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Dotyczy: interpelacji znak OPR.0003.12.2020 zgłoszonej 31 grudnia 2020 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą zmiany organizacji ruchu na drodze 

gminnej nr 206024G Żabno -  Kosobudy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

informuję, że w wyniku przeprowadzonej inwestycji droga gruntowa zyskała nawierzchnię 

bitumiczną, co znacznie poprawiło komfort jazdy na wspomnianej drodze oraz znacznie 

poprawiło bezpieczeństwo. Po zrealizowaniu inwestycji na całej długości drogi powstał 

oddzielony pasem zieleni od jezdni jednostronny ciąg pieszo-rowerowy, po którym poruszają 

się piesi i rowerzyści, którzy są najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje wypadków 

drogowych.

Ponadto informuję, że odcinek drogi od skrzyżowania z drogą na Brusy oraz Kinice 

do drogi wojewódzkiej nr 235 znajduje się w terenie zabudowanym, na którym obowiązuje 

ograniczenie prędkości do 50 km/h w związku z umieszczonymi znakami D-42 „obszar 

zabudowany” a w obrębie skrzyżowania z DW 235 obowiązuje ograniczenie do 40 km/h. 

Na wspomnianym odcinku nie przewiduje się zmiany ograniczenia do 40 km/h jak również 

montażu progów zwalniających.

Z informacji otrzymanych z Komendy Powiatowej Policji uwzględniając wniosek 

mieszkańców w celu objęcia szczególnym nadzorem drogi nr 206024G Kosobudy-Żabno 

wynika, że w okresie od 20.08.2020 r. do 13.09.2020 r. ukarano 10 kierujących oraz pouczono 

3 kierujących przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego. Zostało również 

wystosowane pismo w celu kontynuowania patroli na wspomnianym odcinku drogi.

Na wspomnianym odcinku drogi w obrębie skrzyżowań znajdują się oświetlone 

przejścia dla pieszych i nie przewiduje się wykonania dodatkowych przejść. Należy nadmienić, 

że w nawiązaniu do art. 13 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu



drogowym (Dz. U. z dnia 2020 r. poz. 110 ze zm.) przechodzenie przez jezdnię poza 

przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m pod 

warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu 

pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej 

krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Ewentualny zakup oraz montaż tzw. radarowych wyświetlaczy prędkości 

na wspomnianej drodze nie jest przewidziany.
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