wykonawc�.  

10.2. W celu zapewnienia miarodajnych wyników w poszczególnych dniach pomiarowych 
procedura wykonywania pomiaru automatycznego zakłada wykonanie nast�puj�cych 
czynno�ci: 

- bezpo�rednio przed u�yciem w pomiarze nale�y sprawdzi� sprawno�� licznika oraz stan 
jego zasilania (baterii), 

- monta� czujników i zaprogramowanie pracy licznika nale�y wykona� na tyle wcze�nie, 
aby rozpocz�cie rejestracji automatycznej mogło odby� si� zgodnie z harmonogramem 
pomiaru. Nazwy zbiorów, je�eli s� wprowadzane przez u�ytkownika, powinny by�
przejrzyste i proste, 

- w przypadku czujników, które montowane b�d� na jezdni nale�y uwzgl�dni� mo�liwe 
trudno�ci zwi�zane z wielko�ci� nat��enia ruchu na drodze. 

10.3.  Zbiór wynikowy po przeprowadzonym pomiarze automatycznym powinien by� wybrany    
 z licznika najpó�niej w ci�gu 24 godzin od czasu zako�czenia wykonywanego równolegle 
 pomiaru r�cznego, a nast�pnie niezwłocznie sprawdzony wst�pnie przez Wykonawc�
 pomiaru pod wzgl�dem kompletno�ci i poprawno�ci danych. W przypadku stwierdzenia 
          braku wyników lub uzyskania wyników nieprawidłowych nale�y niezwłocznie 
          poinformowa� Oddział GDDKiA oraz Transprojekt-Warszawa i uzgodni� termin,  
 w którym b�dzie powtórzony pomiar automatyczny. 

10.4. W przypadku uznania przez Wykonawc� uzyskanych wyników pomiaru automatycznego 
 za poprawne, nale�y wpisa� je wraz z innymi wymaganymi informacjami do 
 specjalnego numerycznego formularza i wraz ze zbiorem �ródłowym otrzymanym 
 bezpo�rednio z licznika wysła� poczt� elektroniczn�  do wła�ciwego Oddziału GDDKiA 
 oraz Transprojektu-Warszawa, w terminie 2 dni od  dnia pomiaru. W formularzu b�d�
 zawarte nast�puj�ce informacje: 

-  numer i typ punktu pomiarowego, 
- numer pomiaru, 
- typ urz�dzenia pomiarowego, 
- nazwa zbioru, 
- data rozpocz�cia i zako�czenia pomiaru automatycznego, 
- liczby pojazdów silnikowych w odpowiednich godzinach i kierunkach ruchu. 

10.5. Po otrzymaniu wyników pomiarów automatycznych po ka�dym dniu pomiarowym 
 Transprojekt-Warszawa przeprowadzi ich własn� weryfikacj�, z której w terminie 3 dni od 
 otrzymania wyników sporz�dzony zostanie raport. W trakcie weryfikacji sprawdzana 
 b�dzie kompletno�� wyników, jak równie� porównanie z wielko�ciami szacunkowymi.
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 W przypadku stwierdzenia poprawno�ci wyników pomiaru  automatycznego w raporcie 
 zostanie  potwierdzone ich przyj�cie do dalszego przetwarzania. 

10.6. W przypadku stwierdzenia braku wyników z niektórych godzin pomiarowych lub wyników 
nieprawidłowych, Transprojekt-Warszawa podejmie decyzj� o ewentualnym oszacowaniu 
brakuj�cych danych lub odrzuceniu wyników z dalszej analizy. Decyzja ta zostanie 
przedstawiona w raporcie z weryfikacji wyników. Zakłada si� wst�pnie, ze oszacowanie 
brakuj�cych danych b�dzie mo�liwe w przypadku stwierdzenia braków lub 
nieprawidłowo�ci dla trzech godzin pomiaru (dotyczy zarówno pomiaru „dziennego” jak     
i pomiaru „nocnego”). Szacowanie danych b�dzie wykonywane zgodnie z zasadami 
szacowania danych przy przetwarzaniu wyników ci�głych pomiarów ruchu prowadzonych 
w stacjach stałych na drogach krajowych. W przypadku stwierdzenia braków lub 
nieprawidłowo�ci dla wi�kszej liczby godzin ni� 3, wyniki zostan� odrzucone z dalszych 
analiz i postawiony b�dzie wniosek o powtórzenie, w uzgodnionym terminie, pomiaru 
automatycznego. 

