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OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA DRODZE DW
942 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH BIELSKA-BIAŁEJ
Streszczenie: W referacie zaprezentowano ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu na drodze DW
942 w granicach administracyjnych Bielska-Białej na przestrzeni lat 2014-2018.
Scharakteryzowano analizowaną drogę oraz przedstawiono podstawowe statystyki związane
z zaistniałymi na niej wypadkami drogowymi. W rozpatrywanym okresie liczba wypadków
drogowych utrzymywała się mniej więcej na stałym poziomie 14 zdarzeń rocznie. Opracowano
mapę Bielska-Białej wskazującą konkretne miejsca wypadków. Określono najbardziej
niebezpieczne punkty na drodze DW 942. Dla dwóch z nich zaproponowano wstępne koncepcje
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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ASSESSMENT OF THE ROAD SAFETY CONDITION ON THE
REGIONAL ROAD 942 WITHIN THE ADMINISTRATIVE
BORDERS OF BIELSKO-BIALA
Summary: The paper presents the assessment of the road safety condition on the regional road
942 within the administrative borders of Bielsko-Biała in the years of 2014-2018.
The characterization of analyzed road was performed and basic statistics related to road
accidents occurring on it were presented. In the considered period, the number of traffic
incidents remained more or less constant at the level of 14 incidents per year. A map of BielskoBiała indicating specific accident sites was prepared. The most dangerous points on the regional
road 942 were determined. For two of them, preliminary concepts for improving road safety
were proposed..
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1. Podstawowe definicje
Zdarzenie drogowe (rejestrowane przez policję) − zdarzenie zaistniałe lub mające
początek na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania, w związku
z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.
Kolizja − zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne.
Wypadek drogowy − zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach,
w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy.
Śmiertelna ofiara wypadku − osoba zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni
od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała.
Ciężko ranny − osoba, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby
nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby
psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub
trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała; określenie to obejmuje
także osobę, która doznała innych obrażeń powodujących naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni.
Wypadek śmiertelny − wypadek, w którym śmierć poniosła co najmniej 1 osoba.

2. Wprowadzenie
Poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z głównych obszarów działań
wszystkich zarządców dróg. Wg [1] w Polsce w 2018 r. zarejestrowano 31 674
wypadków drogowych. W stosunku do 2017 r. był to spadek o 3,3%. Niestety w tym
samym okresie liczba zabitych w wypadkach drogowych wzrosła o 1,1% do 2 862
osób. Pomimo nie najlepszych danych za 2018 r. w ostatnich 10 latach uzyskano
znaczny postęp w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju. Na rys.
1 i 2 zamieszczono wykresy wskazujące tendencje występowania odpowiednio
wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych w Polsce w latach 2009-2018.

Rysunek 1. Liczba wypadków drogowych w Polsce w latach 2009-2018, źródło: [1]
Postęp w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jeszcze bardziej wyraźny
jeśli popatrzy się na niego z perspektywy lat 90. XX w. W 1990 r. było w Polsce
zarejestrowanych nieco ponad 9 mln pojazdów silników i odnotowano 50 432
wypadki drogowe oraz 7 333 zabitych [2]. W roku 2018 liczba zarejestrowanych
pojazdów silnikowych wyniosła ponad 29,65 mln sztuk, a więc wzrosła ponad
3-krotnie w stosunki do 1990 r. Jednocześnie liczba wypadków drogowych spadła do
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Rysunek 2. Liczba zabitych na drogach w Polsce w latach 2009-2018, źródło: [1]
poziomu 31 674, a ofiar śmiertelnych do 2 862 osób. Pomimo tak znacznej poprawy
ciągle w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jako kraj mamy wiele do
zrobienia. W 2013 r. zastał przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego Narodowy (KRBRD) Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013‐
2020 [3]. Celem programu jest obniżenie do 2020 roku liczby ofiar śmiertelnych
o 50% (w stosunku do 2010 r.), natomiast liczby ciężko rannych – o 40% (w stosunku
do 2010 r.). To znaczy, że bezpieczeństwo na polskich drogach ma być poprawione
do 2020 r. do takiego stopnia, aby w wypadkach drogowych nie ginęło więcej niż
2 000 osób rocznie, oraz nie więcej niż 6 900 osób odniosło ciężkie obrażenia.
Z danych Komendy Głównej Policji [2] wynika, że w 2018 roku cel cząstkowy
w zakresie liczby zabitych został przekroczony o ponad 25%, zaś w zakresie liczby
ciężko rannych – o ponad 43%. Na wykresie z rys. 3 przedstawiono barometr
realizacji celów Programu (stan na 2018 r.).

