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Zadanie inwestycyjne Nr 8 

 

 

 

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

wskazujące miejsca zagrożenia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 1. Początek miejsca lokalizacji ciągu pieszego w 

miejscowości Grąsy, strona lewa – widok od strony 

miejscowości. 

Zdjęcie nr 2. Dalsza lokalizacja ciągu pieszego, strona prawa  

- widok od strony Dobiegniewa. 

 

Zdjęcie nr 3. Miejsce lokalizacji ciągu pieszego i przejścia dla 

pieszych umiejscowionego po środku azylu zwalniającego  

prędkość oraz progu zwalniającego  płytowego - widoczni 

przemieszczający się piesi w tym dzieci (brak ciągu pieszego 

oraz przejścia zagraża ich bezpieczeństwu). 

 

Zdjęcie nr 4. Miejsce lokalizacji ciągu pieszego i przejścia dla 

pieszych – widoczni piesi poruszający się po jezdni,  

stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym. 
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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 ciągu pieszego oraz przejścia dla pieszych wraz z szykaną zwalniającą prędkość, 

progiem zwalniającym  płytowym planowana jest w miejscowości Grąsy, położonej w Gminie Dobiegniew, wzdłuż drogi 

nr 1368F Drawno – Zatom – Radęcin – Lipinka – Słowin – Grąsy – Dobiegniew. Budowa ciągu pieszego planowana jest 

od początku wsi od strony Dobiegniewa (strona prawa) do końca zabudowań około 250 mb oraz strona lewa od przejścia 

dla pieszych do przystanku autobusowego około 100 mb. Głównym problemem we wsi jest całkowity brak ciągu 

pieszego, mieszkańcy poruszają się bezpośrednio po drodze stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie samych i 

kierujących pojazdami. Wieś Grąsy liczy przeszło 260 mieszkańców, którzy mogliby korzystać z ciągu pieszego. Bardzo 

dużym mankamentem jest także brak przejścia dla pieszych, dlatego zaplanowano budowę przejścia, które 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. Ponadto 

przejście posiadało będzie próg zwalniający i szykanę pośrodku drogi, dzięki czemu wymuszone zostanie znacznie 

ograniczenie prędkości pojazdów poruszających się w miejscowości. Z informacji mieszkańców wynika, iż natężenie 

ruchu na tym odcinku jest znaczne, przez co zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza osób starszych i dzieci. 

Brak przejścia dla pieszych w całej miejscowości powoduje, iż codziennie by dostać się na drugą stronę drogi – do 

sklepu, czy przystanku autobusowego przekracza się jezdnię w miejscach ku temu nieoznaczonych.  

Bezpośrednio przy planowanym do budowy ciągu pieszym oraz przejściu dla pieszych zlokalizowane jest miejsce 

wsiadania i wysiadania mieszkańców ze środków komunikacji zbiorowej, zatrzymują się tam autobusy, zwłaszcza 

szkolne, przewożące młodzież i dzieci do i ze szkół w Dobiegniewie i okolicach. Ciąg pieszy zapewniłby bezpieczne 

poruszanie się pasażerów opuszczających autobusy, którzy poruszaliby się tylko po ciągu pieszym, nie wchodząc na 

jezdnię, czy jej pobocze, a dzięki przejściu dla pieszych z szykaną zwalniającą mogliby bezpiecznie przedostać się na 

drugą stronę drogi. 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. 

Ze statystyk policyjnych wynika, iż w ostatnich 3 latach na drodze nr 1368F  doszło do 5 kolizji drogowych. Według 

opinii mieszkańców budowa przejścia dla pieszych w pobliżu przystanku autobusowego i sklepu, umożliwiłaby 

swobodne przejście na drugą stronę drogi i dałaby możliwość przemieszczania się pieszych wzdłuż planowanego do 

budowy ciągu pieszego. Codziennie z przystanku autobusowego do szkoły dojeżdża około 30 dzieci. Autobus w ciągu 

dnia zatrzymuje się 8 krotnie na przystanku przywożąc i zabierając mieszkańców wsi. Odpowiednio wyniesione i 

oświetlone przejście dla pieszych spowoduje, że kierowcy będą widzieli zarówno pieszych znajdujących się na przejściu, 

jak i osoby do niego się zbliżające.  

 

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 do przystanku autobusowego, czy sklepu, a dzieciom bezpiecznie dotrzeć ze 

szkoły do domu. 

Ograniczenie prędkości przez kierowców spowodowane budową przejścia z azylem zwalniającym z 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. 
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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. 

Budowa ciągu pieszego również w ogromnej mierze poprawi bezpieczeństwo na drodze, 260 mieszkańców wsi będzie 

mogło poruszać się w wyznaczonych do tego miejscach, zniwelowane zostanie zagrożenie potrącenia pieszego, który 

dotychczas poruszał się po drodze, często niewidoczny, zwłaszcza o zmroku i w pochmurne deszczowe dni. 

 

 
          ) 
 
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) 


