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1. Wprowadzenie 
 

Opracowanie pn.  „Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (BTOF) przedstawia diagnozę stanu bezpieczeństwa użytkowników komunikacji 

drogowej, pieszo–rowerowej i pieszej w drodze do szkół oraz placówek oświatowych zlokalizowanych 

na obszarach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Bydgosko – 

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Diagnoza przedstawia zidentyfikowane braki  

i nieprawidłowości powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu występujące  

w drodze do szkoły oraz ze szkoły. Ponadto, opis został uzupełniony o krótką systematykę szkół  

i placówek oświatowych istniejących na terenie BTOF. 

Na podstawie informacji zawartych w diagnozie oraz informacji uzyskanych od członów BTOF, 

utworzono zestawienie projektów inwestycyjnych, mający przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa 

poszczególnych użytkowników infrastruktury drogowej prowadzącej do szkół na terenie BTOF, w tym 

szczególnie dzieci i młodzież szkolną. 

Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (BTOF) to obszar ustanowiony poprzez podpisanie 

Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, które zostało zawarte dnia 8 kwietnia 2014 roku, pomiędzy 

następującymi stronami: Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Toruń, Gminą Białe Błota, Gminą 

Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Dąbrowa Chełmińska, Gminą Dobrcz, Gminą Koronowo, Gminą 

Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Łabiszyn, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą 

Miasta Chełmża, Gminą Nakło nad Notecią, Gminą Nowa Wieś Wielka, Gminą Obrowo, Gminą 

Osielsko, Gminą Sicienko, Miastem i Gminą Solec Kujawski, Gminą Szubin, Gminą Wielka Nieszawka, 

Gminą Zławieś Wielka, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Toruńskim.  

Jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład BTOF, są zróżnicowane pod względu układu 

komunikacyjnego. W związku z tym, prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zagrożeń jest 

również zróżnicowane. W związku z powyższym diagnozę stanu bezpieczeństwa użytkowników 

komunikacji drogowej, pieszo – rowerowej i pieszej oraz występujących problemów w tym zakresie 

przeprowadzono odrębnie dla każdej z jednostek. Natomiast w celu wskazania działań wpływających 

na likwidację istniejących zagrożeń, a tym samym zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w drodze do 

szkoły i ze szkoły, przeanalizowano elementy infrastruktury drogowej, których stan wpływa na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

Każdy z samorządów, wchodzących w skład BTOF, wyznaczył najważniejsze potrzeby inwestycyjne, 

zmierzające do rozwiązania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom 

ruchu drogowego, pieszo – rowerowego oraz pieszego do szkół oraz placówek oświatowych 

funkcjonujących na danym obszarze. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa  

w drodze do szkoły i ze szkoły, projekty inwestycyjne zostały wyznaczone do realizacji  

w następujących obszarach: 

 przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach 

niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego przejść dla pieszych, przejazdów 

dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły, 
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 budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi 

komunikacyjne w drodze do i ze szkoły, 

 budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne  

w drodze do i ze szkoły, 

 budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść 

dla pieszych i ciągów pieszych prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły, 

 budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach, 

 likwidacji dodatkowych barier architektonicznych, 

 poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, 

 montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu, 

 instalacji stojaków rowerowych w miejscach gdzie może odbywać się ruch rowerowy, 

 instalacji elementów małej architektury, 

 wdrożenie programu profilaktycznego „bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup 

kamizelek i odblasków). 

W dalszej części opracowania oszacowano wartości poszczególnych potrzeb inwestycyjnych, 

zgłoszonych przez członków BTOF, tworząc szacunkowy budżet projektów dla jednostek samorządu 

terytorialnego, wchodzących w skład BTOF.  

W związku z tym, że przedmiotowy projekt ukierunkowany jest na podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa społeczności zamieszkującej BTOF, zwłaszcza tej najmłodszej w drodze do szkoły  

i ze szkoły, przeprowadzono analizę kosztów i korzyści wynikających z realizacji planu działań 

wyznaczonych w ramach dokumentu. Ze względu na brak doprecyzowania niektórych projektów 

inwestycyjnych, ze względu na to, że znajdują się one w większości w fazie koncepcyjnej, nie 

przeprowadzono pełnej analizy kosztów i korzyści. Dokonano jedynie analizy jakościowej. Ponadto, 

zgłoszone projekty inwestycyjne zostały przeanalizowane i uszeregowane pod względem pilności ich 

wykonania, jak również pod względem stopnia realizacji celu niniejszego projektu, a więc 

podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, pieszo – rowerowego oraz 

pieszego w drodze do i ze szkoły na terenie BTOF.  

W celu zwiększenia szansy na realizację działań na rzecz podniesienia bezpieczeństwa użytkowników 

komunikacji drogowej, pieszo – rowerowej oraz pieszej w drodze do szkoły i ze szkoły, przedmiotowy 

dokument zawiera informację o możliwości pozyskania środków finansowych z Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020  

na poszczególne działania inwestycyjne. 

Dokument pn. „Bezpieczna droga do szkoły” został opracowany w ramach Projektu Program działań 

dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-

2020 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
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1.1.Uwarunkowania prawne 

Problematyka bezpieczeństwa w drodze do szkoły jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa  

dzieci i młodzieży szkolenie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, pieszym oraz pieszo – 

rowerowym. Podstawowe regulacje  związane z  tematyką przedmiotowego opracowania: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602  

z późniejszymi zmianami. 

Ustawa reguluje zasady ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, 

warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących 

pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego.  

Obecnie dzieci podróżują do szkół w różnych formach, w tym pieszo oraz rowerem. W polskim 

systemie prawnym poruszanie się pieszych oraz rowerzystów reguluje przede wszystkim ustawa 

Prawo o ruchu drogowym. 

Ustawa pieszego definiuje jako osobę „znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na 

niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę 

prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub 

inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą 

rowerem pod opieką osoby dorosłej”.  

Podstawowe zasady ruchu pieszego regulują następujące przepisy Ustawy: 

Artykuł 11 

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku –  

z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać 

z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca 

nadjeżdżającemu pojazdowi.  

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi. 

3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu,  

w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie. 

4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub 

pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, 

korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.  

4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany 

używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że 

porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Przepisów ust. 1-4a 

nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma 

pierwszeństwo przed pojazdem.  

  

Artykuł 12. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą 

stroną jezdni […].  

 

Artykuł 13.  
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1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność 

oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym 

przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.  

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od 

przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 

m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. 

3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest 

dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub 

utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do 

przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.  

4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest 

obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po 

torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest 

obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.  

6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego 

przeznaczonym.  

7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla 

pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.  

8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni 

uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w 

miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na 

jezdni.  

Artykuł 14 

Zabrania się:  

1. wchodzenia na jezdnię: 

  bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,  

  spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;  

2. przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;  

3. zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez 

jezdnię lub torowisko;  

4. przebiegania przez jezdnię; 

5. chodzenia po torowisku;  

6. wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich 

rozpoczęto;  

7. przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda 

oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni 

one się znajdują.  

Artykuł 15 

Przepisów art. 11-14 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.  

Artykuł 42 
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Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze powinien nieść białą laskę w sposób 

widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. 

 

9. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r.)  

Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres 

obowiązywania. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.  

Określa wymogi jakie stawia się dla konkretnych pojazdów w zakresie ich wyposażenia, gabarytów, 

oświetlenia itp. 

11. Strategia Rozwoju Kraju 2020. 

Dokument zakłada, że ze względu na bardzo wysokie zagrożenie utratą życia w wypadku drogowym 

w Polsce, przygotowane i realizowane będą programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

skorelowane z pracami nad poprawą stanu infrastruktury oraz kampaniami informacyjno ‐ 

edukacyjnymi w zakresie zasad ruchu drogowego, jak również promocją bezpiecznych zachowań na 

drodze. Jako najważniejsze zadania wskazano: 

 

 budowę i rozwój systemów automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, 

 rozwój zintegrowanego systemu zarządzania wypadkami, 

 rozwój zintegrowanego systemu obsługi pasażerów i przewozu towarów, 

 usprawnianie form i kanałów komunikacji ze społeczeństwem w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

 tworzenie Inteligentnych Systemów Transportowych, 

 stworzenie systemu finansowania inwestycji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

12. Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020. 

Podstawowym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, 

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez 

utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego  

w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym. 

W dokumencie poza ogólnymi celami, uwzględniającymi nowe koncepcje wspólnej polityki 

transportowej UE i wypracowanymi w ostatnich latach głównymi założeniami polskiej polityki 

transportowej, wskazano kierunki strategiczne z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

 bezpieczne zachowania uczestników ruchu, 

 bezpieczna infrastruktura drogowa, 

 bezpieczne pojazdy, 

 efektywny system ratownictwa i pomocy medycznej. 

 

13. Strategia Sprawne Państwo 2020. 
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W ramach dokumentu zostało wyznaczonych siedem celów szczegółowych. Z punktu widzenia 

przedmiotowego opracowania najistotniejszy jest cel siódmy - Zapewnienie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ramach tego celu zostały wyodrębnione następujące 

kierunki interwencji związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego: 

 przeciwdziałanie zagrożeniom drogowym, 

 ratownictwo i ochrona ludności (ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, 

ratownicza i gaśnicza), 

 wdrażanie i doskonalenie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, 

 poprawa funkcjonowania systemu Powiadamiania Ratownictwa Medycznego. 

14. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. 

Celem strategicznym Narodowego Programu jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 50%  

w stosunku do roku 2010 oraz zmniejszenie liczby ofiar ciężko rannych o 40% w stosunku do roku 

2010. System transportu drogowego powinien zapewniać prawo człowieka do przemieszczania się, 

które powinno odbywać się w sposób dający poczucie bezpieczeństwa. Śmierć bądź obrażenia 

powstałe w wyniku zdarzeń drogowych nie mogą być traktowane jako nieunikniony koszt mobilności. 

Fundamentem Narodowego Programu BRD jest Wizji ZERO, która wymaga umiejętnego, 

kompleksowego wykorzystania efektu oddziaływania na bezpieczeństwo ruchu drogowego takich 

czynników jak: 

 edukacja i szkolenie uczestników ruchu drogowego, 

 dyscyplina w przestrzeganiu ustanowionych reguł oraz nieuniknione konsekwencje ich 

łamania, 

 prędkość poruszania się po drodze, 

 standardy bezpieczeństwa zapewnione przez pojazdy w ruchu, 

 projektowane oraz modernizowane drogi wraz z ich otoczeniem. 

Efektem realizacji Programu powinno być minimalizowanie liczby wypadków, ale także 

doprowadzenie do sytuacji, w której jeśli już dojdzie do wypadku, to jego skutkiem nie będzie śmierć 

żadnego z uczestników zdarzenia. Wizja ta jest celem Unii Europejskiej, która jako światowy lider 

bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach transportu, pragnie osiągnąć w 2050 roku liczbę ofiar 

śmiertelnych zbliżoną do zera. 

W ramach opracowania Bezpieczna droga do szkoły jednym z istotnych elementów jest ochrona 

pieszych uczniów w drodze do szkoły. Ochrona pieszych bezpośrednio wpisuje się w działania 

strategiczne określone w filarze Bezpieczny człowiek w przyjętym w dniu 20 czerwca 2013 r. przez 

Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowym Programie BRD na lata 2013-2020. 

NPBRD zakłada m.in.:  

 upowszechnianie i wdrażanie drogowych środków ochrony uczestników ruchu drogowego,  

w tym w szczególności pieszych i rowerzystów (infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, 

organizacja ruchu uwzględniająca potrzeby rowerzystów), 
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 nowelizację aktów prawnych w zakresie ochrony uczestników ruchu drogowego, w tym 

wzmocnienie ochrony niechronionych uczestników ruchu drogowego (m.in. weryfikację 

zasad pierwszeństwa na przejściach dla pieszych),  

 ocenę skuteczności działań i zastosowanych środków w osiąganiu celów związanych  

z ochroną poszczególnych grup uczestników ruchu drogowego.  

 „Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego  

w największym stopniu będzie wdrażała pierwsze ze wskazanych założeń, ze względu na to, że dzieci 

do szkół podróżują także pieszo i rowerem. 

Opracowanie pn. „Bezpieczna droga do szkoły” jest ukierunkowane zwłaszcza na poprawę 

bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jednak cele i działania jakie 

zaplanowano by je osiągnąć będą w sposób bezpośredni przyczyniały się również do poprawy 

bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. W związku z tym przedmiotowy dokument 

uwzględnia uwarunkowania zawarte we wskazanych powyżej dokumentach. 

1.2.Metodologia prac 

Opracowanie przedmiotowego dokumentu wymagało dotarcia i pozyskania wielu danych, 

pochodzących z bardzo różnych źródeł. Z punktu widzenia metodologicznego źródła te zostały 

podzielone na pierwotne i wtórne. Oba typy źródeł są równie ważne dla opracowanego dokumentu, 

ponieważ dostarczają cennych informacji na temat obszaru  tematycznego objętego opracowaniem. 

Podczas konstruowania dokumentu wykorzystano dwa rodzaje źródeł: 

 źródła pierwotne: 

 dane zebrane w ramach korespondencji elektronicznej (pytania wysłane do 

wszystkich członków BTOF) oraz informacje uzyskane podczas rozmów 

telefonicznych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, 

wchodzącymi w skład BTOF oraz , 

 spotkanie z przedstawicielami Zamawiającego oraz Zarządem Dróg Miejskich 

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy; 

 źródła wtórne: 

 opracowania własne, 

 dane z Banu Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 

 dane z istniejących dokumentów strategicznych na obszarze BTOF, w tym  

m. in. strategie rozwoju, strategie rozwiązywania problemów społecznych, 

informacje o stanie realizacji zadań w zakresie oświaty dla szkół dla których organem 

prowadzącym są poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w 

skład BTOF,  

 dane pochodzące ze sprawozdań i raportów na temat bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, 

 mapy, 

 strony internetowe, 

 publikacje i opracowania historyczne, 
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 ogólnodostępna prasa. 

W ramach przedmiotowego opracowania przedstawiono informacje na temat drogi dzieci do szkół,  

z uwzględnieniem charakterystyki elementów infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej, które 

wpływają na bezpieczeństwo na drodze dom – szkoła – dom. W skład Bydgosko – Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego wchodzą jednostki, które są organem prowadzącym dla różnych typów szkół 

i placówek oświatowych. W związku z tym charakterystykę stanu bezpieczeństwa przeprowadzono 

dla każdej jednostki osobno. W przypadku braku informacji dotyczących drogi dziecka do danej szkoły 

przeprowadzono diagnozę bezpieczeństwa w sposób ogólny i adekwatny dla  wszystkich szkół 

prowadzonych przez daną jednostkę.  

Charakterystykę bezpieczeństwa w drodze do szkół na terenie BTOF zakończono podsumowaniem  

w postaci tabeli ze zidentyfikowanymi brakami i nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeństwa  

w drodze do szkoły. Identyfikacji dokonano metodą analizy i syntezy, uwzględniając przedstawione 

informacje i zgłoszone potrzeby inwestycyjne.  

Podczas prac nad dokumentem posługiwano się metodą analizy, syntezy, a także metodą ekspercką. 

W ramach przedmiotowego opracowania informacje dotyczące potrzeb inwestycyjnych w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym oraz pieszo – rowerowym w drodze do szkół i 

placówek oświatowych zostały przekazane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 

wchodzące w skład BTOF.  

Ze względu na zróżnicowanie źródeł informacji, które zostały wykorzystane w przedmiotowym 

opracowaniu, nie wszystkie dane ilościowe odnoszą się do tego samego okresu analizy. Oznacza to, 

że nie wszędzie analiza danych obejmuje lata 2009-2014, co wynika z braku takich danych  

w publicznych wykazach. 

2. Diagnoza stanu bezpieczeństwa komunikacji drogowej, pieszo-

rowerowej i pieszej do szkoły oraz placówek oświatowych  

na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
 

2.1. Zagadnienia ogólne 

W ostatnich latach nastąpił wzrost mobilności zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym, oznacza 

to, że coraz więcej osób posiada samochód. Wzrost liczby pojazdów na drogach powoduje 

zwiększenie natężenia ruchu, co z kolei może sprzyjać ograniczaniu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.  

Transport jest jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju społecznym i gospodarczym. 

Dla mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego istotne są nie tylko ilość  

i kierunki połączeń komunikacyjnych, ale przede wszystkim stan bezpieczeństwa podróżujących  

w ruchu drogowym, pieszym oraz pieszo – rowerowym, a szczególnie dzieci i młodzieży 

uczęszczającej do szkół oraz placówek  oświatowych. 
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Wprowadzenie reformy szkolnictwa i reorganizacji sieci szkół, a także zmian w zakresie wychowania 

przedszkolnego, wywołały nowe sytuacje oraz punkty zagrożenia dla grupy najmniej chronionych  

w ruchu drogowym tj. dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Osoby te muszą samodzielnie pokonywać 

różne odległości by dotrzeć do szkół i placówek oświatowych. Niebezpieczne sytuacje pojawiają się  

w trakcie podróży pieszo lub rowerem, autobusem szkolnym, podczas oczekiwania na przystankach  

i poboczach dróg, w trakcie wsiadania do autobusu i wysiadania z niego. Ponadto, dziecko na trasie 

dom – szkoła – dom jest narażone na niebezpieczeństwo nie tylko ze strony ruchu kołowego, ale 

także czynników infrastrukturalnych, w tym powiązanych z wykonywaniem robót drogowych. Zły stan 

techniczny infrastruktury drogowej, w tym m.in. dziury w chodniku itp. Stanowią zagorzenie dla 

dziecka. Przez takie nieprawidłowości, może nastąpić skręcenie bądź złamanie kończyny czy też inny 

uraz. W ruchu drogowym dla najmłodszych jego uczestników zagrożenie może stanowić także 

niewłaściwa organizacja ruchu, zwłaszcza podczas robót drogowych. Dziecko idąc czy jadąc drogą,  

na której prowadzone są roboty powinno posiadać możliwość bezpiecznego przejścia koło takich 

miejsc. Niestety, z różnych powodów bezpieczne miejsce nie jest wyznaczone, a dziecko musi 

pokonać przeszkodę np. przechodząc przez jezdnię. Droga, która jest trasą podróży do szkoły i ze 

szkoły, nie zawsze i nie wszędzie jest należycie przygotowana, by zapewniać zachowania i nawyki 

uczestników ruchu, zgodne z zasadami bezpieczeństwa, z udogodnieniami dla pieszych  

i rowerzystów.  

Poszczególne grupy osób uczęszczających do szkół i placówek oświatowych w zależności od kategorii 

wiekowej wykorzystują zróżnicowane środki transportu. Wybranie środka lokomocji jest uzależnione 

od wielu czynników, w tym zwłaszcza od istniejącego systemu połączeń komunikacyjnych z miejsca 

zamieszkania oraz odległości do szkół, a także od wieku i stopnia samodzielności. Do najczęstszych 

sposobów dotarcia do szkoły przez dzieci i młodzież należą: 

 podróże piesze lub rowerowe; 

 dojazd autobusami szkolnymi za pośrednictwem zorganizowanych dowozów szkolnych; 

 dojazd komunikacją publiczną (miejską). 

Niezależnie od trendów w obszarze sposobów podróżowania, obserwowany jest dynamiczny rozwój 

infrastruktury komunikacyjnej. Takie zjawisko przynosi wiele korzyści dla współczesnego 

społeczeństwa, ale również zagrożeń dla poszczególnych uczestników ruchu, przejawiających się 

m.in. w zwiększeniu natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach dróg i ulic, niszczeniu nawierzchni 

i powstawaniu ubytków zwiększających ryzyko wypadków i kolizji. Obniżenie poziomu 

bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury komunikacyjnej wynika również w wielu przypadkach 

nie tylko z niewłaściwego stanu infrastruktury, ale również z niedostosowania systemu 

komunikacyjnego do potrzeb, zwłaszcza tych najmniej chronionych uczestników ruchu, czyli dzieci  

i młodzieży szkolnej, podróżujących pieszo lub rowerem. 

Ruch pieszy koncentruje się głównie na obszarach zabudowanych,  dlatego najwięcej wypadów  

z udziałem pieszych ma miejsce na terenach miast. Do wypadków z udziałem pieszych dochodzi, gdy:  

 pieszy porusza się wzdłuż drogi i jest potrącany przez jadące pojazdy jako niechroniony, 

często niewidoczny uczestnik ruchu, bądź 
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 pieszy przekracza jezdnię drogi, po której pojazdy poruszają się z dużą prędkością (znacznie 

większą od prędkości bezpiecznej dla pieszych uczestników ruchu drogowego). Taka sytuacja 

może występować szczególnie na drogach poza obszarem zabudowanym, a także  

w przypadku braku infrastruktury dla ruchu pieszego (chodniki, ciągi pieszo–rowerowe). 

Z badań prowadzonych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że najczęściej 

do wypadków dochodzi na jezdni – 60% spośród wypadków z pieszymi. Następnymi niebezpiecznymi 

lokalizacjami są przejścia dla pieszych – 30% wypadków – oraz chodniki – 4%. Podobną strukturę ma 

udział ofiar rannych w wypadkach na ww. elementach drogi. Na jezdni obrażenia odniosło 58%, na 

przejściach dla pieszych poszkodowanych zostało 32%, a na poboczach 4% spośród wszystkich 

poszkodowanych pieszych. Natomiast udział ofiar śmiertelnych w wypadkach rozkłada się 

następująco: na jezdni – 79%, na przejściach dla pieszych – 17% na poboczach – 1% ogółu ofiar 

śmiertelnych wśród pieszych. Dane zbierane przez policjantów z komend policji działających na 

terenie BTOF, wynika, że wypadki spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu, w tym na 

przejściach dla pieszych stanowią liczną grupę przyczyn wypadków z udziałem pieszych.  

Z analizy danych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że do najczęstszych 

przyczyn zdarzeń drogowych należą: 

 podróżowanie  z nadmierną prędkością; 

 nietrzeźwość użytkowników dróg; 

 niewystarczające zabezpieczenie użytkowników dróg takich jak piesi, rowerzyści  

i motorowerzyści, wśród których najbardziej zagrożonymi grupami są  dzieci, osoby starsze  

i osoby niepełnosprawne;  

 nakładanie się ruchu dalekobieżnego na ruch lokalny. 

Oprócz wymienionych przyczyn wypadków, jednym z najistotniejszych elementów kształtujących 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego są czynniki infrastrukturalne. Wśród nich można 

wymienić: 

 stan dróg  i infrastruktury około drogowej oraz niedostosowanie do potrzeb poszczególnych 

grup użytkowników; 

 stan techniczny pojazdów; 

 warunki zewnętrzne (atmosferyczne); 

 inni uczestnicy ruchu drogowego – m.in. w związku z tym, że piesi (szczególnie dzieci), 

rowerzyści i motorowerzyści tzn. osoby, które nie muszą mieć uprawnień do poruszania się 

po drogach. 

Obszar domu i szkoły jest na ogół dla dzieci obszarem bezpiecznym, natomiast obszar drogi  

do i ze szkoły jest często niebezpieczny, z powodu wielu zagrożeń. Dzieci są niższe niż osoby dorosłe 

przez co także trudniej zauważalne przez innych uczestników ruchu, mają węższe pole widzenia i  

w mniejszym stopniu potrafią rozróżnić kierunki dźwięków. Ponadto, najmłodsi uczestnicy ruchu 

drogowego mają trudności z oceną dystansu i prędkości jazdy pojazdu. Z tych względów czynności i 

postępowanie dzieci na drodze jest trudniej przewidywalne niż osób dorosłych, a dodatkowo mają 

mniejszą podzielność uwagi oraz doświadczenie w byciu uczestnikiem ruchu drogowego. 
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W związku z powyższym, dostrzeżenie konieczności podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, zwłaszcza dzieci i młodzieży podróżujących do i ze szkoły oraz placówek oświatowych 

wymaga podjęcia stosownych działań. Działania wyłącznie edukacyjne bez odpowiednich rozwiązań 

w infrastrukturę komunikacyjną będą niewystarczające. Należy więc tworzyć kompleksowy system 

rozwiązań zmierzających do podniesienia stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły 

i ze szkoły. 

2.1.1. Szkoły i placówki oświatowe na terenie BTOF 

Na obszarze Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2013 r. funkcjonowało 199 szkół 

podstawowych oraz 155 gimnazjów. W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe informacje  

na temat liczby szkół w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. 

Tabela 1. Liczba szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie BTOF w 2013 r. 

Wyszczególnienie Szkoły podstawowe Gimnazja 

Gmina Białe Błota 3 2 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 3 3 

Gmina Dobrcz 7 3 

Gmina Koronowo 9 7 

Gmina Nowa Wieś Wielka  2 2 

Gmina Osielsko 3 2 

Gmina Sicienko 6 2 

Miasto i Gmina Solec Kujawski 2 2 

Gmina Miasto Chełmża 4 2 

Gmina Chełmża 5 2 

Gmina Czernikowo 5 1 

Gmina Lubicz 6 2 

Gmina Łubianka 4 2 

Gmina Łysomice 4 2 

Gmina Obrowo 6 2 

Gmina Wielka Nieszawka 2 1 

Gmina Zławieś Wielka 6 3 

Miasto Bydgoszcz 56 66 

Miasto Toruń 36 32 

Gmina Kowalewo Pomorskie 5 1 

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią 11 8 

Gmina Szubin 10 6 
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Wyszczególnienie Szkoły podstawowe Gimnazja 

Miasto i Gmina Łabiszyn  4 2 

Łącznie 199 155 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie BTOF w 2013 r. na poziomie szkół podstawowych kształciło się 46 862 uczniów.  

W porównaniu z rokiem bazowym 2009 liczba uczniów zmniejszyła się o 0,33%.  W poniższej tabeli 

zaprezentowano zestawienie liczby uczniów szkół podstawowych w poszczególnych jednostkach 

samorządu terytorialnego położonych na obszarze BTOF. 

Tabela 2. Liczba uczniów szkół podstawowych na terenie BTOF w latach 2009-2013 

Wyszczególnienie 
uczniowie 

2009 2010 2011 2012 2013 

Gmina Białe Błota 1 132 1 164 1 232 1 293 1 366 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 562 550 568 580 567 

Gmina Dobrcz 696 677 707 709 712 

Gmina Koronowo 1 469 1 449 1 451 1 411 1 421 

Gmina Nowa Wieś Wielka 703 701 655 648 644 

Gmina Osielsko 818 853 897 905 956 

Gmina Sicienko 649 632 622 630 598 

Miasto i Gmina Solec Kujawski 978 1 002 1 038 1 027 1 012 

Gmina Miasto Chełmża 1 006 949 910 907 876 

Gmina Chełmża 622 635 617 641 621 

Gmina Czernikowo 712 696 704 708 689 

Gmina Lubicz 1 412 1 440 1 465 1 475 1 430 

Gmina Łubianka 492 458 445 487 486 

Gmina Łysomice 578 589 585 596 579 

Gmina Obrowo 779 826 893 925 949 

Gmina Wielka Nieszawka 260 259 255 276 291 

Gmina Zławieś Wielka 875 870 877 838 850 

Miasto Bydgoszcz 17 667 17 246 17 213 17 288 17 469 

Miasto Toruń 10 606 10 549 10 560 10 754 10 564 

Gmina Kowalewo Pomorskie 775 792 755 732 741 

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią 2 127 2 042 2 036 1 990 1 952 

Gmina Szubin 1 436 1 435 1 436 1 407 1 430 
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Wyszczególnienie 
uczniowie 

2009 2010 2011 2012 2013 

Miasto i Gmina Łabiszyn 661 665 672 671 659 

Łącznie 47 015 46 479 46 593 46 898 46 862 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Do szkół gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 

w roku  2013 uczęszczało 24 098 uczniów. Od 2009 r. liczba gimnazjalistów ulegała wahaniom, jednak 

porównując dane z 2013 r. z danymi z roku 2009 nastąpiło zmniejszenie liczby uczniów o ponad 14%. 

Tabela 3. Liczba uczniów gimnazjów funkcjonujących na terenie BTOF w latach 2009-2013 

Wyszczególnienie 
uczniowie 

2009 2010 2011 2012 2013 

Gmina Białe Błota 571 577 597 600 592 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 316 293 277 291 287 

Gmina Dobrcz 375 367 358 349 338 

Gmina Koronowo 883 848 769 744 694 

Gmina Nowa Wieś Wielka 408 386 376 337 337 

Gmina Osielsko 388 363 369 351 352 

Gmina Sicienko 357 359 321 317 290 

Miasto i Gmina Solec Kujawski 608 550 498 476 481 

Gmina Miasta Chełmża 455 467 487 452 411 

Gmina Chełmża 402 412 361 360 376 

Gmina Czernikowo 422 419 397 384 384 

Gmina Lubicz 558 563 543 538 534 

Gmina Łubianka 304 305 287 246 220 

Gmina Łysomice 304 254 242 226 259 

Gmina Obrowo 398 383 386 399 431 

Gmina Wielka Nieszawka 150 143 133 112 106 

Gmina Zławieś Wielka 446 432 392 383 396 

Miasto Bydgoszcz 11 259 10 643 10 147 9 705 9 224 

Gmina Miasta Toruń 6 559 6 194 5 992 5 815 5 840 

Gmina Kowalewo Pomorskie 469 451 450 438 414 

Gmina Nakło nad Notecią 1 366 1 285 1 184 1 123 1 115 

Gmina Szubin 872 813 771 751 708 

Gmina Łabiszyn 374 343 332 315 309 
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Wyszczególnienie 
uczniowie 

2009 2010 2011 2012 2013 

Łącznie 28 244 26 850 25 669 24 712 24 098 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Analizy demograficzne wskazujące na zmniejszającą się w ostatnich latach liczbę uczniów 

poszczególnych szkół na terenie BTOF. Taka sytuacja nie wpływa jednak w żadne sposób  

na bezpieczeństwo uczniów, będących uczestnikami ruchu drogowego w drodze do szkoły. 

Systematyczny wzrost liczby pojazdów rejestrowanych na obszarze BTOF, jak również zwiększająca 

się liczba pojazdów poruszających się, ale nie zarejestrowanych na jego terenie, stwarza wiele 

niebezpieczeństw dla najmniej chronionych użytkowników ruchu drogowego, w tym również 

najmłodszych.  

2.2. Stan bezpieczeństwa komunikacji drogowej, pieszo-rowerowej  

i pieszej na terenie BTOF 

O stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym świadczy zwłaszcza liczba zdarzeń drogowych, ich rodzaj 

oraz liczba osób w nich poszkodowanych. W poniższych tabelach przedstawiono statystyki związane 

ze zdarzeniami drogowymi mającymi miejsce w Polsce oraz województwie kujawsko – pomorskim,  

na obszarze którego funkcjonuje BTOF. 

W celu oceny bezpieczeństwa na drogach poniższej tabeli zaprezentowano dane statystyczne 

dotyczące liczby wypadków drogowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,  

na obszarze, którego znajdują się jednostki wchodzące w skład BTOF. 

Tabela 4. Wypadki drogowe na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w latach 2012-2014 

Wyszczególnienie Jednostka miary 2012 2013 2014 

wypadki ogółem liczba 1 319 1 189 1 044 

kolizje liczba 23 670 24 026 22 061 

ofiary śmiertelne osoba 222 179 179 

ranni osoba 1 484 1 374 1 114 

Źródło: Informacja miesięczna o stanie w ruchu drogowym woj. kujawsko – pomorskiego za miesiąc grudzień i 

styczeń – grudzień 2014  (wg danych wstępnych zawartych w aplikacji KSIP WWW SEWIK – stan na dzień 

09.01.2015r.) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Ruchu Drogowego 

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że liczba wypadków na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego w latach 2012-2014 zmniejszyła się o ponad 20,85%. Analiza liczby 

wypadków drogowych wykazała, że na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 

zarejestrowano w 2014 roku 1 044 wypadki drogowe, co stanowiło 2,99% wszystkich wypadków 

drogowych odnotowanych na terenie Polski.  
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Spadek liczby zdarzeń drogowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w ostatnich  

3 latach jest zjawiskiem bardzo korzystnym, świadczącym o systematycznym poprawianiu się 

bezpieczeństwa na drogach.  

 

Niebezpieczeństwo w ruchu drogowym w zależności od środka podróży jest zróżnicowane, jednak 

piesi i rowerzyści, są najmniej chronionymi użytkownikami ruchu drogowego. W poniższej tabeli 

przedstawiono dane statystyczne dotyczące wybranych rodzajów wypadków.  

Tabela 5. Rodzaje wypadków drogowych  i ich liczebność w latach 2013 i 2014 

Wyszczególnienie 

Wypadki Zabici Ranni 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Wypadek z pasażerem 20 33 22 1 0 0 28 49 32 

Najechanie na pieszego 370 307 306 54 51 54 336 271 263 

Wywrócenie się pojazdu 110 80 78 18 6 8 124 102 80 

Razem 500 420 406 73 57 62 488 422 375 

Źródło: Informacja miesięczna o stanie w ruchu drogowym woj. kujawsko – pomorskiego za miesiąc grudzień i 

styczeń – grudzień 2014  (wg danych wstępnych zawartych w aplikacji KSIP WWW SEWIK – stan na dzień 

09.01.2015 r.) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Ruchu Drogowego 

Z przedstawionych danych wynika, że dużą grupę wypadków w ogólnej liczbie wypadków stanowią te 

związane z najechaniem na pieszego. W roku 2014 liczba tych zdarzeń drogowych wynosiła 306, 

wskutek czego śmierć poniosło 54 pieszych, a 263 zostało rannych. W stosunku do roku 2012 sytuacja 

uległa poprawie, ponieważ nastąpiło zmniejszenie występowania tego rodzaju wypadków. 

Z punktu widzenia przedmiotowego dokumentu, najistotniejszą grupą poszkodowanych  

w wypadkach są uczestnicy ruchu drogowego w wieku szkolnym. W poniższej tabeli przedstawiono 

liczbę ofiar wypadków w podziale na poszczególne grupy wiekowe. 

Tabela 6. Liczba zdarzeń drogowych  w województwie kujawsko – pomorskim z podziałem na poszczególne 
grupy wiekowe 

Grupy wiekowe 
Wypadki Kolizje Zabici Ranni 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

0-6 8 4 3 11 14 14 0 0 1 8 4 2 

7-14 40 24 21 87 103 74 0 4 0 40 21 23 

15-17 23 22 23 112 127 100 3 3 10 24 22 22 

Razem 71 50 47 210 244 188 3 7 11 72 47 47 

Źródło: Informacja miesięczna o stanie w ruchu drogowym woj. kujawsko – pomorskiego za miesiąc grudzień i 

styczeń – grudzień 2014  (wg danych wstępnych zawartych w aplikacji KSIP WWW SEWIK – stan na dzień 

09.01.2015r.) Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Wydział Ruchu Drogowego 

W latach 2012-2014 na terenie województwa kujawsko – pomorskiego miało miejsce 168 wypadków 

oraz 642 kolizje, z udziałem dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat. Wśród wskazanej grupy 

wiekowej w największej liczbie wypadków brały udział dzieci w wieku 7-14 lat. Natomiast w kolizjach 
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największy udział brały dzieci w wieku 15-17 lat. W analizowanym okresie liczba wypadków  

z udziałem dzieci systematycznie się zmniejszała, a liczba kolizji wahała się w poszczególnych latach, 

jednak w stosunku do roku 2012 nastąpił spadek o 10,48%. W zdarzeniach drogowych z udziałem 

dzieci na przestrzeni analizowanych lat śmierć poniosło 21 dzieci, a rannych zostało 166. 

Zmniejszenie się liczby ofiar śmiertelnych oraz rannych w grupie najmłodszych użytkowników dróg 

pozwala wnioskować, że sytuacja poprawia się a w raz z nią bezpieczeństwo najmłodszych i najmniej 

chronionych uczestników ruchu drogowego. Jednak statystyki pokazują, że należy podejmować 

dalsze działania by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w tym, w drodze do szkoły, będącej 

najczęstszym kierunkiem podróżowania najmłodszych użytkowników dróg.  

Bardzo duże zróżnicowanie poziomu ryzyka pieszych uczestników ruchu występuje na sieci dróg 

położonych poszczególnych częściach kraju. Miarą ryzyka poważnych wypadków z udziałem pieszych 

jest wskaźnik demograficzny I, oznaczający wypadki z udziałem ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na 

100 tys. mieszkańców na 3 lata. Kształtowanie się wartości tego wskaźnika w latach 2010-2012 dla 

województwa kujawsko – pomorskiego przedstawiono na poniższym wykresie. 

W analizowanym okresie pod względem występowania ryzyka poważnego wypadku z udziałem 

pieszych województwo kujawsko – pomorskie zostało sklasyfikowane na 6 miejscu. Oznacza to,  

że na drogach województwa, a więc także Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego piesi  

w ruchu drogowym, a zwłaszcza grupy osób w wieku szkolnym, byli narażeni na średnie ryzyko 

ciężkiego wypadku. 

Wykres 1. Ranking ryzyka społecznego mierzonego wskaźnikiem demograficznym poważnych wypadków 
drogowych z udziałem pieszych 

 

Źródło: „Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego 

Wartość wskaźnika dla województwa kujawsko – pomorskiego jest rezultatem analizy wielu 

czynników, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. tj. zagospodarowania 

przestrzennego, jakości infrastruktury drogowej, systemu nadzoru nad ruchem drogowym, kulturą 

bezpieczeństwa uczestników ruchu i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
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Mimo poprawy wartości wskaźników wypadkowości na terenie województwa, a także średniej 

wartości wskaźnika ryzyka poważnego wypadku z udziałem pieszych, sytuacja w zakresie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym i rowerowym nadal wymaga podejmowania 

systematycznych działań zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 

Liczba pojazdów 

Na bezpieczeństwo ruchu drogowego istotny wpływ wywiera liczba pojazdów poruszających się 

na poszczególnych drogach znajdujących się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.  

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby pojazdów zarejestrowanych na terenie 

województwa kujawsko – pomorskiego w latach 2009-2013. 

Tabela 7. Liczba samochodów na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w latach 2009-2013 

Wyszczególnienie 
2009 2010 2011 2012 2013 

Zmiana w % 
szt. szt. szt. szt. szt. 

samochody osobowe 883 039 925 833 968 176 1 001 146 1 035 753 17,29% 

motocykle 67 505 69 088 71 704 73 214 75 544 11,91% 

autobusy 5 070 5 187 5 308 5 241 5 392 6,35% 

samochody ciężarowe 130 911 139 595 144 650 146 438 149 151 13,93% 

Źródło: Ban Danych Lokalnych GUS 

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że liczba pojazdów zarejestrowanych  

na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w latach 2009 – 2013 systematycznie wzrastała. 

Największy wzrost nastąpił w grupie samochodów osobowych o 17,29%. Zwiększenie liczby 

użytkowników dróg powoduje zwiększenie poziomu ryzyka wypadków lub kolizji. Większa liczba 

pojazdów o różnej masie może prowadzić do niszczenia infrastruktury drogowej, powstawania 

ubytków w jej nawierzchni, a tym samym stwarzać zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.  

W dobie dynamicznie rosnącego poziomu mobilności i powszechnego zamiłowania dla samochodu, 

pieszy i rowerzyści spotykają na swojej drodze z coraz większą liczbą problemów i niebezpieczeństw. 

Dominacja samochodu jest szczególnie dotkliwa w miastach, gdzie parkujące pojazdy wypierają 

pieszych z chodników, a ruchliwe szlaki komunikacyjne stanowią bardzo trudną do pokonania 

barierę. Najpoważniejszym problemem pieszych i rowerzystów są wypadki drogowe. Potrącenia 

pieszych  bądź rowerzystów z reguły kończą się ciężkimi obrażeniami lub śmiercią, o czym świadczą 

dane przedstawione we wcześniejszej części opracowania. 

Działania informacyjno – edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa w drodze do szkoły na terenie BTOF 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły zależy od wielu czynników, w tym także  

od poziomu wyedukowania w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Do głównych czynników 

warunkujących poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego należy wiedza o poziomie zagrożenia, 

przyczynach wypadków, funkcjonowaniu systemu transportowego, skutecznych działaniach  

i rozwiązaniach zmniejszających liczbę i skutki wypadków, odpowiedzialności za bezpieczeństwo  

na drogach. Przekazanie tej wiedzy jest ważnym zadaniem instytucji odpowiedzialnych za 

zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pracowników szkół. 



„Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) 

 

                                                                            Lech Consulting Sp. z o. o. 22 
www.LC.net.pl 

 

Na obszarze BTOF systematycznie podejmowane są różne inicjatywy mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza najmłodszej części społeczności. W tym celu 

prowadzone są liczne akcje i podejmowane działania profilaktyczne. Duży udział w tych inicjatywach 

posiadają policjanci działający na obszarze BTOF. Wśród realizowanych przez nich programów 

prewencyjnych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas podróży do szkoły można 

wymienić: 

Za bezpieczeństwo zwłaszcza w ruchu drogowym odpowiada Policja. Na obszarze BTOF 

funkcjonariusze Policji w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dzieci w drodze 

dom – szkoła – dom zrealizowali bądź realizują różne programy prewencyjne. Poniżej przedstawiono 

zestawienie wybranych cyklicznie wdrażanych programów, akcji oraz spotkań profilaktyczno-

prewencyjnych na terenie BTOF przez jednostki policji dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Są to m.in.: 

 „Bezpieczna droga do szkoły" - Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy uczniów  

z przepisów ruchu drogowego oraz poprawa ich bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Program 

realizowany jest poprzez: 

 wprowadzenie do zajęć szkolnych tematyki z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 uczestnictwo policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w 

zajęciach z wychowania komunikacyjnego, 

 przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową i motorowerową dla dzieci i młodzieży, 

 zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły poprzez wyposażanie w 

kamizelki odblaskowe i propagowanie ich używania przez dzieci zwłaszcza z obszarów 

wiejskich, 

 organizowanie imprez kulturalno-oświatowych dotyczących tematyki bezpieczeństwa oraz 

prawidłowego korzystania z infrastruktury drogowej przez dzieci i młodzież, 

 inspirowanie zarządców dróg do tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych i dróg 

rowerowych, 

 systematyczne eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg, 

 propagowanie w mediach akcji profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa w komunikacji. 

 „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego" - Celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

pieszym i rowerzystom poruszającym się po drogach oraz propagowanie zasad bezpiecznego 

korzystania z dróg. Program realizowany jest poprzez : 

 prowadzenie akcji ulotkowej skierowanej do pieszych, rowerzystów oraz kierujących 

pojazdami mechanicznymi, 

 propagowanie prawidłowego, zgodnego z przepisami, korzystania z dróg przez pieszych i 

rowerzystów, 

 prowadzenie działań ukierunkowanych na eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących 

oraz pieszych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w komunikacji, 
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 współdziałanie z mediami w zakresie popularyzowania elementów odblaskowych jako 

wyposażenia mającego wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 

  „Transport" i „Bus" - Celem programu jest ujawnianie nieprawidłowości w transporcie 

drogowym osób i rzeczy. Program realizowany jest przez: 

 organizowanie działań ukierunkowanych na kontrolę stanu technicznego oraz wyposażenia 

pojazdów wykonujących przewóz towarów lub osób, 

 kontrolę dokumentacji przewozowej, 

 kontrolę czasu pracy kierowców oraz warunków wykonywania transportu zarobkowego, 

 sprawdzanie obowiązkowego wyposażenia pojazdów oraz dokumentów kierującego i 

dokumentacji przewożonego ładunku, 

 eliminowanie patologii w transporcie drogowym. 

 „Jestem widoczny, bo wybrałem życie” - Główny cel projektu to zwiększenie bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów. Działania 

podejmowane w ramach programu skierowane są do dwóch grup uczestników ruchu drogowego: 

dzieci, szczególnie najmłodszych uczniów szkół podstawowych i dorosłych – pieszych i 

rowerzystów.  

  „Rowerem bezpieczniej do celu” – w ramach spotkań omawiane są zasady ruchu drogowego 

związane z poruszaniem się rowerem po drogach publicznych, Ponadto realizowane są również 

zajęcia praktyczne podczas których pod okiem policjantów dzieci pokonują tor przeszkód ucząc 

się prawidłowej jazdy na rowerze oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

 „Akademia Bezpieczeństwa” – Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy i Straż Miejska  

w Bydgoszczy w ramach Miejskiego Programu Prewencyjno - Profilaktycznego Bezpieczna Szkoła 

organizuje od września 2010 r. na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek  

w Bydgoszczy w Centrum Edukacji Ekologicznej akcję pn.: Akademia Bezpieczeństwa- bezpieczna 

droga do szkoły.  

 Akcja „Akademia Bezpieczeństwa – bezpieczna droga do szkoły” skierowana jest do uczniów 

klas I – III szkół podstawowych w Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Jej celem jest edukacja 

dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, właściwego zachowania  

w kontakcie ze zwierzętami, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpiecznego 

internetu. Dzieci oprócz zajęć, które odbywają się w plenerze (pod namiotami) mają możliwość 

zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu wymienionych służb mundurowych. 

  „Bezpieczny start” – program skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz 

opiekunów młodych kierowców, którzy w myśl przepisów odpowiedzialni są za udostępnianie 

pojazdów osobom trzecim. Celem programu jest: przekazanie wiedzy z zakresu ruchu 

drogowego, zmian w przepisach o ruchu pieszych i kierujących, wskazanie zagrożeń płynących ze 

spożywania alkoholu i środków odurzających podczas kierowania pojazdami, w tym 

odpowiedzialność karna, wdrożenie zagadnień prewencyjnych mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa na drogach Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, promowanie odpowiedzialnych 

zachowań młodych kierowców i umiejętności przewidywania, przeciwdziałanie tragicznym 

skutkom zdarzeń drogowych. Podejmowane działania polegają na: systematycznych spotkaniach 
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z uczestnikami, szkoleniu z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy, spotkaniach  

z psychologiem, zajęciach obejmujących obserwację zachowań na drodze, spotkaniach  

z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych. Program 

realizowany jest przy współpracy partnerów : Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień  

i Profilaktyki BORPA, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Oponeo 

Motorsport. 

 „Jestem bezpieczny - umiem pomagać innym” - W styczniu 2009 r. podjęto wspólne działania w 

ramach programu „Jestem Bezpieczny – umiem pomagać innym”, skierowanego do uczniów 

szkoły podstawowej klas V-VI w wieku 11-13 lat. Współorganizatorami projektu są: Wydział 

Edukacji Urzędu Miasta w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Starostwo Powiatowe 

w Bydgoszczy, Związek Harcerstwa Polskiego, Maltańska Służba Medyczna Oddział w Bydgoszczy, 

Żandarmeria Wojskowa Oddział w Bydgoszczy. Program ma na celu wyposażenie uczniów  

w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach takich jak: wypadki komunikacyjne, zabawy 

w domu, w szkole, nad wodą, w lesie itp.), udzielanie pierwszej pomocy, umiejętność właściwej 

reakcji, powiadomienia służb ratunkowych. Program jest realizowany w ramach turnieju, który 

rozpoczyna się od eliminacji szkolnych, podczas których przeprowadzany jest test z wiedzy 

dotyczącej bezpieczeństwa. Udział w nim mogą wziąć szkoły podstawowe z terenu miasta 

Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które wyrażą akces uczestnictwa. Finaliści konkursu biorą 

udział w dwudniowym biwaku zorganizowanym w ośrodku Związku Harcerstwa Polskiego  

w Krówce Leśnej, podczas którego sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności w przeprowadzonym 

biegu patrolowym.  

  „STOP – bezpiecznie na drodze” 

  „Program profilaktyczny na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym” 

 Projekt „Wszyscy jesteśmy pieszymi”  

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy 

w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. Program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską 

Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami dotyczącymi dzieci i młodzieży. 

Program ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału 

organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego 

rozwoju. 

Idea projektu opiera się zwłaszcza na założeniu, że najważniejsze przy projektowaniu infrastruktury 

drogowej jest zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury dla pieszych, gdyż każda podróż 

zawsze rozpoczyna się od ruchu pieszego. Dostępność infrastruktury dla ruchu pieszego, stan  

i bezpieczeństwo użytkowania decydują o jakości życia mieszkańców, a także o wizerunku miasta 

wśród odwiedzających. Program ma zwrócić uwagę na problemy pieszych i wskazać bariery, jakie  

w tym ruchu występują i ograniczają bezpieczeństwo. W ramach projektu tworzona jest Mapa Barier, 

gdzie mieszkańcy mogą wskazywać miejsca niebezpieczne na terenie Bydgoszczy. 

 Projekt „Widoczni – Bezpieczni w Bydgoszczy” 
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Projekt jest realizowany przez Miasto Bydgoszcz w ramach dofinansowania otrzymanego  

z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem bezpiecznie". 

Głównym celem projektu jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zmiana ich mentalności,  

w zakresie bezpieczeństwa na drodze w tym tego, że nawet ten najmniejszy odblask może nam 

uratować zdrowie czy nawet życie.  

 Akcja „Odblaskowo znaczy bezpieczniej” 

Celem akcji jest zmiana mentalności i przekonanie wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym 

zwłaszcza pieszych i rowerzystów, że noszenie odblasków to nie „obciach”, kaprys czy „widzimisię”, 

ale to kwestia bezpieczeństwa nas samych i naszych najbliższych. Akcja prowadzona jest przez 

nieformalną grupę „Sławek & Przyjaciele” we współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz 

przedstawicielami władz. Akcja organizowana była m.in. na terenie Torunia oraz Bydgoszczy1. 

Mimo aktywności policji, nauczycieli, rodziców oraz innych zainteresowanych bezpieczeństwem 

dzieci w drodze do szkoły, to w chwili obecnej nie wdrożono na obszarze BTOF kompleksowego 

podejścia do analizowanego problemu. Na szczeblu planowania strategicznego przez przedstawicieli 

BTOF została jednak dostrzeżona konieczność podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży szkolnej podczas drogi do szkół. Jednym z kluczowych projektów mających przyczynić się 

do rozwiązania problemu jest realizacja kompleksowego pakietu inwestycji obejmujących zarówno 

działania infrastrukturalne, jak również wprowadzenie programu profilaktycznego pn. „Bezpieczna 

droga do szkoły”. 

Podsumowując, statystyki dotyczące zdarzeń na drogach województwa kujawsko-pomorskiego  

w ostatnich latach systematycznie się poprawiają, wskazując na zwiększanie poziomu bezpieczeństwa 

użytkowników dróg na terenie województwa. Wraz z ograniczaniem liczby wypadków następuje 

zmniejszenie liczby poszkodowanych, w tym ofiar śmiertelnych. Zwiększone bezpieczeństwo  

na drogach jest wynikiem zintensyfikowanych działań infrastrukturalnych oraz prowadzonych wielu 

akcji edukacyjnych przez poszczególne władze samorządowe oraz organy odpowiedzialne  

za zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

2.3. Charakterystyka stanu bezpieczeństwa komunikacji drogowej, pieszo – 

rowerowej oraz pieszej  w drodze do szkoły na terenie poszczególnych jednostek 

samorządu terytorialnego wchodzącego w skład BTOF. 

W niniejszym podrozdziale przedstawiono diagnozę istniejącego stanu bezpieczeństwa uczniów  

w drodze dom – szkoła - dom . BTOF tworzą jednostki samorządu terytorialnego  różne pod wieloma 

względami, w tym  systemami komunikacyjnymi, umożliwiającym dzieciom i młodzieży szkolnej 

                                                           
1
 http://bip.torun.kmp.policja.gov.pl/034/programy-prewencyjne/2900,Programy-prewencyjne.html 

http://bip.bydgoszcz.kmp.policja.gov.pl/033/programy-prewencyjne/2641,Programy-profilaktyczno-prewencyjne-
realizowane-na-terenie-Komendy-Miejskiej-Pol.html 
http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/programy-prewencyjne/15635,PROGRAMY-PREWENCYJNE-
REALIZOWANE-NA-TERENIE-WOJEWODZTWA-KUJAWSKO-POMORSKIEGO.html, 
http://www.y4u.pl oraz http://piesi.bydgoszcz.pl 
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dotarcie do szkół oraz placówek oświatowych. W związku z tym stan bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, pieszym i pieszo – rowerowym również jest zróżnicowany.  

Miasto Bydgoszcz 

Miasto Bydgoszcz jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz 

gimnazjalnych. Ponadto, status powiatu grodzkiego upoważania Miasto do prowadzenia szkół  

na poziomie ponadgimnazjalnym. 

Z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy w roku szkolnym 

2013/2014 wynika, że Miasto było organem prowadzącym dla 119 szkół i placówek oświatowych.  

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę szkół oraz uczniów w roku szkolnym 2013/2014 na terenie 

Bydgoszczy. 

Tabela 8. Liczba szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez  Miasto Bydgoszczy w roku szkolnym 

2013/2014 

Wyszczególnienie 
Liczba szkół/placówek 

oświatowych 
Liczba uczniów 

Samodzielne szkoły 

Przedszkola 24 3 536 

Szkoły podstawowe 18 8 143 

Gimnazja 10 2 530 

Szkoły zawodowe 1 165 

Zespoły szkół 

Zespoły szkół ogólnokształcących 7 3 847 

Zespoły szkół zawodowych 15 9 150 

Zespoły szkół 30 15 018 

Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy 

1 

197 

Zespół szkół i placówek 458 

Razem samodzielne szkoły oraz zespoły szkół 106 43 044 

Pozostałe placówki 

Bursy i internaty 5 769 

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 2 - 

Pałac Młodzieży 1 4 743 

Młodzieżowe domy kultury 6 7 187 

Schronisko młodzieżowe 1 - 

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli 1 - 
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Razem pozostałe placówki 16 12 699 

Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy w roku szkolnym 

2013/2014 

Na terenie Bydgoszczy w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały 53 szkoły samodzielne oraz 54 

zespoły szkół. W wymienionych grupach szkół w roku szkolnym 2013/2014 kształciło się 43 044 

uczniów.  

 

Na terenie Miasta Bydgoszcz transport do szkół odbywa się komunikacją publiczną oraz transportem 

prywatnym. W ramach komunikacji publicznej uczniowie korzystają zarówno z komunikacji 

autobusowej, jak również połączeń sieci tramwajowej.  Uczniowie do szkół podróżują również pieszo 

lub rowerem. Strukturę wykorzystania środków transportowych przez uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów oraz uczniów szkół średnich przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 9. Struktura wykorzystania środków transportowych [%] 

Grupa osób 

Środki transportowe (sposoby i środki przemieszczania się) 

Pieszo Rower 
Transport 
publiczny 

Pasażer samochodu 
osobowego 

Kierowca samochodu 
osobowego 

Suma 

Uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjów 

48,11 1,89 35,85 14,15 0,00 100,00 

Uczniowie szkół średnich 20,67 2,14 68,65 6,41 2,14 100,00 

Źródło opracowanie własne na podstawie „Planu Transportowego”  

Tabela 10. Struktura wykorzystania środków transportowych przez dane grupy osób w danych klasach 

długości podróży [%] 

Środek transportu 

Długość podróży 
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Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Pieszo 100,0 94,4 77,2 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rower 0,0 0,0 3,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transport publiczny 0,0 5,6 8,8 67,9 56,0 85,7 37,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Pasażer sam. osob. 0,0 0,0 10,5 11,3 44,0 14,3 62,5 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Kierowca sam. osob. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 

Uczniowie szkół średnich 

Pieszo 100,0 79,0 59,2 5,9 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rower 0,00 0,2 3,1 4,0 0,0 0,0 6,3 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Transport publiczny 0,0 21,1 35,7 74,3 93,0 87,0 75,0 100,0 83,3 50,0 0,0 100,0 
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Pasażer sam. osob. 0,0 0,0 2,0 10,9 4,0 8,7 12,5 0,0 16,7 50,0 0,0 0,0 

Kierowca sam. osob. 0,0 0,0 0,0 5,0 1,0 4,4 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Suma 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

Źródło opracowanie własne na podstawie „Planu Transportowego”  

Przedstawione dane statystyczne wskazują, że 50% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

pokonuje drogę do szkoły pieszo lub rowerem, przy czym zdecydowanie przeważa odsetek uczniów 

przemieszczających się pieszo (48,11%). Wśród tej grupy uczniów zdecydowana większość pokonuje 

drogę do szkoły o maksymalnej długości 2,5 km pieszo, stąd też ta grupa uczniów powinna być objęta 

największą ochroną w ruchu drogowym. 

Wśród uczniów szkół średnich odsetek pieszych i uczniów korzystających z rowerów w drodze do 

szkoły jest niższy – wynosi niecałe 23%. Przeważającym środkiem transportu w tej grupie jest 

transport publiczny (68,65%). Podobnie, jak w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

dystans o długości 0,0-2,5 km jest pokonywany najczęściej pieszo. 

Piesi uczniowie korzystają z istniejącej sieci chodników. Niektóre z chodników ułożonych wzdłuż dróg 

prowadzących bezpośrednio do szkół są wyeksploatowane, zawierają liczne ubytki i nierówności. 

Połamane płyty chodnikowe przy niektórych szkołach powodują, że uczniowie są narażeni na różnego 

rodzaju uszkodzenia m.in. przewrócenia się czy też złamania bądź skręcenia kończyn. W pewnych 

przypadkach utrudnienie dla ruchu pieszego stanowią parkingi przy ulicach prowadzących 

bezpośrednio do szkół. Ze względu na ich usytuowanie brak jest chodnika. W pobliżu niektórych szkół 

brak jest chodników a droga nie jest utwardzona na pewnych odcinkach, co w przypadku złych 

warunków pogodowych dodatkowo utrudnia dzieciom bezpieczne dotarcie na zajęcia lekcyjne. Dla 

ruchu pieszego utrudnienie i niebezpieczeństwo stanowią także chodniki, na środku których 

usytuowane są różne przeszkody, zwłaszcza słupy energetyczne.  

Dodatkowym utrudnieniem w ruchu pieszym jest także parkowanie aut na chodnikach, ze względu na 

zbyt małą liczbę miejsc parkingowych. Rodzice, którzy przywożą uczniów do poszczególnych szkół 

zatrzymują auta na chodnikach, w pobliżu wejść do szkół, przez co utrudniają ruch pieszy  

na chodniku, tym samym ograniczają widoczność pieszych uczestników ruchu drogowego, jak 

również kierujących innymi pojazdami. Takie zachowania kierowców są szczególnie niebezpieczne dla 

pieszych użytkowników drogi w okresie jesienno – zimowym, kiedy uczniowie wracają do domów ze 

szkół, gdy już panuje zmrok.  

Istniejące drogi prowadzące do szkół na terenie Bydgoszczy, nie zapewniają w pełni dostępności dla 

uczniów niepełnosprawnych. Na drogach, chodnikach, jak również przy wejściach do szkół istnieją 

bariery architektoniczne, które ograniczają mobilność uczniów niepełnosprawnych ruchowo. 

Nierówności oraz popękane płyty chodnikowe powodują, iż uczniowie poruszający się na wózkach 

inwalidzkich nie mogą bezpiecznie pokonywać drogi, gdyż są zagrożeni przewróceniem oraz 

uszkodzeniem wózków. W niektórych miejscach dodatkowym ograniczeniem są także wysokie 

krawężniki przy chodnikach, które powodują, że uczniowie i ich opiekunowie mają problem z ich 

pokonaniem i zagrażają bezpieczeństwu osób niepełnosprawnych. Z różnych przyczyn nie można 

jednak dokonać obniżeń krawężników na całej długości drogi. Obniżenia są zwłaszcza zastosowane 

przy przejściach dla pieszych. Ponadto, przy niektórych obiektach szkolnych, gdzie wejście  
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do budynku posiada schody brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych, a to całkowicie 

wyklucza możliwość dostania się do obiektu szkolnego samodzielnie i w sposób niezagrażający ich 

bezpieczeństwu.  

Uczniowie na drodze dom – szkoła – dom na niebezpieczeństwo narażeni są zwłaszcza podczas 

pokonywania przejść dla pieszych oraz w ich pobliżu. Jednym z powodów tego niebezpieczeństwa 

jest zbyt mała liczba przejść dla pieszych w pobliżu szkół bądź tez niewłaściwa ich organizacja – 

problem ten występuje przykładowo w przypadku Zespołu Szkół nr 22 (brak sygnalizacji świetlnej  

na przejściu dla pieszych, brak rozwiązań w zakresie ograniczenia prędkości) oraz Zespołu Szkół nr 12 

(brak progów zwalniających przy przejściach dla pieszych). 