10.7. W przypadku pomiarów półautomatycznych wykonywanych w punktach typu F, obsługa 
liczników w stacjach pomiarowych i równoległe pomiary r�czne mog� by� wykonywane 
przez tego samego lub przez ró�nych Wykonawców. 

-   w przypadku, gdy obsługa liczników w stacjach pomiarowych i pomiary r�czne 
wykonywane s� przez tego samego Wykonawc�, wyniki pomiaru automatycznego 
powinny by� zebrane przez niego niezwłocznie po ka�dym dniu pomiarowym, 
zakodowane ł�cznie z wynikami pomiaru r�cznego i przekazane zgodnie z  wymaganiami 
okre�lonymi w punkcie 11.5, 

- w przypadku, gdy obsługa liczników w stacjach pomiarowych i pomiary r�czne 
wykonywane s� przez ró�nych Wykonawców, po ka�dym dniu pomiarowym wyniki 
pomiaru automatycznego powinny by� niezwłocznie zebrane przez prowadz�cego obsług�
stacji pomiarowej i przekazane Wykonawcy pomiaru r�cznego (w formie omówionej         
w punkcie 10.4) w terminie umo�liwiaj�cym mu zakodowanie wszystkich wyników z tego 
punktu pomiarowego i przekazanie ich zgodnie z wymaganiami okre�lonymi  
w punkcie 11.5. W zwi�zku z powy�szym Oddział GDDKiA powinien w odpowiedni 
sposób zorganizowa� obsług� stacji stałych ci�głego pomiaru ruchu w roku 2010 
znajduj�cych si� na jego terenie.  

 W przypadku stwierdzenia braku wyników pomiaru automatycznego lub uzyskania 
wyników nieprawidłowych, w obu przypadkach nale�y niezwłocznie poinformowa�
Oddział GDDKiA oraz Transprojekt-Warszawa o zaistniałej sytuacji i uzgodni� termin,     
w którym pomiar automatyczny b�dzie powtórzony. 

11. OBIEG DOKUMENTÓW  

11.1. Przed ka�dym dniem pomiarowym, w zale�no�ci od rodzaju wykonywanego pomiaru         
i liczby obserwatorów, Wykonawca pomiaru przygotowuje dla poszczególnych stanowisk 
pomiarowych odpowiednie ilo�ci ka�dego rodzaju formularzy bezpo�redniego spisu. Dla 
ka�dego stanowiska trzeba przewidzie� równie� dodatkowe formularze rezerwowe. 
Formularze bezpo�redniego spisu zostan� wydrukowane przez Transprojekt-Warszawa       
i przekazane, w liczbie wystarczaj�cej do wykonania całego pomiaru w 2010 roku, do 
wszystkich Oddziałów GDDKIA. 

 Ponadto Wykonawca pomiaru przygotowuje dla ka�dego stanowiska (wydruki lub odbitki 
kserograficzne) Kart� pomiaru i materiały pomocnicze do pomiaru (Zał�cznik nr 1 do 
Instrukcji). Wzory tych dokumentów s� dost�pne na stronach internetowych GDDKiA 
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(http://www.gddkia.gov.pl w zakładce Raporty i Analizy / Prognozy i analizy ruchu / GPR 
2010) oraz Transprojektu-Warszawa. 

11.2. Przed ka�dym pomiarem Wykonawca pomiaru wypełnia nagłówki Karty pomiaru               
i formularzy bezpo�redniego spisu, korzystaj�c przede wszystkim z „Wykazu odcinków 
pomiarowych w GPR 2010” dla danego Oddziału GDDKiA zwanego dalej Wykazem. 
Przykładowy fragment takiego dokumentu przedstawiono w Zał�czniku nr 6.  

