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ANALIZA
stanu beapicczćństlva w rucbłt drogorłym w powiecie jaroslawskis

rv roku 2010.

w ŻUiU ruku r}a drotsacj] FJwraiu JaruBialYskl9go zj1!1caawa)L) iió wypłłixv''ł
drogowych' w kt<ĘcŁ 9 osłib poniosło śmięłć, a 1l0 o# &znało obraz-ert ciała. Połtadto orgsłrcrn
PolĘi z4łoszoło 1098 kolizji dlogowych.

W poruwnarriu tlo loŁu ./uU9 Za[oiurłaoo:
ep*d+k liczby wyp#w o 15 tj. o 14,5 %
śparl€B llcz'Uy Żabltyob o Ż tJ. a Ib,Ż '/o
sp*deŁ licz-by m*nych o 24'tj. o 1? '9 .%g

wzra*t łiczby kolizji o 150 tji. o l5,8 %.

M i'ejsce rdarrłaią

Na ąsbsaarr.ł aaburi*w**y*r ''łydarzyło się // wypatików tirogt-rwycir (6 /,5"z'o], \ł kiólygb j osÓt)
ponio*ło śmierc (55'5 %) i !00 osob odnioŚło obraż-enia ciała {9$,9%) oraz zaistnido 89? koliĄe
drogo*e {81 ,2 %).

iia rrbgzarzr rrioz:rburluwar:yrł wydtuzyltr się 11 rłypatl!'órł tirugtrwycil U)'5 %), w któiyclr 4
osoby poniosĘ śmi,rurć {aa '5%) i 2ó o# odniosło obmżenia ciała (9 ,lo/a) łraz r*tstmeło l 53 kołiĘi
drogorvych {18,8%).

Czas zaistaienia zdarzenia

w zasadzie kuóy z poszczegó|nyotr <iłi tygrlcirria jcsi 'złgtł:Żolly l',łatrclll:alń drugurvyuri'
NafiłĘctj wyp*dków wysĘliło w czg*r{€k - 19 (21 

'6%)- 
i w robotę i8 wypadków { 20'4%)

Najr*iej wypałlków tltiltlŁuw?ilo w #łx.lę - 9 wypadŁów (10,2%).
Najwięcej osob zginęło w wypadkach w cz.wartek _ 3 osoby (33,3%i'

Ęqrli"ji {ircgowyclr rrajwięcej ą}łszaul: rł pięteL - 189 kolŁji tj. (I72%).
Najmniej kolizji drogowych odnotowano w niedzięle - 109 kolizji' d. {9'9 %.\

NajwięŁvc uasilęuic wypadkowuśoią msi'q;iłu w prze,1,ińc u;4łlsuwyrD i7'00 - 17'5y i 19.$0 *
19.59 po9wypadkówtj.po 10,2%ootaz12.aa_12'59 i 14.00_ 14.59po 8wypdków, po9,1 %-
NajwięL'sze łrłsilerńt Łolizji rJruguwycL r.xJ_troiuwarrtr w plzcr'laialc UŻirsU\łyrx t3'00 _ l3'59
84 kołizii. lj. 7 '7 

o/o)'

Najwięccj wypadków wysĘiłtl w nicsiąuu sicrprri u -\4 'to z.tle'ł:,ly w rrńcsiąuu zwięł,szt_'lcgo ruubu
wakacyjnego i powrotow z ne*$:.
Najwięccj kolizji rł,-.'gt''wycir zgloszorro w rrricsiąuu gl rrriuiu _ lŻ3 Lu'l'tiłll;zy uricsiąuu akltz.rrcBl
pogorsz-ełia się warunków pogodowych i opadów śniegu'