Przejścia dla pieszych przy niektórych szkołach znajdują się w dużej odległości od obiektów.  

Z bezpieczeństwem w pobliżu i na przejściach dla pieszych związana jest także prędkość pojazdów. 

Obecnie w pobliżu niektórych przejść dla pieszych, szczególnie tych o dużym natężeniu ruchu 

pojazdów brak jest zamontowanych spowalniaczy ruchu – powodem są m.in. ograniczenia  

w możliwości ich zastosowania na drogach wyższej kategorii przepisów prawa. Obniża to poziom  

bezpieczeństwa dzieci, ponieważ kierowcy nie zawsze wykazują szczególną ostrożność w pobliżu 

przejść. Brak spowalniaczy ruchu czy też innych elementów spowolnienia ruchu, np. sygnalizatora 

pulsującego przed przejściem czy elementów odblaskowych na jezdni wzdłuż przejścia, jest 

problemem m.in. w miejscach, gdzie widoczność uczniów jest znacznie ograniczona także przez 

przeszkody w postaci zaparkowanych aut, słupów i innych. W miejscach tych występuje zwiększone 

zagrożenie potrącenia pieszych.  

W tym kontekście należy podkreślić, że wykorzystanie infrastrukturalnych elementów, typu progi 

zwalniające, sygnalizacja świetlna, czy inne elementy uspokojenia ruchu, stanowi tylko jeden  

z możliwych elementów podnoszenia bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Należy podkreślić, że  

na terenie Bydgoszczy funkcjonują strefy ruchu uspokojonego na układzie dróg lokalnych  

i dojazdowych obrębie osiedli mieszkaniowych, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 

km/h. Strefy te obejmują ok. 90% dróg zlokalizowanych na terenie miasta. Ponadto, na dużych 

osiedlach mieszkaniowych, funkcjonują strefy zamieszkania, w obrębie których pieszy może korzystać 

z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. W tego typu strefach obowiązuje 

ograniczenie prędkości do 20 km/h. Służą one m.in. uczniom do bezpiecznego pokonywania drogi do 

szkoły. 
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Rysunek 1. Mapa stref ruchu powolnego na sieci ulicznej Bydgoszczy 

 

Źródło: Studium transportowe Miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

Tom 1 Stan systemów transportowych Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011-2012 

Ponadto, na terenie miasta funkcjonują również inne elementy uspokojenia ruchu, typu: progi, 
skrzyżowania wyniesione itd. 

Na obszarze Miasta Bydgoszczy w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów na przejściach dla 

pieszych  w drodze do szkół zatrudnieni są opiekunowie dzieci i młodzieży tzw. „Agatki”. Zadaniem 

zatrudnionych osób jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przekraczającym drogę przez przejścia 

dla pieszych. Praca tych osób zmusza kierowców do zmniejszania prędkości w pobliżu przejść oraz 

ustąpienia pierwszeństwa przechodniom. W 2013 roku na terenie Miasta Bydgoszczy opiekunowie 

zatrudnienie byli łącznie przy 32 szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Praca opiekunów dzieci  

i młodzieży ma swoje odzwierciedlenie w statystykach wypadków, ponieważ na przejściach dla 

pieszych w pobliżu szkół gdzie zatrudnione są „Agatki” nie zarejestrowano żadnego wypadku  

z udziałem uczniów2. 

Dzieci podróżujące do szkół zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy nie na każdej drodze są 

zabezpieczone przed ruchem pojazdów zmechanizowanych we właściwy sposób. Chodzi głównie  

o brak odizolowania uczniów pieszych od ruchu pojazdów. W tym zakresie konieczne jest 

wygradzanie całych ciągów pieszych i kanalizowanie ruchu w obrębie przejść dla pieszych. Jednym z 

                                                           
2
 Uchwała XLVIII/1053/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 listopada 2013 r. o przyjęciu informacji  dotyczącej stanu 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w bydgoskich placówkach oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych 
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możliwych (jednak nie obowiązkowym z punktu widzenia przepisów prawa) do zastosowania w tym 

zakresie elementów, są barierki ochronne, które zabezpieczałaby dzieci przed wtargnięciem na 

jezdnię, przejściem w miejscu niedozwolonym czy też możliwością potrącenia dziecka, które porusza 

się zbyt blisko pasa ruchu. 

 

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy co roku dokonuje przeglądów oznakowania wokół szkół  

w zakresie przejść dla pieszych ograniczenia prędkości oraz zakazu zatrzymywania się i na bieżąco 

realizuje zgłoszone wnioski. Niemniej jednak w przypadku wielu szkół występuje problem  

z parkowaniem samochodów w miejscach, które w znaczny sposób ograniczają widoczność oraz 

narażają dzieci na niebezpieczeństwo ze strony innych użytkowników drogi. Wynika to przede 

wszystkim z nieprzestrzegania przez kierowców obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. 

Niemniej należy podkreślić że cały czas występują również braki w zakresie oznakowania dróg 

stanowiących dojście do szkoły w tym oznakowania przejść dla pieszych.  Obecnie duża liczba przejść 

dla pieszych nie jest w żaden sposób oznakowana. Oprócz pasów namalowanych na jezdni kierujący 

pojazdami nie są w żaden sposób informowani o zbliżaniu się do miejsc uczęszczanych przez dzieci 

ani o przejściu dla pieszych. Taka sytuacja prowadzi do wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa dzieci 

potrąceniem przez kierującego pojazdem. 

Uczniowie poruszający się rowerem do szkół na terenie Bydgoszczy mają do dyspozycji rozbudowany 

system ścieżek rowerowych. Obecnie na terenie Miasta funkcjonuje ponad 77 km tras rowerowych. 

Obecnie funkcjonujące odcinki tras dla rowerów są niewystarczające dla potrzeb rowerzystów, 

zwłaszcza tych w drodze do szkoły. Nie na wszystkich drogach, którymi dzieci poruszają się do swoich 

szkół są wyznaczone ścieżki rowerowe, a tam gdzie są wyznaczone nie zawsze zapewniają 

kompleksowy system umożliwiający bezpieczne dotarcie do szkoły. Ponadto, ruch rowerowy jest 

utrudniony także przez brak wystarczającej liczby parkingów dla rowerów oraz niewłaściwą 

organizację ruchu na przecięciu ruch rowerowy – ruch samochodowy. W niektórych przypadkach 

ścieżki rowerowe są wykorzystywane przez kierowców aut do parowania (Źródło: Studium 

transportowe dla Miasta Bydgoszczy). Utrudnia to swobodę poruszania się, jak również ogranicza 

poziom bezpieczeństwa rowerzystów. 

Mimo, że jest to uciążliwe dla rowerzystów, nie zawsze możliwe jest ich wyznaczenie, zwłaszcza w 

strefie ograniczonej prędkości. 

Na drogach prowadzących do szkół brakuje wyznaczonych dróg dla rowerów, bądź istniejące odcinki 

nie tworzą kompleksowego systemu zapewniającego bezpieczny ciąg komunikacyjny. Ponadto dużym 

utrudnieniem i niebezpieczeństwem dla uczniów poruszających się rowerem jest także brak 

odseparowania ruchu rowerowego od ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych. Nie przy 

wszystkich drogach prowadzących do szkół funkcjonują ścieżki rowerowe, w związku z czym niekiedy 

rowerzyści poruszają się pasem jezdni bądź chodnikiem. Ta niedogodność powoduje, że zarówno 

piesi jak i rowerzyści mają problemy z wykonywaniem manewrów. Dodatkowo brak odseparowania 

rowerzystów od ruchu pojazdów mechanicznych zwiększa ryzyko wypadku z udziałem rowerzysty. 

Problem ten występuje zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu, na drogach o klasach 

wyższych niż drogi lokalne. 
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Rysunek 2. Ścieżki rowerowe na terenie Miasta Bydgoszczy w 2014 roku 

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

Na bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do szkół w Bydgoszczy duży wpływ ma także 

sygnalizacja świetlna. Z informacji przedstawionych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej w Bydgoszczy wynika, że aktualnie w Bydgoszczy funkcjonuje 126 sygnalizacji świetlnych,  

a 11 nowych jest w trakcie budowy (w ramach realizacji linii tramwajowej do Fordonu). Sygnalizacje 

świetlne w Bydgoszczy zlokalizowane są głównie na skrzyżowaniach ulic układu podstawowego oraz  

w miejscach wzmożonego ruchu lokalnego. Część z nich oddziałuje bezpośrednio na pobliskie szkoły 

lub została specjalnie na ich wniosek zainstalowana. Do sygnalizacji zabezpieczających bezpośrednio 

ruch w obszarze szkół należy sygnalizacja świetlna zlokalizowana na skrzyżowaniu: 

 Bałtycka – Bartosza Głowackiego, 

 Brzozowa – Goszczyńskiego, 

 Fordońska – Bałtycka, 

 Glinki – Białostocka, 

 Nad Torem – Karolewska, 

 Nakielska – Czerwonego Krzyża, 

 Nakielska – Pijarów (przejście dla pieszych), 
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 Nakielska 273 – Szkoła Podstawowa, 

 Nowotoruńska – Hutnicza (przejazd tramwajowy), 

 Planu 6 – letniego – Noakowskiego, 

 Skarżyńskiego – Duracza – Kwiatkowskiego, 

 Skarżyńskiego – Zurna, 

 Solskiego – przejście – garaże, 

 Wojska Polskiego – Polna, 

 Wyszyńskiego – wieżowce. 

Sygnalizacje świetlne zainstalowane obecnie w Bydgoszczy poza kilkoma wyjątkami są instalacjami 

zmienno czasowymi, gdzie sygnał zielony przydzielany jest w oparciu o zgłoszenie użytkownika  

na odpowiednim detektorze kołowym dla samochodów lub przyciskowym w odniesieniu do pieszych.  

Istniejące przejścia dla pieszych w większości nie są wyposażone w sygnalizację świetlną przez  

co uczniowie mają utrudnione przejście przez ulicę. Kierowcy bowiem nagminnie łamią przepisy 

ruchu drogowego, nie zawsze zatrzymując się przed takimi przejściami dla pieszych w celu 

zapewnienia pieszemu czy rowerzyście bezpiecznego pokonania przejścia dla pieszych. Powoduje to, 

że dzieci przekraczają przejście tuż przed pojazdem jadącym z dużą prędkością, co zagraża to ich życiu  

i zdrowiu. 

 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci na drodze dom – szkoła – dom bardzo istotne jest także 

oświetlenie uliczne. Na terenie Bydgoszczy system oświetlenia jest na bieżąco monitorowany  

i modernizowany w razie zaistnienia takiej konieczności. W drodze do szkół na terenie Bydgoszczy 

oraz w ich pobliżu oświetlenie uliczne wymaga podjęcia działań w postaci uzupełnienia liczby 

punktów świetlnych bądź też modernizacji istniejącego oświetlenia. W pobliżu niektórych szkół  

i placówek oświatowych istniejące oświetlenie uliczne nie zapewnia wystarczającego komfortu 

świetlnego, co jest szczególnie niebezpieczne w porze jesienno – zimowej. W niektórych przypadkach 

uczniowie do szkoły poruszają się przez park bądź w pobliżu punktów takich jak garaże  

i inne miejsca, gdzie brak jest oświetlenia, a to znacznie utrudnia bezpieczne pokonanie drogi  

do szkoły. Najbardziej niebezpiecznymi są te drogi, którymi poruszają się uczniowie, gdzie oświetlenie 

uliczne nie funkcjonuje wcale bądź funkcjonuje, jednak nie zapewnia dostatecznego oświetlenia. 

Wszystkie powyżej opisane problemy dotyczą znaczącej liczby placówek oświatowych  

i wychowawczych na terenie Bydgoszczy, w tym: Gimnazjum Nr 5 (teren gimnazjum i droga 

prowadząca do ul. Sucharskiego), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 (ul. Graniczna 12), 

Szkoła Podstawowa Nr 9 (ul. Geodetów, ul. Sudecka), Szkoła Podstawowa Nr 10 (park przy ul. 

Chełmińskiej), Szkoła Podstawowa Nr 28 (chodnik wzdłuż ogrodzenia szkoły od strony ul. Planu 6-

letniego oraz skrzyżowanie ulic: Sandomierska – Baczyńskiego), Szkoła Podstawowa Nr 46 (chodnik 

przy szkole), Szkoła Podstawowa Nr 65 (ciągu pieszego dla uczniów uczęszczających do szkoły z ulic: 

GOPR, Chałubińskiego i Klimka Bachledy), Zespół Szkół Nr 4 (oświetlenie uliczne między blokami Ku 

Wiatrakom 11-13), Zespół Szkół Nr 6 (ul. Staroszkolna i teren wokół budynku szkoły), Zespół Szkół Nr 

16 (brak oświetlenia ulic: Ulica Koronowska - Orlicza, Ulica Nad Torem - Żnińska, Ulica Nad Torem – 

Chmurna, ul. Byszewska) i inne. 
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Wypadki drogowe i kolizje 

Obszar Miasta Bydgoszcz podlega działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W poniższej 

tabeli zaprezentowano dane dotyczące zarejestrowanych zdarzeń drogowych na terenie Bydgoszczy 

w latach 2010-2014. 

Tabela 11. Wypadki drogowe i kolizje na terenie Miasta Bydgoszcz w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 Razem 

Wypadki 270 240 374 274 212 1 370 

Kolizje 6 618 5 603 5 835 4 925 4 791 27 772 

Zabici  15 12 27 18 6 78 

Ranni 337 284 467 359 256 1 703 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

W latach 2010-2014 na terenie Miasta Bydgoszczy zarejestrowano 29 142 zdarzenia drogowe, w tym 

1 370 wypadków drogowych (4,70%) oraz 27 772 kolizji (95,30%). We wszystkich zdarzeniach 

drogowych na przestrzeni analizowanych lat śmierć poniosło 78 osób a ranne zostało 1 703 osoby. 

Liczba odnotowanych zdarzeń drogowych na terenie Bydgoszczy w poszczególnych latach ulegała 

wahaniom, jednak można zaobserwować tendencję spadkową zarówno w liczbie wypadków, jak  

i kolizji drogowych. W latach 2010-2014 liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o 21,48%,  

a liczba kolizji spadła o 27,61%. Wyjątek stanowił rok 2012, gdzie w porównaniu do roku 

poprzedniego – 2011 nastąpił wzrost zarówno w liczbie wypadków , jak i kolizji. 

 

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące liczby zdarzeń drogowych, jakie miały miejsce  

na terenie Bydgoszczy w 2013 r. oraz 2014 r. 

Tabela 12. Liczba zdarzeń drogowych wg rodzaju zdarzenia zarejestrowanych na terenie Bydgoszczy w 2013 r. 

Rodzaj zdarzenia 
Liczba 

Wypadków 

Liczba 

Zabitych 

Liczba 

Rannych 

Liczba 

Kolizji 

Inne 16 0 17 435 

Najechanie na barierę ochronną 1 0 4 70 

Najechanie na drzewo 5 0 8 45 

Najechanie na drzewo, słup, inny obiekt drogowy 0 0 0 1 

Najechanie na dziurę, wybój, garb 2 0 2 1 307 

Najechanie na pieszego 310 19 309 294 

Najechanie na pojazd unieruchomiony 7 1 6 1 023 

Najechanie na słup, znak 17 1 25 343 

Najechanie na zaporę kolejową 0 0 0 3 
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Rodzaj zdarzenia 
Liczba 

Wypadków 

Liczba 

Zabitych 

Liczba 

Rannych 

Liczba 

Kolizji 

Najechanie na zwierzę 1 0 1 106 

Wypadek z pasażerem 34 0 48 21 

Wywrócenie się pojazdu 24 0 27 78 

Zderzenie pojazdów boczne 232 9 316 6 143 

Zderzenie pojazdów czołowe 31 3 44 490 

Zderzenie pojazdów tylne 82 1 119 4 561 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich oraz Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że największa liczba wypadków, jakie miały 

miejsce na terenie Bydgoszczy w 2013 r. były spowodowane najechaniem na pieszego. Tego typu 

wypadki miały miejsce aż 301 razy. Natomiast liczba kolizji wywołanych taką przyczyną  

w analizowanym roku wyniosła 294. Łącznie w zdarzeniach drogowych spowodowanych najechaniem 

na pieszego śmierć poniosło 19 osób, a rannych zostało 309.  

Przedstawione statystyki wskazują na duże zagrożenie dla pieszych ze strony ruchu pojazdów 

kołowych. W 2013 r. największa liczba wypadów (ponad 20), których przyczyną było najechanie  

na pieszego nastąpiła na ulicach: Nakielskiej (34 wypadki), Grunwaldzkiej (32 wypadki), Fordońskiej 

(28 wypadów), Jagiellońskiej (28 wypadków), Gdańskiej (24 wypadki) oraz Solskiej (21 wypadów). 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wybranych zdarzeń drogowych oraz 

ich ofiar, pod względem ich przyczyn (związanych z ruchem pieszym i rowerowym), zarejestrowanych 

w 2014 r. 

Tabela 13. Wybrane zdarzenia drogowe zarejestrowane w Bydgoszczy w 2014 r. - wg przyczyn 

Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla pieszych 0 0 0 1 

Nieprawidłowe: przejeżdżanie przejścia dla rowerzystów 0 0 0 1 

Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu 62 4 59 56 

Nieostrożne wejście na jezdnię: przed jadącym pojazdem 11 1 10 27 

Nieostrożne wejście na jezdnię: zza pojazdu, przeszkody 3 0 3 2 

Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 1 0 1 4 

Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 5 1 6 4 

Zatrzymanie, cofnięcie się 1 0 1 0 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich oraz Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
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W roku 2014 wśród zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie Bydgoszczy, najwięcej 

spowodowanych zostało wskutek nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu przez kierujących pojazdem 

– aż 62 wypadki oraz 56 kolizji drogowych. Wśród wypadków i kolizji na terenie Bydgoszczy w 2014 

odnotowano także zdarzenia wywołane przez pieszych, w tym m.in. spowodowane nieostrożnym 

wejściem na jezdnię (11 wypadków, 27 kolizji), wejściem na czerwonym świetle (5 wypadków oraz 4 

kolizje) oraz nieostrożnym wejściem na jezdnię za pojazdu, przeszkody (3 wypadki i 2 kolizje). 

Ze względu na to, że duża liczba dzieci to piesi, jak również fakt, że każda podróż zawsze najpierw 

zaczyna się od ruchu pieszego, poniżej przeanalizowano liczbę zdarzeń drogowych w wybranych 

miejscach ruchu pieszych na terenie Bydgoszczy w 2013 r. 

Tabela 14. Liczba wypadków drogowych wg miejsca ruchu pieszych na terenie Bydgoszczy w 2013 r. 

Miejsce ruchu pieszych Liczba Wypadków Liczba Zabitych Liczba Rannych 

Chodnik, droga dla pieszych 4 0 4 

Przejście dla pieszych 25 1 26 

Przystanek komunikacji publicznej 1 0 1 

Skrzyżowanie 48 3 49 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich oraz Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

Miejscami najbardziej niebezpiecznymi (na podstawie liczby wypadków) dla ruchu pieszych były 

skrzyżowania dróg oraz przejścia dla pieszych. Odnotowano łącznie 48 wypadków na skrzyżowaniach, 

w wyniku których śmierć poniosły 3 osoby a 49 zostało rannych. Do największej liczby wypadków 

doszło na skrzyżowaniu: ulicy Nakielskiej (4 wypadki), ulicach: Gdańskiej, Grunwaldzkiej oraz Wojska 

Polskiego (po 3 wypadki na każdej z ulic). Natomiast na przejściach dla pieszych zarejestrowano 25 

wypadków z 1 ofiarą śmiertelną oraz 26  osobami rannymi. Do najbardziej niebezpiecznych przejść 

dla pieszych, pod względem liczby wypadków w 2013 r. należało te istniejące na ulicy Focha (3 

wypadki) oraz Gdańskiej, Wojska Polskiego i Sieńki (po 2 wypadki na każdej z ulic). 

Natomiast w roku 2014 do najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na terenie Bydgoszczy należały 

skrzyżowania: ul Wojska Polskiego (21 wypadków oraz 181 kolizji), ul. Grunwaldzka (12 wypadów 

oraz 192 kolizje), ul. Jagiellońska (11 wypadków oraz 268 kolizji) oraz ul. Nakielska, Fordońska oraz 

Wyszyńskiego (po 7 wypadków drogowych na każdej z ulic). 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości  w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Na drodze dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu zaobserwowano następujące braki  

i nieprawidłowości ograniczające bezpieczeństwo: 

 zły stan techniczny dróg i chodników  w drodze do niektórych szkół i placówek oświatowych, 

 brak na niektórych drogach prowadzących do szkół odseparowania ruchu pieszych, rowerzystów 

oraz ruchu pojazdów mechanicznych, 

 niespójny  system dróg rowerowych oraz brak infrastruktury towarzyszącej, 

 niewystarczająco bezpieczne niektóre przejścia dla pieszych , 

 zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy szkołach, 
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 niewystarczające oświetlenie uliczne w drodze do niektórych szkół, w tym oświetlenie tuż przy 

wejściu do niektórych szkół, 

 istnienie barier architektonicznych ograniczających swobodne poruszanie się osobom 

niepełnosprawnym, 

 brak wdrożonego kompleksowego programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Gmina Miasta Toruń 

Gmina Miasta Toruń jest gminą na prawach powiatu. W związku ze statusem prawnym jest  

ona organem prowadzącym również dla szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie Miasto zarządza: 25 

szkołami podstawowymi, 19 szkołami gimnazjalnymi oraz 17 szkołami ponadgimnazjalnymi. Ponadto 

w zarządzie miasta znajdują się także zespoły szkół specjalnych, przedszkola publiczne oraz szkoły 

muzyczne. 

Uczniowie do poszczególnych szkół podróżują za pośrednictwem układu drogowego Miasta w skład 

którego wchodzi ponad 470 km dróg, w tym zdecydowana większość (ponad 320 km) to drogi 

gminne, a w dalszej kolejności drogi powiatowe, krajowe i wojewódzkie. Przed rozpoczęciem roku 

szkolnego każdorazowo przeprowadzana jest kontrola stanu bezpieczeństwa dróg do szkół, zwłaszcza 

pod względem oznakowania i innych czynników wpływających na bezpieczeństwo uczniów w drodze 

do szkoły. 

Na terenie miasta nie funkcjonuje system zorganizowanego dowozu dzieci do szkół. Uczniowie 

poszczególnych placówek oświatowych do szkół docierają za pośrednictwem transportu publicznego 

bądź prywatnego. W związku z tym przy większości budynków szkolnych wyznaczone są miejsca 

postojowe, z których odległość do obiektów szkolnych jest niewielka. W niektórych jednak 

przypadkach, przy szkołach zlokalizowanych przy drogach o dużym natężeniu ruchu, postój aut 

przywożących uczniów do szkoły jest bardzo utrudniony. Powoduje to, że auta zatrzymywane są  

w miejscach niedozwolonych, narażając innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo z powodu 

ograniczonej widoczności drogi. 

Uczniowie, którzy nie korzystają z komunikacji miejskiej oraz innych mechanicznych środków 

lokomocji do szkół podróżują pieszo bądź rowerem. Dla tych grup uczestników ruchu drogowego  

na terenie Miasta do dyspozycji są chodniki, ścieżki rowerowe oraz piesze ciągi komunikacyjne. 

Podczas drogi do szkół ci uczniowie korzystają z licznych przejść dla pieszych, które nie w każdym 

przypadku posiadają odpowiednie oznakowanie, w tym brakuje znaków „Uwaga dzieci” oraz znaków 

ograniczających prędkość jazdy pojazdów. Ponadto, nie przed wszystkimi przejściami dla pieszych  

w pobliżu szkół zamontowane są progi zwalniające ruch kierowców pojazdów mechanicznych, którzy 

nie zawsze przestrzegają przepisów ograniczających prędkość jazdy. Uczniowie poruszający się pieszo 

lub rowerem są narażeni na niebezpieczeństwo zwłaszcza ze strony pojazdów mechanicznych także  

z powodu braku barier ochronnych, oddzielających chodnik od pasów jezdni. Szczególnie 

niebezpieczne są miejsca, gdzie brak jest wytyczonych ciągów pieszo – rowerowych. W przypadku 

niektórych dróg do szkół uczniowie mają utrudnione przechodzenie z jeden strony jezdni na drugą, 

spowodowane brakiem wyznaczonych przejść dla pieszych. Uczniowie w takiej sytuacji, często 

przechodzą w miejscach niedozwolonych, ale położonych w niedalekiej odległości od ich punktu 

docelowego, bądź pozwalającego na skrócenie drogi. 
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W przypadku wielu dróg prowadzących do szkół nie ma wytyczonych miejsc parkingowych. Powoduje 

to, że samochody parkowane są na chodnikach. Takie zdarzenia powodują, że uczniowie mają 

ograniczoną widoczność na pozostałych uczestników ruchu, w tym nadjeżdżające samochody. 

Dodatkowo parkowanie aut w miejscach niedozwolonych, powoduje ograniczenie wykonywania 

manewrów przez poszczególne pojazdy, a to naraża najmniej chronionych uczestników drogi  

na dodatkowe niebezpieczeństwo. Oprócz braku miejsc parkingowych, problem jest również brak 

respektowania przez poszczególnych kierowców zakazu parkowania ustawionych na chodnikach przy 

szkołach, a w niektórych przypadkach niedobór oznakowania zakazującego tego typu manewrów. 

Uczniowie, którzy podróżują do szkół rowerami mają zapewniony rozbudowany system ścieżek 

rowerowych. Na poniższym rysunku zaprezentowano istniejący oraz planowany do rozbudowy 

system ścieżek rowerowych na terenie Gminy Miasta Toruń. 

Rysunek 3. Schemat istniejących i planowanych do wybudowania ścieżek rowerowych na terenie Gminy 

Miasta Toruń 

 

Źródło: http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/mapa_drogi_rower_torun_plan.pdf 

Uczniowie – rowerzyści, jak przedstawiono na powyższym schemacie mają do dyspozycji 

rozbudowany system szlaków rowerowych. Największa utrudnienia a zarazem niebezpieczeństwo 

istnieje na tych drogach, wzdłuż których nie wydzielono trasy dla rowerów. W takich miejscach jeżdżą 

oni po pasie jezdni bądź po chodniku. W niektórych przypadkach chodniki są bardzo wąskie,  

co ogranicza ruch zarówno dla pieszych jak i dla rowerzystów.  

Na drogach prowadzących do szkół funkcjonuje oświetlenie uliczne, które jest na bieżąco 

modernizowane. W niektórych miejscach punktów świetlnych jest zbyt mało w stosunku do potrzeb.  

http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/mapa_drogi_rower_torun_plan.pdf
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Przy obiektach szkolnych, bądź na drogach w ich pobliżu funkcjonuje sygnalizacja świetlna, dotyczy  

to zwłaszcza skrzyżowań dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Istniejąca sygnalizacja świetlna 

jest jednak niewystarczająca. Sygnalizacji świetlnej brakuje szczególnie na przejściach dla pieszych, 

gdzie łączy się ruch samochodów z ruchem tramwajów.  

Niezależnie od środków lokomocji poszczególnych uczestników ruchu drogowego zmierzających  

do szkół duże niebezpieczeństwo stwarza także stan techniczny dróg oraz chodników. W wielu 

przypadkach ich nawierzchnia jest wyeksploatowana i charakteryzuje się licznymi nierównościami, 

pęknięciami i ubytkami. Na niektórych odcinkach istniejące chodniki są bardzo wąskie a dodatkowo 

przy niektórych z nich istnieją bardzo wysokie krawężniki. W przypadku, jeżeli po takim chodniku 

odbywa się ruch rowerowy i pieszy, wykonywanie manewrów jest bardzo ograniczone i zagrażające 

pieszym i rowerzystom. 

Wypadki drogowe i kolizje 

W latach 2009-2012 na drogach Gminy Miasta Toruń zanotowano łącznie 347 wypadków drogowych 

oraz 13 529 kolizji. W analizowanym okresie liczba wypadków drogowych systematycznie zmniejszała 

się, do roku 2012 nastąpił spadek o prawie 30%. Mniej korzystnie kształtowała się sytuacja  

w odniesieniu do kolizji drogowych, których liczba w tym okresie wzrosła o prawie 2%.  

Tabela 15. Poszkodowani w zdarzeniach drogowych zarejestrowanych na terenie Gminy Miasta Toruń  

w latach 2009-2012 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 Razem 

Zabici 11 9 6 6 32 

Ranni 111 94 85 71 361 

Źródło: Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Toruniu  

w 2012 r. 

W zdarzeniach drogowych na terenie Miasta w latach 2009-2012 śmierć poniosły 32 osoby,  

a rannych zostało 361. Wraz ze spadkiem liczby wypadków drogowych nastąpiło zmniejszenie się 

liczby osób poszkodowanych i zabitych. Przedstawione statystyki wskazują na poprawiający się 

poziom bezpieczeństwa na drogach Miasta, w tym drogach prowadzących do szkół. 

Wykres 2.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Miasta Toruń w latach 2009-2012 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 

Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Torunia wynika, że przeprowadzone analizy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego za 2014 rok wykazały, że na sieci drogowej miasta Torunia nie występują miejsca 

niebezpieczne dla dzieci w drodze do i ze szkoły. Chodzi głównie o skrzyżowania lub odcinki 

międzywęzłowe, na których to wg opracowanego raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

za 2014 rok, w ciągu trzech ostatnich lat koncentrowały się zdarzenia drogowe z pieszymi w wieku 7 – 

16 lat. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Diagnoza bezpieczeństwa w drodze do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Toruń 

wykazała istnienie następujących problemów: 

 zły stan techniczny nawierzchni niektórych dróg i chodników prowadzących do szkół, 

 zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy szkołach lub ich brak, 

 brak wystarczającej liczby przejść dla pieszych, 

 braki w oznakowaniu przejść dla pieszych, 

 brak w pobliżu przejść dla pieszych progów zwalniających ruch pojazdów, 

 brak sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, 

 brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych na terenie szkoły, zwłaszcza przy wejściu  

do budynków, 

 brak barier ochronnych oddzielających chodnik od pasa jezdni, 

 niewystarczająca liczba oświetlenia ulicznego przy drogach prowadzących do niektórych 

szkół. 

Gmina Białe Błota 

Gmina Białe Błota jest organem prowadzącym następujące placówki oświatowe: 

 Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, 
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 Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, 

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, 

 Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach, 

 Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach (Przedszkole posiada Miasteczko 

Komunikacyjne zakupione w ramach programu „Razem bezpiecznej”), 

 Gminny Żłobek „U misia”. 

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz 

gimnazjalnych na terenie Gminy Białe.  

Tabela 16. Liczba uczniów na terenie Gminy Białe Błota w latach 2008-2014 

Wyszczególnienie 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Szkoła Podstawowa im. Juliusza 
Verne’a w Białych Błotach 

855 813 821 877 911 959 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Przyłękach 

64 56 64 85 104 125 

Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Łochowie 

328 342 374 426 460 524 

Szkoły Podstawowe 1 247 1 211 1 259 1 388 1 475 1 608 

Publiczne Gimnazjum im. 
Mariana Rejewskiego w Białych 
Błotach 

428 425 434 429 433 433 

Gimnazjum Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Łochowie 

139 145 146 160 163 161 

Gimnazja 567 570 580 589 596 594 

Łącznie 1 814 1 781 1 839 1 977 2 071 2 202 

Źródło: Raport o stanie oświaty Gminy Białe Błota w roku szkolnym 2013/2014 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że liczba uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów  

na terenie Gminy Białe Błota systematycznie wzrastała w analizowanym okresie. Łącznie  

na terenie Gminy w roku szkolnym 2013/2014 kształciło się 2 202 uczniów tj. o 21,39% więcej. 

Dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Białe Błota miała zapewniony dowóz do placówek 

oświatowych autobusami szkolnymi oraz gimbusami. Dowozem objętych  było 800 uczniów, dlatego 

kursy odbywały się 4 autobusami szkolnymi w godzinach 7.00 – 16.30. Do momentu przyjazdu 

autobusu dzieci oczekiwały na przystankach autobusowych, oznaczonych znakiem drogowym D-15. 

Gimbusy korzystały częściowo z przystanków własnych, a częściowo z przystanków należących  

do innych przewoźników. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat zorganizowanego  dojazdu 

dzieci do szkół z terenu Gminy Białe Błota w roku szkolnym 2014-2015. 



„Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) 

 

                                                                            Lech Consulting Sp. z o. o. 42 
www.LC.net.pl 

 

Od 1 sierpnia dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Białe Błota obsługiwany jest przez 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

Rysunek 4.Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Białe Błota w roku szkolnym 2014/2015 

 

Źródło: Urząd Gminy w Białych Błotach 

Z informacji przedstawionych na schemacie wynika, że system dowozu dzieci do szkół obejmuje 

transport autobusem szkolnym oraz gimbusami. Przystanki autobusowe, na których oczekują dzieci 

są w większości przypadków wyposażone w wiaty przystankowe oraz zatoki autobusowe, 

zapewniające poszczególnym uczniom bezpieczeństwo podczas oczekiwania na środek transportu  

do szkoły. 

Oprócz dowozu dzieci do szkół autobusami i gimbusami, część uczniów w zależności od odległości  

od miejsca zamieszkania do szkoły, podróżuje rowerem bądź pieszo. W celu zapewnienia tym 

dzieciom komfortowych warunków dotarcia do szkoły Gmina Białe Błota sukcesywnie realizuje 

budowę ciągów pieszo-rowerowych. Zespół Szkół w Łochowie posiada udrożniony ciąg 

komunikacyjny, jednak z uwagi na potrzebę budowy drogi do szkoły planowane jest wykonanie 

dodatkowego chodnika.  

Przy drodze do Szkoły Podstawowej w Białych Błotach oraz do Gimnazjum ułożone są chodniki, 

będące w dobrym stanie technicznym. Dużym ograniczeniem bezpieczeństwa w drodze do szkoły, 

zwłaszcza do uczniów podróżujących rowerami, jest brak ścieżek rowerowych tworzących 

kompleksowy szlak komunikacyjny. Ścieżki rowerowe funkcjonującą na określonych odcinkach dróg, 
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po ich zakończeniu rowerzyści korzystają z chodników, pasów jezdni lub poboczy, których stan 

techniczny jest bardzo zróżnicowany.  

W pobliżu poszczególnych szkół znajdują się przejścia dla pieszych, które w kilku przypadkach 

posiadają odpowiednie oznakowanie, a niektóre wymagają jego uzupełnienia. W szczególności chodzi 

o ograniczoną widoczność pasów namalowanych na jezdni, które uległy wytarciu. Dodatkowo, przy 

szkołach wzdłuż chodników i miejsc prowadzących do przejść dla pieszych brak jest barier 

ochronnych, które ograniczyłyby możliwość nieuprawnionego wtargnięcia na jezdnię oraz 

przechodzenia w miejscach niedozwolonych. Ponadto, w pobliżu przejść dla pieszych nie  

ma zamontowanych progów zwalniających ruch pojazdów, co na drogach o dużym natężeniu ruchu 

jest bardzo uciążliwe i niebezpieczne.  

W drodze do szkoły uczniowie na poszczególnych przejściach nie mogą korzystać z sygnalizacji 

świetlnej. Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych umacnia tzw. „Agatka”, tj. osoba 

przeprowadzająca pieszych przez jezdnię.  

System oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota funkcjonuje przy ulicy Szubińskiej  

na drodze wojewódzkiej nr 223.  Ponadto, na terenie Gminy w obrębie poszczególnych szkół  

nie występuje sygnalizacja świetlna. 

Wypadki drogowe i kolizje 

Na terenie Gminy Białe Błota w latach 2011-2014 miały miejsce 859 zdarzeń drogowych,  

w tym 7,21% stanowiły wypadki drogowe, a 92,78% kolizje. Na poniższym wykresie zaprezentowano 

szczegółowe dane dotyczące zdarzeń drogowych w latach 2011-2014 na terenie Gminy. 

Wykres 3.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Białe Błota w latach 2011-2014 

 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

W zarejestrowanych zdarzeniach drogowych na terenie Gminy liczba zabitych wynosiła 11 osób,  

a rannych 81. W poszczególnych latach liczba wypadków drogowych oraz kolizji wzrastała,  
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co świadczy o pogorszeniu się stanu bezpieczeństwa na drogach Gminy Białe Błota. Dopiero w roku 

2014 nastąpiło ograniczenie liczby wypadków oraz kolizji, a tym samym grupy osób poszkodowanych. 

Tabela 17. Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Białe Błota w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 2 6 1 2 11 

Ranni 19 19 25 18 81 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy  

z działalności w 2014 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

bydgoskiego 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Białe Błota zidentyfikowano następujące problemy na płaszczyźnie bezpieczeństwa 

w drodze do szkoły: 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych w wiaty przystankowe oraz zatoki 

autobusowe, 

 brak sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, 

 niewłaściwe oznakowane przejścia dla pieszych, 

 istnienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do szkół, 

 niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych oraz chodników, 

 brak barier ochronnych oddzielających ruch poszczególnych uczestników ruchu drogowego, 

 brak monitoringu przy niektórych placówkach oświatowych. 

Gmina Chełmża 

Na terenie Gminy Chełmża do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

należą: 

 Gimnazjum w Głuchowie, 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pluskowęsach, 

 Szkoła Podstawowa w Grzywnie, 

 Szkoła Podstawowa w Kończewicach, 

 Szkoła Podstawowa w Sławkowie, 

 Szkoła Podstawowa w Zelgnie. 

Uczniowie szkół z terenu Gminy mają zorganizowany dowóz do szkół autobusami szkolnymi. Dowóz 

realizowany jest przez Zakład Usług Komunalnych ,,WODKAN’’ Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Chełmży. 

Autobus szkolny kursuje do wyznaczonych punktów przystankowych na terenie całej Gminy. 

Przystanki w większości nie posiadają wybudowanych zatoczek autobusowych, jednak na ok. 50 % 

przystanków autobusowych zlokalizowane są wiaty przystankowe. Ograniczenie bezpieczeństwa 

uczniów w drodze do szkoły stanowi brak wystarczającej liczby miejsc postojowych dla pojazdów 

przywożących uczniów, chodzi tutaj zarówno o autobus szkolny, jak i transport prywatny. Brak miejsc 

postojowych powoduje, że pojazdy parkowane są w miejscach utrudniających widoczność 

http://www.bip.gminachelmza.pl/plik,25284,gim-gluchowo-pdf.pdf
http://www.bip.gminachelmza.pl/plik,25285,gim-pluskowesy-pdf.pdf
http://www.bip.gminachelmza.pl/plik,25287,sp-grzywna-pdf.pdf
http://www.bip.gminachelmza.pl/plik,25288,sp-konczewice-pdf.pdf
http://www.bip.gminachelmza.pl/plik,25289,sp-slawkowo-pdf.pdf
http://www.bip.gminachelmza.pl/plik,25290,sp-zelgno-pdf.pdf
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poszczególnym grupom użytkowników drogi, a tym samym zwiększają ryzyko wystąpienia 

niebezpiecznego zdarzenia w ruchu drogowym. 

Na drogach prowadzących do szkoły przy obiektach szkolnych nie ma sygnalizacji świetlnej. Taka 

sygnalizacja funkcjonuje tylko na skrzyżowaniu DK 91 i DW 551. W alarmową sygnalizację świetlną 

wyposażone są także 3 przejazdy kolejowe na terenie gminy. Ponadto, funkcjonujące oświetlenie 

uliczne, zapewnia odpowiedni poziom widoczności podczas podróży, jednak wymaga ono już 

modernizacji.  

Piesi i rowerzyści w drodze do szkoły mają ograniczone możliwości podróżowania w bezpiecznych 

warunkach, ponieważ brak jest odpowiedniej długości ścieżek rowerowych oraz chodników przy 

drogach do szkół. Uczniowie korzystają z pasa ruchu drogowego oraz pobocza. 

Wypadki drogowe i kolizje  

Na terenie Gminy Chełmża w latach 2009-2012 miało miejsce 485 zdarzeń drogowych, w tym 47 

wypadków drogowych oraz 438 kolizji. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie 

przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 18.Ofiary wypadków drogowych i kolizji na terenie Gminy Chełmża w latach 2009-2012 

Chełmża - gmina Zabici Ranni 

2009 4 21 

2010 4 19 

2011 5 9 

2012 9 16 

Źródło:  Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Toruniu  

w 2012 r. 

Z analizy informacji dotyczących wypadków i kolizji wynika, że w porównaniu z rokiem bazowym 2009 

liczba wypadków wzrosła w 2012 r. o ponad połowę, a liczba kolizji zmniejszyła się o około 14%.  

We wszystkich zdarzeniach drogowych zarejestrowanych w analizowanym okresie śmierć poniosły 22 

osoby a rannych zostało 65 osób. W związku z tym,  sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na drogach 

Gminy Chełmża jest trudna i wymagająca interwencji.  
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Wykres 4.Wypadki i kolizje drogowe na terenie Gminy Chełmża w latach 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Chełmża zidentyfikowano następujące problemy ograniczające bezpieczeństwo 

uczniów w drodze do szkół i placówek oświatowych: 

 niewystarczająca liczba chodników i ścieżek rowerowych, 

 brak barier ochronnych wzdłuż chodników oddzielających ruch pieszy i rowerowy od ruchu 

pojazdów mechanicznych, 

 brak wiat i zatok autobusowych w miejscach zatrzymywania się autobusów, 

 brak progów zwalniających ruch w pobliżu szkół oraz przejść dla pieszych. 

Gmina Czernikowo 

Gmina Czernikowo jest organem prowadzącym 1 przedszkole publiczne, 5 szkół podstawowych  

i Zespół Szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące oraz Szkołę 

Muzyczną I stopnia w Czernikowie. Uczniowie z terenu Gminy Czernikowo uczęszczają do placówek 

oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach Czernikowo, Makowiska, Mazowsze, Osówka oraz 

Steklin. Są to: 

 Zespół Szkół w Czernikowie Im. Mikołaja Kopernika, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo, 

 Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo, 

 Przedszkole Publiczne w Czernikowie, ul. Toruńska 45, 87-640 Czernikowo, 

 Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego  w Czernikowie, Ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo, 

 Szkoła Podstawowa w Makowiskach, 87-642 Osówka, 

 Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu, 87-640 Czernikowo, 

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Steklinie, 
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 Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce w Osówce, Osówka 44, 87-632 Osówka. 

Rysunek 5. Lokalizacja szkół na terenie miejscowości Czernikowo 

 

Źródło: http://www.czernikowo.pl/plik,15042,plan-328-kb-jpg.jpg?strona=6375&id=15042 

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Gminy Czernikowo kształciło się 1 288 uczniów, z czego 

66,77% stanowili uczniowie szkół podstawowych, 29,81% uczniowie gimnazjum, a 4,19% uczniowie 

liceum ogólnokształcącego. Liczbę uczniów w szkołach z terenu Gminy Czernikowo prezentuje tabela 

8. 

 

 

 

 

 

http://www.czernikowo.pl/plik,15042,plan-328-kb-jpg.jpg?strona=6375&id=15042
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Tabela 19. Liczba uczniów kształcących się na terenie Gminy Czernikowo w roku szkolnym 2013/2014 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa im. K.. Baczyńskiego w Czernikowie 21 451 

Szkoła Podstawowa w Makowiskach 7 85 

Szkoła Podstawowa w Mazowszu 7 101 

Szkoła Podstawowa w Steklinie 7 84 

Szkoła Podstawowa w Osówce 8 139 

Razem 50 860 

Zespół Szkół w Czernikowie - Gimnazjum 18 384 

Zespół Szkół w Czernikowie - Liceum Ogólnokształcące 3 54 

Razem 21 438 

Ogółem szkoły 71 1 288 

Źródło: Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24.10.2014 r. sprawie przedłożenia informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 

Uczniowie kształcący się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo 

mogą do nich dotrzeć za pośrednictwem autobusu szkolnego w ramach zorganizowanych dowozów 

uczniów, bądź pieszo lub rowerem. 

Uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Czernikowo komunikują się z miejsca 

zamieszkania do szkół za pośrednictwem autobusów lub busów. Na terenie Gminy Czernikowo 

łącznie dla 459 uczniów: 

 Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie, 

 Szkoły Podstawowej im. mjr H. Sucharskiego w Mazowszu, 

 Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Osówce, 

 Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Czernikowie, 

zorganizowany jest dowóz.  

Uczniowie każdej ze szkół wsiadają i wysiadają z autobusu lub busu szkolnego w miejscach specjalnie 

do tego wyznaczonych przez organizatora. Odległość od miejsca zamieszkania do ustalonego 

przystanku nie przekracza 1 km. Na terenie Gminy zostały wyznaczone 42 przystanki, z czego 33 

należą do PKS, a 9 zostało specjalnie wyznaczonych. Przystanki autobusowe posiadają wiaty 

przystankowe zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo w czasie oczekiwania na przyjazd 

autobusu. Wyjątek stanowi jeden z przystanków PKS, który nie posiada wiaty i znajduje się  

w miejscowości Dąbrówka.  

Za bezpieczne dotarcie uczniów do przystanków odpowiadają rodzice dzieci dowożonych. Uczniów 

poniżej 7 roku życia przyprowadza na przystanek i odbiera z autobusu lub busu prawny opiekun. 

W przypadku braku opiekuna na przystanku dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbierają  

go rodzice. W trakcie podróży bezpieczeństwo dzieci zapewniają  specjalnie zatrudnione opiekunki. 

Szczególną troską otoczone są dzieci do 7 roku życia. W autobusach podróżują z nimi dwie opiekunki.  
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W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa dotarcia do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć 

lekcyjnych i z budynku szkoły do autobusu po zakończeniu zajęć, do ich przeprowadzenia został 

wyznaczony etatowy pracownik Urzędu Gminy. Wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkół mają 

zapewnione w autobusie miejsca siedzące bez względu na porę przejazdu. Przewozy odbywają się  

w godzinach pracy szkół (z zajęciami pozalekcyjnymi włącznie) od 7.00 do 17. 00. 

Oprócz przewozów zorganizowanych, uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Czernikowo 

korzystają z komunikacji pieszej oraz rowerowej.  

Na obszarze Gminy chodniki zlokalizowane są przy drodze krajowej Nr 10 na wysokości miejscowości 

Steklin - Szkoła Podstawowa w Steklinie oraz miejscowości Wygoda – Czernikówko. Pierwszy 

umożliwia uczniom z terenu osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Rolnik” bezpieczne dotarcie  

do Szkoły Podstawowej w Steklinie. Drugi do szkół zlokalizowanych w Czernikowie. 

Pozostałe chodniki dla ruchu pieszego ułożone są przy drogach powiatowych oraz gminnych  

i zapewniają bezpieczną podróż dzieci do następujących placówek oświatowych: 

 Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Zespołu Szkól w Czernikowie – chodnik ułożony jest 

na terenie na terenie miejscowości Czernikowo. 

 Szkoły Podstawowej w Osówce – jego początek bierze się od skrzyżowania drogi powiatowej 

Nr 2044C z drogą gminną Nr 101132C, biegnie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C,  

a następnie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2047C i prowadzi do Szkoły. Chodnik biegnie także 

od skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2045C i 2046C do skrzyżowania dróg powiatowych Nr 

2045C i 2044C. 

 Szkoły Podstawowej w Mazowszu - chodnik ułożony jest od skrzyżowania dróg powiatowych 

Nr 2037C, 2048C i 2132C, a następnie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2132C oraz drogi gminnej 

Nr 101109C do Szkoły. 

Zajęcia w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy odbywają się do godziny 17.00. W zależności  

od pory roku powrót o tej godzinie pieszo lub rowerem wiąże się z ograniczoną widocznością.  

W związku z tym istotnym elementem infrastruktury poprawiającym stan bezpieczeństwa uczniów 

jest oświetlenie uliczne. Stan istniejącego oświetlenia pod względem liczby słupów i opraw 

oświetleniowych przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Steklinie, Szkole Podstawowej im. 

mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu, Szkole Podstawowej w Makowiskach, Szkole Podstawowej 

im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie oraz Zespole Szkół w Czernikowie uznany jest za optymalny. 

Wyjątek w tej ocenie stanowi oświetlenie przy Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce. 

Istotnym z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa uczniów konieczne jest podjęcie działań 

polegających na uzupełnieniu liczby 5-6 lamp ulicznych w celu utworzenia spójnego oświetlonego 

ciągu komunikacyjnego (chodnik) wzdłuż drogi powiatowej Nr 2044C i 2047 C. 

Na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym wpływa również system sygnalizacji świetlnej.  

Na drogach prowadzących do szkół na terenie Gminy nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna. 
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Występuje ona jedynie na drodze krajowej Nr 10, a także w pobliżu Szkoły Podstawowej  

w Czernikowie oraz Szkoły Podstawowej w Osówce.  

W chwili obecnej przy szkołach na terenie Gminy Czernikowo funkcjonują parkingi i miejsca 

postojowe. Zbyt mała liczba wyznaczonych miejsc parkingowych powoduje, że samochody 

parkowane częściowo na ulicy oraz na chodniku. Na terenie Gminy Czernikowo jest to szczególnie 

istotne w odniesieniu do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Steklinie oraz Szkole 

Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie zlokalizowanej przy drodze gminnej Nr 101146C. 

Wypadki drogowe i kolizje 

Na poniższym wykresie przedstawiono dane dotyczące liczby wypadków i kolizji na terenie Gminy  

w latach 2009-2014, zarejestrowane przez Komendę Miejską Policji w  Toruniu. 

Wykres 5. Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Czernikowo w latach 2009-2014 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji  

w Toruniu. 

W ostatnich 6 latach na terenie Gminy Czernikowo liczba wypadków drogowych  była niewielka – 1 

rocznie. Wyjątek stanowił rok 2010 kiedy odnotowano ich aż 14. W analizowanym okresie mniej 

korzystnie kształtowała się liczba kolizji drogowych, w roku 2014 było ich 11. Porównując liczbę 

wypadków w Gminie z wypadkami na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, to wypadki 

drogowe z terenu Gminy Czernikowo stanowiły zaledwie 0,93%, a więc miały niewielki udział  

w ogólnej liczbie wypadków na terenie województwa. Statystyki dotyczące wypadków drogowych 

pozwalają wnioskować, że stan poszczególnych elementów infrastruktury drogowej jest dobry  

i zapewnia bezpieczeństwo. Oprócz infrastruktury istotnym elementem wpływającym  

na bezpieczeństwo uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Czernikowo, jest także 

systematyczne prowadzenie działań edukacyjnych i różnego rodzaju akcji prewencyjnych z udziałem 

policji.  
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W 2013 r. na terenie Gminy Czernikowo pracownicy Najwyższej Izby Kontroli Delegatury  

w Bydgoszczy przeprowadzili kontrolę Organizacji sieci dróg powiatowych i gminnych  

z uwzględnieniem efektów realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych". Jednym  

z podstawowych elementów poddanych kontroli było Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Z opisu zaleceń pokontrolnych wynikało, że w dominującej części badanych aspektów dotyczących 

organizacji ruchu drogowego na terenie Gminy nie występowały nieprawidłowości  permanentnie  

zagrażające  bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Problemy, które stwierdzono dotyczyły 

zwłaszcza oznakowania. Szczególną uwagę prowadzący kontrolę zwrócili na oznakowania na drogach, 

którymi dzieci i młodzież uczęszcza do szkół, a zwłaszcza do których uczęszczały dzieci w wieku od 7 

do 15 lat. Skontrolowane drogi prowadziły do następujących placówek oświatowych: 

 Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika przy ul. Gimnazjalnej w Czernikowie,  

 Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Szkolnej w Czernikowie,  

 Szkoły Podstawowej w Makowiskach,  

 Szkoły Podstawowej w Mazowszu im mjr. Henryka Sucharskiego.  

Kontroli poddano wszystkie drogi przylegające do wskazanych powyżej szkół tj. ul. Gimnazjalną  

i Szkolną w Czernikowie oraz drogi gminne nr 10135C w Makowiskach i 101109C w Mazowszu.  

Kontrola wykazała, że:  

 w dwóch przypadkach spośród czterech, przy których zlokalizowane były szkoły, zostały 

umieszczone znaki A-17 - „Dzieci" tj. przy ul. Szkolnej w Czernikowie oraz drodze gminnej nr 

101109C w Mazowszu. Natomiast pozostałe drogi nie były wyposażone w przedmiotowy 

znak; 

 przy trzech placówkach oświatowych (ul. Szkolna i ul. Gimnazjalna w Czernikowie oraz szkole  

w Mazowszu) w pobliżu wejść do szkół znajdowały się przejścia dla pieszych, które 

dodatkowo były oznaczone „tabliczką wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie 

uczęszczane przez dzieci” – T-27. W przypadku szkoły w Makowiskach nie wytyczono 

przejścia dla pieszych w pobliżu szkoły.  

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie „Wystąpienie pokontrolne, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura  

w Bydgoszczy”. 

Analiza poszczególnych elementów infrastruktury drogowej istniejących na terenie Gminy 

Czernikowo i wpływających na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym i pieszo – 

rowerowym pozwala stwierdzić, że dzieci i młodzież szkolna w drodze do szkoły są bezpieczne. 

Świadczy o tym m.in. niska liczba wypadków i kolizji drogowych. Mimo to, nie można jednak uznać, że 

istniejąca infrastruktura spełnia wszystkie oczekiwania najmniej chronionych użytkowników dróg, 

zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Czernikowo podejmowane są różne inicjatywy i działania mające zapewnić uczniom 

bezpieczną drogę do szkoły. Mimo dużej aktywności w analizowanym obszarze nadal pojawiają się 
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braki bądź nieprawidłowości obniżające bezpieczeństwo uczniów. Do najważniejszych problemów 

występujących na terenie Gminy w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły należą: 

 zbyt mała liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkół, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, 

 brak wystarczającego oświetlenia ulicznego. 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 

Gmina Dąbrowa Chełmińska jest organem prowadzącym dla następujących placówek oświatowych: 

 Zespołu Szkół Czarże, Czarże ul. Chełmińska 47, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, 

 Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Sportowa 1, 86-070 

Dąbrowa Chełmińska, 

 Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku, Ostromecko, ul. Szkolna 1, 86-070 

Dąbrowa Chełmińska. 

 

Od roku szkolnego 2009/2010 liczba uczniów kształcących się w szkołach funkcjonujących na terenie 

Gminy systematycznie wzrastała. W roku szkolnym 2012/2013 najwięcej uczniów uczęszczało  

do Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej. 

Tabela 20. Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska 

Wyszczególnienie 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej 580 591 659 658 

Zespół Szkół w Czarżu 232 219 208 208 

Zespół Szkół w Ostromecku 246 263 242 274 

Razem 1 058 1 073 1 109 1 140 

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2023 

Zwiększająca się liczba dzieci kształcących się w szkołach na terenie Gminy, powoduje równocześnie 

wzrost liczby uczestników ruchu drogowego, w tym pieszego i rowerowego. Dzieci nie korzystające  

z dowozów autobusami szkolnymi a podróżujące pieszo oraz rowerem wymagają zatem szczególnej 

troski i zwiększenia ich bezpieczeństwa podczas podróży do szkoły.  

Dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska mają zapewniony transport autobusowy do szkół, 

którego organizatorem jest Gmina. Na drogach prowadzących do szkół wyznaczone są przystanki 

autobusowe, z których jedynie niektóre posiadają wiaty i zatoki autobusowe. W dominującej części 

jednak ich nie ma, przez co bezpieczeństwo dzieci nie jest zapewnione na odpowiednim poziomie.  

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej 

Dzieci do szkoły dojeżdżają m.in. za pośrednictwem ul. Sportowej, na której przeważnie ruch jest 

bardzo duży. Z informacji uzyskanych od pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska wynika, 

że w ostatnich latach nie odnotowano tam żadnych poważnych zdarzeń drogowych, zagrażających 

życiu i zdrowiu uczniów.  Mimo tego, że w ostatnich latach nie zarejestrowano wypadków drogowych 
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to ze względu na stan i wyposażenie w elementy infrastruktury drogowej, poziom bezpieczeństwa nie 

jest średni. Świadczy o tym m.in. stan oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej - oświetlona jest ona 

tylko w połowie, co w okresie jesienno – zimowym powoduje, że powrót uczniów ze szkoły do domu 

jest szczególnie niebezpieczny.  

Zespół Szkół Czarże  

Na drogach prowadzących do Zespołu Szkół w Czarżu w ostatnich latach nie miały miejsca istotne 

zdarzenia drogowe z udziałem uczniów. Jedną z dróg prowadzących do szkoły jest ul. Nowa. 

Nawierzchnia tej ulicy jest utwardzona, jedna asfalt jest wąski. Powoduje to utrudnienia  

w poruszaniu się zarówno pieszych i rowerzystów. Rozwiązaniem, które zwiększyłoby 

bezpieczeństwo poszczególnych uczestników ruchu jest budowa chodnika, który zapewniłby 

separację ruchu pieszego i rowerowego, aby dzieci bezpiecznie mogły dojść do szkoły. 

Nawierzchnia tej drogi nie jest utwardzona, brak jest również chodników umożliwiających uczniom 

poruszającym się pieszo lub rowerem, na bezpieczne dotarcie do szkoły. Brak jest także ciągów pieszo 

– rowerowych, bądź ścieżek rowerowych oddzielających ruch pieszy i rowerowy. Droga 

charakteryzuje się licznymi zakrętami, co ogranicza widoczność uczestników ruchu, w tym pieszych 

poruszających się pasem jezdni. Jedynym elementem infrastruktury drogowej przyczyniającym się  

do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drodze jest oświetlenie uliczne, znajdujące się na całej 

długości ulicy wokół szkoły. 

Zespół Szkół w Ostromecku 

Zespół Szkół składa się z kilku budynków. Trasa do budynku głównego szkoły jest odpowiednio 

wyposażona w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo. Natomiast do budynku, w którym 

zajęcia lekcyjne są prowadzone dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej z klas 1-3, brak jest 

drogi dojazdowej o dobrej nawierzchni i o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Nawierzchnia drogi jest 

w złym stanie technicznym. Wzdłuż niej ułożony jest chodnik, jednak uczniowie poruszający się 

pieszo czy na rowerze nie mogą z niej swobodnie i bezpiecznie korzystać, ponieważ wzdłuż niego 

parkowane są samochody. Ogranicza to zarówno ruch pieszy, jak i rowerowy, a ponadto zmniejsza 

widoczność podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Ponadto, na drodze prowadzącej  

do budynku szkoły,  w którym kształcą się dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej nie funkcjonuje 

oświetlenie uliczne.  

Na żadnym ze skrzyżowań znajdujących się na drogach prowadzących do szkół z terenu Gminy 

Dąbrowa Chełmińska nie występuje sygnalizacja świetlna. Z informacji pochodzącej od pracowników 

placówki oświatowej wynika, że na drodze w obrębie szkoły nie wystąpiły zdarzenia drogowe  

z udziałem uczniów. Nie zamienia to jednak tego, że stan techniczny istniejącej infrastruktury 

drogowej, jak również stwierdzone w niej braki są istotnym czynnikiem zagrażającym bezpieczeństwu 

uczniów. 

Wypadki i kolizje 

Statystyki prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy, której zasięg działania obejmuje 

obszar Gminy Dąbrowa Chełmińska wskazują, że w latach 2011-2014 liczba zdarzeń drogowych 

wynosiła 356. Najwięcej wypadków miało miejsce w 2012 r., a kolizji drogowych w 2013 r.   
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Wykres 6. Zdarzenia drogowe na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w latach 2011-2014 

 

Źródło:  Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy  z działalności w 2014 r. oraz informacja o 

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

Na terenie Gminy w latach 2011-2014 liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o 66,66% a liczba 

kolizji o 22,97%.  Zmniejszenie grupy osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych mających 

miejsce na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska  świadczy o poprawiającym się stanie bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, a wiec także bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły. 

Tabela 21. Ofiary wypadków i kolizji na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 4 1 0 0 5 

Ranni 9 13 11 7 40 

Źródło:  Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy  z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

W wyniku zaistniałych zdarzeń drogowych na przestrzeni analizowanych lat śmierć poniosło 5 osób,  

a rannych zostało 40. Liczba ofiar zdarzeń drogowych z roku na rok zmniejszała się, w tym w 2013 

oraz w 2014 r. liczba zabitych wynosiła 0.  

