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PUNKT NA ODCINKU: KOŚCIUSZKI
(BATOREGO – WOJSKA POLSKIEGO)
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKRZYŻOWANIA

· Niebezpieczny punkt położony jest w centralnej
części Torunia, na jednym z najważniejszych ciągów drogowych tego miasta, na kierunku wschód –
zachód. Na kierunku tym, po śladzie ul. Kościuszki,
prowadzona jest droga krajowa nr 91.
· Rozważany punkt położony jest w niedużej odległości (~100 m) od skrzyżowania ul. Kościuszki
z ul. Wojska Polskiego, stąd jest w pewnym stopniu
w strefie jego oddziaływania.
· Ulica Kościuszki w rozważanym obszarze jest ulicą
dwujezdniową (po dwa pasy ruchu każda jezdnia).
W pasie rozdziału tej ulicy zlokalizowane jest dwutorowe torowisko tramwajowe. Pomiędzy torami
tramwajowymi zamontowano wygrodzenia, uniemożliwiające pieszym przekraczanie jezdni.
· Po północnej stronie rozważanego punktu na
ul. Kościuszki przebiega chodnik dla pieszych oraz
dwukierunkowa droga rowerowa, szerokości około
2,0 m, natomiast po stronie południowej tej ulicy –
chodnik dla pieszych.
· Analizowany punkt charakteryzuje się wieloma
wjazdami/wyjazdami z obiektów, zarówno po stronie południowej, jak i północnej ulicy. Ponadto, po
stronie północnej ulicy zlokalizowane są zatoki postojowe dla samochodów.
· Na omawianym punkcie ul. Kościuszki występują
duże natężenia ruchu samochodowego, pieszego
i rowerowego.

· W trzech ostatnich latach wystąpiło 9 zdarzeń drogowych, z czego aż 5 były to wypadki drogowe.
Wśród ofiar rannych było aż pięciu rowerzystów
i jeden pieszy.
· Najczęstszym rodzajem zdarzeń były najechanie na
rowerzystę (~43%), następnie zderzenia tylne pojazdów (~29%), najechanie na pieszego (~14%)
i boczne zderzenia pojazdów (~14%).
· Najczęściej popełnianymi błędami przez sprawców
zdarzeń były: nieprzestrzeganie pierwszeństwa,
nieprawidłowe omijanie, mijanie, zmiana pasa ruchu i niezachowanie bezpiecznej odległości między
pojazdami (wszystkie po ~29%).

Fot. 28. [źródło: 67]

OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Zasadniczym problemem w analizowanym punkcie ul. Kościuszki jest duże zagrożenie bezpieczeństwa dla
rowerzystów i pieszych. W celu zapewnienia im dostatecznych warunków bezpieczeństwa należy:
a) poszerzyć dwukierunkową drogę rowerową stosownie do występujących natężeń ruchu rowerowego
lub wprowadzić dwie dwukierunkowe drogi rowerowe o normatywnych szerokościach po obu stronach ulicy Kościuszki,
b) wprowadzić segregację pomiędzy ruchem rowerowym i pieszym, np. poprzez zastosowanie odpowiednich separatorów oraz wykonać na drodze rowerowej nawierzchnię o kontrastowym kolorze
w stosunku do nawierzchni chodnika (obecnie obie nawierzchnie są trudne do rozróżnienia),
c) odsunąć od linii zabudowy w kierunku południowym chodnik oraz drogę rowerową w obszarze wyjazdów z osiedla mieszkaniowego, w celu zapewnienia kierowcom odpowiedniej widoczności pieszych i rowerzystów,
d) zastosować na jezdniach dróg wyjazdowych z osiedla (bezpośrednio ponad przecięciem jej z chodnikiem dla pieszych) urządzenia spowalniające ruch (np. próg zwalniający). Dodatkowo wprowadzić
w tym miejscu znak B-20 oraz zainstalować lustra umożliwiające jeszcze lepszą widoczność, szczególnie nadjeżdżających rowerzystów.
W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu należy także zlikwidować zatokę postojową dla
samochodów usytuowaną bezpośrednio przy północnej jezdni ul. Kościuszki oraz wyciąć niektóre drzewa,
które ograniczają widoczność kierowcom wyjeżdżającym z osiedla mieszkaniowego na ul. Kościuszki
w obszarze Centrum Stomatologicznego.
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PUNKT NA ODCINKU: KOŚCIUSZKI
(BATOREGO – WOJSKA POLSKIEGO)

Widok z góry na skrzyżowanie

Oznaczenia: 1. Obiekt handlowo-usługowy 2,4,5,6,7. Budynki mieszkalne
3. Klinika stomatologiczna, Bank PKO
Zagospodarowanie terenów przyległych do odcinka
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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PUNKT NA ODCINKU: KOŚCIUSZKI
(BATOREGO – WOJSKA POLSKIEGO)

Organizacja ruchu

Mapa zdarzeń drogowych
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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PUNKT NA ODCINKU: KOŚCIUSZKI
(BATOREGO – WOJSKA POLSKIEGO)

