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Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej  

PROJEKTOWANIE ROND – OŚWIADCZENIA I NOWE TENDENCJE. 
Część 3 

 
Wim van der Wijk 

Royal Haskoning, Holandia 
Ronda turbinowe 

 

 
 



2 

 
 
 



3 

 
 



4 

 
 



5 

Typy rond zależne są od struktury kierunkowej  natężenia ruchu na skrzyżowaniu. 
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Marcin Bronkiewicz, Łukasz Nalewajko 
GDDKiA Oddział Opole 

Ronda turbinowe 

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 46 z łącznicą węzła „Prądy” autostrady A4. 
 
 

Zbigniew Melanowski 
UM Kraków 

Ronda turbinowe z sygnalizacją świetlną, czy wyspa centralna? 
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W artykule przedstawiono przykłady przebudowy dwóch istniejących skrzyżowań na ronda 
turbinowe z sygnalizacją świetlną. 
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Piotr Wojtala, Bogusław Bernad, Maciej Trybek 
MZUiM w Chorzowie 

Zastosowanie mini ronda jako metody poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu 
na przykładzie Chorzowa 

 
W artykule omówiono doświadczenia MZD w Chorzowie wynikające z zastosowania mini 
rond jako metody poprawiającej bezpieczeństwo. Dokonano porównania mini ronda z 
wyspą środkową wyniesioną brukowaną i eksperymentalnego mini ronda z wyspą 
środkową wykonaną za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego. 
W Polsce mini ronda są rzadkością ze względu na brak jednoznacznych zapisów w prawie 
o ruchu drogowym. 
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Zygmunt Uzdalewicz 
KLiR 

Ronda, niby ronda i nieronda-o potrzebie klasyfikacji 
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Określenie „rondo” ma bardzo wiele znaczeń, także w odniesieniu do rozwiązań 
drogowych. Jest różnie rozumiane w mowie potocznej, w przepisach technicznych, czy w 
literaturze fachowej. W przepisach ruchu drogowego nie występuje. Zastąpiło je określenie 
„ruch okrężny” Jednak nie wszystkie rozwiązania z wyspą w środku powinny być 
oznakowane jako „ruch okrężny”, a niektóre z nich mogą nawet być klasyfikowane jako 
skrzyżowania. Na podstawie analizy funkcjonalnej różnych typów rozwiązań z wyspą w 
środku, Autor sformułował pierwszą propozycję klasyfikacji rozwiązań drogowych, dzieląc 
je na trzy grupy: „nieronda”- rozwiązania, które nie mogą lub nie powinny być oznakowane 
znakiem C-12 „ruch okrężny”, „niby ronda”- skrzyżowania, które  nie powinny być 
oznakowane znakiem C-12 „ruch okrężny” i skrzyżowania o ruchu okrężnym- ronda 
właściwe, na których ruch kołowy odbywa się wg zasady określonej dla znaku C-12. 

Marek Wierzchowski 
KRBRD, Ministerstwo Infrastruktury 

Co jest rondem a co placem? Warto podjąć dyskusję.  
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Dla zidentyfikowania pojęć: Rondo i plac niezbędne jest zestawienia pojęć określonych nie 
tylko w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, ale również w aktach prawnych wynikających 
z delegacji ustawy „Prawo budowlane”. Niestety w praktyce takie zestawienie jest 
niejednokrotnie pomijane, co skutkuje błędnym oznakowaniem rond i placów i w 
konsekwencji utrwaloną wśród użytkowników dróg niechęcią do takiego typu rozwiązań 
geometrycznych. Warto więc dla uporządkowania zasad oznakowania rond i placów 
podjąć próbę ich klasyfikacji z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla rozwiązań 
typowych pod względem wielkości i kształtu. Najprościej wyodrębnić  place, zbliżone 
kształtem i wielkością do dużych rond klasycznych, bo różnica sprowadza się jedynie do 
wprowadzenia dodatkowych funkcji „usługowych” (obsługowych) pomiędzy sąsiadujące 
wloty (parkingi, postoje taxi, przystanki komunikacji publicznej. Trudniej z rondami 
(skrzyżowaniami skanalizowanymi) z uwagi na różnorodność ich geometrii, ale w trosce o 
bezpieczeństwo użytkowników dróg temat taki powinien zostać podjęty. 

Marek Nosek 
Politechnika Krakowska 

Wpływ pochylnia jezdni małego ronda na dynamikę ruchu pojazdów-porównanie 
przepisów polskich i brytyjskich. 

 
Elementy przekroju ronda zarówno w polskich jak i brytyjskich wytycznych są takie same. 
Brytyjski podręcznik dopuszcza jednak rezygnację z przejezdnego pierścienia wokół 
wyspy na rzecz poszerzenia jezdni ronda. Przejezdny pierścień wokół wyspy środkowej  
jest obramowany od strony jezdni ronda krawężnikiem lub inną opaską wyniesioną 2-4cm 
powyżej poziomu przyległej jezdni. W konsekwencji, w skrajnym przypadku przechyłka 
pojazdu ciężarowego”  może wynieść blisko 8%. Przepisy brytyjskie zwracają większą 
uwagę na dynamikę ruchu pojazdów. Względy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
powodują, iż nie zaleca się projektowania skrzyżowań typu małe rondo, gdy 
ukształtowanie terenu prowadzi do znacznych pochyleń przekraczających 6% dla niwelety 
wlotów i 5% dla pochylenia poprzecznego jezdni ronda. Takie ograniczenia występują 
zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. 

Andrzej Zalewski 
Politechnika Łódzka 

Rondo jako zagadnienie urbanistyczne.  
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Niniejszy artykuł dotyczy urbanistycznych aspektów rond, jako skrzyżowań drogowych. W 
artykule omówiono aspekt historyczny wprowadzenia rond do planowania projektowania 
miast, aspekty funkcjonalno – ruchowe oraz estetyki. Dzisiejsze rozwiązania określane 
jako ronda charakteryzują się bardzo różnorodną formą rozwiązań funkcjonalno-
organizacyjnych, usytuowaniem w przestrzeni miejskiej oraz elementami aranżacji wyspy 
środkowej. Ronda są elementami krajobrazu miejskiego. Z punktu widzenia kompozycji 
przestrzennej są elementami krystalizującymi plan miasta, dominantami układu 
przestrzennego, wybitnymi elementami krajobrazu, punktami węzłowymi i znakami 
szczególnymi. 

 

 
 Janusz Koper 

Urząd Miejski Rybnik 
Nie tylko bezpieczeństwo i funkcjonalność- estetyka i inne aspekty rond. 
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Janusz Bohatkiewicz, Sebastian Biernacki 

EK-KOM Kraków 
Badania wpływu rond na redukcję hałasu. 

 
W artykule omówiono redukujący hałas wpływ rond, opisano mechanizm powstawania 
hałasu w otoczeniu skrzyżowań, wskazano na sposoby modelowania hałasu w otoczeniu 
skrzyżowań zwykłych i rond oraz pokazano przykłady przed i po przebudowie skrzyżowań 
na rondo wskazując na efekty redukcji hałasu.  

 
Marian Tracz, Stanisław Gaca 

Politechnika Krakowska 
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Podsumowanie konferencji 
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