Przedstawione dane liczbowe świadczą o poprawie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.  Z informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie powiatu bydgoskiego wynika, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych było 

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierujących pojazdami.  

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Władze Gminy by zapewnić dzieciom kształcącym się na jej terenie wysoki stopień bezpieczeństwa  

w drodze do szkoły, corocznie realizują różne projekty inwestycyjne oraz edukacyjne, mimo to  

w analizowanym obszarze działania nadal jest wiele aspektów wymagających poprawy. Z diagnozy 
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stanu bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły wynika, że na terenie Gminy bezpieczeństwo w 

drodze do szkoły obniżają: 

 niewystarczająca  liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkół, 

 brak ścieżek rowerowych, 

 brak wysepek oddzielających ruch na drogach,  

 brak wystarczającej liczby przejść dla pieszych, 

 niewystarczająca liczba punktów świetlnych, 

 brak stojaków dla rowerów. 

Gmina Dobrcz 

Gmina Dobrcz jest organem, prowadzącym dla 3 szkół podstawowych oraz 4 Zespołów Szkół 

złożonych ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Szkoły Podstawowe zlokalizowane  

są w następujących miejscowościach: Stronno, Strzelce Górne oraz Kozielec. Natomiast Zespoły Szkół 

funkcjonują w miejscowości Borowno, Dobrcz, Kotomierz oraz Wudzyn. Na terenie Gminy 

funkcjonuje również Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. 

Rysunek 6. Lokalizacja szkół na terenie Gminy Dobrcz 

 

Źródło: http://www.dobrcz.bip.net.pl/?a=1050 

http://www.dobrcz.bip.net.pl/?a=1050
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Na terenie Gminy Dobrcz uczniowie poszczególnych szkół mają zorganizowany dowóz autobusami 

szkolnymi. W tym celu wyznaczono przystanki odbioru. Nie wszystkie punkty przystankowe 

zapewniają taki sam poziom bezpieczeństwa uczniom ponieważ nie wszystkie posiadają wybudowane 

zatoki autobusowe oraz wiaty przystankowe.  

Uczniowie nie korzystający z dowozów szkolnych, do szkół dowożeni są przez rodziców 

samochodami, bądź podróżują pieszo lub rowerem. Piesi uczniowie wzdłuż większości dróg 

prowadzących do szkół mają ułożony chodnik. Stan techniczny chodników na terenie Gminy nie jest 

najlepszym, a zatem również najbezpieczniejszy. Większość i istniejących chodników wymaga 

modernizacji. 

Drogi prowadzące do szkół w wielu przypadkach nie są wystarczająco bezpieczne dla uczniów m.in.  

z powodu braku sygnalizacji świetlnej, która pozwalałaby uczniom na swobodne przechodzenie przez 

przejścia dla pieszych i dyscyplinowałaby kierowców do zachowywania należytej staranności  

w pobliżu szkół. Bezpieczeństwo uczniów natomiast podnosi istniejący system oświetlenia ulicznego. 

W pobliżu szkół drogi są oświetlone i zapewniają wystarczającą widoczność dla poszczególnych 

użytkowników dróg. 

Na terenie Gminy przy drogach prowadzących do szkół brakuje ścieżek rowerowych, które 

umożliwiałaby uczniom bezkolizyjne poruszanie się do szkół. Brak wyznaczonych ścieżek powoduje, 

że uczniowie – rowerzyści są zmuszeni do poruszania się po pasie jezdni wraz z pojazdami 

mechanicznymi, zwiększając niebezpieczeństwo dla siebie i innych użytkowników drogi. W innych 

przypadkach uczniowie poruszają się rowerami po istniejących odcinkach chodników. Zły stan 

techniczny chodników ogranicza bezpieczeństwo jazdy rowerzystów.  

Wypadki drogowe i kolizje  

Na terenie Gminy Dobrcz w latach 2011-2014 zarejestrowano 611 zdarzeń drogowych, w tym 33 

wypadki drogowe oraz 578 kolizji. Na poniższym wykresie przedstawiono stan liczby zdarzeń 

drogowych w poszczególnych latach. 

Wykres 7.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Dobrcz w latach 2011-2014 
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Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego n terenie powiatu bydgoskiego 

Największą liczbę zanotowano w 2014, a w stosunku do roku bazowego ich, liczba zmniejszyła się  

o ponad 30%. Największą liczbę kolizji zanotowano na obszarze Gminy Dobrcz w roku 2011.  

W porównaniu z rokiem bazowym w 2014 r. nastąpiło ograniczenie liczby kolizji o ponad 36%. 

Zmniejszenie się liczby wypadków i kolizji, jednocześnie przyczyniło się do ograniczenia liczby osób 

poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Dane dotyczące liczby osób poszkodowanych  

na drogach Gminy Dobrcz przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 22.Ofiary wypadków drogowych i kolizji na terenie Gminy Dobrcz w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 
2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 2 0 0 0 2 

Ranni 14 10 18 7 49 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego n terenie powiatu bydgoskiego 

W latach 2011-2014 drogach na terenie Gminy śmierć poniosły 2 osoby, a rannych zostało 49.  Fakt, 

że w latach 2012-2014 nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych, a liczba osób rannych zmniejszyła 

się o 50% świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Dobrcz zidentyfikowano następujące problemy ograniczające bezpieczeństwo  

w drodze do szkół istniejących na jej terenie: 

 niewystarczająca liczba sygnalizacji świetlnej, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy obiektach szkolnych, 

 niewystarczająca liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkół, 

 zły stan techniczny istniejących chodników, 

 niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych prowadzących w kierunku szkół, 

 brak wystarczającej liczby zatok autobusowych oraz wiat przystankowych, 

 brak wdrożenia programu profilaktycznego „bezpieczna droga do szkoły”. 

Gmina Koronowo 

Gmina Koronowo stanowi organ prowadzący dla następujących placówek oświatowych: 

 Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie,  

 Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, 

 Zespół Szkół we Wtelnie,  

 Zespół Szkół w Mąkowarsku, 

 Gimnazjum nr 1 w Koronowie, 

 Szkoła Podstawowa w Witoldowie, 

http://www.bip.koronowo.pl/?cid=413
http://www.bip.koronowo.pl/?cid=411
http://www.bip.koronowo.pl/?cid=414
http://www.bip.koronowo.pl/?cid=421
http://www.bip.koronowo.pl/?cid=418
http://www.bip.koronowo.pl/?cid=415
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 Szkoła Podstawowa w Sitowcu, 

 Szkoła Podstawowa w Buszkowie, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie. 

Szkoła Podstawowa w Witoldowie – Witoldowo 33, 86-011 Wtelno 

Dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Witoldowie korzystają z dowozu zorganizowanego przez 

władze szkoły. Z miejsca zamieszkania do szkoły dojeżdżają autobusem PKS Bydgoszcz, w którym 

zawsze znajduje się wyznaczony opiekun, by zapewnić dzieciom bezpieczną podróży do szkoły  

i w drodze powrotnej. W ramach dowozu dzieci są odbierane z wyznaczonych przystanków 

autobusowych. Natomiast przy szkole znajduje się zatoka autobusowa oddzielona od pasa ruchu,  

by umożliwić dzieciom bezpieczne opuszczenie autobusu i dotarcie do budynku szkoły. 

Do szkoły prowadzi ulica, na której znajdują się punkty świetlne oświetlenia ulicznego, zapewniając 

uczniom dobrą widoczność, szczególnie w godzinach popołudniowych czy też po zmroku.   

W miejscowości, w której zlokalizowana jest szkoła nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna. 

Dzieci, które nie dojeżdżają do szkoły autobusem, w większości przychodzą do niej pieszo  

lub przyjeżdżają rowerem. Na terenie Witoldowa na drogach prowadzących do szkoły brak jest 

wyznaczonych ścieżek rowerowych oraz chodników, które mogłyby spełniać tę funkcję. Ponadto, 

brak jest wystarczającej liczby przejść dla pieszych, zwłaszcza miedzy zatokami dla autobusów 

przywożącymi dzieci do szkoły.  

Zespół Szkół w Mąkowarsku, ul. Tucholska 8, 86-013 Mąkowarsko  

Uczniowie tej szkoły mają zapewniony transport do szkoły autobusem szkolnym. Punkty 

przystankowe nie są w żaden sposób oznakowane oraz nie posiadają zatok autobusowych i wiat 

przystankowych. Dzieci czekające na przyjazd autobusu nie są więc we właściwy sposób chronione 

przed zagrożeniami ze strony innych uczestników ruchu drogowego.  

Uczniowie, którzy nie korzystają z dowozu przez autobusy szkolne, w większości podróżują pieszo lub 

rowerem. Droga do szkoły jednak nie jest dostosowana do potrzeb tej grupy, gdyż brak  

w tych miejscach wyznaczonych ścieżek rowerowych. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi  

o chodniki, ponieważ ich liczba w stosunku do potrzeb jest niewystarczająca. Rowerzyści ze względu 

na brak ścieżek muszą poruszać się po chodniku, zabierając w ten sposób przestrzeń podróżującym 

pieszo, bądź po jezdni narażając się na kolizję z innym uczestnikiem ruchu kołowego. 

Na terenie w pobliżu szkoły funkcjonuje oświetlenie uliczne, brak jest jednak sygnalizacji świetlnej. 

Bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych ze względu na wskazane 

braki, zapewnia specjalnie zatrudniona do tego osoba. 

Zespół Szkół w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35,  86-017 Wierzchucin 

Królewski  

Dowóz uczniów do szkoły odbywa się autobusami szkolnymi. Dzieci oczekują na autobus  

na przystankach, w wielu przypadkach pozbawionych wiat autobusowych, zwłaszcza  

w miejscowościach Wiskitno Ul, Krąpiewo, Popielewo, Byszewo, Łąsko Wielkie oraz Dziedzinek.  

http://www.bip.koronowo.pl/?cid=417
http://www.bip.koronowo.pl/?cid=420
http://www.bip.koronowo.pl/?cid=419
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Na przystanku przed szkołą jest wybudowana zatoka autobusowa. Uczniowie do przystanku muszą 

przejść przez przejście dla pieszych, przez które przeprowadza je strażnik zatrudniony w szkole. 

 

Drogi prowadzące do szkoły nie mają wybudowanych ścieżek rowerowych, co stanowi duże 

utrudnienie dla uczniów oraz zagraża ich bezpieczeństwu wskutek konieczności dzielenia pasów 

ruchu przez kierowców pojazdów mechanicznych i rowerzystów. 

 
System oświetlenia ulicznego przy drogach prowadzących do szkoły funkcjonuje w sposób 

nieprzerwany i ciągły, jego stan oceniany jest jako zadowalający. 

 
Zespół Szkół we Wtelnie, Wtelno 165, 86-011 Wtelno 

Uczniów do Zespołu Szkół we Wtelnie dowozi PKS Bydgoszcz w ramach kursów publicznych. Z dziećmi 

w czasie jazdy do szkoły i ze szkoły podróżują specjalnie zatrudnieni na ten cel opiekunowie.  

Uczniowie są dowożeni z następujących miejscowości: Wtelno, Tryszczyn, Morzewiec, Gościeradz, 

Stopka, Witoldowo, Gogolin, Gogolinek oraz Salno. W poszczególnych miejscowościach na terenie 

Gminy są wyznaczone przystanki dla autobusów szkolnych o różnym stopniu bezpieczeństwa  

dla uczniów oczekujących na ich przyjazd. 

Tabela 23. Charakterystyka przystanków autobusowych - dowóz uczniów w kierunku miejscowości  
Witoldowo 

Nazwa przystanku Zatoka, oznaczenie Wiata przystankowa 
Przystanek oznaczony 

jedynie znakiem lub bez 
oznaczenia 

Gogolin x x  

Gogolin, skrzyż.   x 

Salno x   

Witoldowo I   x 

Witoldowo II x x  

Witoldowo IV, szkoła x   

Witoldowo V   x 

Witoldowo VI   x 

Gogolinek x x  

Wtelno, Akacjowa   x 

Szkoła – Wtelno x   

Źródło: Urząd Miejski w Koronowie 

Tabela 24. Charakterystyka przystanków autobusowych -  odwóz uczniów w kierunku miejscowości 
Witoldowo 
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Nazwa przystanku Zatoka, oznaczenie Wiata 
Przystanek oznaczony 

jedynie znakiem lub bez 
oznaczenia 

Gogolin x x  

Gogolin, skrzyż.   x 

Salno x   

Witoldowo I   x 

Witoldowo II   x 

Witoldowo IV, szkoła x   

Witoldowo V   x 

Witoldowo VI   x 

Gogolinek x   

Wtelno, Akacjowa   x 

Szkoła – Wtelno x   

Źródło: Urząd Miejski w Koronowie 

Tabela 25. Charakterystyka przystanków autobusowych - dowóz uczniów w kierunku miejscowości  
Gościeradz, Tryszczyn 

Nazwa przystanku Zatoka, oznaczenie Wiata 
Przystanek oznaczony 

jedynie znakiem 

Stopka x x  

Gościeradz Kopalnia   x 

Gościeradz x x  

Gościeradz Wyczółkowo  x  

Szkoła – Wtelno x   

Wtelno, Ośrodek   x 

Tryszczyn ul. Długa ABC Market   x 

Tryszczyn ul. Długa - Nad Brdą   x 

Tryszczyn, Długa - Sosnowa   x 

Tryszczyn ul. Podmiejska x   

Tryszczyn Leśniczówka x   

Tryszczyn Las (Pętla Autobusowa) x   

Tryszczyn, Leśniczówka x   

Tryszczyn, Podmiejska x   

Morzewiec   x 
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Szkoła – Wtelno x   

Źródło: Urząd Miejski w Koronowie 

Tabela 26. Charakterystyka przystanków autobusowych -  odwóz uczniów w kierunku miejscowości 
Gościeradz, Tryszczyn 

Nazwa przystanku Zatoka, oznaczenie Wiata 
Przystanek oznaczony 

jedynie znakiem 

Morzewiec   x 

Tryszczyn ul. Podmiejska x   

Tryszczyn ul. Leśniczówka x   

Tryszczyn Las (Pętla 
Autobusowa) 

x   

Tryszczyn ul. Leśniczówka x   

Tryszczyn ul. Długa - ABC Market   x 

Tryszczyn ul. Długa - Nad Brdą   x 

Tryszczyn, Długa - Sosnowa   x 

Wtelno, szkoła x   

Gościeradz Wyczółkowo   x 

Gościeradz x x  

Gościeradz Kopalnia x x  

Gościeradz Kopalnia    

Źródło: Urząd Miejski w Koronowie 

Z danych przedstawionych w powyższych tabelach wynika, że  poszczególne przystanki autobusowe 

różnią się sposobem oznakowania, a tym samym bezpieczeństwa dla użytkowników. Część 

przystanków, z których zabierani/odbierani są uczniowie wyposażona jest w zatoki autobusowe,  

a część w wiaty przystankowe. Jedynie niewielka liczba posiada zarówno jedno, jak i drugie. Najmniej 

bezpieczne dla dzieci są te przystanki, które nie mają ani wiaty ani zatoki autobusowej. Na trasie,  

po której kursują autobusy szkolne dowożące dzieci do analizowanej placówki oświatowej  zostały 

wyznaczone miejsca przystankowe oznaczone jedynie znakiem, że jest to przystanek autobusowy 

albo nie posiadają nawet takiego oznakowania. 

 

Droga dojazdowa do szkoły tj. ul. Szkolna jest wyposażona w oświetlenie uliczne, która zapewnia 

odpowiedni poziom widoczności, a tym samym bezpieczeństwa poszczególnych użytkowników drogi. 

Na przedmiotowej drodze brak jest jednak sygnalizacji świetlnej, która ułatwiałaby najmłodszym 

bezpieczne pokonywanie przejść dla pieszych. 

Na terenie Gminy funkcjonują ścieżki rowerowe jednak uczniowie podróżujący do szkoły nie mogą 

nimi dotrzeć bezpośrednio do szkoły, gdyż żadna ze ścieżek nie jest usytuowana przy drodze 

dojazdowej do szkoły. Ścieżki rowerowe prowadzą uczniów w kierunku szkoły z miejscowości 

Tryszczyn i Gościeradz do Wtelna. Natomiast po zakończeniu ścieżki rowerowej uczniowie mogą 
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poruszać się chodnikiem ułożonym wzdłuż ul. Szkolnej prowadzącej wprost do placówki oświatowej. 

Nie jest to jednak rozwiązanie bezpieczne, ponieważ ogranicza ruch pieszy i zwiększa ryzyko kolizji 

pieszego i rowerzysty. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Koronowie 

Uczniowie są dowożeni do szkoły autobusem szkolnym, w którym w czasie jazdy znajdują się 

opiekunowie odpowiadający za bezpieczeństwo poszczególnych uczniów. Autobus po przyjeździe  

do szkoły zatrzymuje się w miejscu specjalnie dla niego wyznaczonym. Uczniowie po opuszczeniu 

autokaru zostają przez opiekunów odprowadzeni do budynku szkoły. Sytuacja wygląda podobnie w 

trakcie drogi powrotnej do domu. 

Poza podróżami autobusem cześć uczniów jest dowożona i odbierana ze szkoły transportem 

prywatnym, przez rodziców. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza to od strony ulicy Dworcowej  

w kierunku dworca PKS. Rodzice przywożący dzieci do szkoły ze względu na brak miejsc parkingowych 

wykonują manewry zagrażające życiu i zdrowiu uczniów. Podobna sytuacja dotyczy placu przed 

szkołą na teren którego obowiązuje zakaz wjazdu. Rodzice przywożące swoje dzieci wjeżdżają na plac 

szkolny nie zważając na innych użytkowników. 

Teren szkoły jest oświetlony w sposób wystarczający by zapewnić uczniom wymagany poziom 

bezpieczeństwa. Poza terenem szkoły znajduje się przejście dla pieszych, które jest dobrze 

oznakowane oraz jest wyposażone w sygnalizację świetlną. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 

uczniów przechodzących przez przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz 

Paderewskiego, do jego obsługi oddelegowany jest jeden z pracowników szkoły.   

Szkoła Podstawowa w Buszkowie 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Buszkowie dojeżdżają do szkoły autobusem PKS. Na trasie 

prowadzącej do szkoły nie wszystkie przystanki autobusowe są wyposażone w wiaty przystankowe 

oraz posiadają wybudowane zatoki autobusowe. Kilka przystanków jest oznakowanych we właściwy 

sposób. Natomiast brakuje 2 przystanków na drodze powiatowej. Na drodze krajowej nr 25 mimo 

wyznaczonych i oznakowanych przystanków autobusowych uczniowie oczekują na przyjazd autokaru 

przy jednym ze sklepów, gdyż tam znajduje się większy plac pozwalający na dogodniejsze 

manewrowanie, a dzieci odseparowuje od ulicy. 

Po przyjeździe dzieci do szkoły są one odprowadzane przez opiekuna z autobusu, a w następnej 

kolejności przez nauczyciela dyżurnego w szkole.  

Droga prowadząca bezpośrednio do szkoły jest oświetlona w sposób wystarczający  

by zapewnić odpowiedni poziom widoczności oraz bezpieczeństwa poszczególnym uczestnikom 

ruchu drogowego, w tym uczniom. Na skrzyżowaniach prowadzących do szkoły brak jest natomiast 

sygnalizacji świetlnej, co jest szczególnie niebezpieczne na przejściu dla pieszych na drodze krajowej 

nr 25. 

Uczniowie poruszający się pieszo i rowerem są szczególnie narażani na niebezpieczeństwo, ponieważ 

na drogach prowadzących do szkoły brak jest ścieżek rowerowych oraz chodników. Funkcjonują one 
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jedynie na bardzo krótkich odcinkach wzdłuż drogi krajowej nr 25. Osoby poruszające się jako pieszy 

oraz rowerzyści musi więc korzystać z pasa jezdni, co stwarza duże niebezpieczeństwo kolizji z innym 

użytkowaniem ruchu drogowego.  

Na przejściach dla pieszych funkcjonujących w pobliżu szkoły znajduje się oznakowanie. Na drodze 

powiatowej, przy której usytuowana jest szkoła, ustawiony jest znak „Uwaga dzieci”. 

Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Koronowie. 

Przedszkole Samorządowe mieści się w dwóch budynkach tj. budynku przy ul. Paderewskiego 3  i ul. 

Dworcowej 5. 

Droga prowadząca do Przedszkola w Koronowie jest wyposażona w chodnik, który umożliwia 

bezpieczne poruszanie się w kierunku Przedszkola, dzieci i odprowadzających ich rodziców.  

Na drodze prowadzącej do szkoły brak jest wyznaczonego przejścia dla pieszych przy budynku 

przedszkola, które umożliwiałoby bezpieczne przekraczanie drogi. W pobliżu przedszkola  

nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna.  

W pobliżu przedszkola nie ma wyznaczonego parkingu. Rodzice, którzy przywożą swoje dzieci 

samochodami nie mają gdzie zaparkować swojego auta. Powoduje to, że samochody są parkowane 

np. na chodniku, przez co zostaje ograniczona widoczność poszczególnych użytkowników drogi. 

Przy drodze prowadzącej do przedszkola prawidłowo funkcjonuje oświetlenie uliczne. Punkty 

świetlne zapewniają odpowiedni poziom widoczności. Do obiektów przedszkolnych nie prowadzi 

ścieżka rowerowa. 

Na drodze prowadzącej do Przedszkola w ostatnim czasie wystąpiły dwa zdarzenia drogowe.  

Dotyczyły one zderzenia samochodów osobowych. Nie ma informacji o dzieciach uczęszczających do 

przedszkola jako osobach uczestniczących, w tych zdarzeniach. 

Szkoła Podstawowa w Sitowcu 

Dzieci kształcące się w Szkole Podstawowej w Sitowcu korzystają z dowozu zorganizowanego przez 

władze lokalne. Dowóz odbywa się z 5 miejscowości  tj. Łąsko Wielkie, Wilcze, Dziedzinek, Huta oraz 

Osiek. Uczniowie oczekują na przyjazd autobusu w wyznaczonych miejscach przystankowych, które 

częściowo wyposażone są w wiaty przystankowe oraz zatoki autobusowe. Dzieci korzystające  

ze zorganizowanego dowozu, mają wyznaczony przystanek końcowy przy szkole. Wyznaczone 

miejsce nie ma wybudowanej utwardzonej zatoki autobusowej. Podobna sytuacja jest  

w miejscowości Dziedzinek, gdzie dzieci oczekują na przyjazd autobusu, który zawiezie je do szkoły. 

Ponadto, w Dziedzinku miejsce przystankowe autobusu jest zarośnięte krzewami ograniczającymi 

widoczność zarówno dla dzieci, jak i dla pozostałych użytkowników drogi. 

Uczniowie nie korzystający ze zorganizowanego dowozu, podróżują rowerem  bądź pieszo. Niestety 

wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły nie funkcjonują ścieżki rowerowe, umożliwiające bezpieczeństwo 

podczas podróży na drodze dom – szkoła – dom. Podobna sytuacja dotyczy chodników, których 

brakuje. W związku z tym uczniowie muszą korzystać z pobocza drogi, co ogranicza ich 

bezpieczeństwo na drodze. 
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Droga prowadząca do szkoły jest oświetlana przez system oświetlenia ulicznego, który zapewnia 

odpowiedni poziom widoczności na drodze.  

Z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Gminy wynika, że na drodze do szkoły nie miały 

miejsca żadne poważne zdarzenia drogowe, w tym z udziałem dzieci. 

Gimnazjum nr 1 w Koronowie, ul. Pomianowskiego 16, 86-010 Koronowo 

Do gimnazjum uczniowie dowożeni są autobusem szkolny, w ramach zorganizowanego dowozu przez 

władze Gminy. Uczniowie dowożeni są do szkoły przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu. 

W rozkładzie jazdy  uwzględniony jest plan zajęć szkolnych. Uczniowie wsiadają i wysiadają  

na wyznaczonych przystankach autobusowych.  Nie wszystkie z miejsc przystankowych są 

wyposażone w wiaty przystankowe bądź zadaszenia. 

Uczniowie dojeżdżający do szkoły rowerem, poza trasą Bydgoszcz-Koronowo nie mają  zapewnionego 

bezpiecznego dojazdu, podobnie jest w przypadku pieszych. Wpływa na to m.in. brak ścieżek 

rowerowych, pobocza oraz chodnika funkcjonujących przy drodze prowadzącej do szkoły.  

Przed budynkiem szkoły funkcjonuje sygnalizacja świetlna, ułatwiająca bezpiecznego przekroczenie 

drogi przez dzieci. Przy drodze do gimnazjum funkcjonuje również system oświetlenia ulicznego, 

które stan techniczny nie budzi żadnych zastrzeżeń. 

W ostatnim czasie nie odnotowano przed szkołą zdarzeń drogowych, w tym z udziałem dzieci 

kształcących się w gimnazjum. 

Wypadki drogowe i kolizje 

Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Koronowo, oceniany na podstawie danych 

dotyczących wypadków drogowych i kolizji poniższy wykres. 

Wykres 8. Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Koronowo w latach 2011-2014 
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Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

Na terenie Gminy Koronowo w latach 2011-2014 zarejestrowano 910 zdarzeń drogowych, w tym 96 

wypadków drogowych oraz 814 kolizji. W zdarzeniach drogowych na terenie Gminy zabitych zostało 

15 osób, a rannych 123. Na przestrzeni analizowanych lat liczba wypadków drogowych, jak również 

kolizji wyraźnie zmniejszyła się, o odpowiednio 56,26% oraz o 53,15%. Spadek liczby zdarzeń 

drogowych na terenie Gminy Koronowo świadczy o poprawie bezpieczeństwa na jej obszarze, także 

dla uczniów szkół, będących uczestnikami ruchu drogowego. 

Tabela 27.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Koronowo w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 3 4 1 7 15 

Ranni 35 34 41 13 123 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z 

działalności w 2014 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  

na terenie powiatu bydgoskiego 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Dla Gminy Koronowo zdefiniowano następujące problemy w zakresie bezpieczeństwa w drodze do 

szkoły: 

 niewystarczająca liczba chodników oraz ścieżek rowerowych usytuowanych wzdłuż dróg 

prowadzących bezpośrednio do szkół, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy budynkach szkolnych, 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych na trasie dowozu dzieci do szkół  

w zatoki autobusowe i wiaty przystankowe, 

 brak systemu monitoringu na terenie szkół. 

 niewystarczająca ilość stojaków dla rowerów, 

 niezadawalający zły stan dróg na terenie gminy,  

 brak progów zwalniających ruch w pobliżu szkół i przejść dla pieszych, 

 niewystarczająca ilość sygnalizacji świetlnej,  

 brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 

Gmina Kowalewo Pomorskie 
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Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym dla następujących placówek 

oświatowych funkcjonujących na jej terenie: 

 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim, 

 Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, 

 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, 

 Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, 

 Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące, 

 Przedszkola Publicznego w Kowalewie Pomorskim. 
 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowalewo Pomorskie. Dane dotyczą roku szkolnego 

2010/2011, 2011/2012 oraz 2012/2013. 

Tabela 28. Liczba uczniów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie w latach 2010-2013 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów 

Zmiana % 
2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Gimnazjum 

Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim 450 438 414 -8,00% 

Szkoły podstawowe wraz z oddziałami zerowymi 

Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim 453 454 463 2,21% 

Szkoła Podstawowa Pluskowęsy 134 126 123 -8,21% 

Szkoła Podstawowa Wielka Łąka 131 128 132 0,76% 

Szkoła Podstawowa Wielkie Rychnowo 179 177 185 3,35% 

Szkoła Podstawowa Mlewo 20 30 26 30,00% 

Przedszkola publiczne 

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim 99 100 99 0,00% 

Razem 1 466 1 453 1 442 -1,64% 

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020 Aktualizacja Strategii  

na lata 2007 – 2013 

Na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie ogólna liczba uczniów poszczególnych placówek 

oświatowych zmniejszyła się w analizowanym okresie o 1,64%. Największy spadek odnotowano  

w Szkole Podstawowej Pluskowęsy (8,21%) oraz Publicznym Gimnazjum (8%). Natomiast korzystnie 

kształtowała się liczba dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Mlewo, gdzie liczba uczniów  

na przestrzeni lat 2010/2011 - 2012/2013 wzrosła o 30%.  

Publiczne Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim Ul. Jana Pawła II 2, 87-410 Kowalewo Pomorskie 
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Uczniowie Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim mają zapewniony transport do szkoły w formie 

dowozu zorganizowanego przez władze szkoły. Dowóz uczniów do szkoły odbywa się w większości 

poprzez odbiór uczniów z przystanków autobusowych wyznaczonych w poszczególnych 

miejscowościach na terenie Gminy. W zakresie realizowania transportu do szkoły nie wyznaczono 

specjalnych miejsc przystankowych. Uczniowie korzystają z istniejących przystanków komunikacji 

publicznej. 

W kilku miejscowościach, z których odbierani są uczniowie przystanki nie mają wybudowanej zatoki 

autobusowej oraz zamontowanej wiaty przystankowej. Takie przystanki są wyznaczone przez słup  

z tablicą informującą o przystanku. Stwarza to dla uczniów niebezpieczne warunki oczekiwania  

na przyjazd autobusu. W przypadku powrotu gimnazjalistów do domu, wielu z nich udaje się  

na parking przy Skateparku gdzie zostaje podstawiony autobus.  Przy tym parkingu został również 

umiejscowiony słup z tablicą informującą o przystanku.  Nie obejmuje to dzieci z okolic Elzanowa, 

Wielkiej Łąki, Pruskiej Łąki i Szewy, gdyż w celu powrotu do domu muszą udać się na przystanek 

autobusowy przy ulicy Świętego Mikołaja w Kowalewie Pomorskim. 

Nadal na terenie Gminy pozostają miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie do szkoły rowerami 

bądź chodzą na pieszo, a brak jest w nich chodnika czy też ścieżki rowerowej. O ile w mieście 

Kowalewo Pomorskie system chodników jest wystarczający i zapewnia bezpieczeństwo uczniom, 

którzy wybrali tą formę transportu, to w okolicznych miejscowościach należących do gminy istnieje 

ryzyko wypadku komunikacyjnego z udziałem uczniów ze względu na brak chodnika i ścieżki 

rowerowej. Przy ul. Chopina tj. drodze dojazdowej do gimnazjum istnieje chodnik jednak jest  

on ułożony jednostronnie i jest wąski. Po drugiej stronie na dość długim odcinku chodnik nie 

funkcjonuje, a pobocza praktycznie brak. Ze względu na to, że droga ta jest bardzo wąska,  

a dodatkowo poruszają się po niej także pojazdy rolnicze o dużych gabarytach, uczniowie 

podróżujący pieszo oraz rowerem są szczególnie narażeni na udział w wypadku bądź kolizji drogowej. 

Przy budynku szkoły wyznaczonych jest kilka miejsc parkingowych. Przy szkole występuje 

oznakowanie zakazując parkowania i zastawiania chodnika, by nie ograniczać widoczności dla 

uczniów oraz użytkowników wykonujących manewry drogowe. 

Oświetlenie uliczne w pobliżu szkoły jest wystarczające by zapewnić bezpieczeństwo uczniom  

w drodze do szkoły i powrotnej do domu. Lampy umieszczone są od siebie  w odległości  około 25 m 

od siebie, a więc zapewniają dobrą widoczność poszczególnym uczestnikom ruchu drogowego.  

Na drodze prowadzącej do budynku gimnazjum nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna.  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Konopnickiej 13, 87-410 

Kowalewo Pomorskie 

Dzieci do szkoły dowożone są autobusami szkolnymi. Na prawie wszystkich przystankach 

autobusowych znajdują się wiaty przystankowe. Najmniej bezpieczne są punkty przystankowe  

w miejscowości  Bielsk oraz pomiędzy miejscowością Chełmonie a Chełmoniec, ponieważ tam nie  

ma wybudowanych ani wiat ani zatoczek autobusowych. Dzieci oczekują na przyjazd autobusu 

bezpośrednio przy pasie drogowym, co jest dla nich niebezpieczne.  

Uczniowie Szkoły Podstawowej oprócz podróży autobusem, docierają do szkoły także pieszo lub 

rowerem. W związku z tym, że brak jest na terenie Gminy wytyczonych ścieżek rowerowych, 

uczniowie poruszający się rowerem korzystają z chodnika. 
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Droga prowadząca do szkoły jest dobrze oświetlona. Liczba i stan techniczny lamp jest w stanie 

zapewnić uczniom dobrą widoczność na drodze, zwłaszcza w godzinach popołudniowych oraz  

w porze jesienno – zimowej. 

 

Na terenie Kowalewa Pomorskiego nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna.  

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie 53, 87-410 Kowalewo Pomorskie 

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie zorganizowany 

jest przez Gminę Kowalewo Pomorskie. Przy szkole znajduje się przystanek z zatoką dla autobusów. 

Dzieci są odbierane oraz przyprowadzane z autobusu i do autobusu w drodze powrotnej przez 

opiekuna świetlicy szkolnej. Punkt przystankowy jest wyraźnie oznaczony, by był widoczny dla 

wszystkich użytkowników drogi. Wyznaczone przystanki autobusowe w Nowym Dworze, Marianach, 

Srebrnikach i Sierakowie posiadają wybudowaną wiatę przystankową. Natomiast w Mlewie 

przystanek autobusowy został wyznaczony koło szkoły, a w Mlewcu przystanki oznaczone są tabliczką 

informacyjną. W Kowalewie Pomorskim przy Publicznym Gimnazjum przystanek autobusowy posiada 

wyznaczoną zatokę autobusową z miejscem zatrzymywania, a przy Ośrodku Zdrowia  w Kowalewie 

Pomorskim przystanek oznaczony jest jedynie tabliczką informacyjną. 

Do budynku szkoły nie prowadzi bezpośrednio żadna ścieżka rowerowa ani chodnik. System 

chodników i ścieżek rowerowych nie funkcjonuje także przy drogach prowadzących dzieci  

do przystanków, na których oczekują na autobus szkolny. Świadczy to o niskim poziomie 

bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły. 

 

System oświetlenia ulicznego na drogach prowadzących do szkoły jest w stanie dobrym i spełnia 

oczekiwania i potrzeby użytkowników ruchu drogowego. Odpowiednia liczba lamp oraz ich stan 

techniczny, zapewniają dobrą widoczność i bezpieczeństwo dzieciom powracającym ze szkoły  

w godzinach popołudniowych i po zmroku. 

 

Na drodze prowadzącej do szkoły nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna. 

Uczniowie podróżujący do szkoły w Wielkim Rychnowie poruszają się pasem jezdni bądź poboczem, 

ze względu na brak wyznaczonych ścieżek rowerowych oraz ułożonych chodników wzdłuż drogi 

prowadzącej bezpośrednio do obiektów szkolnych, istnieje potrzeba utworzenia chodnika łączącego 

drogę dojazdową do szkoły z główną drogą, na której znajduje się chodnik, na odcinku od szkoły  

do kaplicy. Podobnie wygląda sytuacja w drodze na przystanki autobusowe, do których dzieci 

dojeżdżają rowerem bądź idą pieszo, brakuje tam zarówno chodnika, jak i ścieżki rowerowej. Dotyczy 

to zarówno przystanku w Wielkim Rychnowie, jak i Nowym Dworze, Marianach, Srebrnikach, 

Sierakowie, Mlewie oraz Mlewcu. Chodnik znajduje się w Kowalewie Pomorskim przy Publicznym 

Gimnazjum oraz przy  Ośrodku Zdrowia. 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach 

 

Dzieci kształcące się w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach przewożone są liniami otwartymi 

autobusów PKS. W miejscowości Frydrychowo znajduje się przystanek przy drodze krajowej nr 15 

wyposażony w wiatę i zatokę autobusową. Podczas porannych dowozów do szkół  od godziny 7.00 
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uczniów dojeżdżających przeprowadza strażnik szkoły. Na trasie Napole, Kiełpiny, Dylewo i Piątkowo 

przystanki znajdują się przy drogach wojewódzkich, a więc drogach o dużym natężeniu ruchu. 

Zlokalizowane tam przystanki posiadają wiaty a opiekę nad dziećmi oczekującymi na przyjazd 

autobusu sprawują rodzice. Po dojeździe do szkoły obie grupy uczniów są odbierane przez 

pracowników szkoły z przystanku posiadającego zatokę autobusową. Dzieci z miejscowości 

Frydrychowo są odprowadzone przez strażnika na przystanek z wybudowaną wiatę i zatokę 

autobusową. Uczniowie z Piątkowa, Dylewa, Kiełpin i Napola są przeprowadzeni przez strażnika  

na plac przy Pałacu i tam wsiadają do autobusu. Po dojeździe do miejscowości docelowych, uczniów 

odbierają rodzice. Tak zorganizowany dowóz i odbiór dzieci ze szkół zapewnia im wysoki stopień 

bezpieczeństwa. 

 

System oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi prowadzącej do Szkoły, a także w bezpośrednim otoczeniu 

obiektów szkolnych jest wystarczający do zapewnienia odpowiedniego komfortu świetlnego  

i widoczności dla poszczególnych użytkowników drogi, w tym uczniów podczas podróży do szkoły. 

Przejście dla pieszych przy budynku szkoły posiada sygnalizację świetlną. 

Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące 
 
Uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej Wielka Łąka mogą korzystać z transportu 

zorganizowanego przez Gminę, jak również indywidualnie. 

 Wielka Łąka  - uczniowie zamieszkali w Wielkiej Łące podróżują do szkoły pieszo lub rowerem. 

Wzdłuż drogi znajdują się chodniki. Uczniowie z pozostałych miejscowości obwodu szkolnego 

korzystający z dowozu autobusem szkolnym: 

o przyjazd do szkoły - przystanek autobusowy zlokalizowany przy szkole. Jest on 

wyposażony w zatoczkę autobusową zlokalizowaną około stu metrów od bramy 

głównej. Od przystanku uczniowie  docierają do szkoły chodnikiem ułożonym wzdłuż 

ogrodzenia szkoły. 

o odjazd ze szkoły – autobus oczekuje na dzieci przy głównej bramie szkoły, przy 

parkingu. Dzieci do autobusu są odprowadzane przez opiekuna. 

 Elzanowo – droga do szkoły uczniów zamieszkujących tą miejscowość wynosi od 2,5 km do 3 

km. Dzieci docierają do szkoły pieszo lub rowerem lub też są odwożeni przez rodziców 

samochodami. Wyjątkowo, tylko jedno dziecko dojeżdża autobusem, gdzie wsiada  

w Elzanowie a wysiada na przystanku PKS , który wyposażony jest w zatoczkę autobusową  

i wiatę przystankową. Przystanek zlokalizowany jest przy drodze krajowej Nr 15. Dzieci, które 

uczęszczają do szkoły rowerem korzystają z  ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego wzdłuż 

drogi krajowej, a następnie powiatowej, prowadzącego do samej szkoły. 

 Józefat  - podobnie jak w przypadku Elzanowa odcinek drogi prowadzącej dzieci do szkoły  

liczy ok. 3 km, dzieci dowożone indywidualnie przez rodziców lub dojeżdżają rowerem. Droga 

powiatowa, którą uczniowie podróżują nie ma wyznaczonych poboczy ani chodników. 

Ponadto, droga jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami nawierzchni. Taki stan 

infrastruktury drogowej jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ dzieci i młodzież podróżujący 

rowerem bądź pieszo nie mają możliwości zachowania bezpiecznej odległości od pasa jezdni  

i podróżujących pojazdów. 
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 Pruska Łąka – dzieci z tej miejscowości docierają d szkoły zarówno autobusem szkolnym, jak  

i indywidualnie. Do szkoły uczniowie muszą pokonać odcinek liczący około 3 km. Dzieci 

korzystające z dowozu wsiadają i wysiadają na przystanku PKS, na którym brak jest zatoki dla 

autobusów oraz wiat przystankowych. Oznacza to, że dzieci nie są wystarczająco 

zabezpieczone przez zagrożeniami na drodze. Dodatkowym elementem ograniczającym 

bezpieczeństwo dzieci jest brak chodnika wzdłuż drogi, która prowadzi na przystanek 

autobusowy. Dzieci korzystają podczas podróży z wąskiego pobocza bądź pasa jezdni. 

 Szewa – dzieci korzystające z dowozu do szkoły mają do dyspozycji dwa przystanki 

autobusowe.  Jeden usytuowany jest przy drodze powiatowej, jednak nie jest wyposażony  

w zatoczkę ani  wiatę przystankową. Drugi końcowy przystanek zlokalizowany jest przy drodze 

gminnej, również brakuje tam zatoczki i wiaty. 

 Borówno - odcinek  drogi liczy około 2 – 3 km. Z tej miejscowości dzieci dowożone są  

do szkoły przez rodziców bądź opiekunów. Wzdłuż pasa drogi brak jest chodnika, ale pobocze 

znajduje się w dobrym stanie. Dzieci podążające do szkoły z tej miejscowości muszą przejść 

przez drogę krajową. Znajduje się tam przejście dla pieszych, które jest oznakowane w sposób 

widoczny dla kierowców.  

 

Drogi prowadzące do szkoły są bardzo wąskie i pozbawione poboczy oraz chodników. Występują one 

jedynie w miejscowościach w kierunku  Józefatu, Pruskiej Łąki, Torunia, Szewy i Borówna, głównie  

w miejscach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, gdzie ruch pojazdów jest wzmożony. 

Elementem zwiększającym bezpieczeństwo dzieci podczas drogi do szkoły, zwłaszcza tych 

poruszających się pieszo lub rowerem jest dobrze funkcjonujący system oświetlenia ulicznego. Jest  

on wystarczający by zapewnić widoczność zarówno dzieciom, jak i innym użytkownikom drogi.  

Na drodze do szkoły nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna. 

System ścieżek rowerowych oraz chodników prowadzących do szkoły tworzy ścieżka pieszo – 

rowerowa od budynku Szkoły w Wielkiej Łące do Elzanowa. Ponadto w miejscowości Wielka Łąka 

wzdłuż drogi ułożony jest chodnik . Poza zwartą zabudową w kierunku Józefatu, Pruskiej Łąki, 

Torunia, Szewy i Borówna chodniki nie są ułożone. Droga jest natomiast wąska i tym samym 

niebezpieczna dla pieszych i rowerzystów, ze względu na brak odseparowania ruchu pieszego oraz 

rowerowego. 

 

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim 

 
Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Kowalewie Pomorskim nie są objęte zorganizowanym 

dowozem organizowanym przez Gminę. Do szkoły dzieci są przywożone i odwożone przez rodziców 

bądź opiekunów prywatnym transportem, najczęściej samochodem osobowym. 

Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu całej Gminy. Cześć z nich jest odwożona przez rodziców 

także rowerem, ale istniejący system ścieżek rowerowych nie jest wystarczający. Lokalizacja ścieżek 

na terenie Gminy nie zapewnia wszystkim uczniom bezpiecznego dotarcia do szkoły specjalnie 

wyznaczonym do tego pasem ruchu(ścieżką), brak ich przy wielu drogach prowadzących 

do przedszkola. 

W drodze do Przedszkola w Kowalewie Pomorskim nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna. 



„Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) 

 

                                                                            Lech Consulting Sp. z o. o. 71 
www.LC.net.pl 

 

 

Wypadki drogowe i kolizje 

Gmina Kowalewo Pomorskie znajduje się na obszarze działalności Komendy Powiatowej Policji  

w Golubiu – Dobrzyniu. Ze względu brak statystyk dotyczący tylko Gminy Kowalewo Pomorskie, 

poniżej przedstawiono statystyki wypadków drogowych z terenu powiatu golubsko – dobrzyńskiego  

w latach 2010-2014. 

Wykres 9. Wypadki drogowe na terenie powiatu golubsko - dobrzyńskiego w latach 2010 - 2014 

 

Źródło: sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2014 

Ze statystyk przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że w latach 2010 - 2014 liczba 

wypadków drogowych na terenie powiatu, do którego należy Gmina Kowalewo Pomorskie  

w poszczególnych latach ulegała wahaniom. Porównując jednak rok bazowy 2010 z rokiem 2014 

wówczas należy jednoznacznie stwierdzić, że liczba wypadków uległa bardzo dużemu zmniejszeniu,  

w roku 2014. Zmniejszenie się liczby wypadków drogowych, równocześnie spowodowało ograniczenie 

liczby ofiar śmiertelnych do 0 w 2014 r., a liczby rannych do 14 osób. Przedstawione dane statystyczne 

wskazują na systematyczną poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach powiatu, a wiec również 

Gminy Kowalewo Pomorskie.  

Z danych pozyskanych od pracowników Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim  

w zakresie statystyk dotyczących zdarzeń drogowych pobliżu szkół wynika, że stan bezpieczeństwa 

uczniów w drodze do szkoły jest dobry. Poniżej wskazano liczbę zdarzeń drogowych w drodze  

do poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy. 

 Publiczne Gimnazjum im.  Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim - W ostatnich latach na terenie 

Gminy zarejestrowano 5 wypadków z udziałem gimnazjalistów. Miały one miejsce w latach 2012-

2014. Uczniowie biorący w nich udział zostali ranni, ale nie było ofiar śmiertelnych. 

 SP im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie - Z informacji przekazanych przez pracowników 

szkoły w drodze do szkoły nie miało miejsca żadne zdarzenie drogowe. 
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 SP im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim - Z informacji przekazanych przez 

pracowników szkoły w drodze do szkoły nie miało miejsca żadne poważne zdarzenie drogowe. 

 SP im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach - W ciągu ostatnich pięciu lat na drodze przy szkole 

zaistniało jedno zdarzenie drogowe. W późniejszym czasie po zamontowaniu sygnalizacji świetlnej 

nie było żadnych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. 

 SP Wielka Łąka - Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu przekazała informacje 

dotyczące zdarzeń drogowych w okresie od 9 marca 2005 r. do 20 maja 2015 r. W tym czasie  

w miejscowości Wielka Łąka odnotowano 108 zdarzeń drogowych, w tym 4 wypadki drogowe,  

w których obrażeń doznały 4 osoby. 

 Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim – z informacji przekazanych przez pracowników 

Przedszkola wynika, że w drodze do szkoły nie miało miejsca żadne zdarzenie drogowe  

z udziałem przedszkolaków. 

Zidentyfikowane problemy w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w ramach bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły 

zidentyfikowano następujące ograniczenia: 

 brak parkingów dla rowerów, 

 brak zatok autobusowych oraz wiat przystankowych w wybranych punktach przystankowych, 

 brak oświetlenia miejsc przystankowych dla dzieci oczekujących na przyjazd autobusu, 

 niewystarczająca liczba chodników ułożonych wzdłuż dróg bezpośrednio prowadzących  

do szkół połączonych z drogami dojazdowymi, 

 niewystarczająca liczba przejść dla pieszych w pobliżu szkół, 

 niedostosowanie drogi do potrzeb osób niepełnosprawnych, ze względu na bariery 

architektoniczne przy wejściach do poszczególnych szkół, 

 przestarzałe bariery ochronne zlokalizowane przy wejściach do szkół, 

 brak monitoringu w obrębie budynku przedszkola, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 

Gmina Lubicz 

Na terenie Gminy Lubicz edukacja dzieci odbywa się w następujących szkołach: 

 Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym, w skład którego wchodzą:  

o Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu (wraz z oddziałem 

przedszkolnym),  

o Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu;  

 Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie w skład którego wchodzą:  

o Szkoła Podstawowa w Grębocinie (wraz z oddziałem przedszkolnym),  

o Gimnazjum nr 2 w Grębocinie, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym (wraz z oddziałem przedszkolnym), 
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 Szkoła Podstawowa w Gronowie (wraz z oddziałem przedszkolnym), 

 Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym (wraz z oddziałem przedszkolnym), 

 Szkoła Podstawowa w Złotorii (wraz z oddziałem przedszkolnym).  

 

Uczniowie szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubicz podróżują do szkoły autobusami szkolnymi 

w ramach zorganizowanego systemu dowozu, pieszo lub rowerem. Część uczniów jest również 

przywożona i odbierana ze szkoły przez rodziców lub opiekunów. Autobusy szkolne obierają  

i odwożą uczniów z wyznaczonych przystanków autobusowych. Większość przystanków posiada 

wybudowaną wiatę przystankową oraz jest oznakowany znakami poziomymi. Natomiast brak jest  

w wielu przypadkach zatok autobusowych, gdzie mogłyby zatrzymywać się autobusy. W trakcie 

podróży dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo przez obecność opiekuna. Każdy z przystanków 

autobusowych oraz zatok jest oświetlony, co w jeszcze większym stopniu przyczynia się  

do zapewnienia bezpieczeństwa poszczególnym uczniom.  

Na obszarze dróg prowadzących do szkół funkcjonuje oświetlenie uliczne sodowe. Jest ono już 

wyeksploatowane i wymaga modernizacji w celu poprawy widoczności na drodze. 

 

Na drogach prowadzących do szkoły istniejące przejścia dla pieszych są właściwie oznakowane. Przy 

niektórych przejściach w celu wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa dzieci zasadnym byłoby 

zamontowanie sygnalizacji pulsacyjnej. Na drogach prowadzących do szkoły, o dużym natężeniu 

ruchu w pobliżu przejść dla pieszych brak jest również progów spowalniających ruch na drodze.  

Uczniowie, którzy docierają do szkół pieszo lub rowerem mogą korzystać zarówno ze ścieżek 

rowerowych, jak i chodników, które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne. System 

ścieżek rowerowych na terenie Gminy Lubicz nie jest wystarczający dla potrzeb mieszkańców,  

a zwłaszcza  uczniów zmierzających za ich pośrednictwem do placówek oświatowych.  Podobnie 

sytuacja kształtuje się w odniesieniu do chodników. Ich długość i lokalizacja nie jest wystarczająca dla 

zapewnienia uczniom kształcącym się w szkołach na terenie Gminy odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa w drodze na zajęcia lekcyjne.  

W zakresie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły istotne znaczenie ma również stan 

nawierzchni dróg, po których poruszają się uczniowie. Niektóre z ulic prowadzących bezpośrednio  

do szkół posiadają nawierzchnię będącą w stanie technicznym, a w niektórych przypadkach drogi nie 

są  utwardzone.  

Wypadki drogowe i kolizje  

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Lubicz, zobrazowany za pomocą liczby 

wypadków i kolizji oraz osób w nich poszkodowanych przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 29. Ofiary wypadków drogowych i kolizji na terenie Gminy Lubicz 

Lubicz Zabici Ranni 

2009 2 20 

2010 3 24 
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2011 7 31 

2012 1 11 

Źródło:  Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Toruniu  

w 2012 r. 

Z przedstawionych w powyższej tabeli danych wynika, że poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg 

na terenie Gminy systematycznie się poprawiał w analizowanym okresie. Liczba wypadków oraz 

kolizji w latach 2009-2012 uległa zmniejszeniu. Podobnie liczba osób poszkodowanych w wyniku 

zdarzeń drogowych znacznie się obniżyła w stosunku do roku 2009. Obniżenie statystyk wypadków 

jest dowodem, że działania w zakresie infrastruktury drogowej oraz działania o charakterze 

edukacyjnym dla mieszkańców z terenu Gminy, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej 

przynoszą efekty. 

Wykres 10.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Lubicz w latach 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Lubicz największe zagrożenie dla uczniów w drodze do szkoły stwarzają braki bądź 

nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej, a mianowicie: 

 brak chodników ułożonych wzdłuż dróg prowadzących bezpośrednio do szkół, 

 ograniczona widoczność na drodze z powodu braku lub wyeksploatowanego istniejącego 

oświetlenia ulicznego, 

 brak progów zwalniających ruch w pobliżu szkół i przejść dla pieszych, 

 brak sygnalizacji pulsacyjnej w pobliżu skrzyżowań,  

 brak wyposażenia przystanków dla autobusów szkolnych w zatoki autobusowe. 

Gmina Łabiszyn 

Na obszarze Miasta i Gminy Łabiszyn system szkół tworzą następujące placówki oświatowe:  
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 Zespół Szkół w Łabiszynie, 

 Zespół Szkół w Lubostroniu, 

 Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu, 

 Przedszkole Miejskie im. Juliana Tuwima w Łabiszynie. 

Gmina Łabiszyn jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz 

dla przedszkola miejskiego. 

Uczniowie na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn dojeżdżają do szkół autobusami szkolnymi w ramach 

zorganizowanego dowozu. Uczniowie korzystający z tej formy transportu oczekują na autobus  

na wyznaczonych przystankach autobusowych. Część przystanków posiada wybudowane zatoczki 

autobusowe, jednak bez wiat przystankowych. Miejsca, w których zatrzymują się autobusy  

oznakowane we właściwy i widoczny sposób. 

W pobliżu poszczególnych szkół znajdują się przejścia dla pieszych. Są one oznakowane, w związku  

z czym inni użytkownicy ruchu są informowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. 

Przy drogach do szkoły znajdują się obustronnie ułożone chodniki. Niektóre z odcinków zarówno 

jezdni, jak i chodnika są w złym stanie technicznym i wymagają podjęcia prac remontowych.  

W drodze do szkoły brak jest sygnalizacji świetlnej, jednak nie jest ona konieczna dla zapewniania 

uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Część uczniów z terenu Gminy do szkoły podróżuje rowerem. Rowerzyści w tym celu korzystają  

z istniejącej sieci chodników, ponieważ brak jest przy drogach prowadzących do szkoły ścieżek 

rowerowych. 

Oświetlenie uliczne funkcjonujące przy drogach do szkoły jest wystarczające do właściwego 

oświetlenia drogi i zapewniania odpowiedniej widoczności.  

Wypadki  drogowe i kolizje  

Na terenie Gminy Łabiszyn nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym nadzór sprawują 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Ze względu na brak szczegółowych informacji 

na temat zdarzeń drogowych na terenie Miasta i Gminy Łabiszyn, przedstawiono dane dotyczące 

zdarzeń drogowych na terenie powiatu żnińskiego, na terenie którego położona jest Gmina. 

Na terenie powiatu żnińskiego liczba zdarzeń drogowych w 2014 wynosiła 440. W porównaniu  

do roku 2013 ich liczba zmniejszyła się o 13 zdarzeń drogowych. Z policyjnych statystyk wynika 

jednak, że zmniejszyła się liczba kolizji drogowych, ale wzrosła liczba wypadków, charakteryzujących 

się dużo większym stopniem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzkiego. Liczba wypadków 

wzrosła w ciągu roku o ponad 50%. Wraz ze zwiększeniem liczby wypadków, wzrosłą liczba osób 

zabitych o prawie 43%. Przedstawione dane świadczą o tym, że na drogach powiatu żnińskiego,  

a więc również Gminy Łabiszyn, poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego jest niski. 

Dane te jednak odnoszą się do całego powiatu żnińskiego, na obszarze którego funkcjonują inne 

warunki drogowe, w tym inny jest stan infrastruktury drogowej. Za brakiem możliwości 
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jednoznacznego odniesienia ogólnych wniosków do Gminy Łabiszyn, przemawia m.in. fakt, że na 

drogach prowadzących do poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy w ostatnich 

latach nie zarejestrowano żadnego zdarzenia drogowego.  

Zidentyfikowane problemy w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Na terenie Gminy Łabiszyn droga do szkoły stwarza niebezpieczeństwo ze względu na:  

 brak zatok autobusowych na wszystkich przystankach autobusowych, 

 zbyt małą liczbę chodników oraz ścieżek rowerowych prowadzących do szkół,  

 zły stan techniczny istniejących chodników oraz ścieżek rowerowych. 

Gmina Łubianka 

Gmina Łubianka jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawowych oraz 2 gimnazjów tj.: 

 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance, 

 Szkoły Podstawowej im. Prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, 

 Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego z Grabowa w Warszewicach, 

 Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Kujota w Wybczu, 

 Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Brąchnowie, 

 Gimnazjum w Zespole Szkół im. Janusza Korczaka w Łubiance. 

Rysunek 7. Lokalizacja szkół na terenie Gminy Łubianka 
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Źródło: Urząd Gminy w Łubiance 

W roku szkolnym 2013/2014  w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Łubianka 

kształciło się  łącznie 811 uczniów, w tym 593 uczniów w szkołach podstawowych oraz 218 uczniów  

w gimnazjach. W poniższej tabeli przedstawiono  liczbę uczniów w poszczególnych szkołach. 

Tabela 30. Liczba uczniów w gminnych placówkach oświatowych  na terenie  Gminy Łubianka 

L.p. Nazwa Szkoły 
Liczba uczniów w tym: 

Szkoła podstawowa Gimnazjum 

1. 
Zespół Szkół  im. Janusza 

Korczaka w   Łubiance 
185 107 

2. 
Szkoła Podstawowa  im. Prof. 

Wilhelminy Iwanowskiej w 
Pigży 

217 0 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy 

Czarnego  z Grabowa w 
Warszewicach 

119 0 
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L.p. Nazwa Szkoły 
Liczba uczniów w tym: 

Szkoła podstawowa Gimnazjum 

4. 
Szkoła Podstawowa im. Ks. 

Stanisława Kujota w Wybczu 
72 0 

5. 
Gimnazjum  im. Św. Jana Pawła 

II  w  Brąchnowie 
0 111 

RAZEM 593 218 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie  gminy 

Łubianka w roku  szkolnym 2013/2014 

Na terenie Gminy Łubianka oprócz szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonują także 2 niepubliczne 

przedszkola oraz 2 punkty przedszkolne: 

 Przedszkole „Zamkolandia” – 3 oddziały -28 dzieci, 

 Niepubliczne Przedszkole „Płomyczek” – 2 oddziały - 32 dzieci, 

 Punkt Przedszkolny „Misiowa Akademia” – 1 oddział - 13 dzieci, 

 Punkt Przedszkolny „Promyczek” – 1 oddział - 13 dzieci. 

Na terenie Gminy Łubiana funkcjonuje zorganizowany dowóz dzieci do szkół. Transport  zapewnia 

przewoźnik  Firma Arriva  Sp. z o.o., który jest wybierany przez pracowników Gminy w toku 

odpowiedniego postępowania. Uczniowie na przyjazd autobusu oczekują w wyznaczonych miejscach 

przystankowych. Na trasie dowozu dzieci i młodzieży do szkół przystanki autobusowe  

są oznakowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieciom oczekującym na przyjazd autobusu. 

Oznakowanie informuje również innych uczestników ruchu o zbliżaniu się do miejsc, w których należy 

zachować szczególną ostrożność. Część przystanków wyposażona jest w wiaty i posiada wybudowane 

zatoki autobusowe, dzięki czemu dzieci oczekujące na przyjazd autobusu są odseparowane od ruchu 

pojazdów  kołowych. Pozostałe przystanki mają braki we wskazanym zakresie i wymagają budowy 

bezpiecznych zatok i montażu wiat przystankowych. 

Przystanki autobusowe będące punktami docelowymi, są wyznaczone przed poszczególnymi 

szkołami.  Punkty przystankowe znajdujące się przy 4 szkołach wyposażone są w zatoki autobusowe 

bez zamontowanych wiat.  Przystanek przy Gimnazjum w Brąchnowie nie posiada zatoki 

autobusowej.  

Dzieci, które nie korzystają ze zorganizowanego dowozu autobusowego, do szkół docierają pieszo, 

rowerem, bądź też są dowożone przez rodziców transportem prywatnym. Dzieci korzystające z 

roweru jako formy transportu do szkół, mają do dyspozycji kilka ścieżek rowerowych, a dzieci 

podróżujące pieszo chodniki.  

Na terenie gminy funkcjonuje kilka ścieżek rowerowych oraz chodników, jednak w stosunku  

do potrzeb jest ich zbyt mało, zwłaszcza na drogach prowadzących do szkół. Niektóre ze ścieżek  

i chodników są zlokalizowane przy placówkach oświatowych jednak nie dotyczy to wszystkich dróg 

prowadzących do obiektów szkolnych.  
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Rysunek 8. Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Łubianka 

 

Źródło: https://www.google.pl/maps/search/gmina+%C5%82ubianka/data=!4m2!2m1!4b1 

Ścieżki rowerowe zaznaczone na mapie, znajdują się na drogach dojazdowych do szkół, jednak nie 

zapewniają one dzieciom i młodzieży szkolnej kompletnej drogi dom – szkoła – dom.  

