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w zwiEzku z pismem z dnia 11 wrzeSnia 2o!5 r. w sprawie poprawy bezpieczefstwa
przejSi dla pieszych znajduiqcych siQ na terenie Gminy Biala na drodze krajowej nr 74
oraz w nawiazaniu do odpowiedzi z dnia 6 paidziernika i 5 listopada 2oLs r., a tak2e wizji
w terenie przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2ols r. przez KomisiQ Bezpieczedstwa
Ruchu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad oddzial w todzi
uprzejmie informuje:

Po przeanalizowaniu lokalizacji i o:iwietlenia 7 przejsi dla pieszych wyznaczonycn
w m. Kopydl6w, Biala Rzqdowa, Biala Druga oraz Biala Kopiec, z uwagl
na niewystarczai4ce oSwietlenie, Komisja zaproponowala zmiane lokalizacji 3 z nich,
Przej6cie zlokalizowane w m. Biala Rzadowa w km 9+615, w rejonie wyjazdu z remtzy
strazy pozarnei, zostanie przesunl€te w km ok. 9+653, za skrzyzowanie z drogq gminnq.
Podobnie zmieniona zostanie rokalizacja przej6cia znajduiacego sie przy skrepie ,,Dino,,
z km 8+989 w km ok. 8+968. Trzecie przejScie, kt6rego lokarizacja bqdzie korygowana,
znajduje w m. Biala Kopiec, w km 7+702, na skrzy2owaniu z droge powiatowE
do m' tyskornia. To przejScie r6wniez jest oddalone od latarni ulicznych. zostanie ono
przesuniete w pobli2e istnieiqcej po prawej stronie drogi latarni w km 7+739. wiq2e siq
to ze znacznym odsunieciem przejscia od skrzy2owania. lednak analiza ir6del i cel6w
ruchu pieszego wskazuje, Ze takie rozwiEzanie jest zasadne.

Dziqki powy2szym korektom, przejscia znajdE sie w pobri2u istniei4cych ratarnr,
co powinno przyczynie siQ do poprawy bezpieczefistwa niechronionych uczestnik6w ruchu
w okresie od zmierzchu do Switu. JednoczeSnie, mo2na zalecii zastosowanie dlu2szycn
wysiqgnik6w latarni, Docelowym rozwiEzaniem powinno byi ustawienie dodatkowych
latarni zlokalizowanych po przeciwnej stronie drogi, kt6re bqdE doSwietraly obszary
przej6i dla pieszych.

Kolejne rozpatrywane przej6cie znajduje siq w km 8+953, w m. Biala Druga,
na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 74 z drogq gminna do m. wiktor6w. Jest to r6wniez
miejsce n iewystarczaiEco oswieflone. Jednak2e przesuniecie przejfcia w kierunku
najbli2szej latarni wiq.zaloby sie z jego odsuniQciem od skrzy2owania, co nie jest w rym
przypadku korzystne. w zwiEzku z powyzszym lokalizacja tego przejscia nie zostanre
zmieniona. w tym przypadku, dra poprawy bezpieczedstwa pieszych wlaSciwym byrooy
ustawienie latarni doswietlajEcych rejon calego skrzy2owanta.
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Trzy kolejne analizowane przej6cia dla pieszych znajdujE siQ w:
. m. Kopydl6w, w rejonie skrzy2owania o przesuniQtych wlotach (km 12+069),
. m. Biala Druga przv kogciele, na skrzyzowaniu drogE do m. Brzoza (km 8+550),
. m. Biala Druga przed resta uraciA ,,Sloneczko,, (km g+218).

Lokalizacja przej66 jest w naszej opinii optymalna z uwagi na kierunki ruchu pieszego
lecz wymagaia one doswietlenia przez zastosowanie dodatkowych latarni ustawionvcn
po dw6ch stronach drogi krajowej.

