
WYNIKI ANALIZY ODDZIAŁYWANIA RUCHU CIĘŻKIEGO  
GENEROWANEGO 

PRZEZ NAJWIĘKSZE PODMIOTY GOSPODARCZE 
NA WARUNKI RUCHU W OSIEDLU KOWALE 

 
 
 
1.   Przedmiotem analizy były obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych ulicy 
Kowalskiej na jej odcinku po wschodniej stronie Osiedla Kowale - tj. na odcinku 
wprowadzającym ruch do Osiedla od strony ul. Miłoszyckiej (na rys. 1 - linia 
ciągła). 
Charakterystyki tego odcinka można praktycznie uznać za reprezentatywne także 
dla pozostałej części ul. Kowalskiej tj. w centrum Osiedla (na rys. 1 - linia 
przerywana), gdyż badany ruch nie ulega tu rozproszeniu na ulice przyległe ze 
względu na występujące ograniczenia swobody ruchu ciężarowego w tym rejonie, 
a także ze względu na brak istotnych generatorów ruchu ciężkiego w samym 
centrum osiedla. 
 

 
 

Rys. 1 
 
 
2.   Podstawą do oceny wybranych parametrów ruchu ciężkiego były: 

-  dane z obserwacji zagospodarowania obszarów przyległych, szczególnie 
zaś -lokalizacji głównych podmiotów gospodarczych, 

-   istniejąca struktura dróg publicznych i obowiązujące oznakowanie, 
-   uzyskane  w formie ankiet informacje o ruchu towarowym generowanym 

przez wybrane podmioty gospodarcze, 
- wyniki pomiarów wielkości ruchu ciężkiego w wybranych punktach 

przyległego układu drogowego. 
 



3.  Dla oszacowania wielkości ruchu ciężarowego na opisanym w p. 1 odcinku 
dokonano 3 krotnych pomiarów oddzielnie dla każdego z 2 kierunków: do i z 
centrum osiedla. Pomiary były realizowane w godzinach 6.00 - 20.00 w dniach: 
09.04.2015 (czwartek),  14.04.2015 (wtorek) oraz 12.05.2015 (wtorek). 
Sumaryczne wyniki: 
                                   kierunek do osiedla      kierunek z osiedla 
09.04.2015                       1 014   poj.                     888 poj. 
14.04.2015                          885   poj.                     989 poj. 
12.05.2015                          713   poj.                     762 poj. 
 
co pozwala oszacować średnie wielkości: 880 poj.  oraz 871 poj. 
 
4.   Dodatkowo, zbadano strukturę kierunkową ruchu ciężkiego na 6 wlotach 2 
najważniejszych skrzyżować w badanym rejonie: Miłoszycka/Mydlana  oraz 
Swojczycka/Mydlana. Wyniki przedstawiają tabele: 
 
 
Tabela 1 

Wloty na skrzy żowaniu: Miłoszycka / Mydlana 
Miłoszycka od Kowal Mydlana  Miłoszycka od Swojczyc  
relacja l.poj. % relacja l.poj. % relacja l.poj. % 

                  
NA WPROST 421 49,8% W LEWO 535 93,0% NA WPROST 385 90,4% 
W PRAWO 425 50,2% W PRAWO 40 7,0% W LEWO 41 9,6% 

Razem 846 100% Razem 575 100% Razem 426 100% 
 
 
Tabela 2 

Wloty na skrzy żowaniu: Swojczycka / Mydlana 
Swojczycka od M.Chrobrego  Mydlana  Swojczycka od Wojnowa 

relacja l.poj. % relacja l.poj. % relacja l.poj. % 
                  

W LEWO 154 44,0% W LEWO 467 72,5% W PRAWO 441 70,1% 
NA WPROST 196 56,0% W PRAWO 177 27,5% NA WPROST 188 29,9% 

Razem 350 100% Razem 644 100% Razem 629 100% 
 
 
5. Dla określenia wpływu na ten zmierzony ruch na ul. Kowalskiej ruchu 
pojazdów dojeżdżających lub wyjeżdżających z największych generatorów ruchu 
ciężkiego, dokonano analiz nadesłanych przez zakłady pracy ankiet  opisujących 
ich potrzeby transportowe, a następnie zweryfikowane te dane poprzez 
porównanie z danymi pozyskanymi podczas pomiarów ruchu ciężkiego w rejonie. 
 
5.1.   Ruch generowany przez Zakłady 3M 
 
Wg informacji uzyskanych z ankiety przesłanej z zakładu: 
-  średni dobowy ruch ciężarowy do zakładu to od 100 do 140 pojazdów/dobę, 
-  podobna wielkość odnosi się do ruchu z zakładu. 
-  proporcje kierunkowe to: 
    -  10% z (oraz w) kierunku do ul. Mydlanej (kierunek wschodni), 
    -  90% z (oraz w) kierunku do osiedla Kowale (kierunek zachodni), 



    co oznacza obciążenia na poziomie od 10 do 14 poj. na wschód i od 90 do 116 
    poj. na zachód 
 
Pomiary natężeń ruchu potwierdziły wskazane przez zakład wielkości,  co po 
odpowiednich przeliczeniach  pozwala przyjąć do dalszych analiz wskaźniki 
obciążeń 14 godzinnych (adekwatnych dla p0miarów  6.00 - 20.00): 
- dla odcinka wschodniego (do Mydlanej)               9 poj.  , 
- dla odcinka zachodniego (przez osiedle Kowale) 82 poj. 

