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W związku z wdrożeniem nowej organizacji ruchu na Osiedlu Słowińskim w Słupsku
od 15 grudnia 2016 roku, które jest niewątpliwie nowatorskim rozwiązaniem jak na warunki
dotychczasowych organizacji ruchu w Słupsku (aczkolwiek mieszczącym się w przepisach
prawa o ruchu drogowym) - poniżej przedstawiam spostrzeżenia wynikające z własnych
obserwacji po wdrożeniu nowej organizacji, spostrzeżeń instruktorów i egzaminatorów z
procesu szkolenia i egzaminowania a także indywidualnych osób które zgłaszają różnorodne
spostrzeżenia dot. tej nowej organizacji ruchu.
Na etapie konsultacji, miejski inżynier ruchu skierował do mnie prośbę o zaopiniowanie
nowego projektu organizacji ruchu co uczyniłem w swojej dość obszernej opinii, wskazując
na pozytywne generalne założenia wdrożenia tego projektu na tym obszarze, jednak
przedstawiłem także dość dużo zastrzeżeń i wniosków których spełnienie mogłoby jeszcze
bardziej usprawnić tą organizację ruchu a także wyeliminować potencjalne zagrożenia które
mogły by wystąpić po wdrożeniu w życie tego projektu.
Właśnie w niniejszym piśmie ponownie chciałbym zwrócić uwagę na niektóre z nich , ale z
uwzględnieniem opinii o których wspomniałem na wstępie i których wdrożenie jest moim
zdaniem niezbędne.
Generalnie we wnioskach nie ma żądania powrotu do poprzedniej organizacji bowiem cel
podstawowy wdrożenia tych zmian - uspokojenie ruchu w obszarze w którym z różnych
względów o których pisałem w swojej opinii - został lub zostanie osiągnięty.
Jednak przyzwyczajenia i dotychczasowe standardy organizacji ruchu odbiegały od
wdrożonych obecnie rozwiązań co wymaga skrupulatnego informowania uczestników
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poprzez dostępne w prawie o ruchu drogowym rozwiązania prawne i techniczno
organizacyjne.
Na pierwszy rzut oka widać jednak, że przy okazji osiągnięcia zamierzonego celu
podstawowego, zarządca ruchu pod pretekstem tego rozwiązania oczekuje istotnego efektu
kosztowego poprzez istotne zmniejszenie oznakowania poziomego i pionowego w tym
obszarze.
Obawiam się że nacisk na ten aspekt nowej organizacji ruchu może częściowo zniweczyć cel
podstawowy.
Generalnie w prawie o ruchu drogowym ustawodawca przewidział w takich sytuacji przepis
w postaci ustanowienia znaku ostrzegawczego A-5 „skrzyżowanie dróg” który ostrzega o
skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.
Ten właśnie znak według intencji ustawodawcy stosuje się głownie w obszarze zabudowanym
(rzadko poza obszarem zabudowanym), bo jak wynika z definicji ogólnej dot. znaków
ostrzegawczych - znaki te uprzedzają o miejscach na drodze w których występuje lub może
występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązują uczestników do zachowania szczególnej
ostrożności.
Rezygnacja zarządcy drogi z uprzedzenia kierujących pojazdami o takich miejscach
niebezpiecznych poprzez znak pionowy A-5 zmniejsza obciążenie odpowiedzialnością
kierującego w przypadku spowodowanie zdarzenia drogowego w takim miejscu. Z pewnością
nie zdejmuje z kierującego pełnej odpowiedzialności bo temu ma przeciwdziałać art. 25 ust 1
prawa o ruchu drogowym, ale daje argument kierującemu że przyczyną takiego zdarzenie
było niewłaściwe lub niepełne oznakowanie w tym miejscu.
Przepisy dotyczące oznakowania znakiem A-5 są dość jednoznaczne i w wielu sytuacjach
dostarczają kierującemu argumentacji na dowód złego lub niepełnego oznakowania takiego
miejsca uznanego przez ustawodawcę w oparciu o art. 25 ust 1 za miejsce niebezpieczne.
W tym miejscu zacytuję przepis 2.2.5 „skrzyżowanie dróg” Dziennik ustaw „załącznik do
nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku „w sprawie szczegółowych warunków
technicznych do znaków drogowych i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
2.2.5 Skrzyzowanie dróg
Znak A-5 „skrzyżowanie dróg” stosuje się przed skrzyżowaniem dróg z których żadnej nie
nadano pierwszeństwa.
Znak A-5 stosuje się w obszarze zabudowanym jeżeli :
-na skrzyżowaniu występuje wlot drogi która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo
nadane znakiem D-1 A-6 A do A6d lub A6e.
-W przypadku gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących
lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.
Zasadę nienadawania pierwszeństwa na skrzyżowaniu stosuje się w szczególności na
drogach klas L i D jeżeli nateżenie ruchu na wlotach są dużo mniejsze niż ich
przepustowość i zapewniony jest dostateczny poziom swobody ruchu. Rozwiązanie takie
stanowi naturalny element uspokojenia ruchu w obszarze zabudowanym. Znak A-5 umieszcza
się na wszystkich wlotach skrzyżowania.
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Chciałbym zwrócić uwagę na moje podkreślenia i wytłuszczenia tekstu w w/w przepisie
sugerując jednocześnie, że znaki pionowe ostrzegawcze według A-5 powinny być
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umieszczone na wlotach skrzyżowań równorzędnych wszędzie a w przypadku dbałości
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