Z danych zawartych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łubianka wynika, że jakość techniczna większości dróg w gminie nie odpowiada normom,  

a nawierzchnie nie są przystosowane do występującego natężenia oraz obciążenia ruchu drogowego, 

co nie zapewnia właściwego bezpieczeństwa użytkownikom dróg, w tym dzieci i młodzieży szkolnej. 

We wskazanym zakresie najtrudniejsza jest sytuacja  Gimnazjum w Brąchnowie, dokąd nie prowadzi 

żadna ścieżka rowerowa ani chodnik. Uczniowie muszą poruszać się po pasie jezdni, co jest bardzo 

niebezpieczne, szczególnie dla najmłodszych uczestników ruchu. Sytuacja jest jeszcze bardziej 

niebezpieczna, ponieważ brak chodnika i ścieżki rowerowej powoduje, że uczniowie poruszający się 

pieszo oraz rowerem nie są po pierwsze odseparowani od siebie, a po drugie poruszają się po 

https://www.google.pl/maps/search/gmina+%C5%82ubianka/data=!4m2!2m1!4b1
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drogach użytkowanych przez pojazdy kołowe. Zwiększa to zagrożenie wypadków z udziałem 

najmłodszych użytkowników drogi.  

O niskim stanie bezpieczeństwa uczniów w drodze dom - szkoła - dom oprócz infrastruktury 

wymienionej powyżej świadczy także oznakowanie, szczególnie na przejściach dla pieszych. W chwili 

obecnej brak jest odpowiednich znaków informujących o istnieniu przejścia dla pieszych, jak również 

o tym, że główną grupą użytkowników tych przejść stanowią dzieci w wieku szkolnym. Brak 

właściwego oznakowania powoduje, że najmniej chronieni użytkownicy dróg, są jeszcze w większym 

stopniu narażeni na niebezpieczeństwo na drogach. 

 

W drodze do szkół przy ulicach gdzie zlokalizowane są szkoły  funkcjonuje oświetlenie drogowe, 

zapewniające odpowiedni komfort świetlny i doba widoczność dla wszystkich uczestników ruchu 

drogowego. Natomiast miejscami, które wymagają doświetlenia są niektóre przystanki autobusowe, 

na których dzieci oczekują na dowóz do szkoły, bądź na których wysiadają wracając ze szkoły. 

 

Na terenie Gminy Łubianka  nie występuje system sygnalizacji świetlnej.  

 

Wypadki i kolizje drogowe  

Na terenie Gminy Łubianka w latach 2011-2014 łącznie zarejestrowano 301 zdarzeń drogowych,  

w tym 21 wypadków (3,99%) oraz 280 kolizji drogowych (93,02%). Zestawienie danych dotyczących 

zdarzeń drogowych wskazuje, że na przestrzeni analizowanych lat liczba wypadków drogowych od 

2012 r. systematycznie zwiększała się od braku wypadków w 2011 r. do 9 wypadków w 2014 r. 

Natomiast liczba kolizji na terenie Gminy Łubianka wahała się na przestrzeni poszczególnych lat. 

Porównując dane za rok 2014 z danymi za rok 2011 należy stwierdzić, że nastąpił minimalny wzrost 

liczby kolizji drogowych, o 1. Największa liczba kolizji miała miejsce w 2013 r. gdzie ich liczba wynosiła 

95. 

Wykres 11. Zdarzenia drogowe na terenie Gminy Łubianka w latach 2011-2012 
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Źródło: Informacja z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

W Gminie Łubianka na obniżenie  i ograniczenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły 

wpływają przede wszystkim: 

 zły stan techniczny nawierzchni niektórych dróg  prowadzących do szkół, 

 brak wystarczającej liczby chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg prowadzących 

bezpośrednio do szkół, 

 brak  wyznaczonych przejść dla pieszych przy niektórych szkołach,  

 brak właściwego oznakowania pionowego oraz poziomego na drogach prowadzących  

do szkół, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych, 

 brak wyposażenia przystanków autobusowych w wiaty przystankowe, 

 brak parkingów dla rowerów, 

 zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy szkołach lub ich brak, 

 niewystarczająca liczba oświetlenia ulicznego przy drogach prowadzących do niektórych 

szkół, 

 brak  programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 

Gmina Łysomice 

Na terenie Gminy Łysomice uczniowie kształcą się w następujących szkołach: 

 Zespół Szkół w Łysomicach, 

 Zespół Szkół w Turznie, 

 Szkoła Podstawowa w Ostaszewie, 

 Szkoła Podstawowa w Świerczynkach, 

 Przedszkole Publiczne w Papowie Toruńskim z filiami w:  

o M. Turzno, 

o M. Łysomice, 

o M. Zakrzewko, 

o M. Gostkowo, 

o M. Lulkowo. 

Na terenie Gminy Łysomice uczniowie poszczególnych szkół są objęci dowozem zorganizowanym 

przez władze gminy. System dowozu obejmuje odbiór dzieci i ich przywóz z określonych punktów 

przystankowych wyznaczonych na terenie całej gminy. Uczniowie oczekują na przyjazd autobusu  

na przystankach w większości wyposażonych w wiaty przystankowe bądź schrony. Część przystanków 

(około 20) nie posiada zamontowanych wiat. Ponadto nie wszystkie punkty przystankowe posiadają  

wybudowane zatoki autobusowe, a uczniowie oczekują na przyjazd autobusu na poboczach bądź 

bezpośrednio przy pasie jezdni. Przy wielu punktach przystankowych nie istnieją lampy oświetlenia 

ulicznego. Taki stan rzeczy jest szczególnie niebezpieczny w okresie jesienno-zimowym, kiedy 

zarówno rano, jak i po zakończeniu zajęć lekcyjnych dzieci oczekują na przyjazd autobusu  

w warunkach o słabej widoczności.  
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Część dzieci kształcących się w szkołach na terenie Gminy Łysomice, która nie korzysta z dowozu 

autobusem szkolnym, do szkół podróżuje pieszo lub rowerem. Ta grupa uczniów korzysta  

z wyznaczonych ścieżek rowerowych oraz  istniejących chodników. W systemie ścieżek rowerowych 

oraz chodników istnieją braki na określonych odcinkach dróg. Po zakończeniu długości danego 

odcinka chodnika czy ścieżki, są oni zmuszeni do poruszania się po poboczu bądź pasie ruchu 

pojazdów mechanicznych. 

Uczniowie – piesi, muszą pokonywać przejścia dla pieszych, które w dominującej części  

nie są wyposażone w sygnalizację świetlną, ułatwiającą przejście na drugą stronę ulicy. Sygnalizacja 

świetlna funkcjonuje jedynie na skrzyżowaniu drogi krajowej 91 oraz drogi wojewódzkiej 552. W tym 

obszarze ograniczenie bezpieczeństwa podróżujących do szkoły stanowią tory kolejowe oraz 

zwłaszcza rogatki. Są one na tyle długie, że utrudniają pieszym i rowerzystom bezpieczne przejście. 

Podobnie niebezpieczne przejście funkcjonuje bezpośrednio przy Zespole Szkół nr 1 w Łysomicach, 

który zlokalizowany jest  przy drodze wojewódzkiej 552 o dużym natężeniu ruchu.  

Ponadto, w pobliżu przejść dla pieszych oraz wejść na tereny poszczególnych szkół  

nie ma zamontowanych progów zwalniających ruch pojazdów, które pozwoliłyby na ograniczenie 

ryzyka wypadku czy kolizji z udziałem uczniów.  

Na terenie Gminy wzdłuż dróg brak jest zamontowanych barier ochronnych, które oddzielałyby ruch 

rowerowy oraz pieszy oraz ruchu pojazdów mechanicznych.  

Istniejący system oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łysomice, w tym przy drogach 

prowadzących do szkół funkcjonuje prawidłowo, a braki są sukcesywnie uzupełniane w miarę 

możliwości finansowych Gminy. Przy każdej ze szkół (placówek oświatowych) znajdują się sprawne 

punkty oświetleniowe, zapewniające poszczególnym uczestnikom ruchu drogowego odpowiednią 

widoczność. Największe braki w zakresie punktów świetlnych obniżających bezpieczeństwo uczniów 

dotyczą niektórych miejsc przystankowych autobusów szkolnych, na których dzieci oczekują  

na dowóz do szkoły.  

 
Wypadki drogowe i kolizje 

Na terenie Gminy Łysomice w latach 2009-2012 poszkodowanych w zdarzeniach drogowych zostało 

75 osób, z czego 16 zmarło, a 59 zostało rannych. W poszczególnych latach liczba ofiar zdarzeń 

drogowych kształtowała się na różnym poziomie, przy czym widoczny był systematyczny wzrost liczby 

osób zabitych w wyniku zdarzeń drogowych. 

Tabela 31. Ofiary wypadków drogowych i kolizji na terenie Gminy Łysomice w latach 2009-2012 

Gmina Łysomice Zabici Ranni 

2009 2 22 

2010 2 16 

2011 4 5 

2012 8 16 
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Razem 16 59 

Źródło: Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Toruniu 

 w 2012 r. 

W latach 2009-2012 liczba zdarzeń drogowych na terenie Łysomic wynosiła 765, z czego 6,93% 

stanowiły wypadki drogowe a 93,07% kolizje. W analizowanym okresie zauważyć można 

systematyczny spadek kolizji drogowych oraz wahającą się liczbę wypadków drogowych. 

Wykres 12.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Łysomice w latach 2009-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 

W Sprawozdaniu Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu brak jest szczegółowych informacji  

na temat zdarzeń drogowych w pobliżu szkół i placówek oświatowych. W związku z czym poniżej 

przedstawiono dane dotyczące zdarzeń drogowych i ich ofiar na terenie poszczególnych miejscowości 

na terenie Gminy.  

Tabela 32.Wypadki i kolizje drogowe w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Łysomice 

Numer drogi Miejscowość Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

A-1 
Nowy Dwór 1 1 - 7 

Turzno - - - 16 

DK-91 
Łysomice - - - 22 

Ostaszewo 1 1 1 11 

W-449 Ostaszewo - - - 2 

W-552 

Lulkowo - - - 1 

Łysomice - - - 6 

Papowo Toruńskie - - - 9 

W-553 Olek - - - 3 
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Różankowo - - - 4 

Świerczynki - - - 1 

W-582 Łysomice - - - 1 

W-646 Turzno - - - 3 

P-2007C Łysomice 1 - 1 - 

P-2008C Gostkowo - - - 2 

P-2009C Turzno - - - 1 

P-2011C Turzno - - - 1 

P-2011C 
Gostkowo - - - 4 

Turzno - - - 2 

P-2021C Wytrębowice - - - 1 

P-2028C 

Turzno - - - 1 

Tylice - - - 1 

Zakrzewko - - - 1 

P-2029C Kamionki Małe - - - 2 

P-2030C Turzno - - - 1 

Razem 3 2 2 102 

*Pola zaciemnione oznaczają miejscowości, w których zlokalizowane są placówki oświatowe 

Źródło: Dane Urzędu Gminy Łysomice 

Na drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w pobliżu których zlokalizowane są placówki 

oświatowe funkcjonujące w Gminie Łysomice, łącznie odnotowano 1 wypadek drogowy oraz 54 

kolizje. Natomiast na drogach będących w zarządzie Gminy odnotowano 9 kolizji drogowych. 

Ponadto, z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że łącznie w zdarzeniach drogowych 

na terenie Gminy Łysomice poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 2 ranne i 2 zabite. Przedstawione 

statystyki dotyczące wypadków drogowych pozwalają wnioskować, że uczniowie poruszający się  

po drogach prowadzących do placówek oświatowych mają zapewnione bezpieczeństwo  

na odpowiednim poziomie. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości  w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Na podstawie diagnozy elementów wpływających na bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkół  

na terenie Gminy Łysomice zdefiniowano następujące problemy: 

 niedostosowane do potrzeb bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przejścia w pobliżu 

torów kolejowych, 

 brak zamontowanych barier ochronnych wzdłuż chodników ścieżek rowerowych, które 

oddzielałyby ruch pieszy i rowerowy od ruchu pojazdów mechanicznych, 
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 brak zamontowanych progów zwalniających ruch pojazdów w pobliżu przejść dla pieszych 

oraz wejść do szkół, 

 brak kompleksowego wyposażenia przystanków autobusowych w wiaty przystankowe  

i zatoki autobusowe, 

 zbyt mała liczba lamp oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w pobliżu punktów przystankowych, 

 niewłaściwa organizacja ruchu w pobliżu obiektów szkolnych, 

 brak bądź niewystarczająca liczba parkingów przy poszczególnych placówkach oświatowych,  

 brak monitoringu dróg w pobliżu szkół, charakteryzujących się wysokim natężeniem ruchu 

drogowego. 

Gmina Miasto Chełmża 

Na terenie Gminy Miasta Chełmża funkcjonuje 8 placówek oświatowych: 

 Zespół Szkół w Chełmży, 

 Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, 

 Gimnazjum nr 1, 

 Szkoła Podstawowa nr 2, 

 Szkoła Podstawowa nr 3, 

 Szkoła Podstawowa nr 5, 

 Przedszkole Miejskie nr 1, 

 Przedszkole Miejskie nr 2. 

 

Dla wskazanych powyżej trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum, organem prowadzącym 

jest Gmina Miasto Chełmża. W niniejszych placówkach na dzień 30 września 2014 roku, obowiązek 

szkolny realizowało 1 320 uczniów. 

 

Tabela 33. Liczba uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Chełmża 

Placówka oświatowa Liczba uczniów w 2013 r. Liczba uczniów w 2014 r. 

Przedszkole Miejskie nr 1 233 238 

Przedszkole Miejskie nr 2 71 73 

Szkoła Podstawowa nr 2 356 367 

Szkoła Podstawowa nr 3 331 316 

Szkoła Podstawowa nr 5 258 275 

Gimnazjum nr 1 375 332 

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasto Chełmża na lata 2015-2020 

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że liczba uczniów w poszczególnych 

placówkach oświatowych zwiększyła się, przy czym wyjątek stanowiła Szkoła Podstawowa nr 3 oraz 

Gimnazjum nr 1, w których liczba uczniów zmalała. 
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W odniesieniu do placówek edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 

Chełmża nie funkcjonuje zorganizowany dowóz dzieci do szkół. Uczniowie poruszają się pieszo lub 

rowerem. Powszechną formą transportu jest także transport prywatny – uczniowie są dowożeni  

do szkół przez rodziców. Rodzice i prawni opiekunowie dzieci podróżujących pieszo odprowadzają 

dzieci do szkoły i odbierają je po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

Wśród uczestników ruchu prowadzącego do szkoły dominującą część stanowią gimnazjaliści oraz 

uczniowie szkół ponad gimnazjalnych, którzy nie korzystają z pomocy opiekunów, lecz samodzielnie 

pokonują drogę do szkoły. Mimo to, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom, 

zwłaszcza podczas pokonywania skrzyżowań i przejść dla pieszych, tam gdzie odbywa się największy 

ruch zatrudnione są osoby służące dzieciom pomocą w bezpiecznym przekroczeniu przejścia. 

 

Istotny udział w strukturze dowozu uczniów do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie 

Miasta Chełmża ma również transport samochodowy, który w dużej mierze jest związany z porannym 

przywozem dzieci do szkół przez rodziców oraz ich odbiorem po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Jest  

to zjawisko bardzo uciążliwie i niebezpieczne dla dzieci, zwłaszcza tych podróżujących rowerem lub 

pieszo, ponieważ w okolicy żadnej ze szkół nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych. Wiąże się to z parkowaniem aut na ogólnodostępnych miejscach 

parkingowych, a w przypadku ich braku parkowaniem na chodnikach. Powoduje to ograniczenie 

widoczności dla dzieci przechodzących przez przejścia dla pieszych. Ponadto, zastawienie miejsca  

na chodniku stwarza zagrożenie dla uczniów docierających do szkół rowerem, którzy jadąc 

chodnikiem napotykają przeszkodę do ominięcia, a nie zawsze mają miejsce by wykonać tego typu 

manewr. Stwarza to ryzyko wypadku lub kolizji z innym użytkownikiem. 

Na obszarze wyznaczonym fragmentem ulicy gen. J. Hallera (odcinek od ul. Mickiewicza  

do ul. Polnej) i fragmentem ul. ks. P. Skargi (odcinek od ul. I. Paderewskiego do ul. gen. J. Hallera), są 

zlokalizowane dwie szkoły podstawowe, gimnazjum, Szkoła Muzyczna oraz  Zespól Szkół w ramach 

którego funkcjonuje liceum ogólnokształcące, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. Natomiast 

przy ul. Wyszyńskiego (droga powiatowa) zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 5, a w jej 

sąsiedztwie funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła 

zawodowa). Ulica Mickiewicza jest drogą wojewódzką (droga nr 551), na której obserwuje się duże 

natężenie ruchu samochodowego. Jest to obszar o dużym zagrożeniu dla pieszych ze strony 

transportu samochodowego, a dominującą grupą w ruchu pieszym są dzieci i młodzież.  

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego, ul. gen. J. Hallera 17 oraz Szkoła 

Podstawowa Nr 3, ul. gen. J. Hallera 21 

 

W pobliżu szkół znajdują się przejścia dla pieszych, które są dobrze oznakowane. W niektórych 

miejscach tuż przy przejściach dla pieszych zamontowane są progi zwalniające ruch, co ogranicza 

prędkość kierowców i zwiększa bezpieczeństwo uczniów. Placówki oświatowe zlokalizowane są przy 

ulicy Hallera, wzdłuż której ułożony jest chodnik. Na tej drodze największym zagrożeniem dla dzieci 

uczęszczających do szkoły pieszo oraz rowerem jest zły stan techniczny chodnika, którego 

nawierzchnia jest nierówna oraz zawiera liczne ubytki. Oprócz złego stanu technicznego, problem jest 

także jego szerokość. Chodnik jest miejscami bardzo wąski i nie zapewnia bezpieczeństwa poruszania 
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się ani pieszym ani rowerzystom. Brak odseparowania ruchu pieszego oraz rowerowego w znacznym 

stopniu zwiększa zagrożenie na drodze, a tym samym ogranicza bezpieczeństwo jej uczestników. 

Po przeciwnej stronie przedmiotowej ulicy biegnie ciąg pieszo-rowerowy, stanowiący fragment 

ścieżki rowerowej, z kostki typu polbruk. 

Przy ulicy Hallera prowadzącej do szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, 

odseparowanych od pasa jezdni. Auta parkowane są na ulicy, a tym samym zmniejszają widoczność, 

co jest szczególnie niebezpieczne przy przechodniu przez przejścia dla pieszych.  

Na ulicy gen. Hallera (od ul. Mickiewicza do ul. Polnej) oświetlenie jest zasilane liniami 

napowietrznymi. Stan oświetlenia ulicznego na drodze prowadzącej do szkoły oceniany jest jako 

zadowalający. 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II, ul. kard. Wyszyńskiego 5 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 docierają do szkoły w dominującej części pieszo. Szkoła 

zlokalizowana jest przy drodze powiatowej biegnącej wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Mimo tego, że 

szkoła położona jest wewnątrz osiedla mieszkaniowego, składającego się z jednej strony z bloków 

wielorodzinnych oraz osiedla domów jednorodzinnych, ruch na tej ulicy jest bardzo duży. Ponadto,  

na tej ulicy zlokalizowane są przystanki autobusowe transportu publicznego, w związku z czym 

odbywa się także ruch autobusowy. Powoduje to duże natężenie ruchu zwłaszcza w godzinach 

porannych oraz popołudniowych, gdy następuje wzmożony ruch samochodów osobowych, którymi 

rodzice przywożą lub odbierają swoje dzieci z zajęć lekcyjnych. 

Wzdłuż ul. Wyszyńskiego w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 5, ułożony jest chodnik, odseparowany  

od jezdni wysokim krawężnikiem. Stan techniczny chodnika można określić jako dobry. Dodatkowym 

środkiem bezpieczeństwa dla uczniów są zamontowane bariery ochronne, znajdujące się  

na wysokości wyjścia ze szkoły.  

Na drodze prowadzącej do szkoły brak jest wyznaczonych ścieżek rowerowych. W przyszłości 

planowane jest poprowadzenie ścieżki rowerowej od ulicy Bydgoskiej w stronę granicy 

administracyjnej miasta i połączenie jej z siecią ścieżek na terenie Chełmży oraz otaczającej miasto 

gminy wiejskiej.  

Gimnazjum nr 1, ul. Ks. Piotra Skargi 

Chodniki na omawianym odcinku ul. ks. P. Skargi wykonane są z betonowej płyty chodnikowej  

i znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Liczne ubytki i nierówności utrudniają bezpieczne 

poruszanie się uczniom. Dodatkowo chodnik biegnący wzdłuż budynku Gimnazjum Nr 1 jest bardzo 

wąski i nie jest w żaden sposób odseparowany od pasa jezdni. Brak jest również barier ochronnych, 

które stanowiłyby solidną ochronę dla pieszych i rowerzystów. 

Na ul. ks. P. Skargi występuje zasilanie liniami podziemnymi. Natomiast na ul. Wyszyńskiego działają 

linie napowietrzne. Na obszarze miasta występuje oświetlenie sodowe, spełniające oczekiwania jej 

użytkowników. 

Na terenie miasta Chełmży nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna, co jest szczególnie problemowe  

na skrzyżowaniach o dużym natężeniu ruchu, w pobliżu drogi wojewódzkiej oraz powiatowej, gdzie 
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zlokalizowane są szkoły. Przyczynia się to do obniżenia poziomu bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza 

podczas przechodzenia przez przejścia dla pieszych zlokalizowane na tych drogach. 

Wypadki drogowe i kolizje  

Ze względu na brak danych dotyczących wypadków i kolizji na terenie Gminy Miasta Chełmża w roku 

2013 oraz 2014 poniżej przedstawiono najbardziej aktualne dostępne informacje. 

Tabela 34. Wypadki i kolizje drogowe na terenie Gminy Miasto Chełmża w latach 2009-2012 

Chełmża - miasto Zabici Ranni 

2009 1 6 

2010 1 4 

2011 0 5 

2012 0 5 

Razem 2 20 

Źródło:  Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Toruniu  

w 2012 r. 

Na terenie Gminy Miasta Chełmża w latach 2009-2012 miało miejsce 351 zdarzeń drogowych, z czego 

6,26% stanowiły wypadki drogowe, a 93,72% kolizje. W wyniku zaistniałych zdarzeń śmierć poniosły 2 

osoby, a rannych zostało 20. W analizowanym okresie liczba wypadków każdego roku utrzymywała 

się na tym samym poziomie. Natomiast liczba kolizji drogowych systematycznie zmniejszała się. 

Przedstawione dane statystyczne wskazują na poprawianie się stanu bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym na terenie Miasta Chełmża. Wynika to m.in. z prowadzenia wielu akcji profilaktycznych  

z udziałem służb mundurowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej,  a także realizacji 

licznych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej na terenie Gminy, w tym w pobliżu placówek 

oświatowych. 

Wykres 13. Liczba wypadków i kolizji drogowych na terenie Gminy Miasta Chełmża w latach 2009-2012 

 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

na terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 
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Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w drodze do szkół funkcjonujących na terenie 

Gminy Miasta Chełmża mimo licznych działań władz nadal ogranicza: 

 brak sygnalizacji świetlnej na drogach o dużym natężeniu ruchu pojazdów, 

 brak barier ochronnych oraz progów zwalniających ruch przy wyjściu z poszczególnych placówek 

oświatowych, 

 niedostosowanie organizacji ruchu oraz odcinków dróg prowadzących bezpośrednio do szkół, do 

potrzeb najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego, 

 zły stan niektórych elementów infrastruktury technicznej, takich jak chodniki oraz infrastruktura 

drogowa 

 niski poziom wyedukowania uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze. 

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią 

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią  jest jednostka prowadzącą przedszkola, szkoły podstawowe ora 

gimnazja. System oświaty tworzą następujące szkoły i przedszkola publiczne: 

 Przedszkola: 

o Przedszkola nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 11, 89-100 Nakło nad Notecią; 

o Przedszkola nr 3, os. Łokietka 6, 89-100 Nakło nad Notecią; 

o Przedszkola Paterek, ul. Spacerowa 1A, 89-100 Nakło nad Notecią; 

o Przedszkola Ślesin, ul. Kazińska 1, 89-121 Ślesin; 

 Szkoły podstawowe: 

o Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, 

ul. Bydgoska 24, 89-100 Nakło nad Notecią; 

o Szkoły Podstawowej nr 4 im. Armii Krajowej, os. Władysława Łokietka 15, 89-100 

Nakło nad Notecią; 

 Gimnazja: 

o Gimnazjum nr 3, ul. Mrotecka 1A, 89-100 Nakło nad Notecią; 

o Gimnazjum nr 4, os. Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią; 

 Zespoły szkół: 

o Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, ul. Mrotecka 1, 89-100 Nakło nad Notecią; 

o Zespołu Szkół w Potulicach im. Dzieci Potulic, ul. Szkolna 4, 89-120 Potulice; 

o Zespołu Szkół w Występie im. Przyjaciół Przyrody, ul. Wiejska 1, 89-100 Nakło nad 

Notecią; 

o Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Paterku, ul. Kcyńska 6A, 89-100 Nakło nad Notecią; 

o Zespołu Szkół w Ślesinie im. Wiktora Rossy, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin.  

Przedszkole Paterek 

Dzieci uczęszczają do Przedszkola autobusem, gdzie mają zapewnione bezpieczeństwo przez 

opiekunkę wyznaczoną przez nauczyciela/opiekuna Przedszkola. Dzieci odbierane są z przystanku 

przy Zespole Szkół w Paterku i przyprowadzane przez opiekuna do budynku Przedszkola. Powrót 



„Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) 

 

                                                                            Lech Consulting Sp. z o. o. 90 
www.LC.net.pl 

 

dzieci do domu jest zorganizowany podobnie, tj. opiekun odprowadza dzieci na przystanek przy 

Zespole Szkół w Paterku, towarzyszy on dzieciom w autobusie do momentu odebrania dziecka  

na wyznaczonych przystankach przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. 

Bezpieczeństwo dzieci oczekujących na dowóz do szkoły oraz powrót jest zapewniane  

za pośrednictwem odpowiednio przygotowanych przystanków autobusowych. Na drodze do szkoły 

dominująca część przystanków wyposażona jest w wiaty przystankowe. Niektóre z przystanków mają 

wybudowane także zatoki autobusowe bez wiat. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci są chronione 

przed potrąceniem lub innym niebezpiecznym zdarzeniem na drodze, w czasie oczekiwania  

na autobus. 

Przedszkole Ślesin 

Przedszkole usytuowane jest w pobliżu drogi krajowej nr 10, gdzie ruch charakteryzuje się wysokim 

natężeniem. Do Przedszkola dzieci docierają za pośrednictwem busów. Dowóz uczniów  

odbywa się z miejscowości Gumnowice i Minikowo. Zorganizowane tam przystanki  

są wyposażone w wiaty przystankowe. Natomiast w miejscowościach Gabrielin, Kazin i Michalin  

nie ma wiat, co nie zapewnia odpowiedniego bezpieczeństwa dzieci. Ponadto, żaden  

z wyznaczonych przystanku nie ma wybudowanej zatoczki autobusowej. W takiej sytuacji dzieci 

oczekują przy krawędzi jezdni, których elementem ochronnym jest często tylko postawiony znak 

informacyjny. 

Dzieci, które nie korzystają z busów, są dostarczane do Przedszkola transportem prywatnym, przez 

rodziców. 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej 

Uczniowie Szkoły Podstawowej dowożone są autobusem PKS, transportem prywatnym oraz busami. 

Droga dojazdowa do szkoły jest bardzo wąska (droga osiedlowa), w związku z tym nie jest tam 

wyznaczony żaden przystanek autobusowy z wybudowaną zatoczką autobusową. Stwarza to bardzo 

duże zagrożenie dla dzieci w trakcie wysiadania z autobusu i wsiadania do niego. Ponadto, autobusy 

zatrzymujące się przed wejściem do szkoły w godzinach największego natężenia ruchu pojazdów 

blokują przejazd pozostałym użytkownikom drogi, a tym samym stwarzają ryzyko wypadku. 

Na drodze do szkoły nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna, co czyni poszczególne skrzyżowania 

drogowe, przez które przechodzą dzieci, niebezpiecznymi. Ponadto, brak jest właściwego 

oznakowania przejść dla pieszych. W ich pobliżu nie funkcjonują również progi zwalniające ruch,  

a wiec wzrasta w tych miejscach ryzyko potrąceń pieszych. 

Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły stwarza także brak chodnika po obu 

stronach drogi. Ułożony jest on jedynie po jednej stronie dojazdowej. Dzieci podróżujące do szkoły 

pieszo nie są więc chronione w odpowiedni sposób. Brak chodnika, wymusza na najmłodszych 

uczestnikach ruchu drogowego poruszanie się pasem jezdni, po którym jeżdżą pojazdy 

zmechanizowane.  
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Do Szkoły Podstawowej duża część uczniów przyjeżdża również rowerem. Liczba rowerzystów 

zwiększa się z roku na rok. W chwili obecnej nie stanowi to najbezpieczniejszego rozwiązania, 

ponieważ na trasie do szkoły brak jest wyznaczonych ścieżek rowerowych, które oddzielałyby 

rowerzystów od innych uczestników drogi. Nie ma również zamontowanych żadnych barier 

ochronnych, które oddzielałyby ruch rowerowy od pasa jezdni. W chwili obecnej uczniowie 

podróżujący rowerem muszą poruszać się po jezdni bądź chodniku, co w znacznym stopniu ogranicza 

ich bezpieczeństwo. Poruszanie się po chodników rowerzystów jest także zagrożeniem dla pieszych 

użytkowników ruchu drogowego prowadzącego do szkoły. 

Gimnazjum nr 3 

Transport dzieci do Gimnazjum nr 3 odbywa się autobusem szkolnym. Opiekę nad dzieci podczas 

podróży sprawuje wyznaczony opiekun. Dowóz uczniów do szkoły odbywa się z miejscowości 

Karnowo, Karnówko, Małocin oraz Chrząstowo. W punktach odbioru dzieci, w żadnej z wymienionych 

miejscowości nie ma wybudowanych zatok autobusowych oraz zamontowanych wiat 

przystankowych. Ruch rowerowy uczniów odbywa się po chodnikach, które pełnią także funkcję 

ścieżek rowerowych. Na szlaku prowadzącym do szkoły nie występują również barierki ochronne 

separujące pieszych od rowerzystów i ruchu pojazdów mechanicznych. 

Przy całej drodze do szkoły umieszczone jest oświetlenie uliczne. Liczba lamp i ich stan techniczny 

klasyfikowany jest jako zadowalający. Uczniowie kończący zajęcia w późnych godzinach 

popołudniowych, szczególnie w okresie jesienno – zimowym mają zapewnioną wystarczającą 

widoczność i bezpieczeństwo podróży.  

Na drogach prowadzących do szkoły, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych nie funkcjonuje 

sygnalizacja świetlna.  

Gimnazjum nr 4 

Podobnie, jak w przypadku Gimnazjum nr 3, transport dzieci do szkoły odbywa się autobusem. Dzieci 

są dowożone do szkoły z Lubaszcza i Trzeciewnicy. Wyznaczone przystanki autobusowe posiadają 

zatoki autobusowe oraz wyposażone są w wiaty przystankowe.  

Dowóz dzieci do szkół odbywa się również za pośrednictwem transportu prywatnego. Auta, którymi 

dzieci zostały przywiezione na lekcje często parkowane są na drodze przed szkołą, co ogranicza 

mobilność innych uczestników ruchu, w tym dzieci podróżujących rowerem. Stwarza to szczególne 

trudności i niebezpieczeństwo dla dzieci dowożonych do szkoły autobusem, ponieważ kierowcy mają 

trudności z wykonaniem poszczególnych manewrów. Droga do szkoły jest bardzo wąska,  

a w przypadku ograniczania ruchu na drodze przez parkujące auta, ryzyko kolizji i wypadku znacznie 

wzrasta, gdyż uczniowie mają ograniczoną widoczność. 

Uczniowie, którzy podróżują do szkoły pieszo lub rowerem, korzystają z wytyczonych chodników, 

które pełnią również funkcję ścieżek rowerowych. Mimo wzrastającego ruchu rowerowego wśród 

młodzieży, brak jest barier ochronnych oddzielających chodnik wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz pasa 

jezdni. 
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Na niski poziom bezpieczeństwa dzieci w drodze do Gimnazjum wpływa także niedostateczne 

oświetlenie ulic. Liczba lamp oświetleniowych jest niewystarczająca by zapewnić uczniom 

odpowiednią widoczność, szczególnie późnym popołudniem. 

Ponadto, czynnikiem przyczyniającym się do ograniczenia bezpieczeństwa uczniów jest brak 

sygnalizacji świetlnej i ostrzegawczej na skrzyżowaniach, które należy przejść. W pobliżu przejść dla 

pieszych brak jest progów zwalniających ruch pojazdów. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 

Uczniowie do szkoły dowożeni są autobusem szkolnym wraz z dorosłym opiekunem z miejscowości 

Chrząstowo oraz Małocin. Dzieci uczęszczające do świetlicy są odprowadzane na przystanek przez 

nauczyciela dyżurnego świetlicy, mieszczącej się w Zespole Szkół. 

Na przystanku autobusowym w miejscowości Chrząstowo wybudowana jest  jedna zatoka 

autobusowa oraz zamontowana jedna wiata. Natomiast na przystanku w Karnowie brak jest zatoczki 

oraz wiaty. Taki brak w infrastrukturze nie zapewnia dzieciom wystarczającego poziomu 

bezpieczeństwa w oczekiwaniu na przyjazd autobusu. Podobna sytuacja istnieje w miejscowości 

Karnówko. 

Wzdłuż poszczególnych dróg prowadzących do szkoły są ułożone chodniki, którymi uczniowie mogą 

podróżować pieszo lub rowerem. Wzdłuż dróg prowadzących do szkoły nie ma wytyczonych ścieżek 

rowerowych, ani zamontowanych barierek oddzielających tych uczestników drogi od pojazdów 

mechanicznych. 

Na żadnym ze skrzyżowań prowadzących do szkoły nie funkcjonuje sygnalizacja świetlna. 

Zespół Szkół w Potulicach im. Dzieci Potulic 

Zespół Szkół usytuowany jest w pobliżu drogi powiatowej, gdzie natężenie ruchu jest wysokie i często 

dochodzi tam do zdarzeń drogowych. Zwiększona liczba wypadków i kolizji, świadczy o dużym 

niebezpieczeństwie dla dzieci uczęszczających do szkoły.  

Dojazd do Zespołu Szkół jest realizowany za pośrednictwem autobusów PKS. Wszystkie przystanki,  

na których zatrzymują się autobusy posiadają wybudowane zatoki autobusowe i wiaty przystankowe.  

Część uczniów do szkoły dociera pieszo lub rowerem. W drodze prowadzącej do szkoły  

nie zostały wytyczone żadne ścieżki rowerowe. W związku z czym uczniowie poruszają się chodnikiem 

bądź  pasem jezdni, co stanowi dla nich bardzo duże niebezpieczeństwo ze strony innych uczestników 

ruchu drogowego. 

Dodatkowym elementem stwarzającym zagrożenie w drodze do Zespołu Szkół jest niewystarczający 

system oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły, jak również brak sygnalizacji 

świetlnej. 

Zespół Szkół w Występie im. Przyjaciół Przyrody 
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Uczniowie Zespołu Szkół podobnie, jak w przypadku pozostałych placówek oświatowych docierają   

do szkoły autobusem,  pieszo, rowerem bądź są dowożone samochodem.  

Wzdłuż ul. Wiejskiej przy której mieści się budynek szkoły ułożony jest chodnik, który stanowi pas 

ruchu dla uczniów podróżujących do szkoły pieszo lub rowerem. Obok budynku Szkoły przebiega 

droga asfaltowa z chodnikiem, w kierunku Bydgoszcz - Nakło nad Notecią.  Bezpieczeństwo w ruchu 

pieszych ponadto zwiększają zamontowane bariery ochronne oraz właściwe oznakowanie przejść dla 

pieszych.  

W pobliżu szkoły zamontowane jest oświetlenie uliczne w ilości i stanie wystarczającym  

do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły. 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Paterku 

Dzieci z miejscowości Polichno, Rozwarzyn oraz Wieszki, kształcące się w Zespole Szkół w Paterku  

mają zorganizowany dowóz do szkoły. W Polichnie zlokalizowane są 4 przystanki autobusowe  

z wybudowaną zatoką autobusową, w tym 2 z nich posiadają zamontowane wiaty przystankowe. 

Dzieci by dotrzeć do przystanku poruszają się po pasie asfaltu nie będącym chodnikiem. Stwarza  

to duże zagrożenie szczególnie w okresie jesienno – zimowym, gdy ich widoczność jest jeszcze 

bardziej ograniczona. W miejscowości Rozwarzyn przystanek autobusowy nie posiada wybudowanej 

zatoki autobusowej, ma natomiast zamontowaną wiatę przystankową. W miejscowości Wieszki dzieci 

mają zapewniony przystanek z zatoką autobusową oraz wiatą. Niebezpieczeństwo stwarza natomiast 

usytuowanie przystanku na zakręcie. W miejscowości tej często dochodzi do kolizji drogowych  

z powodu niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych. 

Podobne zagrożenie dla dzieci w drodze do szkoły występuje na odcinku Paterek – Kcynia. Uczniowie 

są tam szczególnie narażeni na potracenia, ponieważ kierowcy często nie ustępują pierwszeństwa  

na przejściach dla pieszych. Jest to także objaw braku sygnalizacji świetlnej, która bardziej 

dyscyplinowałaby kierowców. 

Jedna z dróg prowadzących do Zespołu Szkół tj. na odcinku Paterek – Polichno charakteryzuje się 

niebezpiecznymi poboczami, a w niektórych punktach nawet ich brakiem.  Pobocza są wąskie, często 

nie oznaczone oraz nie zawsze utwardzone. 

Ponadto w pobliżu szkoły nie ma ścieżek rowerowych ani chodników. Szczególnie dotyczy  

to miejscowości Wieszki. Stawarza to ogromne zagrożenie dla uczniów poruszających się po drodze 

pieszo lub rowerem. Muszą oni korzystać z pasa jezdni, co zwiększa ryzyko potrącenia i innych 

niebezpieczeństw. 

Oprócz niedostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb uczniów uczęszczających do szkół  

na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, dużym problemem jest także brak oświetlenia 

ulicznego i sygnalizacji świetlnej. Nieoświetlone drogi są szczególnie uciążliwe i niebezpieczne, gdy 

uczniowie opuszczają szkołę po popołudniowych zajęciach. Brak dobrego oświetlenia sprawia, że są 

oni mniej widoczni na drodze, jak również sami mają ograniczoną widoczność. 

Zespół Szkół w Ślesinie im. Wiktora Rossy 
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Dzieci docierają do szkół za pośrednictwem autobusów szkolnych. Dowozy są organizowane dla dzieci 

ze szkoły i przedszkola z miejscowości Kazin, Gumowice, Minikowo, Gabrielin oraz Ślesin. Kursy 

odbywają się w dwóch turach o różnych porach dnia. Stan bezpieczeństwa dzieci podczas dowozu  

z miejsc przystankowych jest zróżnicowany, ze względu na istniejącą tam infrastrukturę 

komunikacyjną. Dominująca część przystanków nie ma wybudowanych ani zatok autobusowych ani 

wiat przystankowych. W niektórych przypadkach dzieci odbierane są z miejsc wyznaczonych  

na drogach osiedlowych lub wzdłuż drogi krajowej nr 10, charakteryzującej się dużym natężeniem 

ruchu. Przy tych drogach dzieci oczekują na autobus tuz przy pasie jezdni.  

Drogi prowadzące do szkoły są oświetlone. Liczba lamp i ich stan techniczny jest zadowalający. 

Dużym problemem w zakresie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, zwłaszcza pieszych  

i rowerzystów jest brak sygnalizacji świetlnej. Dotyczy to przede wszystkim odcinka drogi krajowej nr 

10, na której ruch pojazdów jest bardzo duży. W celu ograniczenia ryzyka jakie to ze sobą niesie dla   

uczniów korzystających z tego odcinka drogi, została zatrudniona osoba, która przeprowadza uczniów 

przez przejście. 

Ruch rowerowy w drodze do szkoły odbywa się chodnikami bądź  pasem jezdni, ponieważ brak jest 

specjalnie wytyczonych ścieżek dla rowerzystów. Wzdłuż drogi krajowej nr 10 dzieci jeżdżące 

rowerem korzystają z istniejących chodników. Szczególnie potrzebna wydaje się być ścieżka 

rowerowa do Minikowa, Kazina oraz do końca ulicy Długiej w Ślesinie w kierunku Michalina. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Analiza istniejącego stanu bezpieczeństwa w drodze do poszczególnych szkół zlokalizowanych na 

terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią pozwoliła na zidentyfikowanie następujących braków i 

nieprawidłowości: 

 niski stan techniczny niektórych dróg prowadzących do szkół, 

 niewystarczająca liczba chodników, 

 przestarzałe oraz niewystarczające oświetlenie uliczne, 

 brak sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, zwłaszcza na drogach o dużym 

natężeniu ruchu, 

 niedostosowanie dróg oraz wejść do obiektów szkolnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 brak barier ochronnych oddzielających istniejące chodniki od pasów ruchu, 

 brak na niektórych przystankach zatok autobusowych i wiat przystankowych, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy szkołach. 

Gmina Nowa Wieś Wielka 

Gmina Nowa Wieś Wielka jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek 

oświatowych: 

 Przedszkola Samorządowego "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej, 

 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, 
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 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, 

 Przedszkola samorządowego "Jarzębinka" w Brzozie, 

 Szkoły Podstawowowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, 

 Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie. 

Rysunek 9. Lokalizacja szkół  funkcjonujących w Nowej Wsi Wielkiej 

 

Źródło: 

https://www.google.pl/maps/search/szko%C5%82y+na+terenie+nowej+wsi+wielkiej/data=!4m2!2m1!4b1 

Rysunek 10. Lokalizacja szkół  funkcjonujących w miejscowości Brzoza 

https://www.google.pl/maps/search/szko%C5%82y+na+terenie+nowej+wsi+wielkiej/data=!4m2!2m1!4b1
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Źródło: 

https://www.google.pl/maps/search/szko%C5%82y+na+terenie+nowej+wsi+wielkiej/data=!4m2!2m1!4b1 

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka funkcjonuje zorganizowany dowóz dzieci do szkół, który 

odbywa się autobusami szkolnymi. Organizacja dowozu dzieci do szkół odbywa się po wyłonieniu 

przewoźnika w drodze przetargu nieograniczonego. Organizatorem dowozu uczniów do szkół na 

terenie gminy Nowa Wieś Wielka jest Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.  

Opiekunami uczniów dowożonych do szkół są pracownicy zatrudnieni przez kierownika Gminnego 

Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.  Organizator dowozu, w uzgodnieniu z kierownikiem 

Referatu Inwestycji, Budownictwa i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka 

określa w planie dowozów trasy dla autobusów szkolnych, a także godziny odjazdów i poszczególne 

przystanki. 

Dzieci odbierane są ze specjalnie wyznaczonych miejsc przystankowych.  Przystanki są wyznaczone na 

przystankach PKS, wiatach i przy posesjach. Nad stanem technicznym wiat przystankowych 

odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej, który na bieżąco monitoruje  

i reaguje w razie konieczności. W trakcie podróży do szkoły i ze szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje 

opiekun, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci podczas przejazdu. Osoba ta pomaga 

dzieciom wsiąść i bezpiecznie wysiąść z autobusu, w razie konieczności przeprowadza je przez 

przejście dla pieszych. 

Niektóre z dzieci kształcące się w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy,  dojeżdżają 

rowerem bądź chodzą pieszo. Ta grupa uczniów nie ma zapewnionych bezpiecznych warunków 

poruszania się w drodze dom – szkoła – dom, ponieważ na obszarze Gminy brak jest systemu ścieżek 

rowerowych prowadzących bezpośrednio do szkół i placówek oświatowych. Istniejące ścieżki 

rowerowe tylko częściowo komunikują się z ciągami pieszymi prowadzącymi w kierunku placówek 

oświatowych. Na poniższym rysunku zaprezentowano system ścieżek dostępnych dla rowerzystów  

na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. 

https://www.google.pl/maps/search/szko%C5%82y+na+terenie+nowej+wsi+wielkiej/data=!4m2!2m1!4b1
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Rysunek 11. Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka 

 

Źródło: https://www.google.pl/maps/search/nowa+wie%C5%9B+wielka/data=!4m2!2m1!4b1 

Na powyższych rysunku widać , że w kierunku miejscowości Nowa Wieś Wielka, gdzie zlokalizowane 

są przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum nie ma wybudowanych żadnych ścieżek 

rowerowych. Natomiast w kierunku szkół umiejscowionych w Brzozie istnieją jedynie niewielkie 

odcinki ścieżek, które nie zapewniają kompleksowego, a tym samym bezpiecznego przejazdu dzieci 

do szkół. 

Szkoły zlokalizowane są przy drogach i ulicach gminnych, w związku z czym brak jest sygnalizacji 

świetlnej na trasie uczęszczanej przez dzieci. Należy jednak zwrócić uwagę, że trasa uczniów do szkół 

na terenie Gminy to także drogi powiatowe, droga wojewódzka i krajowa. Z punktu widzenia 

bezpieczeństwa dzieci nie są one wystarczająco zabezpieczone, zwłaszcza w zakresie przejść dla 

pieszych: 

 droga wojewódzka nr 254  - w miejscowości Olimpin i Brzoza przejścia dla pieszych mają 

tylko oznakowanie poziome. Brak jest np. światła ostrzegawczego i znaku pionowego 

informującego o przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Łabiszyńskiej z ul. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie i na skrzyżowaniu ul. Łabiszyńskiej z ul. Nadrzeczną w Olimpinie.  

 droga krajowa nr 25 - w Chmielnikach brak jest oznakowania pionowego na przejściu dla 

pieszych oraz światła ostrzegawczego.  

https://www.google.pl/maps/search/nowa+wie%C5%9B+wielka/data=!4m2!2m1!4b1
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 droga powiatowa -  ul. Aleja Pokoju przejścia oznakowane są tylko znakami poziomymi,  

na obniżenie bezpieczeństwa wpływa brak oznakowania pionowego i świateł 

ostrzegawczych. 

 droga w Nowej Wsi Wielkiej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z ul. 

Kalinową brak oznakowania pionowego oraz światła ostrzegawczego. 

Bezpieczeństwo dzieci na terenie Gminy w drodze dom – szkoła – dom jest także uzależnione  

od oświetlania ulicznego. Na drogach prowadzących do szkół funkcjonuje oświetlenie, które 

zapewnia dzieciom oraz pozostałym użytkownikom drogi odpowiedni komfort świetlny, a tym samym 

dobry poziom widoczności zwłaszcza w porze wieczornej, gdy dzieci wracają z zajęć popołudniowych 

bądź poza lekcyjnych.  

Wypadki i kolizje 

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka  w ostatnich latach miały miejsce wypadki z udziałem dzieci  

w wieku szkolnym. Pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty przedstawili informacje, że  

w 2012 rok  miał miejsce wypadek podczas powrotu dziecka ze szkoły. Zdarzenie nastąpiło podczas 

przechodzenia przez przejście dla pieszych przez Szosę Bydgoską (Droga Krajowa nr 25) w Tarkowie 

Dolnym. W wyniku zdarzenia dziecko poniosło śmierć. Kolejny wypadek z udziałem dziecka miał 

miejsce w 2013 rok. Uczeń został potrącony przez samochód osobowy na przejściu dla pieszych (tzw. 

Agatka) w miejscowości Brzoza, ul. Łabiszyńska, tuż przy gminnym przedszkolu. 

Informacje na temat ogólnej liczby zdarzeń drogowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka została 

przedstawiona poniżej. 

Wykres 14. Zdarzenia drogowe na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2011-2014 

 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2011-2014 liczba zarejestrowanych zdarzeń 

drogowych wynosiła łącznie 636 zdarzeń, w tym 5,19% stanowiły wypadki drogowe a 94,81% kolizje.  

W analizowanym okresie liczba poszczególnych wypadków i kolizji uległa zmniejszeniu,  
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o odpowiednio 20% i 10,91%. Przedstawione dane świadczą o poprawie stanu bezpieczeństwa 

użytkowników dróg istniejących na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.  

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę osób poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie 

Gminy. 

Tabela 35. Poszkodowani w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 1 1 2 1 5 

Ranni 13 10 5 7 35 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja o 

stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

W wyniku zdarzeń drogowych jakie miały miejsce na terenie Gminy w analizowanym okresie 

poszkodowanych zostało łącznie 40 osób, w tym 12,50% osób poniosło śmierć, a 87,50% zostało 

rannych. Odnosząc to do liczby zdarzeń drogowych, które wystąpiły można stwierdzić, że dominująca 

część zdarzeń drogowych nie przyczyniła się do śmierci bądź zranienia osób w niej uczestniczących.  

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w  zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w drodze dom – szkoła – dom zidentyfikowano następujące 

braki i nieprawidłowości: 

 brak ścieżek rowerowych przy drogach prowadzących do szkół, 

 brak sygnalizacji świetlnej na wybranych przejściach dla pieszych, 

 brak wdrożonego kompleksowego programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Gmina Obrowo 

Na terenie Gminy Obrowo dzieci i młodzież szkolna kształci się w następujących szkołach: 

 Szkole Podstawowej w Osieku n / Wisłą im. Henryka Sucharskiego, 

 Szkole Podstawowej w Łążynie II, 

 Szkole Podstawowej im gen J. H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach, 

 Zespole Szkół w Brzozówce: 

o Szkoła Podstawowa w Brzozówce, 

o Przedszkole Samorządowe w Brzozówce, 

 Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie: 

o Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Obrowie, 

o Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Obrowie, 

 Zespole Szkół w Dobrzejewicach: 

o Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach, 

o Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach. 
 

http://www.bip.obrowo.pl/3332,szkola-podstawowa-im-jana-pawla-ii-w-obrowie.html
http://www.bip.obrowo.pl/3333,gimnazjum-nr-1-im-jana-pawla-ii-w-obrowie.html
http://www.bip.obrowo.pl/3330,gimnazjum-nr-2-w-dobrzejewicach.html
http://www.bip.obrowo.pl/3331,liceum-ogolnoksztalcace-w-dobrzejewicach.html
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Na terenie Gminy Obrowo władze Gminy organizują dowóz dzieci do szkół z następujących 

miejscowości: Obrowo, Osiek n/Wisłą, Dobrzejewice, Zębowo, Brzozówka, Łążyn II. W wymienionych 

miejscowościach zostały wyznaczone punkty przystankowe dla autobusów szkolnych. W 4  

z wymienionych miejscowości przystanki autobusowe mają wybudowane zatoki autobusowe bez 

wiat przystankowych. W pozostałych miejscach przystankowych brak jest zarówno zatok 

autobusowych, jak i wiat. Autobus zatrzymuje się na chodnikach biegnących wzdłuż drogi 

prowadzącej do szkoły. 

Przy drogach prowadzących do szkół  oraz w pobliżu szkół oświetlenie uliczne funkcjonuje  

w miejscowościach: Obrowo, Osiek n/ Wisłą, Dobrzejewice, Zębowo oraz Łążyn II. 

W Gminie Obrowo nie funkcjonuje system ścieżek rowerowych, w związku z czym uczniowie, którzy 

podróżują do szkoły rowerem nie mają wydzielonego pasa ruchu. Uczniowie poruszający się pieszo 

oraz rowerem wykorzystują istniejące chodniki. Na wielu odcinkach dróg są one ułożone 

jednostronnie, co powoduje trudności w wykonywaniu manewrów zwłaszcza przez rowerzystów. 

Tam gdzie chodnik ułożony jest jednostronnie, po przeciwnej stronie uczniowie mogą poruszać się 

poboczem, które w wielu przypadkach nie istnieje a jeżeli funkcjonuje, to jest wąskie i ma liczne 

nierówności.  

Sygnalizacja świetlna nie funkcjonuje w pobliżu żadnego z obiektów szkolnych.  

Wypadki drogowe i kolizje 

Na terenie Gminy Obrowo w latach 2009-2012 odnotowano 606 zdarzeń drogowych, w tym 51 

wypadków drogowych oraz 555 kolizji. W analizowanym okresie liczba wypadków i kolizji ulegała 

wahaniom.  W porównaniu do roku 2009 liczba wypadków zmniejszyła się o 35,71%, a liczba kolizji 

wzrosła o 41,67%. 

Wykres 15.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Obrowo w latach 2009 - 2012 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 

Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Obrowo są rozmieszczone w kilku miejscowościach, w związku 

z czym dane o wypadkach w pobliżu szkół pozyskano z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji w Toruniu. 

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.05.2015 r.  statystyki dotyczące zdarzeń drogowych w pobliżu szkół 

przedstawiają się następująco: 

 Obrowo – droga wojewódzka 258: w 2014 r. miały miejsce 2 kolizje drogowe, natomiast  

w 2015 nie zarejestrowano żadnego zdarzenia drogowego. 

 Osiek n/Wisłą – droga wojewódzka 258 – w roku 2014 i 2015 wystąpiły łącznie 2 kolizje 

drogowe. 

 Dobrzejewice – droga gminna 101005C – w roku 2014 i 2015 nie zarejestrowano żadnych 

zdarzeń drogowych. 

 Zębowo – droga P2037C - w roku 2014 i 2015 nie zarejestrowano żadnych zdarzeń 

drogowych. 

 Brzozówka ul. Owocowa P 2041 – w roku 2014 zarejestrowano 2 kolizje, a roku 2015 - 1 

kolizję. 

 Łążyn II P2037C – W roku 2014 oraz 2015 nie odnotowano żadnych zdarzeń drogowych. 

 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w  zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Na terenie Gminy Obrowo w pobliżu poszczególnych placówek oświatowych, jak wskazują statystyki 

poziom bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły jest dobry. Mimo to, grupą osób narażonych  

na niebezpieczeństwo na drodze są zwłaszcza uczniowie, którzy do szkoły docierają pieszo  

i rowerem. Problemy obniżające bezpieczeństwo tych uczniów dotyczą przede wszystkim braku 

chodników. Z powodu tych niedoborów w infrastrukturze uczniowie – piesi i rowerzyści muszą 

korzystać z poboczy lub pasów jezdni po których odbywa się ruch pojazdów zmechanizowanych. 

Ponadto, problemowy jest także brak oświetlenia ulicznego wzdłuż niektórych ulic prowadzących  

do szkół. Obniżona jest przez to widoczność poszczególnych użytkowników drogi, a to zwiększa 

niebezpieczeństwo na drodze. 

Gmina Osielsko 

Na terenie Gminy Osielsko system oświaty tworzą przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazjalne. 

Gmina nie jest organem prowadzącym dla żadnej ze szkół ponadgimnazjalnych. 

Przedszkola 

Na terenie Gminy Osielsko wychowanie przedszkole zapewnia 7 placówek wychowania 

przedszkolnego oraz 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych: 

 Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Osielsku, 

 Przedszkole Niepubliczne „Zameczek II” w Osielsku,  
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 Przedszkole Anglojęzyczne „Akademia Przedszkolaka” w Osielsku, 

 Przedszkole Niepubliczne „Humpty Dumpty” w Żołędowie, 

 Niepubliczne Przedszkole Dobrego Pasterza w Żołędowie, 

 Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu, 

 Przedszkole Niepubliczne „Dziecięcy Świat Montessori” w Niemczu, 

 Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Osielsku, 

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Niemczu, 

 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. 

W 2014 r. do przedszkoli uczęszczało 371 dzieci, a do oddziałów przedszkolnych 142 dzieci.  

W porównaniu z rokiem 2009 liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli zwiększyła się ponad 

dwukrotnie (222%). O ponad połowę (51%) zwiększyła się liczba dzieci uczęszczających do oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  

Tabela 36.Wychowanie przedszkolne w gminie Osielsko w latach 2009-2014 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przedszkola 

Ogółem 3 4 4 6 6 7 

Oddziały 8 11 12 17 19 bd 

Miejsca 170 243 268 394 416 bd 

Dzieci 167 208 230 332 365 371 

Oddziały przedszkolne 

Ogółem 3 3 3 3 3 3 

Oddziały 5 5 7 6 7 6 

Dzieci 94 104 149 138 152 142 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych z Urzędu Gminy w 

Osielsku 

Od 2009 roku zauważalny jest systematyczny wzrost udziału dzieci w wieku 3-6 lat, objętych 

wychowaniem przedszkolnym. W porównaniu z rokiem bazowym odsetek dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym, w tej grupie wiekowej, wzrósł o 31,8 pkt. proc. i na koniec 2013 r. 

wyniósł 74,5%.  

Tabela 37. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w gminie Osielsko w latach 2009-2013 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 

dzieci ogółem w wieku 3-6 lat 506 570 642 662 663 

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat 216 299 364 432 494 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 

wieku 3-6 lat (%) 
42,7 52,5 56,7 65,3 74,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS – Bank Danych Lokalnych 

Gmina Osielsko ma zawarte porozumienie z Miastem Bydgoszcz w sprawie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały 
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przedszkole w publicznych szkołach podstawowych Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko. Według 

stanu na III kwartał 2014 r. do Bydgoszczy uczęszczało 151 dzieci, w tym: 

 139 dzieci do niepublicznych przedszkoli, 

 10 dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 

 2 dzieci do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego. 

W Gminie planowana jest budowa gminnego przedszkola publicznego w Osielsku na ok. 150 miejsc, 

co przyczyni się do wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.  

Szkoły podstawowe 

Na terenie gminy Osielsko działają 3 szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, 

 Szkoła Podstawowa w Niemczu, 

 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Osielsku. 

W 2014 r. do szkół podstawowych na terenie Gminy Osielsko uczęszczało 1 041 uczniów. W latach 

2010-2014 liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych zwiększyła się o 22,2% (189 osób).  

Tabela 38. Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko w latach 2010-2014  

– stan na 30.09. 

Siedziba szkoły 2010  2011  2012 2013 2014 Dynamika zmian 2014/2010 

Maksymilianowo 220 225 228 229 248 112,7% 

Niemcz 223 241 258 292 328 147,1% 

Osielsko 409 432 417 435 465 113,7% 

Razem 852 898 903 956 1041 22,2% 

Źródło: Urząd Gminy Osielsko 

Największą dynamiką zmian w zakresie liczby uczniów odnotowano w przypadku szkoły podstawowej 

w Niemczu. W analizowanym okresie liczba dzieci zwiększyła się o 47,1% (105 osób). W szkole 

podstawowej w Osielsku dynamika zmian wyniosła 13,7% (56 osób), a w szkole podstawowej  

w Maksymilianowe 12,7% (28 osób). 

Najwięcej uczniów uczęszcza do szkoły podstawowej w Osielsku (44,7%), która została niedawno 

rozbudowana. W następnej kolejności do szkoły podstawowej w Niemczu (31,5%), która została 

rozbudowana w 2011 r. oraz do szkoły podstawowej w Maksymilianowie (23,8%).  

Tabela 39. Liczba klas w szkołach podstawowych na terenie gminy Osielsko w roku szkolnym 2014/2015 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba klas Średnia liczba uczniów na jeden oddział 

Maksymilianowo 248 13 19,73 

Niemcz 328 14 23,19 

Osielsko 465 21 22,43 

Razem 1041 48 21,78 

Źródło: Urząd Gminy Osielsko 
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W roku szkolnym 2014/2015 średnia liczba uczniów w klasach szkół podstawowych wyniosła 21,78 

osób. Brak przepełnienia klas pozytywnie wpływa na jakość nauczania w placówkach oświatowych  

w Gminie Osielsko, czego potwierdzeniem są wyniki egzaminów szóstoklasistów w ostatnich latach.  

Szkoły gimnazjalne 

Na terenie gminy funkcjonują dwa gimnazja:  

 Gimnazjum w Zespole Szkół w Osielsku, 

 Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie. 

W 2014 r. do gimnazjów uczęszczało 360 uczniów. W latach 2010-2014 liczba uczniów utrzymuje się 

na zbliżonym poziomie. W roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjum w Osielsku uczęszczało 189 

uczniów, a do gimnazjum w Żołędowie 171 uczniów.  