 

5.2.   Ruch generowany przez Zakłady VOLVO 
 
Wg informacji uzyskanych z ankiety przesłanej z zakładu: 
-  średni dobowy ruch ciężarowy do zakładu to 40 pojazdów/dobę, 
-  podobna wielkość odnosi się do ruchu z zakładu. 
-  proporcje kierunkowe to: 
    -  31% z (oraz w) kierunku do ul. Swojczyckiej (kierunek południowy), 
    -  69% z (oraz w) kierunku do osiedla Kowale (kierunek północny), 
    co oznacza obciążenia na poziomie 12 poj. na południe i 28 poj. na północ i  
    dalej w kierunku i przez osiedle Kowale 
 
Pomiary natężeń ruchu dwukrotnie wskazały na wyższy volumen pojazdów 
ciężarowych zarówno wjeżdżających jak i wyjeżdżających z terenu zakładów - 
uzyskano średnio 51 i 57 poj. w okresach 14 godzinnych (6.00 - 20.00) Pozwala 
to, po odpowiednich przeliczeniach, przyjąć do dalszych analiz wskaźniki 
obciążeń 14 godzinnych: 
- dla odcinka południowego (do ul. Swojczyckiej)                                22 poj.   
- dla odcinka północnego (do Miłoszyckiej i dalej przez osiedle Kowale) 82 poj. 
 
 
5.3.   Ruch generowany przez Zakłady PKN ORLEN 
 
Wg informacji uzyskanych z ankiety przesłanej z zakładu: 
-  średni dobowy ruch ciężarowy do zakładu to 130 pojazdów/dobę, 
-  podobna wielkość odnosi się do ruchu z zakładu. 
-  proporcje kierunkowe to: 
    -  70% z (oraz w) kierunku do ul. Mydlanej (65%) i do mostów Chrobrego  
        (5%) tj. w kierunku zachodnim, 
    -  30% z (oraz w) kierunku do osiedla Strachiocin (kierunek wschodni), 
    co oznacza obciążenia na poziomie 91 poj. (odpowiednio 85 do mydlanej i 6  
    do Mostów Chrobrego) na zachód oraz 39 poj. na wschód 
 
Pomiary natężeń ruchu potwierdziły wskazane przez zakład wielkości, z 
zaznaczeniem, że wielkości zadeklarowane są osiągane nawet w okresie 14 
godzinnym (6.00 - 20.00)  co pozwala przyjąć do dalszych analiz wskaźniki 
obciążeń 14 godzinnych: 
- dla odcinka zachodniego (do Mydlanej)                                              91 poj.  
   w tym :  85 poj. ul. Mydlaną i dalej przez osiedle Kowale oraz 
                  6 poj. do centrum miasta przez Mosty Chrobrego 
- dla odcinka wschodniego (do osiedla Strachocin)                                39 poj. 
 
 
5.4.   Ruch generowany przez Zakłady przy ul. Monopolowej 



 
Dwa główne tam zlokalizowane zaklady tj. Kompania Spirytusowa WRATISLAVIA 
POLMOS WROCŁAW S.A. oraz AKWAWIT – POLMOS S.A.  nie nadesłały danych 
ankietowych. 
 
Dwukrotne pomiary natężeń ruchu na skrzyżowaniu: wlot ulicy Monopolowej do 
ulicy Swojczyckiej, pozwalają na następujące oszacowania generowanego przez 
wymienione podmioty ruchu ciężkiego: 
-  sumaryczny potok wjeżdżający i wyjeżdżajacy ul. Monopolowa w okresie badań  
    14 godzinnych 96.00 - 20.00)                                               średnio 140 poj. 
-  dla kierunku do mostów Chrobrego (kierunek południowy)       średnio   59 poj. 
-  dla kierunku do skrzyżowania z ul. Mydlaną                            średnio   81 poj. 
 
co po uwzględnieniu pokazanych w Tabeli 2 proporcji podziału ruchu ciężkiego na 
skrzyżowaniu Swojczycka / Mydalana (44%  do 56%) pozwala przyjąć do 
dalszych analiz wskaźniki obciążeń 14 godzinnych: 
- dla odcinka do Mostów Chrobrego                                                    59 poj.   
- dla odcinka przez ul. Mydlaną i dalej przez osiedle Kowale                  36 poj. 
- dla odcinka ul. swojczyckiej w ierunku osiedla Strachocinpółnocnego   45 poj. 
 
 
 
6.   Proporcje obciążeń ul Kowalskiej w osiedlu Kowale ruchem ciężkim 
 
Na bazie przywołanych wyżej danych z ankiet 3 zakładów oraz po uwzględnieniu 
uzupełniających pomiarów ruchu ciężkiego można przyjąć następujące 
oszacowania dotyczące odcinka ulicy Kowalskiej wewnątrz osiedla Kowale: 
 
 
a)  średnie obciążenie ruchem ciężkim w okresie 14 godzinnych pomiarów:  
                                                                                                      737 poj. 

 

b) udziały procentowe pojazdów związanych z działalnością 4 wyróżnionych 
przedsiębiorstw: 
   -   Zakłady 3M     82 / 737  =  11.1% całości ruchu ciężkiego na tym odcinku 
 
   -   Zakłady VOLVO 29 / 737 =  3,9% całości ruchu ciężkiego na tym odcinku 
 
   -   Baza PKN Orlen 85 / 737 = 11,5% całości ruchu ciężkiego na tym odcinku 
 
   -  2 Zakłady z ul. Monopolowej 
                             36 / 737  =   4,9% całości ruchu ciężkiego na tym odcinku 
                              ------------------------------------------------------------------- 
Razem ta grupa:    232 / 737  =  31,4%  całości ruchu ciężkiego na tym odcinku 
 
 
c)  udział procentowy pojazdów ciężkich związanych z działalnością innych 
podmiotów oraz pojazdów tranzytowych:   100% -  31,4%  =  68,6% 