Rysunek 3. Barometr realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego na lata 2013–2020, źródło: [2]
W porównaniu z innymi krajami UE wskaźniki bezpieczeństwa w Polsce nie
napawają optymizmem. Bardzo istotny wskaźnik liczby zabitych na 1 mln
mieszkańców w 2017 roku wyniósł dla całej UE 49 [4]. Polska z wynikiem
76 zabitych/mln mieszkańców znalazła się na piątym miejscu od końca. Również
wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków sytuuje nas w gronie państw UE
o najgorszych wynikach w tym zakresie. W 2017 r. wskaźnik ten wynosił w Polsce
8,6 (w 2018 wzrósł do 9), podczas gdy w Austrii i Niemczech wynosił jedynie 1,1 [1].
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Dalsza, konieczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce wymaga
wszechstronnych działań na szczeblu centralnym i lokalnym. Muszą to być między
innymi działania w zakresie rozwiązań prawnych, poprawy infrastruktury drogowej,
ratownictwa medycznego oraz akcje edukacyjne. Większość z nich wymaga analizy
stanu bezpieczeństwa ruchu na obszarze kraju, województwa lub konkretnych
elementów sieci drogowej (dróg, skrzyżowań).

3. Charakterystyka drogi DW 942
Droga DW 942 należy do kategorii dróg wojewódzkich łączących miasta mające
wpływ na funkcjonowanie województwa oraz obronność kraju. Są one oznaczane
trzema cyframi. Droga DW 942 zaczyna się na skrzyżowaniu z drogą S52 w mieście
Bielsko-Biała a kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW 941
w miejscowości Wisła. Długość całej drogi wynosi 43,966 km. W granicach
administracyjnych miasta Bielska-Białej jej początek znajduje się przy skrzyżowaniu
drogi ekspresowej S52 z ul. Międzyrzecką, a koniec na granicy miasta na ul.
Bystrzańskiej. Łączna długość DW 942 na terenie miasta według stanu na dzień
31.12.2018 r. wynosi 13,320 km, w tym 6,472 km drogi wielojezdniowej.
Na DW 942 w granicach administracyjnych Bielska-Białej występują odcinki
o różnych prędkościach dopuszczalnych. Dominują oczywiście odcinki
z ograniczeniem prędkości w ciągu dnia do 50 km/h. Obniżenie maksymalnej
dopuszczalnej prędkości do 40 km/h wprowadzono na odcinku od ul. Gołębiej do
granicy miasta z miejscowością Bystra (dla obu kierunków ruchu). Odcinki
o podwyższonych limitach prędkości to:
1. Al. Generała Władysława Andersa, odcinek od skrzyżowania z ul. Armii
Krajowej do rejonu skrzyżowania z ul. Doliny Miętusiej – 70 km/h (dla
ruchu w kierunku centrum),
2. ul. Partyzantów, fragment odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Fabryczną
a skrzyżowaniem z ul. Gen. Maczka – 60 km/h (dla ruchu w kierunku
Szczyrku),
3. ul. Partyzantów, fragment odcinka pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gen.
Maczka a skrzyżowaniem z ul Fabryczną – 70 km/h (dla ruchu w kierunku
centrum).
Mapa z rys. 4. przedstawia przebieg DW na obszarze Bielska-Białej oraz odcinki
z różnymi dopuszczalnymi prędkościami ruchu.
W 2014 r. zostało przeprowadzone przez Miejski Zarządu Dróg w Bielsku-Białej
badanie natężenia ruchu na drodze DW 942 w granicach administracyjnych miasta.
Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w [5].
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Rysunek 4. Ograniczenia prędkości na DW 942 w Bielsku-Białej z podziałem na
odcinki (Źródło: opracowanie własne na podstawie [odpowiedź 7])