 W nagłówku Karty pomiaru nale�y wpisa� nast�puj�ce informacje:

- numer punktu pomiarowego - pi�ciocyfrowy numer punktu pomiarowego zgodny  
                                                        z kolumn� nr 1 Wykazu. 

- typ punktu -  zgodnie z kol. 8 Wykazu (F, G lub H) 

-   rodzaj pomiaru -     S  - półautomatyczny 
         R  - r�czny 
     W zale�no�ci od przyj�tego rodzaju wykonywanego pomiaru 
     (w punktach typu F tylko S) 

- numer pomiaru -  wg tablicy 2 Instrukcji 

- data pomiaru  - cyframi arabskimi rok, miesi�c, dzie�

- numer drogi -  aktualny numer drogi krajowej (zgodnie z kolumn� 2 Wykazu) 

- pikieta�  -  lokalizacja stanowiska pomiarowego w kilometrach z dokładno�ci�  
                             do 100 m (jedno miejsce po przecinku), zgodnie z kolumn� 9  
    Wykazu 

- miejscowo�� -  najbli�sza z miejscowo�ci mo�liwa do zidentyfikowania w Atlasie  
                             Samochodowym wydanym przez PPWK im. Eugeniusza Romera 

     S.A., Warszawa-Wrocław, skala 1:200 000, rok wydania 2008  
    (zgodnie z kolumn� 10 Wykazu) 

- odcinek (od  do)-   słownie pocz�tek i koniec odcinka drogi według narastaj�cego 
    pikieta�u zgodnie z opisem w kolumnie 7 Wykazu. Dla przykładu  
    według Zał�cznika nr 6 dla punktu pomiarowego nr 50912  
    w pozycji od nale�y wpisa� „MAŁDYTY”, za� w pozycji do  

    „OSTRÓDA”. W przypadku, gdy w nazwie odcinka nie mo�na  
    wyró�ni� pocz�tku i ko�ca odcinka według narastaj�cego pikieta�u 
    drogi (jak np. dla punktu pomiarowego nr 51305 Wykazu   

    „OSTRÓDA/OBWODNICA/”) nale�y zarówno w pozycji od jak    
    i pozycji do wpisa� t� sam� nazw�, w tym przypadku   
    „OSTRÓDA”.    

          Ponadto w tablicy znajduj�cej si� w Karcie pomiaru nale�y wpisa� nazwy „do 

miejscowo�ci”, zgodne z opisem pocz�tku i ko�ca odcinka drogi, odpowiadaj�ce 
kierunkowi L (kierunek ruchu pojazdów zgodnie z malej�cym pikieta�em) oraz 
kierunkowi P (kierunek ruchu pojazdów zgodnie z rosn�cym pikieta�em). Według 
Zał�cznika nr 6 dla punktu pomiarowego nr 50912 dla kierunku L nale�y wpisa�
„MAŁDYTY”, za� dla kierunku P - „OSTRÓDA”. Je�eli w nazwie odcinka drogi nie 
mo�na było wyró�ni� pocz�tku i ko�ca  według narastaj�cego pikieta�u (jak np. dla punktu 
pomiarowego nr 51305 Wykazu „OSTRÓDA/OBWODNICA/”) nale�y dla kierunku L 
wpisa� liter� L, a dla kierunku P - liter� P lub pozostawi� te rubryki wolne. 

         Według przedstawionych zasad wypełnia si� równie� odpowiednie pozycje w nagłówkach 
 formularzy bezpo�redniego spisu do pomiaru podstawowego i dodatkowego pomiaru 
 ruchu samochodów ci��arowych.  
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         W formularzach bezpo�redniego spisu nale�y dodatkowo wypełni� pozycje: 

- kierunek: L  - kierunek ruchu pojazdów zgodnie z malej�cym pikieta�em 
P  - kierunek ruchu pojazdów zgodnie z rosn�cym pikieta�em 

            D  - pomiar dwustronny w obu kierunkach (tylko w dodatkowym 
pomiarze ruchu samochodów ci��arowych) 

- nazwisko obserwatora - w sposób czytelny imi� i nazwisko osoby prowadz�cej   
                 bezpo�redni  pomiar ruchu lub osoby zliczaj�cej pojazdy na  
      podstawie zapisu video.  

