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Pan Marcin Belbot
Radny Miasta Gdyni
Pan Pawel Stolarczyk
Radny Miasta Gdyni

dot, odpowiedzi na interpelacjg w sprawie przejicia clla pieszych przez ul, Morskq
usytuowarnega trtrzed grunicq miasta Gdyni i Rumi,

W odpowiedzi na Pafistwa interpelacjg informujg, 2e sygnalizowana problematyka wskazanego
przejlcia dla pieszych byta rczpatrywana w przez Zarz4d Dr6g i Zielem. Przeprowad zone zostahy analtzy
mozliwoSci zastosowaniar6inychrozwi1zah, kt6re mogtyby przyczynid sig do poprawy bezpieczertstwa
pieszych uczestnik6w ruchu tym rejonie.
Przede wszystkim wykonana zostala ocena zasadno6ci zastosowani a sygnalizacji Swietlnej
w oparclu o wytyczne pomocrLiczego kryterium punktowego okre6lonego w Rozporzqdzet,tiu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca .2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunk|w technicznych dla znak6w
i sygnal6w drogowych oraz urzqdzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk|w ich umieszczania na
drogach. Pod uwagg brane s4 natghenie ruchu pojazd6w, obciqlenie przejScia ruchem pieszych oraz
liczb a wyp adk6w z :udzit*em pieszych na przej $ ciu.
Maksymalne natghenie ruchu zaobserwowane w okresie pomiarowym wynosi 3525 pojazd,6w
w godzinie szcz54u popofudrLiowego, co odpowiada Iiczbre niecalych 4 tysigcy tzw. pojazd6w
umownych, kt6tq przyjmuje siq do obliczeri (po uwzglgdnieniu udziafu ruchu pojazd6w dostaw czych
oraz ctgLarowych)' Z kolei kilkukrotnie przeprowadzone obserwacje ruchu pieszego na omawianym
przej6ciu wykaza'Iy, 2e korzysta z mego nie wigcej niz 10 os6b w ci4gt godziny (lqcznie w obu
kierunkach).
Pracownicy ZDiZ na bie2lco monitoruj4 stan bezpieczeristwa ruchu drogowego na wszystkich
ulicach w mieScie poprzez regularn4 wymiang informacji z Wydzralem Ruchu Drogowego KMp
w Gdyni w zakresie zdurzen drogowych odnotowanych na terenie miasta. Z raporl6w przekazywatych
do ZDIZ wynika, Le na analizlowanym przejSciu w ci4gu ostatnich 2 Iat wydarzyly srE 3 wypadki
zudzialem pieszych:
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2077 rok: 2 zdarzenia (1 pieszy powaZnie ranny oraz
2018 rok: 1 zdarz:enie (1 osoba poszkodowana)
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pieszy lekko ranny),

w ci4gu pierwszego kwartalu 2019 roku, dane udostgptione przez policjg nie ujawniaj4
z udzialem pieszego w tym miejscu. Przy czym naleLy zauwahyl, Le zdarzenie
drogowego uznawane jest za wypadek, dopiero w momencie, gdy kt6ryS z uczestnik6w zostanie ranny
Natomiast

aadnego wypadku

lub poniesie Smieri na miejscu.

Uwzglgdniajqc powylsze dane wej5ciowe, uzyskany wynik wedlug pomocniczego kryterium
punktowego wyni6sl nieco ponad 21 punkt6w . Zgodnie z zawart1 w rozporz4dzeniu instrukcj4,
warto$ci
ponizej 50 pkt. ocenia sig jako niewykazuj4ce zasadnoSci budowy sygnalizacji Swietlnej. Dopiero
warto6ci powyzej 100 pkt. jednoznacznie wskazuj4 sygnalizacjg jako zaTecane rczwiqzanre poprawy

bezpieczehstwa. Wafio r6wniez zauwaLy6,2e nawet jeSli do obliczef zostanie przyjEte wigksze natELenie
ruchu pieszych, to wynik dla pomocniczego kryterium wci42 nie bgdzie wskazywal jednoznacznie

koniecznoSci montazu sygnalizacji Swietlnej. Przykladowo, przyjmuj4c trzyktolne wigksz4 liczbg
pieszych niL zostalo to zalo2one (czyh 30 os6b na godzing), l4czny wynik dla pomocniczego kryterium
punktowego wyniesie niecale 33 punkty.
Obecnie, dla zwigkszenia bezpieczehstwa pieszych etapy przejScia s4 przesunigte wzglgdem siebie
i zostaty oddzielone barierami, aby piesi przeT<raczali w widocznych miejscach jednokierunkowe jezdnie
ulicy Morskiej. lnnym dziaLaniem, kt6re wplywa zkolei na zachowania kierowc6w w obrgbie przej1cia,
bylo wymalowanie linii warunkowanego zatrzymania (znak poziomy P-14). Obserwacje sposobu
zachowania sig kierowc6w wskazuj4, 2e ptzed przej6ciami z wyzraczon4 lini4 zatrzymania kierowcy
czg(iciej i chgtniej zatrzymuj4sig celemumozliwieniapieszym przej{cianadrug4 strong jezdni
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