4. Analiza wypadków drogowych zarejestrowanych na DW 942
w granicach administracyjnych Bielska-Białej
Dane o wypadkach zarejestrowanych w latach 2014-2018 na drodze DW 942
w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej uzyskano w wyniku zapytania
skierowanego do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz z bazy Polskiego
Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [6]. W okresie tym zanotowano
w sumie 70 wypadków, w których rannych zostały 92 osoby. Na szczęście
w wypadkach tych nie było ofiar śmiertelnych. Wykresy ukazujące liczbę wypadków
i rannych w poszczególnych latach umieszczono na rys. 5 i 6.
W tabeli 1 przedstawiono zestawianie dotyczące pojazdów uczestniczących
w wypadkach z uwzględnieniem przyczyny zdarzenia, natomiast w tabeli
2 zestawienie (w tym procentowe) dotyczące lekko i ciężko rannych z uwagi na
uczestnika ruchu oraz przyczynę wypadku. Podział wypadków oraz ich skutki ze
względu na przyczynę zdarzenia zaprezentowano w tabeli 3.
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Rysunek 5. Liczba wypadków na DW 942 w Bielsku-Białej w latach 2014-2018

Rysunek 6. Liczba rannych na DW 942 w Bielsku-Białej w latach 2014-2018
Tabela 1. Pojazdy biorące udział w wypadkach na DW 942 w Bielsku-Białej
z podziałem na przyczynę zdarzenia

Zderzenie
pojazdów tylne

11

1

1

1

Nieustalone

Liczba
wypadków

Rower

Motorower

Os. i rower

Os. i
motorower

24

Os. i motor

1

Osobowe i
dostawcze

Osobowe

1

Dostawcze
do 3,5 t

Najechanie
na pieszego

Autobus

Przyczyna

Ciężarowe

Rodzaje pojazdów biorących udział w wypadkach

1

27
14
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4

Zderzenie
pojazdów
czołowe

4

1

Wypadek
z pasażerem

Autobus
3

Liczba
wypadków

Os. i rower

1

Nieustalone

Os. i
motorower

1

Rower

Os. i motor

1

Motorower

Osobowe i
dostawcze

6

Dostawcze
do 3,5 t

Zderzenie
pojazdów boczne

Przyczyna

Ciężarowe

Osobowe

Rodzaje pojazdów biorących udział w wypadkach

13
5

1

4

Najechanie
na słup, znak

2

2

Najechanie
na drzewo

1

1

Wywrócenie
się pojazdu

1

Najechanie
na barierę
ochronną

1

Inne
Ogółem

1

1

1
1

1

4

1

50

3

2

1

5

1

2

1

1

70

Kierujący
Przyczyna
Najechanie na pieszego
Zderzenie pojazdów
tylne
Zderzenie pojazdów
boczne
Zderzenie pojazdów
czołowe
Wypadek z pasażerem
Najechanie na słup,
znak

Pasażer

Pieszy

Lekko Ciężko Lekko Ciężko Lekko Ciężko
ranni ranni
ranni
ranni
ranni
ranni

Ogółem

Tabela 2. Podział rannych poszczególnych kategorii uczestników ruchu ze względu
na przyczynę zdarzenia drogowego na DW 942 w latach 2014-2018

1

1

0

0

2

26

30

6

6

4

1

0

1

18

5

8

3

3

0

0

19

1

4

1

3

1

0

10

0

0

2

2

0

0

4

0

2

0

0

0

0
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Kierujący
Przyczyna

Pasażer

Pieszy

Lekko Ciężko Lekko Ciężko Lekko Ciężko
ranni ranni
ranni
ranni
ranni
ranni

Najechanie na drzewo
Wywrócenie się
pojazdu
Najechanie na barierę
ochronną
Inne
Ogółem