W formularzu podstawowym nie wypełnia si� pozycji numer formularza. B�dzie ona 
wypełniana przez osob� koduj�c� dane po zako�czeniu pomiarów w danym dniu 
pomiarowym. Dla ka�dego punktu pomiarowego b�dzie to kolejny numer formularza         
z danego kierunku ruchu.  

11.3. Po wykonaniu pomiaru obserwatorzy sumuj� na ka�dym formularzu z pomiaru 
podstawowego zapisy dla ka�dej godziny, oddzielnie dla poszczególnych kategorii 
pojazdów, a nast�pnie obliczaj� sum� pojazdów silnikowych (dla zliczanych przez 
obserwatora kategorii pojazdów). Uwaga: w sumie nie nale�y uwzgl�dnia� rowerów     
(kat. „a”). 

 W formularzach z pomiaru dodatkowego ruchu samochodów ci��arowych sumuje si� dla 
ka�dej godziny samochody ci��arowe w poszczególnych grupach i oblicza sum�
samochodów ci��arowych.  

11.4. Po ka�dym dniu pomiarowym Wykonawca pomiaru koduje wyniki pomiaru 
 podstawowego i pomiaru dodatkowego ruchu samochodów ci��arowych (je�eli był 
 wykonywany) zgodnie z „Instrukcj� o sposobie kodowania i archiwizacji wyników oraz 
 obiegu dokumentów w GPR 2010”. 

Przed rozpocz�ciem kodowania wyników pomiaru podstawowego z danego dnia 
pomiarowego, nale�y dla ka�dego punktu pomiarowego rozdzieli� formularze                    
z poszczególnych kierunków ruchu (L i P). Nast�pnie formularze z ka�dego kierunku, 
niezale�nie od liczby zapisanych w nich godzin pomiarowych, nale�y ponumerowa�
zaczynaj�c zawsze od cyfry 1. Kolejno�� numerowanych formularzy jest dowolna. Tak�
sam� procedur� nale�y wykonywa� przy kodowaniu danych po ka�dym dniu 
pomiarowym. 
W przypadku, gdy w punkcie pomiarowym wykonywano pomiar półautomatyczny, wyniki 
pomiaru automatycznego b�d� mogły by� wczytane w trakcie kodowania bezpo�rednio      
z formularza omówionego w pkt. 10.4 Instrukcji. W przypadku kodowania wyników  
z punktów pomiarowych typu F dopuszczona b�dzie mo�liwo�� zakodowania tylko 
wyników wykonywanego w tym punkcie pomiaru r�cznego.  
Przy kodowaniu wyników uwzgl�dnia si� równie� informacje o nietypowych sytuacjach     
i zdarzeniach, które zostały zapisane dla poszczególnych punktów w Kartach pomiaru. 

11.5. W terminie 7 dni od daty zako�czenia pomiarów dla ka�dego dnia pomiarowego (np. dla 
pomiaru nr 1 z uwagi na mo�liwo�� wykonywania pomiarów w dwóch terminach, dat�
zako�czenia pomiarów jest 28 stycznia 2010) Wykonawca pomiaru zobowi�zany jest do 
przekazania do Rejonu GDDKiA nast�puj�cych dokumentów: 

- Kart pomiaru ze wszystkich punktów pomiarowych, w których był prowadzony pomiar 
ruchu, 

- oryginalnych formularzy pomiarowych z zapisanymi wynikami pomiaru podstawowego     
i dodatkowego (je�eli był wykonywany) ze wszystkich punktów pomiarowych,   
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- zakodowanych wyników pomiaru podstawowego i dodatkowego ze wszystkich 
wykonywanych punktów pomiarowych, zapisanych na no�niku w wersji elektronicznej 
zgodnie z wymaganym formatem. 

