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Pan
Pawel Stolarczyk
Radnv Miasta Gdvni

miasta Gdvni i Rumi

W odpowiedzi na Pana zapytania informujq:
Ad.

1.

Ocena zasadnoSci budowy sygnalizacji Swietlnej zostala przeprowadzona zgodnie
z wcze6niejszq odpowiedziq w roku 201-6. Informujq, Ze na poczAtku roku 2018
przeprowadzono r6wnie2 pomiary kontrolne i ponownq analizq sytuacji ruchowej w obrqbie
przej6cia.

Ad.2.

Zar6wno wcze6niejsze, jak i tegoroczne wyniki nie wykazaly zasadnoSci budowy sygnalizacji
Swietlnej na przej6ciu. Zgodnie z wytycznymi pomocniczego kryterium punktowego
okre6lonego w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wsprawie
szczeg6fowych warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych oraz urzqdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach, pod uwagq
wziqto natqzenie ruchu pojazd6w, obciq2enie przej6cia ruchem pieszych i liczbq wypadk6w z
udzialem pieszych na przej6ciu. Maksymalne natqzenie ruchu zaobserwowane w okresie
pomiarowym wynosilo 3736 pojazd6w w godzinie szczytu popoludniowego, co odpowiada
liczbie ok.4 tysiqcy tzw. pojazd6w umownych, kt6re przyjmuje siq do obliczeh.

Kilkukrotne obserwacje ruchu pieszego na przej6ciu wykazafy, 2e w ciqgu godziny z przej6cia korzysta
nie wiqcej ni2 10 os6b (lqcznie w obu kierunkach).

Udostqpnione przez policjq dane dotyczace zdarzed drogowych na przejsciu z ostatnich 3lat
w czerwcu 20L7 roku, w wyniku

ujawniajE jeden wypadek z udziatem pieszego, kt6ry miaf miejsce
kt6rego pieszy zostal ranny.

Wykorzystujac powy2sze dane wejSciowe, uzyskany wynik kryterium punktowego wyni6si
10 punkt6w. Z8odnie z instrukcjq wartoSci ponizej 50 pkt ocenia siq jako nie wykazujqce zasadnoSci
budowy sygnalizacji Swietlnej. Dopiero wartosci powyzej 100 pkt jednoznacznie wskazuja sygnalizacjq
jako zalecane rozwiqzanie poprawy bezpiecze6stwa.
Biorqc pod uwagq powyzsze, dla poprawy bezpieczedstwa pieszych w pierwszej kolejno6ci nale2y
wdro2y6 inne rozwiqzania. Informujq, 2e dla poprawy widocznoici i czytelno6ci oznakowania, na
jezdniach ulicy Morskiej zostanq wymalowane linie warunkowego zatrzymania wskazujqce dokladnie
miejsce zatrzymania pojazdu przed przejSciem. Obserwacje wykazujq, 2e na przejSciach, przed
kt6rymi takie linie sa wyznaczone, kierowcy chqtniej ustqpujE pierwszenstwa pieszym i rzadziej
dochodzi do sytuacji konfliktowych.
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