Ogółem
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0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1
14

0
23

4
14

1
10

0
3

0
28

6
92

Tabela 3. Podział wypadków oraz ich skutki ze względu na przyczynę zdarzenia na
DW 942 w latach 2014-2018
Przyczyna wypadku

Wypadki

%

Ranni

%

Najechanie na pieszego

27

38,6

30

32,6

Zderzenie pojazdów tylne

14

20,0

18

19,6

Zderzenie pojazdów boczne

13

18,6

19

20,7

Zderzenie pojazdów czołowe

5

7,1

10

10,9

Wypadek z pasażerem

4

5,7

4

4,3

Najechanie na słup, znak

2

2,9

2

2,2

Najechanie na drzewo

1

1,4

1

1,1

Wywrócenie się pojazdu

1

1,4

1

1,1

Najechanie na barierę ochronną

1

1,4

1

1,1

Inne

2

2,9

6

6,5

Ogółem

70

100,0

92

100,0

Na mapie z rys. 7 zaznaczono miejsca występowania wypadków na DW 942 w latach
2014-2018 w granicach administracyjnych miasta Bielsko-Biała. Poszczególne
miejsca oznaczono kolorami zależnymi od roku wystąpienia zdarzenia. Najwięcej
wypadków wydarzyło się w rozpatrywanym okresie na ul. Cieszyńskiej – 28 (40%
ogółu). Kolejne miejsca zajmują: ul. Bystrzańska i Andersa – odpowiednio
18 (25,71% ogółu) oraz 14 wypadków (20% ogółu). Najmniej wypadków miało
miejsce na ul. Partyzantów i Międzyrzeckiej – po 5 zdarzeń (7,14%).
Do najbardziej niebezpiecznych fragmentów analizowanej drogi można zaliczyć:
• rejon skrzyżowania ul. Bystrzańskiej i Modrej – miały tam miejsce 4 wypadki,
w których 6 osób odniosło obrażenia; przyczyny to niedostosowanie prędkości
jazdy do panujących warunków ruchu; na mapie pkt. 4, 5, 6 i 7,
• ul. Partyzantów na wysokości ul. Fabrycznej – wydarzyły się 3 wypadki,
w których 4 osoby odniosły obrażenia; przyczyny to nieprawidłowe przejeżdżanie
przez przejście dla rowerów, oraz dwukrotne nie ustąpienie pierwszeństwa
pieszemu na przejściu dla pieszych; na mapie pkt. 20, 21 i 22,
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• rejon skrzyżowania al. Gen Władysława Andersa i ul. Michałowicza –
5 wypadków, w których 5 osób zostało rannych; przyczyny to czterokrotne
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych oraz raz
niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej; na mapie pkt. 31, 32, 33, 34 i 35,
• skrzyżowanie ul. Cieszyńskiej i Jesionowej – 4 wypadki, w których 7 osób zostało
rannych; przyczyny to niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,
dwukrotne nieprawidłowe skręcanie oraz alkohol; na mapie pkt. 42, 43, 44 i 45,
• rejon skrzyżowania ul. Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej – 6 wypadków, 6 osób
odniosło obrażenia; przyczyny to dwukrotnie nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu na przejściu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcie
w drogę poprzeczną, inna przyczyna z udziałem pasażera komunikacji miejskiej
oraz dwukrotne najechanie na pieszego; na mapie pkt. 60, 61, 62, 63, 64 i 65.