 W przypadku wykorzystywania w pomiarach zapisów video, Wykonawca pomiaru 
zobowi�zany jest do przekazania w tym samym terminie filmów nagranych w okresie 
zgodnym z harmonogramem pomiaru. Filmy nagrane na płytach DVD lub zewn�trznych 
dyskach nale�y przekaza� bezpo�rednio do Transprojektu-Warszawa wraz                    
z oprogramowaniem niezb�dnym do ich odtworzenia. 

11.6.  Rejon GDDKiA sprawdza poprawno�� wypełnienia otrzymanych dokumentów                    
i  kompletno�� uzyskanych wyników. Po sprawdzeniu Kart pomiaru i formularzy 
bezpo�redniego spisu przez osob� odpowiedzialn� za przeprowadzenie pomiaru na terenie 
danego Rejonu GDDKiA nale�y je w sposób czytelny opiecz�towa� piecz�tk� Rejonu 
GDDKiA. 

 Wszystkie otrzymane dokumenty Rejon GDDKiA archiwizuje zgodnie z „Instrukcj�          
o sposobie kodowania i archiwizacji wyników oraz obiegu dokumentów w GPR 2010”       
i przechowuje w teczkach zało�onych oddzielnie dla ka�dego punktu pomiarowego.  

 W terminie 10 dni od zako�czenia pomiarów dla danego dnia pomiarowego Rejon 
GDDKiA przekazuje zakodowane wyniki (w ustalonym formacie) poczt� elektroniczn� do 
wła�ciwego Oddziału GDDKiA. 

11.7.  Po otrzymaniu wyników ze wszystkich Rejonów GDDKiA i sprawdzeniu kompletno�ci 
 Oddział GDDKiA przekazuje wyniki  pomiarów ze wszystkich punktów pomiarowych na 
 swoim terenie do DS GDDKiA oraz do Transprojektu–Warszawa w terminie 14 dni od 
 dnia zako�czenia pomiarów dla danego dnia pomiarowego. 

11.8. W przypadku, gdy którykolwiek z terminów przekazania wyników wyszczególniony  
 w punktach 11.5.-11.7. przypada w dzie� ustawowo wolny od pracy, za obowi�zuj�cy 
 termin nale�y przyj�� pierwszy dzie� roboczy po dniu wolnym.  

11.9. Formularze pomiarowe i elektroniczne zbiory danych z pomiaru ruchu nale�y 
 przechowywa� przez 10 lat.  

12. KONTROLA POMIARU  

12.1. Kontrola pomiaru, jako podstawowy czynnik jego wiarygodno�ci, prowadzona b�dzie 
przez wszystkie jednostki uczestnicz�ce w GPR 2010. 

12.2. Przyjmuje si� dwa rodzaje kontroli pomiaru ruchu w GPR 2010:  
-  bezpo�rednia kontrola w terenie w czasie przeprowadzania pomiaru, 
- kontrola prawidłowo�ci uzyskanych wyników po zako�czeniu ka�dego dnia pomiarowego. 

12.3. Bezpo�rednia kontrola pomiaru b�dzie zwi�zana z wizyt� osoby kontroluj�cej na 
stanowisku pomiarowym. Kontrol� bezpo�redni� pomiaru powinny przeprowadza�
pracownicy z poszczególnych jednostek administracji dróg krajowych (wszystkich 
szczebli) oraz upowa�nione osoby ze strony Transprojektu-Warszawa. 

12.4. Podczas kontroli bezpo�redniej sprawdzeniu podlega� b�d�: 
-  zgodno�� lokalizacji stanowiska pomiarowego z wykazem, 
-  prawidłowo�� lokalizacji i oznakowania punktu pomiarowego, 
-  liczba obserwatorów i zmianowo�� pracy na stanowisku pomiarowym, 
- wyposa�enie obserwatorów w formularze pomiarowe i sprz�t niezb�dny do wykonywania 

pomiaru, 
- prawidłowo�� przeszkolenia obserwatorów w zakresie wykonywania pomiaru, 
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-  prawidłowo�� wypełniania Karty pomiaru i formularzy bezpo�redniego spisu. 