Mapa koncentracji zderzeń pojazdów samochodowych

Mapa koncentracji zdarzeń drogowych z pieszymi i rowerzystami
Raport o stanie brd w Toruniu 2016
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Mapa dobowych natężeń ruchu samochodowego w obszarze niebezpiecznego miejsca
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liczba kolizji

procent
wypadków
w zdarzeniach

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

liczba
wypadków

Rok

liczba zdarzeń

Ogólna charakterystyka BRD

2
0
0
0
1
0
5
2
4
3

0
0
0
0
0
0
0
1
2
2

2
0
0
0
1
0
5
1
2
1

0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
66,7

Rodzaj charakterystyki
Wartości wskaźników
WB2

WC

WJ

WK

WP

WR

WD

2,5
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
5,5
2,8
6,3
4,8

1,2
1,0
1,1
1,4
1,6
1,6

0,5
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,8
0,5
0,5
0,3

0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,7
0,3
0,3
0,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
2,0
2,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Rodzaj zdarzeń

Charakterystyka sprawców zdarzeń

Błędy popełniane przez sprawców zdarzeń

Okoliczności zdarzenia
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Cechy skrzyżowania stanoNieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady
Lp. wiące zwiększone zagrożeokreślonymi wadami skrzyżowania
daną wadą
lub jej skutków
nie dla jego uczestników
Niedostateczna szerokość · Trudności dla rowerzystów przy wyprzedzaniu i omijaniu · Zderzenie się rowerzystów.
· Zwiększanie szerokości drogi
drogi rowerowej w stoprowadzą do zajeżdżania sobie drogi i wykonywania · Najechanie pieszego przez rowerowerowej stosownie do wystęsunku do występujących
pujących natężeń ruchu lub
w sposób nieprawidłowy tych manewrów (np. poprzez
rzystę.
wykorzystanie chodnika).
wprowadzenie dróg rowero1. natężeń ruchu rowerowego.
wych
jednokierunkowych
wzdłuż obu jezdni ul. Kościuszki.
Niedostateczna segregacja · Możliwość wkroczenia pieszego na drogę rowerową oraz · Najechanie przez rowerzystę pie- · Wprowadzenie odpowiedniej
ruchu pomiędzy ruchami
możliwość wjazdu rowerzysty na chodnik dla pieszych.
szego.
segregacji ruchu pieszego i rorowerowym i pieszym,
werowego.
2.
biorąc pod uwagę bardzo
duże natężenia ruchu pieszego i rowerowego.
Niedostateczna widocz- · Wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców pojazdów · Najechanie na pieszego.
· Odsunięcie od linii zabudowy
ność dla kierowców piena pieszych i rowerzystach.
w kierunku południowym przej· Najechanie na rowerzystę.
szych oraz rowerzystów
ścia dla pieszych i przejazdu dla
przy wyjazdach z osiedla
rowerów w obszarze wyjazdu
mieszkaniowego, szczez osiedla mieszkaniowego
gólnie wyjazdu w pobliżu
(w pobliżu kliniki stomatolokliniki stomatologicznej,
gicznej).
położonego po północnej
·
Wprowadzenie na jezdniach
3.
stronie ul. Kościuszki.
dróg wyjazdowych z osiedla
(bezpośrednio przed przecięciem jej z chodnikiem dla pieszych) urządzeń spowalniających ruch samochodów (np.
progi zwalniające) oraz dodatkowo zastosowanie luster dla
kierowców umożliwiających im

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
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5.

4.

Nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu wywołane
określonymi wadami skrzyżowania

Położenie zatoki postojo- · Częste przypadki wymuszania pierwszeństwa przejazdu
wej bezpośrednio przy
przez kierowców pojazdów wyjeżdżających z zatoki popółnocnej jezdni ul. Kostojowej.
ściuszki, na której wystę- · Częste przypadki gwałtownego hamowania przez kierowpują duże natężenia ruchu
ców pojazdów na ul. Kościuszki, w celu uniknięcia zdeoraz duże prędkości pojazrzenia z pojazdem, którego kierowca wykonuje manewr
dów.
parkowania.
· Manewr parkowania wykonywany przez kierowców doprowadza do zbyt dużych różnic prędkości między pojazdami w strumieniu ruchu na prawym pasie północnej
jezdni ul. Kościuszki. Przy zachowaniu zbyt małych odstępów czasu między pojazdami, może to prowadzić do
tylnego zderzenia pojazdów.

Niedostateczna widocz- · Wymuszanie pierwszeństwa przejazdu przez kierowców
ność dla kierowców pojazpojazdów wyjeżdżających z osiedla na ul. Kościuszki.
dów
wyjeżdżających · Gwałtowne hamowanie przez kierowców pojazdów jadąz osiedla mieszkaniowego
cych północną jezdnią ul. Kościuszki w obszarze analizopojazdów jadących na półwanego wyjazdu.
nocnej jezdni ul. Kościuszki. Widoczność tę
ograniczają pojazdy parkujące w zatoce postojowej oraz rosnące drzewa.

Cechy skrzyżowania stanoLp. wiące zwiększone zagrożenie dla jego uczestników

· Zderzenia boczne i tylne pojazdów
na północnej jezdni ul. Kościuszki
w obszarze zatoki postojowej.

· Zderzenia boczne pojazdów w obszarze analizowanego wyjazdu na
północnej jezdni ul. Kościuszki.
· Zderzenia tylne pojazdów na północnej jezdni ul. Kościuszki w obszarze omawianego wyjazdu.

· Zlikwidowanie zatoki postojowej.

· Zlikwidowanie zatoki postojowej oraz wycięcie niektórych
drzew ograniczających kierowcom widoczność.

lepszą obserwację, szczególnie
nadjeżdżających rowerzystów.

Możliwe zdarzenia drogowe wywołane Możliwości usunięcia danej wady
daną wadą
lub jej skutków

Syntetyczna ocena i możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (cd.)
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