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I. STAN ISTNIEJĄCY – UL. WITOSA. 
 
Przebudowa ulicy Witosa do niżej opisanych parametrów została rozpoczęta w roku 2007  
i zakończona w roku 2011. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE UL. WITOSA: 
 
Ø Kategoria drogi: powiatowa 
Ø Klasa drogi: L 
Ø Prędkość projektowa: 40 km/h 
Ø Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 
Ø Przekrój poprzeczny :   

- jezdnia: 6,0 m 
- obustronne chodniki szerokości 2,0 m 

Ø Nawierzchnia:  
- jezdnia: bitumiczna 
- chodniki: kostka brukowa 

Ø Kategoria obciążenia ruchem: KR3 
 

ODCINEK NR 1 (ETAP I przebudowy) 
Odcinek nr 1 rozpoczyna się skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia i obejmuje fragment około 200 
m ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Bzową. Na skrzyżowaniu ul. Witosa z ul. Wyzwolenia 
przyjęto km 0+000,00,  a skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Bzową zlokalizowane jest w km 
0+196,00. 
Na przedmiotowym odcinku występują łuki poziome o promieniach: R1=160m, R2=280m, 
R3=210m. Na łukach tych zastosowano pochylenie poprzeczne jak na odcinku prostym. 
Przekrój jezdni posiada stałe jednostronne pochylenie równe 2%. 
Na przedmiotowym odcinku ul. Witosa największy łuk pionowy wypukły znajduje się  
w rejonie ul. M. Dąbrowskiej o promieniu R=1520 m. 
ODCINEK NR 2 (ETAP II przebudowy)  
Odcinek nr 2  posiada długość około 2,5 km i rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ul. Bzową, 
a kończy na skrzyżowaniu z ul. Krańcową. Przekrój poprzeczny na prostej ma charakter daszkowy 
lub jednospadowy o pochyleniu 2%. Typ przekroju jest uzależniony od ukształtowania przyległego 
terenu i zjazdów. Na łukach o promieniu powyżej 150m stosowano pochylenie poprzeczne jezdni jak na 
prostej. Zmiana przekroju poprzecznego na łukach o promieniu mniejszym lub równym 150m dokonuje 
się na krzywych przejściowych. Na przedmiotowym odcinku, w sąsiedztwie szkoły, istnieją obustronne 
zatoki autobusowe.  
W okolicach ul. Pasażerskiej istnieje pętla autobusowa. Na przedmiotowym odcinku ulicy 
zlokalizowanych jest szereg skrzyżowań z drogami publicznymi, których włączenia wykonane są  
w formie zjazdów publicznych. Za 80m od skrzyżowania z ul. Bzową po lewej stronie znajduje się 
ul. Skrzatów. Następnie po prawej stronie znajduje się wlot ul. Zakole i ul. Kępnej. Za wlotem 
ul. Kępnej występuje łuk poziomy o promieniu R=50m. Wspomniany powyżej łuk poziomy przechodzi 
następnie w drugi łuk biegnący w prawo o promieniu R=130m, na którego końcu znajdują się wloty 
ul. Cedrowej i ul. Księży Las. Na rogu ul. Witosa i ul. Cedrowej znajduje się zabytkowa kapliczka.  
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Następnie po prawej stronie znajduje się wlot ul. Mikołajczaka, stanowiącej dojazd do ogródków 
działkowych. W rejonie przedmiotowego skrzyżowania znajduje się stacja trafo. Następnie znajduje się 
łuk w lewo, na którego wewnętrznej stronie zlokalizowana jest zatoka autobusowa. Zaraz za zatoką po 
stronie lewej występuje zatoka po stronie prawej, zlokalizowana przed szkołą.  
Za szkołą mieszczą się po lewej stronie zabudowania oraz zbiorniki związane  
z działalnością spółki Aqua. Sto pięćdziesiąt metrów dalej znajdują się wloty ul. Rataja po lewej  
i ul. Wysłouchów po prawej stronie. Obie drogi stanowią drogi dojazdowe  
do pobliskich zabudowań.  
Dalej ul. Witosa obniża się, aby następnie wznieść się ponownie przed skrzyżowaniem z ul. Saską,  
a następnie w rejonie pętli autobusowej, w miejscach których występują największe łuki pionowe 
wypukłe (odpowiednio R=1520 m i R=1800 m). Za pętlą autobusową po prawej stronie znajduje się 
wlot ul. Pasażerskiej. 
W dalszej części przedmiotowego odcinka znajdują się jeszcze wloty ulic Kiernika, Bobka, 
Bojki – wszystkie po prawej stronie. Zakres opracowania kończy się skrzyżowaniem  
z ul. Krańcową.  
Wzdłuż ul. Witosa występuje szereg skrzyżowań z drogami publicznymi  
i wewnętrznymi oraz liczne zjazdy bramowe. Ul. Witosa przebiega w terenie o intensywnej 
zabudowie mieszkalnej i cechuje się szczelnym obudowaniem ogrodzeniami istniejących 
posesji, taki sam charakter zabudowy występuje na ulicach krzyżujących się z ul. Witosa. 
Przebieg trasy w planie związany jest z przyległą zabudową oraz ograniczeniami 
własnościowymi działek. W związku z brakiem zgody właścicieli niektórych działek 
sąsiadujących z ul. Witosa na wejście w teren wzdłuż przedmiotowej ulicy odcinkowo istnieją 
mury oporowe, które umożliwiły przeprowadzenie projektowanej ulicy  
bez ingerencji w sąsiadujące działki. Konstrukcję nośną murów oporowych stanowią palisady 
wykonane z pali wierconych.  
Ul. Witosa kursuje komunikacja zbiorowa. Lokalizacja zatok autobusowych  
i pętli autobusowej została wyżej opisana.  
Przy ulicy Witosa zlokalizowanych jest kilka firm: AQUA, AQUA System, IGLOTEX  
Kraków, Skład Celny, które generują na ulicy ruch samochodów ciężarowych. 
Podczas wizji w terenie zaobserwowano, że głównymi czynnikami wpływającymi negatywnie  
na bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Witosa, oprócz cech geometrycznych, jest jazda ze 
zbyt dużą prędkością oraz wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. 
W miesiącu październiku br. przeprowadzono pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulicy 
Witosa z ul. Wyzwolenia (środa, czwartek). Szczyty komunikacyjne na skrzyżowaniu 
przypadają na godziny: poranny 7:00-8:00 (sumaryczne natężenie ruchu na skrzyżowaniu – 
1621P/h), popołudniowy 14:15-15:15 (sumaryczne natężenie ruchu na skrzyżowaniu – 
1764P/h).  
Rozkład natężenia ruchu na skrzyżowaniu w godzinach szczytu przedstawiono na poniższych 
rysunkach. W godzinach szczytów komunikacyjnych przez przejście dla pieszych na wlocie  
ul. Witosa przeszło 15 osób/h (szczyt poranny) i 22 osób/h (szczyt popołudniowy).  
Podczas przeprowadzonych pomiarów zaobserwowano największe problemy z wyjazdem na 
ul. Wyzwolenia z ul. Witosa podczas godzin porannych. W okresie około godzin 7 – 8, kolejka 
na wlocie ul. Witosa sięgała aż po budynek o numerze 39. Miała, zatem długość około 500 m. 
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Rozkład natężenia ruchu na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia – Witosa w godzinach szczytów 
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II. ELEMENTY MAJĄCE WPŁYW NA BRD. 