Rodzaje wypadkÓw i koliĘi drłgox--.łŁ

i}a rrajczęścicj wyslępującyclr zdiuzcri droguwycb wlcŻaŁy :

zderzeni'e sĘ pojazdótł w raehu. w 33 (37'5 % ) przypadkach dosz'ło do wypdków z
ui;raŻcrria.rrri, w Lióryoil l usu'ua polriosła śrrrierc, a 40 UsółJ (4t'3 '%) d,łzuaio ubr'azeir ciała.
w 66? (60'7%) przypdkab &sz'ło & kolizji dłogowych bez obraż-eń u razestników;

najcclrarric rrx picszcgu. w j7 (4Ź'U 9ó') przypal'ikarlr doszłr-r do wypaclków z obrażerriłurri, rv
których 4 csoby { 44'4%) poniłsłł ś;r'ięłć' a 4l osob (37,3 %) doz-nało obrażeń cieła.
w 42 (]'8 '|b) plzy paókach tlos:rltl dtl kolizji tlltlgowycll bęz obttŻęit uczcstnilów;

rłyvrrieenie Ę pojrzdu. w l l {l 2,5 % ) prz'ypd'kac,h dosz.ło do wypadków z obraż.eniałni, w
któl ycll 4 osoby zgirięły {44'4%), a 9 osób ({i'Ż96) do.,rałU oLlr'ażei ciala_ w 7'J ('t,a %)
przypadkach doszło do kołizji drogowych bez obłaż.eń u wzestników;

rrajeelrarrit nł przeszl'otlę. w 1 \1,9% ) przypatl!'auh tluslo r1o wyparlŁów z ubrażcl alni' w
kt5łycŁ aikt nie zgin$ {o,0%), a r,4 osób (12'7 Yo) doznab obfaż€ń ciała' W 82 (7,5 %)
prą.pókrc,h doszło do kolizji drrrgowych bez obfaż€ń u rc7oselików

ł łzy cza ny wypsdków d rogowy*h

Nąjl.'ęcej lvypadków spowtxluwali lricrujący, tj. 69 \'l8,4:%),luLuruitlsi z rvhy picszyoh
zaistniało l7 wypdków (l9,3%). wspohłitła zaistniała w 2 wypadkacb'

Dtr ptxistttwt-lwy ell' 1srzyczy lt uujących wpływ rla ptlrłslilwalie wypatrŁów rJruguwyclr z wirry
kierujryych naleĘ ralicłry ł :

nicdasttrsuwarr.ic prędkości rlu warurrŁów ruc}ru byłtl pILycŻyLĄ 23 rvypatlków (26'1%i), w
klórych 6 osob poniosło śmierc, a 32 osołly domało obrażeń;

ńcurizitltłit pitrwszcńliwa prĄaaóu było 1xzyezyltą 1Ż wypadŁów (l'3,6%), w kióryulr
nikt nie z-giłął' a 1 9 osob doz-nało oŁ}raż'€ń;

uieprawidlrrwe plzcjeżrliałie plz'ejść dia pieszyclr byłu przyozyllą l0 wypad}'órv (i l,7 ?b), rv
których niłt nie zgiĄ' l2 osb doznało obrażeń ciałą

łisŻlch{rwgnic bezpitczocj orllcglości do pojazrlu poprz*lłająccgo było przyczylrą
5 wypadków {5'7 %)'w ktłryłh nikt fii€ 7€inął, a 7 osób doznało obrałeił;

nieprarvitllcwt rtlaBcvYry wyprł'edzłuĘ ołrijauie i wyrnijauia były przyczylrą 10 rvyparli'ów
( l l'4%)' w których l osoba zgitlęłą a ll osob fuz.nało obraień;

jazrla dcprawirilrrwą strrrr-łą drogi była pfzyozyrrą 4 wypatików (4,5 /o) tł lttórych uikt łie
zę1Ą a4dłzłdo o1lłłżłń-

Do pcltistiewow y ch przyczyll łującył'lr wpływ lra 1ruwslawatic wypar.iLów łJrugowycir z wiłly osób
piesrych należry raliłz:yć:

nŁałrc,żne w.jśeie n4 jezdnĘ przed jadąrym pojazdem było przyczyną 10 wypa&ó*_
{ł l'4%)' w l'tóryclr lostli-la zgiuęla, a 9 osób dozrłdo obraŻr1l;

Fx}racr*nie jezdni w miejsc* Biedo'.wolonym była prryczryną l wypadŁu ( 1'l%)' w
którynl rlikL ńe zgirą|, a l usoba tlołrała obfcrŹcń;

st.nie ne jez'dni' leźrłie było perycrryną3 *ypadków(3 
'4%}, 

w których nikt nic zęsns ' a 3
osrlby dozrłrły oLllżcir ciala.

chodz€Di€ niepranidłową sfroną drogi było ptzrycz:yną l wypadku {l 'l %) w ktorych nikt nie
zy;nĄ a I rrsoba ztrstała rarrlre

wejśeie na jczdnę prły fzerworrym świełłe było prrycŻ}yłą 1 wypadku (i'i%) w lĆorym ł
osoba zginęła i nikt nie doznał obrażrń cieła.



