
Przykładowy OPIS DO KONCEPCJI MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH 

1. Lokalizacja MOP 

MOP kategorii II zlokalizowano przy drodze ekspresowej S3  na odcinku między 
Skwierzyną a Gorzowem Wlkp. Opisać dlaczego zdecydowano się na taką lokalizację. 
Jaka jest częstotliwość występowania Mop-ów na tej drodze? 

  
 

Podstawowe parametry techniczne drogi przy której zlokalizowano MOP (dane ze 
strony www.gddkia.gov.pl lub jeżeli nie ma danych na stronie opisać na podstawie 
wymagań technicznych stawianych danej klasie drogi) 
Klasa techniczna S 

 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, 
 szerokość pasa ruchu 3.50 m, 
 szerokość pasa awaryjnego postoju 2.5m, 
 szerokość pasa dzielącego  
 prędkość projektowa – VP=100 km/h 
 prędkość miarodajna – VM=110 km/h 
 szerokość wewn. opaski bezpieczeństwa – 0,50 m 
 szerokość poboczy gruntowych – min. 1,25m 
 szerokość korony łącznie z pierwszą jezdnią – min. 27,50m 
 kategoria ruchu – KR6 
 obciążenie – 115 kN/oś 

MOP II 
Trzebiszewo 



2. Zagospodarowanie MOP  

Na projektowanym MOP–ie zlokalizowano (wymienić obiekty i urządzenia 
zaplanowane): 

a) Parkingi dla samochodów osobowych, autokarów i samochodów ciężarowych, 

Przeznaczenie parkingu Ilość stanowisk postojowych 

Samochody ciążarowe 20 stanowisk 

Autokary 10 stanowisk 

Samochody osobowe 80 stanowisk ( w tym 10 dla 
samochodów osób niepełnosprawnych) 

Stanowiska kontroli technicznej 2 stanowiska 

Stanowiska dla samochodów z 
ładunkiem niebezpiecznym 2 stanowiska 

 

b) Drogi manewrowe, 

c) Chodniki, 

d) Stanowiska dla zrzutu nieczystości przez autokary, 

e) Stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych przewożących materiały 
niebezpieczne, 

f) Stanowiska postojowe dla samochodów kontroli ITD, 

g) Stację paliw, 

h) Stację obsługi pojazdów, 

i) Restaurację, 

j) Sanitariaty z toaletami i prysznicami. 

Ponadto, dla MOP zaprojektowano: 

 Wiaty wypoczynkowe sztuk …………… 

 Ławki, stoły, 

 Miejsce zabaw dla dzieci, 

 Zewnętrzna siłownia. 



Inne elementy: 

 Hydranty, oświetlenie. 

3.  Opis zastosowanych rozwiązań 

Charakterystyka projektowanych jezdni manewrowych 

- obciążenie 115 kN/oś 

- prędkość projektowa 30 km/h 

- szerokość jezdni – zmienna ( podać jakie występują na MOP ) 

Konstrukcja jezdni składa się z następujących warstw (przykładowy opis):  

- warstwa ścieralna (asfalt lany MA, mastyks grysowy SMA lub asfalt piaskowy AP)  

np. SMA 11 gr.5cm 

- warstwa wiążąca (beton asfaltowy AC- mieszanka mineralno – asfaltowa)  

np. z AC 22 W gr.6cm 

- podbudowa zasadnicza (beton asfaltowy AC- mieszanka mineralno – asfaltowa)  

np. AC 22 P gr.7cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr.20cm 

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem (cementem) gr.15cm 

Miejsca postojowe: 

- warstwa ścieralna z np. kostki betonowej, kolor czerwony gr.8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4  gr.5cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
gr.15cm 

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem (cementem) gr.15cm 

Konstrukcja ciągów pieszych (chodniki): 

- warstwa ścieralna z np. kostki betonowej, kolor szary gr.8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:6  gr.3cm 

- warstwa odcinająca z piasku gr.15cm 



 

4. Zestawienie powierzchni 

Rodzaj terenu Powierzchnia [m2] 

jezdnie  

chodniki  

miejsca postojowe  

tereny zielone  

tereny usług związanych z MOP  

Powierzchnia całkowita MOP  

 

 

 

 