 
1. Krajobraz – zieleń 
Zieleń występująca w pasie drogowym (przed ogrodzeniami) posesji nie ma istotnego wpływu 
na warunki brd na ciągu ul. Witosa (widoczność, bezpieczeństwo w szczególności pieszych). 
Istotny wpływ na ograniczenie widoczności, w szczególności na włączeniach  
do ul. Witosa (zarówno z dróg bocznych, jak i zjazdów bramowych), ma zieleń zlokalizowana 
wzdłuż ogrodzeń posesji, na ich terenie. Szereg ww. ogrodzeń tworzy szczelne ściany. 
Kolejnym elementem krajobrazu mającym istotny wpływ na brd (widoczność  
na włączeniach do ul. Witosa) są odcinkowo występujące strome skarpy/mury oporowe. 
 
2. Dostępności do posesji i ulic przyległych 
Bezpieczeństwo ruchu drogowego w obszarze włączeń (skrzyżowań z drogami dojazdowymi, 
zjazdów bramowych) stanowi istotny problem na ul. Witosa. Wzdłuż ulicy Witosa istnieje 
szereg włączeń o ograniczonej widoczności. Aktualnie na przedmiotowej ulicy zainstalowano 4 
lustra drogowe – dla włączenia ul. Cedrowej (łuk poziomy, skarpy), dla wyjazdu z AQUA (łuk 
poziomy), dla zjazdu do posesji w rejonie ul. Kiernika (łuk poziomy, skarpa, mur oporowy), 
dla zjazdu do posesji nr 285A (łuk poziomy, szczelne ogrodzenie uzupełnione zielenią). 
Na rysunkach nr 1 w części IV niniejszego opracowania, przedstawiono analizę widoczności na 
włączeniach, w miejscach, gdzie zdiagnozowano problem. 
Istotnymi elementami mającymi wpływ na ograniczenie widoczności na włączeniach do  
ul. Witosa są: 
Ø Szczelne ogrodzenia posesji uzupełnione zielenią, 
Ø Strome skarpy/mury oporowe, 
Ø Przebieg drogi w planie i profilu podłużnym – liczne łuki poziome i pionowe. 
 

 
 
Skrzyżowanie z ul. P.Bobka – skarpa, łuk poziomy  
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Włączenie ul. Dąbrowskiej – mur oporowy/skarpa 
 

 
Zjazd w rejonie skrzyżowania z ul. Wyzwolenia-bliskość skrzyżowania, mur oporowy 
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Zjazdy na długości muru oporowego na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Bzowej  
 

 
 
Zjazd do posesji nr 285 – Szczelne ogrodzenie wypełnione zielenią, łuk poziomy 
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Zjazdy w rejonie skrzyżowania z ul. Kiernika – łuk poziomy, mury oporowe 
 

 
Włączenie ul. Pasażerskiej – szczelne ogrodzenia wypełnione zielenią 
 
3. Oświetlenie ulicy 
Wizja w terenie przeprowadzona nocą wykazała, że oświetlenie drogi korzystnie wpływa na 
percepcję kierowcy znajdującego się na ul. Witosa. Nie powoduje efektów oślepienia. Droga 
oświetlona jest w sposób równomierny pozwalający na właściwą ocenę jej przebiegu. 
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4.Oznakowanie poziome 
Oznakowanie poziome ul. Witosa jest wykonane w technologii grubowarstwowej, 
strukturalnej. Oznakowanie poziome jest w dobrym stanie technicznym i jest czytelne zarówno 
w dzień, jak i w nocy.  
W zakresie oznakowania poziomego ulicy Witosa wzdłuż całego odcinka objętego 
opracowaniem występuje linia P-4 (podwójna ciągła) przerywana na zjazdach linią P-1e (linia 
pojedyncza przerywana- prowadząca szeroka).  
W związku z powyższym wyprzedzanie wzdłuż całego odcinka przedmiotowej ulicy jest 
zakazane (co jest nagminnie łamane przez kierowców). 
Zastosowane oznakowanie poziome ułatwia prowadzenie ruchu pojazdów, zwłaszcza  
w obszarze licznych łuków poziomych, wskazuje również jednoznacznie sposób korzystania  
z drogi i podkreśla jej kręty charakter. Obowiązujące na ul. Witosa oznakowanie winno 
uświadamiać kierowcom, że przebieg drogi może stwarzać trudne warunki ruchowe i że należy 
zachować szczególną ostrożność i dostosować do niej prędkość jazdy. 
 
5. Oznakowanie pionowe 
Istniejące oznakowanie pionowe jest w dobrym stanie technicznym i jest czytelne  
oraz właściwie dostrzegalne zarówno w dzień, jak i w nocy.  
Łuki oznakowane są oznakowaniem ostrzegawczym za pomocą znaków A-4  
z tabliczkami T-2 podającymi długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo. 
Jadąc od ul. Wyzwolenia, pierwszy znak A-4 z tabliczką T-2 (1 km) zlokalizowany jest przed 
ul. Kępną, kolejny znak A-4 bez tabliczki zlokalizowany jest za ul. Wysłochów (ul. Rataja), 
następnie za ul Saską pojawia się znak A-4 z tabliczką T-2 (1km), a za ul. Bojki znak A-4 bez 
tabliczki.  
Od strony ul. Krańcowej pierwszy znak A-4 z tabliczką T-2 (1km) zlokalizowany jest za  
ul. Bojki, kolejny znak A-4 bez tabliczki zlokalizowany jest przed ul Saską, następnie pojawia 
się znak A-4 z tabliczką T-2 (1km) za ul. Rataja (ul. Wysłochów). 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki ostrzegawcze dotyczące oznakowania łuków na 
ulicach stosuje się w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi, np. 
zła widoczność drogi (co ma miejsce na ul. Witosa), jeżeli kąt zwrotu łuku jest większy niż 5 o, 