W przypadku punktu pomiarowego, w którym b�dzie wykonywany równolegle pomiar 
automatyczny przy u�yciu liczników przeno�nych, sprawdzeniu podlega� b�dzie 
dodatkowo czy licznik został faktycznie zamontowany na stanowisku pomiarowym. 

12.5. Osoba przeprowadzaj�ca bezpo�redni� kontrol� na stanowisku pomiarowym potwierdza 
swoj� obecno�� czytelnym podpisem lub piecz�tk� w Karcie pomiaru w kolumnie 5. 
Jednocze�nie osoba kontroluj�ca informuje osoby prowadz�ce pomiar o zauwa�onych 
nieprawidłowo�ciach i je�eli jest to mo�liwe wprowadza odpowiednie korekty. 

12.6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo�ci, które mog� mie� znacz�cy wpływ na 
ostateczne wyniki pomiaru, osoba upowa�niona do kontroli ma prawo zarz�dzi�
przerwanie pomiaru i przeprowadzenie pomiaru uzupełniaj�cego, który nale�y wykona�
tydzie� pó�niej (w tym samym dniu tygodnia). Zakres pomiaru uzupełniaj�cego jest taki 
sam jak pomiaru podstawowego. 
Do nieprawidłowo�ci decyduj�cych o powtórzeniu pomiaru zalicza si�:  

- mniejsz� od okre�lonej w Instrukcji liczb� obserwatorów na stanowisku pomiarowym, 
- nieprawidłow� lokalizacj� stanowiska pomiarowego, która mo�e wpływa� na uzyskanie 

niemiarodajnych wyników dla danego odcinka pomiarowego, np. gdy pomiar na odcinku 
zamiejskim prowadzony jest zbyt blisko miasta lub gdy brak jest wystarczaj�cej 
widoczno�ci drogi, 

- bł�dne zapisywanie wyników w formularzach pomiarowych,
- stwierdzenie braku wykonywania pomiaru w trakcie kontroli. 

12.7. Z kontroli bezpo�rednich przeprowadzonych przez Rejon GDDKiA powinien by�
 sporz�dzony protokół i przesłany w ci�gu dwóch dni do wła�ciwego Oddziału GDDKiA. 
 Ka�dy Oddział GDDKiA zobowi�zany jest do opracowania zestawienia zbiorczego 
 wszystkich przeprowadzonych kontroli bezpo�rednich na terenie Oddziału w danym dniu 
 pomiarowym i przesłania go do jednostek sprawuj�cych nadzór merytoryczny nad 
 pomiarem: DS GDDKiA i Transprojektu-Warszawa. 

12.8. Z kontroli bezpo�rednich prowadzonej przez Transprojekt-Warszawa b�dzie ka�dorazowo 
 sporz�dzony protokół, który w ci�gu 2 dni b�dzie przesłany do DS GDDKiA oraz 
 wła�ciwego Oddziału GDDKiA. 

12.9. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli lub w trakcie przetwarzania danych po 
kolejnych dniach pomiarowych wyników budz�cych w�tpliwo�ci, przewiduje si�
mo�liwo�� przeprowadzania przez Transprojekt-Warszawa dodatkowych pomiarów 
kontrolnych. Mog� by� one nast�puj�ce: 

-  krótkie (15-30 min.) pomiary r�czne wykonywane w bezpo�redniej blisko�ci stanowiska 
pomiarowego, w odpowiednio wybranym miejscu na drodze, gdzie wielko�� ruchu nie 
ulega zmianie i wyniki pomiaru podstawowego i kontrolnego mog� by� w pełni 
porównywalne. Pomiar kontrolny (dla jednego kierunku) mo�e obejmowa� wszystkie 
pojazdy lub tylko wybrane kategorie i b�dzie wykonywany na tych samych zasadach, co 
pomiar podstawowy. Przy stwierdzeniu znacz�cych ró�nic mo�na b�dzie postawi� wniosek 
o przeprowadzenie pomiaru uzupełniaj�cego, 

