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1.

Wstęp

Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Miasta Józefów,
został stworzony z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców gminy.
Józefów, będący gminą miejską, położony jest w centralnej części
Województwa Mazowieckiego. Należy do Powiatu Otwockiego. Wschodnią
granicę Józefowa wyznacza rzeka Świder, zachodnią natomiast – Wisła.
Miasto zajmuje obszar o powierzchni 2.389 ha i jest oddalone od centrum
Warszawy o 23 km, leżąc pomiędzy trasą Warszawa – Puławy oraz
Warszawa – Lublin. Miasto Józefów jest jednorodne, bez formalnego
podziału na dzielnice.
Przez teren Józefowa przebiegają 2 drogi wojewódzkie oraz 4 drogi
powiatowe o łącznej długości 28 km. Poza drogami wojewódzkimi
i powiatowymi w mieście występują drogi gminne zapewniające powiązania
lokalne. Długość dróg gminnych wynosi 153 km. Utwardzonych z tego jest
jedynie 34,6 km. Kształtowanie zasad wzajemnych połączeń w ramach
układów drogowo – ulicznych na terenie miast, takich jak Józefów, opiera
się m.in. na następujących założeniach:
•

drogi zaliczane do układu podstawowego powinny przede wszystkim
wiązać dany układ z układem nadrzędnym (w tym przypadku
krajowym),

•

drogi zbiorcze, w wybranych przypadkach zaliczane zarówno do
układu podstawowego jak i do uzupełniającego (lokalnego) powinny
gwarantować powiązania pomiędzy poszczególnymi podobszarami
miasta i ważnymi obiektami (urzędy, stacja PKP, centra handlowe)
oraz łączyć je z trasami układu podstawowego, pozostałe drogi
układu lokalnego przede wszystkim powinny dawać możliwość
powiązań z zabudową mieszkaniową i innymi obiektami, a w
wybranych, uzasadnionych przypadkach powinny także zapewniać
możliwość przepływu dla ruchów o charakterze obszarowym (w skali
miasta).
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Oceniając wstępnie w tym kontekście sytuację, z jaką mamy do czynienia w
ramach układu drogowo ulicznego na terenie Józefowa, należy stwierdzić,
że stanowiące na tym obszarze odpowiedniki połączeń, zaliczanych do
układu podstawowego drogi:
•

droga wojewódzka nr 721, przebiegająca po śladzie ulic: Kardynała
Wyszyńskiego, Wawerskiej, Jarosławskiej i Wiązowskiej;

•

droga wojewódzka nr 801, - ul. Nadwiślańska (od południowej do
północnej granicy miasta);

•

droga powiatowa nr 2765W, - ul. Marszałka Piłsudskiego (na
odcinku od rz. Świder do północnej granicy miasta);

•

droga powiatowa nr 2766W, - ul. 3 Maja (na odcinku drogi
wojewódzkiej 721 do północnej granicy miasta;

•

droga powiatowa nr 2767W, - ul. Kardynała Wyszyńskiego (na
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do ul. Marszałka Piłsudskiego);

•

droga powiatowa nr 2768W, - ul. Graniczna (na odcinku od ul.
Marsz. Piłsudskiego do drogi wojewódzkiej nr 801);

•

droga powiatowa nr 2769W, - ul. Gen. Sikorskiego (od drogi
wojewódzkiej nr 721 do północnej granicy miasta);

•

droga

powiatowa

nr

2770W,

-

ul.

Nadwiślańska

(od

drogi

wojewódzkiej nr 801 do granic miasta/rz. Świder)
nie posiadają w zasadzie istotnych ograniczeń, jeżeli chodzi o ich
dostępność

z

poziomu

sieci

dróg

gminnych

i

innych

powiązań

wewnętrznych, składających się na układ uzupełniający (lokalny) na
terenie miasta.
Istotną

rolę

w

sposobie

organizacji

rozkładu

i

przepływu

ruchów

tranzytowych na terenie miasta oraz w zakresie swobody powiązań
lokalnych ma również linia kolejowa (tzw. linia otwocka), zlokalizowana
osiowo na kierunku północny zachód – południowy wschód, dzieląca
wyraźnie miasto na dwie części.
Łączna długość odcinków dróg publicznych na terenie miasta
Józefowa wynosi obecnie około 181 km, z czego w ramach tej sieci,
odcinki dróg gminnych, stanowią około 85% (ok.153 km).
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Istniejący

układ

drogowo-uliczny

na

tle

obszaru

całego

miasta

charakteryzują dodatkowo poniższe wskaźniki:
•

gęstość zaludnienia - 703 mieszk. / km2 (przy wskaźniku 92,8
mieszk./1 km sieci dróg publicznych i wskaźniku 111,3 mieszk./1
km sieci dróg gminnych),

•

gęstość sieci drogowej: 7,573 km/km2 (drogi publiczne),w tym
drogi gminne 6,485 km/km2 i drogi wyższych kategorii 1,088
km/km2.