Tabela 40. Liczba klas w szkołach gimnazjalnych na terenie gminy Osielsko w roku szkolnym 2014/2015 

Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba klas Średnia liczba uczniów na jeden oddział 

Osielsko 189 8 23,63 

Żołędowo 171 8 21,38 

Razem 360 16 22,51 

Źródło: Urząd Gminy Osielsko 

Uczniowie poszczególnych szkół funkcjonujących na obszarze Gminy podróżują za pośrednictwem 

istniejącego systemu drogowego Gminy, który tworzą: 

– droga krajowa nr 5 (ul. Szosa Gdańska na terenie Osielska i Niw), za utrzymanie której 

odpowiada GDDKiA Oddział Bydgoszcz,  

– drogi wojewódzkie: 

o nr 244, w przebiegu której znajdują się ulice w Żołędowie: Jastrzębia  

i Bydgoska, w Maksymilianowie: Koronowska, w Bożenkowie: Koronowska i Zdroje,  

o nr 256 Strzelce Dolne – Bydgoszcz, 

za utrzymanie których odpowiada Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie; 

– drogi powiatowe: 

o 1504 C w przebiegu której znajduje się ulica Bydgoska na terenie miejscowości 

Niemcz, Maksymilianowo i Żołędowo, 

o 1507 C – Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz, ulica Starowiejska w Jarużynie, 

o 1508 C w przebiegu której znajdują się ulice: Kolonijna w Niemczu i Osielsku oraz 

ulica Centralna w Osielsku, 

o 1509 C – ulica Dworcowa w Maksymilianowie, 

o 1525 C – ulica Leszczynowa w Żołędowie i dalej droga leśna w kierunku Samociążka 

do granic Gminy Osielsko, 

o 1526 C – ulica Bożenkowska w Bożenkowie, 

za utrzymanie których odpowiada Wydział Dróg Powiatowych Starostwa 

Powiatowego w Bydgoszczy. 

Droga prowadząca uczniów do Zespołu Szkół w Osielsku jest wyposażona w chodnik. Jest on jednak 

wąski i nie zapewnia swobodnego i bezpiecznego poruszania się.  Ponadto, organizacja ruchu na 
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skrzyżowaniu dróg prowadzących do tej szkoły tj. skrzyżowanie ul. Kolonijnej i Słonecznej jest 

niebezpieczna dla dzieci  ze względu na niewłaściwe usytuowanie przejść dla pieszych przy zakręcie 

drogi co ogranicza widoczność, a także zwiększa ryzyko wypadku przy niezachowaniu należytej 

ostrożności oraz ograniczenia prędkości przez kierowców. 

Uczniowie Zespołu Szkół są dowożeni na zajęcia lekcyjne autobusami szkolnymi. Przy szkole brak jest 

wybudowanej zatoki autobusowej, która umożliwiałaby dzieciom swobodne i bezpieczne wysiadanie 

z autobusu. Ponadto, dzieci uczęszczające do szkoły nie mogą bezpiecznie iść do szkoły wzdłuż ulicy 

Tuberozy, wzdłuż której nie ma ułożonego chodnika. Zmusza to często uczniów do poruszania się 

niebezpiecznym poboczem bądź pasem jezdni. Dodatkowym utrudnieniem jest brak zatoki 

postojowej przy budynku szkoły i hali sportowej. 

Uczniowie, którzy do szkoły podróżują rowerem, nie mają do dyspozycji wystarczającej liczby ścieżek 

rowerowych, dotyczy to zarówno centralnej części Gminy, jak również pozostałych miejscowości  

z których uczniowie docierają do szkół. Brak wydzielonych ścieżek rowerowych powoduje,  

że rowerzyści muszą korzystać z pasów jezdni bądź miejscowo istniejących chodników. Ogranicza to 

ich bezpieczeństwo, gdyż muszą dzielić pas ruchu m.in. z pojazdami zmechanizowanymi. 

Mimo wielu dobrych połączeń komunikacyjnych umożliwiających uczniom dotarcie do szkół ich stan 

techniczny nie zapewnia  odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W centrum Gminy Osielsko 

zlokalizowane są szkoła podstawowa, gimnazjum oraz przedszkola. Na chwilę obecną do centrum 

Osielska, nie wszystkie drogi są utwardzone. Obecnie wzdłuż ulicy Jana Pawła II nie występują 

chodniki, co przekłada się na niski poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 

Mieszkańcy, w tym dzieci w wieku szkolnym, uczęszczają po błotnistej drodze do centrum Osielska, 

co jest szczególnie uciążliwe i niebezpieczne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.   

Droga prowadząca do Szkoły nie jest wyposażona w parking dla samochodów. Rodzice uczniów 

dowożących dzieci do szkoły nie mają gdzie parkować swoich aut, w związku z czym często czynią to 

w miejscach w znaczny sposób ograniczających bezpieczeństwo innych użytkowników drogi, a tym 

samym obniżają bezpieczeństwo najmniej chronionych użytkowników dróg. 

W niektórych szkołach funkcjonujących na obszarze Gminy uczniowie korzystają ze zorganizowanego 

przez lokalne władze dowozu do szkół. Nie wszystkie punkty przystankowe przeznaczone dla 

zatrzymywania się autobusów szkolnych posiadają wybudowane zatoki autobusowe oraz 

zamontowane wiaty przystankowe. W takich przypadkach uczniowie oczekują na przyjazd autobusu 

blisko jezdni, co jest dla nich bardzo niebezpieczne szczególnie w porze jesienno - zimowej. 

Uczniowie przywiezieni do szkoły oraz odwożeni z niej autobusem szkolnym, wysiadają/wsiadają  

na parkingu szkolnym, co zapewnia im bezpieczeństwo. 

Na drogach prowadzących do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Osielsko funkcjonuje 

sygnalizacja świetlna. Jednak jej liczba oraz stan techniczny nie we wszystkich miejscowościach 

zaspokaja potrzeby w tym zakresie. Przy niektórych przejściach dla pieszych brak jest sygnalizacji 

m.in. przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie. Utrudnia to uczniom przechodzenie na drugą 

stronę ulicy, zwłaszcza w czasie wysokiego natężenia ruchu drogowego. Zły stan techniczny 

niektórych punktów z sygnalizacją świetlną objawia się ich wysoką awaryjnością, co również jest 

bardzo niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
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Ograniczeniem dla bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły jest także sam stan techniczny dróg. 

Kilka z dróg po których poruszają się pojazdy o różnych rozmiarach, w tym autobusy szkolne, jest 

bardzo wąskich, co utrudnia ruch na drodze i zwiększa ryzyko wypadku bądź kolizji, zwłaszcza 

podczas wykonywania manewrów.  

Na ograniczenie bezpieczeństwa wzdłuż drogi ma wpływ także niska czytelność jej oznakowania (brak 

oznakowania poziomego i pionowego). Kilka z dróg prowadzących do szkół nie jest wyposażona  

w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, co obniża poziom bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych 

uczestników ruchu drogowego.  

Prze teren Gminy przebiega droga krajowa nr 5, która niejako dzieli gminę na 2 części. Jest to 

niebezpieczne, ponieważ w zdecydowany sposób utrudnia to włączenie się do ruchu. Ponadto, 

stanowi to także problem w przedostaniu się z jedne strony gminy na drugą. Taki układ 

komunikacyjny powoduje duże natężenie ruchu na drodze oraz korki. Jest to sytuacja niebezpieczna 

dla wszystkich użytkowników drogi, w zwłaszcza dla tych najmniej chronionych jak dzieci i młodzież.  

Wypadki drogowe i kolizje 

Na terenie Gminy Osielsko w latach 2011-2014 odnotowano łącznie 718 zdarzeń drogowych, w tym 

38 wypadków drogowych oraz 680 kolizji. Liczbę zdarzeń drogowych w latach 2011- 2014 obrazuje 

poniższy wykres. 

Wykres 16.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Osielsko w latach 2011-2014 

 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

Liczba wypadków drogowych zarejestrowanych na terenie Gminy w poszczególnych latach 

kształtowała się na podobnym poziomie, wyraźna poprawa w tym zakresie nastąpiła w roku 2014. 

Natomiast liczba kolizji w analizowanym okresie nie uległa znaczącej poprawie. W latach 2011-2014 

nastąpiło zmniejszenie liczby tych zdarzeń jedynie o 2 zdarzenia, tj. o 1,13%.  Utrzymywanie się liczby 

kolizji  drogowych na wysokim poziomie w analizowanym okresie, mimo licznych działań  w celu ich 

obniżenia, świadczyć może o licznych problemach w ograniczaniu zagrożeń w ruchu drogowym. 
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Tabela 41.Ofiary wypadków drogowych i kolizji na terenie Gminy Osielsko w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 1 3 2 3 9 

Ranni 10 16 11 4 41 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

W wyniku wszystkich zdarzeń drogowych zarejestrowanych na terenie Gminy Osielsko na przestrzeni 

lat 2011-2014, śmierć poniosło 9 osób, a rannych zostało 41.  W  analizowanym okresie zarówno 

liczba ofiar śmiertelnych wzrosła, natomiast nastąpiło zmniejszenie rannych.  

Władze Gminy Osielsko, jak również organy policji odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym odbywającym się na terenie Gminy, prowadzą intensywne działania zmierzające  

do systematycznej poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym osób uczęszczających  

do szkół. Do podejmowanych działań należą zarówno inwestycje w poprawę stanu infrastruktury 

drogowej, jak również prowadzenie różnych akcji edukacyjnych dla najmłodszych uczestników dróg  

w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze. Do inwestycji w infrastrukturę, która z pewnością 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy jest projekt dotyczący stacji 

kolejowej w Maksymilianowie, do której można dojechać np. rowerem. Dworzec wraz z budową 

parkingów i ścieżek rowerowych przyczyni się do stworzenia zintegrowanego przystanku, co 

zdecydowanie poprawi dojazd do Bydgoszczy mieszkańcom gminy i odciąży ruch drogowy. Dzięki 

realizacji tak kompleksowej inwestycji uczestnicy mieszkańcy gminy, w tym dzieci i młodzież w wieku 

szkolnym będą mogli bezpieczniej podróżować.  

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Osielsko zidentyfikowano następujące problemy ograniczające bezpieczeństwo  

w drodze do szkół istniejących na jej terenie: 

 niewystarczająca liczba sygnalizacji świetlnej, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy obiektach szkolnych, 

 niewystarczająca liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkół, 

 zły stan techniczny istniejących chodników, 

 niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych prowadzących w kierunku szkół, 

 brak wystarczającej liczby zatok autobusowych oraz wiat przystankowych, 

 brak wdrożenia programu profilaktycznego „bezpieczna droga do szkoły”. 

Gmina Sicienko 

Gmina Sicienko położona jest w północno – zachodniej części powiatu bydgoskiego w województwie 

kujawsko – pomorskim. System komunikacyjny Gminy tworzy transport publiczny oraz transport 

prywatny. Dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy do placówek szkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Sicienko podróżują drogą krajową nr 10 relacji Warszawa – Toruń – Piła – 

Szczecin, drogami wojewódzkimi nr 244 i nr 243, a także siecią dróg powiatowych i gminnych.  
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Dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Sicienko kształci się w następujących placówkach 

oświatowych:  

 Zespole Szkół w Sicienku (szkoła podstawowa i gimnazjum), 

 Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie (szkoła podstawowa i gimnazjum), 

 Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie, 

 Szkole Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie, 

 Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie, 

 Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Trzemiętowie, 

 Oddziałach przedszkolnych (3) przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. 

 Oddziałach przedszkolnych (2) przy Szkole Podstawowej im. Anieli hr Potulickiej w Wojnowie, 

 Oddziałach przedszkolnych mieszczących się w obiektach szkół podstawowych, 

 Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Malucha” w budynku Szkoły Podstawowej 

im. Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie. 

Rysunek 12. Położenie szkół na terenie Gminy Sicienko 

 

Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sicienko w roku szkolnym 2011/2012. 

Na terenie Gminy Sicienko uczniowie poszczególnych szkół objęci są systemem gminnego dowozu 

dzieci do placówek oświatowych. Dowóz odbywa się autobusami, dla których przystanki zostały 

wyznaczone na obszarze całej Gminy. Poszczególne punkty przystankowe mają różny stopień 

wyposażenia w infrastrukturę. Część posiada wybudowaną zatokę autobusową oraz postawioną 
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wiatę przystankową. Uczniowie w związku z brakiem zatoki wysiadają z autobusu i do budynków 

szkolnych docierają przez chodnik. W niektórych przypadkach po opuszczeniu autobusu dzieci  

nie mogą skorzystać z chodnika, ponieważ w danym miejscu on nie istnieje. W takiej sytuacji  

od autobusu do budynku określonej szkoły uczniowie docierają nieutwardzonym ciągiem 

komunikacyjnym. 

Poszczególne miejsca przystankowe, w tym także te zlokalizowane przy szkołach, nie są właściwe 

oznaczone przez znaki poziome i pionowe. W niektórych miejscach w pobliżu szkół na przejściach  

dla pieszych funkcjonuje aktywne oświetlenie pionowe, w postaci pomarańczowego światła. 

Ponadto, w żadnym miejscu przy szkole nie ma sygnalizacji świetlnej. Dodatkowym utrudnieniem  

w drodze do szkoły jest także brak oznakowania w miejscach zjazdów autobusów z drogi powiatowej. 

Przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 10, przy której zlokalizowana jest Szkoła  

w Kruszynie oraz Szkoła w Strzelewie. Dzieci, pochodzące z miejscowości Kruszyn ze względu na 

niewielką odległość od miejsca zamieszkania do szkoły idą pieszo bądź jadą rowerem. W związku  

z tym przekraczają przejście znajdujące się właśnie na drodze krajowej. Przejście to obecnie 

oznakowane jest jedynie namalowanymi pasami na jezdni. Natomiast na tej drodze ruch pojazdów 

jest duży, dlatego uczniowie mają problem z przejściem na drugą stronę. Sytuację utrudnia 

dodatkowo brak sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulicznego. Podobnie kształtuje się sytuacja w 

odniesieniu do dzieci uczących się w Szkole w Strzelewie. 

Niebezpieczeństwo dla uczniów stwarza także brak odgrodzenia niektórych obiektów i terenów 

szkolnych od dróg publicznych. Powoduje to ryzyko nieuprawnionego wejścia na jezdnię dzieci  

i młodzieży szkolnej, jak również nieuprawnione wjeżdżanie na teren szkoły przez różne pojazdy. 

Wypadki drogowe i kolizje 

Gmina Sicienko podlega działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. W związku z brakiem 

szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń drogowych na drogach przy poszczególnych obiektach 

szkolnych poniżej zaprezentowane dane dotyczące zdarzeń drogowych na terenie całej Gminy  

w latach 2011-2014. 

Wykres 17.Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Sicienko w latach 2011-2014 
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Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu bydgoskiego 

Z danych przedstawionych na wykresie wynika, że w latach 2011-2014 na terenie Gminy Sicienko 

zarejestrowano 53 wypadki drogowe oraz 542 kolizje. W analizowanym okresie liczba wypadków 

drogowych zmniejszyła się o 41,66% a kolizji o 14,49%. 

Tabela 42.Ofiary wypadków drogowych i kolizji na terenie Gminy Sicienko w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 4 2 5 0 11 

Ranni 14 24 19 16 73 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy  

z działalności w 2014 r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 

bydgoskiego 

Na przestrzeni analizowanych lat we wszystkich zdarzeniach drogowych na terenie Gminy śmierć 

poniosło 11 osób, a ranne zostały 73 osoby. Statystyki dotyczące ofiar zdarzeń drogowych na terenie 

Gminy w latach 2011-2014, uległy poprawie w odniesieniu do liczby ofiar śmiertelnych, gdyż w tej 

grupie nastąpił spadek do 0 w 2014 r. Mniej korzystnie kształtowała się liczba rannych, gdzie  

w analizowanym okresie nastąpił wzrost o 2 osoby w stosunku do roku bazowego 2011.  

Zidentyfikowane problemy w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Na terenie Gminy Sicienko, diagnoza bezpieczeństwa w drodze do poszczególnych szkół wykazała 

istnienie następujących problemów: 

 brak pętli autobusowych, zatok oraz wiat przystankowych, 

 niewystarczająca liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkół, zwłaszcza 

prowadzących od miejsc przystankowych dla autobusów szkolnych do szkół, 

 brak odgrodzenia terenów szkolnych od strony dróg publicznych, 
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 brak właściwego oznakowania pionowego oraz poziomego  na drogach prowadzących  

do szkół, zwłaszcza w pobliżu przejść dla pieszych, 

 brak sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych, zwłaszcza na drogach o dużym 

natężeniu ruchu. 

Miasto i Gmina Solec Kujawski 

Miasto i Gmina Solec Kujawski jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych, 

2 gimnazjów oraz szkoły muzycznej. Ponadto, zarządza ona także publicznym przedszkolem. 

System oświaty na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski tworzą  następujące placówki oświatowe: 

 Szkoły podstawowe: 

o Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Tartacznej 25, 

o Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Juliusza Słowackiego 4, 

o Szkoła Muzyczna I stopnia  przy ul. Kościuszki 12. 

 Gimnazja: 

o Gimnazjum nr 1 przy ul. Tartacznej 25 , 

o  Gimnazjum nr 2 przy ul.  29 Listopada 7.  

  Przedszkole Publiczne nr 1  przy ul. Tartacznej 10 . 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie liczby uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, 

kształcących się w Gminie Solec Kujawski. 

Tabela 43. Liczba uczniów w gminnych placówkach oświatowych  na tereenie Miasta i Gminy Solec Kujawski  
w latach 2012/2013 

Wyszczególnienie Liczba uczniów 

Szkoła Podstawowa nr  1 345 

Szkoła Podstawowa nr  2 661 

Razem 1 006 

Gimnazjum publiczne nr  1 183 

Gimnazjum publiczne nr 2 291 

Razem 474 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie miasta i 

gminy Solec Kujawski w roku  szkolnym 2013/2014 

Z danych zaprezentowanych w powyższej tabeli wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 liczba 

uczniów kształcących się w szkołach na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski wynosiła łącznie 1 480 

uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Natomiast do przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych 

uczęszczało łącznie 551 dzieci. Ponadto, na terenie Gminy funkcjonuje również szkoła muzyczna, dla 
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której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski. W roku 2013/2014 do szkoły tej 

uczęszczało 118 uczniów. 

Rysunek 13. Układ dróg prowadzących do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski 

Rysunek 14. Położenie obwodów przynależnych do placówek oświatowych na terenie Gminy Solec Kujawski 
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski 

Uczniowie dojeżdżający do szkół z terenów gminnych dowożeni są autobusami przez przewoźnika 

wybranego  przez gminę w drodze przetargu.  Dowóz uczniów do szkoły odbywa się  poprzez odbiór 

uczniów z  wyznaczonych i istniejących przystanków autobusowych komunikacji publicznej. 

Przystanki  są  oznakowane we właściwy i widoczny sposób.  W czasie dowozu i odwozu  ze szkoły, 

nad uczniami opiekę sprawują specjalnie przeszkoleni w tym celu opiekunowie.  Część przystanków  

posiada zatoki autobusowe i wiaty (Chrośna, Otorowo, Przyłubie), niektóre jak przy ul. Kujawskiej  

tylko zatoki. Przy ul. Średniej, Powstańców, 29 Listopada, Toruńskiej, Nowotoruńskiej                                     

w Makowiskach - przystanki oznaczone  są jedynie znakiem D-15.   Nieliczne przystanki zlokalizowane 

są przy drogach nieutwardzonych, m.in. w os. Rudy, Przyłubie PKP. Dojście do  przystanku  

autobusowego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 01547C w Makowiskach wymaga 

poruszania się po  jezdni drogi krajowej nr 10   o wzmożonym ruchu pojazdów.  

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i Gimnazjum nr 1                       

przy ul. Tartacznej 25 

 

Przy szkole usytuowany jest  przystanek autobusowy na tymczasowej utwardzonej zatoce postojowej  

bez  wiaty.  Obecnie realizowana jest  budowa  nawierzchni drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki 

wraz z wiatą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego z bezpośrednim wejściem na teren szkoły -  

zapewniającym  bezpieczeństwo dowożonym  dzieciom. Szkoła posiada dostateczną ilość parkingów. 

Uczniowie z terenu miasta  drogę do szkoły  pokonują pieszo lub rowerem.  Korzystają wówczas  

z istniejącej sieci chodników, która prowadzi do szkoły. Są one zlokalizowane  

w pasie drogowym ul. Tartacznej,  części ul. Kujawskiej, ul.  Granicznej i  ul. Toruńskiej,  a ich stan 

techniczny jest dobry. Natomiast w drodze do szkoły brak jest ciągłości ścieżek rowerowych,  

co zmniejsza bezpieczeństwo rowerzystów. Muszą oni bowiem korzystać albo z chodników, po 

których poruszają się piesi, bądź z pasa jezdni ul. Granicznej, Toruńskiej i Tartacznej , gdzie narażeni 

są na ruch pojazdów mechanicznych.  

Ponadto, wzdłuż ulicy Tartacznej, prowadzącej bezpośrednio do budynku szkoły, nie ma ułożonego 

chodnika. Uczniowie muszą w związku z tymi brakami w infrastrukturze poruszać się po pasie jezdni, 

co jest bardzo niebezpieczne, szczególnie dla najmłodszych uczestników ruchu. 

Duża część dróg prowadzących do tej placówki posiada  nawierzchnię  gruntową,  jak  odcinek                       

ul. Tartacznej i Kujawskiej,  a także na osiedlu z nowo wydzielonymi działkami do zabudowy 

mieszkaniowej, jednorodzinnej. Powyższe tereny nie są oświetlone. Brak ciągów                                

pieszo-rowerowych na w/w drogach w znacznym stopniu ogranicza bezpieczeństwo uczniów.                  

W celu spowolnienia ruchu  w okolicach szkoły tj.  na  skrzyżowaniu ulic Tartacznej i marsz. J. 

Piłsudskiego   -  brakuje  wyniesionego skrzyżowania. 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację   przy ul.  Juliusza Słowackiego.  

 

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy o jednokierunkowym ruchu drogowym z elementem  jego 

spowolnienia tj. zamontowanym progiem zwalniającym. W obrębie wybudowanej zatoki 

autobusowej /bez wiaty/  zlokalizowano przejście dla pieszych z aktywnymi znakami pionowymi   

i  ochronnymi barierkami, co  w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo.  Brak jest dostatecznej 
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ilości miejsc postojowych - często  rodzice dowożąc dzieci,  chwilowo zatrzymują się  na jezdni  -  

blokując przejazd.  Ulica jest dostatecznie oświetlona.  

 Dojście do szkoły  od strony centrum miasta,  ulicą Henryka Sienkiewicza  stanowiącą pieszo jezdnię,  

jest utrudnione z powodu bardzo złego stanu nawierzchni drogi. Dzieci dochodzące  

do szkoły z rejonu osiedla ,,Leśnego,, nie posiadają ciągłości przebiegu  chodników /brak  

na ul. Krótkiej/ czy ścieżek rowerowych - istniejąca jedyna ścieżka do szkoły kończy się na 60 m   

ul. 22 Lipca.  Kontynuacja  jej na dalszym odcinku ul. 22 Lipca, ks. P. Skargi  i ,,przesmyku- chodniku,, 

do obiektu szkolnego  ułatwiłaby   dzieciom  bezpieczny dojazd rowerem. 

Jedno z głównych dojść do szkoły  z os. ,,Leśnego'' stanowi  także częściowo nieoświetlona  ul. 

Łąkowa i Targowa. Są to drogi gruntowe - bez wydzielonego pasa dla pieszych i rowerzystów   

z  przejściem przez niestrzeżony  barierkami  przejazd kolejowy linii kolejowej relacji Piła -Kutno. 

Gimnazjum nr 2  przy ul.  29 Listopada 7. 

Szkoła nie posiada zatoki autobusowej i wiaty przystankowej - jedynie oznakowane miejsce  

do zatrzymywania się autobusu,  zlokalizowane bezpośrednio przy bramie szkolnej.  

Bezpośrednie dojście i dojazd rowerem do szkoły jest utrudniony z uwagi na zły stan techniczny  

chodników ul. 29 Listopada i część odcinka Bojowników o Wolność i Demokrację. Istniejąca sieć 

ścieżek rowerowych nie ma połączeń z dojazdem do szkoły . W obrębie szkoły jest niewystarczająca 

ilość miejsc postojowych.  W celu podniesienia bezpieczeństwa  wskazane byłoby zamontowanie 

aktywnych znaków pionowych przy przejściu dla pieszych. 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina  przy ul. Kościuszki  12. 

Uczniowie tej szkoły, podobnie, jak w przypadku pozostałych placówek oświatowych, docierają   

do szkoły pieszo, rowerem bądź są dowożone samochodem.  Brak miejsc postojowych przylegających 

do budynku szkoły stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci wysiadających z instrumentami                            

po  przeciwnej  stronie ulicy.  Także stan techniczny chodników przy ul. Kościuszki budzi poważne 

zastrzeżenia. Do szkoły nie prowadzi żadna ścieżka rowerowa. Wejście do obiektu szkolnego nie jest 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek” przy ul. Tartacznej 10. 

Dzieci uczęszczające do Przedszkola są dowożone lub doprowadzane przez rodziców lub opiekunów. 

Główna droga do przedszkola tj. ul. Tartaczna  jest ulicą o nawierzchni utwardzonej z obustronnymi 

chodnikami, dostatecznie oświetlona. Przed budynkiem przedszkola wybudowano dostateczną ilość 

miejsc postojowych umożliwiających bezpieczną obsługę komunikacyjną przedszkolaków. 

W zakresie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły istotne znaczenie ma również stan 

nawierzchni dróg, po których poruszają się uczniowie. Niektóre z ulic prowadzących bezpośrednio  

do szkół posiadają nawierzchnię będącą w złym  stanie technicznym, a w niektórych przypadkach 

drogi nie są  utwardzone.  

System ścieżek rowerowych na terenie Gminy Solec Kujawski nie jest wystarczający dla potrzeb 

mieszkańców,  a zwłaszcza  uczniów zmierzających za ich pośrednictwem do placówek oświatowych. 

Istniejące i planowane do budowy połączenia dróg rowerowych, z których obecnie mogą korzystać 
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uczniowie zmierzający do szkół na terenie Gminy oraz odcinki planowane do budowy przedstawiono 

na poniższym rysunku.   

Rysunek 15. Sieć dróg rowerowych na terenie Gminy Solec Kujawski wraz z odcinkami planowanymi do 
budowy (stan na  23.06.2015 r.) 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski 

Oprócz niewystarczającej długości wyznaczonych ścieżek rowerowych, utrudnienie dla uczniów 

podróżujących rowerem stanowi także niewystarczająca liczba stojaków na rowery.  

 

Podobnie jak w przypadku ścieżek rowerowych sytuacja kształtuje się w odniesieniu do chodników. 

Ich długość i lokalizacja nie jest wystarczająca dla zapewnienia uczniom kształcącym się w szkołach  

na terenie Gminy, odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w drodze do szkoły. 

Przy drogach prowadzących do szkół funkcjonuje oświetlenie uliczne sodowe. Jest to oświetlenie 

tradycyjne o niskim poziomie oddawania barw, co sprawia, że nie wszystkie punkty zapewniają 

odpowiedni komfort świetlny, a tym samym dobrą widoczność dla poszczególnych użytkowników 

dróg. Ponadto, większość lamp, z uwagi na długi okres eksploatacji, wymaga modernizacji lub 

wymiany. Dotyczy to m. in. ul. 29 Listopada, Henryka Sienkiewicza, Bojowników o Wolność  

i Demokrację, Sportowej, Garbary,  Robotniczej.   

Wypadki i kolizje drogowe 
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Na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, w pobliżu placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto i Gmina w okresie od stycznia 2013 r. do maja 2015 r. nie odnotowano 

żadnego wypadku drogowego, wystąpiła natomiast jedna kolizja drogowa. 

W tabelach poniżej zaprezentowano liczbę wypadków i kolizji drogowych jakie miały miejsce  

na obszarze całej gminy w latach 2011-2014. 

Wykres 18. Wypadki drogowe i kolizje w latach 2011-2014 na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski 

 

Źródło:  Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy  z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 

Na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w latach 2011-2014 zarejestrowano 516 zdarzeń 

drogowych, w tym 58 wypadków drogowych oraz 458 kolizji. W analizowanym okresie nastąpiła 

poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy, o czym świadczy zmniejszenie się  

w 2014r. liczby wypadków drogowych o prawie 90% w stosunku do roku  bazowego 2011. Podobnie 

korzystnie w analizowanym okresie zmniejszyły się liczba kolizji, w stosunku do roku 2011 

zanotowano spadek o 21,95%. 

Zmniejszenie się liczby zdarzeń drogowych w analizowanym okresie wiązało się także  

z ograniczeniem liczby osób poszkodowanych. W poniższej tabeli przedstawiono informacje  

o osobach poszkodowanych w wypadkach na obszarze Miasta Gminy Solec Kujawski. 

Tabela 44.Liczba poszkodowanych w wypadkach drogowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski  
w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 2 2 3 0 7 

Ranni 23 20 24 2 69 

Źródło:  Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy  z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu bydgoskiego 
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W latach 2011-2014 w wypadkach drogowych na terenie Solca Kujawskiego śmierć poniosło łącznie  

7 osób, a rannych zostało 69 osób. Na terenie Gminy nastąpiło znaczne zmniejszenie się liczby 

poszkodowanych zwłaszcza na przestrzeni lat 2013-2014.  

Dane statystyczne dla Gminy Solec Kujawski w zakresie wypadków drogowych pokazują, że liczba 

wypadków w analizowanych latach zmniejszyła się, co było efektem realizacji projektów 

inwestycyjnych mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na drogach Solca Kujawskiego.  

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

W Solcu Kujawskim na obniżenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły wpływają przede 

wszystkim: 

 niewystarczająca liczba chodników oraz ścieżek rowerowych usytuowanych wzdłuż dróg 

prowadzących bezpośrednio do szkół, 

 zły  stan techniczny niektórych dróg  i chodników prowadzących do szkół, 

 brak wyposażenia przystanków autobusowych  w  zatoki autobusowe i wiaty przystankowe, 

 brak oświetlenia na drogach lub przestarzałe i niewystarczające oświetlenie uliczne,  

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy szkołach, 

 brak sygnalizacji świetlnej lub aktywnych znaków pionowych na przejściach dla pieszych, 

zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu ruchu, 

 niedostosowanie dróg i  wejść do obiektów szkolnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 brak systemu monitoringu na terenie  miasta, 

 niedostateczna  widoczność  uczestników ruchu pieszego i rowerowego na drogach, 

 niewystarczająca liczba stojaków na rowery. 

Gmina Szubin 

Na terenie Miasta i Gminy Szubin sieć szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 

Szubin tworzy 8 szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 2 przedszkola publiczne.  

Wykres 19. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Miasta i Gminy Szubin 
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Źródło: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szubin 

Z informacji przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że liczba uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy w analizowanym okresie systematycznie się 

zmniejszała. W 2013 roku łącznie we wskazanych typach szkół kształciło się 2 066 uczniów. Natomiast 

w przedszkolach sytuacja kształtowała się odwrotnie. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych w stosunku do roku 2009 zwiększyła się  

o 91,35% w roku 2012. 

Na terenie Miasta i Gminy Szubin dzieci są dowożone do szkół w tzw. zamkniętym systemie dowozu. 

Oznacza to, że wyłonieni w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewoźnicy 

dowożą dzieci autobusami i busami. Przystanki autobusowe są zorganizowane na wyznaczonych 

odcinkach dróg. Większość przystanków posiada wybudowane zatoki autobusowe, a tam gdzie ich 

brak znajduje się odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe przystanków. Na niektórych 

przystankach zorganizowane są wiaty przystankowe. W niektórych przypadkach dzieci wsiadają bądź 

wysiadają z autobusu w miejscach, uznawanych za zwyczajowo przyjęte. Miejsca te mają zapewnić 

dzieciom łatwiejsze dotarcie do autobusu czy też do domu. Te punkty przystankowe nie mają jednak 

żadnego oznakowania, w związku z czym nie ma żadnej informacji dla pozostałych uczestników ruchu 

o tym, że jest miejsce zatrzymywania się autobusu szkolnego oraz że w pobliżu mogą znajdować się 

dzieci. Tego typu miejsca w znacznym stopniu obniżają bezpieczeństwo uczniów oczekujących  

na przyjazd autobusu bądź powracających ze szkoły. W czasie dowozu i odwozu ze szkoły nad 

uczniami opiekę sprawuje specjalnie przeszkolony w tym celu opiekun. 

Część uczniów szkół podstawowych i gimnazjów drogę do szkoły pokonuje z wykorzystaniem  

komunikacji publicznej. Uczniowie nie korzystający ze zorganizowanego dowozu, jak również 

komunikacji publicznej drogę do szkoły pokonują pieszo lub rowerem. Uczniowie ci korzystają 

wówczas z istniejącej sieci chodników, która prowadzi do szkoły. Są one zlokalizowane w pasie 

drogowym a ich stan techniczny jest dobry. Natomiast w drodze do szkoły brak jest ścieżek 

rowerowych, co zmniejsza bezpieczeństwo rowerzystów. Muszą oni bowiem korzystać albo  

z chodników po których poruszają się piesi, bądź z pasa jezdni, gdzie narażeni są ruch pojazdów 

mechanicznych. Brak wydzielonych ścieżek rowerowych czy też ciągów pieszo-rowerowych  

w znacznym stopniu ogranicza bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. 

Dodatkowym utrudnieniem dla pieszych uczestników ruchu drogowego oraz rowerzystów 

zmierzających do szkół na terenie Gminy Szubin, oprócz  braku oddzielenia ruchu pieszego  

i rowerowego, jest także brak barier ochronnych. Przy drogach nie ma barier, które zapewniałyby 

ochronę przed wjechaniem/wejściem na jezdnię i uniknięcie wypadków. Ponadto brak jest progów 

zwalniających ruch pojazdów, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych. 

Przy drogach prowadzących do szkół funkcjonuje oświetlenie uliczne sodowe. Jest to oświetlenie 

tradycyjne o niskim poziomie oddawania barw, co sprawia, że nie wszystkie punkty zapewniają 

odpowiedni komfort świetlny, a tym samym dobrą widoczność dla poszczególnych użytkowników 

dróg. Ponadto, niektóre z lamp przygasają albo zupełnie gasną, a następnie długo się nie zapalają.  

Na drogach, które pokonują uczniowie by dotrzeć do szkoły brak jest sygnalizacji świetlnej. 
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Zidentyfikowane problemy w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Na terenie Gminy Szubin do największych problemów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

szkolnej w drodze do szkoły można wymienić: 

 brak wystarczającej liczby chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkół, 

 zbyt mała liczba zamontowanych progów zwalniających ruch w pobliżu szkół i przejść dla 

pieszych, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych  przy obiektach szkolnych, 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych w zatoki autobusowe oraz wiaty 

przystankowe, 

 niewystarczające oświetlenie uliczne zarówno na terenie obiektów szkolnych, jak i  

na drogach prowadzących do szkół,  

 brak monitoringu na terenach szkół. 

Gmina Wielka Nieszawka 

Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych,  gimnazjum oraz  

przedszkola. Uczniowie z ternu Gminy Wielka Nieszawka uczęszczają do szkół zlokalizowanych w 2 

miejscowościach: 

 Szkoła Podstawowa w Cierpicach im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Szkolna 9 87-165 Cierpice 

 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, ul. Szkolna 9 87-165 Cierpice 

 Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce im. Jana Pawła II, ul. Toruńska 64 Mała Nieszawka, 

87-103 Toruń, 

 Niepubliczne Przedszkole „Leśny Ludek”, ul. Leśna 1 Mała Nieszawka, 87-103 Toruń 

Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce 

Dowóz dzieci do Szkoły w Małej Nieszawce odbywa się za pośrednictwem transportu prywatnego. 

Rodzice przywożący dzieci często parkują na drodze przy szkole, przez co ograniczona jest mobilność 

innych uczestników ruchu drogowego, w tym dzieci podróżujących rowerem. Do szkoły dzieci mogą 

dotrzeć rowerem, jadąc droga wojewódzką nr 243. Niestety brak jest wyznaczonej ścieżki rowerowej, 

w związku z czym uczniowie – rowerzyści korzystają z istniejących odcinków chodników. 

Szkoła Podstawowa w Cierpicach 

Do Szkoły w Cierpicach uczniowie dojeżdżają transportem prywatnym bądź korzystają z transportu 

publicznego. 

Droga dojazdowa do szkoły jest bardzo wąska w związku z czym nie jest w jej pobliżu wyznaczony 

żaden przystanek autobusowy z wybudowana zatoczką autobusową, co wiąże się to z dużym 

niebezpieczeństwem dla dzieci podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. W okolicy Szkoły 

autobusy zatrzymują się w godzinach największego natężenia ruchu pojazdów. Blokują w ten sposób 

swobodny i bezpieczny przejazd innym uczestnikom ruchu, zwiększając niebezpieczeństwo wypadku 

lub kolizji. 
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Droga prowadząca do szkoły nie jest wyposażona w chodnik. Istnieje od jedynie jednostronnie wzdłuż 

drogi dojazdowej do Szkoły tj. przy ulicy Sosnowej. Dzieci podróżujące do szkoły pieszo nie maja 

zapewnionego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, gdyż ze względu na brak chodnika muszą 

poruszać się pasem jezdni na którym funkcjonuje ruch pojazdów zmechanizowanych bądź poboczem. 

Do Szkoły Podstawowej duża część uczniów podróżuje także rowerem. Liczba rowerzystów zwiększa 

się w każdym roku. Obecnie na drodze prowadzącej do szkoły brak jest odseparowania ruchu 

pieszego i rowerowego. Powoduje to, że na drodze do szkoły kumuluje się ruch pieszy i rowerowy,  

a to stanowi niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi. Dodatkowym zagrożeniem dla 

rowerzystów i pieszych jest brak barier ochronnych izolujących ruch pojazdów mechanicznych. Dzieci 

dojeżdżające do Szkoły od strony Wielkiej Nieszawki ul. Zieloną oraz Szkolną, a także z Cierpic ulicą 

Leśną i Kolejową poruszają się po pasie asfaltu niebędącym chodnikiem. Stwarza to duże zagrożenie 

zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, kiedy ich widoczność jest jeszcze bardziej ograniczona. 

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach  

Transport dzieci do Szkoły odbywa się gimbusem i minibusem. Dzieci są dowożone do szkoły  

z miejscowości: Glinki, Suchatówka, Mała Nieszawka oraz Wielka Nieszawka. Dzieci dowożone są  

i odbierane z wyznaczonych przystanków autobusowych. Nie wszystkie z nich posiadają wybudowane 

zatoki autobusowe i zamontowane wiaty przystankowe. Uczniowie Gimnazjum są do niego dowożeni 

także za pośrednictwem transportu prywatnego. Auta parkowane są przez rodziców tuz przy szkole, 

przez co utrudniony jest ruch innych użytkowników drogi, w tym rowerzystów. Tego typu zachowania 

są szczególnie niebezpieczne ponieważ inni kierujący pojazdami, w tym mechanicznymi mają 

trudności w wykonywaniu poszczególnych manewrów. Droga prowadząca do Szkoły jest bardzo 

wąska, co w jeszcze większym zakresie przyczynia się do ograniczenia bezpieczeństwa uczniów. 

Zaparkowane auta, brak odseparowania ruchu pieszego oraz rowerowego, jak również wąska droga 

powodują ograniczenie mobilności poszczególnych użytkowników, ograniczenie ich widoczności  

na drodze, a to wszystko prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku i kolizji z udziałem dzieci. 

Jedynym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa  uczniów są istniejące na pewnych 

odcinkach drogi chodniki, które pełnią jednocześnie funkcję ścieżki rowerowej. Ruch rowerzystów  

w drodze do Szkoły wzrasta z roku na rok, a mimo to brak jest barier ochronny izolujących ruch pieszy 

i rowerowy od ruchu pojazdów mechanicznych. 

Przy wszystkich szkołach na terenie Gminy funkcjonuje system oświetlenia ulicznego, zapewniający 

wystarczający komfort świetlny, a więc również dobra widoczność poszczególnym użytkownikom 

drogi. Natomiast przy poszczególnych placówkach brakuje systemu monitoringu. 

Sygnalizacja świetlna funkcjonuje jedynie na przejściu dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej  

w miejscowości Mała Nieszawka. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Gminy Wielka Nieszawka zidentyfikowano następujące braki, które przyczyniają się do 

obniżenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły: 

 Drogi prowadzące do szkół są zbyt wąskie dla użytkowników, 
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 Niewystarczająca ilość chodników, 

 Niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych, 

 Brak odseparowania ruchu pieszego i rowerowego, 

 Brak barierek ochronnych izolujących ruch pojazdów mechanicznych, 

 Brak monitoringu w pobliżu obiektów szkolnych, 

 Brak zatok autobusowych oraz wiat przystankowych, 

 Brak wdrożonego programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Gmina Zławieś Wielka 

Dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Zławieś Wielka kształci się w następujących placówkach 

oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy: 

 Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej, 

 Szkole Podstawowej w Przysieku, 

 Zespole Szkół w Górsku, 

 Zespole Szkół w Rzęczkowie, 

 Szkole Podstawowej w Łążynie, 

 Szkole Podstawowej w Siemoniu. 

W analizowanym okresie nastąpił wzrost ogólnej liczby uczniów na terenie Gminy Zławieś Wielka  

o 4,56% w stosunku do roku szkolnego 2010/2011, a więc również zwiększyła się liczba 

użytkowników dróg prowadzących do poszczególnych placówek 

Tabela 45. Liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz wychowania przedszkolnego  
na terenie Gminy Zławieś Wielka 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów 

2010/2011 2012/2013 2013/2014 

Szkoły podstawowe 870 838 850 

Szkoły gimnazjalne 432 383 396 

Placówki wychowania przedszkolnego 274 353 402 

Razem 1 576 1 574 1 648 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014 

Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej 

Uczniowie Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej mają zapewniony dowóz do szkoły oraz transport  

w drodze powrotnej. W bliskiej lokalizacji szkoły wyznaczone jest miejsce oczekiwania dla uczniów  

na przyjazd autobusu. Uczniowie czekający na przyjazd autobusu, mają zapewnioną opiekę 

dyżurującego nauczyciela. Dla dzieci powracających do domu zostały wyznaczone specjalne 

przystanki autobusowe bądź autobus zatrzymuje się w zatokach autobusowych z  zamontowanymi 

wiatami przystankowymi.  Autokary szkolne, które dowożą obecnie dzieci do szkoły są już bardzo 

wyeksploatowane. Ponadto nie są one wyposażone w pasy bezpieczeństwa.  



„Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) 

 

                                                                            Lech Consulting Sp. z o. o. 122 
www.LC.net.pl 

 

Na terenie Gminy Zławieś Wielka funkcjonuje oświetlenie uliczne charakteryzujące się 

zadowalającym stanem technicznym. Zapewnia ono komfort dobrej widoczności dla użytkowników 

ruchu drogowego, w tym dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół. 

W okolicy filii szkoły w Czarnowie funkcjonuje  oznakowane przejście dla pieszych, zlokalizowane przy 

drodze  krajowej nr 80. Uczniów przechodzących przez przejście dla pieszych przeprowadza "Agatka". 

Elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo uczniów jest funkcjonująca sygnalizacja 

świetlna – ostrzegawcza. 

Ruch pieszy i rowerowy, którego uczestnikami są uczniowie Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej odbywa 

się za pośrednictwem dróg lokalnych oraz ułożonych wzdłuż nich chodników. Przy drogach do szkoły 

brak jest ciągów pieszo – rowerowych czy też ścieżek. Uczniowie wykorzystują chodniki  przy drogach 

Pędzewo - Zławieś Wielka, Zławieś Mała - Zławieś Wielka. Problemem, który wpływa  

na bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły oraz ze szkoły jest zły stan nawierzchni chodników  

i placu przy budynku  głównym szkoły. Istniejąca nawierzchnia pochodzi z roku 1994, jest ona obecnie 

bardzo wyeksploatowana.  

Szkoła Podstawowa w Przysieku 

Uczniowie kształcący się w Szkole podstawowej w Przysieku nie mają zorganizowanego dowozu  

do szkoły. Dowóz do szkoły zapewniają im prywatne środki lokomocji w postaci samochodów 

osobowych rodziców czy opiekunów. Ponadto dzieci, których nie dzieli zbyt duża odległość do szkoły 

od miejsca zamieszkania, są uczestnikami ruchu pieszego lub rowerowego. Niestety ze względu  

na brak ścieżek rowerowych uczniowie jeżdżący rowerem użytkują chodnik, który ułożony jest wzdłuż  

ul. Leśnej przy szkole. Wzdłuż chodnika przy ul. Leśnej brak jest także bariery ochronnej czy też 

łańcucha, który separowałby ruch dzieci i uczniów po chodniku od pasa jezdni. 

W pobliżu szkoły znajdują się dwie drogi gminne, przy których zainstalowane jest  oświetlenie uliczne. 

Ponadto, komfort bezpieczeństwa dla uczniów zwiększa lampa z czujnikiem zmierzchowym, 

zamontowana w budynku szkoły. 

Warunki bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły Spełnione są również przez zainstalowaną 

sygnalizację świetlną umiejscowioną w Przysieku i Rozgartach na drodze krajowej relacji Toruń - 

Bydgoszcz.  

Na drogach prowadzących do szkoły w Przysieku, tam gdzie występuje przejście dla pieszych brak jest 

właściwego oznakowania, a zwłaszcza dotyczy to ulicy Jaśminowej oraz ul. Leśnej, gdzie brakuje 

znaku „Uwaga dzieci”. Ponadto, na drogach prowadzących do szkoły, gdzie w pewnych porach 

występuje duże natężenie ruchu pojazdów, brakuje progów zwalniających ruch pojazdów  

i umożliwiających uczniom bezpieczne przekraczanie przejść. 

Zespół Szkół w Górsku 

Uczniowie Zespołu Szkół w Górsku mają zapewniony dowóz do szkoły oraz transport  

w drodze powrotnej. W bliskiej lokalizacji szkoły wyznaczone jest miejsce oczekiwania dla uczniów  

na przyjazd autobusu. Uczniowie czekający na przyjazd autobusu, mają zapewnioną opiekę 

dyżurującego nauczyciela. Dla dzieci powracających do domu zostały wyznaczone specjalne 
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przystanki autobusowe, bądź autobus zatrzymuje się w zatokach autobusowych z zamontowanymi 

wiatami.  Autokary szkolne, które dowożą obecnie dzieci do szkoły są już bardzo wyeksploatowane. 

Ponadto nie są one wyposażone w pasy bezpieczeństwa.  

Drogi prowadzące do szkoły są oświetlone w sposób zapewniający odpowiedni poziom widoczności,  

a tym samym bezpieczeństwa uczniów. Uczniowie podróżujący do szkoły rowerem bądź pieszo  

nie mają do dyspozycji żadnej ścieżki rowerowej ani ciągu pieszo – rowerowego. Użytkują oni 

chodniki zlokalizowane przy ul. Szkolnej oraz przy drodze krajowej nr 80 w kierunku Torunia. 

Dużym ograniczeniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczających do Zespołu Szkół 

jest brak właściwego oznakowania przejścia dla pieszych, zwłaszcza przy drodze krajowej nr 80. 

Ponadto, kierowcy w wielu przypadkach nie przestrzegają znaków ograniczenie prędkości,  

szczególnie na drodze  od strony Pędzewa. W połączeniu z brakiem właściwego oznakowania stwarza 

to duże ryzyko potracenia uczniów, bądź innych zdarzeń drogowych w tym obszarze. 

Zespół Szkół w Rzęczkowie 

Uczniowie Zespołu Szkół w Rzęczkowie mają zapewniony dowóz do szkoły autobusem gminnym. 

Wsiadają i wysiadają głównie na przystankach komunikacji publicznej. Nie wszystkie przystanki 

autobusowe wyposażone są w wiaty i zatoczki autobusowe, które chronią dzieci w czasie oczekiwania 

na przyjazd autobusu. Podczas podróży do szkoły opiekę nad uczniami sprawuje opiekun, 

odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. 

Oprócz transportu publicznego, uczniowie również dojeżdżają do szkoły rowerami. Brak jest jednak 

ścieżek rowerowych, dlatego uczniowie poruszają się po chodniku, który jest zlokalizowany jedynie 

przy samej szkole. W innych miejscach ich brak, szczególnie jest to niebezpieczne dla miejsca 

zwanego „góra rzęczkowska”, gdzie uczniowie przemieszczają się pieszo lub na rowerach. 

Zagrożeniem dla uczniów jest także brak wystarczającego poziomu oświetlenia ulicznego przy 

drogach prowadzących do szkoły. Istniejące oświetlenie nie zapewnia wystarczającego poziomu 

widoczności dla poszczególnych użytkowników ruchu drogowego. 

Drogi do szkoły oraz drogi dojazdowe do nich nie są wyposażone w sygnalizację świetlną. 

Szkoła Podstawowa w Łążynie 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łążynie mają zapewniony dowóz do szkoły autobusem gminnym. 

Wsiadają i wysiadają głównie na przystankach komunikacji publicznej. Nie wszystkie przystanki 

autobusowe wyposażone są w wiaty i zatoczki autobusowe, które chronią dzieci w czasie oczekiwania 

na przyjazd autobusu. Podczas podróży do szkoły opiekę nad uczniami sprawuje opiekun, 

odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. 

Przy szkole zlokalizowane są przejścia dla pieszych, które są właściwie oznakowane. Ponadto, 

bezpieczeństwo uczniów podczas przechodzenia przez przejście dodatkowo zwiększa funkcjonująca 

tam sygnalizacja świetlna. 

Na terenie miejscowości Łążyn, gdzie zlokalizowana jest szkoła nie ma wytyczonych ścieżek 

rowerowych. Jedynym elementem infrastruktury drogowej zapewniającej minimalny poziom 
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bezpieczeństwa uczniom podróżującym rowerem lub pieszo jest chodnik, który ułożony jest wzdłuż 

drogi prowadzącej do szkoły, jednak nie na całym jej odcinku. Brak tego typu infrastruktury jest 

bardzo niebezpieczny zwłaszcza w obszarze drogi wojewódzkiej nr 546, którą uczniowie także 

docierają do szkoły. Piesi uczniowie szkoły są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo  

na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej oraz powiatowej. Brak w tym miejscu przejścia dla pieszych,  

a dopuszczalna prędkość jazdy jest na tyle duża, że dzieci mają bardzo duży problem by przejść  

z jednej strony na drugą. Ponadto w tym punkcie znacznie ograniczona jest również widoczność, 

ponieważ w niedużej odległości od tego skrzyżowania znajduje się zakręt drogi. 

Szkoła Podstawowa w Siemoniu 

Uczniowie kształcący się w Szkole podstawowej w Siemoniu nie mają zorganizowanego dowozu  

do szkoły. Transport do szkoły zapewniają im prywatne środki lokomocji w postaci samochodów 

osobowych rodziców czy opiekunów. Ponadto dzieci, których nie dzieli zbyt duża odległość do szkoły 

od miejsca zamieszkania są uczestnikami ruchu pieszego lub rowerowego.  

Po obu stronach ulicy  prowadzącej do szkoły znajdują się chodniki. Po przejściu  przez przejście  

dla pieszych uczniowie wchodzą  na chodnik na terenie boiska szkolnego. Na przejściach dla pieszych 

brak jest sygnalizacji świetlnej a w ich pobliżu nie funkcjonują progi zwalniające ruch pojazdów. 

Na terenie szkoły oraz w jej pobliżu zamontowane jest oświetlenie z czujnikiem zmierzchowym. 

Wypadki i kolizje 

Liczba wypadków i kolizji drogowych na terenie Gminy Zławieś Wielka została określona  

na podstawie informacji pochodzących z danych Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. 

Tabela 46. Ofiary wypadków drogowych i kolizji na terenie Gminy Zławieś Wielka w latach 2009-2012 

Zławieś Wielka Zabici Ranni 

2009 4 16 

2010 1 16 

2011 1 11 

2012 4 7 

Razem 10 50 

Źródło:  Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Toruniu  

w 2012 r. 

W latach 2009 -2012 na terenie Gminy Zławieś Wielka łączna liczba wypadków drogowych wynosiła 

43, a kolizji 435. W roku 2012 w porównaniu do roku bazowego 2009 liczba wypadków zmniejszyła 

się o ponad 40%. Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do kolizji drogowych, gdzie  

na przestrzeni analizowanych latach ich liczba zmniejszyła się o ponad 25%. We wszystkich 

zdarzeniach drogowych na terenie Gminy, które zarejestrowano w latach 2009-2012 śmierć poniosło 

10 osób, a 50 zostało rannych. Statystyki dla wypadków drogowych i kolizji dla Gminy Zławieś Wielka, 

z roku na rok poprawiają się, gdyż spada liczba tych zdarzeń. Taka sytuacja jest wywołana 

inwestowaniem w infrastrukturę drogową przez władze lokalne, ale także podejmowanie działań 
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edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza profilaktyki w tym zakresie 

wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

Informacja dotycząca zdarzeń drogowych zaprezentowana w powyższej tabeli dotyczy terenu całej 

Gminy, ponieważ pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu nie dysponują danymi dotyczącymi 

dróg w pobliżu poszczególnych placówek oświatowych. Natomiast z informacji pozyskanych  

od pracowników Urzędu Gminy Zławieś Wielka wynika, że na drogach w pobliżu szkół w ostatnich 

latach nie stwierdzono żadnego wypadku, tym bardziej z udziałem uczniów. 

Wykres 20. Wypadki drogowe i kolizje na terenie Gminy Zławieś Wielka w latach 2009-2012 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Diagnoza stanu bezpieczeństwa istniejącego na drogach prowadzących do szkół funkcjonujących  

w Gminie Zławieś Wielka, wykazała następujące problemy ograniczające bezpieczeństwo uczniów: 

 brak chodników bądź ich zły stan techniczny w pobliżu niektórych szkół, 

 brak barier wzdłuż istniejących chodników oddzielających poszczególne grupy uczestników 

ruchu drogowego, 

 brak lub zły stan techniczny progów zwalniających ruch pojazdów w pobliżu szkół oraz przejść 

dla pieszych, 

 brak oznakowania przejść dla pieszych w pobliżu niektórych placówek oświatowych oraz 

znaku „Uwaga dzieci”, 

 brak oznakowania na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i powiatowych, 

 zbyt małe ograniczenie prędkości w pobliżach szkół w stosunku do istniejących warunków  

na drogach,  

 brak systemu monitoringu terenu szkoły. 

Powiat bydgoski 
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Powiat bydgoski jest organem prowadzącym dla następujących szkół: 

 Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, 

 Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, 

 Liceum Ogólnokształcące im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, 

 Zespołu Szkół w Koronowie, 

 Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Macza w Koronowie. 

Zespół Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim 

Uczniowie do szkoły docierają komunikacją publiczną. Wzdłuż ulicy przy której zlokalizowana jest 

szkoła nie ma wyznaczonego przystanku autobusowego. Rozkład jazdy autobusów oraz 

rozmieszczenia przystanków ustala przewoźnik. 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim położony jest przy ulicach 23 stycznia  

i 29 listopada. Wzdłuż tych ulic ułożone są chodniki, znajdujące się w złym stanie technicznym. 

Uczniowie poruszający się pieszo oraz rowerem, są narażeni na liczne ubytki w powierzchni chodnika, 

co jest groźne zwłaszcza w okresie jesienno – zimowym, gdy uczniowie wracają z popołudniowych 

zajęć o zmierzchu. Ponadto, ograniczenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły stanowi brak 

systemu ścieżek rowerowych, umożliwiających bezpieczne podróżowanie rowerzystom. Muszą oni  

w związku z tym korzystać z istniejących chodników, które ze względu na stan techniczny nie  

są bezpieczne. 

Dużym ograniczeniem w zakresie bezpieczeństwa uczniów szkoły jest brak barier ochronnych wzdłuż 

ulicy, uniemożliwiających wtargnięcie na jezdnię przez uczniów. Ponadto, na drodze do szkoły, 

zwłaszcza w pobliżu budynków szkoły brak jest sygnalizacji świetlnej umożliwiającej uczniom 

bezpieczne przejście przez przejście dla pieszych.  

Zespół Szkól w Koronowie 

Dowóz uczniów do szkoły odbywa się w sposób zorganizowany przez firmy transportowe. Uczniowie 

w określonych godzinach wg ustalonego rozkładu jazdy dowożeni są do szkoły oraz z niej odbierani 

pod opieką nauczyciela. W okolicy szkoły,  tj. ul. Farna znajduje się jeden oznaczony przystanek 

autobusowy bez ulicznej zatoczki  i wiaty. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, na ulicy prowadzącej  

do szkoły tworzą się liczne zatory ze względu na to, że jest to ulica jednokierunkowa. Stanowi  

to utrudnienie dla korzystających z ruchu w tym miejscu, a dodatkowo zwiększa ryzyko wystąpienia 

zdarzenia drogowego ograniczając bezpieczeństwo uczniów. 

Przy ulicach wokół szkoły brak jest ścieżek rowerowych. Uczniowie poruszający się na rowerach do 

jazdy wykorzystują chodnik. Od ul. Farnej jest on jednak bardzo wąski, co utrudnia ruch zarówno 

pieszym, jak i rowerzystom. Obecny system ścieżek rowerowych nie zapewnia bezpieczeństwa 

uczniom dojeżdżającym rowerem do szkoły, ponieważ nie stanowi on kompleksowego połączenia 

komunikacyjnego z ulicami sąsiadującymi ze szkołą. 

System oświetlenia ulicznego oceniany jest jako wystarczający by zapewnić wymagany poziom 

bezpieczeństwa uczniom powracającym ze szkoły. W drodze do szkoły brak jest sygnalizacji świetlnej 

umożliwiającej bezpieczne pokonywanie skrzyżowań dróg prowadzących do szkoły. 
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Liceum Ogólnokształcące w Koronowie 

Uczniowie kształcący się Liceum w Koronowie korzystają z komunikacji publicznej PKS. Przystanek 

docelowy uczniów stanowi Dworzec PKS w Koronowie. Przystanek ten spełnia wszystkie wymagania 

techniczne, jak również wymogi bezpieczeństwa. Z przystanku uczniowie poruszają się w kierunku 

szkoły po ułożonym chodniku. 

Na drodze prowadzącej do szkoły nie występuje sygnalizacja świetlna. Natomiast w celu ułatwienia 

uczniom dostanie się na drugą stronę ulicy, na skrzyżowaniu głównej drogi prowadzącej do szkoły 

znajduje się zawsze pracownik szkoły będący do dyspozycji uczniów. Wzdłuż drogi prowadzącej  

do szkoły funkcjonuje oświetlenie uliczne zapewniające odpowiedni poziom widoczności  

dla poszczególnych użytkowników ruchu. 

Na drogach prowadzących do szkoły brak jest wyznaczonych ścieżek rowerowych. Uczniowie 

podróżujący rowerem nie mają wyznaczonego pasa ruchu oddzielającego ich od pozostałych 

uczestników ruchu. W związku z tym poruszają się oni po istniejącej sieci chodników i pasach jezdni. 

 

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie im. Bronisława Zamojdzina 

Uczniowie Zespołu Szkół do szkoły dojeżdżają za pośrednictwem komunikacji publicznej. Ta grupa 

stanowi około 50% uczniów. Pozostali uczniowie podróżują do szkoły rowerem, motorowerem bądź 

samochodem osobowym.  

Na terenie szkoły znajdują się 2 przystanki autobusowe, z których odbierani są poszczególni 

uczniowie. Tylko jeden z przystanków ma wybudowaną zatokę autobusową oraz zamontowaną wiatę 

przystankową.  

Brak jest oświetlenia ulicznego przy drogach prowadzących do szkoły. Podobnie na terenie szkoły  

nie funkcjonuje oświetlenie w pobliżu chodników prowadzących do poszczególnych budynków oraz 

parkingów szkolnych. 

Przejścia dla pieszych zlokalizowane w pobliżu szkoły są oznakowane w sposób widoczny dla 

pozostałych użytkowników dróg. Przy przejściach brak jest progów zwalniających dla 

zmechanizowanych użytkowników drogi. 