- pomiary automatyczne przy u�yciu przeno�nych liczników. Liczniki b�d� montowane               
w odpowiednio wybranym miejscu na drodze (na jednym lub obu kierunkach ruchu), gdzie 
wyniki pomiaru podstawowego i kontrolnego na danym odcinku pomiarowym mog� by�  
w pełni porównywalne. Czas trwania automatycznych pomiarów kontrolnych mo�e 
wynosi� od 1 do 24 godzin. Przy stwierdzeniu znacz�cych ró�nic b�dzie si� wnioskowa�                  
o przeprowadzenie pomiaru uzupełniaj�cego.
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12.10.Kontrola prawidłowo�ci wyników po zako�czeniu pomiarów w poszczególnych dniach 
pomiarowych obejmuje: 

- sprawdzenie kompletno�ci wyników dla wszystkich punktów pomiarowych na obszarze 
poszczególnych Rejonów GDDKiA oraz całych Oddziałów GDDKiA, 

- sprawdzenie zgodno�ci zakresu uzyskanych wyników pomiarów z szacunkowymi, 
- kontrola wyrywkowa zgodno�ci zapisów video z otrzymanymi wynikami, 
- porównanie wielko�ci ruchu ogółem w kolejnych dniach pomiarowych oraz wielko�ci 

ruchu nocnego, 
- ocen� prawidłowo�ci pomiarów na podstawie graficznej wizualizacji wyników.  

13. UWAGA 

13.1. Z uwagi na to, �e wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowi� podstawowe dane 
wykorzystywane przy planowaniu, projektowaniu i modernizacji sieci drogowej oraz         
w analizach dotycz�cych ochrony �rodowiska - pomiar ten powinien by� wykonywany 
bardzo rzetelnie i pod nadzorem administracji drogowej. 



                      Zał>cznik nr 1 

 

Typowe sylwetki pojazdów kategorii  „d”   

lekkich samochodów ciCcarowych  (dostawczych) 

 o dopuszczalnej masie całkowitej  do  3,5 t. 
 

                

 

 

             

 

 

            

 

 

              

 

 

Nie nalecy zaliczać do lekkich samochodów ciCcarowych (dostawczych) pojazdów, 

które zostały konstrukcyjnie przystosowane do przewozu ładunków, lecz s> oparte 

na nadwoziach samochodów osobowych, jak np. Polonez Truck, Peugeot Partner, 

Opel Combo, Volkswagen Caddy itp. oraz tzw. „samochodów z kratk>”. 
 

 

   



POMIAR  RUCHU  DROGOWEGO

      (czytelna pieczątka Rejonu GDDKiA)

    NR PUNKTU POMIAROWEGO      NUMER DROGI ………………….  

    ROK         M-C       DZIEŃ                          
NUMER POMIARU
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    (wypełnia kodujacy dane)     KIERUNEK DO.........................................................................................
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       IMIĘ  I  NAZWISKO  OBSERWATORA..............................................................................................................

EK    

   ..........

EK    

G
o

d
z.

 p
o

m
ia

ru

MOTO-
CYKLE 
(kat.b)

SAM. CIĘŻ. BEZ PRZYCZ.
CIĄGNIKI SIODŁOWE

BEZ NACZEP
SAM. SPECJALNE 

(kat. e)

SAM. CIĘŻ. Z PRZYCZ.
CIĄGNIKI SIODŁOWE

Z NACZEPAMI  
(kat. f)

AUTO-    
BUSY     
(kat. g)

CIĄG. 
ROLN. 
(kat.h)

    RO-
WERY 
(kat. a)

    
    

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

Σ

P O J A Z D Y    S I L N I K O W E 

    
LEKKIE SAM. CIĘŻAROWE 

(DOSTAWCZE)
(kat. d)

SAMOCHODY OSOBOWE                   
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(kat.b-h)         
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(kat. d)

SAMOCHODY OSOBOWE                   

MIKROBUSY (do 20 miejsc z kierowcą)         

(kat. c)

SUMA   

(kat.b-h)         

STR. 2



POMIAR  RUCHU  SAMOCHODÓW

CI AROWYCH
NUMER PUNKTU  

POMIAROWEGO

KIERUNEK KIERUNEK DO…………………………….……………...