a promień łuku R jest mniejszy bądź równy 450 m niezależnie od przechyłki. Dodatkowo, 
jeżeli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość ulicy jest większa od 160o/km pod znakiem  
A-4 umieszcza się oprócz tabliczki T-2 wskazującej długość odcinka, tabliczkę T-5 wskazującą 
początek drogi krętej ( z napisem „Droga kręta”)  
Na ul. Witosa 90% łuków ma wartości kątów zwrotu większe od 5 o, a promienie łuków R są 
mniejsze od 450 m. Krętość ul. Witosa wynosi 180o/km.  
Biorąc pod uwagę powyższe oraz niewielkie długości odcinków prostych pomiędzy łukami, 
oznakowanie ul. Witosa w zakresie znaków A ostrzegających o zakrętach z tabliczkami 
należałoby dostosować do obowiązujących przepisów.  
Znaki A z tabliczkami T-2 i T-5 należałoby ustawić na początku odcinka  
ul. Witosa za skrzyżowaniem z ul. Wyzwolenia oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Krańcową.  
Dla wyjeżdżających z dróg poprzecznych, jeżeli długość odcinka niebezpiecznego jest większa 
niż 500 m, wówczas bezpośrednio za każdym skrzyżowaniem należy powtórzyć znak 
ostrzegawczy z tabliczką T-2 z odpowiednio zmniejszonymi danymi o długości tego odcinka. 
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Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, łuki o dużych kątach zwrotu lub 
ograniczonej widoczności należy oznakować tablicami prowadzącymi typu  
U-3. W związku z powyższym przedmiotowe oznakowanie łuków winno być także 
uzupełnione. 
 

 
 
Brak tablic U-3 na łukach poziomych. 
 
 

 
 
Brak tablic U-3 na łukach poziomych. 
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Wzdłuż ul. Witosa obowiązuje odcinkowe ograniczenie prędkości do 40 km/h.: 
Ø Na odcinku w rejonie obustronnych zatok autobusowych, 
Ø Na odcinku od rejonu pętli autobusowej do rejonu skrzyżowania z ul. Kiernika. 
Biorąc pod uwagę kręty charakter ul. Witosa, parametry łuków (stosunkowo małe promienie 
przy dużych kątach zwrotu), warunki widoczności, zaleca się rozważyć wydłużeni odcinków, 
na których będzie występowało ograniczenie prędkości do 40 km/h z uwzględnieniem 
przebiegu ulicy w planie i profilu podłużnym oraz warunków widoczność. 
W zakresie oznakowania ostrzegawczego uzupełnienia wymaga znak A-32  
(od strony ul. Krzemionki) dotyczy wiaduktu. Uzupełnienia wymagają także znaki D-4b dla 
dróg bez przejazdu. 
 

 
 
W na przejściu dla pieszych w rejonie szkoły istniejące oznakowanie się przysłania. 
 
Oznakowanie pionowe dróg bocznych. 
Część dróg podporządkowanych oznakowana jest znakami podporządkowania  
B-20. Istnieje jednak kilka wlotów ulic bez przedmiotowego oznakowania., np. wlot  
ul. Dąbrowskiej, ul. Krasnoludków, ul. Saska, ul. Bobka, ul. Bojki.  
Należy ujednolicić oznakowanie dróg bocznych (przyjąć tę samą formę podporządkowania 
wszystkich wlotów, z zastosowaniem oznakowania, bądź bez oznakowania – obie formy 
dopuszczone przepisami). 
 
6. Widoczność i odległość widoczności. 
W części rysunkowej nr IV niniejszego opracowania, przedstawiono analizę widoczności dla 
skrzyżowań i zjazdów (przy ruszaniu z miejsca zatrzymania lub zbliżaniu się do, skrzyżowania 
po drodze z pierwszeństwem przejazdu) oraz analizę widoczności na zatrzymanie przed 
przeszkodą w miejscach gdzie zdiagnozowano problem.  
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Warunki widoczności na skrzyżowaniach i zjazdach zostały opisane w punktach 2 i 9. 
Przedstawiona na rysunkach nr 2 analiza widoczności na zatrzymanie wykazała, że występują 
na ul. Witosa odcinki, na których widoczność na zatrzymanie jest w granicy minimalnej 
dopuszczalnej dla określonej prędkości projektowej. Należy jednak zaznaczyć, że 
obserwowana na ulicy prędkość jest wyższa od prędkości dopuszczalnej, dlatego też we 
wskazanych miejscach istniejąca widoczność na zatrzymanie może być niewystarczająca. 
 
7. Przebieg ulicy Witosa na granicy Bielska-Białej z Kozami. 
Ul. Witosa została przebudowana na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Krańcowej, za 
przedmiotowym odcinkiem pozostał fragment drogi istniejącej (przebiegający przez obszar 
Kóz), na którym przebudowa nie została przeprowadzona. Na przedmiotowy odcinek drogi 
kierowca wjeżdża bez wcześniejszego uprzedzenia o zmianie przekroju drogi i obniżeniu 
komfortu przejazdu (zły stan nawierzchni). 
Stary odcinek ul. Witosa nie posiada oznakowania poziomego, jego ciągłość zostaje przerwana 
na skrzyżowaniu z ul. Krańcową. Należałoby wprowadzić dodatkowe oznakowanie na 
połączeniu ww. odcinków ul. Witosa (wyprowadzając go przynajmniej za łuk poziomy). 
Cała ul. Witosa posiada podobny charakter zagospodarowania. Wzdłuż drogi znajduje się 
zwarta zabudowa jednorodzinna (na początkowym odcinku od ul. Wyzwolenia znajduje się 
również kilka firm). Przy przejściu drogi na granicy miejscowości Bielsko-Biała – Kozy 
następuje ewidentna zmiana parametrów (brak jednorodności drogi). Droga dalej przebiega 
przez teren zabudowany. Na terenie Bielska ul. Witosa posiada obustronne chodniki  
oraz oznakowanie poziome segregujące ruch. Po przejściu przez granicę  
z Kozami ul. Witosa ma przekrój drogowy – nie posiada chodników.  
Chodnik na granicy miejscowości kończy się przed łukiem poziomym. Pieszy zmuszony jest 
do wejścia na znikome pobocze.  Powyższa sytuacja ma miejsce przed łukiem poziomym gdzie 
kierujący może nie dostrzec odpowiednio wcześnie pieszego.  
 