Do szkoły nie prowadzi system ścieżek rowerowych ani chodników. Jedyna ścieżka rowerowa, jaka 

znajduje się w pobliżu szkoły przebiega wzdłuż drogi nr 56 i kończy się ona około 400 m od granicy 

terenu, na którym położona jest szkoła. 

Wypadki drogowe i kolizje  

Powiat bydgoski znajduje się na obszarze działalności Komendy Powiatowej Policji w Bydgoszczy.  

Na poniższym wykresie przedstawiono dane pochodzące z zarejestrowanych zdarzeń drogowych  

na terenie powiatu w latach 2011-2014. 

 

 

http://www.bip.powiat.bydgoski.pl/?c=285
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Wykres 21.Wypadki i kolizje na terenie powiatu bydgoskiego w latach 2011-2014 

 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu bydgoskiego 

Dane przedstawione na powyższym wykresie wskazują, że na terenie Powiatu bydgoskiego w latach 

2011-2014 łącznie zarejestrowano 5 281 zdarzeń drogowych. W poszczególnych latach liczba 

wypadków drogowych, która charakteryzuje się większym ciężarem szkód, zawsze była niższa od 

liczby kolizji.  Analizując liczbę zdarzeń drogowych można zaobserwować  poprawę stanu 

bezpieczeństwa na drogach powiatu, o czym świadczy spadek liczby wypadków w 2014 r. o 46,95%  

w stosunku do roku 2011. Jest to efekt wielu działań podjętych przez władze powiatu  

i poszczególnych jednostek wchodzących w jego skład, w tym realizacji projektów 

infrastrukturalnych. 

Tabela 47. Ofiary zdarzeń drogowych na terenie Powiatu bydgoskiego w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 Razem 

Zabici 19 19 14 13 65 

Ranni 134 146 154 74 508 

Źródło: Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2014 r. oraz informacja  

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu bydgoskiego 

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym także bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły, 

znajduje swoje odzwierciedlenie także w liczbie poszkodowanych w wypadkach i kolizjach.  

W analizowanym okresie wraz ze spadkiem liczby zdarzeń drogowych zmniejszeniu uległa również 

liczba poszkodowanych, w tym liczba zabitych o 31,58% a rannych o 44,78%. Z danych KMP w 

Bydgoszczy wynika, że w roku 2014 podobnie jak w latach ubiegłych, sprawcami 86,4 % wszystkich 

wypadków drogowych byli kierujący pojazdami. Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych 

były: 

 niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 27%, 
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 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 25,3%, 

 niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5,9%, 

 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – 1,84%. 

Jak wynika z ustaleń zawartych w sprawozdaniu Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy prawie 

2% wypadków na terenie powiatu wynikało z nieudzielenia pierwszeństwa pieszemu. Wskazuje  

to na konieczność podejmowania dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmniej 

chronionych uczestników ruchu drogowego, wśród których znajdują się także dzieci i młodzież 

szkolna. Realizacja wielu działań w tym zakresie przyczyniła się do obniżenia statystyk w tej grupie 

przyczyn wypadków o około 14 p. p. w stosunku do roku 2013, w którym to nieudzielenie 

pierwszeństwa pieszemu było przyczyną ponad 16% wszystkich wypadków na terenie powiatu. 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

W drodze do szkół na terenie Powiatu bydgoskiego zidentyfikowano następujące problemy: 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych w zatoki autobusowe oraz wiaty 

przystankowe, 

 brak progów zwalniających przed przejściami dla pieszych, 

 zbyt mała liczba barier ochronnych w ciągach komunikacyjnych na wysokości wejść do szkół, 

 zbyt mała liczba chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg prowadzących bezpośrednio 

do szkół, 

 brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

 przestarzałe oświetlenie uliczne. 

Powiat toruński 

Powiat toruński jest organem prowadzącym dla następujących szkół: 

 Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie: 

o liceum ogólnokształcące, 

o technikum, 

o zasadnicza szkoła zawodowa, 

o kursy, 

 Zespołu Szkół  w Chełmży: 

o liceum ogólnokształcące, 

o technikum, 

o zasadnicza szkoła zawodowa, 

o szkoła policealna dla dorosłych, 

 Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży: 

o szkoła podstawowa specjalna, 

o gimnazjum specjalne, 

o zasadnicza szkoła specjalna, 

 Szkoły Muzycznej w Chełmży: 

o 6 – letnia podstawowa - dz. dziecięcy, 

o 4 – letnia podstawowa - dz. młodzieżowy. 
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Starostwo powiatowe w Toruniu nie organizuje dowozu do szkół dla uczniów kształcących się  

w zarządzanych przez Powiat szkołach. Ze względu na to, że w zarządzie Powiatu znajdują się szkoły 

ponadgimnazjalne, uczniowie dojeżdżają do nich z terenu całego powiatu samodzielnie, głównie za 

pośrednictwem komunikacji publicznej PKS, jak również komunikacją miejską w zależności  

od odległości od miejsca zamieszkania. 

Przy szkole w Gronowie znajdują się trzy przystanki autobusowe. Dwa z nich przeznaczone  

są dla autobusów  komunikacji podmiejskiej oraz jeden dla MZK. Są to przystanki z wydzieloną zatoką 

autobusową. Przystanki wzdłuż drogi krajowej nr 15 posiadają wiaty o konstrukcji murowanej  

ze stalową konstrukcją dachu. Przystanek komunikacji MZK wyposażony jest w stalową wiatę. 

Dodatkowo przystanek ten, jako przystanek końcowy, posiada pętle autobusową.  

System oświetlenia ulicznego w okolicach szkół w Chełmży, jak również wzdłuż drogi krajowej nr 15, 

którą można dotrzeć do szkoły w Gronowie ocenia się jako wystarczający, pod względem ilości i stanu 

technicznego. Mimo to, jest to oświetlenie wyeksploatowane i wymagające modernizacji na nowsze  

i bardziej energooszczędne. 

Na drogach prowadzących do Zespołu Szkół i Szkoły Muzycznej zlokalizowanych na terenie miasta 

Chełmża sygnalizacja nie funkcjonuje. W celu podniesienia stanu bezpieczeństwa uczniów 

zmierzających do szkół na skrzyżowaniu ulic Hallera (tj. ulicy przy której znajduje się Zespół Szkół  

i Szkoła Muzyczna) z ruchliwą ulicą Mickiewicza dzieci przez jezdnię, w miejscu do tego 

wyznaczonym, przeprowadza tzw. „Agatka”. Natomiast przy Zespole Szkół w Gronowie, ze względu 

na położenie jej w pobliżu drogi krajowej nr 15, tuż przy przystanku autobusowym zainstalowana jest 

sygnalizacja świetlna wzbudzana. Pozwala to zapewnić uczniom bezpieczne przejście przez przejście 

dla pieszych. 

W rejonie szkół zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Toruniu nie istnieje system ścieżek 

rowerowych. W związku ze złym stanem chodnika prowadzącego do Zespołu Szkół CKU w Gronowie 

istnieje konieczność jego przebudowy i wyodrębnienia ścieżki rowerowej. Przy Zespole Szkół 

Specjalnych w Chełmży istnieje konieczność budowy nowego chodnika wzdłuż drogi osiedlowej  

(ul. Wyszyńskiego). Stan istniejących chodników przy Zespole Szkół i Szkole Muzycznej w Chełmży 

należy ocenić jako słaby. Brak miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Hallera wymusza na kierowcach 

parkowanie samochodów na chodniku. Ma to bezpośredni wpływ na stan nawierzchni chodnikowej, 

która uległa zniszczeniu oraz na znaczne obniżenie bezpieczeństwa dzieci udających się do szkoły.  

Uczniowie, będący w drodze do szkoły pieszymi uczestnikami ruchu bądź rowerzystami, ze względu 

na brak systemu ścieżek rowerowych oraz chodników wzdłuż wszystkich dróg prowadzących do szkół 

oraz złego stanu technicznego istniejących chodników, nie mają zapewnionego wystarczającego 

bezpieczeństwa. Brak ścieżek i chodników wymusza na poszczególnych uczniach poruszanie się 

pasem jezdni.  Dodatkowe zagrożenie dla pieszych i rowerzystów stanowi brak barier ochronnych 

przy drogach, które odseparowałyby ruch pieszy oraz rowerowy od ruchu pozostałych uczestników 

drogi. Wszystkie te elementy zwiększają ryzyko wypadków lub kolizji drogowych. 

Wypadki i kolizje 
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Informacje o wypadkach drogowych oraz kolizjach ze względu na brak aktualniejszych danych 

pozyskano ze sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji w Toruniu w 2012 r. Informacje te przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 48. Wypadki drogowe i kolizje na terenie powiatu toruńskiego (włącznie z Toruniem)  
w latach 2008 - 2012 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 Razem 

Ogólna ilość zdarzeń  4 839 4 734 5 323 4 912 4 580 24 388 

Ilość zabitych 38 34 31 33 36 172 

Ilość rannych 280 233 209 172 167 1 061 

Źródło: Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KMP w Toruniu  

w 2012 r. 

Z danych Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wynika, że liczba zdarzeń drogowych na terenie 

powiatu toruńskiego w latach 2008-2012 ulegała wahaniom, jednak ich liczba w 2012 r. zmniejszyła 

się o 5,35% w porównaniu do roku 2008. Łącznie na terenie powiatu w analizowanym okresie liczba 

zdarzeń drogowych wynosiła 24 388, z czego niecałe 4% stanowiły wypadki drogowe, a ponad 96% 

kolizje drogowe. Dane przedstawione w tabeli obrazują wysoką liczbę zdarzeń drogowych oraz osób 

zabitych i rannych, jednak ich kształtowanie się w poszczególnych latach wskazuje na poprawiający 

się stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym oraz rowerowym na obszarze powiatu. 

Wykres 22. Zdarzenia drogowe na terenie powiatu toruńskiego w latach 2008-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie działania KMP w Toruniu w 2012 r. 

Statystyki zdarzeń drogowych dotyczących obszaru powiatu toruńskiego wskazują, że w dominującej 

części na drogach występują kolizje drogowe a nie wypadki. Kolizje charakteryzują się łagodniejszym 

przebiegiem oraz zdecydowanie mniejszym stopniem pokrzywdzenia poszczególnych jej uczestników 

niż wypadek.   
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W celu uszczegółowienia informacji o bezpieczeństwie  uczniów w drodze do szkoły pozyskano 

informacje z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Toruniu  dotyczące zdarzeń drogowych w pobliżu 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński. Z zebranych danych wynika,  

iż w latach 2010-2015 w Chełmży w rejonie ul. Wyszyńskiego oraz ul. Hallera, gdzie zlokalizowane  

są placówki oświatowe nie odnotowano zdarzeń drogowych. Natomiast w Gronowie na drodze 

krajowej nr 15 w pobliżu Zespołu Szkół w analizowanym okresie odnotowano 3 kolizje drogowe:  

w 2013 – 1 kolizja a w 2015 r. – 2. Przyczyną jednego ze zdarzeń było nieostrożne wejście pieszego  

na jezdnię. Natomiast powodem dwóch pozostałych kolizji było niedostosowanie prędkości  

do warunków ruchu. 

 

Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły  

Na terenie Powiatu toruńskiego zdefiniowano następujące obszary problemowe w zakresie 

bezpiecznej drogi do szkoły: 

 niewystarczająca liczba chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg prowadzących do szkół, 

 brak połączeń między istniejącymi parkingami, 

 brak utwardzonych niektórych dróg prowadzących bezpośrednio do szkół, 

 brak parkingu dla rowerów, 

 brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych obszarów przy szkołach, zwłaszcza 

wejść do budynków, 

 przestarzałe bariery ochronne funkcjonujące wzdłuż dróg prowadzących do szkół. 

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE DO SZKOŁY NA TERENIE BTOF - PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona diagnoza bezpieczeństwa w drodze do szkoły na terenie BTOF wykazała liczne 

problemy przyczyniające się w istotny sposób do ograniczenia bezpieczeństwa uczniów w drodze  

do szkół. Zidentyfikowane problemy w dominującej części nadal dotyczą sfery infrastrukturalnej,  

w zależności od obszaru chodzi o braki w infrastrukturze bądź jej zły stan techniczny. 

Tabela 49. Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo w drodze do szkoły 

Wyszczególnienie Zidentyfikowane braki lub nieprawidłowości 

Miasto Bydgoszcz 

 zły stan techniczny dróg i chodników  w drodze do niektórych 
szkół i placówek oświatowych, 

 brak na niektórych drogach prowadzących do szkół 
odseparowania ruchu pieszych, rowerzystów oraz ruchu 
pojazdów mechanicznych, 

 niespójny  system dróg rowerowych oraz brak infrastruktury 
towarzyszącej, 

 niewystarczająco bezpieczne niektóre przejścia dla pieszych , 

 zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy szkołach, 

 niewystarczające oświetlenie uliczne w drodze do niektórych 
szkół, w tym oświetlenie tuż przy wejściu do niektórych szkół, 

 istnienie barier architektonicznych ograniczających swobodne 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym, 
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 brak wdrożonego kompleksowego programu profilaktycznego 
„Bezpieczna droga do szkoły”. 

Gmina Miasta Toruń 

 zły stan techniczny nawierzchni niektórych dróg i chodników 

prowadzących do szkół, 

 zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy szkołach lub ich brak, 

 brak wystarczającej liczby przejść dla pieszych, 

 braki w oznakowaniu przejść dla pieszych, 

 brak progów zwalniających ruch pojazdów w pobliżu przejść dla 

pieszych, 

 niedostosowanie dróg oraz obiektów szkolnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 brak barier ochronnych oddzielających chodnik od pasa jezdni, 

 brak sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych 

niewystarczająca liczba oświetlenia ulicznego przy drogach 

prowadzących do niektórych szkół. 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Białe Błota 

 brak wiat przystankowych oraz zatok przy przystankach 

autobusowych, 

 brak sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, 

 niewłaściwe oznakowane przejścia dla pieszych, 

 niedostosowanie dróg i wejść do obiektów szkolnych  

do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych oraz chodników, 

 brak barier ochronnych oddzielających ruch poszczególnych 

uczestników ruchu drogowego, 

 brak monitoringu przy niektórych placówkach oświatowych, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Chełmża 

 niewystarczająca liczba chodników i ścieżek rowerowych, 

 brak barier ochronnych wzdłuż chodników oddzielających ruch 

pieszy i rowerowy od ruchu pojazdów mechanicznych, 

 brak wiat i zatok autobusowych w miejscach zatrzymywania się 

autobusów szkolnych, 

 brak progów zwalniających ruch w pobliżu szkół oraz przejść dla 

pieszych, 

Gmina Czernikowo 

 zbyt mała liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących do szkół, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, 

 niewystarczające oświetlenie niektórych dróg na terenie gminy, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 
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„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 

 niewystarczająca liczba chodników, 

 brak ścieżek rowerowych, 

 brak wysepek na drogach, oddzielających ruch, 

 niewystarczająca liczba przejść dla pieszych, 

 niewystarczające oświetlenie uliczne dróg i obiektów szkolnych, 

 brak stojaków dla rowerów, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Dobrcz 

 niewystarczająca liczba sygnalizacji świetlnej, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy obiektach 

szkolnych, 

 niewystarczająca liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących do 

szkół, 

 zły stan techniczny istniejących chodników, 

 niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych prowadzących w 

kierunku szkół, 

 brak wystarczającej liczby zatok autobusowych oraz wiat 

przystankowych, 

 brak wdrożenia programu profilaktycznego „bezpieczna droga do 

szkoły”. 

Gmina Koronowo 

 niewystarczająca liczba chodników oraz ścieżek rowerowych 
usytuowanych wzdłuż dróg prowadzących bezpośrednio do 
szkół, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy budynkach 
szkolnych, 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych na 
trasie dowozu dzieci do szkół  
w zatoki autobusowe i wiaty przystankowe, 

 brak systemu monitoringu na terenie szkół. 

 niewystarczająca ilość stojaków dla rowerów, 

 niezadawalający zły stan dróg na terenie gminy,  

 brak progów zwalniających ruch w pobliżu szkół i przejść dla 
pieszych, 

 niewystarczająca ilość sygnalizacji świetlnej,  

 brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych. 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Kowalewo Pomorskie 

 brak parkingów dla rowerów, 

 brak zatok autobusowych oraz wiat przystankowych w 

wybranych punktach przystankowych, 

 brak oświetlenia miejsc przystankowych dla dzieci 

oczekujących na przyjazd autobusu, 

 niewystarczająca liczba chodników ułożonych wzdłuż dróg 
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bezpośrednio prowadzących  

do szkół połączonych z drogami dojazdowymi, 

 niewystarczająca liczba przejść dla pieszych w pobliżu szkół, 

 niedostosowanie drogi do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

ze względu na bariery architektoniczne przy wejściach do 

poszczególnych szkół, 

 przestarzałe bariery ochronne zlokalizowane przy wejściach do 

szkół, 

 brak monitoringu w obrębie budynku przedszkola, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Lubicz 

 niewystarczająca liczba chodników, 

 brak oświetlenia ulicznego w wybranych punktach lub zły stan 

techniczny istniejącego oświetlenia, 

 brak progów zwalniających ruch w pobliżu szkół i przejść dla 

pieszych, 

 brak sygnalizacji pulsacyjnej w pobliżu skrzyżowań,  

 brak wyposażenia przystanków dla autobusów szkolnych w zatoki 

autobusowe, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Łabiszyn 

 brak zatok autobusowych na wszystkich przystankach 

autobusowych, 

 niewystarczająca liczba chodników oraz ścieżek rowerowych 

prowadzących do szkół,  

 zły stan techniczny istniejących chodników oraz ścieżek rowerowych, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Łubianka 

 zły stan techniczny nawierzchni niektórych dróg  
prowadzących do szkół, 

 brak wystarczającej liczby chodników i ścieżek rowerowych 
wzdłuż dróg prowadzących bezpośrednio do szkół, 

 brak  wyznaczonych przejść dla pieszych przy niektórych 
szkołach,  

 brak właściwego oznakowania pionowego oraz poziomego na 
drogach prowadzących do szkół, zwłaszcza w pobliżu przejść 
dla pieszych, 

 brak wyposażenia przystanków autobusowych w wiaty 
przystankowe, 

 brak parkingów dla rowerów, 

 zbyt mała liczba miejsc parkingowych przy szkołach lub ich 
brak, 

 niewystarczająca liczba oświetlenia ulicznego przy drogach 
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prowadzących do niektórych szkół, 

 brak programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Gmina Łysomice 

 niedostosowane przejść w pobliżu torów kolejowych do potrzeb 

bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, 

 brak zamontowanych barier ochronnych wzdłuż chodników ścieżek 

rowerowych, 

 brak zamontowanych progów zwalniających ruch pojazdów w 

pobliżu przejść dla pieszych oraz wejść do szkół, 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych w wiaty 

przystankowe i zatoki autobusowe, 

 zbyt mała liczba lamp oświetlenia ulicznego, zwłaszcza w pobliżu 

punktów przystankowych, 

 niewłaściwa organizacja ruchu w pobliżu obiektów szkolnych, 

 brak bądź niewystarczająca liczba parkingów przy poszczególnych 

placówkach oświatowych,  

 brak monitoringu dróg w pobliżu szkół, charakteryzujących się 

wysokim natężeniem ruchu drogowego, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Miasto Chełmża 

 brak sygnalizacji świetlnej na drogach o dużym natężeniu ruchu, 

 brak barier ochronnych oraz progów zwalniających ruch, 

 niedostosowanie organizacji ruchu oraz charakteru odcinków dróg 

prowadzących bezpośrednio do szkół, do potrzeb najmniej 

chronionych uczestników ruchu drogowego, 

 zły stan niektórych elementów infrastruktury technicznej, takich jak 
chodniki oraz infrastruktura drogowa, 

 niski poziom wyedukowania uczniów w zakresie bezpieczeństwa na 

drodze, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Nakło nad Notecią 

 zły stan techniczny niektórych dróg na terenie Gminy, 

 zbyt mała liczba chodników, 

 przestarzałe oraz niewystarczające oświetlenie ulic, 

 brak sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, zwłaszcza na 

drogach o dużym natężeniu ruchu, 

 niedostosowanie drogi do obiektów szkolnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

 brak barier ochronnych oddzielających istniejące chodniki od pasów 

ruchu, 

 brak zatok autobusowych i wiat przystankowych przy części 

przystanków autobusowych, 
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 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy szkołach, 

 brak wdrożonego kompleksowego programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

Gmina Nowa Wieś Wielka 

 brak ścieżek rowerowych przy drogach prowadzących do szkół, 

 brak sygnalizacji świetlnej na wybranych przejściach dla pieszych. 

 brak wdrożonego kompleksowego programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

Gmina Obrowo 

 niewystarczająca liczba chodników, 

 niewystarczające oświetlenie uliczne, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Osielsko 

 niewystarczająca liczba sygnalizacji świetlnej, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy obiektach 

szkolnych, 

 niewystarczająca liczba chodników wzdłuż dróg prowadzących  

do szkół, 

 zły stan techniczny istniejących chodników, 

 niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych prowadzących  

w kierunku szkół, 

 brak wystarczającej liczby zatok autobusowych oraz wiat 

przystankowych, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Sicienko 

 brak pętli autobusowych, zatok oraz wiat przystankowych, 

 niewystarczająca liczba chodników, 

 brak odgrodzenia terenów szkolnych od strony dróg publicznych, 

 brak właściwego oznakowania pionowego oraz poziomego  na 

drogach prowadzących do szkół, zwłaszcza w pobliżu przejść dla 

pieszych, 

 brak sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych, zwłaszcza na 

drogach o dużym natężeniu ruchu, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Miasto i Gmina Solec Kujawski 

 niewystarczająca liczba chodników oraz ścieżek rowerowych 
usytuowanych wzdłuż dróg prowadzących bezpośrednio do szkół, 

 zły  stan techniczny niektórych dróg  i chodników prowadzących do 
szkół, 

 brak wyposażenia przystanków autobusowych  w  zatoki 
autobusowe i wiaty przystankowe, 

 brak oświetlenia na drogach lub przestarzałe i niewystarczające 
oświetlenie uliczne,  

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych przy szkołach, 

 brak sygnalizacji świetlnej lub aktywnych znaków pionowych na 
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przejściach dla pieszych, zwłaszcza na drogach o dużym natężeniu 
ruchu, 

 niedostosowanie dróg i  wejść do obiektów szkolnych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, 

 brak systemu monitoringu na terenie  miasta, 

 niedostateczna  widoczność  uczestników ruchu pieszego i 
rowerowego na drogach, 

 niewystarczająca liczba stojaków na rowery. 

 brak wdrożonego kompleksowego programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Szubin 

 niewystarczająca  liczba chodników, 

 niewystarczająca liczba progów zwalniających ruch w pobliżu szkół i 

przejść dla pieszych, 

 niewystarczająca liczba miejsc parkingowych  przy obiektach 

szkolnych, 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych w zatoki 

autobusowe oraz wiaty przystankowe, 

 niewystarczające oświetlenie uliczne zarówno na terenie obiektów 

szkolnych, jak i na drogach prowadzących do szkół,  

 brak monitoringu na terenach szkół, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Gmina Wielka Nieszawka 

 drogi prowadzące do szkół są zbyt wąskie dla użytkowników, 

 niewystarczająca ilość chodników, 

 niewystarczająca ilość ścieżek rowerowych, 

 brak odseparowania ruchu pieszego i rowerowego, 

 brak barierek ochronnych izolujących ruch pojazdów 

mechanicznych, 

 brak monitoringu w pobliżu obiektów szkolnych, 

 brak zatok autobusowych oraz wiat przystankowych, 

 brak wdrożonego programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do 

szkoły”. 

Gmina Zławieś Wielka 

 brak chodników bądź ich zły stan nawierzchni w pobliżu niektórych 

szkół, 

 brak barier ochronnych wzdłuż istniejących chodników, 

 brak lub zły stan progów zwalniających w pobliżu w pobliżu szkół 

oraz przejść dla pieszych, 

 brak oznakowania przejść dla pieszych w pobliżu niektórych 

placówek oświatowych, 

 brak oznakowania na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich i 

powiatowych, 

 zbyt małe ograniczenie prędkości przy szkołach,  

 brak systemu monitoringu terenu szkół, 
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 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Powiat toruński 

 niewystarczająca liczba chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż 

dróg prowadzących do szkół, 

 brak połączeń między istniejącymi parkingami, 

 brak utwardzonych niektórych dróg prowadzących bezpośrednio do 

szkół, 

 brak stojaków dla rowerów, 

 niedostosowanie dróg i obiektów szkolnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych,  

 przestarzałe bariery ochronne zamontowane wzdłuż dróg 

prowadzących do szkół, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Powiat bydgoski 

 brak wyposażenia wszystkich przystanków autobusowych w zatoki 

autobusowe oraz wiaty przystankowe, 

 brak progów zwalniających przed przejściami dla pieszych, 

 zbyt mała liczba barier ochronnych w ciągach komunikacyjnych na 

wysokości wejść do szkół, 

 zbyt mała liczba chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż dróg 

prowadzących bezpośrednio do szkół, 

 brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, 

 przestarzałe oświetlenie uliczne, 

 brak wdrożonego kompleksowego  programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

Źródło: Opracowanie własne 
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3. Cele opracowania 

Projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły” należy do grupy projektów systemowych zdefiniowanych  

w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko – Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Projekt ten realizowany jest w ramach działania 1.2  Efektywność transportu 

publicznego Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

Przeprowadzona diagnoza podstawowych elementów infrastruktury wpływających na stan 

bezpieczeństwa w drodze do szkół funkcjonujących na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego pozwoliła na sformułowanie celów, których osiągnięcie przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa uczniów i młodzieży szkolnej. 

Wynikiem przedmiotowego opracowania ma być opracowany program działań, którego realizacja 

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Program by zapewnić kompleksowość 

podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa w drodze do szkoły będzie zbudowany z projektów  

o charakterze infrastrukturalnym oraz działań o charakterze profilaktycznym. 

Cele  opracowania pn. „Bezpieczna droga do szkoły” na terenie BTOF przedstawiono na schemacie. 
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Schemat 1. Cele opracowania pn. "Bezpieczna droga do szkoły" na terenie BTOF 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Diagnoza istniejącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa osób podróżujących do szkół i placówek 

oświatowych wyznaczyła kilka kluczowych obszarów, dla których konieczne jest wskazanie wyzwań  

oraz wyznaczenie celów do realizacji. Obszary i cele szczegółowe za pomocą które będzie realizowany 

program działań przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 50. Cele szczegółowe w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

Obszar Cele  

Infrastruktura drogowa oraz 
chodniki 

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez 
rozbudowę i modernizację sieci dróg i chodników prowadzących do szkół 

na terenie BTOF. 

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejazdach kolejowych 
poprzez ich przebudowę i reorganizację ruchu. 

Zapewnienie kompleksowego systemu połączeń poprzez uzupełnienie 
brakujących odcinków chodników prowadzących w kierunku szkół. 

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez 
odseparowanie ruchu pieszego oraz rowerowego w drodze do szkół. 

Ścieżki rowerowe 

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poprzez rozbudowę  
i poprawę stanu technicznego istniejącego systemu ścieżek rowerowych. 

Poprawa mobilności rowerzystów podążających w kierunku szkół 
poprzez zapewnienie systemu kompleksowych połączeń rowerowych. 

Oświetlenie uliczne 
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w kierunku 

szkół poprzez zwiększenie widoczności wskutek rozbudowy  
i modernizacji istniejącego systemu oświetlenia ulicznego. 

Sygnalizacja świetlna 
Poprawa bezpieczeństwa na drogach w kierunku szkół poprzez budowę 

nowej oraz modernizację istniejącej sygnalizacji świetlnej. 

Przejścia dla pieszych 

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę lub przebudowę 
przejść dla pieszych na drogach w kierunku szkół. 

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez 
zwiększenie liczby tzw. „Agatek”. 

Poprawa widoczności na przejściach dla pieszych poprzez likwidację 
przeszkód występujących w ich otoczeniu. 

Oznakowanie poziome i pionowe 
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg prowadzących do szkół 

poprzez uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego. 

Przystanki autobusowe 

Poprawa bezpieczeństwa uczniów korzystających z komunikacji 
autobusowej poprzez budowę zatok autobusowych oraz montaż wiat 

przystankowych w miejscach oczekiwania na przyjazd lub odjazd 
autobusów. 

Parkingi 
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez 
budowę nowych miejsc parkingowych przy obiektach szkolnych. 
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Bariery architektoniczne 
Poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w drodze do szkoły 

poprzez likwidację barier archi tonicznych na drogach i w pobliżu 
obiektów szkolnych. 

Źródło: Opracowanie własne 

Wyznaczone cele szczegółowe wskazują kierunki działań jakie należy podejmować aby podnieść 

bezpieczeństwo w drodze dom – szkoła - dom. Realizacja działań w poszczególnych obszarach 

pozwoli na podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, pieszego oraz pieszo – 

rowerowego, gdyż doprowadzi do eliminacji największych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w drodze 

do szkoły, ze względu na nieprawidłowo funkcjonującą infrastrukturę drogową. 

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku z poprawą stanu technicznego  

i rozwojem infrastruktury drogowej jest jednym z głównych celów niniejszego opracowania. 

Realizacja działań inwestycyjnych w ramach poszczególnych obszarów przyczyni się do zmniejszenia 

liczby wypadków drogowych i kolizji na drogach prowadzących do szkół na terenie BTOF. 

Jednoczesne ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń drogowych będzie miało swoje odzwierciedlenie 

także w poprawie statystyk dotyczących liczby poszkodowanych w tych zdarzeniach, zwłaszcza  

w grupie najmniej chronionych użytkowników dróg, w tym tych zmierzających do szkół. Wyznaczone 

cele mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunkach 

szkół i placówek oświatowych na terenie BTOF, a jednocześnie zwiększyć jakość użytkowanej 

infrastruktury i jej dostępność. Chodzi tutaj  zwłaszcza o osoby niepełnosprawne, które na swojej 

drodze spotykają nadal liczne bariery architektoniczne, utrudniające im dotarcie do szkoły,  

a jednocześnie zwiększające ich niebezpieczeństwo. Celem zaplanowanych działań jest zapewnienie 

wszystkim użytkownikom drogi do szkoły najwyższego poziom bezpieczeństwa. 

Program poprawy bezpieczeństwa opracowany w ramach niniejszego opracowania ma charakter 

kompleksowy. W związku z tym, że w diagnozie bezpieczeństwa w drodze do szkoły istotna jest 

infrastruktura, ale nie tylko. Bardzo duże znaczenie ma także podejmowanie działań  

o charakterze profilaktycznym, w możliwie najwyższym stopniu przygotowującym najmłodszych 

uczestników ruchu drogowego a zarazem najmniej chronionych, do bezpiecznej drogi do szkoły.  

W tym zakresie, jako cel wskazano wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga  

do szkoły”. Program ten ma zapewnić najmłodszym użytkownikom dróg odpowiednie wyposażenie  

w akcesoria zapewniające im odpowiednia widoczność na drodze, w tym kamizelki oraz odblaski. 

Dzięki temu uczniowie będą lepiej rozpoznawalni na drodze dla innych użytkowników, zwłaszcza  

o zmierzchu po zakończeniu zajęć lekcyjnych w godzinach popołudniowych oraz w okresie jesienno – 

zimowym. 
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4. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych oraz szacunkowy budżet 

projektów 

Celem przedmiotowego dokumentu jest opracowanie programu działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym oraz pieszo – rowerowym.  Diagnozy stanu istniejącego 

wynika, że na terenie BTOF bezpieczeństwo w drodze do szkoły wymaga poprawy.  

Poszczególni członkowie BTOF wskazali propozycje potrzeb inwestycyjnych, które powinny być 

zaspokojone by w zwiększyć bezpieczeństwo w drodze do szkoły.  

Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Bydgosko – Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły” przedstawiły potrzeby 

 w zakresie inwestycji mających przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczniów na trasie dom – 

szkoła – dom. Zgłoszone pogrzeby inwestycyjne zostały posegregowane w następujące kategorie 

przedmiotowe: 

 Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach 

niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego przejść dla pieszych, przejazdów 

dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły, 

 Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi 

komunikacyjne w drodze do i ze szkoły, 

 Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne  

w drodze do i ze szkoły, 

 Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść 

dla pieszych i ciągów pieszych prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły, 

 Budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach, 

 Likwidacji dodatkowych barier architektonicznych, 

 Poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, 

 Montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu, 

 Instalacji stojaków rowerowych w miejscach gdzie może odbywać się ruch rowerowy. 

 Instalacji elementów małej architektury, 

 Wdrożenie programu profilaktycznego „bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, 

zakup kamizelek i odblasków). 

Oprócz wskazanych kategorii w celu usystematyzowania inwestycji wyodrębniono jeszcze kategorię 

pozostałe, w której to znalazły się inwestycje w zakresie oznakowania, parkingów oraz przystanków 

autobusowych, jak również pozostałe niedające się zakwalifikować do żadnej z wymienionych grup. 

W poniższej tabeli przedstawiono  zestawienie potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez 

poszczególnych członków BTOF wraz z szacunkowym budżetem poszczególnych działań. 
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Tabela 51. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF - Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego przejść 

dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły 

Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego 

przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły 
Koszty 

Miasto Bydgoszcz 
Zespół Szkół nr 12  

 Budowa ronda - skrzyżowanie ulic Stawowa - Broniewskiego 
500 000,00 zł 

Miasto Toruń 

 Wyznaczenie ulicy Moczyńskiego jako jednokierunkowej - kierunek ruchu od ulicy Długiej wraz z 
uspokojeniem ruchu i wyznaczeniem strefy tempo 30 oraz z zachowaniem dwukierunkowego 
ruchu dla rowerów. 

 Wyznaczenie ulicy Mohna jako jednokierunkowej - kierunek ruchu od ulicy Długiej wraz z 
uspokojeniem ruchu i wyznaczeniem strefy tempo 30 oraz z zachowaniem dwukierunkowego 
ruchu dla rowerów. 

10 000,00 zł 

 

72 090,00 zł 

Gmina Koronowo  Poprawa stanu dróg prowadzących do placówek oświatowych  (np. remont nawierzchni, 
pobocza itp.) 

1 000 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn 
 Ul. Nadnotecka: remont jezdni (kostka lub asfalt) 

 Ul. Wspólna: remont jezdni (kostka lub asfalt) 

 Ul. Odrodzenia:  remont jezdni (kostka lub asfalt) 

176 000,00zł 

320 000,00 zł 

168 000,00 zł 

Gmina Dąbrowa Chełmińska Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Osielsko 
Zespół Szkół w Osielsku 

 Przebudowa skrzyżowania ulic Kolonijnej i Słonecznej polegająca na poszerzeniu chodnika oraz 
przesunięciu przejścia dla pieszych poza zakręt i skrzyżowania. 

220 000,00 zł 

Gmina Białe Błota Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Solec Kujawski 

Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 

 Przebudowa istniejącego skrzyżowania ulic Tartacznej i marsz. J. Piłsudskiego  polegająca na 
podniesieniu  skrzyżowania celu spowolnienia ruchu.  

Szkoła Podstawowa nr 4 i Gimnazjum nr 2 

 Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ( ul. Ugory i ul.  Powstańców ) z drogą wojewódzką nr 

249 (ul. Leśna) stanowiącego fragment drogi do szkoły pod względem poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz skomunikowania ścieżek rowerowych i chodników,  uruchomienie 

 

 

50 000,00 zł 

 

 

 

1 000 000 zł 
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Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego 

przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły 
Koszty 

sygnalizacji świetlnej  

Miasto i Gmina Nakło nad 

Notecią 

 Przebudowa przejazdu kolejowego w Nakle nad Notecią 

 Przebudowa wschodniego i zachodniego skrzyżowania ul. Powstańców Wlkp. w Nakle nad 
Notecią 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Potulickiej i ul. Bydgoskiej w Nakle nad Notecią 

 Przebudowa przejazdu kolejowego: ul. Dąbrowskiego – ul. Staszica – swobodny przejazd z ul. 
Staszica w ul. Dąbrowskiego w Nakle n/Not 

 Przebudowa wjazdu z ul. Bydgoskiej na obwodnicę w Nakle nad Notecią 

1 000 000,00 zł 

1 200 000,00 zł 

1 200 000,00 zł 

1 000 000,00 zł 

500 000,00 zł 

Gmina Dobrcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka 

 Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonie niebezpiecznych z 
punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych, przejazdów dla 
rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły - skrzyżowanie ul. 
Łabiszyńskiej i Powst. Wlkp. lub na przejściu dla pieszych w pobliżu Przedszkola. 

 

 

1 000 000,00 zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo Pomorskie 

 

 Budowa chodnika wraz z poprawą istniejącego stanu drogi gminnej – od skrzyżowania drogi 
gminnej nr 110103C zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 196 z drogą wojewódzką nr G649 
relacji Kowalewo Pomorskie – Chełmża, 

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim  

 Namalowanie pasów dla pieszych na ulicy Jana Pawła II przy Publicznym Gimnazjum w 
Kowalewie Pomorskim. 

SP Wielka Łąka  

 wyznaczenie przejścia dla pieszych przy głównej bramie do szkoły 

 

800 000,00 zł 

 

 

 

 

2 500,00 zł 

 

 

2 500,00 zł 

Gmina Lubicz Złotoria  484 000,00zł 
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Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego 

przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły 
Koszty 

 przebudowa jezdni ul. Szkolna dł. 0,760 km 

 przebudowa jezdni ul. Flisacka  dł.0,130 km,  

 przebudowa jezdni ul. Ciechocińska dł.0,360 km, 

 przebudowa jezdni ul. Wodniacka dł. 0,210 km, 

 przebudowa jezdni ul. Nieszawska dł.0,120 km, 

 

Grębocin 

 przebudowa jezdni ul. Szkolna dł.0,370 km 

 przebudowa jezdni od Szkoły- przy kościele - do drogi kraj. nr 15 dl.0,830 km 

 

Lubicz Dolny 

 przebudowa jezdni ul. Szkolnej dł.0,170 km. 

73 000,00zł 

202 000,00 zl 

118 000,00 zl 

68 000,00 zl 

 

180 000,00 zł 

300 000,00 zł 

 

 

96 000,00 zł 

Gmina Łubianka 

 Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka – Łubianka na odcinku z 

Łubianki do Bierzgłowa wraz z budową ronda na skrzyżowaniu w/w drogi z drogą wojewódzką 

nr 553 

 Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno na odcinku ul 

Kazimierza  Wielkiego w Wybczu. 

 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Brąchnowo – Chełmża wraz ze ścieżką pieszo - 
rowerową (ul Niepodległości, ul. Lipowa) 

 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Brąchnowo - Kowróz (ul. Św. Floriana) 

 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Biskupice - Warszewice (ul. Cicha, ul. Jana III 
Sobieskiego i ul. Zdrojowa). 

500 000,00 zł 

 

 

 

300 000,00 zł 

 

1 000 000 zł 

 

800 000,00 zł 

500 000,00 zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Steklinie 

 Poszerzenie drogi gminnej nr 10115C (od drogi krajowej nr 10 do wjazdu do szkoły od strony 

drogi gminnej nr 101115C) w celu utworzenia pasa ruchu dla pieszych. 

100 000,00 zł 

 Szkoła Podstawowa w Makowiskach 20 000,00 zł 
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Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego 

przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły 
Koszty 

 Utwardzenie wewnętrznej drogi dojazdowej o długości ok.100 m. 

Gmina Miasto Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Wielka Nieszawka 

 Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg lokalnych w rejonach 

niebezpiecznych z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Przebudowa przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących 

fragment drogi do szkoły . 

100 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice  Budowa przejścia podziemnego lub nadziemnego (przez tory kolejowe i drogę krajową nr 91) 
przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 552 i drogi krajowej 91 w miejscowości Łysomice  

3 500 000,00  zł 

Powiat Toruński 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

 Przebudowa drogi krajowej nr 15 w miejscowości Gronowo na odcinku wzdłuż działki nr 67/34 
polegająca na wyodrębnieniu lewoskrętu z wjazdem do szkoły, przebudowa chodnika od 
najbliższego przystanku autobusowego komunikacji podmiejskiej oraz budowa ścieżki 
rowerowej  

 Budowa drogi łączącej istniejące parking 

 Przebudowa wjazdu na teren szkoły, utwardzenie parkingu i drogi dojazdowej  
do budynków warsztatów szkolnych 

 

310 000,00 zł 

600 000,00 zł 

1 200 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 2. Przebudowa infrastruktury drogowej układu podstawowego dróg w rejonach niebezpiecznych z punktu widzenia ruchu drogowego przejść dla pieszych, 
przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań stanowiących fragment drogi do szkoły -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 52. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF - Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły 

Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Szkoła Podstawowa nr 9 

 Utwardzenie ulicy Tatrzańskiej,  

 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Tatrzańskiej;  

 Utwardzenie  ulicy Karkonoskiej,  

 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Karkonoskiej.  

 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Geodetów oraz wzdłuż ulicy Sudeckiej do ulicy 

Tatrzańskiej. 

 Modernizacja chodników dla pieszych na ul. Cichej (od ul. Kamiennej do 

Sułkowskiego);  

 Remont dywanika asfaltowego stanowiącego wejście do placówki od ul. Cichej. 

Szkoła Podstawowa nr 28 

 Budowa dróg rowerowych z przebudową chodników wokół szkoły - Ul. 

Baczyńskiego. 

Szkoła Podstawowa nr 46 

 budowa chodników i modernizacja jezdni 

 budowa chodnika pomiędzy ulicą Zdrowotną, a kompleksem zabawowym( za 

garażami ), 

 uporządkowanie lub wykonanie nowych ścieżek spacerowych w kompleksie 

leśnym 

 obniżenie progów chodnikowych przy przejściach dla pieszych – ul. Wojska 

Polskiego 

 Naprawa nawierzchni chodnika prowadzącego do szkoły od ulicy Gdańskiej 

Szkoła Podstawowa nr 56 

 

1 200 000,00 zł 

300 000,00 zł 

500 000,00 zł 

200 000,00 zł 

 

157 500,00 zł 

 

20 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

 

 

 

300 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

 

185 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

 Przebudowa dróg (poszerzenie) i budowa chodników - ulice: Bośniacka, Słowiańska, 

Grzmota-Skotnickiego 

Zespół Szkół nr 4 

 budowa chodników wokół szkoły - obszar wokół terenu szkoły, ku Wiatrakom 11-13 

 budowa chodników między blokami ku Wiatrakom 11-13 

 budowa ścieżek rowerowych prowadzących do szkoły obszar wokół terenu szkoły ku 

Wiatrakom 11-13 

Zespół Szkół nr 8 

 budowa chodnika wzdłuż ulicy Nakielskiej 

 budowa ścieżki rowerowej w ul. Nakielskiej 

Zespół Szkół nr 18 

 budowa chodnika wzdłuż ul. Toruńskiej - od skrzyżowania ul. Toruńska i Sadowa do ul. 

Plątnowskiej 

Zespół Szkół nr 25 

 Budowa i przebudowa chodników i dróg stanowiących ciągi komunikacyjne- wzdłuż 

rzeki Brdy od mostu Solidarności do Mostu Klenczona, dalej w kierunku ulicy Św. 

Trójcy;  

 budowa chodników i drogi przeciwpożarowej od ulicy Czartoryskiego w kierunku 

dojścia/ dojazdu do ZS nr 25 Mistrzostwa Sportowego im. B. Malinowskiego w 

Bydgoszczy  

Zespół Szkół nr 32 

 Poszerzenie chodników w ciągu ulicy  Jaskółczej, Kruczej, Kossaka 

 Budowa ścieżek rowerowych w ciągu ulicy  Jaskółczej, Kruczej, Kossaka 

Zespół Szkół nr 5 

 Budowa nowego chodnika dla pieszych od ul. Gałczyńskiego do ul. Stawowej wzdłuż 

80 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 

10 000,00 zł 

750 000,00 zł 

 

 

750 000,00 zł 

510 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

 

 

 

100 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

 

 

 

250 000,00 zł 

80 000,00 zł 

 

 

80 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

ogrodzenia szkoły 

Zespół Szkół nr 26 

 budowa chodnika przy ul. Glinki od strony Szkoły Podoficerskiej, 

Zespół Szkół nr 22 

 Budowa ciągów pieszych - chodników na całej długości  ul. Opławiec i Smukalska 

Zespół Szkół nr 58 

 wykonanie drogi rowerowej prowadzącej do szkoły - przesmyk od ul. Gdańskiej między 

nr 51 a 53 

Szkoła Podstawowa 65 

 Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy budynkiem głównym SP65 ul. Duracza 7 a 

budynkiem filii ul. Rzeźniackiego 7 

Szkoła Podstawowa nr 66 

 Budowa ścieżki rowerowej z osiedla Eskulap w Czarnówku do ulicy Z. Berlinga do 

budynku Szkoły Podstawowej nr 66. 

Zespół Szkół nr 7 

 Budowa ścieżki rowerowej ul. Waryńskiego, ul. Stawowa, ul Koszarowa i przyległe 

 Poprawa jakości stanu chodników przy ul. Waryńskiego, ul. Stawowa, ul. Koszarowa 

Zespół Szkół nr 16 

 Połączenie Osowej Góry z Czyżkówkiem - trasa rowerowa lasem 

Zespół Szkół nr 21 

 budowa drogi rowerowej przy ul. Bałtyckiej, od Curie-Skłodowskiej do ul. Kamiennej 

Zespół Szkół nr 23  

 Wytyczenie drogi dla rowerów na ulicy Nakielskiej - ulica Nakielska na odcinku od 

Pijarów do Tańskich 

675 000,00 zł 

 

 

200 000,00 zł 

 

800 000,00 zł 

 

 

 

1 000 000,00 zł 

 

 

 

2 000 000,00 zł 

 

 

200 000,00 zł 

1 000 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

 

450 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

 Wymiana chodnika przed budynkiem szkoły- ul. Nakielska 

Zespół Szkół nr 29 

 budowa dróg rowerowych przy ZS 29 ul. Słoneczna 26 oraz ZSM nr 2 ul. Słoneczna 19. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 

 Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Sułkowskiego 

Szkoła Podstawowa nr 36 

 budowa ścieżek rowerowych -  1-skrzyżowanie  ul. Saperów i Poprzecznej 3- 

skrzyżowanie ul. Żeglarskiej i Średniej 

Szkoła Podstawowa nr 46 

 budowa ścieżek rowerowych przy SP46 - ulica Zdrowotna - Kombatantów, ulica 

Zdrowotna- BBON, ulice Szpitalna-Zdrowotna, Dobrzyńskiego 

Szkoła Podstawowa nr 41 

 Budowa ścieżki rowerowej łączącej Stare Miasto ze Szwedrowem – Długa- Zbożowy 

Rynek-Wiatrakowa Traugutta 

 Wytyczenie drogi rowerowej na ulicy Wiatrakowej. 

Szkoła Podstawowa nr 20 

 Utworzenie ścieżki rowerowej, 

 Przebudowa chodnika na ul. Grabowej i wejścia do szkoły, 

Gimnazjum nr 20 

 budowa drogi rowerowej ulice: Wojska Polskiego, Karpacka, Ujejskiego 

Zespół Szkół nr 22 

 budowa ścieżki rowerowej na całej długości  ul. Opławiec i Smukalska 

Zespół Szkół nr 12 

 budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Stawowej 

 

200 000,00 zł 

 

1 000 000,00 zł 

 

 

1 000 000,00 zł 

 

 

2 000 000,00 zł 

 

 

 

200 000,00 zł 

 

80 000,00zł 

 

200 000,00 zł 

 

3 000 000,00 zł 

1 700 000,00 zł 

 

 

270 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

 Remont chodnika na drodze ulicy Stawowej 

Zespół Szkół nr 30 

 Budowa chodnika prowadzącego ze szkoły do bramki ewakuacyjnej wraz z podjazdem 

dla osób niepełnosprawnych oraz barierkami.                                                                                                                    

 Budowa chodnika wraz z zabezpieczeniem dla niepełnosprawnych prowadzącego od 

drogi głównej do wejścia bocznego szkoły.                                              

 Budowa chodnika od ul. Brzozowej do ul. Jesionowej 3a i przejścia dla pieszych. 

Zespół Szkół Podstawowych nr 1 

 Budowa nowego chodnika dla pieszych. 

Szkoła Podstawowa nr 58 

 Naprawa nawierzchni chodnika w drodze do szkoły od ulicy Gdańskiej 

Szkoła Podstawowa nr 65 

 Budowa chodnika pomiędzy budynkiem głównym SP65 ul. Duracza 7 a budynkiem filii 

ul. Rzeźniackiego 7 

 Poprawa jakości chodników wokół placówki przy ulicy Duracza 

Gimnazjum nr 5 

 Modernizacja chodnika prowadzącego do szkoły - wejście do szkoły - Kragujewca - X. 

Dunikowskiego 

Szkoła Podstawowa nr 2 

 Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego 

Szkoła Podstawowa nr 14 

 Przebudowa chodnika, modernizacja nawierzchni wzdłuż ul. Żmudzkiej. 

Zespół Szkół nr 6 

 zmodernizowanie chodnika i krawężników, 

100 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

 

 

200 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

 

 

 

100 000,00 zł 

 

150 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

 naprawa nawierzchni placów przyszkolnych 

Szkoła Podstawowa nr 41 

 Przebudowa chodnika na łuku ulicy Traugutta naprzeciwko Placówki opiekuńczo - 
wychowawczej. 

Miasto Toruń 

Przedszkole Miejskie nr 8  

 Naprawa nawierzchni chodników wzdłuż placówki. Wymiana starej nawierzchni 

zaplecza gospodarczego rampy i chodników prowadzących do przedszkola  

Przedszkole Miejskie nr 10 

 Modernizacja drogi dojazdowej bezpośrednio przylegającej do terenu PM10 oraz 

budowa chodników stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do przedszkola przy 

ulicy Rydygiera 10 - 14.                                                                                                                                       

 Wymiana nawierzchni betonowej oraz chodników na terenie PM11. 

Przedszkole Miejskie nr 17 

 Budowa i przebudowa chodników stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i z 

PM17, ułożenie chodnika przed i na terenie PM 17 z drogami dojazdowymi.  

Szkoła Podstawowa nr 5 

 Wybudowanie chodnika po wschodniej stronie  i wyłożenie polbrukiem chodnika wraz z 

barierkami po stronie zachodniej ul. Hurynowicz;  

Szkoła Podstawowa nr 7 

 Przebudowa chodnika prowadzącego do budynku szkoły od ul. Gałczyńskiego oraz 

wymiana nawierzchni prowadzącej od ul. Bema do budynku Szkoły Podstawowej nr 7. - 

Szkoła Podstawowa nr 13 

 Zastąpienie starej, asfaltowej nawierzchni  ciągu komunikacyjnego przy placu zabaw na 

nową.   

 Remont drogi ewakuacyjnej  dla przejazdu Straży Pożarnej ze szczytu budynku na tyłach 

 

100 000,00 zł 

 

 

 

100 000,00  zł 

 

 

50 000 zł 

 

 

150 000 zł 

 

 

50 000 zł  

 

 

 

50 000 zł 

 

 

50 000 zł 

 

 

50 000 zł  
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

sali gimnastycznej 

Szkoła Podstawowa nr 32 

 Wymiana nawierzchni płyt betonowych na terenie SP32 i budowa ciągów 

komunikacyjnych wewnętrznych,  

 Od strony ul. Stamma wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ogrodzenia szkolnego przy 

parkingu oraz oznaczenie przejść dla pieszych na wjazdach do parkingów i obiektów 

handlowych,  

Zespół Szkół nr 7 

 Poszerzenie chodnika wzdłuż ul. Batorego. 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 

 Wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie chodników na ulicy Batorego od ulicy 

Kościuszki do ulicy Towarowej. 

Zespół Szkół Technicznych 

 Modernizacja chodników wokół budynku szkoły ul. Legionów, Dekerta, Bawarczyków. 

 

 

 

 100 000 zł 

 

100 000 zł 

 

 

 

50 000 zł 

 

 

50 000 zł 

 

 

100 000 zł 

 

 

Gmina Koronowo  Budowa brakującej infrastruktury w zakresie chodników oraz ścieżek rowerowych. 2 000 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn 

ul. Nadnotecka: 

 remont chodników (kostka)  

ul. Wspólna: 

 remont chodników (kostka) 

ul. Odrodzenia: 

 remont chodników (kostka) 

 

80 000,00 zł 

 

120 000,00 zł 

 

90 000,00 zł 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 
Szkoła Czarże  

 Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż ul. Nowej, długość poszczególnej 
261 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

infrastruktury po 870 m, 

Gmina Osielsko 

Zespół Szkół w Osielsku 

 Przebudowa chodnika i budowa zatoki postojowej wzdłuż ulicy Tuberozy na wysokości 

szkoły i hali sportowej. 

 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Centralnej, Kolonijnej i Słonecznej z 

przejazdem przez Szosę Gdańską 

 Przebudowa przejścia lub budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia kościoła oraz 
poszerzenie chodnika przy plebani (w miejscu tym już wcześniej dochodziło do 
potrąceń pieszych). 

Szkoła Podstawowa – Niemcz 

 Budowa ścieżki rowerowej z Niemcza w kierunku do Żołdowa, ul. Bydgoska 

310 000,00 zł 

 

1 000 000,00 zł 

200 000,00 zł 

150 000 zł 

 

Gmina Białe Błota 

 Budowa ścieżki rowerowej na trasie Łochowo szkoła – Drzewce. 

 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szosa Bydgoska w Łochowie na odcinku szkoła – 

istniejąca ścieżka rowerowa prowadząca do Lisiego Ogona. 

 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Górnonoteckiego w okolicach śluz Łochowo i 

Lisi Ogon oraz połączenie z istniejącym systemem tras rowerowych. 

 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kanału Górnonoteckiego na odcinku z Łochowa do 

Dębinka wraz z infrastrukturą: ławki, kosze, tablice informacyjne. 

800 000 zł 

 

688 000 zł 

 

160 000 zł 

 

200 000 zł 

Gmina Solec Kujawski 

 Budowa ścieżki rowerowej z Osiedla Leśnego do Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum 

Publicznego nr 2 ( wzdłuż ul. Leśnej, Prostej, Wiejskiej i Łąkowej – około 3,58 km)  

 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Tartacznej,  

 Budowa ścieżki rowerowej z os. Toruńskiego do Gimnazjum nr 2 i Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych – skomunikowanie z istniejącymi ścieżkami – 0,9 km 

1 790 000,00 zł 
 

 
80 000,00 zł 

 

 

450 000,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią  Budowa chodnika od skrzyżowania ul. Mroteckiej z ul. Nową do  nowego ronda w Nakle  

266 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

nad Notecią 

 budowa chodnika po stronie wschodniej od przejazdu do ul. Nowej w Nakle nad 

Notecią 

 Modernizacja chodników wzdłuż ul. Długiej w Ślesinie; od skrzyżowania ul. Nakielskiej 

wzdłuż ul. Kazińskiej w Ślesinie do Kazina  

 Modernizacja chodnika głównego od ul. Spacerowej do wejścia do Przedszkola  w 

Paterku (teren przedszkola) 

 Budowa chodnika od ul. Spokojnej do drogi nr 246 w Paterku 

 

294 000,00 zł 

 

42 000,00 zł 

 

21 000,00 zł 

 

28 000,00 zł 

Gmina Dobrcz 

Zespół Szkół w Wudzynie, Ul. Zamkowa 12, 86-022 Wudzyn 

 Budowa i przebudowa chodników i dróg rowerowych stanowiących ciągi 

komunikacyjne w drodze do i ze szkoły. 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych, Ul. Szkolna 6, 86-022 Strzelce Górne 

 Budowa ścieżki rowerowej do Strzelec Dolnych lub chodnik. 

Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Kozielec. 

 Budowy i przebudowy chodników i dróg rowerowych stanowiących ciągi 

komunikacyjne w drodze do i ze szkoły. 

 

60 000,00 zł 

 

 

 

544 000,00 zł 

 

 

60 000,00zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka 
 Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie – wzdłuż ul. 

Zabytkowej w kierunku Przyłęk.  
504 000,00 zł 

Gmina Sicienko 

 Wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1909C Krukówko - Witoldowo na 

wysokości Szkoły Podstawowej w Samsiecznie, 

 Wybudowanie chodnika w rejonie pętli autobusowej do  Szkoły Podstawowej w 

Trzemiętowie,  

 Przebudowa chodnika od wiaty do budynku Zespołu Szkół w Wojnowie 

 Przebudowa chodnika od wiaty do budynku Zespołu Szkół w Sicienku 

70 000,00 zł 

 

 

70 000,00 zł 

 

28 000,00  zł 

28 000,00  zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

Gmina Szubin 

Zespół Szkół w Szubinie 

 przebudowa chodnika na ul. Tysiąclecia i wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, 

 wykonanie nowego wjazdu na teren szkoły wraz z chodnikiem tj. wykonanie chodnika 

od wjazdu do budynku szkoły 

Szkoła Podstawowa w Królikowie 

 budowa chodnika od strony boiska sportowego (trawiastego) 

 

147 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

28 000,00 zł 

Powiat Bydgoski 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, budynek przy ul. 29 

listopada 7: 

 Budowa chodnika wzdłuż ul. 29 Listopada 7, 

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie: 

 budowa chodników przy budynku szkolnym nr 1 i 3 

Inne: 

 Budowa chodnika przy szkole w Witoldowie (DP 1521C) 

 Budowa chodnika przy szkole w Sitowcu (DP 1511C) 

 

 

77 000,00 zł 

 

 

28 000,00 zł 

 

50 000 zł  

50 000 zł  

Gmina Kowalewo Pomorskie 

 Budowę chodnika z Pluskowęs do Dylewa– stanowiącej ciąg komunikacyjny w drodze 

do szkoły. 

 SP Wielkie Rychnowo – budowa chodnika łączącego drogę dojazdową  do szkoły z 

główną drogą na której znajduje się chodnik, na odcinku od szkoły do kaplicy. 

 

364 000,00 zł 

 

70 000,00 zł 

Gmina Lubicz 

Grębocin ul. Szkolna i ul. Poprzeczna  

 chodni dwustronny( o dł.430 mb x 2=860 mb – ul. Poprzeczna – do ul. Toruńskiej – do 
ul. Szkolnej) 

 chodnik jednostronny (o dł.170 mb na ul. Szkolnej w Grębocinie) 

 

120 400,00 zł 

 

40 800,00 zł 

Gmina Łubianka 
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Biskupice – Warszewice – 

Kończewice (ul. Ks. Frelichowskiego, ul. Kasztanowa).  

100 000,00 zł 

 

210 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nawra - Wybcz (ul. 

Kazimierza Wielkiego) 

 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Bierzgłowo – Łubianka (ul. 

Ks. Z. Ziętarskiego i ul. Bydgoska). 

 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Brąchnowo – Pigża (ul. 

Niepodległości, ul. Gzeli, ul Św. A. Boboli) – w Pigży znajduje się szkoła podstawowa, a 

w Brąchnowie znajduje się gimnazjum. 

 

180 000,00 zł 

 

 

290 000,00 zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Budowa przy ulicy szkolnej chodnika o długości ok. 200 m od zjazdu z drogi krajowej nr 

10 w kierunku Szkoły Podstawowej, 

 Wymiana w części ulicy Szkolnej nawierzchni chodników - około 300m, 

Szkoła Podstawowa w Osówce: 

 Budowa chodnika długości ok. 600 m wzdłuż drogi powiatowej nr 2045CI 2046C, 

Szkoła Podstawowa w Mazowszu 

 Budowa przy drodze powiatowej nr 2132C chodników w kierunku szkoły o długości ok. 