DATA POMIARU 

ROK MIESI C DZIE

NUMER DROGI………………

IMI   I  NAZWISKO  OBSERWATORA

……………………......................................................









NUMER WOJEWÓDZTWA: 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

70311 7 E77 68,3 74,7 7,1 70311 14263

50907 7 E77 74,7 78,4 3,7 H
76,8 - P
75,3 - L

509 50907 12029

50908 7 E77 78,4 83,0 4,6 H
80,5 - P
79,8 - L

NOWE POLE 509 50908 13251

50909 7 E77 83,0 95,9 12,9 H 87,3 JANÓW 509 50909 16737

50911 7 E77 95,9 119,5 23,6 H 111,9 MARZEWO 509 50911 11515

50912 S7 E77 119,5 145,0 18,5 H 121,2 SOPLE 509 50912 10962

51305 7 E77 145,0 152,4 7,3 OSTRÓDA /OBWODNICA/ H 152,3 OSTRÓDA OSTRODA 513 51305 10210

51308 7 E77 152,4 165,7 13,3 OSTRÓDA-RYCHNOWO H 157,7 GRABIN OSTRÓDA 513 51308 9940

51310 7 E77 165,7 178,7 13,0 RYCHNOWO-OLSZTYNEK H 175,1 * OSTRODA 513 51310 8617

51407 7 E77 178,7 184,8 6,1 F 180,2 OLSZTYNEK OLSZTYN 514 51407 12774

51408 7 E77 184,8 204,6 19,8 H 196,2 OLSZTYN 514 51408 12019

10507 7 E77 204,6 223,8 19,2 NIDZICA-GR.WOJ. 10507 13422

51306 15 312,8 321,7 8,9 GR.WOJ.-NOWE MIASTO LUB. H 319,8 OSTRÓDA 513 51306 5330

51311 15 321,7 324,4 2,8 H 324,1 NOWE MIASTO LUB. OSTRODA 513 51311 11910

51309 15 324,4 335,5 11,1 H 334,7 OSTRÓDA 513 51309 5592

51312 15 335,5 338,9 3,4 H 337,9 TARGOWISKO * OSTRODA 513 51312 7341

51307 15 338,9 366,0 27,1 LUBAWA-OSTRÓDA G 351,2 LIPOWO OSTRÓDA 513 51307 4753

71113
16

16B
40,5
0,0

67,6
2,4

29,5 71113 2368

51302 16 67,6 74,2 6,6 H 67,8 OSTRÓDA 513 51302 6586

51303 16 74,2 100,3 26,1 G 90,2 SAMBOROWO OSTRÓDA 513 51303 4379

51304 16 100,3 105,3 5,1 H 103,5 OSTRÓDA OSTRÓDA 513 51304 10520

51411 16 105,3 126,2 20,9 H 117,1 RAPATY OLSZTYN 514 51411 8086

51401 16 126,2 135,8 9,6 H 125,5 OLSZTYN 514 51401 8898

51402
16

16C
148,5
0,0

160,278
11,707

23,5 H 155,9 * OLSZTYN 514 51402 11757

51403
16

16C
160,278
11,707

179,9
13,6

21,6 F 170,3 KROMEROWO OLSZTYN 514 51403 7814

51410 16 180,0 204,0 24,0 H 201,7 MARCINKOWO OLSZTYN 514 51410 7828

51103 16 204,0 206,6 2,6 H 206,2 511 51103 8334

51104 16 206,6 226,9 20,3 G 226,0 PRAWDOWO 511 51104 2791

kraj.
Nr 2005

Nazwa
Rejonu GDDKiA

pomiar 2010

Opis punktu pomiarowego
Pomiar 

dodatkowy 
poj. Typ

Nr Rejonu 

pomiarPocz. 

Opis  odcinka

GENERALNY  POMIAR  RUCHU W  2010 ROKU

(km)
Nazwa

Numer drogi

E
SDR 2005

Numer
punktu
pomiar.