 
 
Rejon skrzyżowania z ul. Krańcową– widok od strony ul. Wyzwolenia 
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Rejon skrzyżowania z ul. Krańcową– widok od strony ul. Krzemionki 
 

 
 
Zakończenie chodnika przed łukiem poziomym – ryzyko najechania na pieszego. 
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8. Czytelność drogi 
Kształt, funkcja drogi oraz organizacja ruchu na ul. Witosa są łatwo rozpoznawalne zarówno  
w porze dziennej jak i nocnej, a także różnych warunkach atmosferycznych. 
Pasy ruchu jezdni ul. Witosa mają po 3,0 m szerokości, ich przebieg podkreślony jest 
oznakowaniem poziomym zastosowanym w osi jezdni. Czytelność drogi z jednej strony 
gwarantuje bezpieczeństwo i komfort przejazdu, a z drugiej zachęca kierowców do przejazdu z 
dużymi prędkościami.  
Należy zauważyć, że parametry geometryczne drogi zostały podporządkowane stosunkowo 
niskiej prędkości projektowej równej 40 km/h. Głównymi zauważalnymi na ul. Witosa 
czynnikami mogącymi mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego są: nagminne 
przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz wyprzedzanie w miejscach zakazanych. 
 
9. Widoczność skrzyżowań 
Szereg skrzyżowań z drogami bocznymi (wykonanych w formie zjazdów) zlokalizowanych jest 
w obszarze łuków, co może ograniczać ich dostrzegalność. Dodatkowo rozpoznawalność 
skrzyżowania może jest ograniczona poprzez: 
Ø znajdujące się wzdłuż ulicy szczelne ogrodzenia, 
Ø istniejące wzdłuż ulicy strome skarpy, mury oporowe, 
Ø prawie wszystkie skrzyżowania z drogami bocznymi wykonane są w formie zjazdów,  

w związku z tym oraz występującymi wzdłuż ulicy elementami opisanymi w ww. punktach, 
utrudnione jest rozpoznanie funkcji włączenia – zjazd indywidualny obsługujący 
pojedynczą posesję może być mylony z drogą boczną obsługującą kilka/kilkadziesiąt 
posesji. 

 

 
Skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Kępną – łuk poziomy, skarpa 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/


16 
 

 
Skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Kępną – zła dostrzegalność skrzyżowania, łuk poziomy, szczelne 
ogrodzenie wypełnione zielenią, skarpa 
 

 
 
Skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Bzową – ograniczona widoczność przy wyjeździe - ogrodzenie 
wypełnione zielenią, skarpa 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/


17 
 

 

 
Ul. Witosa (jadąc od ul. Wyzwolenia) – rejon skrzyżowania z ul. Pasażerską - łuk poziomy, 
skarpa, mur/oporowy 
 

 
Ul. Witosa (jadąc od ul. Wyzwolenia) –rejon skrzyżowania z ul. Bojki – szczelne ogrodzenie 
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Rejon skrzyżowania z ul. Skrzatów – zła rozpoznawalność wśród zjazdów indywidualnych. 
 

 
Rejon skrzyżowania z ul. Dąbrowskiej- skarpa, szczelne ogrodzenie, łuk poziomy 
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Rejon skrzyżowania z ul. Dąbrowskiej (widok od ul. Wyzwolenia )- mur oporowy 
 
Szereg włączeń na ulicach podporządkowanych ma ograniczoną widoczność,  
co wynika z wyżej opisanego charakteru ul. Witosa oraz elementów zagospodarowania wzdłuż 
niej występujących. 
 

 
 
Wyjazd z ul. Cedrowej – widok w lewo 
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Wyjazd z ul. ul. Pasażerskiej – widok w lewo 
 

 
 
Wyjazd z ul. Bobka – widok w lewo 
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Wyjazd z ul. Kępnej – widok w lewo 
 

 
 
Wyjazd z ul. Dąbrowskiej – widok w lewo 
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Podczas szczytu porannego na ul. Witosa na wlocie do ul. Wyzwolenia tworzy się kolejka 
sięgająca po budynek o numerze 39. Pomierzona długość kolejki miała około 500 m. Z uwagi 
na przebieg ul. Witosa przy dojeździe do ul. Wyzwolenia w łukach poziomych i pionowych 
(ograniczona widoczność) oraz przy złych warunkach atmosferycznych, istnieje ryzyko 
najechania na pojazdy stojące w kolejce. Zaleca się wprowadzenia oznakowania 
ograniczającego prędkość do 40 km/h na dojeździe do ul. Wyzwolenia na odcinku, 
uwzględniając długość kolejki oraz warunki geometrycznych drogi (widoczność na 
zatrzymanie przed przeszkodą). Dodatkowo należy ostrzec kierujących o powyżej opisywanej 
sytuacji stosując oznakowanie A-33 „zator drogowy” 
 

 
 
Kolejka na ul. Witosa podczas szczytu porannego. 

 

 
 
Kolejka na ul. Witosa podczas szczytu porannego. 
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Na rysunkach nr 1 w części IV niniejszego opracowania, przedstawiono analizę widoczności na 
wlotach dróg podporządkowanych, na których zdiagnozowano problem. 
 
10. Ruch pieszy 
Wzdłuż ul. Witosa zlokalizowane są obustronne chodniki szerokości 2,0 m. Przejścia dla 
pieszych są zlokalizowane w obszarze skrzyżowań z ulicami: Wyzwolenia, Bzową, Krańcową 
oraz w rejonie szkoły (przystanków autobusowych) i w rejonie pętli autobusowej. Wybór 
lokalizacji przejść jest właściwy. 
Przejście dla pieszych zlokalizowane na wlocie ul. Bzowej do ul. Witosa nie posiada 
właściwego odsunięcia od drogi z pierwszeństwem przejazdu. 
 
11. Zdarzenia drogowe. 
Poniżej przedstawiono statystykę zdarzeń drogowych otrzymaną z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, wygenerowanej  
z systemu SEWIK, zaistniałych w latach:  2009 – 2013 (w załączeniu pismo  Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej). 
 
Statystyka zdarzeń drogowych dla ulicy Witosa : 
 

Rok 2009 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 6 1  1 5 
Zderzenie pojazdów boczne 2    2 
Zderzenie pojazdów czołowe 1 1  1  
Zderzenie pojazdów tylne 3    3 

 

Rok 2010 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 6 1 1  5 
Inne 2    2 
Najechanie na pieszego 1 1 1   
Najechanie na pojazd unieruchomiony 1    1 
Zderzenie pojazdów czołowe 1    1 
Zderzenie pojazdów tylne 1    1 

 

Rok 2011 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 9    9 
Inne 1    1 
Najechanie na barierę ochronną 1    1 
Najechanie na dziurę, wybój, garb 1    1 
Najechanie na pieszego 1    1 
Zderzenie pojazdów boczne 5    5 
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Rok 2012 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 15 1  1 14 
Inne 2    2 
Najechanie na dziurę, wybój, garb 2    2 
Najechanie na słup, znak 1    1 
Wywrócenie się pojazdu 1    1 
Zderzenie pojazdów boczne 6 1  1 5 
Zderzenie pojazdów czołowe 1    1 
Zderzenie pojazdów tylne 2    2 