Rysunek 7. Mapy wypadków na DW 942 w granicach administracyjnych BielskaBiałej w latach 2014-2018

5. Koncepcje rozwiązań w zakresie infrastruktury lub organizacji ruchu
zwiększających bezpieczeństwo na DW 942
Jak wynika z zestawienie najniebezpieczniejszych miejsc większość z nich
zlokalizowana jest w rejonach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Jedynie w dwóch
pierwszych nie zastosowano jak na razie specjalnych rozwiązań z zakresu inżynierii
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ruchu mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Stąd też
w niniejszym rozdziale przedstawiono wstępną koncepcję rozwiązań mających
poprawić bezpieczeństwo ruchu w tych dwóch lokalizacjach.
5.1. Skrzyżowanie ul. Bystrzańskiej i ul. Modrej

Rysunek 8. Koncepcja przebudowy skrzyżowania ul. Bystrzańskiej i Modrej
Koncepcja modernizacji infrastruktury drogowej na skrzyżowaniu ul. Bystrzańskiej
i Modrej dotyczy powstania skrzyżowania typu małe rondo. Takie rozwiązanie
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wymagałoby zajęcia fragmentów przyległych posesji, jednak nie byłoby konieczne
dokonywanie wyburzeń budynków. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca proponuje
się zastosowanie ronda o minimalnej dopuszczalnej średnicy 26,0 m [7]. Z uwagi na
występowania na ul. Bystrzańskiej ruchu pojazdów ciężkich, zaproponowano
pierścień ronda o maksymalnej szerokości 3,5 m oraz zwężenie pasa ruchu do 4,75
m. Wymusi to na kierujących zastosowanie się do ograniczenia prędkości do 40 km/h,
jednocześnie umożliwiając przejezdność dla pojazdów ciężkich.
W projekcie modernizacji zaproponowano następujące rozwiązania szczegółowe.
W celu ułatwienia przejazdu pojazdom ciężkim, na wlotach i wylotach z ronda
zastosowano możliwie duże promienie łuków wyokrąglających krawędzie jezdni –
odpowiednio 12,0 m i 15,0 m (patrz rys. 8). Na wlocie północnym zaprojektowano
dodatkowo wyspę kanalizującą ruch, pełniącą również funkcję azylu dla pieszych. Na
wlocie południowym nie przewidziano wyspy z uwagi na niewielką odległość od osi
jezdni do najbliższego budynku oraz z uwagi na polepszenie przejezdności dla
pojazdów ciężkich. Chodnik zlokalizowano jedynie po wschodniej stronie
skrzyżowania. Rondo nie posiada dodatkowych jezdni służących do zjazdów.
W przypadku zjazdów po wewnętrznej stronie istniejącego łuku drogi znacznie
polepszy to widoczność podczas wyjazdu z posesji jednocześnie zwiększając
bezpieczeństwo. Zjazd publiczny na ulicę Modrą zaprojektowano w formie wlotu na
rondo. Poszerzono również jezdnię ul. Modrej z uwagi na konieczność wprowadzenia
osi tej drogi na rondo za pomocą pary łuków poziomych. Wyspę centralną ronda
zaprojektowano z wypełnieniem zielenią niską. Wykonanie pierścienia ronda
przewidziano z kostki kamiennej spoinowanej żywicami epoksydowymi ograniczonej
krawężnikiem kamiennym wyniesionym na 0,02 m, zjazdy indywidualne − z kostki
brukowej betonowej koloru grafitowego, natomiast chodniki w obrębie skrzyżowania
− z kostki brukowej betonowej koloru szarego. Taka zmiana geometrii skrzyżowania
spowoduje całkowite usunięcie przyczyn dotychczasowych wypadków – nie będzie
możliwe przejechanie skrzyżowania z nadmierną prędkością. Jednocześnie zostanie
zwiększone bezpieczeństwo pieszych dzięki zastosowaniu wyspy kanalizującej.
5.2. Ul. Partyzantów na wysokości ul. Fabrycznej
Na wspólnym przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów zlokalizowanym
na ul. Partyzantów na wysokości ul. Fabrycznej proponuje się instalację sygnalizacji
świetlnej wzbudzanej oraz likwidację oznakowania migającego barwy żółtej.
Konieczne jest ustawienie dodatkowych słupów do montażu sygnalizatorów –
lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym z rys. 9. Projektowana sygnalizacja byłaby
wzbudzana za pomocą przycisków zlokalizowanych na słupach z sygnalizatorami dla
pieszych i rowerzystów. W celu minimalizacji przestojów pojazdów program
sygnalizacji musiałby uwzględniać minimalny czas trwania sygnału zielonego dla
pojazdów. Proponuje się empiryczne dostosowanie długości czasu trwania sygnałów
po instalacji sygnalizacji – wstępnie proponuje się przyjęcie minimalnego sygnału
zielonego dla pojazdów równego 45 s. Proponuje się aby czas trwania sygnału
zielonego dla pieszych wynosił 8 s plus 4 s zielnego migającego. Sygnalizatory dla
pieszych i rowerzystów umieszczono zarówno na wyspie dzielącej, jak i przy
krawędziach jezdni. Sygnalizatory dla pojazdów usytuowano po obu stronach jezdni,
aby zwiększyć ich widoczność dla pojazdów jadących lewym pasem. Warto rozważyć
włączenie w przyszłości omawianej sygnalizacji do ciągu nadzorowanego przez
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istniejący w Bielsku system ITS. Byłoby to istotne gdyby system objął pobliskie
skrzyżowanie ul. Partyzantów i ul. Kustronia. Innym rozwiązaniem byłoby
skoordynowanie omawianej sygnalizacji z sygnalizacją na ww. skrzyżowaniu.

