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1 Przedmiot zadania 

Przedmiotem zadania była inwentaryzacja, określenie lokalizacji i rodzaju przejść dla pieszych  

oraz ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) na wybranych przejściach dla pieszych na terenie 

miasta Ostróda.  

W ramach przeprowadzonego audytu BRD, należało wystosować wnioski i rekomendacje 

rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa na przejściach.  

2 Cel zadania 

Przegląd zastosowanych rozwiązań technicznych na przejściach powinien posłużyć do 

sformułowania przez audytorów wniosków i rekomendacji, zaś efektem wdrożenia rozwiązań 

rekomendowanych, powinna być zauważalna poprawa stanu bezpieczeństwa, wykazana spadkiem 

liczby wypadków i liczby osób poszkodowanych na tych przejściach. 

3 Inwentaryzacja przejść dla pieszych. 

W celu realizacji przedmiotu zadania w pierwszym etapie prac przeprowadzono inwentaryzację 

wszystkich istniejących przejść dla pieszych w mieście Ostróda.  

W tym celu przygotowano roboczy plan orientacyjny na mapie topograficznej w skali 1:5000, na której 

zaznaczono numerami przejścia dla pieszych, które zidentyfikowano na podstawie ortofotomapy.  

Następnie wykonano inwentaryzację w terenie, fotografując wszystkie przejścia minimum dwoma 

zdjęciami. Podczas pracy w terenie inwentaryzowano także przejścia, które wcześniej nie zostały 

odnotowane na mapce roboczej (Rys 1,2.).  

W ramach inwentaryzacji wykonano warstwę shapefile zawierającą następujące atrybuty: nr przejścia, 

nazwę ulicy, skrzyżowanie, kategorię drogi, właściciel drogi, liczbę pasów, współrzędne GPS w formacie 

dziesiętnym, rodzaj przejścia (z sygnalizacją, bez sygnalizacji, z przejazdem rowerowym, dwuetapowe).  

W wyniku w/w prac na w granicach administracyjnych miasta Ostródy zinwentaryzowano 240 przejść 

dla pieszych, co było bazą do wybrania przejść do audytu BRD. 
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Rys.1. Plan orientacyjny do celów inwentaryzacji przejść dla pieszych- Ark 1 
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Rys.2. Plan orientacyjny do celów inwentaryzacji przejść dla pieszych- Ark 2 
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4 Procedura przeprowadzania audytu BRD na przejściach dla pieszych. 

W wyniku analizy zinwentaryzowanych przejść wybrano 30 przejść bez sygnalizacji świetlnej, z 

czego 5 posiadało przejazd rowerowy. 

Podstawą procesu audytu BRD była wizja lokalna przeprowadzona przez Audytorów w terenie. 

Wizje zostały przeprowadzone w czwartek 20 października (5 przejść)  oraz w poniedziałek 31 

października ( 25 przejść). W obu wizjach panowały dobre warunki pogodowe.  

W ramach prac terenowych zebrano danych nt. organizacji i geometrii ruchu drogowego, w 

powiązaniu z kierunkami ruchu pojazdów. Ww. informacje zostały zebrane na formularzu, który został 

podzielony tematycznie: 

1. Informacje ogólne – imię i nazwisko osoby przeprowadzającej audyt, dane audytora 

sprawdzającego, data i godzina wizji lokalnej oraz panujące podczas niej warunki atmosferyczne. 

2. Metryka wg. inwentaryzacji – nr przejścia; dzielnica, ulica na jakiej się znajduje; kategoria ulicy i 

liczba pasów. 

3. Charakterystyka przejścia – usytuowanie, określenie czy jezdnia posiada pierwszeństwo 

przejazdu, wskazanie obecności drogi rowerowej i jej lokalizacji względem przejścia, obecność linii 

tramwajowych, wskazanie rodzaju nawierzchni torowiska oraz nawierzchni za i przed przejściem, 

określenie stanu nawierzchni, elementów oświetlenia, wymiary przejścia, geometria ulicy w obszarze 

przejścia oraz zmierzenie odległości przejścia do jezdni przyległej (w przypadku skrzyżowania), 

określenie prędkości dopuszczalnej oraz opisanie przekroju poprzecznego na wysokości przejścia. 