Prryłz'yny kolizji drtg+*1-'i h

I)o podsfawow1.ch prryłzsn nlających rłpĘm'na potstawanie kolizji drogowych rla}xż'y za1ixzyć:

rriglusiusuwa*it prętiŁośti du warurrŁórł ruciru byiu przycLyllą powsiarlia i 97 Lr'li'j,
{t7,e %};

nieutlz.ielenie pierwszcństwa przejaztiu bylo 1lrzyazynąpowsi.arria I'l1 fu|ujl ( 16,|%);
aieprawidłowe cofanie było przyczyną pows&nia 55 kolizji (5,0 %);
lricprawirlłowc rxlurewfy wyprzcrlzarria, ourijauia i rłyurijalił by|y przy czy ttą po wstar a

1Ż3 kolizii (1l}. %s\;

uiezacfuirwarrie lrezpieczłej rlrlleglrrści nięrlay pujazdani bylo przycLyr|ą powsrarria l94
koliz,it(17,7 %):

Sprawcy zdarzŁń drogowyeb

rrv 9 (lt}'2%} rvyparliraclr {2,J'09:t1 sprawcarrri byli nictrzeźwi lricrujący. W wypiliiir'aclr tyoh rrii'i
nie zginął' a 14 ośb odniosło obrażenia. Niea'zeźwi kierujący spfawcy wypadków drogowych
poruszali sĘ samocMami osobowymi.

Natomiast w 54 { 4,y/o) kolŁj*ch (2009 - 5 l ) spawcarni byli nietrzeźri kieraiący.

Hietrzcźlry pieszy był sprawcą 2 wypadków drogowych i 2 koiizji drogowych.

Cudzozierncy lie byli spnwcanri wypadkóą lecz byli sptawcami 5l kołizji drogowych .

ZJ'arz'enia drogrrw* wg mĘsca zaistłienia
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Zdarzłnia drogowe wg kategilr:i ał'.gi

i.la.il,lgacir i uiicacil irrajowycir otirrrri.ul,,aruu 2ó wypirtikórł, <irugorvycir (ŻaBl. - 41s, rv kióryoh 3
osoby poniosło śmierc (2009 r. _ 4)'27 dozłało oblażeń ciała (2009 r. _ 41) i zaistniało 374 kolizii
drogowyołr (Ż009 r. - 3Ż6ł'
Długość dóg kajowych wynosi 62p km.

}.,la rirt-'gauil i uliUącil wujewódzkich <r<Intltorvtrno 22 wypauki <lrogowe (2Ó0v r' _ 30)' w któryclr 2
osoby zginęło (2ffi9 r. _ 5)' 28 doaało obfażEń ciała (2009 r. 42) i zaistrriało ?25 kaliĄi
ł.lrogorvyoh 12009 r' Ż31j.
Długość dńg wojewćdz'kich wynosi 77,9 kłn_

Na drogacłr powiatrrwyclr odnotowano 3l u,ypa<lków drogorł,yclt (2009 r. - b), w kióryoh 4 osoby
zgiĘły (2009 r. - l)' 45 doznało ab/ażEA ciała (2009 r.'33) i zaistniało 399 kolizji drogowycb
|Żtl{B r. _ Ż84,}.

Dfugojść drcg powiatowych wynosi 422,0 km.