Poza przejsciami dla pieszych, Komisja sprawdzala r6wnie2 oznakowanie w rejonie
zjazdu do stacji benzynowej w m. Radomina, w km 5+453 drogi krajowej nr 74. stacja
posiada obsluge z jednego kierunku, z dopuszczeniem zawracania autobusu szkolnego
przez teren stacji, w oznakowaniu pionowym zastosowano odpowiedniq tabliczkq pod
znakiem nakazu jazdy prosto. ale brak jest przerwy w podw6jnej linii ciEglej
na wysokoSci zjazdu. w zwiezku z powy2szym, wykonana zostanie stosowna korekta
oznakowania poziomego.

Zmiany w organizacji ruchu, dotyczAce ww. przej56 dla pieszych oraz zjazdu,
zostana wprowadzone w terenie przez Rejon Dr6g Krajowych w wieluniu po opracowaniu
korekty projektu organizacji ruchu oraz w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych

Ponadto, biorqc pod uwage, 2e zgodnie z art. 18 ust. pkt. 2c i 3d ustawy prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z p62n. zm.) do zada6 wlasnych gminy
nale2y planowanie i finansowanie ogwietlenia dr6g krajowych, innych niz autostrady
i drogi ekspresowe, przebiegajAcych w granicach terenu zabudowy i znajdujEcych
sie na jej terenie, zwracamy siQ z wnioskiem o uzupelnienie o6wieflenia rejon6w przejdi
dla pieszych przez GminQ Biala zgodnie z propozycjami zawartymi w niniejszym pismie.

OdnoszAc siq do poruszanego podczas spotkania w Urzedzie Gminy Biala, w cjniu
25 listopada 2oLS r., problemu ograniczenia dostQpu do obiekt6w zlokalizowanycn
przy drodze krajowej dla jednego kierunku ruchu, informujemy, 2e wynikajA
one z obowiEzuj4cych przepis6w.

Zgodnie z 5113 ust. 4 rozporz4dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai
drogi pubficzne iich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. fi 43 poz. 43O, z p62n. zm.\
,'na jednojezdniowej drodze klasy GP i drogach nizszych ktas o prqdko1ci miarodajnej
powyzej 70 km/h dopuszcza sl€ wykonanie wyjazdu i wjazdu na drogg
z obiektu i urzadzenia obslugi uczestnik6w ruchu dla obu kierunk6w ruchu po jednej
stronie drogi, jezeli natezenie miarodajne ruchu nie jest wieksze niz 4OO p/h. przy
wiekszym miarodajnym natezeniu ruchu w obrebie wyjazdu z drogi do tych urzqdzeri
nalezy zapewniC dodatkowy pas ruchu dla skrqt6w w lewo..

Ponadto zgodnie z 5113 ust.3 ww. rozporzEdzenia .,na drodze ktasy Gp i drogach
nizszych klas o dw6ch jezdniach oraz na jednojezdniowej drodze o miarodajnym
natezeniu ruchu wigkszym niz Bo0 p/h, polqczenie obiektu i urzqdzenia obslugi
uczestnik6w ruchu z drogE powinno byt wykonane oddzietnie dta ka2dego kierunku
ruchu,"

Powy2sze zapisy wynikaiE z konieczno6ci ograniczenia liczby niebezpiecznycn
manewr6w wykonywanych na drogach publicznych o du2ym natQ2eniu ruchu.

Przeprowadzony w 2010 r. Generalny pomiar Ruchu wykazal, Ze miarodaJne
nate2enie ruchu na odcinku drogi krajowej nr 8 (obecnie nr 74, klasa Gp) mieozy
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Walichnowami, a Wieluniem jest wy2sze niz 800 p/h. Natomiast opracowane dane
z pomiar6w przeprowadzanych w 2015 r. bedE dostepne dopiero w ZO1G r. Na ich
podstawie bqdziemy mogli ponownie przea nalizowai przyjete rozwiezania.
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