 

Rok 2013 (9 miesięcy) 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 8    8 
Inne 3    3 
Najechanie na dziurę, wybój, garb 1    1 
Najechanie na słup, znak 1    1 
Najechanie na zwierzę 2    2 
Zderzenie pojazdów boczne 1    1 

 
 
Statystyka zdarzeń drogowych dla skrzyżowania ulic: Wyzwolenia -  Witosa : 
 

Rok 2009 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 3    3 
Najechanie na dziurę, wybój, 
garb 

1    1 

Zderzenie pojazdów boczne 1    1 
Zderzenie pojazdów tylne 1    1 

 

Rok 2010 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 2    2 
Inne 1    1 
Zderzenie pojazdów boczne 1    1 

 

Rok 2011 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 11    11 
Najechanie na dziurę, wybój, 
garb 

5    5 

Zderzenie pojazdów boczne 3    3 
Zderzenie pojazdów tylne 3    3 
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Rok 2012 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 3    3 
Zderzenie pojazdów boczne 3    3 

 

Rok 2013 (9 miesięcy) 
Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 3    3 
Zderzenie pojazdów boczne 3    3 

 
 
Przebudowa ul. Witosa była prowadzona odcinkowo od 2007 roku do 2011 roku. Od 
zakończenia przebudowy ul. Witosa minęły niespełna 2 lata – niestety w tym okresie nie 
obserwuje się spadku zdarzeń drogowych na przedmiotowej ulicy. 
W 2011 roku zarejestrowano 9 zdarzeń drogowych, w 2012 roku zarejestrowano aż 15 zdarzeń 
drogowych, a w ciągu 9 miesięcy 2013 roku 8 zdarzeń drogowych.  
Największa liczba zdarzeń drogowych, to zderzenia pojazdów boczne (5 zdarzeń w 2011 roku  
i 6 w 2012 roku), co może świadczyć o zdarzeniach mających miejsce na włączeniach z dróg 
podporządkowanych/zjazdów do posesji. Zatem rodzaj najczęściej występujących zdarzeń 
drogowych może potwierdzać problemy z widocznością stwierdzone na ul. Witosa oraz  
z rozwijaniem nadmiernych prędkości przez kierowców. Pozostałe rodzaje zdarzeń drogowych 
można także powiązać z rozwijaniem nadmiernych prędkości na ul. Witosa, np. najechania na 
słup/znak, na barierę ochronną, wywrócenie się pojazdu. 
Otrzymany wykaz zdarzeń drogowych nie przedstawia miejsca ich wystąpienia. Również 
otrzymana statystyka zdarzeń drogowych dotyczy całego odcinka ul. Witosa. Biorąc pod 
uwagę dobry stan nawierzchni przebudowanego odcinka ul. Witosa, można przypuszczać, że 
zdarzenia drogowe związane z najechaniem na dziurę, wybój, garb powtarzające się w latach 
2012, 2013 miały miejsce na nieprzebudowanym odcinku ul. Witosa.  
Przedstawione zestawienie zdarzeń drogowych na ul. Witosa nie wykazuje większych 
problemów dotyczących ruchu pieszego. Na ul. Witosa zapewniona jest segregacja ruchu 
pieszego (obustronne chodniki), a przejścia wyznaczone są w miejscach, gdzie występuje jego 
największa koncentracja. 
Na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia - Witosa w analizowanym przedziale czasowym 
dochodziło do zdarzeń drogowych. Na skrzyżowaniu dochodziło do zdarzeń 
charakterystycznych dla braku sygnalizacji tj. najechań prostopadłych. W latach 2011, 2012  
i 2013 (statystyka za 9 miesięcy), co rok dochodziło do 3 zderzeń pojazdów bocznych. 
Zdarzenia wystękujące na skrzyżowaniu mogą być związane z trudnościami wykonania 
manewru wyjazdu na ul. Wyzwolenia w szczytach komunikacyjnych (znaczne obciążenie  
ul. Wyzwolenia ruchem) jak również poza szczytami komunikacyjnymi ograniczona 
możliwością obserwacji ul. Wyzwolenia od strony Centrum (łuk pionowy) oraz nadmierną 
prędkością pojazdów na ul. Wyzwolenia obserwowaną przy mniejszym ruchu. 
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 III. WNIOSKI 
 
Przebieg osi drogi w planie w dużym stopniu rzutuje na warunki odbywającego się po niej 
ruchu. Charakterystyki przebiegu ul. Witosa w planie (promienie łuków poziomych, kąty 
zwrotu) wskazują na kręty charakter ulicy (krętość wynosi 180o/km). W profilu podłużnym 
występuje także szereg łuków pionowych. Przebieg ul. Witosa w planie i w profilu podłużnym 
wpływają na ograniczone warunki widoczności na ww. ulicy potwierdzone analizą graficzną.  
Dodatkowymi elementami mającymi wpływ na ograniczenie widoczności jest 
zagospodarowanie ulicy: 
Ø szczelne ogrodzenia intensywnej zabudowy mieszkalnej, 
Ø skarpy/mury oporowe. Widoczność jest podstawowym czynnikiem warunkującym 

bezpieczeństwo jazdy, warunek ten na ul. Witosa nie jest spełniony wzdłuż całego 
analizowanego odcinka.  

