
fsdfsdssdfsdff 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 

 Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami  

członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 

Załącznik 

Nr 1 

Adres:  
(adres, kod, miejscowość,  
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 

66-500 Strzelce Krajeńskie 

 

 nr telefonu, faksu: 

Tel. + 48 95 763 70 46 

Fax. + 48 95 763 11 26 

 

Podmiot realizujący zdanie (nazwa urzędu) 

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich 

 

Powiat Strzelecko-Drezdenecki 

 

 

 

 

Zadanie inwestycyjne Nr 1 

 

 

 

1. Dokumentacja fotograficzna (zdjęcie nr 1 i nr 2 widok ogólny, zdjęcie nr 3 i nr 4 – szczegóły wskazujące 

miejsca zagrożenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 1. Miejscowość Sławno początek lokalizacji ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1366F od 

skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną. 

Zdjęcie nr 2. Miejscowość Sławno – widoczny koniec wsi,  

zakończenie ciągu pieszo-rowerowego planowane jest za  

ostatnim zabudowaniem po prawej stronie. 

 

Zdjęcie nr 3. Widok centralnej części miejscowości- brak ciągu  

pieszo-rowerowego powodujący zagrożenie bezpieczeństwa  

pieszych i osób poruszających się pojazdami jednośladowymi. 

 

Zdjęcie nr 4. Widoczny brak ciągu pieszo-rowerowego przez  

całą długość miejscowości Sławno oraz brak utwardzonej  

nawierzchni do bram wjazdowych i furtek na posesje. 

 
 

 

Zdjęcie JPG. 

 
 

 

Zdjęcie JPG. 

  
 

 

Zdję   cie JPG.  
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2. Opis miejsca inwestycji wraz z wyszczególnieniem problemów tam występujących z zakresu zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (wskazane aby w opisie była zawarta m.in. statystyka policyjna (ostatnie 3 lata – 

2009, 2010, 2011 r.) dotycząca zaistniałych tam zagrożeń drogowych tj. liczba wypadków drogowych, osób zabitych i 

rannych, a także liczba kolizji drogowych. Uzasadnienie wyboru miejsca inwestycji należałoby poprzeć opinią 

mieszkańców korzystających z tych miejsc): 

 

Planuje się budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sławno wzdłuż drogi powiatowej nr 1366F od 

skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną, aż do końca wsi – ostatnich zabudowań mieszkalnych, na odcinku 650 

m. Ciąg zaprojektowany został z podziałem na chodnik i ścieżkę rowerową o łącznej szerokości 2,5 m. Chodnik 

szerokości 1 m, natomiast ścieżka rowerowa 1,5 m. Planowany ciąg stanowi kontynuację wybudowanego w 2010 roku 

ciągu od miasta Strzelce Krajeńskie, do początku wsi  Sławno.  

Głównym  problemem mieszkańców wsi oraz osób przyjeżdżających jest brak chodnika w całej miejscowości, co w 

ogromnym stopniu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i życia pieszych. Dodatkowym elementem stwarzającym 

zagrożenie dla osób pieszych jest oprócz fakt braku chodnika oraz wąska jezdnia utrudniająca wyminięcie się dwóch 

samochodów ciężarowych o znacznych gabarytach. Bez wątpienia stanowi to największe zagrożenie dla pieszych, stąd 

koniecznym działaniem jest budowa ciągu pieszo-rowerowego oddzielającego ruch pieszych i rowerzystów, od pojazdów 

poruszających się po drodze.  

Budowa ciągu poprawiłaby bezpieczeństwo wielu osób, wieś liczy około 200 samych mieszkańców. Na wskazanym 

odcinku występują zorganizowane miejsca wsiadania i wysiadania mieszkańców ze środków komunikacji zbiorowej, 

zatrzymują się tam autobusy, zwłaszcza szkolne, przewożące młodzież i dzieci do i ze szkół w Strzelcach Krajeńskich. 

Ciąg pieszy zapewniłby bezpieczne zatrzymywanie się autobusów oraz bezpieczne opuszczanie ich przez pasażerów, 

którzy poruszaliby się tylko po ciągu pieszym, nie wchodząc na jezdnię. Mimo ograniczenia prędkości w miejscowości, 

pojazdy nie przestrzegają przepisów drogowych i poruszają się z dużą prędkością, co niewątpliwie stanowi ogromne 

niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych i rowerzystów. Z powodu braku chodnika osoby piesze zmuszone są skorzystać z 

poboczy, co w okresie zimowym jest bardzo utrudnione z powodu zalegającego tam śniegu, dodatkowo jesienią i zimą, 

gdy szybko zapada zmrok, piesi są praktycznie niewidoczni na drodze, bardzo łatwo wówczas o wypadek tragiczny w 

skutkach. Takie same zagrożenie dla pieszych występuje w okresach zmniejszonej przejrzystości powietrza 

spowodowanej zamgleniem lub opadami deszczu. Ma to o tyle ważne znaczenie, iż miejscowość zamieszkują oprócz 

dzieci głównie osoby starsze, nierzadko wymagające opieki innych, mające problemy z poruszaniem się. 

Od kilku lat sukcesywnie wpływają prośby od sołtysa wsi i samych mieszkańców o budowę ciągu pieszo-rowerowego w 

miejscowości, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych, lecz z uwagi na brak środków 

finansowych w budżecie powiatu było to dotąd niemożliwe do zrealizowania.  

Z informacji funkcjonariuszy Komedy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich wynika, iż w miejscowości często 

przez pojazdy przekraczana jest dozwolona prędkość poruszania się, a ze statystyk policyjnych wynika, iż w ostatnich  3 

latach na drodze 1366F odnotowano 1 wypadek drogowy, w wyniku którego 1 osoba została ranna, oraz zaistniało aż 10 

kolizji drogowych, spowodowanych w głównej mierze przez rozwijanie nadmiernej prędkości i jej niedostosowanie do 

warunków ruchu.  

 

 

3. Opis inwestycji jako środka, który rozwiąże istniejące zagrożenie w ruchu drogowym: 

 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Sławno spowoduje poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników 

ruchu. Zarówno piesi (w tym przede wszystkim dzieci i osoby starsze) będą mogły bezpiecznie poruszać się w miejscach 

ku temu wyznaczonych, jak i osoby poruszające się pojazdami po jezdni nie będą narażone na nagłe pojawienie się 

pieszego przed kołami pojazdu. Także rowerzyści będą mogli bezpiecznie poruszać się po ciągu rowerowym, bez 

możliwości potrącenia, zwłaszcza nocą przez pojazdy poruszające się po drodze. Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

przyniosłaby wymierne korzyści dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dla grupy około 200 

mieszkańców miejscowości, także osób przyjezdnych i turystów, którzy corocznie odpoczywają w kwaterach 

agroturystycznych oraz od wiosny do jesieni uczęszczają na wycieczki rowerowo-piesze. 

 

 

 

 
          ) 
 
Wyk. w 2 egz. 

Egz. nr 1 – Biuro Ruchu Drogowego KGP 

Egz. nr 2 – a/acta – po akceptacji przez KGP 

 

Sporządził: Dorota Juzenko Naczelnik Wydziału  

Rozwoju Gospodarczego 

7 września 2012 r.  

(data, czytelny podpis – imię, nazwisko i stanowisko,  

pieczątka) 


