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W odpowiedzi na Pana zapytania w sprawie bezpieczefistwa ruchu drogowego w ci4gu
ul. Ptk. D4bka na Pog6rzu przekanrjg nastgpujqce informacje:
o Opracowanazostala diagnoza stanu bezpieczefstwa, kt6rej wykazalam. in. zasadnoS6 budowy
sygnalizacji Swietlnej naposzczeg6lnych skrzyzowaniach w ci4gu ul. Ptrk. D4bka. Dotychczas
wybudowana zostala sygnalizacja na skrzyzowania z ul. Sikorskiego, a w trakcie jest budowa
sygnalizacji

i

modernizacja slcrzyilowania zul. Porgbskiego

i ul. Traugutta

(gm. Kosakowo).

Ta druga inwestycja realizowanajest we wsp6lpracy z gmit4Kosakowo.

o \[

ci4gu

ul. Plk. D4bka sukcesywnie

modernizowane

jest o6wietlenie uliczne. Poza

wspomnianym wyLej odcinkiem, pod koniec 2015 roku nowe lampy LED wybudowano na
odcinku pomigdzy skrzylowaniami z ul. Staniewi cza oraz ul. Sikorskiego.

.

o

Na wigkszo6ci przej(;c dla pieszych przez ll. Plk. D4bka wykonano dedykowane doSwietlenie
lampami LED, poprawiaj4ce widocznoSi pieszych na pasach oraz znajduj4cych sig w okolicy

przejficia. Takie rozwi4zanie funkcjonuje na przejSciach w obrgbie sk,rzy2owan
z ul. Staniewicza i ul. Sikorskiego oraz na wydzielonym przej5ciu pomigdzy tymi
skrzylowaniam| DoSwietlone zostan4 r6wnie? wszystkie przej{cia w obrgbie
modernizowanego sk,rzyilowania Plk. D4bka Porgbskiego - Traugutta.
Na skrzyzowaniu Plk. D4bka - Staniewicza - Czarnieckiego (gm. Kosakowo) jest rozwahana
budowa instalacji sygnalizacji Swietlnej, kt6ra to jest rozwaLana jako element umowy
drogowej z prywatnym inwestorem.

o Dla

wydzielonego przejScia dla pieszych w s4siedztwie przystanku autobusowego
,,Sikorskiego" w ramach doraLnych, niskokosztowych i moZliwych do szybkiej realizacjt
dzialah wykonano projekt organizacji ruchu zakladaj4cy wydluzenie linii ci4glej po obu
stronach przejlcia dla pieszych, wymiang istniej4cych znak6w pionowych D-6 ,,przejlcie dla
pieszych" na nowe z tLem fluorescencyjnym oraz monta| punktowych element6w
odblaskowych przed przej6ciem na obu jezdniach ul. Plk. D4bka. Ponadto zaprojektowane
zostaty pasy akustyczne, kt6re na celu maj4 zwrocenie uwagi na zbli2anie sig do miejsca
niebezpiecznego. Obecnie z twagi na fakt, iz ul. Plk. D4bka jest drog4 powiatow4 projekt

zostal wystrany do Komendy Miejskiej Policji w Gdyni z proSbq o jego zaopiniowanie. Jest to
wym6g obowi4zuj4cego Rozporuqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze{nia 2003 r.

w sprawie szczeg6lowych warunk6w zaru4dzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarz4dzaniem. Projekt zostanie zrealizowany niezwlocznie, jak tylko
ponvol4 na to warunki atmosferyczne. Po jego wdroZeniu sytuacja na przejiiciu bgdzie
obserwowana i w prrypadku niewystarczaj4cej poprawy bezpieczehstwa pieszych mo2liwe s4
dalsze dzialania,np. utworzenie aktywnegoprzejlcialub instalacjasygnalizacji Swietlnej.
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