Na dr<lga<;łl gurinnych i lł,erł,nętrzlrrych odłlotowano 9 wypa<lków c{rogowych (ŻtDg _ 7 ), u, których
nikt *ie ?Ę|n4' ( Ż009-1) ą l0 osob domało obłazeń ciała (2009_8i i zaisłniało 101 kolizji
dtogolłych (2009- łQl )_

Drogi najbard ńej zagrażone
NajbardzĘ zagrożonymi wypadkami ądrogi :

s li - 4 oclgirrek Wierzbła -. Korczowa , tiługość <lrc'gi 45,6 krn , orirtoiowantl 18
wypadłów (20a9 t. t 27)' łł których 2 osoby poniosło Śnierć (2009 t. _ 4), a t 9 osob dozrgło
obraŹcń ciała (Ż009 r' _ 33)' Z$oszono 30J kolizji drogtlwyołr 1ż009 r. - Ż64). NajwięŁsze
zagrłŻenie x'ypadkałni występuje: w Jałosłayriu ul. 3 Maja - 1 rłypadek w tym 1 ze skutkiełn
śrnieńeinyrrl, 0 clsób rannyoil, ul. Jana Parłła ll - 6 wypadkórv z 7 osobami rarrnymi orerz 1ywonia
- 1 wypadek ze skułkienr śmiertelnym.

nr K - 7'1 t]tlciłek JałosIaw - Wula Buehowcka tlługość tlrogi 17'l km, odnotowarro 8
wy@ków w których 1 osoba zgięła a 8 domało obrażeń ciała. Zgłoszono ó9 kolizji dłrrgowyeil_
Największe zagns'Żenie wyslępuje rv m-oi Pełkir ę - 4 wypadki w któryoh obruŻeh ciała <Joanało 5
osob, Jarosław ul. Kn'El Pełkn'lski - 2 wypadki gdzie obrazeń ciała doznĄ 2 osoby oraz u!.
Kraszewskiego, gdzie w 1 łypadku 1 osobazgięła_

s!'u.J * 88t odoinek Jaroslaw _ Fruchłik długośÓ <lrogi 19,3 krn, o(fuioto\Ą, ro 7
xypadków (2009 r- - 8), w których nikt nie zgiĘ (2009 r. _ 0)' a I i ośłl dozndo obra:żeń ciała
(Ź009 r. _ 8). Żgłoszt:llo 8l kolizji dr'ogtlwyułr 12009 r. _ 76)' Największc zagroknie występuje: w
rejonie gniny Ronłienica (4 wypadki' ó osob rannych) oraz Jarosław ul. Pruchnicka 2 wypadki
i 2 osoby ranłe.

lr W - 8ó5 orlcinek Jaroslaw - WóLka Zapalrrwska tlługości 20's km, otintlt'o..vai,tro i9
wypadków w których 2 osotly zginęĘ a 9 odniosło obrażenia. Zgłosr'ołn 94 kolizji
Największe zagroŻertle rvypadkłuni wys1ępuje: Szówsho _ 1 wypa<lek, gdzie 5 osób cloznłrłrr
obrażeń ciałą Koniacńw _ l wypadek gdzie 1 osoba ranną Ryszłovra Wola - 3 wypadki gdzie 2
osoby zginęły i 4 do'znało obrazeń ciała. Zapa}ów _ 2 wypadki, gdzie 2 osoby dozrrały obrażeń
-i-t-



vł iiła/Ja\ł

iiajęży siwięrtjziu, że si-au bczpicczcirsilva rv ruolru tirugtlrvyrrt w porviccic jatrsławski-u rra
i'rŻĆstfze1ri roku 20 ł 0 degł dałszej poprawie . Zauwai:yć na.łeży' że nąstąpił spadsk zdałzen z ilaśrcią
osob śmicrtęlnycil w wypatiŁaoh tirogrrwycir o ) t1. 18'Ż% przy jctiltuuzcslryur spatiku iitlŚgi osó'o z
obfarrniami łiała o 24 t1. L7 

'9o/o' 
oraz spadek ilości wypadłów drogowych o 15 tj. 14'5%. Jest tc

tendelroja stałego spadi<u pawyzszyci| Zóu-Iśi na przeslrze i l'dt 2w1 -Żvlv i jak wynika z ,dializy 
1

danych słatystycmych zagrożenie wypadkami drogowyni i ich skutkami w roku 2010 iost
najniŹ$ze w osłahrĘ df,kadzi€ tj. lar 200ł _ 2ołs.