Dodatkowo duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu ma brak możliwości  
(z uwagi na wyżej opisany charakter drogi) zabezpieczenia odcinków z dozwolonym 
manewrem wyprzedzania. Przebudowany odcinek drogi, na którym prowadzona jest analiza, 
ma długość ponad 2,5 km bez możliwości wyprzedzania, co może zniechęcać kierowców  
i powodować, że wyprzedzają w miejscach niedozwolonych.  
Łamanie przepisów ruchu drogowego na ul. Witosa jest nagminne. Obserwuje się je głównie  
w zakresie wykonywania niedozwolonego manewru wyprzedzania oraz nie przestrzegania 
obowiązującej prędkości, co przy istniejącym charakterze przebiegu drogi może być tragiczne 
w skutkach. 
Powyższe, czyli potwierdzone wizją w terenie łamanie przepisów ruchu drogowego na  
ul. Witosa oraz brak możliwości zmiany „trudnej” geometrii drogi, warunkuje istotną 
czynność, jaką należałoby podjąć na przedmiotowej ulicy - wzmożoną prewencję i nadzór 
Policji.  
Biorąc pod uwagę fakt, że nadmierna prędkość może być głównym negatywnym czynnikiem 
pogarszającym brd na ul. Witosa, a jest to element trudny do wyegzekwowania w warunkach 
rzeczywistych, nawet, jeżeli poparty byłby wzmożoną kontrolą Policji, należałoby 
przeanalizować możliwość wprowadzenia fizycznego uspokojenia ruchu na przedmiotowej 
ulicy. 
Doraźnymi czynnościami, jakie można podjąć na ul. Witosa mogą być uzupełnienia i korekty 
w zakresie: oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W celu podkreślenia czytelności krętej ulicy proponuje się wprowadzenie elementów 
odblaskowych w osi lub na krawędziach. Dodatkowo należy przeanalizować oraz skorygować 
oznakowanie ulicy Witosa znakami ostrzegawczymi o niebezpiecznych zakrętach typu  
A z odpowiednimi tabliczkami oraz uzupełnić na łukach poziomych tablice prowadzące typu 
U-3. Proponuje się także rozszerzenie odcinków objętych ograniczeniem prędkości. Przy 
analizie wprowadzenia ograniczenia prędkości, należy wziąć pod uwagę: warunki widoczności 
na drodze głównej, parametry geometrii drogi, kolejkę występującą w godzinach porannych na 
wlocie ul. Witosa do ul. Wyzwolenia oraz zagospodarowanie drogi (skrzyżowania, zjazdy, 
warunki widoczności przy wyjeździe na drogę główną).  
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Dodatkowo proponuje się zastosowanie wzdłuż odcinka ul. Witosa, szczególnie w miejscach 
wskazanych, jako niebezpieczne, uzupełnienia znaków pionowych ich symbolami  
w oznakowaniu poziomym, zwłaszcza, jeśli chodzi o znaki B-33, gdyż nadmierna prędkość na 
ul. Witosa jest zasadniczym czynnikiem wpływającym na brd. 
Uzupełnienia wymagają także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
tj. lustra drogowe w miejscach o ograniczonej widoczności.  
Należy skorygować ustawienie kilku znaków na ul. Witosa przedstawionych w powyższej 
analizie z uwzględnieniem zachowania właściwych odległości pomiędzy nimi oraz warunków 
widoczności. 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rysunki 1.  Analiza widoczności przy ruszaniu z miejsca zatrzymania lub przy zbliżaniu się 

do skrzyżowania po drodze podporządkowanej 
 
Rysunki 2.  Analiza widoczności na zatrzymanie przed przeszkodą 
 
Rysunki 3.  Plan sytuacyjny – wskazanie miejsc zagrażających Brd. 
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V. ZAŁĄCZNIKI 
 
• Pismo Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, 

- statystyka zdarzeń drogowych 
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1. DANE OGÓLNE. 
 
1.1. TEMAT OPRACOWANIA. 

 
Tematem opracowania jest analiza zasadności budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu 
ulic: Wyzwolenia – Witosa w Bielsku-Białej 

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
§ Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejącego 
§ Pomiary natężenia ruchu przeprowadzone na skrzyżowaniu 
§ Statystyka zdarzeń drogowych z lat 2009-2013 otrzymana z Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 
§ Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

 
 
1.3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA. 

 
Celem opracowania jest ocena potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia – Witosa w Bielsku-Białej.  
Niniejsze opracowanie wykonywane jest na podstawie wytycznych służących dla oceny 
konieczności stosowania sygnalizacji zawartych  w załączniku nr 3 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach.  
Zakresem opracowania objęto skrzyżowanie ulic: Wyzwoleni i Witosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/


 3

3

 

2. OPIS TECHNICZNY. 
 
2.1.  STAN ISTNIEJĄCY. 

 
Opis stanu istniejącego. 
 
Skrzyżowanie ulic: Wyzwolenia – Witosa zlokalizowane jest w północno - wschodniej 
części miasta w dzielnicy Hałcnów. Analizowane skrzyżowanie położone jest w terenie 
zabudowanym. 
Ulica Wyzwolenia leży w ciągu drogi powiatowej nr 4485S prowadzącej ruch na 
kierunku: Bielsko-Biała – Wilamowice – Jawiszowice. Na analizowanym odcinku 
posiada jezdnię szerokości ok. 7 m oraz obustronny chodnik od strony centrum do  
ul. Witasa, dalej chodnik jednostronny po stronie ul. Witosa. Na ulicy Wyzwolenia jadąc 
od strony Centrum w odległości ok. 50 m przed skrzyżowania z ul. Witosa znajdują się: 
pętla autobusowa, przystanki autobusowe oraz przejście dla pieszych.   
Ulica Witosa leży w ciągu drogi powiatowej nr 4482S prowadzącej ruch na kierunku: 
Hałcnów – Kozy – Podlesie. Jest droga klasy L. W roku 2011 została zakończona 
przebudowa ulicy. Ul. Witosa posiada jezdnię szerokości ok. 6 m oraz obustronne 
chodniki szerokości 2 m. 
Na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia – Witosa, wloty nie posiadają dodatkowych pasów 
ruchu. Na wlocie ul. Witosa znajduje się przejście dla pieszych. Przejście oznakowane 
jest przy pomocy oznakowania poziomego linie P-10 (szerokość przejścia 4 m) oraz 
znakami pionowym D-6 „Przejście dla Pieszych”. Ulica Wyzwolenia posiada 
pierwszeństwo przejazdu. Na wlocie ul. Witosa zapewnione są warunki widoczności przy 
ruszaniu z miejsca zatrzymania (podporządkowanie oznakowanie znakiem B-20 „Stop”).   
 
 

 
Analizowane skrzyżowanie – widok od strony ul. Witosa 
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Analizowane skrzyżowanie – widok z ul. Witosa w lewo 
 

 
Analizowane skrzyżowanie – widok z ul. Witosa w prawo 
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Analizowane skrzyżowanie – widok z ul. Wyzwolenia w kierunku Hałcnowa 
 

 
Analizowane skrzyżowanie – widok z ul. Wyzwolenia w kierunku Centrum 
 
Natężenie ruchu. 
 
W miesiącu październiku br. przeprowadzono pomiary natężenia ruchu na skrzyżowaniu 
(środa, czwartek). Szczyty komunikacyjne przypadają na godziny: poranny 7:00-8:00 
(sumaryczne natężenie ruchu na skrzyżowaniu – 1621P/h), popołudniowy 14:15-15:15 
(sumaryczne natężenie ruchu na skrzyżowaniu – 1764P/h). Rozkład natężenia ruchu na 
skrzyżowaniu w godzinach szczytu przedstawiono na poniższych rysunkach.  
W godzinach szczytów komunikacyjnych przez przejście dla pieszych na wlocie  
ul. Witosa przeszło 15 osób/h (szczyt poranny) i 22 osób/h (szczyt popołudniowy).  
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Charakterystyka zdarzeń drogowych. 
 