Na terenie miasta obecnie w sposób zorganizowany wydzielone jest 119
miejsc do parkowania. Komunikacja zbiorowa (autobusy) prowadzona jest
tylko po ulicach wyższej kategorii (ul. Piłsudskiego, ul. Sikorskiego
i ul. Nadwiślańska) i na tych ciągach zlokalizowano jej przystanki.
2. Układ komunikacyjny miasta (drogi gminne) – stan istniejący
W większości przypadków na terenie Józefowa obsługa stref zamieszkania
odbywa się ulicami na których widoczny jest podział funkcjonalny
przekroju ulicy na jezdnię i chodnik. Niejednokrotnie mamy jednak do
czynienia również z sytuacjami, gdy nie występuję fizyczne rozgraniczenie
jezdni i chodnika (który czasami nawet nie występuje) krawężnikiem i ciąg
danej ulicy nabiera charakteru ciągu pieszo – jezdnego, gdzie strefa ruchu
pieszego nieuchronnie przenika się ze strefą ruchu kołowego. Sytuacje
w przypadku pojawienia się zwiększonych natężeń ruchu w rejonach silnie
zurbanizowanych

prowadzą

do

drastycznego

pogorszenia

warunków

bezpieczeństwa ruchu i warunków środowiskowych. Jednym ze znaczących
powodów takiego stanu rzeczy jest m.in. pojawienie się w tych rejonach
ruchu kołowego, niezwiązanego z danym obszarem (ruch tranzytowy).
Eliminacja

tego

rodzaju

sytuacji,

sprowadzająca

się

jedynie

do

wprowadzenia ograniczeń tonażowych i gabarytowych lub ograniczeń w
zakresie parkowania i postoju w formie oznakowania poziomego i
pionowego, jak potwierdza praktyka, nie sprawdza się (konieczne jest
zatem sięgnięcie do sprawdzonych doświadczeń i rozwiązań, polegających
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na idących dalej zmianach funkcjonalnych i technicznych w obrębie
danego układu drogowo-ulicznego.
Rozwiązania te mogą być oparte o:
•

zmiany organizacji ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań
polegających

na

wprowadzaniu

systemu

połączeń

jednokierunkowych oraz ograniczeń w relacjach skrętnych na danym
obszarze,
•

zmiany funkcjonalne w obrębie korytarza drogi, polegające na
wyodrębnianiu stref dla ruchu kołowego, pieszych, rowerowego,
autobusów itp.

•

zmiany funkcjonalne w przekroju poprzecznym drogi / ulicy oraz
powiązane z tym zmiany sposobu prowadzenia toru jazdy pojazdów
na danym odcinku drogi,

•

zmiany funkcjonalne, polegające na wprowadzaniu w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, rozwiązań typu „strefa zamieszkania”,
oznaczanych znakami informacyjnymi D-40 i D-41, w obrębie
których ruch pieszych i ruch kołowy odbywają się na równorzędnych
prawach i zasadach lub przynajmniej ograniczenie w obrębie strefy
prędkości do 30 km/h.

3. Cel ogólny Programu Poprawy Bezpieczeństwa.
Celem Programu Poprawy Bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta
Józefów jest dążenie do całkowitego zlikwidowania liczby śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych oraz liczby ofiar ciężko rannych w wypadkach
drogowych. Na podstawie danych otrzymanych od z Sekcji Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, w roku 2008 na drogach gminnych
Miasta Józefowa w wypadkach drogowych zginęła 1 osoba i 5 osób zostało
ciężko rannych.
Oprócz

przyczyniania

się

do

realizacji

celu

głównego,

jakim

jest

zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ich ofiar, Program Poprawy
BRD dla miasta Józefowa przynosi szereg specyficznych korzyści które
stanowią o jego wartości dodanej:
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•

poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców poprzez
zmniejszenie zagrożenia związanego z ruchem drogowym;

•

stworzenie

uznania

dla

BRD

w

społecznościach

lokalnych,

unaocznienie mieszkańcom że działania na rzecz Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego służą poprawie jakości zdrowia i życia ich samych
oraz ich dzieci;
•

wzrost świadomości, promowanie jakości i dobrych praktyk oraz
właściwego podejścia do Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pośród
władz lokalnych, administracji drogowej i wykonawców;

•

aktywizacja

przedsiębiorstw

lokalnych

(duże

firmy

nie

są

zainteresowane kontraktami o relatywnie niskiej wartości) i tworzenie
dodatkowych miejsc pracy w regionie dzięki zapewnieniu bezpiecznej
infrastruktury drogowej.
Długofalowym celem programu jest wzmocnienie spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej miasta Józefów oraz całego regionu, wzrost
jego konkurencyjności w zintegrowanej Europie oraz przeciwdziałanie jego
marginalizacji.
4. Cele szczegółowe oraz kierunki działań
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie
miejskiej Józefów należy zastosować środki edukacyjne, inżynierskie
i prewencyjne. Biorąc powyższe pod uwagę w programie wyróżniono 5
celów szczegółowych, które obejmują zarówno działania organizacyjne jak
i

działania

usprawniające

funkcjonowanie

Programu

poprawy

BRD

w gminie.
a)

