
 

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RZ-RNI-105-001M 

na okres od 01.03.2019 r. do  31.08.2019 r. 

 
 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

 
     Rejon służbowy RZ-RNI-105-001M  obejmuje  zachodnią część Rudnika nad Sanem i 

miejscowość Przędzel. Jednym z najistotniejszych problemów nurtujących mieszkańców rejonu  jest 

nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym przez kierujących pojazdami na ul. 

Konopnickiej w Rudniku nad Sanem. Ulica ta stanowi połączenie z drogą krajową K-77 i jest skrótem 

dla pojazdów przemieszczających się pomiędzy Rudnikiem nad Sanem, a Niskiem i Stalową Wolą. 

Do popełniania wykroczeń dochodzi we wszystkie dni tygodnia, głównie w godzinach rannych i 

popołudniowych. Kierujący pojazdami przekraczają dopuszczalną prędkość, czym stwarzają 

zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla pozostałych uczestników dróg, w tym 

niechronionych uczestników dróg tj. pieszych, rowerzystów.  Źródłami informacji stanowiącymi 

podstawę diagnozy były informacje uzyskane zarówno od mieszkańców w/w ulicy, przedstawicieli 

samorządu terytorialnego, jak również zgłoszenia zawarte w Krajowej Mapie Zagrożeń 

Bezpieczeństwa, gdzie w  ostatnich kilku miesiącach naniesionych zostało 16 zagrożeń. Osoby 

sygnalizujące powyższe zagrożenie oczekiwały zmniejszenia liczby kierujących dopuszczających się 

wykroczeń związanych z przekraczaniem prędkości, co ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców i innych uczestników ruchu drogowego. 
 

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

 
      Ujawnianie i represjonowanie osób jeżdżących z nadmierną prędkością i  naruszających inne 

przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i innych 

uczestników ruchu drogowego poprzez zmniejszenie liczby kierujących dopuszczających się 

wykroczeń związanych z przekraczaniem prędkości. 
 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań. 

 
1) Systematyczne kontrole wskazanego rejonu dokonywane przez dzielnicowego. 

            Czas realizacji:  marzec 2019 r. - sierpień 2019 r. 
2) Skierowanie wystąpień do Naczelnika WPiRD KPP w Nisku o dyslokowanie służb RD w 

miejsca zagrożone 

            Czas realizacji: marzec 2019 r. - sierpień 2019 r. 
       3)  Edukowanie uczniów na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności  

             dot. pieszych i rowerzystów 

            Czas realizacji: marzec 2019 r. - czerwiec 2019 r. 

     4) Weryfikowanie poprawności ustawienia znaków drogowych, ich czytelności i w miarę potrzeb 

          występowanie do zarządcy drogi o ich renowację, wymianę lub uzupełnienie. 

           Czas realizacji:  marzec 2019 r. - sierpień 2019 r 

 
 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem 

planowanych przez nie do realizacji zadań. 

 
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudniku nad Sanem – prelekcja dla uczniów z zakresu 

bezpiecznego korzystania z dróg. 

2. Zarząd Dróg Powiatowych Nisku – sporządzenie wystąpień w przypadku stwierdzenia 

uchybień w oznakowaniu dróg.           