Analizę przeprowadzono na podstawie otrzymanej z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej statystyki zdarzeń drogowych 
wygenerowanej z systemu Sewik, zaistniałych w latach:  2009 – 2013. Na skrzyżowaniu 
ulic: Wyzwolenia - Witosa w zadanym przedziale czasowym dochodziło do zdarzeń 
drogowych. W zadanym okresie na skrzyżowaniu dochodziło do zdarzeń 
charakterystycznych dla braku sygnalizacji tj. najechań prostopadłych.  
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W latach 2011, 2012 i 2013 (statystyka za 9 miesięcy), co rok dochodziło do 3 zderzeń 
pojazdów bocznych. 
 
Statystykę zdarzeń przedstawiono w poniższych tabelach.  
 

Rok 2009 Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 3    3 
Najechanie na dziurę, wybój, garb 1    1 
Zderzenie pojazdów boczne 1    1 
Zderzenie pojazdów tylne 1    1 

 

Rok 2010 Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 2    2 
Inne 1    1 
Zderzenie pojazdów boczne 1    1 

 

Rok 2011 Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 11    11 
Najechanie na dziurę, wybój, garb 5    5 
Zderzenie pojazdów boczne 3    3 
Zderzenie pojazdów tylne 3    3 

 

Rok 2012 Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 3    3 
Zderzenie pojazdów boczne 3    3 

 

Rok 2013 (9 miesięcy) Liczba 
zdarzeń 

Liczba 
wypadków 

Liczba 
zabitych 

Liczba 
rannych 

Liczba 
kolizji 

Ogółem 3    3 
Zderzenie pojazdów boczne 3    3 

 
 

2.2.  ANALIZA POTRZEBY ZASTOSOWANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA 
PODSTAWIE KRYTERIÓW PUNKTOWYCH. 
 

2.2.1 Zasady ogólne  

Pomocnicze kryterium punktowe stanowi element wspomagający  

w procesie analizy potrzeby zastosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.  

Opiera się ono na liczbowych ocenach bezpieczeństwa i warunków ruchu pieszych  

i pojazdów. W opisywanym kryterium ostateczna opinia dotycząca potrzeby 

zastosowania sygnalizacji świetlnej formułowana jest, jako kryterium łączne w oparciu  
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o sumę punktów uzyskanych z kryteriów cząstkowych. Danymi wyjściowymi dla tych 

kryteriów są w odniesieniu do skrzyżowań: 

• natężenie ruchu pojazdów, 

• obciążenie ruchem pieszych, 

• widoczność na skrzyżowaniu 

• zdarzenia drogowe 

 

2.2.2 Natężenie ruchu pojazdów 

Liczbę punktów w ramach tego kryterium (PI) odczytuje się z tabeli na podstawie:  

• sumarycznego ruchu w godzinie szczytu na skrzyżowaniu - 1764 P/h 

• natężenia ruchu w godzinie szczytu na najsłabiej obciążonym wlocie –  

wlot ul. Witosa: 209 P/h 

 

Na podstawie tabeli przyjęto kryterium punktowe: 

 PI = 52 

 

2.2.3 Obciążenie ruchem pieszych 

Liczbę punktów w ramach tego kryterium (PII) odczytuje się z tabeli w zależności od:  

• natężenia ruchu pieszego w godzinie szczytu wyrażonego w osobach na godzinę – 

przejście przez ul. Witosa: 22 osoby/h 

• całkowitej liczby przejść w obrębie skrzyżowania, przy czym osobno należy liczyć 

przejście oddzielone azylem dla pieszych w postaci elementów wzniesionych nad 

poziom jezdni (wysepki, pas dzielący jezdni) - jedno przejście przez ul. Witosa 

 

Na podstawie tabeli przyjęto kryterium punktowe: 

 PII = 1 

 

2.2.4 Widoczność na skrzyżowaniu 

Liczbę punktów w ramach tego kryterium (PIII) odczytuje się z tabeli w zależności od 

wyznaczonego minimalnego stopnia widoczności na skrzyżowaniu – Swmin .  

 Swmin  jest to wartość najmniejsza spośród wszystkich stopni widoczności Swi,j , gdzie   

i, j są dowolną parą strumieni kolizyjnych. 

Przyjmując, że j oznacza strumień z pierwszeństwem względem strumienia i tj. 

strumienie ruchu z ul. Wyzwolenia przeprowadzono poniżej procedurę określenia Swi,j. 
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• z tabeli, uwzględniając prędkość projektową na drodze, z której wyjeżdża strumień 

i, odczytuje się normatywną odległość bezpiecznego zatrzymania wyrażoną w [m] . 

Prędkość projektowa dla ul. Witosa wynosi Vp = 40 km/h. Pochylenie niwelety 

wlotu ul. Witosa wynosi 3 %. Normatywna odległość bezpiecznego zatrzymania 

odczytana z tabeli wynosi Ln
i = 29 m 

• z poniższego wzoru wyznacza się normatywną odległość bezpiecznego 

zatrzymania wyrażoną w [m] dla strumienia z pierwszeństwem, 

Ln
j  =  Ln

i  x Vj / Vi + 10 

gdzie: 

Vj  –  prędkość projektowa na drodze wyjazdowej dla strumienia j – 60 km/h 

Vi  –  prędkość projektowa na drodze wyjazdowej dla strumienia i – 40 km/h 

 

Ln
j  =  29  x 60 / 40 + 10 = 53,5 m 

 

• z obserwacji sytuacji na skrzyżowaniu określa się rzeczywiste wartości 

widoczności na skrzyżowaniu Lr
i , Lr

j dla obydwu strumieni określone następująco: 

-  jest to odległość od punktu kolizji do takiego najdalszego punktu na wlocie 

dojazdowym i, z którego widoczny jest cały odcinek dojazdowy strumienia  

o długości Ln
j,  

Lr
i = 12 m 

-  jest to odległość od punktu kolizji do takiego najdalszego punktu na wlocie 

dojazdowym j, z którego widoczny jest cały odcinek dojazdowy strumienia  

o długości Ln
i, 

Lr
j =  14,5 m 

• z poniższego wzoru oblicza się stopień widoczności dla danej pary strumieni 

kolizyjnych i oraz j. 

 

Swi,j = (Lr
i  x Lr

j ) /  (Ln
i  x Ln

j ) 

Swi,j = (12  x 14,5 ) /  (29  x 53,5) = 0,11 

 

• z tabeli odczytano dla wyznaczonego stopnia widoczności Swmin liczbę punktów  

 

PIII =  40 
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2.2.5 Zdarzenia drogowe 

Liczbę punktów dla tego kryterium (PIV) odczytuje się z tabeli w zależności od liczby 

zdarzeń drogowych uznawanych za charakterystyczną dla braku sygnalizacji, tj. najechań 

prostopadłych i najechań na pieszych, jakie miały miejsce w okresie ostatnich 24 

miesięcy.  