Cel

1:

Stworzenie

podstaw

do

prowadzenia

skutecznych

i

długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
b)

Cel

2:

Ochrona

pieszych

i

rowerzystów

ze

szczególnym

uwzględnieniem dzieci,
c)

Cel

3:

Kształtowanie

bezpiecznych

postaw

uczestników

drogowego,
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d)

Cel 4: Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej,

e)

Cel 5: Zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków drogowych,

Do każdego cel szczegółowego przyporządkowano po kilka priorytetów.
Ad. a Cel 1 – Stworzenie podstaw do prowadzenia skutecznych
i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Powszechne

wdrażanie

środków

poprawy

bezpieczeństwa

ruchu

wymaga usprawnień w zakresie struktur organizacyjnych i kadry.
Należy

zatem

skoncentrować

się

na

działaniach,

dla

których

opracowanie programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w
mieście Józefów, powinno stanowić punkt wyjścia. Oto najważniejsze
zadania:
•

powołanie Gminnej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Gminnej

Rady BRD),
•

wdrożenie

audytu

projektowania

i

BRD

jako

wykonania

systemu

inwestycji

kontroli

drogowych

planowania,

pod

względem

bezpieczeństwa ruchu,
•

stworzenie systemu stałego monitoringu BRD, a w pierwszej kolejności
wykonanie diagnozy BRD w całej gminie,

•

opracowanie i wdrożenie systemu finansowania zagadnień związanych
z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

•

usprawnienie zasad komunikowania się ze społeczeństwem,

•

edukacja dzieci w szkołach i przedszkolach.

Kolejność realizacji zadań powinna wynikać z założenia, że na początku
wdrażania Programu powinny być podejmowane działania związane z
uruchomieniem

systemu

BRD

wsparte

wykonywaniem

planów

inwestycyjnych. Należy monitorować prowadzone działania i w razie
konieczności wprowadzać korekty do Programu.
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Ad. b Cel

2:

Ochrona

pieszych

i

rowerzystów

ze

szczególnym

uwzględnieniem dzieci.
Piesi

należą

do

grupy

największego

ryzyka

bycia

ofiarą

wypadku

drogowego. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, dzieci i rowerzystów, wiąże
się z koniecznością udoskonalenia systemu edukacji i komunikacji ze
społeczeństwem,
rowerzystów

unowocześnienia

oraz

powszechnym

nadzoru

nad

stosowaniu

ruchem

pieszych

drogowych

i

środków

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, chroniących pieszych i rowerzystów.
Działania

te

powinny

doprowadzić

do

wyeliminowania

udziału

niechronionych uczestników ruchu jako ofiar wypadków.
Ad. c Cel 3: Kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu
drogowego.
Nadmierna prędkość, przejazd na sygnale czerwonym, ignorowanie praw
innych uczestników ruchu, jazda pod wpływem alkoholu, nie stosowanie
zabezpieczeń

w

pojazdach

to

najczęściej

występujące

niebezpieczne

i agresywne zachowania kierowców. Takie zachowania uczestników ruchu
drogowego są okolicznością występującą przy wypadkach drogowych
o dużej ciężkości. Istnieje więc pilna potrzeba dokonania zmian zachowań
uczestników ruchu drogowego.
Działania te powinny zmierzać do:
•

podniesienia

świadomości

społeczeństwa

o

zagrożeniach

występujących w ruchu drogowym,
•

zwiększenia

działań

Policji

oraz

Straży

Miejskiej

na

drogach

i automatyzację rejestracji wykroczeń,
•

podniesienia

poziomu

szkolenia

kierowców,

prowadzenia

akcji

informacyjnych (w tym prowadzenie w palcówkach oświatowych
kursów na karty rowerowe i motorowerowe dla dzieci i młodzieży).
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Należy

także

skupić

się

na

działaniach

wymuszających

poprawne

zachowania uczestników ruchu drogowego poprzez:
•

zastosowanie efektywnych metod nadzoru ruchu drogowego (w tym
wykorzystanie systemu monitoringu wizyjnego miasta w pomocy
identyfikacji ewentualnych zdarzeń i wykroczeń drogowych),

•

zastosowanie drogowych środków fizycznych, a w szczególności
metod uspokajania ruchu.