4. Organizacja ruchu pojazdów – wskazanie kierunku ruchu pojazdów – samochody, tramwaje 

oraz rowery. 

5. Obecność przystanków autobusowych w obrębie przejścia, jeżeli występują to wskazanie ich 

lokalizacji i odległości względem przejścia oraz typ – przystanek na jezdni bądź zatoka autobusowa. 

6. Oznakowanie pionowe – inwentaryzacja oznakowania pionowego w obszarze przejścia. 

7. Oznakowanie poziome – rodzaj oznakowania, tło oznakowania, stan oznakowania, jeżeli 

występuje zawężenie przejścia to określenie lokalizacji i typu zawężenia oraz jego szerokości. 

8. Odwodnienie – liczba wpustów deszczowych oraz ocena odwodnienia. 

9. Występowanie udogodnień dla niepełnosprawnych – rampy, udogodnienia dla niewidzących. 

10. Słupki i wygrodzenia – podział na rodzaje urządzeń oraz ich lokalizację. 

11. Parkowanie – określenie obecności parkowania z podziałem na lokalizację: na jezdni, w pasie 

przy jezdni, na pasie ruchu oraz na przejściu. 

12. Widoczność – wskazanie widoczności pomierzonej przez audytora, widoczności wymaganej 

oraz jeżeli występują wskazanie ograniczeń widoczności. 

13. Opinia i uwagi audytora. 

Każda karta została wypełniona przez jednego z Audytorów została sprawdzona / 

przeanalizowana przez Audytora sprawdzającego. 



Synteza wyników audytu BRD przejść dla pieszych w Ostródzie 

 

S t r o n a  7 | 11 

 

5 Opracowanie wyników i wniosków 

Na podstawie wizji lokalnej na przejściach dla pieszych oceniono zagrożenia jakie stwierdzono w 

infrastrukturze i zachowaniu użytkowników.  

W terenie po przeprowadzonej wizji terenowej Audytor w formularzu wystawił przejściu dla 

pieszych ocenę subiektywną. Ocenie podlegał stopień zagrożenia bezpieczeństwa pieszych przy 

istniejącej infrastrukturze oraz zachowaniu użytkowników.  

Przyjęto zakres ocen od 0 do 5. Ocena 0 oznacza bardzo wysokie ryzyko zdarzeń drogowych z 

udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ocena 5 oznacza 

znikome ryzyko zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego, a jeśli 

już miałoby miejsce takie zdarzenie to skutki nie powinny być poważne. 

Opracowanie wyników odbyło się poprzez końcową ocenę każdego z przejść indywidualnie oraz 

względem pozostałych przejść.  

Wynikiem opracowania jest baza danych umożliwiająca samodzielną analizę danych.  

Skróconą wersje bazy danych na potrzeby niniejszej syntezy przedstawia Tabela.1  

 

 

Tabela.1. Baza danych 

 

Dodatkowo opracowano na Rys. 3. plan orientacyjny przestawiający wszystkie przejścia dla pieszych. 

Kolorami oznaczono audytowane przejścia 
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Rys.3. Plan orientacyjny do celów inwentaryzacji przejść dla pieszych
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6 Przykłady zagrożeń i zaleceń na przejściach w mieście Ostróda 

Przejście nr 176 - Ocena „0” 

 

Fot. 1. Przejście dla pieszych przez ul. Grunwaldzką, przy skrzyżowaniu z ul. Handlową w Ostródzie. 

 

➢ Zagrożenie związane z geometrią. Zbyt długie przejście dla pieszych, przez wiele 

pasów. Przejście ma po nad 9 m,  pieszy pozostaje długo na jezdni, co stwarza ryzyko 

potrąceń.   

❖ Zalecenie : Wprowadzić sygnalizacje świetlną 

Przejście nr 213 – Ocena „0” 

 

Fot. 2. Przejście dla pieszych przez ul. 21 Stycznia, przy skrzyżowaniu z ul. Seweryna Pieniężnego w Ostródzie. 

