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Zadanie inwestycyjne Nr 6 

 

 

 

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 wlotowej szykany 

zwalniającej prędkość – widok od strony Lubiatowa. 

Zdjęcie nr 2. Miejsce lokalizacji wlotowej szykany 

zwalniającej prędkość – widok od strony Gościmia 

(poszerzenie prawostronne). 

 

 

Zdjęcie nr 3. Widoczna prosta droga od strony wjazdu do  

miejscowości, prowokuje ona do rozwijania nadmiernej  

prędkości przez pojazdy. 

 

 

Zdjęcie nr 4. Widoczny wjazd do miejscowości. Kierujący  

pojazdami zwalniają prędkość dopiero na zakręcie drogi  

w samej miejscowości. 
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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 Lubiatów od strony Gościmia, zlokalizowanej przy drodze nr 1362F Sowia Góra – Lubiatów - Gościm, 

położonej na terenie gminy Drezdenko. Planowana do budowy szykana zwalniająca będzie posiadać interaktywne 

oznakowanie pionowe na bazie baterii słonecznych. Natężenie ruchu od wiosny do jesieni w miejscowości jest znaczne 

(698 pojazdów poruszających się w obie strony na dobę) z uwagi umiejscowienie w niej licznych ośrodków 

wypoczynkowych oraz domów letniskowych, do których całorocznie udają się turyści zza granicy i najdalszych zakątków 

Polski. Jest to miejscowość wypoczynkowa – piękne lasy i czyste jeziora przyciągają corocznie rzeszę turystów. Ponadto 

w Lubiatowie wydobywa się naftę, w związku z powyższym powstało „miasteczko” pracownicze i dodatkowo nastąpił 

wzmożony ruch pojazdów. Wpływały prośby od mieszkańców o wprowadzenie rozwiązań technicznych ograniczających 

prędkość, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych oraz turystów. W porze jesieni i zimy, 

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. O podniesienie bezpieczeństwa dla dzieci 

często apelują rodzice pociech obawiając się o ich bezpieczną drogę do szkoły i z powrotem. Przeprowadzone rozmowy z 

policją oraz mieszkańcami Lubiatowa potwierdzają, iż przez nadmierną prędkość samochodów przejeżdżających przez 

miejscowość zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych, a także rowerzystów, stąd wybudowanie szykany zwalniającej 

prędkość przed wjazdem do miejscowości jest w pełni zasadne. Według statystyk policyjnych w ostatnich 3 latach na tym 

odcinku odnotowano 3 wypadki drogowe, w wyniku których 3 osoby zostały ranne. W Lubiatowie z uwagi na znaczną 

prędkość rozwijaną przez pojazdy zamontowano fotoradar, który wykazał, iż w miejscowości notorycznie dochodzi do 

przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących samochodami osobowymi, dlatego nadrzędną kwestią dotyczącą 

tego odcinka drogi, jest ochrona rowerzystów i pieszych. W środku miejscowości (przed kościołem) w latach ubiegłych 

wybudowano przejście dla pieszych z azylem zwalniającym prędkość, jednakże mimo tego przy wjazdach do 

miejscowości zarówno od strony Gościmia, jak i Sowiej Góry konieczne jest ich wybudowanie, gdyż kierujący pojazdami 

zwalniają prędkość dopiero przed tym azylem, przejeżdżając przez cały Lubiatów z nadmierną prędkością. Wynika z tego 

jasno, iż jedynie techniczne rozwiązanie w postaci wymuszenia ograniczenia prędkości spełni swoją rolę. 

 

 

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 rowerzystów. 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. 

Uspokojenie ruchu ma korzystny wpływ na rozwój ruchu rowerowego, w całej miejscowości wzmożony jest ruch 

turystyczny, przede wszystkim rowerowy. 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 zwalniającej prędkość rozwiąże istniejące zagrożenie w ruchu drogowym. 
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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) 