Ad. d Cel 4: Budowa i utrzymanie bezpiecznej infrastruktury drogowej.
W zakresie drogowych środków poprawy bezpieczeństwa ruchu, należy
wymienić:
•

wykonanie przeglądu głównych ciągów drogowych i ulicznych
(z

punktu

widzenia

BRD

i

wyeliminowanie

ewidentnych

mankamentów sieci drogowej),
•

powszechne promowanie i wdrażanie środków służących rozdzieleniu
funkcji ulic, uspokojeniu ruchu;

•

promowanie i wdrażanie środków zmniejszających wielkość ruchu
samochodowego przez zwiększenie udziału transportu zbiorowego
w przewozach,

•

usuwanie

wielu,

często

drobnych,

wad

i

nieprawidłowości w

geometrii i oznakowaniu dróg,
•

zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo ruchu na etapie
projektowania i planowania dróg oraz obiektów wokół drogi.

Działania te powinny spowodować:
• objęcie audytem BRD wszystkich projektów budowy, przebudowy
i modernizacji dróg,
• eliminację miejsc najbardziej niebezpiecznych,
• uspokojenie ruchu we wszystkich obszarach strefy zamieszkania.
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Ad. e Cel

5:

Zmniejszenie

ciężkości

i

konsekwencji

wypadków

drogowych.
Zmniejszenie ciężkości i konsekwencji wypadków można osiągać poprzez
wielokierunkowe

działania

prewencyjne,

ratownicze,

inżynierskie

i

edukacyjne, a w szczególności poprzez kształtowanie otoczenia drogi
pozbawionego niebezpiecznych obiektów, usprawnienie ratownictwa na
drogach i edukację w zakresie pierwszej pomocy.
W zakresie ratownictwa drogowego niezbędne jest zastosowanie metody
organizacji ruchu umożliwiających przejazd pojazdom spieszącym na
ratunek (drogi pożarowe, priorytety), uzupełnienie wyposażenia jednostek
zajmujących się ratownictwem drogowym.
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5. Infrastruktura drogowa w mieście Józefów
1) Układ komunikacyjny miasta (drogi gminne) – proponowane
kierunki działania:
Selekcja odcinków ulic do budowy lub przebudowy (lub remontu) w celu
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna wynikać z:
•

analizy wyników cyklicznej oceny stanu technicznego nawierzchni na
sieci dróg zarządzanych przez Miasto,

•

Strategii Rozwoju przyjętej dla Miasta, z której wynikać powinny
kierunki rozwoju sieci drogowej,

•

funkcji, jaką drogi pełnią w układzie komunikacyjnym miasta.

W celu ustalenia kolejności inwestowania w drogi w ramach planów
inwestycyjnych, selekcji dokonano kierując się dwoma kryteriami:
1. Kryterium technologicznym, z uwzględnieniem dwóch rozwiązań:
•

technologii obejmującej całkowitą wymianę istniejących warstw
asfaltowych i podbudowy, ich przetworzenie i ponowne wbudowanie
mechaniczne,

jako

powierzchniowym
cechą

podbudowę

zamknięciem

charakterystyczną

tego

stabilizowaną

cementem,

powierzchniowym
rozwiązania

jest

z

utrwaleniem;
efektywność

ekonomiczna dodatnia tylko w przypadku wykonania jednoczesnego
(w ramach jednego zadania) większej liczby dróg; powoduje to
konieczność łączenia szeregu ulic leżących na jednym obszarze do
jednego zadania wykonywanego przez jednego wykonawcę,
•

technologii umożliwiających wykonanie budowy lub przebudowy
każdego odcinka drogi w sposób niezależny.

2. Kryterium funkcjonalnym, przez uwzględnienie roli drogi w sieci dróg
gminnych i kierunku ruchu w układzie; z braku innych danych przyjęto, że
istnieje

następująca

gradacja

funkcjonalna

ulic

(zaczynając

najważniejszych):
•

drogi prowadzące do ul. Sikorskiego i Piłsudskiego

•

drogi prowadzące do ul. 3 Maja,

•

drogi prowadzące do ulicy Kardynała Wyszyńskiego i Granicznej,

•

drogi stanowiące pozostałe połączenia.

Urząd Miasta Józefowa,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, O5-420 Józefów
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Powinny one w głównej mierze prowadzić do eliminowania z danego
obszaru ruchu tranzytowego nie związanego z tym obszarem.
W obrębie typowych stref mieszkaniowych (szczytowe natężenia ruchu na
odcinku drogi nie przekraczające 400 p.u./h), gdzie niezależnie od
wdrażania rozwiązań, porządkujących istniejącą hierarchizację połączeń
drogowych oraz eliminujących lub przynajmniej w znacznej mierze
ograniczających

na

rzecz

ruchów

lokalnych

występowanie

ruchów

tranzytowych, nie związanych z danymi obszarami, w celu poprawy
warunków

bezpieczeństwa

ruchu

w

strefach

zabudowy

typowo

mieszkaniowej, dodatkowo tam gdzie jest to tylko możliwe, należy
uwzględnić wprowadzenie m.in. takich rozwiązań jak :
•

wprowadzenie zasady pierwszeństwa ruchu pieszego i rowerowego w
stosunku do ruchu samochodów (tzw. strefy zamieszkania),

•

jako elementy zagospodarowania i segregacji ruchu należy również
wykorzystywać
jednocześnie

zieleń

i

wykorzystując

tzw.

elementy

możliwości

małej

jakie

architektury,

posługiwanie

się

teksturą, kolorem i typami materiałów stosowanych dla nawierzchni,
•

parkowanie pojazdów dozwolone jest tylko w miejscach do tego
wyznaczonych,

•

prędkość poruszania się pojazdów w ramach tak wyodrębnianych
stref nie powinna przekraczać 20 km/h.

