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przez duże natężenie ruchu drogowego czy bliskość budynków użyteczności publicznej
takich, jak szkoły lub przedszkola.
W przypadku przedmiotowego wniosku zostały wzięte pod uwagę powyższe aspekty,
a ponadto dodatkowo przeprowadzono analizę warunków ruchu panujących na
przedmiotowych przejściach w świetle kryteriów cząstkowych dla przejść dla pieszych,
opisanych w pkt. 6.3.3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. ,,W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach" (Dz. U. 2003 nr 220 poz.2181ze zm.).
Po przeprowadzonej analizie zostało sprawdzone kryterium łączne, wg pkt. 6.3.4 w/w
załącznika stanowiące podstawę do sfomrnłowania opmn odnośnie konieczności
zastosowania sygnalizacji świetlnej. Kryterium łączne wyniosło dla przejścia w km 102+228
zaledwie 3 pkt., a w km 102+050 tylko 11 pkt.
Świadczy to o tym, że obecnie nie ma potrzeby instalowania sygnalizacji świetlnej na
przedmiotowych przejściach dla pieszych.
O potrzebie stosowania sygnalizacji świetlnej można mówić w przypadku, gdy kryterium
łączne wynosi powyżej 100 pkt. (poniżej 50 pkt. potrzeba taka nie zachodzi).
Jedyny wpływ, na i tak niską punktację kryterium łącznego w tym przypadku. miało zaistniałe
zdarzenie drogowe -kolizja z dnia 19.08.2015 r. na przejściu dla pieszych: km 102+050, na
pozostałych przejściach nie odnotowano zdarzeń w 2015-2016 roku. Najmniejszy zaś wpływ
miał znikomy ruch pieszych.
Podczas pomiaru ruchu pieszych w dniu 19.10.2016 r. w km 102+228 w godz. od 8:00 do
9:00 przez przedmiotowe przejście przeszło 25 osób, a w km 102+050. w godz. od 15:00 do
16.00 przeszło 20 osób.
Biorąc powyższe pod uwagę WZDW nie planuje w chwili obecnej zainstalowania
wnioskowanej sygnalizacji świetlnej.
WZDW dodatkowo nadmienia, że zostanie przeprowadzone w 2017 roku odmalowanie
oznakowania w ramach odnowy oznakowania na ciągach dróg wojewódzkich po uprzednim
przeprowadzeniu przetargu.
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