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Zadanie inwestycyjne Nr 2 

 

 

 

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

miejsca zagrożenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 1. Miejsce lokalizacji szykany zwalniającej 

prędkość przed wjazdem do miejscowości Sokólsko – 

widok od strony Strzelec Krajeńskich. 

Zdjęcie nr 2. Miejsce lokalizacji szykany zwalniającej  

prędkość – widok od strony miejscowości Sokólsko w kierunku 

Strzelec Krajeńskich. 

 

Zdjęcie nr 3. Widok na miejsce lokalizacji szykany od  

strony miejscowości w kierunku Strzelec Krajeńskich – prosty 

odcinek drogi „zachęcający” do rozwijania nadmiernej  

prędkości. 

 

Zdjęcie nr 4. Widok tyłu samochodu wjeżdżającego do  

miejscowości, kierowca ograniczył prędkość dopiero na  

zakręcie w miejscowości (widoczne światła stop), a nie przed  

znakiem informującym o terenie zabudowanym. 

 

  
 

 

Zdjęci  e 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): 

 

Budowa wlotowej szykany zwalniającej prędkość pojazdów z prawostronnym poszerzeniem planowana jest na wjeździe 

do miejscowości Sokólsko od strony Strzelec Krajeńskich, zlokalizowanej przy drodze nr 1375F Choszczno – Stary 

Klukom – Krzęcin – Bobrówko – Strzelce Krajeńskie, położonej na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Planowana 

szykana zwalniająca będzie posiadać interaktywne oznakowanie pionowe na bazie baterii słonecznych. Natężenie ruchu 

w miejscowości jest bardzo duże (średnio w obie strony na dobę przejeżdża 1312 pojazdów) z uwagi na jej położenie. 

Znaczna ilość aut udaje się w kierunku Strzelec, Gorzowa, czy Drezdenka. Z ogromną prędkością przez wieś przejeżdżają 

zwłaszcza samochody ciężarowe, nie bacząc na znaki ograniczające prędkość, co niewątpliwie stanowi ogromne 

niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych i rowerzystów. Sukcesywnie wpływają prośby od sołtysa wsi i samych 

mieszkańców o wprowadzenie rozwiązań technicznych ograniczających prędkość, 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. W miejscowości – wzdłuż drogi 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 oraz Bobrówku. Spowolnienie ruchu pojazdów zapewniłoby bezpieczne 

zatrzymywanie się autobusów oraz bezpieczne opuszczanie ich przez pasażerów, niwelując niebezpieczeństwo potrącenia 

pieszych. Dodatkowo jesienią i zimą, gdy szybko zapada zmrok, piesi są praktycznie niewidoczni na drodze, nadmierna 

prędkość powoduje iż bardzo łatwo wówczas o wypadek tragiczny w skutkach. Takie same zagrożenie dla pieszych 

występuje w okresach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej zamgleniem lub opadami deszczu. 

Funkcjonariusze Komedy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich na wskazanym odcinku drogi dość często 

zmuszeni są karać kierowców mandatami za rozwijanie nadmiernej prędkości. Według policyjnych statystyk w ostatnich 

3 latach doszło tam do 2 wypadków drogowych, w wyniku, których 2 osoby zostały ranne, odnotowano aż 18 kolizji 

drogowych. Należy dodać, iż w 2008 roku na drodze 1375F odnotowano tragiczny w skutkach wypadek drogowy. W 

jego wyniku 3 osoby poniosły śmierć. Także przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami wsi potwierdzają, iż przez 

nadmierną prędkość samochodów przejeżdżających przez miejscowość zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych i 

pozostałych uczestników ruchu, według ich opinii wybudowanie szykany zwalniającej prędkość przed wjazdem do 

miejscowości byłoby skutecznym rozwiązaniem ograniczającym nadmierną prędkość pojazdów.    

 

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

 

Wybudowanie szykany wlotowej zwalniającej prędkość przed wjazdem do miejscowości pozwoli uniknąć ewentualnych 

wypadków drogowych z udziałem pieszych i innych uczestników ruchu. Szykana wymusi na kierowcach pojazdów 

zmniejszenie prędkości, a dodatkowe interaktywne oznakowanie szykany będzie widoczne dla kierujących pojazdami, 

zwłaszcza w nocy oraz w pochmurne dni. 

Ograniczenie prędkości przez kierowców w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadku, a w razie 

potrącenia pieszego przez pojazd obrażenia będą o wiele mniej poważne. 

Także dzieci i młodzież postrzegają przedsięwzięcie uspokojenia ruchu z całkiem odmiennej perspektywy niż dorośli. Są 

oni bardzo ważnymi użytkownikami przestrzeni publicznej, gdyż ograniczenie ruchu pojazdów oznacza dla nich więcej 

miejsca do bezpiecznej zabawy i przebywania na powietrzu. 

Uspokojenie ruchu ma korzystny wpływ na rozwój ruchu rowerowego. Rower to proekologiczny środek transportu, który 

jest jednocześnie instrumentem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Wobec 

wzrastającego zatłoczenia dróg rower jest promowany jako sposób przemieszczania się alternatywny do samochodu 

osobowego. Uspokojenie ruchu jest rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczne poruszanie się rowerem, gdyż mniejsze 

prędkości i mniejsze natężenie ruchu pojazdów silnikowych nie wymagają separacji ruchu rowerowego od ruchu 

zmotoryzowanego. Wybudowanie szykany w pełni rozwiąże istniejące zagrożenie w ruchu drogowym. 

 

 

 
          ) 
 
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) 