Towarzyszący tego rodzaju przedsięwzięciom efekt tzw. uspokojenia ruchu
może

obejmować

wybrane

ciągi

ulic

lub

całe

podobszary

miasta.

Szczególnie ma to sens w przypadku ulic, które nie mają (nie powinny
mieć) znaczenia tranzytowego i leżą w pobliżu ważniejszych arterii
komunikacyjnych. Środki za pomocą których możliwe byłoby osiągnięcie
założonego celu dzielą się na:
•

administracyjne (oznakowanie pionowe i poziome),

•

organizacyjne (wprowadzenie połączeń / ulic jednokierunkowych),

•

inwestycyjne (tzw. ”zapory” uliczne, przebudowy, wprowadzanie
elementów małej architektury, przekształcenia przekroju drogi /
ulicy, progi, przebrukowania itp.),

Urząd Miasta Józefowa,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, O5-420 Józefów
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Mapa 1.Model sieci dróg w Józefowie

Źródło: Koncepcja budowy dróg gminnych w Józefowie

Urząd Miasta Józefowa,
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2) Wykaz zadań przyjętych do realizacji do roku 2011.
Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz związana z nim
przebudowa i remont dróg lokalnych w gminie, został oparty na Koncepcji
Budowy

Dróg

w

Józefowie.

Odcinki

dróg

przewidzianych

do

remontu/przebudowy rozrzucone są po terenie miasta, a o ich kolejności
zadecydowała funkcja, jaką pełnią.
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę jakości
dróg zapewni miastu w pierwszej kolejności realizacja następujących
zadań:
¾ REMONT UL. LEŚNEJ przewidziany na odcinku od skrzyżowania z
ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja.
Ul. Leśna przeznaczona jest do obsługi ruchu lokalnego w układzie ulic
wewnętrznych

miasta

Józefów.

Obecnie

posiada

nawierzchnię

bitumiczną w złym stanie technicznym. Na całej długości występują
spękania poprzeczne i podłużne. Brak jest bezpiecznego i należytego
chodnika
elementów

umożliwiającego
odwadniających

dojście
tj.

do

szkoły

studzienek

i

przedszkola

ściekowych

i

oraz
studni

kanalizacyjnych przyjmujących wodę z powierzchni jezdni w najniższych
punktach niwelety.
Skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Marsz. Piłsudskiego ma nawierzchnię
asfaltową, ale jego nieuporządkowanie i brak widoczności sprzyja
licznym kolizjom i wypadkom drogowym. Ulica Leśna na odcinku od ul.
Piłsudskiego do ul. 3 Maja otoczona jest zabudową jednorodzinną, a u
zbiegu z ul. Wawerską umożliwia dostęp do

Integracyjnego Centrum

Sportu i Rekreacji (basen, hala sportowa, boiska), Gimnazjum nr 1 (do
którego uczęszcza ok. 700 uczniów), oraz do Przedszkola Miejskiego. Zły
stan techniczny nawierzchni bardzo utrudnia bezpieczne poruszanie się
po

ulicy

oraz

docieranie

do

ICSiR,

Gimnazjum

i

Przedszkola,

mieszkańcom ulicy Leśnej i ulic sąsiadujących, młodzieży, dzieciom oraz
wszystkim osobom korzystającym z ICSiR.
Planowany termin realizacji zadania: 2010 rok.
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¾ REMONT UL. SKŁODOWSKIEJ na odcinku od ul. Sikorskiego do ul.
Kasztanowej.
Przedmiotem inwestycji jest remont jezdni, chodników oraz miejsc
postojowych. Przedmiotowa ulica przeznaczona jest do obsługi ruchu
lokalnego w układzie ulic wewnętrznych miasta. Ulica Skłodowskiej pełni
funkcję ulicy Z (zbiorczej) łączy ulice wewnętrzne z drogą powiatową
(ul. Sikorskiego). Obecnie posiada nawierzchnie bitumiczną w złym
stanie technicznym. Na całej długości występują spękania poprzeczne i
podłużne. Na całym odcinku występują widoczne pasy podłużne
wyremontowane asfaltem lanym lub asfaltobetonem. Nawierzchnia nie
spełnia wymogów ulicy klasy Z dla ruchu KR-2. Brak jest elementów
odwadniających tj. studzienek ściekowych, studni kanalizacyjnych
przyjmujących wodę z powierzchni jezdni w najniższych punktach
niwelety. Istniejące wydzielone miejsca postojowe nie spełniają swej
funkcji – pojazdy blokują jezdnię główną. Przedmiotowa ulica krzyżuje
się z ulicami: Laskową, 15 Sierpnia, Świerkową, Moniuszki, Wrzosową,
Jasną, Kasztanową i Rysią.
Po obu stronach ul. Skłodowskiej zlokalizowana jest zwarta zabudowa
mieszkaniowa niska. Istniejące punkty usługowe, miejska Przychodnia
Zdrowia (obsługująca ok. 18 tyś. mieszkańców), Biblioteka Miejska oraz
zakłady produkcyjne stwarzają potrzebę stworzenia nowych miejsc
postojowych dla samochodów oraz remont złego stanu technicznego
nawierzchni, w celu zniwelowania zagrożeń.
Planowany termin realizacji zadania: 2010 rok.
¾ REMONT

