
PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 

na okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 

 

1.  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 
 

W rejonie służbowym nr 5 obejmującym teren miejscowości Gniewczyna Łańcucka gm. 

Tryńcza pow. przeworskiego, jak wynika z przekazanych informacji od mieszkańców 

miejscowości, istnieje zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu drogowego korzystających 

z przejścia dla pieszych przez drogę powiatową nr P 1518 R, relacji Gniewczyna Łańcucka – 

Świętoniowa zlokalizowanego na wysokości budynku WDK.  Na drodze relacji Gniewczyna 

Łańcucka – Świętoniowa, w związku z funkcjonującymi kopalniami kruszywa, panuje 

wzmożony ruch szczególnie pojazdów ciężarowych. Wskazane przejście dla pieszych 

znajduje się na łuku drogi pomiędzy dwoma skrzyżowaniami drogi powiatowej z drogami 

gminnymi w kierunku Zawisłocza oraz Gorliczyny, co bezpośrednio wpływa na możliwość 

monitorowania sytuacji drogowej.    jednocześnie rejonie przedmiotowego przejścia dla 

pieszych zlokalizowana jest zarówno placówka handlowa jak i WDK, z którego często 

korzystają seniorzy. Pomimo oznakowania przejścia, brak dodatkowych zabezpieczeń 

powoduje, iż staje się ono miejscem generującym zagrożenia dla niechronionych uczestników 

ruchu drogowego.  
 

2.  Zakładany cel osiągnięcia. 
 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego i wyeliminowanie 

zagrożenia poprzez działania zmierzających do przeprowadzenia modernizacji przejścia dla 

pieszych, poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, oznakowania czy też 

zastosowanie barier ochronnych oraz podjęcie działań profilaktyczno-edukacyjne wśród 

mieszkańców ukierunkowanych na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 

3.  Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadań. 
 

1.  Współpraca z Urzędem Gminy w Tryńczy w zakresie działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych poprzez ustalenie możliwości jego 

modernizacji czy wyposażenia w dodatkowe zabezpieczenia – realizacja styczeń – luty 2022r.   
 

2. Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami w ramach spotkań grupowych lub 

indywidualnych (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego) na temat bezpieczeństwa 

pieszych uczestników ruchu drogowego – realizacja styczeń – czerwiec 2022 r. 
 

3.  Nawiązanie współpracy z Wydziałem Prewencji Ruchu Drogowego w Przeworsku celem 

kierowania w rejon przejścia patroli RD, celem oddziaływania prewencyjnego jak też 

podejmowania stanowczych reakcji na popełniane wykroczenia – realizacja na bieżąco 

styczeń – czerwiec 2022r. 
 

4.  Nawiązanie współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w Przeworsku w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa poprzez podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia  modernizacji przejścia 

poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, oznakowania czy też zastosowania barier 

ochronnych poprawiających bezpieczeństwo pieszych – styczeń - luty 2022 r. 
 

5. Przeprowadzenie rozmów z uczniami i nauczycielami w Szkole Podstawowej                                

w Gniewczynie Łańcuckiej podczas organizowanych na bieżąco prelekcji odnośnie 

prawidłowego i bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych -  realizacja styczeń 2022 r. 

oraz czerwiec 2022 r. 