 

Liczba zdarzeń drogowych 24 miesiące 12 miesięcy 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

15 

23 

30 

38 

40 

10 

20 

30 

40 

50 

50 

 

W okresie 24 miesięcy (lata 2011 – 2012) miało miejsce w rejonie skrzyżowania 6 

zdarzeń (zderzenia pojazdów boczne). Z powyższej tabeli przyjęto kryterium punktowe: 

 PVI = 38 

 

2.2.6 Kryterium łączne 

Opinia odnośnie potrzeby zastosowania sygnalizacji na analizowanym przejściu 

formułowana jest na podstawie sum punktowych z kryteriów cząstkowych  

PI + PII +PIII + PIV   

 

Łączna liczba punktów Ocena potrzeby zastosowania sygnalizacji 

< 50 Analizowane w kryterium czynniki nie wskazują potrzeby 

zastosowania sygnalizacji świetlnej 

50 - 100 Analizowane w kryterium czynniki nie wskazują 

jednoznacznie ani konieczności, ani braku potrzeby 

zastosowania sygnalizacji świetlnej 

>100 Analizowane czynniki uzasadniają potrzebę zastosowania 

sygnalizacji świetlnej 

 

Łączna liczba punktów dla analizowanego przejścia dla pieszych wynosi: 

PI + PII +PIII + PIV  = 52 + 1 + 40 + 38 = 131 
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Tak wyznaczona suma punktowa z kryteriów cząstkowych o wartości większej od 100 

uzasadnia stwierdzenie, że analizowane w kryterium czynniki uzasadniają potrzebę 

zastosowania sygnalizacji świetlnej. 

 

2.3.  ANALIZA POTRZEBY ZASTOSOWANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ. 
 

Oceniając konieczność zastosowania sygnalizacji świetlnej do sterowania ruchem na 

analizowanym skrzyżowaniu, należy sprecyzować cel, jakiemu ma służyć zastosowanie 

sygnalizacji. Wprowadzenie sygnalizacji powinno poprawić bezpieczeństwo ruchu na 

analizowanym skrzyżowaniu oraz warunki ruchu relacji podporządkowanych. 

Z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych wynika, że na skrzyżowaniu dochodzi do 

zdarzeń drogowych charakterystycznych dla braku sygnalizacji – zderzenia boczne 

pojazdów.  Na sytuację taką ma wpływ duże natężenie ruchu na drodze głównej oraz 

stosunkowo niekorzystne położenie wlotu ul. Witosa (w wykopie) ograniczające 

widoczność. Podczas przeprowadzonych pomiarów i obserwacji skrzyżowania 

zaobserwowano największe problemy z wyjazdem na ul. Wyzwolenia z ul. Witosa 

podczas godzin porannych. W okresie około godzin 7 – 8, kolejka na wlocie ul. Witosa 

sięgała aż po budynek o numerze 39. Miała, zatem długość około 500 m. W powyższym 

okresie oczekiwanie na zjazd na ul. Wyzwolenia wynosiło ponad 5 minut. Zjazd na ul. 

Wyzwolenia odbywał się dzięki uprzejmości kierowców wpuszczających oczekujących 

na wlocie ul. Witosa lub poprzez wymuszenie pierwszeństwa. 

  

 
Kolejka na ul. Witosa podczas szczytu porannego. 
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Kolejka na ul. Witosa podczas szczytu porannego. 
 

Należy zaznaczy, że również w tym okresie tworzy się kolejka na ul. Wyzwolenia dla 

kierunku w stronę Centrum. Zaobserwowano, że sięga aż za wiadukt z S-69. 

 

 
Kolejka na ul. Wyzwolenia od strony Hałcnowa podczas szczytu porannego. 
 

Wprowadzenie sygnalizacji poprawi bezpieczeństwo wyjeżdżających z ul. Witosa na ul. 

Wyzwolenia oraz ułatwi kierowcom wykonywanie takiego manewru. Należy jednak 

liczyć się z faktem, że wprowadzenie sygnalizacji może pogorszyć warunki ruchowe na 

ul. Wyzwolenia (wzrost strat czasu na ciągu głównym). 
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Poza godzinami szczytów komunikacyjnych na wlocie ul. Witosa, jeżeli występuje 

kolejka to stoi w niej od kilku do kilkunastu pojazdów. Wyjazd na ul. Wyzwolenia jest 

łatwiejszy. Występuje wówczas inne zagrożenie dla wyjeżdżających z ul. Witosa, 

wynikające z większej prędkości jazdy na ul. Wyzwolenia (wynikające z mniejszego 

ruchu) oraz ograniczonej widoczności szczególnie pojazdów nadjeżdżających od 

Centrum z za łuku pionowego. 

Analizując ruch pieszy na skrzyżowaniu można stwierdzić, że nie stanowi on problemu. 

Przejście dla pieszych występuje jedynie na wlocie ul. Witosa. Natężenie ruchu pieszego 

jest znikome, w godzinach szczytów komunikacyjnych przez przejście przechodziło do 

22 osób/h. W statystyce zdarzeń nie odnotowano zdarzeń z pieszymi. 

Po ulicy Witosa poruszają się autobusy komunikacji publicznej jak również samochody 

ciężarowe obsługujące znajdujące się przy ulicy firmy. Wprowadzenie sygnalizacji 

poprawi warunki wyjazdu dla środków komunikacji publicznej. 

Z uwagi na dużą zmienność natężenia ruchu w czasie na analizowanym 

skrzyżowaniu, przy wprowadzeniu sygnalizacji należy wybrać rodzaj sygnalizacji 

gwarantujący osiągnięcie jak najlepszych warunków sterowania ruchem. Wprowadzone 

sterowanie winno poprawić warunki ruchowe na wlocie podporządkowanym przy jak 

najmniejszym pogorszeniu warunków na ciągu głównym. Winno charakteryzować się 

dużą dynamiką sterowania oraz możliwością dopasowania się do zmiennego ruchu na 

skrzyżowaniu. Powinno umożliwić dobieranie długości sygnałów zielonych dla 

poszczególnych grup sygnałowych oraz długości cyklu sygnalizacyjnego na podstawie 

rzeczywistych warunków ruchowych panujących na skrzyżowaniu. Z tego względu 

należy w przypadku wprowadzania sygnalizacji, dążyć do zastosowania sygnalizacji 

akomodacyjnej umożliwiającej właściwe sterownie dostosowane do potrzeb ruchowych 

panujących na skrzyżowaniu w różnych okresach dnia. 
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