
Lp. Gmina Nr drogi Miejscowość Propozycja zadania BRD Uzasadnienie wnioskodawcy

1 Czernichów 2186 K Czernichów, ul. Podgórki 36 i 38 Znak aktywny podwójny.

Użytkownicy drogi na tym odcinku nadmiernie przekraczają prędkość i 

stwarzają niebezpieczeństwo dla poruszających się pieszych. Droga 

posiada liczne zakręty.

2 Iwanowice 1172K
Grzegorzowice Wielkie, w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi.
Ustawienie wyświetlacza prędkości.

Ruch samochodowy wzmożony, trasa prowadząca z sąsiedniej gminy w 

kierunku Krakowa, znaczne przekraczania prędkości na drodze o 

ograniczonej widoczności ze względu na liczne łuki.

3
Kocmyrzów - 

Luborzyca 
1235K Goszyce Wyświetlacz prędkości. Duże prędkości w rejonie szkoły.

4 Liszki 2191K Mników Wyświetlacz prędkości Poprawa bezpieczeństwa.

5 Mogilany K2173
Mogilany, przed Rynkiem od strony 

ul. Skawińskiej

Montaż wyświetlacza prędkości 

rzeczywistej.

Teren zabudowy-centrum miejscowości,  gdzie kierowcy nie 

dostosowują prędkości do obowiązujących przepisów. Poprawa 

bezpieczeństwa. Gmina pokryje 50% kosztów.

6 Skawina 2174K
Skawina ul. Korabnicka, rejon 

Szkoły Podstawowej nr 1 (OZE+)

Montaż wyświetlacza rzeczywistej 

prędkości przed szkołą dla kierunku 

Libertów – Skawina. W przypadku 

uwzględnienia w ramach zadań IS na 

2020 r. budowy wzbudzanej sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych w 

rejonie szkoły Gmina dokona weryfikacji 

lokalizacji wyświetlacza na inną.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie dzieci zmierzających do 

szkoły. Częste przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących.

7 Słomniki 2161K

Ratajów, przed skrzyżowaniem z 

DG 601778K. Skrzyżowanie w 

obrębie zakładu Felix

Wyświetlacz prędkości rzeczywistej. Duża ilość wypadków drogowych.

8 Zabierzów 2121K Aleksandrowice
Wyświetlacz prędkości w centrum 

miejscowiści. 
Poprawa bezpieczeństwa.

9 Zielonki 2133K

Grębynice ul. Orlich Gniazd na 

odcinku pomiędzy granicą z gminą 

Skała a skrzyżowaniem z ul. 

Orzechową

Zamontowanie wyświetlacza prędkości 

rzeczywistej w ramach pilotażu projektu 

droga OZE+.

Konieczność wykonania zadania w zakresie BRD zgłaszana przez 

przedstawicieli lokalnej społeczności.

10 Michałowice 2293K Raciborowice Wyświetlacz prędkości . Poprawa bezpieczeństwa.

11 Wielka Wieś 2130K Bębło, ul. Na Dolinkę
Sygnalizator prędkości na wysokości 

działki nr 401/2.

Należy zmniejszyć prędkość pojazdów w obrębie zamieszkałym i 

zabudowanym. Droga na tym odcinku ma równy i długi profil 

podłużny. Przyczynia się to do zwiększenia prędkości pojazdów, 

tworząc zagrożenie dla ruchu drogowego i pieszego. Sygnalizator 

winien być zamontowany po prawej stronie w kierunku Będkowic.

12 Świątniki Górne 1992K
Zespół Szkół w Światnikach 

Górnych.
Wyświetlacz prędkości . Poprawa bezpieczeństwa.

Lokalizacja wyświetlaczy zaproponowana do realizacji we współfinansowaniu z zainteresowanymi Gminami. 


