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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 Dobiegniewa w kierunku  

miejscowości Osiek. 

 

Zdjęcie nr 2. Miejsce lokalizacji wlotowej szykany  

zwalniającej prędkość – widok od strony miejscowości  

Osiek w kierunku miejscowości Chomętowo. 

 

Zdjęcie nr 3. Widoczny wjazd do miejscowości – przed  

mostem. Szykana miałaby za zadanie zwolnić prędkość  

pojazdów przed wjazdem na most i przed skrętem do przystani  

żeglarskiej, osiedla domków oraz plaży.  

 

 

Zdjęcie nr 4. Widoczny z prawej strony wjazd do przystani  

żeglarskiej, plaży i osiedla domków letniskowych.   
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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 obustronnym poszerzeniem planowana jest na wjeździe do 

miejscowości Osiek od strony Dobiegniewa, zlokalizowanej przy drodze nr 1371F Bierzwnik – Kolsk - Dobiegniew, 

położonej na terenie gminy Dobiegniew. Planowana szykana zwalniająca będzie posiadać interaktywne oznakowanie 

pionowe na bazie baterii słonecznych. Natężenie ruchu w miejscowości jest znaczne zwłaszcza w okresie od wiosny do 

jesieni z uwagi na położenie miejscowości – liczne jeziora oraz przystań żeglarska, osiedla domków letniskowych do, 

których corocznie napływa znaczna ilość turystów z kraju i zza granicy.  

Średnio w ciągu doby przez miejscowość w obydwie strony przemiesza się 714 pojazdów na dobę. Problem stanowi 

także nadmierna prędkość pojazdów poruszających się po moście znajdującym się na początku miejscowości Osiek. Na 

moście i zaraz za nim następuje zwężenie drogi, a brak chodnika na tym odcinku powoduje, iż piesi na moście muszą 

poruszać się po skraju jezdni ze względu na brak pobocza. Pojazdy z kolei przed wjazdem na most nie ograniczają 

prędkości przez co powodują niebezpieczeństwo potrącenia zarówno pieszych, jak i rowerzystów, dlatego planuje się 

rozwiązać ten problem przez budowę szykany zwalniającej prędkość bezpośrednio przed mostem. Należy pamiętać, że w 

okresie letnim bardzo duża ilość pieszych, zwłaszcza dzieci przemieszcza się na tym odcinku drogi z uwagi na znajdujące 

się w pobliżu jeziora, przystań żeglarską, kąpielisko oraz domki kempingowe i pola namiotowe. Rozmowy z policją oraz 

mieszkańcami wsi potwierdzają, iż przez nadmierną prędkość samochodów wjeżdżających do miejscowości zagrożone 

jest bezpieczeństwo rowerzystów oraz osób pieszych. 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 kąpieliska w okresie wakacji. 

Według opinii mieszkańców wybudowanie szykany zwalniającej prędkość we wskazanej lokalizacji jest w pełni zasadne. 

Ze statystyk policyjnych wynika, iż w ostatnich 3 latach na tej drodze miał miejsce 1 wypadek drogowy, w wyniku 

którego 1 osoba została ranna, oraz zaistniały 3 kolizje drogowe. 

 

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

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

ewentualnych wypadków drogowych z udziałem pieszych i pozostałych 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. Bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa będzie 

miała lokalizacja szykany, która umiejscowiona zostanie przed zjazdem do przystani żeglarskiej, plaży i osiedla domków 

letniskowych, przy której dochodziło do kolizji drogowych z uwagi na nadmierną prędkość pojazdów jadących prosto, 

nie zważających na te, które skręcały do przystani. Ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu miałoby jego 

spowolnienie przed wjazdem na most, który umiejscowiony jest za szykaną, ze względu fakt, iż na moście i zaraz za nim 

następuje zwężenie drogi, a brak chodnika na tym odcinku powoduje, iż piesi na moście muszą poruszać się po skraju 

jezdni ze względu na brak pobocza. 

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. 

 
          ) 
 
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) 


