
Strona 1 z 3 

 

 
KARTA INFORMACYJNA 

 
LOKALIZACJA LUB ZMIANA LOKALIZACJI  

PROGU ZWALNIAJĄCEGO 
 

 
PODSTAWA PRAWNA: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik nr 4 do Rozporządzenia 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach 

Biuro:  

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki,  

 

1) FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
Pismo. 

 

2) WYMAGANE DOKUMENTY: 
Wniosek oraz mapa lub szkic z zaznaczoną proponowaną lokalizacją progu zwalniającego. 

 

3) OPŁATY:  
Brak 

 

4) TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA: 
Rozpatrzenie wniosku nastąpi po dokonaniu pełnej analizy i ewentualnych opinii 

zainteresowanych stron i Policji. 
 

5) TRYB ODWOŁAWCZY: 
Brak 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Przed złożeniem wniosku o lokalizację lub zmianę lokalizacji progu zwalniającego wskazane jest 

aby Wnioskodawcy rozważyli pozytywne jak i negatywne skutki takiego działania. 

Do pozytywnych skutków należą m. in.: 
• miejscowe ograniczenie prędkości pojazdów kołowych, w szczególności w rejonach szkół, 

przedszkoli, placów zabaw i innych miejsc szczególnie uczęszczanych przez dzieci, 

• zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, którego część w przypadku montażu progów może 

przenieść się na drogi równoległe. 

Do negatywnych skutków możemy zaliczyć: 
• zwiększenie hałasu i drgań w okolicy - szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się  

w bliskości zamontowanego progu, 

• ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg i tuż po jego 

przekroczeniu, 

• zagrożenie dla rowerzystów którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami 

jednośladowymi, 

• konieczność zwalniania pojazdów uprzywilejowanych - pogotowia, straży pożarnej, policji 

podczas wykonywania interwencji, 
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• negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze- 

sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe,  

• utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni, 

• utrudnienia w prawidłowym odwodnieniu drogi, 

• częste rozjeżdżanie poboczy i chodników przez kierowców wymijających progi.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę dobrą praktyką przyjętą w mieście Suwałki jest wykonywanie progów 

w lokalizacjach proponowanych przez mieszkańców (o ile lokalizacja jest zgodna  

z obowiązującymi przepisami) oraz po przedłożeniu pisemnej zgody właścicieli działek (po  

3 właścicieli w każdą stronę licząc od miejsca lokalizacji progu zwalniającego, po obu stronach 

ulicy) w sąsiedztwie, których miałyby się one znajdować. 

 

UWARUNKOWANIA PRAWNE LOKALIZACJI PROGÓW ZWALANIAJĄCYCH 
 

Wyciąg z załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 

8.  

Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów 

Do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych stosuje się progi 

zwalniające U-16 i progi podrzutowe U-17. Dopuszczalna prędkość, przy której samochód 

osobowy średniej wielkości może przejechać przez próg bez wyraźnych niedogodności ruchu 

oraz bez zagrożenia niebezpieczeństwa, określona jest mianem granicznej prędkości przejazdu  

V wyrażanej w km/h. 

Można je stosować wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których konieczne 

jest skuteczne ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane 

lub ich skuteczność jest niewystarczająca. 

8.1.  

Progi zwalniające 

Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanymi w formie 

wygarbienia. 

Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach następujących klas 

technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), a także w wyjątkowych przypadkach - zbiorcza (Z). 

W celu niedopuszczenia do najechania na próg zwalniający z niebezpieczną prędkością 

dopuszcza się stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów wymuszających 

zmniejszenie prędkości pojazdu co najmniej do 120% granicznej prędkości przejazdu przez próg. 

Elementami takimi mogą być poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w strefach ruchu 

uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp., zmuszające do zmiany kierunku 

lub toru ruchu.  

Niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających: 

• na drogach krajowych i wojewódzkich, 

• na miejskich drogach ekspresowych, ulicach głównych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach 

głównych (G), 

• na ulicach i drogach wyjazdowych pojazdów straży pożarnej, stacji pogotowia ratunkowego 

itp., 

• na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej,  

z wyjątkiem progów wyspowych, 

• na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego  

P-25, 
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• na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Progi zwalniające nie mogą być umieszczane dalej niż: 

• 60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 lub B-32, 

• 40 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi o promieniu wewnętrznym Rmax. = 25 m 

 i kącie zwrotu większym od 70°, 

• 60 m od miejsca lub obiektu wymuszającego zmniejszenie prędkości pojazdów, np. 

skrzyżowania ulic lub dróg, wymagających zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70°. 

Progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż: 

• 40 m od skrzyżowania ulic lub dróg, z wyjątkiem progów płytowych, na których wyznaczono 

przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów, 

• 20 m od końcowego punktu łuku poziomego drogi, gdy wewnętrzny promień łuku jest mniejszy 

od 50 m, 

• 20 m od punktu początkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%, 

• 30 m od przejścia dla pieszych (nie dotyczy progów z przejściami dla pieszych), 

• 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem tramwajowym, licząc 

od skrajnej szyny toru na przejeździe, 

• 25 m od najbliższej części wiaduktu lub innej konstrukcji nośnej. 

Ponadto nie umieszcza się progów zwalniających na obiektach mostowych i w tunelach, nad 

konstrukcjami inżynierskimi, takimi jak przepusty, przejścia podziemne, komory instalacji 

wodociągowych i c.o. itp., oraz w odległości mniejszej niż 25 m od nich ze względu na niszczący 

wpływ wstrząsów powodowanych przejeżdżaniem pojazdów samochodowych. 

Ze względu na ukształtowanie w planie drogi stosuje się następujące progi zwalniające: 

• listwowe - wykonane na szerokości całej drogi w formie elementu listwowego jednolitego lub 

składanego z segmentów, 

• płytowe - wykonane w formie płyty przez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni jezdni lub 

ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji, 

• wyspowe - wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni.  


