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Zadanie inwestycyjne Nr 5 

 

 

 

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 przejścia dla pieszych wraz 

z azylem zwalniającym prędkość, z progiem zwalniającym  

płytowym– widok od strony Strzelec Krajeńskich. 

Zdjęcie nr 2. Miejsce lokalizacji przejścia dla pieszych wraz 

z azylem zwalniającym prędkość, z progiem zwalniającym  

płytowym– widok od strony Górecka. 

 

 

Zdjęcie nr 3. Widok dotychczasowego przejścia niedostatecznie 

oznakowanego, stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa  

wszystkich uczestników ruchu, a zwłaszcza pieszych. 

 

Zdjęcie nr 4. Widok dotychczasowego przejścia, z prawej 

strony widoczny budynek szkoły podstawowej oraz Ośrodka  

Zdrowia w Zwierzynie. 
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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): 

 

 

Lokalizacja planowanego do budowy przejścia dla pieszych wraz z azylem zwalniającym prędkość, progiem 

zwalniającym  płytowym planowana jest w miejscowości Zwierzyn, położonej w Gminie Zwierzyn, wzdłuż drogi nr 

1359F Zwierzyn – Górecko – Lipki Małe, przy szkole podstawowej i Ośrodku Zdrowia. 

Przejście dla pieszych wyposażone będzie w punktowe elementy odblaskowe i aktywny znak D-6 pracujący 

synchronicznie niezależnie od tego, z której strony pojawi się pieszy, ostrzegając kierowców o możliwości przejścia 

pieszego na drugą stronę jezdni. 

Przejście dla pieszych z progiem zwalniającym i azylem pośrodku drogi wymuszą znacznie ograniczenie prędkości 

pojazdów poruszających się w miejscowości. Natężenie ruchu na tym odcinku jest znaczne. Z dużą prędkością przez 

Zwierzyn przejeżdżają zwłaszcza samochody ciężarowe, nie bacząc na znaki ograniczające prędkość. Budowa przejścia 

dla pieszych wraz z azylem zwalniającym prędkość, progiem zwalniającym planowana jest przy zorganizowanym 

miejscu 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 i Gorzowa. Spowolnienie ruchu 

pojazdów przez budowę azylu zapewniłoby bezpieczne opuszczanie autobusów ich przez pasażerów, niwelując 

możliwość ich potrącenia. Dotychczasowe przejście dla pieszych (niedostatecznie doświetlone i oznakowane) powoduje, 

iż jesienią i zimą, gdy szybko zapada zmrok, piesi są praktycznie niewidoczni na drodze, a nadmierna prędkość rozwijana 

przez pojazdy 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 

spotykają się z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Także przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami wsi 

potwierdzają, iż przez niedostatecznie oznaczone przejście dla pieszych i nadmierną prędkość samochodów 

przejeżdżających przez miejscowość zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza osób starszych przechodzących 

przez przejście do Ośrodka Zdrowia (około 60 osób dziennie) oraz 115 dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczających 

codziennie do szkoły podstawowej (klasy I-III). Istniejące przejście dla pieszych nie spełnia podstawowych warunków 

bezpieczeństwa, gdyż przejście powinno być wyniesione i oświetlone tak, aby kierowcy widzieli zarówno pieszych 

znajdujących się na przejściu, jak i osoby zbliżające się do przejścia. Dodatkowo prosta droga przebiegająca przez wieś 

prowokuje do rozwijania nadmiernej prędkości. Jak wynika ze statystyk policyjnych na drodze nr 1359F doszło w 

ostatnich trzech latach do 4 wypadków drogowych, w wyniku których 1 osoba zginęła, 3 osoby zostały ranne, 

odnotowano także 8 kolizji drogowych.  

 

 

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

 

Planowana budowa przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym płytowym, szykaną zwalniającą w środku drogi 

oraz punktowymi elementami odblaskowymi i aktywnym znakiem D-6 pracującym synchronicznie niezależnie od tego, z 

której strony pojawi się pieszy, ostrzegając kierowców o możliwości przejścia na drugą stronę jezdni rozwiąże istniejące 

zagrożenie w ruchu drogowym. Interaktywny znak D-6 to działające na zasadzie transmisji radiowej urządzenia 

przekazujące sobie informację o detekcji pieszego i równocześnie zaczynające nadawać sygnał ostrzegawczy w postaci 

"żółtego pulsu". W ten sposób zbudowane przejście zapewni bezpieczeństwo pieszych, a przede wszystkim dzieci. 

Pozwoli w sposób bezpieczny dość i wrócić ze szkoły do domu, a osobom chorym, w tym starszym bezpiecznie dość do 

lekarza po  niezbędną pomoc. 

Ograniczenie prędkości przez kierowców spowodowana budową szykany zwalniającej, pasami zwalniającymi oraz 

progiem płytowym w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ryzyka wypadku, a wręcz go wyeliminuje, a w 

razie gdyby mimo tych wszystkich zabezpieczeń doszło do potrącenia pieszego przez pojazd, to i tak obrażenia będą o 

wiele mniej poważne. 

Ważnym jest także fakt, iż 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. 
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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) 