500m 

 

28 000 zł 

 

42 000 zł 

 

84 000 zł 

 

70 000 zł 

Gmina Miasto Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Chełmża 

 Dojazd do Gimnazjum w Głuchowie:  Budowa chodnika/drogi rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 1629 C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo w miejscowości Głuchowo na 

odcinku o długości ok. 800 mb; 

 Dojazd do Gminnej Biblioteki oraz Szkoły Podstawowej w Zelgnie:  Budowa 

chodnika/drogi rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 551  na odcinku  Pluskowęsy – 

Zelgno o długości ok. 4500 mb;    

 Dojazd do szkoły podstawowej w Sławkowie: Budowa chodnika/drogi rowerowej przy 

drodze wojewódzkiej nr  499  w miejscowości Sławkowo centrum na odcinku o długości 

480 000,00 zł 

 

 

 

1 350 000,00 zł 

 

 

120 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

400 mb; 

 Dojazd do gimnazjum w Pluskowęsach:  budowa chodnika/drogi rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 649 C   na odcinku Zalesie – Kiełbasin – Mlewo o długości  ok 4000 mb; 

 Dojazd do Szkoły Podstawowej w Grzywnie i Sławkowie oraz dojazd do Małej Szkoły w 

miejscowości Brąchnówko: budowa chodnika/ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej Sławkowo – Kuczwały – Grzywna – Browina na odcinku o długości 7000 

mb; 

 Dojazd do szkoły podstawowej w Kończewicach 

 Budowa chodnika/ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 551  na odcinku 

Kończewice – Nawra – Wybcz o długości ok. 7000 mb; 

 Budowy chodnika/ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej 2016 C Kończewie – 

Warszewice na odcinku o długości ok 1200 mb; 

 

1 200 000,00 zł 

 

 

2 100 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

2 100 000,00 zł 

 

 

360 000,00 zł 

Gmina Zławieś Wielka 

ZS - Zławieś Wielka 

 Wymiana nawierzchni chodników i placu przy głównym budynku szkoły  

 Budowa drogi rowerowej do i ze szkoły 

ZS - Rzęczkowo 

 Budowa chodnika wzdłuż zbocza tzw. ,,Góry Rzęczkowskiej” 

 Budowa drogi rowerowej do i ze szkoły 

SP -  Łążyn 

 Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 546 

 Modernizacja i nowe chodniki w miejscach, gdzie ich nie ma wzdłuż drogi na terenie 

wsi. 

 Budowa drogi rowerowej do i ze szkoły 

SP -  Siemoń 

 Wymiana nawierzchni chodnika od budynku szkolnego do budynku gospodarczego 

 

56 000,00 zł 

70 000,00 zł 

 

 

224 000,00 zł 

70 000,00 zł 

 

 

70 000,00 zł 

 

150 000 zł 

 

70 000 zł 

 

50 000 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

 Budowa drogi rowerowej do i ze szkoły 

SP – Przysiek 

 Budowa drogi rowerowej do i ze szkoły 

SP –Górsk 

 Budowa drogi rowerowej do i ze szkoły 

 

70 000 zł 

 

70 000 zł 

 

70 000 zł 

Gmina Wielka Nieszawka 
 Budowa i przebudowa  chodników i dróg rowerowych stanowiących ciągi 

komunikacyjne w drodze do i ze szkoły. 

100 000,00 zł 

Gmina Obrowo 

 Budowa chodnika z miejscowości Dobrzejewice (od cmentarza do miejscowości Łążyn 

II.(Długość chodnika ok. 3km 

 Budowa chodnika z miejscowości Dobrzejewice (przy sadzwce) do miejscowości Zawały 

(do figurki). Długość 1,5 km 

 Budowa chodnika w miejscowości Osiek nad Wisłą (od skrzyżowania do osiedla)w 

kierunku Wisły. Długość chodnika około 1,5 km 

 Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka od skrzyżowania drogi krajowej nr 10 w 

kierunku lasu, ul. Leśna. Długość chodnika około 2 km. 

 Budowa chodnika w miejscowości Głogowo ul. Jaskółcza w kierunku miejscowości 

Lubicz (od strugi - strona południowa)wzdłuż drogi rajowej nr 10. Długość chodnika 

około 2,10 km 

 Budowa chodnika z miejscowości Dobrzejewice do miejscowości Ciechocin (wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 569. Długość chodnika około 3,5 km 

 Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka od ul. Szkolnej do ul. Truskawkowej. 

Długość chodnika ok. 1 km 

 

420 000,00 zł 

 

210 000,00 zł 

 

210 000,00 zł 

 

280 000,00 zł 

 

210 000,00 zł 

 

490 000,00 zł 

 

 

180 000 zł 

Gmina Łysomice 
 Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Łysomice,  

 Budowa chodników na terenie gminy Łysomice, 
20 000 000,00 zł 
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Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

Powiat Toruński 

Zespół Szkół w Chełmży, Szkoła Muzyczna w Chełmży  

 Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Hallera. 

Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży 

 Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyszyńskiego na odcinku ulicy  prowadzącej do szkoły  i 

przebudowa parkingu przy szkole 

 

100 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 3. Budowa i przebudowa chodników i ścieżek rowerowych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 53. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF - Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły 

Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Szkoła Podstawowa nr 58 

 Budowa sięgacza ulicy Pomorskiej na wysokości ul. Kwiatowej 

 Naprawa nawierzchni jezdnej oraz wykonanie równej nawierzchni drogi wewnętrznej prowadzącej do 

szkoły od ulicy Gdańskiej 

Zespół Szkół nr 8 

 Budowa ulic na osiedlu. Budowa głównego ciągu komunikacyjnego do szkoły ulicę Pijarów na całej 

długości (500 m)  

 Budowa nawierzchni utwardzonej oraz chodnika. Ulica Zapłotek (200 m). Kolejne ulice to Wiosenna (300 

m), Szczytowa (500 m), Jagodowa (300m ) Jeżynowa (500 m), Wejcherowska (400 m), Malinowa (150 m). 

Zespół Szkół nr 23 

 Utwardzenie ulic  na drogach gruntowych na Miedzyniu na odcinku Pijarów – Tańskich. 

Zespół Szkół nr 25 

 utwardzenie drogi ewakuacyjnej za salą gimnastyczną. 

Zespół Szkół nr 29 

 Utwardzenie ulicy Syrokomli 

Zespół Szkół nr 30 

 Przebudowa drogi dojazdowej ( ewakuacyjnej ) i chodnika prowadzącego od drogi głównej do 

budynku szkoły ( wejście główne ).                                                                                                                             

 Przebudowa dojazdu do szkoły przebiegającego wzdłuż budynku szkoły.        

Zespół Szkół nr 32  

 Poprawa jakości wjazdu i nawierzchni prowadzące do szkoły przy ulicy Kruczej 5 

Szkoła Podstawowa nr 65 

 

30 000 zł 

 

80 000 zł 

 

 

 

750 000 zł 

 

3 500 000 zł 

 

 

4 500 000 zł 

 

 

800 000 zł 

 

750 000 zł 

 

500 000 zł 

 

700 000 zł 

 

 

500 000 zł 

 

1 500  000 zł 
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Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

 Budowa drogi dojazdowej do szkoły i parkingu dla rodziców dzieci z ograniczeniami ruchowymi – ul. 

Duracza 7 

Szkoła Podstawowa nr 20 

 Wykonanie skrętu z ul Kamiennej w ul. Grabową i wyjazd na Kamienną 

Gimnazjum nr 5 

 Wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze prowadzącej do schodów -prowadzące do ul. 

Sucharskiego 4 

Gimnazjum nr 23 

 Poprawa nawierzchni ulicy Skrajnej 

 

 

50 000 zł 

50 000 zł 

 

100 000 zł 

 

50 000 zł 

Miasto Toruń 

 Przebudowa drogi dojazdowej oraz drogi wewnętrznej przy hali gimnastycznej polegającej na 

poszerzeniu i utworzeniu miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 25b. 

 Przebudowa dróg lokalnych stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i z VII Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 Remont drogi dojazdowej do Przedszkola od ul. Skłodowskiej oraz drogi na zaplecze:  Przedszkole 

Miejskie nr 3 

 Wymiana nawierzchni betonowej przy wjeździe do przedszkola oraz remont drogi dojazdowej na zaplecze 

przedszkola:  Przedszkole miejskie nr 7 

 Remont nawierzchni betonowej przed i wokół budynku PM13: Przedszkole miejskie nr 13 

 Remont nawierzchni betonowej wokół budynku - Szkoła Podstawowa nr 32 

 Modernizacja bramy wjazdowej do szkoły, poszerzenie wjazdu od ul. Bawarczyków – obecnie nie spełnia 

przepisów p. poż: Zespół Szkół Technicznych 

200 000 zł 

 

200 000 zł 

 

70 000 zł 

 

100 000 zł 

 

50 000 zł 

 

50 000 zł 

 

70 000 zł 

 

Gmina Koronowo  Poprawa stanu dróg lokalnych prowadzących do placówek oświatowych  2 000 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa Szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej   
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Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

Chełmińska  Kompleksowa przebudowa ul. Sportowej z chodnikami na całej jej długości, łącznie z elementami 

bezpieczeństwa ruchu, przejście typu Agatka, bariery ostrzegawcze, „kocie oczka” wyposażone w 

fotowoltaike, wyspa rozdzielająca ruch, ewentualne doprojektowanie ścieżki rowerowej,  

Szkoła Ostromecko 

 Droga dojazdowa do budynku klas 1-3 – budowa kompleksowa ulicy bez chodnika (jest istniejący) oraz 

bez ścieżki rowerowej (nie ma potrzeby),  długość ok 200 mb, 

500 000,00 zł 

 

 

 

 

500 000,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota  Budowa ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych. 1 000 000,00 zł 

Gmina Solec 

Kujawski 

 Przebudowa ul. 29 Listopada od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Bojowników o 

Wolność i Demokrację wraz z budową chodników, zatok postojowych, przejść dla pieszych, modernizacja 

oświetlenia  około 200 m, 

 Przebudowa ulicy Sienkiewicza z modernizacją oświetlenia około 170 m, 

 Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem, zatoka autobusowa, wiata, doświetlenie wiaty  na 

osiedlu Rudy.   

450 000,00 zł 

 

 

160 000,00 zł 

 

800 000,00 zł 

Miasto i Gmina 

Nakło nad Notecią 

 Modernizacja ulicy  wzdłuż ul. Długiej w Ślesinie; od skrzyżowania ul. Nakielskiej wzdłuż ul. Kazińskiej w 

Ślesinie do Kazina  

 Utwardzenie drogi na przedłużeniu ul. Spacerowej przy przedszkolu w Paterku 

 Budowa drogi wzdłuż: 

o  ul. Różanej i ul. Rybackiej w Występie 

o wzdłuż ul. Wiejskiej w Występie (modernizacja) 

 Utwardzenie drogi od ul. Działkowej do Pałacu hr. Potulickiej w Potulicach 

 Utwardzenie przejścia pomiędzy ul. Wiejską a drogą biegnącą wzdłuż stawów w Występie 

 Budowa drogi od ul. Spokojnej do drogi nr 246 w Paterku 

 Budowa drogi pomiędzy ul. Kcyńską, a ul. Szubińską (wzdłuż szkoły) w Paterku 

420 000 zł 

 

21 000 zł 

800 000 zł 

800 000 zł 

100 000 zł 

50 000 zł 

500 000 zł 

500 000 zł 
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Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

Gmina Dobrcz 

Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Kozielec. 

 Budowy i przebudowy dróg o charakterze lokalnym (klasy techniczne lokalne i dojazdowe) stanowiących 

ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły. 

 

500 000 zł 

Gmina Nowa Wieś 

Wielka 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Szubin 

 Przebudowa ulicy Ogrodowej, Lipowej i Tysiąclecia w Szubinie  

 Przebudowa ulicy Szkolnej w Królikowie  

1 500 000,00 zł 

900 000,00 zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo 

Pomorskie 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 
0,00 zł 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łubianka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Czernikowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Miasto 

Chełmża 

 Modernizacja ulicy Hallera wraz ze zmianą organizacji ruchu i charakteru przedmiotowego odcinka drogi  

 Modernizacja ulicy P. Skargi wraz ze zmianą organizacji ruchu i charakteru przedmiotowego odcinka 

drogi 

670 004,91 zł 

 

273 093,10 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś 

Wielka 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 
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Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły Koszty 

Nieszawka 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice 

 Realizacja odpowiedniej organizacji ruchu (przejścia dla pieszych, wjazdy i wyjazdy z terenu szkół, 
sygnalizacja świetlna itp.) 

 Budowa dróg lokalnych na terenie gminy Łysomice  

2 000 000,00 zł 

 

10 000 000,00 zł 

Powiat Toruński Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 4. Budowa i przebudowa dróg o charakterze lokalnym stanowiących ciągi komunikacyjne w drodze do i ze szkoły -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 54. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF - Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych prowadzących ruch w 

drodze do i ze szkoły 

Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Zespół Szkół nr 8 

 Budowa ulic : Pijarów oraz Zapłotek , jako ciągi komunikacyjne 

Zespół Szkół nr  27 

 Ul. Sielawowa: budowa ciągów pieszych oraz likwidacja wysokich krawężników na odcinku od ul. 

Sardynkowej do wjazdu na basen/orlik/plac zabaw.  

 Ul. Sardynkowa – budowa pieszojezdni lub jezdni wraz z ciągiem pieszych na odcinku od wjazdu na 

dziedziniec szkoły do wejścia głównego oddziału zerowego szkoły, z uwzględnieniem dojazdu dla 

zaopatrzenia stołówki oraz dojście/ dojazd do mieszkania  

 Budowa ciągu pieszych od ul. Sielawowej do basenu, Orlika i placu zabaw 

 Budowa ciągu pieszych łączącego teren szkoły z przylegającym do ogrodzenia skateparkiem, placem 

zabaw i parkiem. 

 Budowa oświetlenia na parkingu szkolnym,   

Zespół Szkół nr 17 

 Budowa przejścia dla pieszych (kładki) nad torami łączącego ul. Przemysłową z ul. Kapliczną 

Gimnazjum nr 23 

 Przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulic Czackiego i Skrajnej 

Gimnazjum nr 28 

 Poprzeczny spowalniacz prędkości –ul. Żeglarska 34/Żeglarska 67 

Szkoła Podstawowa nr 2 

 Zastosowanie barierek pełnych, np. przeciwbłotnych wzdłuż ulicy Hetmańskiej zamiast obecnych 

barierek,  

 

150 000,00 zł 

 

 

200 000,00 zł 

 

200 000,00 zł 

 

 

70 000 zł 

 

100 000 zł 

80 000 zł 

 

 

 

100 000 zł 

 

250 000 zł 

 

 

10 000 zł 

 

10 000 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Szkoła Podstawowa nr 10 

 Budowa barierek na zakręcie przy ul. Śląskiej naprzeciwko byłego Koziego Rynku.  

 Budowa barierek na skrzyżowaniu ul. Śląskiej i ul Granicznej. 

 Zwiększenie oznakowania - Uwaga dzieci, zakaz parkowania na chodniku przed szkolą. 

Szkoła Podstawowa nr 28 

 Ul. Baczyńskiego przed SP 28, barierki przed wejściem głównym oraz ciągi piesze otaczające 

ogrodzenie szkoły z dwóch pozostałych stron 

 Oświetlenie uliczne chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły od strony ul. Planu 6-letniego oraz 

skrzyżowanie ulic: Sandomierska - Baczyńskiego 

Szkoła Podstawowa nr 36 

 Montaż barierek - 1-skrzyżowanie  ul. Saperów i Poprzecznej3- skrzyżowanie ul. Żeglarskiej i Średniej 

Zespół Szkół nr 36 

  Ograniczenie prędkości na skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej i Średniej wraz z montażem  barierek wzdłuż ul 

Saperów 

Zespół Szkół nr 6 

 Montaż spowalniaczy na drodze dojazdowej do szkoły ul. Staroszkolna i wjazd do ZS nr 6. 

 Montaż barierki odgradzającej wyjście ze szkoły między chodnikiem a ulicą oraz pasy na przejściu dla 

pieszych. 

Zespół Szkół nr 18 

 Montaż barierek oraz  montaż progów zwalniających od skrzyżowania ul. Toruńskiej i Sadowej do ul. 

Plątnowskiej 

Zespół Szkół nr 21 

 Wykonanie barierek ochronnych przed budynkiem szkoły od przejścia dla pieszych do wjazdu do szkoły - 

ul. Bałtycka, ul Połczyńska 

 

5 000 zł 

5 000 zł 

5 000 zł 

 

 

 

55 000 zł 

 

80 000 zł 

 

 

5 000 zł 

 

 

6 500 zł 

 

 

 

60 000 zł 

8 000 zł 

 

 

25 000 zł 

 

 

 

5 000 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Zespół Szkół nr 23 

 Budowa barierek ochronnych wzdłuż ulicy Nakielskiej 

 Instalacja oświetlenia ulic na gruntowych ulicach osiedla Miedzyń 

Zespół Szkół nr 30 

 Wyznaczenie ciągów pieszych, montaż barierek – ul. Jesionowa 3a  

 Budowa oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych prowadzących do szkoły – ul. Jesionowa  

Zespół Szkół nr 31 

 Zaplanowanie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Swarzewskiej i Ceramicznej 

Zespół Szkół nr 36 

 Zamontowanie progu zwalniającego na ulicy Bohaterów Westerplatte przez która prowadzi droga dzieci 

do szkoły - przed przejściem dla pieszych na ulicy Bohaterów Westerplatte prowadzącym do wejścia na 

teren szkoły. 

 Budowa oświetlenia ulicy Bohaterów Westerplatte, w szczególności w okolicy przejścia dla pieszych 

prowadzącego do wejścia  na teren szkoły. 

Zespół Szkół Nr 22 

 Wykonanie przejścia przy ul. Opławiec 132 z świetlnym ograniczeniem prędkości 

 Uzupełnienie oświetlenia na ulicach osiedlowych osiedli Opławiec, Smukała, Janowo 

Zespół Szkół nr 12 

 Montaż progów  zwalniających przy przejściach dla pieszych 

Gimnazjum nr 23 

 Oświetlenie ulic oraz przejść dla pieszych- pod Mostem Solidarności/ zainstalowanie kamer/ oraz wzdłuż 

rzeki Brdy  we wszystkich kierunkach prowadzących do i ze szkoły. 

 Przejście przy ul. Opławiec 132 z świetlnym ograniczeniem prędkości 

 

 

5 000 zł 

250 000 zł 

 

 

8 000 zł 

80 000 zł 

 

 

5 000 zł 

 

 

10 000 zł 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

250 000,00 zł 

80 000,00zł 

 

 

20 000,00 zł 

 

 

40 000,00 zł 

250 000,00 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Gimnazjum nr 5 

 Oświetlenie uliczne - Teren Gimnazjum nr 5 -schody i droga  prowadząca do ul. Sucharskiego 4 

SOSW3 

 Instalacja  lamp oświetleniowych przy bramie wjazdowej i przy wejściu głównym po stronie Ośrodka – ul. 

Graniczna 12 

Szkoła Podstawowa nr 9 

 Budowa oświetlenia:  wzdłuż ulicy Geodetów, wzdłuż ulicy Sudeckiej do ulicy Tatrzańskiej oraz od ulicy 

Podgórze do ulicy Tatrzańskiej. 

Szkoła Podstawowa nr 10  

 Oświetlenie parku przy ul. Chełmińskiej przez który przechodzą uczniowie do domu i szkoły  

Szkoła Podstawowa nr 46 

 Oświetlenie chodnika dla pieszych przed SP 46 – ul. Kombatantów 

Szkoła Podstawowa nr 65 

 Poprawa oświetlenia ciągu pieszego dla uczniów uczęszczających do szkoły z ulic: GOPR, Chałubińskiego i 

Klimka Bachledy. 

 Dodatkowe przejście dla pieszych dla uczniów uczęszczających do szkoły z ulic: GOPR, Chałubińskiego i 

Klimka Bachledy. 

Zespół Szkół nr 4 

 Poprawa oświetlenia ulicznego między blokami Ku Wiatrakom 11-13 

Zespół Szkół nr 6 

 Naprawa oświetlenia ulicznego: 

o  ul. Staroszkolna  

o  wokół budynku szkoły 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

40 000,00 zł 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

80 000,00 zł 

 

40 000,00 zł 

 

 

250 000,00 zł 

 

 

40 000,00 zł 

 

 

40 000,00 zł 

40 000,00 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Zespół Szkół nr 16 

 Instalacja oświetlenia  na ulicach: Koronowska - Orlicza, Ulica Nad Torem - Żnińska, Ulica Nad Torem - 

Chmurna. 

 Budowa oświetlenia – ul. Byszewska 

Zespół Szkół nr 28 

 Budowa oświetlenia w ul. Kromera 

Zespół Szkół nr 29 

 Budowa oświetlenia  na ulicach: Nakielska, Nasypowa, Czerwonego Krzyża, Władysława IV 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7  

 Instalacja oświetlenia na ul. 11 Listopada oraz ul. Świerkowej 

Zespół Szkół nr 9 

 Modernizacja oświetlenia ul. Cichej i Mierosławskiego 

 Modernizacja przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Cichej i Mierosławskiego oraz 

Mierosławskiego i Chodkiewicz 

 Modernizacja przejść dla pieszych na skrzyżowaniach ulic Cichej i Mierosławskiego oraz 

Mierosławskiego i Chodkiewicz. 

Zespół Szkół nr 26 

 Budowa przejścia dla dzieci przez ul. Glinki od ul. Dąbrowa. 

 

 

250 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

 

 

300 000,00 zł 

 

 

160 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

 

150 000,00 zł 

150 000,00 zł 

 

 

250 000,00 zł 

Miasto Toruń 

 Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Grunwaldzką wraz z sygnalizacją świetlną w okolicy głównego 

wjazdu do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego  

 Wymiana starej popękanej nawierzchni przed wejściem na teren Przedszkola Miejskiego Nr 7, ul. Łąkowa 

44 

 Budowa spowalniaczy prędkości elementów uspokojenia ruchu przy ul. Chabrowej przy Przedszkolu 

 

240 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Miejskim Nr 8, ul. Chabrowa 49 

 Montaż oświetlenia na terenie Przedszkola Miejskiego nr  11. 

 Wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych dla  uczęszczających do szkoły z kierunku północnego  (od 

ul. Polnej) do Szkoły Podstawowej nr 5 

 Zwiększyć liczbę barierek przy wejściu głównym  do Szkoły Podstawowej nr 5 od strony ul. Żwirki i Wigury. 

 Budowa spowalniaczy przy Szkole Podstawowej nr 5. 

 Doświetlenie terenu przed Szkołą Podstawową  nr 23 oraz uliczek prowadzących do ul. Szosa Lubicka. 

 Zainstalowanie  latarni zmierzchowych wokół Szkoły Podstawowej nr 33. 

 Montaż płotków oddzielających chodnik od jezdni przy przejściach dla pieszych przy Gimnazjum nr 3. 

 Montaż barierek zabezpieczających przed wejściem do budynku Oddziały Przedszkolne oraz wymiana 

progów spowalniających na jezdni przy Zespole Szkół nr 6. 

 Umiejscowienie progów zwalniających w kierunku ulicy Piskorskiej przy Zespole Szkół nr 16. 

 Montaż barierek na ul. Ogrodowej w pobliżu sklepu spożywczego (na końcu parkingu); wymiana starych 

barierek przy szkole i montaż dodatkowych (ul. Ogrodowa); wymiana barierki zabezpieczającej przed 

wtargnięciem na jezdnię przy ul. Lelewela na wysokości szkolnego basenu – Przy Zespole Szkół nr 24. 

 Montaż progów zwalniających na drodze łączącej ul. Dziewulskiego z dojazdem do parkingu szkoły – Zespół 

Szkół nr 31. 

 Montaż progów spowalniających przy Zespole Szkół Muzycznych. W ciągu Szosy Chełmińskiej? W punkcie 

odnośnie sygnalizacji świetlnych proponowany montaż sygnalizacji po północnej stronie szkoły – na 

wysokości kościoła 

 Uzupełnienie oświetlenia i montaż progów zwalniających przy VII Liceum Ogólnokształcącym 

 Wytyczenie pasów przejścia dla pieszych przy ul. Legionów przed skrzyżowaniem z ul Bawarczyków – 

Zespół Szkół Technicznych. 

 Wykonanie oświetlenia ulicznego wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska  

 

 

10 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

5 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

5 000,00 zł 

 

2 000,00 zł 

 

10 000 zł 

 

50 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

 

20 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 



„Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) 

 

                                                                            Lech Consulting Sp. z o. o. 177 
www.LC.net.pl 

 

Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

 Budowa barier drogowych przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych 

 Montaż barier ochronnych przy bramce od strony ul. Malinowskiego  przy Zespole Szkół nr 32 

 

20 000,00 zł 

 

Gmina Koronowo  Budowa pieszojezdni  przy SP nr 2  w Koronowie, łączącej ul. Zawadzkiego z ul. Dworcowej w Koronowie 480 000 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa 

Chełmińska 

 Budowa oświetlenia drogowego na części nieoświetlonej ul. Sportowej  przy Szkole w Dąbrowie 

Chełmińskiej 
100 000,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota 

 Budowa barier ochronnych na chodniku wzdłuż ulicy Szosa Bydgoska w Łochowie w kierunku Lisiego 

Ogona. 

 Wykonanie progu zwalniającego – wjazd do Przyłęk od strony Bydgoszczy - Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 

Twardowskiego w Przyłękach   

 Barierka ochronna na przeciw furtki – wyjścia z terenu szkoły przy ulicy Zabytkowej 5. Szkoła Podstawowa 

im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach.   

 

25 000 zł 

 

10 000 zł 

 

2 500 zł 

Gmina Solec 

Kujawski 

 Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na ul. 29 listopada, 

 Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w Makowiskach, 

 Doświetlenie przystanków w Otorowie – 3 szt.  

50 000,00 zł 

20 000,00 zł 

30 000,00 zł 

Miasto i Gmina 

Nakło nad Notecią 

 Wykonanie oświetlenia od ul. Spacerowej do wejścia do Przedszkola  w Paterku (teren przedszkola 

 Przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją ostrzegawczą i doświetleniem: 

 ul. Dworcowa (na wysokości ul. Ogrodowej) w Ślesinie 

 ul. Dworcowa (na wysokości ul. Bocznej) w Ślesinie 

 ul. Dworcowa (przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną) w Ślesinie(tylko oświet. ostrzegawcze) (już istniejące) 

250 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 

40 000,00 zł 

25 000,00 zł 

25 000,00 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

 przy cmentarzu w Ślesinie (doświetlenie) (już istniejące) 

 os skrzyżowania ul. Nakielskiej wzdłuż ul. Kazińskiej do Kazina (dwa przejścia dla pieszych wraz z 

doświetleniem i sygn. ostrzegawczą) w Ślesinie 

 wzdłuż ul. Długiej (na wysokości ul. Łącznej i ul. Rzemieślniczej) w Ślesinie 

 przeniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza na wschód (przy ul. Staszica, ul. Dąbrowskiego) 

w Nakle nad Notecią 

 ul. Dąbrowskiego (przy TESCO), ul. Św. Wawrzyńca, ul. Powstańców Wlkp. w Nakle n/Not (już istniejące) 

 droga nr 241 – sygnalizacja świetlna (przejście dla pieszych) w Paterku (już istniejące) 

 skrzyżowanie ul. Wyzwolenia z ul. Spacerową w Paterku.  

 ul. Szubińska (na wysokości posesji nr 48) w Paterku  

 ul. Wiejska ( przy rozgałęzieniu ul. Wiejskiej – przy szkole) w Występie 

 ul. Nakielska (przy ul. Rybackiej) w Występie 

 ul. Nakielska (przy ul. Kanałowej) w Występie 

 skrzyżowanie ul. Polnej i ul. Armii Krajowej (doświetlenie  wraz z sygnalizacją ostrzegawczą) w Nakle nad 

Notecią (już istniejące) 

 skrzyżowanie ul. Olszewskiej i ul. Polnej (doświetlenie  wraz z sygnalizacją ostrzegawczą) w Nakle nad 

Notecią (już istniejące) 

 przejście dla pieszych (doświetlenie, sygnalizacja ostrzegawcza) w Potulicach (już istniejące) 

 ul. Bydgoska (przy ul. Szkolnej -  doświetlenie wraz z sygnalizacją ostrzegawczą) w Potulicach.(już 

istniejące) 

 ul. Staszica przy ul. Bohaterów (doświetlenie) w Nakle nad Notecią (już istniejące) 

 doświetlenie wraz z sygnalizacja ostrzegawczą przy ul. Staszica (na wysokości ul. Moniuszki)w Nakle nad 

Notecią (już istniejące) 

 doświetlenie wraz z sygnalizacją ostrzegawczą ul. Staszica przy skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego w 

 

100 000,00 zł 

76 000,00 zł 

50 000,00 zł 

 

50  000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

 

60 000,00 zł 

50 000 zł 

50 000 zł 

50 000 zł 

50 000 zł 

100 000 zł 

 

100 000 zł 

 

120 000 zł 

 

120 000 zł 

 

120 000 zł 

 

120 000 zł 

 

120 000 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Nakle nad Notecią (nowe) 

 Usytuowanie barier ochronnych: 

o Od ul. Nowej do wysokości ul. Orzeszkowej wzdłuż ul. Mroteckiej w stronę wschodnią. Od skrzyżowania 

z ul. Karnowską do DK nr 10 w Nakle nad Notecią 

o przy przejściach dl pieszych ul. Mickiewicza na wysokości ul. Szkolnej i ul. Działkowej w Nakle nad 

Notecią 

o ul. Dworcowa (na wysokości ul. Bocznej) w Ślesinie 

o barierka zabezpieczająca – oddzielająca  chodnik od drogi wzdłuż budynku Przedszkola nr 3 w Nakle nad 

Notecią 

o przy ul. Bydgoskiej i ul. Szkolnej w Potulicach 

o przy ul. Mickiewicza (NOK) w Nakle nad Notecią 

o wzdłuż ul. Olszewskiej (od ul. Staszica) do ul. Polnej w Nakle nad Notecią 

o wzdłuż ul. Armii Krajowej do oś. Łokietka w Nakle  nad Notecią 

 montaż oświetlenia wzdłuż budynków szkolnych (SP nr 4 i Gimn. Nr. 4)w Nakle nad Notecią 

 doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w  Olszewce. (już istniejące) 

 Budowa wysepek wzdłuż ul. Mroteckiej od ul. Karnowskiej do DK nr 10 w Nakle nad Notecią 

 Montaż punktów świetlnych - - na terenie szkoły od strony południowej w Paterku 

 Progi zwalniające (x2) ul. Wiejska (przy szkole) w Występie 

 Punkty świetlne (x3) przy dojściu do Pałacu hr. Potulickiej w Potulicach 

 Montaż dwóch progów zwalniających wzdłuż drogi przy nieruchomościach szkolnych od ul. Dworcowej w 

Ślesinie 

 Znak drogowy (ograniczenie prędkości) wraz z progami zwalniającymi Ślesin (przedszkole) 

 Montaż progów zwalniających na odcinku przedszkola w Nakle nad Notecią 

26 000 zł 

 

25 000 zł 

100 000 zł 

20 000 zł 

 

10 000 zł 

10 000 zł 

15 000 zł 

20 000 zł 

15 000 zł 

 

10 000 zł 

50 000 zł 

 

15 000 zł 

10 000 zł 

15 000 zł 

10 000 zł 

 

1 000 zł 

10 000 zł 

10 000 zł 

 

15 000 zł 

 

20 000 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

 Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Kcyńską, a ul. Szubińską (wzdłuż szkoły) w Paterku 

 Modernizacja systemu barier ochronnych wzdłuż ulicy Hallera – Zespół Szkół  w Chełmży, 

 Budowa barier zabezpieczających – Szkoła Muzyczna w Chełmży. 

Gmina Dobrcz 

Zespół Szkół w Dobrczu, Ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz 

 Wykonanie barier drogowych wzdłuż parkingu od strony ulicy Długiej oraz od strony ulicy Szkolnej, 

 Zmiana  przejścia dla pieszych przed budynkiem szkoły oraz budowa progu zwalniającego  przed wjazdem 

do szkoły,  

Zespół Szkół w Kotomierzu, Ul. Koronowska 2, 86-022 Kotomierz 

 Budowy oświetlenia ulic – budowa lampy na przejściu  

Zespół Szkół w Wudzynie, Ul. Zamkowa 12, 86-022 Wudzyn 

 Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i 

ciągów pieszych prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły. 

Zespół Szkół w Borównie, Ul. Szkolna 13, 86-022 Borówno 

 Budowa ciągów pieszych - Borówno - Dobrcz ( przez las ). 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych, Ul. Szkolna 6, 86-022 Strzelce Górne 

 Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z Długą. 

Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Kozielec. 

 Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i 

ciągów pieszych prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły. 

 

15 000 zł 

 

250 000 zł 

 

 

 

50 000 zł 

 

 

 

450 000 zł 

 

 

 

500 000 zł 

 

 

 

250 000 zł 

 

 

350 000 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

 

Gmina Nowa Wieś 

Wielka 

 Utworzenie bezpiecznych przejść dla dzieci i pieszych przez tory kolejowe przy ul. Aleja Pokoju i ul. 

Bydgoskiej w Nowej Wsi Wielkiej oraz przy ul. Łabiszyńskiej w Brzozie poprzez wydzielenie osobnego pasa 

pieszego odpowiedniej szerokości. 

 Zapewnienie bezpiecznych przejść przez drogi: krajową nr 25, wojewódzką nr 254, powiatowe i gminne 

poprzez wykonanie przy ok. 28 przystankach autobusowych, przejść dla pieszych z ustawieniem znaków 

pionowych T-27 i D-6 oraz wyposażeniem w sygnalizację świetlną opartą na zasilaniu z solarnych źródeł. 

600 000 zł 

 

 

850 000 zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano inwestycji w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Szubin 

SP w Królikowie: 

 progi zwalniające ul. Szkolna 

SP nr 1 w Szubinie 

 próg zwalniający ul. Szkolna od str. ul. Wyzwolenia 

SP w Kołaczkowie: 

 wykonanie progu zwalniającego na ul. Szkolnej na wysokości posesji nr 8 

 wymiana 3 lamp zewnętrznych na energooszczędne ( lampy przygasają albo zupełnie gasną, długo się nie 

zapalają) oraz montaż dodatkowych 2 lamp oświetleniowych z czujnikiem ruchu w ciągu komunikacyjnym 

do szkoły 

 Gimnazjum nr 1 w Szubinie: 

 doświetlenie zewnętrzne szkoły 

ZS w Kowalewie: 

 montaż lamp oświetleniowych z czujnikiem ruchu w ciągu komunikacyjnym do szkoły 

SP w Turznie: 

 montaż oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły od ul. Bydgoskiej 

 

10 000 zł 

 

 

10 000,00 zł 

 

 

5 000,00 zł 

12 000,00 zł 

 

 

15 000,00 zł 

15 000,00 zł 

 

 

15 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

Powiat Bydgoski Zespół Szkół (ul. Sobieskiego 16 Koronowo)  
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

 Próg zwalniający przed przejściem dla pieszych przy ul. Farnej, 

 Wykonanie barierki w ciągu komunikacyjnym w wejściu do szkoły od ul. Sobieskiego. 

Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie im. gen. S. Maczka 

 Oświetlenie zatoczki autobusowej 

  wykonanie przejścia dla pieszych, w kierunku szkoły przy zatoczce autobusowej na ulicy Ogrodowej.  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, budynek przy ul. 29 listopada 7 

 Zainstalowanie nowoczesnego oświetlenia tego odcinka ulicy -budowa progów zwalniających na tym 

odcinku jezdni; 

 Zainstalowanie barierek uniemożliwiających nagłe wtargnięcie uczniów i pracowników na jezdnię 

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie 

 Budowa progów zwalniających przy wjeździe/wyjeździe ze szkoły 

Inne: 

 Budowa przejścia dla pieszych przy szkole w Witoldowie (DP 1521C) 

 Budowa przejścia dla pieszych przy szkole w Sitowcu (DP 1511C) 

5 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

 

10 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

 

15 000 zł 

 

20 000 zł 

 

10 000 zł 

 

250 000,00 zł 

250 000,00 zł 

Gmina Kowalewo 

Pomorskie 

 Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego przy planowanej budowie chodnika 

z Pluskowęs do Dylewa – stanowiącej ciąg komunikacyjny w drodze go szkoły. 

 Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego przy  planowanej budowie chodnika 

wraz z poprawą istniejącego stanu drogi gminnej - od skrzyżowania drogi gminnej nr 110103C 

zlokalizowanej na działce geodezyjnej nr 196 (prowadzącej do budynku Szkoły Podstawowej w Mlewie) z 

drogą wojewódzką nr G649 relacji Kowalewo Pomorskie-Chełmża.  

 SP Wielka Łąka – wymiana ochronnych barierek przy bramkach wejściowych do szkoły oraz wyznaczenie 

przejścia dla pieszych przy głównej bramie do szkoły 

 Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim - montaż ochronnych barier drogowych w obrębie 

przedszkola. 

25 000 zł 

 

 

30 000 zł 

 

 

 

15 000 zł 

 

15 000 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

 Montaż oświetlenia ulicznego zewnętrznego typu solarno-hybrydowego przy przystankach autobusowych 

w Mlewie, Pluskowęsach, Lipienicy, Chełmoniu, 

 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim – namalowanie pasów dla pieszych na ul. 

Jana Pawła II, 

100 000 zl 

 

 

5 000,00 zł 

Gmina Lubicz 

Lubicz Dolny ul. Toruńska: 

 Zamontowanie spowalniaczy wyspowych (progi zwalniające) 

 Modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych na oprawy LED 

Grębocin ul. Szkolna i ul. Poprzeczna: 

 Modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych na oprawy LED 

Złotoria ul. Szkolna, Flisacka i Ciechocińska: 

 zamontowanie spowalniaczy (progi zwalniające) na wymienionych ulicach, z tym, że na ul. Ciechocińskiej i 

ul. Szkolnej od ul. Ciechocińskiej należy zamontować spowalniacz wyspowy 

 modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych na oprawy LED oraz 

uzupełnienie oświetlenia w miejscach, w których nie ma lamp 

Młyniec Pierwszy ul. Golubska: 

 zamontowanie spowalniaczy (progi zwalniające) 

 modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych na oprawy LED 

Gronowo: 

 modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych na oprawy LED 

 

30 000,00 zł 

15 000,00 zł 

 

 

15 000,00 zł 

 

 

 

50 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

 

10 000,00 zł 

15 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

Gmina Łubianka  Budowa i modernizacja oświetlenia przy szkołach i przystankach autobusowych. 800 000,00 zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych oprawami LED, 

Szkoła Podstawowa w Osówce 

 Modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych oprawami LED, 

 

15 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

 Budowa oświetlenia przy chodniku biegnącym wzdłuż drogi powiatowej nr 2044C I 2047C 

Szkoła Podstawowa w Mazowszu 

 Modernizacja oświetlenia poprzez zastąpienie istniejących opraw sodowych oprawami LED, 

10 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

Gmina Miasto 

Chełmża 

 montaż progów zwalniających oraz barierek ochronnych na wysokości wyjścia ze Szkoły Podstawowej Nr 2 

oraz  w ulicy P. Skargi na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3. 10 000,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś 

Wielka 

ZS Rzęczkowo 

 Montaż barierki ochronnej przy wejściu na teren szkoły, 

 Budowa oświetlenia ulicznego przy szkole oraz tzw. Górze Rzęczkowskiej, 

SP Przysiek 

 Zamontowanie łańcuchów wzdłuż całego chodnika na ul. Leśnej 

 Naprawa progu zwalniającego (ul. Leśna) 

 Montaż progu zwalniającego na ul. Jaśminowej  

SP Łążyn 

 Budowa przejścia dla pieszych wraz z jego oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej i powiatowej, 

 Budowa przejścia dla pieszych 

10 000,00 zł  

10 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

500 000,00 zł 

 

Gmina Wielka 

Nieszawka 

 Postawienie barier energochłonnych  przy szkołach i przedszkolach zwłaszcza przy boiskach i placach 

zabaw sąsiadujących z drogami i ulicami 

100 000,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie  0,00 zł 

Gmina Łysomice 

 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łysomice 

 Montaż ochronnych barier drogowych na terenie gminy Łysomice 

 Budowa lub montaż progów zwalniających na terenie gminy Łysomice 

 Realizacja odpowiedniej organizacji ruchu (przejścia dla pieszych, wjazdy i wyjazdy z terenu szkół itp.) przy 

wszystkich placówkach oświatowych 

550 000,00 zł  

400 000,00 zł  

70 000,00 zł 

1 000 000,00 zł  
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Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych 

prowadzących ruch w drodze do i ze szkoły 
Koszty 

Powiat Toruński 

Zespół Szkół w Chełmży 

 Naprawa istniejących progów zwalniających wzdłuż ulicy Hallera oraz budowa nowych progów przy ul. 
Piotra Skargi 

Szkoła Muzyczna w Chełmży 

 Budowa barier zabezpieczających  

 

15 000 ,00 zł 

 

10 000,00  zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 5. Budowy oświetlenia ulic, ochronnych barier drogowych, progów zwalniających, przejść dla pieszych i ciągów pieszych prowadzących ruch w 

drodze do i ze szkoły -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 55. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF - Budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach 

Budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Szkoła Podstawowa nr 36 

 Montaż sygnalizacji świetlnej 1-skrzyżowanie  ul. Saperów i Poprzecznej3- skrzyżowanie 

ul. Żeglarskiej i Średniej 

Gimnazjum Nr 23 

 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Inowrocławskiej, Brzozowej i Bielickiej 

 Budowa sygnalizacji świetlnej: 1-skrzyżowanie  ul. Saperów i Poprzecznej, 

3- skrzyżowanie ul. Żeglarskiej i Średniej 

 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu  przez ul. Fordońską na wysokości ul. 

Włościańskiej 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wojska 

Polskiego - Planu 6-letniego 

 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łochowskiego, Twardzickiego i Teski. 

 Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych ul. Grunwaldzkiej przystanek PKS w okolicy 

wiaduktu przy ul. Czarna Droga 2. 

 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Nakielskiej 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, ul. Połtyna, ul. 

Koszarowa 

 Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na przejściach u zbiegu czterech ulic: 

Wyczółkowskiego, Moniuszki, Sportowej, M. Curie-Skłodowskiej 

 Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kasztelańskiej na wysokości ul. Osiedlowej. 

 Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kruszyńskiej i Puszczykowej. 

 Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nasypowej, Czerwonego Krzyża , 

Orłowity 

 

250 000,00 zł 

 

 

 

250 000,00 zł 

 

500 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

250 000,00 zł 

 

1 000 000 zł 

 

250 000,00 zł 

250 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 
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Budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach Koszty 

 Zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przed szkołą. 

 Wyposażenie przejścia dla pieszych w światła ostrzegawcze - Przejście dla pieszych na ul. 

Stawowej między adresami Stawowa 51 i 53. 

 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Kamiennej 

Szkoła Podstawowa nr 66 

 budowa sygnalizacji świetlnej Korfantego – Preisa 

Zespół Szkół nr 24 

Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Puszczykowej na Osowej Górze (sygnalizacja na 

skrzyżowaniu) 

250 000,00 zł 

250 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

 

250 000,00 zł 

 

 

250 000,00 zł 

 

Miasto Toruń 

 Budowa sygnalizacji świetlnej w pobliżu wejścia głównego do Zespołu Szkół nr 16. 

 Zainstalowanie przy Zespole Szkół nr 28 sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy 

Przy Skarpie 13 w okolicy wyjścia z budynku głównego przy poziomym oznakowaniu przejścia. 

 Zainstalowanie świateł na przejściu prowadzącym w stronę Kościoła – Zespół Szkół 

Muzycznych.  – warto przeanalizować zasadność budowy sygnalizacji w zaproponowanych 

miejscach uwzględniając statystki wypadków 

250 000,00 zł 

 

120 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

Gmina Koronowo  Budowa brakującej sygnalizacji świetlnej przejść dla pieszych i progów zwalniających przy 
placówkach oświatowych na terenie Gminy  

300 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa Chełmińska Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Osielsko 

Gimnazjum Nr 1 w  Żołędowie 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy szkole 

Szkoła Podstawowa – Niemcz 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy szkole 

Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie 

250 000,00 zł 

 

 

250 000,00 zł 
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Budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach Koszty 

 Montaż na przejściu dla pieszych sygnalizacji świetlnej na drodze 244 przy skrzyżowaniu z ulicą 
Szkolną w Maksymilianowie  

Zespół Szkół w Osielsku 

 Modernizacja sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Centralnej 

100 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

Gmina Białe Błota 

 Zainstalowanie świateł na przejściu przez ul. Centralną. 

 Zainstalowanie świateł na skrzyżowaniu ul. Centralnej i Czerskiej. 

 Budowa sygnalizacji świetlnej w Łochowie na przejściu dla pieszych przy markecie Mila. 

250 000,00 zł 

250 000,00 zł 

 

300 000,00 zł 

Gmina Solec Kujawski  Montaż sygnalizacji ostrzegawczej przy ul. Kościuszki, Makowiska 30 000,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło nad 

Notecią 

 Doświetlenie wraz z sygnalizacją ostrzegawczą Przy ul. Powstańców Wlkp. 34 w Trzeciewnicy 

(już istniejące oświetlenie wraz z sygnalizacją ostrzegawczą przy przejściu do szkoły w 

Olszewce 

100 000,00 zł 

Gmina Dobrcz 
Zespół Szkół w Dobrczu, Ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przed przejściem do szkoły, 

 

120 000,00 zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka 

 Budowa dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkole (skrzyżowanie ul. Łabiszyńskiej i Powst. 

Wlkp. lub na przejściu dla pieszych w pobliżu przedszkola). 

 Doposażenie przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 25 w Nowej Wsi Wielkiej w rejonie 

ul. Ogrodowej w sygnalizację świetlną opartą na nowych technologiach wraz z ustawieniem 

pionowych znaków T-27. 

 Zapewnienie bezpiecznych przejść przez drogi: krajową nr 25, wojewódzką nr 254, powiatowe 

i gminne poprzez wyposażenie w sygnalizację świetlną opartą na zasilaniu z solarnych źródeł. 

150 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

Gmina Sicienko 

 Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 10   w 

miejscowości Strzelewo. 

 Wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 10 w 

miejscowości Kruszyn. 

250 000,00 zł 

 

 

250 000,00 zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 
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Budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach Koszty 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo Pomorskie Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Lubicz 
Lubicz Dolny ul. Toruńska  

- sygnalizacja pulsacyjna (przejście dla pieszych przy szkole i sali gimnastycznej) 

 

250 000,00 zł 

Gmina Łubianka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Czernikowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Miasto Chełmża 
 Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Hallera i Mickiewicza oraz na przejściu dla 

pieszych przy ulicy Wyszyńskiego 
300 000,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś Wielka 
ZS – Górsk 

 Budowa sygnalizacji świetlnej 

250 000,00 zł 

Gmina Wielka Nieszawka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy szkole podstawowej w Ostaszewie,  

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy Przedszkolu Publicznym „Jelonek” w Papowie Toruńskim,  

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy Zespole Szkół nr 1 w Łysomicach, 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 553 z drogą dojazdową do 

szkoły podstawowej w Świerczynkach, 

 Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 552 i 553 w Różankowie, 

1 000 000 zł 

Powiat Toruński Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 6. Budowy dodatkowej sygnalizacji świetlnej przy szkołach -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 56. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Likwidacja dodatkowych barier architektonicznych 

Likwidacja barier architektonicznych Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Zespół Szkół nr 20 

 Budowa podjazdu dla wózków przy głównym wejściu do szkoły przy ul. Grabowej 

 Montaż windy 

Gimnazjum nr 23  

 Podjazd przy wejściu do szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 46  

 Budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich 

Szkoła Podstawowa nr 66 

 Budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich przy wejściu do Szkoły Podstawowej 

Zespół Szkół nr 4 

 Budowa podjazdów dla wózków dla niepełnosprawnych przy schodach koło bloku Wł. Bełzy 

52 

Zespół Szkół nr 24 

 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły podstawowej. 

Zespół Szkół nr 25 

 Zainstalowanie zewnętrznej windy i utworzenie podjazdów  

Zespół Szkół nr 7 

 Likwidacja barier w postaci wysokich schodów prowadzących do szkoły  - wejście główne (od 

ul. 11 Listopada) 

Zespół Szkół nr 27 

 Ul. Sardynkowa – likwidacja wysokich krawężników na odcinku od ul. Wielorybiej do ul. 

Sielawowej. Likwidacja krawężników przy furtkach prowadzących na dziedziniec główny szkoły 

przy ul. Sardynkowej 

 

 

100 000,00 zł 

90 000,00 zł 

 

150 000,00 zł 

 

 

150 000,00zł 

 

150 000,00 zł 

 

150 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

 

 

240 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 
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Likwidacja barier architektonicznych Koszty 

Zespół Szkół nr 28 

 Zniwelowanie różnicy poziomów między budynkiem szkoły a halą sportową -  ul. Kromera 

 

180 000,00 zł 

Miasto Toruń 

 Wykonanie podjazdu do wózków na schodach przy głównym wejściu do Szkoły Podstawowej 

nr 23. 

 Podjazd do budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 33. 

 Likwidacja barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową - budowa 

podjazdu do budynku Młodzieżowy Dom Kultury. 

 Budowa podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Technicznych 

150 000,00 zł 

 

 

200 000,00 zł 

100 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

Gmina Koronowo  Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy placówkach oświatowych  850 000,00 zł 

Miasto i Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa Chełmińska Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota 

 Modernizacja wejścia do szkoły – usunięcie barier architektonicznych. (schody z podjazdem + 

schodołaz). 

 Budowa podjazdu oraz windy dla osób niepełnosprawnych 

150 000,00 zł 

 

 150 000,00 zł 

Gmina Solec Kujawski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło nad 

Notecią 

 Winda/podjazd dla osób niepełnosprawnych: 

o Sp. nr 3 i Gimnazjum ul Mrotecka Nakle nad Notecią 

o Zespół Szkół w Ślesinie 

o Przedszkole (podjazd) w Ślesinie 

o Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią 

o Przedszkole w Paterku (podjazd) 

o Wjazd do szkoły (modernizacja) w Występie 

o Przedszkole nr 3 oś. Łokietka w Nakle nad Notecią 

 

 

100 000 zł 

100 000 zł 

120 000 zł 

90 000 zł 

80 000 zł 

55 000 zł 

60 000 zł 
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Likwidacja barier architektonicznych Koszty 

 Windy (x2) – przy wejściach do szkół (SP nr 4 i Gimn. Nr 4) w Nakle nad Notecią oraz przy 

wejściu do SP w Potulicach. 

180 000 zł 

Gmina Dobrcz 

Zespół Szkół w Dobrczu, Ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz 

 Likwidacja barier architektonicznych (wysoki krawężnik przy podjeździe do szkoły), 

Zespół Szkół w Kotomierzu, Ul. Koronowska 2, 86-022 Kotomierz 

 Likwidacja barier  architektonicznych  - dwa podjazdy do szkoły dla osób niepełnosprawnych, 

Zespół Szkół w Wudzynie, Ul. Zamkowa 12, 86-022 Wudzyn 

 Likwidacji barier architektonicznych na drodze do i ze szkoły. 

Zespół Szkół w Borównie, Ul. Szkolna 13, 86-022 Borówno 

 Likwidacja barier architektonicznych 

Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Kozielec. 

 Likwidacji barier architektonicznych na drodze do i ze szkoły. 

 

20 000 zł 

 

150 000 zł 

 

 

80 000zł 

 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

80 000,00 zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Kowalewo Pomorskie 

SP Kowalewo Pomorskie: 

 potrzeba likwidacji barier architektonicznych na drodze do i ze szkoły poprzez budowę windy 

zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. 

155 000,00 zł 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Łubianka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Czernikowo 
Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Modernizacja wejścia do szkoły - usunięcie barier architektonicznych –utworzenie schodów 
150 000,00 zł 
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Likwidacja barier architektonicznych Koszty 

z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, 

Gmina Miasto Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Zławieś Wielka 

ZS – Zławieś Wielka 

 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

ZS – Górsk 

 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

ZS – Rzęczkowo 

 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

ZS – Łążyn 

 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

ZS- Siemoń 

 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

80 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

 

 

80 000,00 zł 

 

80 000,00 zł 

 

 

80 000,00 zł 

 

Gmina Wielka Nieszawka: Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Łysomice  Likwidacja barier architektonicznych na drodze do i ze szkoły poprzez modernizację wejścia do 
SP w Ostaszewie – przystosowanie dla niepełnosprawnych 

150 000,00  zł 

Powiat Toruński 

Zespół Szkół  w Chełmży 

 Likwidacja barier architektonicznych na drodze do szkoły poprzez przebudowę chodnika przed 

szkołą oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

 

200 000,00 zł 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 7. Likwidacja dodatkowych barier architektonicznych -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 57. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi 

Poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Zespół Szkół nr 30 

– Budowa placu manewrowego do nauki jazdy na rowerach rehabilitacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych.     

 

200 000,00 zł 

Miasto Toruń 

 Poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczeniem ruchowym- bezpieczny parking z  

miejscami  dla inwalidy przy Przedszkolu Miejskim nr 17 

 Modernizacja i powiększenie parkingu przy Zespole Szkół nr 5 dla rodziców przywożących 

dzieci niepełnosprawne do szkoły. 

 Budowa miejsc parkingowych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 16. 

 Pozyskanie terenu i budowa parkingu dla pojazdów - ZSIŚ 

 Modernizacja i powiększenie parkingu przy szkole dla rodziców przywożących dzieci 

niepełnosprawne do Zespołu Szkół nr 5 

 Budowa placu manewrowego do nauki jazdy na rowerach rehabilitacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych dla ZS 26 w Toruniu 

250 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

 

200 000,00 zł 

200 000,00 zł 

200 000,00 zł 

 

 

200 000,00 zł 

Gmina Koronowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Dąbrowa Chełmińska Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Białe Błota Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Solec Kujawski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Miasto i Gmina Nakło nad 

Notecią 

 Miejsca parkingowe dla os. Niepełnosprawnych na nitce południowej – ul. Powstańców Wlkp. 

w Nakle nad Notecią 

200 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 
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Poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi Koszty 

 Przebudowa wejścia do SP nr 4 (zbyt wąskie dla os. niepełnosprawnych) 

 Budowa parkingu z wyznaczeniem miejsc dla os. niepełnosprawnych (utwardzenie) - na 

terenie szkoły w Paterku 

 

200 000,00 zł 

Gmina Dobrcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Powiat Bydgoski 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, budynek przy ul. 29 listopada 7 

 budowa podjazdów dla wózków inwalidzkich wzdłuż ul. 29 Listopada 7, przy   

której posadowiona jest szkoła; 

Inne: 

 Budowa zatoki autobusowej przy szkole w Witoldowie (DP 1521C) 

 Budowa zatoki autobusowej przy szkole w Sitowcu (DP 1511C) 

150 000,00 zł 

 

 

 

500 000,00 zł 

 

500 000,00 zł 

Gmina Kowalewo Pomorskie Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Łubianka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Czernikowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Miasto Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Zławieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Wielka Nieszawka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 
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Poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi Koszty 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Łysomice 

 Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy szkołach 

Gminy Łysomice, 

 Realizacja odpowiedniej organizacji ruchu dla niepełnosprawnych (wjazdy i wyjazdy z terenu 

szkół, przejścia dla pieszych itp.) 

150 000,00 zł 

 

 

1 000 000,00 zł 

Powiat Toruński Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 8. Poprawa warunków ruchu dla osób z ograniczonymi możliwościami ruchowymi -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 58. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu 

Montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu Koszty 

Miasto Bydgoszcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Miasto Toruń 

 Montaż monitoringu obejmujący przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 35 

 Umieszczenie kamery umożliwiającej monitoring terenu wokół szkoły na skrzyżowaniu ul 

Legionów z ul. Bawarczyków – Zespół Szkół Technicznych. 

 Montaż monitoringu zewnętrznego  od ul. Kos. Kościuszkowskich, Stamma. 

Malinowskiego – Szkoła Podstawowa nr 32 

 Rozbudowa monitoringu wizyjnego obejmującego teren przy budynkach szkoły - ZSIŚ   

25 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

10 000, 00 zł  

Gmina Koronowo  Budowa monitoringu wokół placówek oświatowych 50 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 
 Montaż monitoringu na odcinku ul. Sportowej o wzmożonym ruchu przy Szkole w 

Dąbrowie Chełmińskiej 

25 000,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Białe Błota 

 Dodatkowy monitoring na ul. Centralnej,  

 Rozbudowa monitoringu obejmującego boisko szkolne z parkingiem dla rowerów. 

 Budowa monitoringu wzdłuż chodnika i planowanej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szosa 

Bydgoska w Łochowie – w kierunku Lisiego Ogona. 

 

25 000,00 zł 

20 000,00 zł 

50 000,00 zł 

Gmina Solec Kujawski  Budowa monitoringu Gimnazjum nr 2 i Szkole Muzycznej  50 000,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło nad Notecią Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Dobrcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 
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Montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu Koszty 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Szubin 

SP w Królikowie: 

 monitoring terenu przyszkolnego 

Gimnazjum nr 1 w Szubinie: 

 monitoring terenu przyszkolnego – 3 kamery 

ZS w Rynarzewie: 

 monitoring terenu przyszkolnego – wymiana przestarzałych kamer i montaż nowych 

 

25 000,00 zł 

 

 

35 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

Powiat Bydgoski 

Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie im. gen. S. Maczka 

 Dwie kamery podłączone do monitoringu miejskiego obejmujące miejsce zatoczki 
przejścia dla pieszych oraz przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej.  

5 000,00 zł 

Gmina Kowalewo Pomorskie 

Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim 

 instalacja monitoringu w obrębie przedszkola, z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu 

przy budynku przedszkola 

 

 

35 000,00 zł 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00  zł 

Gmina Łubianka 
 Budowa monitoringu przy Zespole Szkół w Łubiance, Szkole Podstawowej w Wybczu, 

Szkole Podstawowej w Warszewicach i Szkole Podstawowej w Pigży. 

40 000,00zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Rozbudowa monitoringu obejmującego szkołę, boisko i parking dla rowerów, 

Zespół Szkół w Czernikowie 

 Rozbudowa monitoringu obejmującego teren boiska oraz parkingu, 

Szkoła Podstawowa w Osówce: 

 Monitoring na placu szkolnym, 

Szkoła Podstawowa w Steklinie: 

 Monitoring obejmujący szkołę, boisko, parking dla rowerów, 

Szkoła Podstawowa w Mazowszu 

 

35 000,00 zł 

 

35 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 
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Montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu Koszty 

 Monitoring obejmujący szkołę, boisko, parking dla rowerów, 

 Monitoring boiska orlik, 

Szkoła Podstawowa w Makowiskach: 

 Monitoring obejmujący szkołę, boisko, parking dla rowerów, 

30 000,00 zł 

25 000,00zł 

 

30 000,00 zł 

Gmina Miasto Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś Wielka 

ZS Zławieś Wielka 

 Założenie monitoringu zewnętrznego na parkingach przyszkolnych 

SP – Przysiek 

 Montaż monitoringu 

ZS - Górsk 

 Montaż monitoringu 

ZS - Rzęczkowo 

 Montaż monitoringu 

SP Łążyn 

 Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły  

SP Siemoń 

 Monitoring zewnętrzny szkoły 

 

50 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

35 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

35 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

Gmina Wielka Nieszawka  Montaż monitoringu na terenie szkół i przedszkola 40 000,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice 

 Montaż monitoringu 24 h przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i drogi krajowej 91 w 

Łysomicach i przy przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 552 w Łysomicach 

(okolice ZS nr 1 w Łysomicach) 

 Montaż monitoringu 24 h przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i drogi krajowej 91 w 

Ostaszewie i przy przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej w Ostaszewie (okolice 

SP w Ostaszewie) 

 

 

 

 

250 000,00 zł 
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Montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu Koszty 

 Montaż monitoringu 24 h przy drodze wojewódzkiej 552 przy przejściu dla pieszych w 

Papowie Toruńskim (okolice Przedszkola Pub. „Jelonek”) 

 

 

 

Powiat Toruński Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 9. Montaż monitoringu w miejscach o wysokim natężeniu ruchu -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 59. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Instalacja stojaków rowerowych w miejscach gdzie może odbywać się ruch rowerowy. 

Instalacja stojaków rowerowych w miejscach gdzie może odbywać się ruch rowerowy Koszty 

Miasto Bydgoszcz  Montaż 782 stojaków na rowery w pobliżu 44 szkół i placówek na terenie Bydgoszczy 1 000 000,00 zł 

Miasto Toruń 

 Montaż 20 wiat z 10 stojakami rowerowymi każda (parking dla 20 rowerów) - opcjonalnie z 

monitoringiem - na terenie szkół na terenie Torunia. Koszt jednej wiaty 16 000, z monitoringiem 

20 000 zł.  