ł;:łw'ażyć rjaleŻy jeórak niepok<-ljący wzxÓst zhgroi.,ęlria bczpieczeństwa na drogach
łvojewódzkich i powiatowych w sz*zególrrości na drodze W_865 w Ęonie grniny Wiąownica,
gdńe zginę|y 2 osoby clraz: na obszarzę tiróg powiatowyoh gnirry Laszkj, gllĄe zgirręła l osobi:-
Zadowołenie moze budzić utrzymywaaie się stosunkowo niskiego poziomu wypadków zę skutłiem
śrrrierteilryrn na trłuic K-4 <lro<ize <r rclatywrrie największyrn naLęŻetńu r'uctru w Ęorrie ptlwiatu.
Syłuacja ta jest odzwiereiedięnięm angażowania w Ęoaie trasy K_4 codziennego patrolu w ramach
CentraiĄ Kutlrtlyrratji 'Irasy E_40 aie powtxluje równlęż trgrat uzerrie rtozliwośr.:i Ligrowłuria
parroli Wydziału Ruchu Drogowego w inne rejony powiałł .

w celu poprawy istniejryego stanu należy:

l. wykorzystać w mzrksymainym slopniu <itl słuzby na tcrenie powiatu .iarosławskieg+
nieozrrakowany radiorvóz opeł Vectra z wideo-rejestratoręm cęlem eliminac.ii wyktoczeń
Łlędąr:ych główlą przyczyną wypaiików drogowych jak lez elimirrowirnia z ruchu
nietrzeźv,ly ch kierujpych-
Kierować w szczegó|ru:ści w rcjon grrńny Radynrno posiatlany łbto _ratiar celem
utrz.ymania istnĘąpego stanu z jedrroczesnym kierowaniem t€go sprzętu w rejcłły
występowania waos|u'zdaLrzęi\ drogowyoh w szczególłrrśoi reion <iróg K_77 i w-865'

3. W miarę mozliwości w Ęm wynikających z planowarłiem koordyrracji trasy E-40 pfz€suwac
czasowo na&ór patroii ruchu drogowego z Ęonu 1rruy E_40 w rejony występującęgo
lłzrostu zagrcż€ń wypadkowc9ię

4' SzczegÓinym natlu.:łęrrl objąć, pieszych, rvzrrróo restrykoje wykroczeń pł:pełrlianyah pvrz
pieszych jak tŁż względm pieszych, stanowiryych bezpośrednią płZytTyłĘ
najpoważniejszych z arzrił. w Ęm ze skutkami śmiertelnynłi-

Z'agrażenia:

Trwająca obecruę budowa drogi obwoclowej miłxta Jirrosław.ia jaŁ |ez r1wtlr.t uticil*,j*"
Autostrady A-4 , Kołpzowa - Radymno i Rdymno _ Wierzbna i zwięanę 7 tym nasyc€{ri€
pc;j'az'd:arni powod'uje na telen.ie mias1a Jar<lsławia zlacane spowoinienie ructru ocizrvierciediająoe
się tworzeniem w godzirrach szczytu korków nie tylko na trasie K-4 lecz rówlrięż rra odcinkach dróg
wr'ljewódzliich w_B65 i W_880. Stanowi g}ównąpruyczynę abc:ł}ego wzrostu kolizji drogowych, a
przy oganiczaniu pĘdkości ma rownież niebagatełny wpływ na ograniczenie poważnych sku&ów
'a}zrrzeil <kagawych. Bior.p pod uwagę tenniny <rcldrutia irrwcsiycji tj' I połowa roku Ża12 ła1eŻy
spodziewac się wówczas znmznęEo wzmstu pĘdkości na porłstająłych odcinkach dńg a pzy ty*
rówrrieŻ wzroslu prętikoŚci na tirogaoh rniirsia Jirrosławia na skutęk ich otlcią2'errią co w rezul.zLcię
moż-e prowadzić do mrcmego zwiększenia poważnych zdarzei w tym zę skutkami śmierteĘmi.

Ż.
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