 

➢ Zagrożenie związane z geometrią. Zbyt długie przejście dla pieszych, przez wiele 

pasów. Przejście ma po nad 10,5 m,  pieszy pozostaje długo na jezdni, co stwarza 

ryzyko potrąceń.   

➢ Zagrożenie związane z widocznością. Występują ograniczenia widoczności poprzez 

parkujące pojazdy w zatoce postojowej znajdującej się  w przed prawoskrętem. Brak 

widoczności zwiększa ryzyko wtargnięcia pieszego na pas ruchu, po którym porusza się 

pojazd i w konsekwencji ciężkich potrąceń. 

❖ Zalecenie : Likwidacja prawoskrętu poprzez przesunięcie chodnika.  
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❖ Zalecenie : Rozważyć wprowadzenie azylu dla pieszych ( wyspy środkowej). 

 

Przejście nr 141 – Ocena „1” 

 

Fot. 3. Przejście dla pieszych przez ul. Mikołaja Kopernika w Ostródzie. 

 

➢ Zagrożenie związane z widocznością. Występują ograniczenia widoczności poprzez 

parkujące po obu stronach przejścia pojazdy w zatokach postojowych. Brak 

widoczności zwiększa ryzyko wtargnięcia pieszego na pas ruchu, po którym porusza się 

pojazd i w konsekwencji ciężkich potrąceń. 

➢ Ograniczenia dostrzegalności spowodowane są złym stanem utrzymania jezdni w 

rejonie przejścia. Audyt przeprowadzany jesienią wykazał że, zalegające liście i 

zabrudzona nawierzchnia zasłaniają malowanie poziome. 

➢ Przejście jest słabo oświetlone, najbliższa latarnia uliczna jest oddalona o kilka metrów. 

Brak dedykowanego oświetlenie sprawia, że kierowcy w porze nocnej mogą 

praktycznie nie dostrzec przejścia. 

➢ Na przejściu brakuje płytek prowadzących dla niewidomych, przez co osoby 

niewidome nie są w stanie określić czy znajdują się na jezdni czy już na chodniku. 

➢ Rampa w obrębie przejścia jest w złym stanie, nierówna, może to prowadzić do 

utrudnień w opuszczeniu przejście oraz potknięć , co zwiesza ryzyko potrąceń. 

❖ Zaleca się wysunięcie chodnika na jezdnię i zmniejszenie przekroju poprzecznego 

jezdni wraz z  wyniesieniem przejścia dla pieszych lub rozwiązanie w postaci wycinki 

drzewa w polu widoczności oraz wyniesienia przejścia z jednoczesną likwidacją miejsc 

postojowych poprzez fizyczne wykluczenie możliwości parkowania w obszarze w 

wymaganej widoczności ( słupki, donice, itp.)   

❖ Należy zadbać o lepszą dostrzegalność przejścia poprzez montaż oświetlenia 

dedykowanego oraz bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni. 

❖ Należy uzupełnić płytki dla osób niewidomych.  

❖ Przebudować rampę przy krawędzi jezdni. 
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7 Podsumowanie 

Poniżej zestawiono wszystkie audytowane przejście wraz z ich oceną i rekomendacją: 

 Przejścia, które uzyskały ocenę „0” wymagające natychmiastowej przebudowy w celu 

poprawy BRD:  Przejścia nr 176 oraz 213. 

 Przejścia wymagające przebudowy, które uzyskały ocenę „1” : Przejścia nr 56, 126, 141, 231 oraz 

231. 

 Przejścia rekomendowane do przebudowy, które uzyskały ocenę „2”: Przejścia nr 12, 24, 47, 69, 

224, 239. 

 Przejścia wymagające obserwacji, rekomendowane do wprowadzenia zaleceń w kolejnych 

etapach, uzyskały ocenę „3”: Przejścia nr 3, 5, 29, 59, 67, 70, 78, 85, 132, 158, 169, 194, 195, 

209, 230, 236. 

 Przejścia dość bezpieczne, można wprowadzić zalecenie w celu poprawienia BRD, uzyskały 

ocenę „4”: Przejście nr 166. 

 Żadne z przejść nie uzyskało oceny „5”.  