320 000,00 zł 

Z monitoringiem  

400 000,00 zł 

Gmina Koronowo  Instalacja stojaków rowerowych przy szkołach  45 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa 

Chełmińska 

 Montaż 5 stojaków rowerowych przy Szkole w Dąbrowie Chełmińskiej, 

 Montaż 3 stojaków rowerowych Szkoła Czarże, 

 Montaż 3 stojaków rowerowych Szkoła Ostromecko, 

5 000,00 zł 

3 000,00 zł 

3 000,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota 

 Montaż stojaków rowerowych na terenie szkoły. 

 Montaż stojaków rowerowych przy boisku Orlik. 

 Montaż stojaków rowerowych przy skateparku w Lisim Ogonie. 

5 000,00 zł 

5 000,00 zł 

5 000,00 zł 

Gmina Solec Kujawski  Instalacja stojaków rowerowych przy szkołach 18 000,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło nad 

Notecią 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dobrcz 

Zespół Szkół w Dobrczu, Ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz 

 Instalacja stojaków rowerowych  przed budynkiem szkoły; 
Zespół Szkół w Kotomierzu, Ul. Koronowska 2, 86-022 Kotomierz 

 Instalacja stojaków rowerowych  
Zespół Szkół w Wudzynie, Ul. Zamkowa 12, 86-022 Wudzyn 

 Instalacji stojaków rowerowych we wszystkich lokalizacjach gdzie może odbywać się ruch 
rowerowy. 

 

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 

 

10 000,00 zł 
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Instalacja stojaków rowerowych w miejscach gdzie może odbywać się ruch rowerowy Koszty 

Zespół Szkół w Borównie, Ul. Szkolna 13, 86-022 Borówno 

 Instalacja stojaków rowerowych 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych, Ul. Szkolna 6, 86-022 Strzelce Górne 

 Budowa stojaków rowerowych przy szkole 
Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Kozielec. 

 Instalacji stojaków rowerowych we wszystkich lokalizacjach gdzie może odbywać się ruch 
rowerowy. 

 

 

5 000,00 zł 

 

5 000,0 zł 

 

 

10 000,00 zł 

 

Gmina Nowa Wieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo 

Pomorskie 

 Modernizacja terenów zewnętrznych przedszkoli i szkół podstawowych poprzez m.in. utworzenie 

parkingów rowerowych dla uczniów przy szkołach, montażu małej architektury – ławki 

 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim - utworzenie parkingów 

rowerowych 

 SP Wielkie Rychnowo – utworzenie parkingów rowerowych (instalacja stojaków rowerowych)  

 SP Kowalewo Pomorskie – utworzenie parkingów rowerowych  

 SP Pluskowęsy – utworzenie parkingów rowerowych. Ze względu na przesunięcie parkingu 

rowerowego potrzebne by było domontowanie 2 stojaków rowerowych. 

 Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim – utworzenie parkingów rowerowych, 

 SP Wielka Łąka – utworzenie parkingów rowerowych 

100 000,00 zł 

 

 

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

 

 

2 500,00 zł 

5 000,00 zł 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łubianka 
 Budowa parkingu i stojaków na rowery przy Zespole Szkół w Łubiance, Szkole Podstawowej w 

Wybczu, Szkole Podstawowej w Warszewicach i Szkole Podstawowej w Pigży. 

500 000,00 zł 
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Instalacja stojaków rowerowych w miejscach gdzie może odbywać się ruch rowerowy Koszty 

 Budowa parkingu dla rowerów wraz ze stojakami przy  Gimnazjum w Brąchnowie (ul. 

Gimnazjalna). 

 

20 000,00 zł 

Gmina Czernikowo 

 Montaż stojaków rowerowych na terenie szkół: Szkoła Podstawowa w Czernikowie, Zespół Szkół 

w Czernikowie, Szkoła Podstawowa w Osówce, Szkoła Podstawowa w Steklinie, Szkoła 

Podstawowa w Makowiskach oraz Szkoła Podstawowa w Mazowszu 

 Montaż stojaków rowerowych przy boisku orlik przy Szkole Podstawowej w Mazowszu 

 

30 000,00 zł 

 

5 000,00 zł 

Gmina Miasto Chełmża  Zainstalowanie stojaków na rowery/boksy na rowery zlokalizowanych przy szkołach. 50 000,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś Wielka 
 Instalacja stojaków dla rowerów przy nowo wybudowanych drogach dla rowerów do i ze szkoły: ZS 

- Zławieś Wielka, ZS – Rzęczkowo, SP -  Łążyn, SP -  Siemoń, SP – Przysiek, SP –Górsk. 

100 000,00 zł 

Gmina Wielka Nieszawka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice  Dostawa i montaż stojaków rowerowych 8 stanowiskowych (po 3 szt.) dla szkół gminy Łysomice 10 000,00 zł 

Powiat Toruński 

 Instalacja stojaków rowerowych przed budynkiem głównym szkoły oraz przed budynkiem 

internatu Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

 Instalacja stojaków rowerowych przed budynkiem szkoły: Zespół Szkół w Chełmży, Zespół Szkół 

Specjalnych w Chełmży, Szkoła Muzyczna w Chełmży 

15 000,00 zł 

 

 

15 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF 
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Schemat 10. Instalacja stojaków rowerowych w miejscach gdzie może odbywać się ruch rowerowy -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 60. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Instalacja elementów małej architektury 

Instalacja elementów małej architektury Koszty 

Miasto Bydgoszcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Miasto Toruń Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Koronowo  Instalacja elementów małej architektury wokół placówek oświatowych np.  ławki, kosze na 
śmieci, tablice informacyjne itp. 

50 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 
 Instalacja elementów małej architektury przy: Szkole w Dąbrowie Chełmińskiej, Szkole Czarże 

oraz przy Szkole Ostromecko 
75 000,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota 
 Instalacja koszy na śmieci, ławek, tablic informacyjnych na terenie szkoły i wzdłuż istniejących  i 

planowanych ścieżek rowerowych. 
30 000,00 zł 

Gmina Solec Kujawski  Instalacja ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych 30 000,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło nad 

Notecią 
Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dobrcz 
 Instalacja elementów małej architektury m.in. ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych: 

Zespół Szkół w Wudzynie, Ul. Zamkowa 12, 86-022 Wudzyn, Zespół Szkół w Borównie, Ul. 
Szkolna 13, 86-022 Borówno oraz Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Kozielec. 

130 000,00 zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo Pomorskie  Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim - montaż małej architektury tj. 30 000,00 zł 
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Instalacja elementów małej architektury Koszty 

ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. 

 SP Wielkie Rychnowo – montaż małej architektury. 

 SP Kowalewo Pomorskie – montaż małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablice 

informacyjne.  

 SP Pluskowęsy – montaż małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne (ławki 

w ilości 6 sztuk oraz 3 kosze na śmieci przytwierdzone do podłoża) 

 Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim - montaż małej architektury tj. ławki, kosze  na 

śmieci, tablice informacyjne. 

 SP Wielka Łąka – montaż małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. 

30 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

30 000,00 zł 

 

 

30 000,00 zł 

 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łubianka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Instalacja koszy na śmieci, ławek, tablic informacyjnych na terenie szkoły i wzdłuż chodnika przy 

ulicy szkolnej, 

 Instalacja koszy na śmieci, ławek, tablic informacyjnych na terenie szkół: Szkoła Podstawowa w 

Osówce, Zespół Szkół w Czernikowie, Szkoła Podstawowa w Steklinie, Szkoła Podstawowa w 

Mazowszu, Szkoła Podstawowa w Makowiskach 

 

30 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

Gmina Miasto Chełmża  Instalacja elementów małej architektury wzdłuż modernizowanych dróg   

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś Wielka 
 Montaż elementów małej architektury w drodze do ZS - Zławieś Wielka, ZS – Rzęczkowo, SP -  

Łążyn, SP -  Siemoń, SP – Przysiek, SP –Górsk 

50 000,00 zł 

 

Gmina Wielka Nieszawka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 
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Instalacja elementów małej architektury Koszty 

Gmina Łysomice  Instalacja elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, itp. na 
terenach szkół gminy Łysomice 

20 000,00 zł 

Powiat Toruński Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 11. Instalacja elementów małej architektury -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 61. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup kamizelek i odblasków). 

Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup kamizelek i odblasków) Koszty 

Miasto Bydgoszcz 
 Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” poprzez zakup kamizelek 

szczególnie dla dzieci z klas I-III oraz odblasków dla dzieci z klas I-III i IV-VI oraz wprowadzenie 
programów profilaktycznych dot. bezpieczeństwa, 

30 000,00 zł 

 

Miasto Toruń 
 Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” w Przedszkolu Miejskim  nr 02, 

Szkole Podstawowej nr 11, Zespole Szkół nr 16  

30 000,00 zł 

 

Gmina Koronowo  Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” w placówkach oświatowych na 
terenie Gminy Koronowo 

30 000,00 zł 

 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa 

Chełmińska 

 Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” w Szkole w Dąbrowie Chełmińskiej, 

w Szkole Czarże, w  Szkole Ostromecko  
60 000,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota 

 Wdrożenie programu profilaktycznego  „Bezpieczna droga do szkoły” w Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 

Łochowie 

 Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” w Szkoła 

Podstawowa im. J. Verne’a w Białych Błotach obejmującego: 

o Zakup kamizelek odblaskowych i kasków, 

o Zakup dwóch rowerów typu składak, 

o Budowa mini miasteczka komunikacyjnego /skrzyżowanie dróg ze zmiennym oznakowaniem 

20mx20m – kostka na podsypce betonowej/, 

o Działania podnoszące stopień bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym poprzez 

rozwijanie kultury komunikacyjnej, promowanie jazdy na rowerze w kasku: szkolenia, 

pogadanki, spotkania, rajdy rowerowe, organizowanie obozów rowerowych. 

o Zakup elementów toru przeszkód do szkoleń i przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, 

20 000,00 zł 

 

 

 

100 000,00 zł 
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Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup kamizelek i odblasków) Koszty 

o Prowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. 

o Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

o Przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową. 

Gmina Solec 

Kujawski 

Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 1: 

 Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego ,,Bezpieczna droga do szkoły”: 

o Zakup kamizelek odblaskowych i odblasków  

o Działania propagujące bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym takie jak: pogadanki, 

szkolenia, rajdy rowerowe, obozy rowerowe, 

o Szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 

90 000,00 zł 

Miasto i Gmina 

Nakło nad Notecią 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dobrcz 

Zespół Szkół w Dobrczu, Ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz 

 Zakup kamizelek dla  uczniów klas   dla IV- VI SP i  klas gimnazjalnych oraz lin bezpieczeństwa 

wykorzystywanych podczas spacerów dzieci. 

Zespół Szkół w Wudzynie, Ul. Zamkowa 12, 86-022 Wudzyn 

 Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (m.in. umieszczenie oznakowania 

oraz zakup kamizelek i odblasków). 

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych, Ul. Szkolna 6, 86-022 Strzelce Górne 

 Wdrożenie programu - zakup kamizelek odblaskowych przynajmniej dla klas 0-III  

Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Kozielec. 

 Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (m.in. umieszczenie oznakowania 

oraz zakup kamizelek i odblasków). 

1 500,00 zł 

 

 

 

 

 

20 000,00 zł 

 

 

 

20 000,00 zł 

 

 

 

20 000,00 zł 
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Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup kamizelek i odblasków) Koszty 

Gmina Nowa Wieś 

Wielka 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Sicienko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo 

Pomorskie 

 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim - wdrożenie programu profilaktycznego 

„Bezpieczna droga do szkoły”. 

 SP Pluskowęsy – pozyskanie kamizelek odblaskowych i odblasków dla uczniów w ilości po 120 sztuk. W 

ramach BRD zamierza pozyskać plac rowerowy do nauki bezpiecznej jazdy przygotowujący do zdawania 

na kartę rowerową (poprawna nazwa to Elementy przeszkód do jazdy sprawnościowej rowerem w 

ramach BRD).  

 SP Wielka Łąka – wdrożenie programu „Bezpieczna droga do szkoły”: zakup kamizelek i odblasków. 

20 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łubianka 
– Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup kamizelek i 

odblasków). 

10 000,00 zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego ,,bezpieczna droga do szkoły”: 

o Zakup kamizelek odblaskowych i kasków, 

o Działania propagujące bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym takie jak: pogadanki, 

szkolenia, rajdy rowerowe, obozy rowerowe, 

o Zakup elementów toru przeszkód do szkoleń i przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, 

o Szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, 

Zespół Szkół w Czernikowie,  Szkoła Podstawowa w Osówce, Szkoła Podstawowa w Steklinie, Szkoła 

Podstawowa w Mazowszu, Szkoła Podstawowa w Makowiskach: 

 Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego ,,Bezpieczna droga do szkoły”: 

 

100 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

250 000,00 zł 
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Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup kamizelek i odblasków) Koszty 

o Zakup kamizelek odblaskowych, 

o Działania propagujące bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym takie jak: pogadanki, 

szkolenia, rajdy rowerowe, obozy rowerowe, 

o Szkolenia z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

 

 

 

Gmina Miasto 

Chełmża 

 Zakup materiałów promocyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa najmłodszych uczestników 

ruchu 
10 000,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś 

Wielka 

 Wdrożenie programu profilaktycznego w ZS - Zławieś Wielka, ZS – Rzęczkowo, SP -  Łążyn, SP -  Siemoń, 

SP – Przysiek, SP –Górsk 

SP Łążyn 

 Zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach prowadzone przez osoby, 

instytucje uprawnione. 

 Kamizelki i odblaski 

ZS Górsk 

 Zwiększenie liczby konkursów dot. tematyki bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży 

 

90 000,00 zł 

 

 

 

5 000,00 zł 

 

1 500,00 zł 

 

10 000,00 zł 

Gmina Wielka 

Nieszawka 
 Wdrożenie programu promującego noszenie elementów odblaskowych 10 000,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice  Utworzenie jednolitych odblasków, kamizelek bezpieczeństwa dla dzieci (forma promocji projektu) 50 000,00 zł 

Powiat Toruński 
Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” poprzez zakup kamizelek odblaskowych 
i odblasków w szkołach: Szkoła Muzyczna w Chełmży, Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży, Zespół Szkół w 
Chełmży oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie:  

100 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 12. Wdrożenie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” (oznakowanie, zakup kamizelek i odblasków) -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 62. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Oznakowanie 

Oznakowanie Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Szkoła Podstawowa nr 10 

 Zwiększenie oznakowania - Uwaga dzieci, zakaz parkowania na chodniku przed szkolą. 

Szkoła Podstawowa nr 14 

 Zmiana oznakowania poziomego i pionowego uniemożliwiającego parkowanie samochodów w 

bezpośredniej bliskości przejścia dla pieszych - ul. Żmudzka od skrzyżowania z ul. Gajową do budynku 

SP 14 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 Postawienia znaku informacyjnego "szkoła". Wymalowanie "zebry"- pasów, przejścia dla pieszych - na 

ul. Krasińskiego przed skrzyżowaniem z ulicą Gimnazjalną oraz przy przejściu dla pieszych na Placu 

Wolności przy skrzyżowaniu z ul. Gimnazjalną 

Zespół Szkół Podstawowych nr 1 

 Postawienie znaków B-36 (zakaz zatrzymywania się) - Pierwszy znak przy skrzyżowaniu wyjazdu ze 

szkoły z ulicą Stawową po prawej stronie (ok. 40 m) do przejścia, z którego korzystają uczniowie szkoły. 

Drugi znak przed przejściem dla pieszych na końcu ul. Gałczyńskiego na wysokości bloku Gałczyńskiego 

18 (prawa strona). 

Zespół Szkół nr 19  

 Wprowadzenie zakazu parkowania na chodniku przylegającym do przejść dla pieszych, z których 

korzystają uczniowie - przejścia dla pieszych przy ulicy A. Grzymały-Siedleckiego (na wysokości 

skrzyżowania z ul. Synów Pułków) 

 

5 000,00 zł 

 

 

 

5 000,00 zł 

 

 

 

3 000,00 zł 

 

 

 

 

 

3 000,00 zł 

 

 

1 500,00 zł 

 

 

Miasto Toruń 

 Wprowadzenie zakazu parkowania na ul. Bawarczyków, po obu stronach ulicy na wysokości ulicy – ZST 

 Montaż znaków ograniczenia prędkości oraz znaków „Uwaga dzieci” - Przedszkole Miejskie  nr 8 

 Montaż oznakowania informującego o dojeździe do placówki – Przedszkole Miejskie  nr 11  

 Montaż znaków „Uwaga dzieci” - Przedszkole Miejskie  nr 17 

1 500,00 zł 

3 000,00 zł 

3 000,00 zł 

 

1 500,00 zł 

3 000,00 zł 
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Oznakowanie Koszty 

 Montaż znaków ograniczenia prędkości oraz znaków „Uwaga dzieci” – Szkoła Podstawowa nr 5 

 Montaż aktywnych znaków „D6” przy Szkole Podstawowej nr 27 oraz Zespole Szkół nr 15 

 Montaż znaków „Uwaga dzieci” – Zespół Szkół nr 6 

3 000,00 zł 

1 500,00 zł 

 

Gmina Koronowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa 

Chełmińska 
Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota 

 Oznakowanie drogi przy ulicy Przysieckiego  (gdzie znajduje się drugi budynek szkolny) znakiem „uwaga 

szkoła” Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach   

 Oznakowanie przejścia dla pieszych przy ul. Przysieckiego wyznaczające bezpieczne przejście do przystanku 

autobusowego (główny przystanek autobusów MZK oraz PKS) - Szkoła Podstawowa im. ks. J. 

Twardowskiego w Przyłękach   

 namalowanie pasów na istniejącym przejściu na ulicy Zabytkowej tuż przed skrzyżowaniem z ulicą 

Przysieckiego - Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Przyłękach   

 Oznakowanie skrzyżowania ul. Zabytkowej i Przyrodniczej - Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w 

Przyłękach,   

1 000,00 zł 

 

 

1 000,00 zł 

 

 

1 000,00 zł 

 

2 500,00 zł 

Gmina Solec 

Kujawski 

 Montaż znaków ostrzegawczych interaktywnych – 4 (ul. Tartaczna, ul. 29 Listopada, Bojowników o 
Wolność i Demokrację, ul. Piłsudskiego),  

 Oznakowanie przejść dla pieszych przy szkołach farbą grubowarstwową – 6 przejść,  

5 000,00 zł 

 

20 000,00 zł 

Miasto i Gmina 

Nakło nad Notecią 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dobrcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Nowa Wieś Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 
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Oznakowanie Koszty 

Wielka 

Gmina Sicienko 
 Wykonanie aktywnego oznakowania pionowego przy przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 10   w 

miejscowości Strzelewo oraz miejscowości Kruszyn 
500 000,00 zł 

Gmina Szubin Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo 

Pomorskie 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łubianka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Czernikowo 
Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Umieszczenie znaków ostrzegawczych ,,uwaga dzieci” przy ulicy szkolnej oraz gimnazjalnej, 

 

1 500 zł 

Gmina Miasto 

Chełmża 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś 

Wielka 

SP Przysiek 

 umieszczenie znaków uwaga dzieci (ul. Leśna i Jaśminowa) 

ZS Górsk 

 Oznakowanie przejścia dla pieszych w okolicach szkoły (trasa T 80) 

 Zastąpienie znaku ograniczenia prędkości 70 na 40 (od strony Pędzewa) 

 

1 500,00 zł 

 

 

1 500,00 zł 

1 500,00 zł 

Gmina Wielka 

Nieszawka 
Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 
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Oznakowanie Koszty 

Gmina Łysomice 
 Montaż odpowiedniego oznakowania w okolicach szkół gminy Łysomice oraz w miejscach częstego 

przebywania dzieci 
500 000,00 zł 

Powiat Toruński  Utworzenie jednolitych odblasków, kamizelek bezpieczeństwa dla dzieci (forma promocji projektu) 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 13. Oznakowanie -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 63. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Parkingi i Przystanki autobusowe 

Parkingi i Przystanki autobusowe Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Szkoła Podstawowa nr 56 

 Budowa zatoczek parkingowych lub parkingu (samochody parkują na drogachn na trawniku)-zwiększy to 

bezpieczeństwo uczęszczających do szkoły uczniów - ulice: Bośniacka, Słowiańska, Grzmota-Skotnickiego 

Zespół Szkół nr 24 

 Budowa parkingu przy Szkole - zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz poszerzenie  wjazdu do 

szkoły. 

Szkoła Podstawowa 66 

 Wybudowanie parkingu przy ulicy Z. Berlinga przy budynku Szkoły Podstawowej nr 66 

Zespół Szkół nr 23 

 Budowa parkingu lub utwardzenie pobocza przed szkołą dla samochodów rodziców wysadzających i 

odbierających dzieci ze szkoły - Nakielska 273 

Zespół Szkół nr 41 

 Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej nr 41 na ulicy Traugutta w celu umożliwienia wysadzenia 

osób przy szkole. 

Zespół Szkół nr 21 

 Przedłużenie zatoczki od przystanku autobusowego do słupa ogłoszeniowego przy ul. Bałtyckiej 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

 

 

 

100 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

 

 

 

80 000,00 zł 

 

 

50 000,00 zł 

Miasto Toruń 

Szkoła Podstawowa nr 32: 

 Budowa miejsca parkingowego dla autobusu (dowóz dzieci na pływalnię) 

Zespół Szkół nr 5: 

 Modernizacja i rozbudowa parkingu przy szkole  

Zespół Szkół nr 8  

 

80 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 
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Parkingi i Przystanki autobusowe Koszty 

 Budowa miejsc parkingowych przy szkole 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 

 Budowa parkingu przy szkole 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego 

 Rozbudowa parkingu przed halą sportową Szkoły 

 

150 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

Gmina Koronowo 
 Budowa brakującej infrastruktury w zakresie parkingów w pobliżu placówek oświatowych. 

 Budowa wiat przystankowych, zatoczek autobusowych itp. na trasie dojazdów uczniów do szkół 

100 000,00 zł 

300 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa 

Chełmińska 
Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Osielsko 

Szkoła Podstawowa Maksymilianowo 

 Budowa parkingu dla samochodów z dojściem do budynku szkoły dla pojazdów osobowych 
przywożących dzieci do szkoły w ulicy Topolowej. 

Zespół Szkół w Ostromecku 

 budowa zatoczki przy szkole w ciągu ulicy Centralnej: 

100 000 zł 
 
 
 

25 000 zł 

Gmina Białe Błota 
 Przebudowa zatoczki dla autobusów szkolnych wraz z rozbudową parkingu dla rodziców  - Szkoła 

Podstawowa im. J. Verne’a w Białych Błotach 

25 000 zł 

Gmina Solec 

Kujawski 

 Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych, 

 Budowa zatok autobusowych (2 szt.) przy drodze powiatowej 01547C w Makowiskach z dojściami, 

przejściem dla pieszych, barierami, wiatami  i doświetleniem fotowoltaiką,  

  Budowa zatoki autobusowej w Przyłubiu z dojściami, wiatą  i doświetleniem fotowoltaiką, 

 Zatoczka dla samochodów dowożących dzieci do Szkoły Muzycznej, 

200 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

40 000,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło 

nad Notecią 

 Zatoczka dla samochodów dowożących dzieci do szkoły Przy szkole w Występie 

 Budowa parkingu (10 miejsc) ul. Nakielska (przy szkole) w Występie 

25 000 zł 

100 000 zł 
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Parkingi i Przystanki autobusowe Koszty 

 Budowa zatoczki dla dzieci wysiadających do przedszkola - przy Przedszkolu nr 3 w Nakle nad Notecią 

 Budowa zatoczek wraz z wiatą przystankową w Bielawach, Trzeciewnicy, Olszewce, Lubaszczu 

 Budowa zatoczek wraz z wiatą przystankową przy SP w Potulicach i w Kaźmierowie 

 Budowa zatoczki ul. Powstańców Wlkp. w Nakle nad Notecią przy przedszkolu 

 Parking na 20 miejsc przy Gimnazjum nr 3 ul. Mrotecka 1A w Nakle na Notecią 

 Budowa parkingów na terenie szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 w Nakle nad Notecią 

 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż szkoły (SP nr 4i Gimn. Nr 4) w Nakle nad Notecią 

 Wiata przystankowa – ustawienie - Wieszki, Rozwarzyn i Polichno (wybudowanie) 

 Montaż wiaty przystankowej Gumnowice, Gabrielin, przy ul. Długiej w Ślesinie, przy ul. Kazińskiej w 

Ślesinie 

25 000 zł 

 

150 000,00 zł 

75 000,00 zł 

40 000,00 zł 

150 000,00 zł 

100 000,00 zł 

 

250 000,00 zł 

50 000,00 zł 

50 000,00 zł 

 

Gmina Dobrcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Nowa Wieś 

Wielka 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Sicienko 

 Wybudowanie zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1909C Krukówko - Witoldowo na 

wysokości Szkoły Podstawowej w Samsiecznie wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym i poziomym 

w rejonie zatoki autobusowej. 

 Wybudowanie pętli autobusowej wraz z peronem w rejonie Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie dla 

dzieci dowożonych i odwożonych autobusami szkolnymi 

 Przebudowa pętli autobusowej wraz z peronem i wiatą przystankową w rejonie Zespołu Szkół w 

Wojnowie. 

 Przebudowa pętli autobusowej wraz z peronem i wiatą przystankową w rejonie Zespołu Szkół w Sicienku. 

 Wybudowanie zatoki autobusowej wraz z peronem przy drodze gminnej na wysokości Szkoły 

Podstawowej w Strzelewie. 

25 000,00 zł 

 

 

150 000,00 zł 

 

 

200 000,00 zł 

 

200 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 
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Parkingi i Przystanki autobusowe Koszty 

Gmina Szubin 

Zespół Szkół w Szubinie: 

 przebudowa miejsc parkingowych przy boisku wielofunkcyjnym wraz z zatoczką dla autobusów 

wożących dzieci 

SP w Królikowie: 

 budowa zatoki autobusowej przy szkole 

Gimnazjum nr 1 w Szubinie: 

 budowa miejsc parkingowych 

ZS w Rynarzewie: 

 przebudowa miejsc parkingowych 

ZS w Kowalewie: 

 budowa miejsc parkingowych 

 budowa zatoczki autobusowej 

SP w Turze: 

 budowa miejsc parkingowych na terenie szkoły 

 wykonanie zatoczki autobusowej 

 

 

150 000,00 zł 

 

 

25 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

25 000,00 zł 

 

100 000,00 zł 

25 000,00 zł 

 

Powiat Bydgoski 

Zespół Szkół (ul. Sobieskiego 16 Koronowo) 

 zatoczka autobusowa od strony ul. Farnej, 

Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie im. gen. S. Maczka 

Działanie I. 

 Wykonanie zatoczki autobusowej kosztem części działki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55 (oznaczony na planie orientacyjnym ZOZ). 

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie 

 zamontowanie wiaty przystankowej 

 modernizacja parkingu dla uczniów dojeżdżających do szkoły samochodami rejestracja dostępu, 

 

25 000,00 zł 

 

 

 

250 000,00 zł 

 

 

 

20 000,00 zł 
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Parkingi i Przystanki autobusowe Koszty 

wydzielenie poprzez ogrodzenie, 150 000,00 zł 

Gmina Kowalewo 

Pomorskie 

 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim - potrzeba budowy wiaty przystankowej  

dla dojeżdżających uczniów do szkoły, która miałaby zostać umieszczona na parkingu przy Skateparku. 

 

25 000,00 zł 

Gmina Lubicz 

Lubicz Dolny ul. Toruńska: 

 wydzielenie dla autobusu szkolnego zatoki na wysokości szkoły 

Gronowo: 

 wybudowanie zatoki autobusowej 

 

25 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

Gmina Łubianka 

– Budowa parkingów  i elementów bezpieczeństwa i uspakajania ruchu w centrum wsi Łubianka. 

 Montaż  15 wiat przystankowych wraz z budową zatoczek autobusowych na przystankach przy drogach 

wojewódzkich i powiatowych. 

400 000,00 zł 

 

200 000,00 zł 

Gmina Łabiszyn 
ul. Nadnotecka: 

 budowa zatoki autobusowej. 
25 000,00 zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Rozbudowa parkingu przy drodze gminnej nr 101146C 

Zespół Szkół w Czernikowie 

 Budowa parkingu przy ulicy Gimnazjalnej 

100 000,00 zł 

 

 

100 000,00 zł 

Gmina Miasto 

Chełmża 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 
0,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Zławieś 

Wielka 

 Montaż wiat i budowa zatoczek autobusowych na terenie Gminy Zławieś Wielka 200 000,00 zł 

Gmina Wielka 

Nieszawka 
 Budowa zatok autobusowych 70 000,00 zł 
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Parkingi i Przystanki autobusowe Koszty 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice 
 Montaż wiat przystankowych wraz z budową zatoczek autobusowych, 

 Budowa lub rozbudowa parkingów przy szkołach w miejscowości Łysomice oraz Turzno, gm. Łysomice, 

500 000,00 zł 

 

500 000,00 zł 

Powiat Toruński Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 14. Parkingi i Przystanki autobusowe -  podział wg budżetów 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 64. Zestawienie zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych dla projektu "Bezpieczna droga do szkoły" przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 
wchodzące w skład BTOF – Inne 

Inne Koszty 

Miasto Bydgoszcz 

Szkoła Podstawowa nr 28 

 Zatrudnienie osoby do przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych 

Zespół Szkół nr 10 

 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Karłowicza 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 

 Zamontowanie "lustra" przy wyjeździe z boiska szkolnego 

Gimnazjum nr 27  

 Naprawa wejścia przed budynkiem Gimnazjum nr 27 w Bydgoszczy ul. Kruszwicka 2 

 

20 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

 

 

1 000,00 zł 

 

50 000,00 zł 

Miasto Toruń Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Koronowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Miasto i Gmina Łabiszyn Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Dąbrowa 

Chełmińska 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Osielsko Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Białe Błota 

 Budowa „Miasteczka komunikacyjnego” na terenie szkoły. 

 Zatrudnienie opiekuna dzieci strażnika szkolnego /agatki/ na przejściu dla pieszych na wysokości 

marketu Mila w Łochowie. 

15 000,00 zł 

 

15 000,00 zł 

Gmina Solec Kujawski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Miasto i Gmina Nakło nad 

Notecią 

 Wzmocnienie skarpy ul. Mrotecka (od strony południowej) w Nakle n/Not Szkoła Podstawowa nr 3 

 Odgrodzenie i wydzielenie stref pomiędzy parkingiem przy boisku „Orlik”, a parkingiem przy SP nr 

3 ul. Mrotecka 1A w Nakle nad Notecią 

50 000,00 zł 
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Inne Koszty 

15 000,00 zł 

Gmina Dobrcz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Nowa Wieś Wielka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Sicienko 
 Wybudowanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie od strony drogi 

publicznej. 

25 000,00 zł 

Gmina Szubin 

 Zainstalowanie dodatkowej lampy oświetlającej boisko wielofunkcyjne (ZS w Szubinie) 

 Zabezpieczenie rowu melioracyjnego na terenie szkoły (ZS w Rynarzewie) 

 Budowa ogrodzenia oddzielającego plac zabaw od drogi wewnętrznej (ZS w Kowalewie) 

20 000,00 zł 

30 000,00 zł 

3 000,00 zł 

Powiat Bydgoski Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Kowalewo 

Pomorskie 

Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 
0,00 zł 

Gmina Lubicz Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łubianka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Czernikowo 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Zatrudnienie opiekunów na przejściach dla pieszych znajdujących się przy ulicy szkolnej, 

Szkoła Podstawowa w Czernikowie 

 Usunięcie słupów telekomunikacyjnych z terenu chodników biegnących przy ulicy szkolnej i ulicy 

3 maja. 

Zespół Szkół w Czernikowie 

 Zakup środka transportu spełniającego wymogi bezpieczeństwa do przewozu młodzieży szkolnej 

(autobus właściwie wyposażony). 

20 000,00 zł 

 

25 000,00 zł 

 

 

350 000,00 zł 

Gmina Miasto Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Chełmża Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 
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Inne Koszty 

Gmina Zławieś Wielka 

ZS Zławieś Wielka 

 Zakup odpowiedniego środka transportu  

ZS Górsk 

 Wykonanie bram zasuwnych (napęd elektryczny) przy wjazdach do szkoły (od Pędzewa i Torunia).  

ZS Rzęczkowo 

 Kampania informacyjna 

 Zamek magnetyczny do bramki wejściowej otwieranej od zewnątrz przez osoby uprawnione 

350 000,00 zł 

 

 

 

8 000,00 zł 

 

 

5 000,00 zł 

15 000,00 zł 

Gmina Wielka Nieszawka Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Obrowo Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Gmina Łysomice 
 Budowa przejścia podziemnego lub nadziemnego (przez tory kolejowe i drogę krajową nr 91) przy 

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 552 i drogi krajowej 91 w miejscowości Łysomice  

3 500 000,00 zł 

 

Powiat Toruński Nie wskazano potrzeb w tym zakresie 0,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład BTOF. 
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Schemat 15. Inne -  podział wg budżetów 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Schemat 16. Udział potrzeb inwestycyjnych na terenie poszczególnych członków BTOF 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Inwestycje, które zostały przedstawione przez poszczególnych członków BTOF obejmują zarówno 

działania o charakterze infrastrukturalnym (infrastruktura drogowa oraz towarzysząc), jak również 

działania o charakterze profilaktycznym w zakresie bezpieczeństwa dzieci w drodze dom – szkoła – 

dom.  

Kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, wymagało 

zidentyfikowania niebezpieczeństw, braków i nieprawidłowości występujących podczas drogi  

do szkoły, rozumianej jako trasa, którą dziecko musi pokonać, żeby dotrzeć do szkoły, niezależnie  

od sposobu poruszania się.  
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W związku z tym, że obszar BTOF jest zróżnicowany pod względem układu komunikacyjnego  

i funkcjonujących systemów transportu, potrzeby przedstawiono w odniesieniu do miejsc, punktów, 

odcinków o zróżnicowanym stanie formalno – prawnym. Chodzi tutaj głównie o inwestycje  

w infrastrukturę drogową. Ze względu na to, że układ drogowy BTOF tworzą m.in. drogi gminne, 

powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe, dzieci w drodze do szkoły poruszają się nie tylko drogami 

gminnymi, ale także tymi znajdującymi się w zarządzie innych jednostek. Zgłoszone potrzeby 

inwestycyjne, które wymagają interwencji na drodze o charakterze powiatowym, wojewódzkim bądź 

krajowym nie będą mogły być realizowane samodzielnie przez jednostki na szczeblu gminy. W celu 

przeprowadzenia inwestycji będzie konieczna współpraca z poszczególnymi zarządcami dróg.  

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia inwestycji na danym odcinku drogi konieczne 

będzie opracowanie rozwiązania alternatywnego, które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dzieci w 

drodze do szkoły.  

W zestawieniu potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególnych członków BTOF znajdują się 

także takie inwestycje, które nie są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie szkół, bądź stanowią 

drogi bezpośrednio do nich prowadzące. Są to często inwestycje, które powinny być wykonane  

w miejscach położonych na odcinkach dróg dojazdowych, parach itp. W związku z tym, że droga 

dziecka do szkoły to nie tylko główne trasy komunikacyjne, inwestycje planowane  

do przeprowadzenia w tych miejscach z punktu widzenia celów przedmiotowego opracowania są tak 

samo ważne i powinny być realizowane w równym stopniu.   

Przedstawione potrzeby inwestycje dla każdego z członków BTOF stanowią krok do podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i stanowią odpowiedź na zdiagnozowane 

problemy i nieprawidłowości. Przedstawione potrzeby inwestycyjne dają pogląd na obszary 

wymagające szczególnego wsparcia w analizowanym zakresie. 
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5. Analiza kosztów i korzyści projektów 

Potrzeby inwestycyjne, jakie zostały zgłoszone przez poszczególnych członków BTOF, znajdują się we 

wstępnej fazie planowania, tzn. poszczególne jednostki nie dysponują dokumentacją projektową dla 

zaproponowanych inwestycji. Ponadto, niektóre z projektów zostały określone w sposób bardzo 

ogólny, nie pozwalający na szczegółową identyfikację czynności, jakie zostaną podjęte. To z kolei 

przekłada się na możliwości dokonania jedynie szacunkowej oceny wartości poszczególnych 

projektów. W związku z tym w fazie koncepcyjnej, w jakiej znajduje się dominująca część projektów, 

nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowej analizy kosztów i korzyści, gdyż byłaby ona jedynie 

prognozą bez poparcia wiarygodnymi danymi. 

Na etapie wstępnego planowania projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze dom – 

szkoła – dom, analiza ekonomiczna możliwa jest do przedstawienia jedynie w formie opisowej 

(jakościowej), ukazującej efekty oddziaływania dostrzeżonych potrzeb inwestycyjnych. 

Skwantyfikowanie kosztów i korzyści ekonomicznych oraz skonfrontowanie ich z nakładami 

inwestycyjnymi będzie możliwe dopiero na etapie konkretnych prac nad projektem tj. szczegółowego 

zdefiniowania zakresów projektów inwestycyjnych. We wstępnych fazach koncepcyjnych 

wykorzystuje się metody jakościowe analizy ekonomicznej, które dają podstawę do analiz 

ilościowych.  

Koszty i korzyści przedstawionych projektów inwestycyjnych 

 KORZYŚCI 

Potrzeby inwestycyjne zgłoszone przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego  

w bezpośredni sposób przyczyniają się do osiągnięcia celów przedmiotowego opracowania tj. do 

poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na 

terenie BTOF.  

– Zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i ich ofiar 

Zaplanowane do wdrożenia potrzeby inwestycyjne powinny przyczynić się do ograniczenia liczby 

wypadków i kolizji drogowych na terenie BTOF. Działania zaplanowane do realizacji są 

ukierunkowane na najmłodszych użytkowników drogi, ale będą oddziaływały na wszystkich 

uczestników ruchu drogowego, pieszego oraz pieszo – rowerowego. Stan infrastruktury drogowej 

oraz infrastruktury towarzyszącej ma bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników,  

w związku z czym wszystkie inwestycje, które mają na celu podniesienie jakości infrastruktury, 

przyczyniają się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa, a tym samym zmniejszenia liczby zdarzeń 

drogowych. Nie zawsze zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych jest równoznaczne z ograniczeniem 

liczby osób poszkodowanych w tych zdarzeniach, jednakże wysoka jakość infrastruktury z pewnością 

przyczyni się do zmniejszenia stopnia tragiczności tych zdarzeń, w tym zmniejszenia liczby ofiar 

śmiertelnych bądź ograniczenia ilości i skali obrażeń wśród poszkodowanych. 

Oprócz oddziaływania na zmniejszenie wypadków i kolizji drogowych, wdrożenie zaplanowanych 

działań z pewnością wpłynie na obniżenie liczby wypadków wśród pieszych powstałych ze względu na 
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złą infrastrukturę, głównie wpływając na zmniejszenie liczby złamań i skręceń kończyn, które do tej 

pory powstawały np. z powodu złego stanu technicznego chodników.  

– Obniżenie kosztów likwidacji skutków zdarzeń drogowych 

Wdrożenie poszczególnych działań przyczyni się do obniżenia liczby zdarzeń drogowych i ich ofiar. 

Koszty usunięcia skutków wypadków i kolizji są zazwyczaj bardzo wysokie. W związku z tym dla 

poszczególnych jednostek, na obszarze których będą wdrożone poszczególne działania, zostaną 

wygenerowane oszczędności z tytułu zmniejszenia wydatków na likwidację szkód  powypadkowych. 

Zaoszczędzone pieniądze będą mogły być przeznaczone na inne działania, w tym w zakresie dalszej 

poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły, bądź inne projekty inwestycyjne. 

– Ograniczenie emisji CO2  

W ramach projektu „Bezpieczna droga do szkoły” poszczególni członkowie zgłosili potrzeby 

inwestycyjne m.in. w zakresie rozbudowy ścieżek rowerowych oraz chodników, co ma przede 

wszystkim zapewnić dzieciom bezpieczne dotarcie do szkoły. Obecnie ze względu na brak 

wystarczającej liczby ścieżek rowerowych oraz chodników mniej osób porusza się pieszo bądź 

rowerem. Dzięki realizacji wskazanych projektów będzie ograniczenie ruchu samochodowego na 

drogach BTOF, a co za tym idzie emisji szkodliwych substancji do środowiska, w tym zwłaszcza CO2. 

Inwestycje w infrastrukturę dla ruchu pieszego oraz rowerowego, wpłyną na dalszą popularyzację 

transportu niskoemisyjnego, w tym do zmiany preferencji transportowych, tj. zamiany 

indywidualnych pojazdów mechanicznych emitujących zanieczyszczenia na transport publiczny, 

rowerowy lub pieszy.  

– Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeby intensyfikacji działań na rzecz 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Rośnie świadomość, że obecny stan bezpieczeństwa na drogach wywołuje poważne negatywne 

skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Przedmiotowe opracowanie ma zwrócić uwagę 

członków BTOF na to zagadnienie. Dodatkowo opracowanie przyczyni się od wdrażania działań 

zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa. W ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły, 

jako projekty wymagające realizacji poszczególni członkowie przedstawili konieczność wdrażania 

programów profilaktycznych. Dzięki nim uczniowie zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe  

i zostanie pogłębiona ich wiedza na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Poza tym realizacja 

tego typu działań i programów pobudzi społeczność BTOF do zwracania jeszcze większej uwagi  

na problem bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.  

– Poprawa dostępności i bezpieczeństwa  infrastruktury drogowej dla osób niepełnosprawnych 

W zakresie niniejszego opracowania jako konieczne do realizacji wykazano projekty związane  

z likwidacją barier architektonicznych oraz działania na rzecz poprawy organizacji ruchu dla osób 

niepełnosprawnych. Wdrożone projekty pozwolą na ułatwienie osobom niepełnosprawnym 

bezpieczne pokonanie drogi do szkoły -  samodzielnie, jak również swobodne poruszanie się  

na terenie obiektów szkolnych. Umożliwią im to m.in. zamontowane podjazdy przy wejściu do szkół 

oraz na chodnikach, jak również tworzenie miejsc parkingowych przeznaczonych specjalnie dla osób 

niepełnosprawnych. Dzięki wdrożeniu projektów skierowanych do uczniów niepełnosprawnych 



„Bezpieczna droga do szkoły” na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (BTOF) 

 

                                                                            Lech Consulting Sp. z o. o. 239 
www.LC.net.pl 

 

zostanie zwiększona dostępność infrastruktury dla tej grupy osób oraz wzmocnione poczucie 

samodzielności uczniów niepełnosprawnych. 

– Wzrost mobilności  

W związku z tym, że dzieci do szkół docierają różnymi środkami transportu, wśród projektów 

inwestycyjnych znalazła się rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i chodników, a także inwestycje 

ukierunkowane na podstawowy układ drogowy. Dzięki wdrożeniu tego typu inwestycji dzieciom, ale 

także innym mieszkańcom BTOF zwiększy się dostępność i jakość systemu komunikacji. Dzięki 

rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych oraz chodników i ciągów pieszych mieszkańcy BTOF będą 

mieli możliwość wyboru najlepszych dla nich połączeń komunikacyjnych i sposobów komunikowania 

się z punktu do punktu, przez co zwiększy się ich mobilność.  

– Wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej regionu 

Dzięki realizacji poszczególnych projektów w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkół zostanie 

podniesiona atrakcyjność obszaru BTOF pod względem osiedleńczym, jak i inwestycyjnym. 

Społeczeństwo przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa komunikacyjnego, a zwłaszcza 

bezpieczeństwa swoich dzieci, w tym w drodze do szkoły. Zapewnienie infrastruktury drogowej  

i towarzyszącej, jak również wprowadzenie programu profilaktycznego wskazuje na istotność tego 

zagadnienia dla poszczególnych członków BTOF, a to przemawia do obecnych i przyszłych rodziców 

poszukujących miejsca do osiedlenia się. Bezpieczna droga do szkoły wywrze nie tylko pozytywny 

efekt na dzieci i rodziców, ale także na inwestorów. Mimo że celem jest podniesienie bezpieczeństwa 

najmłodszych uczestników ruchu drogowego, to jednak wiele ze zgłoszonych projektów dotyczących 

infrastruktury drogowej będzie wpływało na atrakcyjność inwestycyjną BTOF. Dobry stan dróg  

i elementów im towarzyszących jest jednym z argumentów dla lokowania przedsiębiorstw  

i prowadzenia działalności gospodarczej 

 Integracja mieszkańców BTOF oraz poprawa jakości życia poprzez rozwój infrastruktury 

drogowej oraz jej towarzyszącej 

Zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, a więc najmłodszych i zarazem 

najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego jest w równym stopniu istotne dla wszystkich 

członków Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Systematyczne zaspokajanie zgłoszonych 

potrzeb inwestycyjnych w przedmiotowym zakresie, pozwoli na zintegrowanie działań lokalnych 

władz, ale także wszystkich mieszkańców w trosce o bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.  

Ograniczenie nieprawidłowości i uzupełnienie braków w infrastrukturze oraz profilaktyce dotyczącej 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wpłynie korzystnie na całą społeczność BTOF. Ponadto 

wdrażanie programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” związanego z oznakowaniem, 

noszeniem odblasków przez dzieci, w połączeniu z kampanią informacyjno – edukacyjną zapewni 

będą przyczyniały się do realizowania wspólnych celów w zakresie poprawy bezpieczeństwa,  

dla całego BTOF. 

 KOSZTY  
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Na etapie koncepcyjnym, na jakim znajduje się obecnie większość projektów zgłoszonych w ramach 

niniejszego opracowania, trudno jest określić koszty finansowe projektów. Koszty o charakterze 

finansowym dotyczą zwłaszcza nakładów inwestycyjnych na poszczególne działania. W rozdziale 4. 

wskazano szacunkowe budżety działań. Do grupy kosztów finansowych należy także zaliczyć koszty  

w zakresie eksploatacji produktów powstałych w ramach wdrożonych przedsięwzięć, w tym związane  

z ich naprawą, modernizacją i innymi czynnościami koniecznymi dla utrzymania ich w odpowiednim 

stanie technicznym. 

Do kosztów pozafinansowych projektów zgłoszonych w ramach programu można zaliczyć: 

 Utrudnienia w poruszaniu się podczas prowadzenia prac budowlanych/modernizacyjnych 

W czasie prowadzenia prac budowlanych na drogach, zwłaszcza projektów inwestycyjnych o dużym 

zakresie, społeczność poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego będzie miała utrudnione 

możliwości poruszania na danym odcinku drogi czy też w pobliżu określonego punktu, zwłaszcza 

będzie to stanowiło duże ograniczenie dla dzieci. Każda inwestycja drogowa wiąże się z przejściowymi 

trudnościami związanymi z okresem budowy/modernizacją, podczas którego dostawy surowców  

i materiałów w najbliższej okolicy odcinka odbywają się głównie za pośrednictwem transportu 

ciężarowego. Wszystkie te uciążliwości w poruszaniu się podczas prowadzenia prac budowlanych 

będą miały jedynie charakter przejściowy i zakończą się, gdy tylko prace zostaną zakończone. 

– Zanieczyszczenie środowiska 

Na etapie prowadzenia niektórych inwestycji, które zostały wskazane jako konieczne do realizacji  

w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, będą wykorzystywane 

urządzenia i maszyny budowlane emitujące szkodliwe substancje, w tym zwłaszcza CO2. Będą  

to jednak emisje krótkotrwałe i przemijające. 
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6. Uszeregowanie działań wg pilności i wpływu na cele projektu 

Wszystkie zgłoszone potrzeby inwestycje odnoszą się do zdiagnozowanych problemów w zakresie 

bezpieczeństwa w drodze dom – szkoła – dom występujących na obszarach poszczególnych członków 

BTOF. Istotność i konieczność realizacji poszczególnych działań nie jest przedmiotem oceny, 

ponieważ wszystkie zgłoszone projekty przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dziecka na drodze 

dom – szkoła – dom, jednak z punktu widzenia przedmiotowego dokumentu należy uszeregować 

zgłoszone działania wg ich pilności oraz wpływu na cele projektu.  

Działania przedstawione przez poszczególnych członków BTOF w celu poprawy bezpieczeństwa  

w drodze do szkoły dotyczą różnych szkół i są zróżnicowane pod względem zakresu. W związku z tym 

proponuje się w pierwszej kolejności realizować  projekty w następujący sposób: 

1. Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa uczniów na drodze dom – szkoła podstawowa – dom. 

2. Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa uczniów na drodze dom – gimnazjum – dom. 

3. Pozostałe. 

Ze względu na to, że zgłoszone potrzeby inwestycyjne są bardzo zróżnicowane, w celu 

uporządkowania pilności wykonania w ramach obszarów wskazanych powyżej należy wprowadzić 

podkryterium pilności dotyczące możliwości współfinansowania projektów z RPO WK-P 2014-2020. 

Oznacza to, że w ramach grupy inwestycji realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów 

szkół podstawowych, należy jako pilne potraktować te, które mogą zostać wsparte dofinansowaniem 

zewnętrznym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Należy także zaznaczyć, że w sytuacji, 

gdy pojawi się możliwość dofinansowania inwestycji, która będzie miała być realizowana w obszarach 

innych niż dotyczące szkół podstawowych, to należy je realizować. 

Na poniższym schemacie przedstawiono podział projektów wg pilności wykonania. 
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Schemat 17. Pilność realizacji działań w ramach programu "Bezpieczna droga do szkoły" 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Zakwalifikowanie projektów dotyczących szkół podstawowych do grupy  projektów najpilniejszych  

do realizacji zostało podyktowane koniecznością ochrony najmłodszej, a zarazem najliczniejszej grupy 

dzieci kształcących się na terenie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Dominującą grupą dzieci kształcących się w szkołach zlokalizowanych na obszarze BTOF są 

uczniowie szkół podstawowych, a więc najmłodsza i najmniej doświadczona w ruchu drogowym 

grupa tej społeczności. Osoby te podróżują do szkół rożnymi środkami transportu, jednak należy 

zwrócić uwagę, że są to dzieci, które samodzielnie nie mogą prowadzić żadnego pojazdu (z pewnymi 

wyjątkami), mogą być jedynie pasażerem samochodu czy autobusu lub tramwaju. Oznacza to, że 

większość z tych dzieci to piesi użytkownicy drogi, poruszający się albo samodzielnie albo pod opieką 

rodziców czy opiekunów. W kategorii pieszych mieszczą się także uczniowie poruszający się na 

wózkach inwalidzkich oraz dzieci poniżej 10 roku życia poruszające się rowerem. Piesi stanowią 

zatem bardzo dużą grupę, która nie jest obecnie wystarczająco chroniona. Dodatkowo za 

priorytetyzacją działań skierowanych do uczniów szkół podstawowych poruszających się pieszo, a 

w następnej kolejności rowerem przemawia fakt, że obowiązkiem szkolnym zostały objęte także 

dzieci w wieku 6 lat, które wymagają szczególnej ochrony w obszarze bezpieczeństwa, z powodu 

niskiego stopnia samodzielności.   
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Z badań prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego3 do osiągnięcia 10-12 roku życia 

dziecko nie jest zdolne do samodzielnego dawania sobie rady z ruchem drogowym. Ze względu na 

wiek i stopień rozwoju psychofizycznego najmłodsze dzieci narażone są na więcej niebezpieczeństw 

niż starsi uczniowie czy też osoby dorosłe. Dzieci w młodszym wieku szkolnym, między 7 a 12 

rokiem życia mają ograniczone pole widzenia, które dodatkowo jest ograniczone przez samochody, 

pieszych, rowerzystów, słupy, znaki, przystanki itp. przeszkody. W związku z niskim wzrostem jest 

ono także niewidoczne dla kierowców jeśli stoi, np. między zaparkowanymi pojazdami. Pole widzenia 

osoby dorosłej wynosi 180°, natomiast dziecka w wieku do 8 lat – ok. 70°, dlatego dziecko widzi tylko 

to, co jest przed nim. Ponadto dziecko: 

 potrzebuje 3-4 sekund by odróżnić samochód stojący od jadącego powoli,  

 postrzega ulicę w sposób statyczny,  

 myli wielkość i odległość,  

 myli „widzieć” i „być widzianym”,  

 nie uświadamia sobie złudzeń optycznych,  

 pole widzenia dziecka mieści się na wysokości ok. 1 metra nad ziemią.  

Ponadto dzieci, które kształcą się na poziomie szkoły podstawowej, mają dobry słuch, jednak nie są  

w stanie określić dokładne źródła dźwięku. Dodatkowo hałas ulicy utrudnia koncentrowanie się  

na ruchu drogowym. Taki stan rzeczy znacznie ogranicza dziecku bezpieczne poruszanie się wśród 

innych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza gdy podróżuje drogą o wysokim natężeniu ruchu, 

a więc tam gdzie dźwięki są skumulowane. 

Należy jednak pamiętać, że uczniowie szkół podstawowych to nie tylko piesi, ale również rowerzyści. 

Inwestycje ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa uczniów poruszających się rowerami należy 

traktować jako równie ważne. Dla obu tych grup tj. pieszych i rowerzystów uczęszczających do szkół 

podstawowych, jako inwestycje o wysokiej istotności powinny zostać potraktowane te związane  

z oddzieleniem ruchu pieszego i rowerowego, najlepiej odseparowujące ten ruch od pasa jezdni, jak 

również inwestycje dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa przekraczania jezdni przez pieszych  

i rowerzystów (bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach dróg). 

W sytuacji, gdy zostaną zrealizowane inwestycje z udziałem dofinansowania ze środków RPO WK-P 

2014-2020, następnymi w kolejności powinny być wykonywane inwestycje z zachowaniem logiki 

prowadzenia takich działań. 

Należy mieć jednak na uwadze, że wdrażanie programu profilaktycznego jest równie istotne jak 

działania infrastrukturalne, w związku z czym powinno się je podejmować równolegle. 

Przedmiotowy dokument ma na celu opracowanie kompleksowego programu działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pieszym oraz pieszo – rowerowym w drodze do szkół  

i placówek oświatowych na terenie BTOF. Ponadto, głównym celem projektu jest poprawa 

bezpieczeństwa w drodze do szkoły. Wszystkie potrzeby inwestycyjne, które zostały zgłoszone  

w ramach opracowywanego programu działań, w pełni przyczyniają się do osiągnięcia założonych 

                                                           
3
 Ida Leśnikowska-Matusiak,  Aneta Wnuk,  Instytut Transportu Samochodowego, Psychofizyczne i społeczne 

uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym – jak rzeczywiście się zachowują, Transport Samochodowy 1-2012. 
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celów projektu. Wskazane inwestycje wpisują się w identyfikowane obszary problemowe 

wymagające wsparcia w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły.  
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7. Możliwości pozyskania dofinansowania z RPO  

Zgłoszone potrzeby inwestycyjne do programu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w drodze 

do szkoły zostały przeanalizowane pod kątem możliwości sfinansowania ich ze środków 

pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

na lata 2014-2020. 

W celu wskazania, które z potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególnych członków BTOF 

mogą być współfinansowane ze środków RPO przeanalizowano zapisy RPO W K-P 2014-2020 oraz 

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014-2020, wersja 2 oraz Kierunkowe zasady dotyczące wyboru oraz 

dokonywania oceny zgłoszonych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt pn. „Bezpieczna droga do szkoły” zawiera zestawienie potrzeb (projektów) inwestycyjnych 

jakie powinny zostać zrealizowane by poprawić bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, 

pieszego oraz pieszo – rowerowego w drodze do szkół i placówek oświatowych na terenie BTOF. 

Potrzeby te dzielą się na inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej, jak 

również projekty wdrążające program profilaktyczny „Bezpieczna droga do szkoły”.  

Analiza zapisów wskazanych dokumentów wykazała, że niektóre z propozycji projektów 

inwestycyjnych zgłoszonych w ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły” będą mogły ubiegać się  

o dofinansowanie w ramach:  

 Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. 

o działania 3.5 Efektywności energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT. 

 poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach ZIT. 

o działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych 

(poza ZIT). 

W ramach wskazanego powyżej poddziałania i działania będą mogły być współfinansowane 

następujące typy projektów: 

1. Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego (w miastach  

z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym), w tym m. in.: 

a) infrastruktura transportu publicznego: budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecza 

technicznego do obsługi taboru, infrastruktury punktowej (zajezdni tramwajowych  

i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych), 

centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze 
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transportu publicznego i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) 

niezbędna do rozwoju transportu publicznego, 

b) zakup taboru (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych), 

c) systemy zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego sterowania sygnalizacją, 

systemy sygnalizacji akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i 

trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna), systemy monitorowania ruchu na kluczowych 

trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej 

sytuacji ruchowej, system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia 

bezpieczeństwa transportu publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne 

tablice informacyjne, w tym systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa 

montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze, 

d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa i 

przebudowa parkingów typu np. "park&ride", "bike&ride", „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją 

ruchu pieszego i rowerowego (rozwój koncepcji "bike&ride" wraz z niezbędną infrastrukturą 

oraz systemów rowerów publicznych/miejskich), 

e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu 

samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach 

miast, buspasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej). 

2. Realizacja pozostałych inwestycji wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej niemożliwych 

do realizacji w ramach pozostałych działań/poddziałań, np. modernizacja systemów oświetlenia 

ulicznego (w tym budowa lub zamiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne), budowa  

i przebudowa ścieżek rowerowych oraz rozwój systemu rowerów publicznych/miejskich poza 

miastami z funkcjonującym zorganizowanym transportem publicznym. 

3. Działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów). 

W ramach analizowanej osi priorytetowej inwestycje drogowe w zakresie dróg o charakterze 

lokalnym mogą być finansowane jedynie jako uzupełniający element projektu dotyczącego systemu 

zrównoważonej mobilności miejskiej. Ponadto, inwestycje współfinansowane w ramach tej osi nie 

mogą obejmować prac remontowych oraz i bieżącego  utrzymania infrastruktury. Dodatkowo 

premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Projekty w zakresie budowy oświetlenia ulicznego będą mogły być realizowane pod następującymi 

warunkami: 

 punkty świetlne nie mogą powstawać w miejscach, w których oświetlenie publiczne 

dotychczas nie istniało, 

 w przypadku oświetlenia wymagającego podłączenia do sieci: 

o w momencie ubiegania się o dofinansowanie beneficjent powinien posiadać zgodę 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podłączenie punktów oświetleniowych do 

sieci, 
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o wymagane jest podłączenie do inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. 

 Oś priorytetowa 5 Spójność zewnętrzna i dostępność wewnętrzna regionu. 

o działanie 5.2. Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego. 

W ramach wskazanego działania możliwe będzie dofinansowanie następujących typów projektów: 

1. Zakup taboru autobusowego spełniającego co najmniej normę emisji spalin EURO VI.  

2. Zakup taboru autobusowego o alternatywnych systemach napędowych (np. elektrycznych, 
hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem).  

Dla wymienionych typów projektów istotne jest aby zakupiony tabor był dostosowany do potrzeb 

osób z niepełno sprawnościami oraz dysfunkcjami. Na tym etapie inwestycje wskazane do ujęcia w 

projekcie „Bezpieczna droga do szkoły” są jeszcze nieskonkretyzowane, dlatego dogłębna analiza ich 

wpisywania się w konkretne typy projektów jest utrudniona.  Wśród projektów mających szansę na 

uzyskanie dofinansowania mogą znaleźć się m.in. projekty takie jak: 

– inwestycje w zakresie budowy i przebudowy przystanków autobusowych, wysepek, 

– inwestycje w budowę urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 

– inwestycje w zakresie sygnalizacji świetlnej, 

– inwestycje w systemy monitoringu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

– inwestycje w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, w tym wymiana na energooszczędne, 

– inwestycje w ścieżki rowerowe,  

– inwestycje w infrastrukturę służącą rozwojowi transportu rowerowego (parkingi typu 

bike&ride, system rowerów publicznych), 

– inwestycje związane z budową parkingów,  

– inwestycje w zakup taboru (wyłącznie jako uzupełnienie inwestycji infrastrukturalnych). 

Analiza zgłoszonych potrzeb inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

prowadzi do wniosku, że jedynie niektóre z zaproponowanych projektów będą wpisywały się  

w założenia i typy projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach RPO WK-P   

w perspektywie lat 2014-2020. 
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