UL.

11

LISTOPADA

na

odcinku

od

skrzyżowania

z

ul. Sikorskiego do ul. Rejtana. Ul. 11 listopada obsługuje ruch lokalny
w układzie ulic wewnętrznych miasta Józefów. Obecnie ul. 11 Listopada
posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Na całym
projektowanym
pozostawiono

odcinku

ulicy

powierzchnie

po

po

ułożeniu

wykopach

kanalizacji

umocnione

tłuczniem

grubości nie spełniającej wymagań określonych normatywem.

Urząd Miasta Józefowa,
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Na całej długości występują lokalne zagłębienia terenu utrudniające
poruszanie się pojazdów. Brak jest elementów odwodniających. W
okresie późnej jesieni i wiosną droga jest trudno przejezdna.
Po

obu

stronach

drogi

zlokalizowana

jest

zwarta

zabudowa

mieszkaniowa. Remont ulicy w wyżej wymienionym zakresie wraz z
budową

chodnika,

wewnętrznego

w

znacznie

Józefowie,

poprawi
a

w

bezpieczeństwo

szczególności

ruchu

bezpieczeństwo

mieszkańców ulicy 11 listopada i ulic sąsiednich.
Planowany termin realizacji zadania: 2010 rok.
¾ PRZEBUDOWA

DROGI

OSIEDLOWEJ na odcinku od ul. Polnej

w kierunku ul. Kopernika.
Droga osiedlowa przeznaczona jest do obsługi lokalnej. Obecnie ma
nawierzchnię
stronach

gruntową

w

zlokalizowana

złym

stanie

technicznym.

jest

zabudowa

Po

obu

jednorodzinna

i

wielorodzinna. Szerokość pasa ulicy wynosi od 3,7 m. W pasie ulicy
zlokalizowane są: napowietrzna linia energetyczna, napowietrzna
linia telefoniczna i gazociąg. Długość przebudowywanej ulicy wynosi
L=110+45,05m.
Przebudowa będzie polegała na wykonaniu koryta pod nawierzchnię,
ułożeniu krawężnika po obu stronach jezdni, wykonaniu podbudowy
z tłucznia, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dwuwarstwowego.
Remont drogi osiedlowej w wyżej wymienionym zakresie znacznie
poprawi

bezpieczeństwo

ruchu

wewnętrznego

w

Józefowie,

a

w

szczególności bezpieczeństwo mieszkańców ulicy osiedlowej i ulic
sąsiednich.
Planowany termin realizacji zadania: 2009-2010 rok.
¾ REMONT I PRZEBUDOWA ULICY WAWERSKIEJ na odcinku od ul.
Ogrodowej do ul. Werbeny.
Ulica Wawerska na odcinku od ulicy Werbeny do Granicznej jest
otoczona przez zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną, a w pobliżu

Urząd Miasta Józefowa,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, O5-420 Józefów
17

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA JÓZEFOWA

skrzyżowania z ulicą Graniczną znajduje się szkoła. Jezdnia jest na tym
odcinku

gruntowa,

fragmentami

ulepszona

tłuczniem.

Samo

skrzyżowanie z ulicą Graniczną ma nawierzchnię asfaltową jezdni i jest
dość rozległe. Dalszy odcinek ulicy Wawerskiej, od ulicy Granicznej do
Ogrodowej, ma jezdnię z płyt betonowych wykonanych na miejscu i z
trylinki, o szerokości 7 m. Na odcinku między ulicami Kopernika i Polną
jest jednostronny chodnik z płyt chodnikowych, odsunięty od jezdni,
o szerokości 2 m, a na odcinku między ulicami Polną i Ogrodową
obustronny chodnik z płyt chodnikowych, także odsunięty od jezdni,
o szerokości 2 m. Odcinek ulicy od Granicznej do Ogrodowej jest
otoczony

przez

zabudowę

jednorodzinną

z

nielicznymi

zakładami

usługowymi, jedynie przy skrzyżowaniu z ulicą Graniczną znajduje się
szkoła wyższa, a przy skrzyżowaniu z ulicą Kopernika – cmentarz. Ulica
jest oświetlona na odcinku od ulicy Małej do Wyszyńskiego.
Na odcinku od ulicy Werbeny do Granicznej zaprojektowano jezdnię
o podstawowej szerokości 6,0 m, z chodnikiem z kostki betonowej,
po zachodniej stronie ulicy oraz z ciągiem pieszo-rowerowym z asfaltu
twardolanego, po wschodniej stronie ulicy. Ponadto na odcinku od ulicy
Armii

