
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kórniku 
w dniu 10.11.2021r.

Komisja Bezpieczeństwa zebrała się dnia 10.11.2021r. o godz. 15.30 w następującym składzie:

Bronisław Dominiak - Przewodniczący
Mirosław Stachowiak - W-ce przewodniczący
Anna Borowiak - Sekretarz
Tomasz Haremza
Jerzy Dziliński
Marek Templewicz
Andrzej Szyc
Andrzej Regulski

Nieobecni: Jerzy Rozmiarek, Paweł Michalski, Dominika Buczkowska

1. Otwarcie posiedzenia KBRD, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przywitał wszystkich zebranych członków KBRD i zaproponował porządek 

obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

2. Przyjęcie protokołu z dnia 13.10.2021r.
Protokół przyjęto siedmioma głosami, przy jednym głosie wstrzymujących się Pana Andrzeja 

Regulskiego (z powodu absencji na posiedzeniu KB w dniu 13.10.2021r.).

3. Rozpatrzenie spraw w następującym porządku:
3.1. Wniosek Rady Sołeckiej wsi Mościenica z zebrania wiejskiego w dniu 15.09.2021r. 
w sprawie budowy progów zwalniających na ul. Wierzbowej w miejscowości Mościenica. 

Tutejszy Urząd wprowadził zmianę stałej organizacji ruchu na ul. Wierzbowej w miejscowości 

Mościenica w zakresie terenu zabudowanego, ograniczenia prędkości (do 40 km/h) oraz 

ograniczenia tonażowego do 12T na w w. ulicy. W pierwotnym opracowaniu dokumentacji 

technicznej obejmującej zmianę SOR nie uwzględniono realizacji progów zwalniających z uwagi 

na pochylenie istniejącego terenu a w konsekwencji projektowanej niwelety drogi. Członkowie 

KBRD po wnikliwej analizie sprawy uznali za niezasadne wprowadzanie progów zwalniających 

na pochyłym odcinku drogi gminnej - publicznej ulicy Wierzbowej w miejscowości Mościenica. 

Członkowie wypracowane stanowisko przyjęli jednogłośnie.

3.2. Wniosek Pani Liliany Wawrzyniak Sołtysa sołectwa Kamionki Przy Lesie z dnia 

21.09.2021r. w sprawie ustawienia lustra drogowego na ulicy Mieczewskiej na wysokości ul. 

Porannej Rosy w miejscowości Kamionki. Członkowie komisji KBRD uznali za niezasadne 

wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego w postaci lustra drogowego. Widoczność na 

omawianym skrzyżowaniu zarówno w kierunku drogi powiatowej nr 2461P ulicy Poznańskiej w 

miejscowości Kamionki oraz w kierunku Mieczewa jest zachowana. Członkowie wypracowane 

stanowisko przyj ęli j ednogłośnie.



3.3. Wniosek z dnia 13.09.2021r. w sprawie postawienia znaku

ograniczenia prędkości oraz tablic informacyjnych na odcinku drogi Pierzchno 43-48a, obręb 

Pierzchno. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 

220 z dnia 23 grudnia 2013r. poz.2181) - na drogach gruntowych nie stosuje się oznakowania 

pionowego. W związku z powyższym posadowienie znaku ograniczenia prędkości w omawianej 

lokalizacji jest bezzasadne. Członkowie wypracowane stanowisko przyjęli jednogłośnie.

3.4. Wniosek Pani Beaty Bruczyńskiej Sołtysa sołectwa Skrzynki z dnia 23.08.2021r. 

w sprawie montażu lustra drogowego na wyjeździe z ulicy Nowej w ulicę Jeziorną w 

miejscowości Skrzynki. Członkowie komisji uznali przedmiotowy wniosek za zasadny jednak ze 

względu na ograniczenia terenowo-prawne w chwili obecnej brak jest możliwości posadowienia 

lustra w omawianej lokalizacji. Przy procedowaniu zmiany przeznaczenia terenów vis a vis ul. 

Nowej w miejscowości Skrzynki, wskazane jest uwzględnienie poszerzenia drogi gminnej ulicy 

Jeziornej w miejscowości Skrzynki. Członkowie wypracowane stanowisko przyjęli jednogłośnie.

4. Wolne głosy i wnioski.
4.1 Pan Andrzej Szyc wnosi o:

sprawdzenie możliwości poszerzenia i utwardzenia pasa drogowego od węzła Gądki w stronę 

ulicy Magazynowej, do hal firmy H&M. W omawianej lokalizacji nie ma chodnika dlatego piesi 

zmuszeni są poruszać się po drodze. Występuje tutaj duże natężenie ruchu samochodowego oraz 

pieszego. Sytuacja taka stwarza realne niebezpieczeństwo potrącenia pieszego.

4.3 Pan Tomasz Haremza wnosi o:

dołączenie do protokołu zebranego materiału z przeprowadzonej kontroli przez Straż Miejską ul. 

Krauthofera w miejscowości Kórnik pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego 

przez kierujących pojazdami, a także w zakresie zatrzymywania się i postoju pojazdów wzdłuż 

omawianej ulicy.

5. Po wyczerpaniu porządku obrad zakończono posiedzenie KBRD.

Protokołował: Anna Borowiak Przewodniczący KBRD: Bronisław Dominiak
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