Krajowej

do

Granicznej

zaprojektowano

liczne

zatoki

do

parkowania prostopadłego i równoległego oraz zatokę dla autobusu
szkolnego.
Skrzyżowanie ulic Granicznej i Wawerskiej rozwiązano w postaci
czteroramiennego małego ronda o średnicy zewnętrznej 30 m, z jezdnią
o szerokości 5 m, pierścieniem przejezdnym szerokości 2,5 m i wyspą
środkową średnicy 15 m. Chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe tworzą
pierścień wokół ronda.
Na dalszym odcinku ulicy Wawerskiej, od ulicy Granicznej do Ogrodowej
zaprojektowano jezdnię asfaltową o podstawowej szerokości 7,0 m. Po jej
zachodniej stronie między ulicami Graniczną i Kopernika odcinkami
umiejscowiono chodnik z kostki betonowej, zaś po wschodniej stronie
ulicy na całej długości umieszczono ciąg pieszo-rowerowy z asfaltu
twardolanego. Natomiast pomiędzy ulicami Kopernika i Ogrodową

Urząd Miasta Józefowa,
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, O5-420 Józefów
18

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO DLA MIASTA JÓZEFOWA

usytuowanie

chodnika

i

ciągu

pieszo-rowerowego

jest

odwrotne,

co wynika z ilości miejsca do dyspozycji.
Na odcinku między ulicami Graniczną i Ogrodową zaprojektowano
elementy uspokojenia ruchu, zwężenia przekroju jezdni do 6,0 m
w rejonie niektórych, mniej korzystnie położonych, przejść dla pieszych
oraz wyniesionego skrzyżowania z ulicą Kopernika (przy cmentarzu), na
którym należy spodziewać się dużego ruchu pieszego. Przewidziano
zatoki

do

parkowania

równoległego,

ukośnego

i

prostopadłego

umiejscowione odcinkami na całej długości tego fragmentu ulicy, w
miejscach gdzie występuje zapotrzebowanie na parkowanie i gdzie jest
wystarczająco

dużo

miejsca

do

dyspozycji.

Postarano

się

także

pozostawić duże powierzchnie zielone.
Planowany termin realizacji zadania: 2010-2011 rok.
¾ BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W UL. SIKORSKIEGO na
odc. od zjazdu z ul. Wiązowskiej do ul. Brucknera.
Istniejąca ulica Sikorskiego posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości
7,0 m z pasem zieleni oddzielającym jezdnię od chodnika. Odwodnienie
ul. Sikorskiego odbywa się powierzchniowo z odprowadzeniem wody na
stronę prawą jezdni poprzez jednostronny spadek poprzeczny. Ulice
boczne

odchodzące

od

ul.

Sikorskiego

posiadają

nawierzchnie

bitumiczne za wyjątkiem ulicy w km 1+413 (ul. bez nazwy o nawierzchni
gruntowej – miedzy ul. Wilsona a Poniatowskiego). Przebudowa ciągu
pieszo-rowerowego

wzdłuż

ulicy

Sikorskiego,

na

odcinku

od

ul.

Brucknera do ul. Bez Nazwy stanowić będzie jeden z odcinków ciągów
rekreacyjnych zaprojektowanych i wykonanych na terenie Miasta
Józefowa. Obecnie istniejący chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni
jest w złym stanie technicznym.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie polegać na: wykonaniu ciągu
pieszo-rowerowego

szerokości

2,5 m,

wykonaniu

ciągu

pieszego

szerokości 2,0 m i ciągu rowerowego szerokości 2,0 m, wykonaniu miejsc
parkingowych, wykonaniu zatoki autobusowej, wykonaniu zjazdów
bramowych, uporządkowaniu pasa zieleni.
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Na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej z ulicą Sikorskiego ciąg pieszorowerowy został zaprojektowany z uwzględnieniem projektowanego
skrzyżowania typu „RONDO”. Skrzyżowania z ulicami: 11 Listopada,
Wilsona, Matejki i Topolową zaprojektowano do przebudowy według
geometrii

pokazanej

na

planie

zagospodarowania.

Pozostałe

skrzyżowania z ulicami bocznymi pozostawiono wg stanu istniejącego.
W projekcie przewidziano wykonanie zatok postojowych po stronie lewej
ul.

Sikorskiego

w

pobliżu

prowadzonej

działalności

usługowych.

Zaprojektowano zatokę autobusową.
Budowa

ciągu

wymienionym

pieszo-rowerowego
zakresie

znacznie

w

ul.

poprawi

Sikorskiego

w

bezpieczeństwo

wyżej
ruchu

wewnętrznego w Józefowie, a w szczególności bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów. Planowany termin realizacji zadania: 2010 rok.
¾ REMONT

ULIC:

15

Sierpnia,

Jesionowej,

Małej

(od

3

Maja

do Teatralnej), Tetmajera, Rybackiej, Chopina, Żytniej destruktem
asfaltowym.
Prace związane z remontem destruktem asfaltowym obejmować będą:
• wykorytowanie - wyprofilowanie podłoża,
• wywózkę nadwyżki ziemi i tłucznia pochodzącego z korytowania
podłoża oraz profilowania poboczy;
• rozłożenie dostarczonego frezu (destruktu) przy śr. grubości ok. 15
cm oraz wyprofilowanie i zawałowanie nawierzchni umożliwiające
powierzchniowe, poprzeczne odwodnienie powstałej powierzchni na
pobocza;
• dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową z grysem.
Wszystkie prace związane z rozłożeniem destruktu (frezu) asfaltowego
oraz utrwaleniem powierzchniowym emulsją asfaltową winny być
przeprowadzane w temperaturze powyżej 10O C i przy braku opadów
atmosferycznych. Remont dróg obejmuje również wprowadzenie nowych
organizacji ruchu.
Planowany termin realizacji zadania: 2010 rok.
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3) Inne zadania przyjęte do realizacji.
¾ BUDOWA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH W UL. SIENKIEWICZA
Planowany termin realizacji zadania: 2009-2010 rok
¾ BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W UL. NADWIŚLAŃSKIEJ
na odcinku od ul. Polnej do Granicznej (realizacja w porozumieniu
z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich)
Planowany termin realizacji zadania: 2010 rok
¾ BUDOWA POŁĄCZENIA (WIADUKT) UL. WERBENY I BRÜCKNERA,
(realizacja w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego,

Polskimi

Kolejami

Państwowymi,

Zarządem

Dróg

Powiatowych)
Planowany termin realizacji zadania: 2011-2012 rok
¾ BUDOWA
ul.

SYGNALIZACJI

Nadwiślańskiej

z

ul.

ŚWIETLNYCH
Graniczną

i

na
z

skrzyżowaniach
Kard.

w

Wyszyńskiego

(w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich).
Planowany termin realizacji zadania: 2010 rok
¾ BUDOWA

UL.

NADŚWIDRZAŃSKIEJ

ORAZ

PRZEBUDOWA

UL.

ŻABIEJ, UL. DOLNEJ, jako infrastruktury niezbędnej do obsługi
mistrzostw EURO 2012.
Planowany termin realizacji zadania: 2011 rok
¾ POŁĄCZENIE DROGOWE ul. Matejki, ul. Reymonta, ul. Skłodowskiej
z drogą wojewódzką nr 721.
Planowany termin realizacji zadania: 2011- 2012 rok
¾ PRZEDŁUŻENIE ULICY GODEBSKIEGO OD ULICY POLNEJ DO
GRANICZNEJ.
Planowany termin realizacji zadania: 2012-2013 rok
¾ BUDOWA UL. WERBENY ORAZ UL. BRÜCKNERA.
Planowany termin realizacji zadania: 2013-2014 rok
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6. Spodziewane efekty dla poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
W wyniku realizacji założeń Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
dla Miasta Józefowa, nastąpi znaczna poprawa jakości życia mieszkańców gminy.
Realizacja Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie miała wpływ
na:


zmniejszenie natężenia ruchu na ulicach już wyremontowanych,



skrócenie czasu przejazdu między dwoma punktami sieci ulic,



zmniejszenie ilości i kosztów wypadków drogowych,



zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, (tzw. zużycie techniczne
–

układ

zawieszenia,

amortyzatory

będą

mniej

podatne

na

uszkodzenia),


zmniejszenie kosztów emisji spalin,
W wyniku poprawy jakości drogi (krótszy czas przejazdu, brak
potrzeby zwalniania przed nierównościami w jezdni, zmniejszenie
hałasu)

powoduje

zmniejszenie

emisji

toksycznych

spalin

do

atmosfery,


zmniejszenie kosztów czasu pracy kierowców i pasażerów (poprawa
jakości dróg skróci m.in. czas dojazdu do pracy),



poprawę układu komunikacyjnego miasta,



zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Józefowa,



poprawę ładu przestrzennego miasta,



poprawa wizerunku miasta.

Pozostałe korzyści ekonomiczne.
W związku z przewidywanym wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej miasta
Józefowa,

dzięki

bezpiecznej

infrastrukturze

drogowej,

wzrośnie

zapotrzebowanie na mieszkania, co pociągnie za sobą utworzenie nowych
miejsc pracy oraz rozwój małej przedsiębiorczości (sklepy, usługi).
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