Rysunek 9. Koncepcja modernizacji przejścia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystów na ul. Bystrzańskiej, na wysokości ul. Fabrycznej
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Zastosowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez niechronionych uczestników
ruchu ograniczy nieprawidłowe przejeżdżanie rowerzystów oraz przechodzenie
pieszych przez jezdnię, a także nieustępowanie pierwszeństwa przez kierowców.
Ponadto, wyeliminowane powinny zostać bardzo niebezpieczne sytuacje
wyprzedzania się pojazdów na jezdni jednokierunkowej dwupasowej w obrębie
przejścia dla pieszych, w czasie gdy piesi mogą przez nie przechodzić.

6. Wnioski
Na analizowanym fragmencie drogi DW 942 liczba wypadków w latach 2014-2018
wahała się w przedziale 12-17 zdarzeń rocznie. Nie wykazuje ona przy tym wyraźnej
tendencji do zwiększania się lub zmniejszania. Można natomiast sformułować
wniosek, że na rozpatrywanym odcinku większe natężenie ruchu ma związek ze
zwiększoną liczbą wypadków. Zjawisko takie zaobserwowano na ulicy Cieszyńskiej,
do której prowadzi rondo będące częścią węzła komunikacyjnego (Hulanka),
o natężeniu przekraczającym 31 tysięcy pojazdów na dobę. Na tym obszarze
wydarzyło się 28 wypadków (40% ogółu). Natomiast na ulicy Międzyrzeckiej, gdzie
natężenie ruchu jest o wiele mniejsze i wynosi nieco ponad 7,5 tysiąca pojazdów na
dobę na kordonie zewnętrznym miasta i niecałe 4,4 tysiące od ulicy Cieszyńskiej
zanotowano tylko 5 wypadków (7,14% ogółu). Warto zwrócić także uwagę, że
najwięcej wypadków wydarzyło się na odcinkach drogi o najmniejszej dopuszczalnej
prędkości wynoszącej 40 i 50 km/h – odpowiednio 7 oraz 61 wypadków (tj. 10
i 87,14% ogółu zdarzeń). W jakimś stopniu może to wynikać z faktu, że długość tych
dróg jest największa – w szczególności tych z ograniczeniem 50 km/h stanowiących
większość analizowanej trasy. Na krótkich fragmentach drogi, gdzie występują
ograniczeniami prędkości do 60 i 70 km/h zanotowano najmniej zdarzeń – tylko po
1 (po 1,42%). Z drugiej jednak strony, fakt ten może potwierdzać poprawność polityki
zarządcy drogi w zakresie regulowania dopuszczalnej prędkości jazdy – limit jest
podnoszony na najbezpieczniejszych odcinkach. Z analiz wynika także, że piesi byli
grupą najczęściej uczestniczącą w wypadkach na rozpatrywanym odcinku drogi,
ulegającą z tego tytułu najcięższym obrażeniom.
Na podstawie zgromadzonych danych można stwierdzić, że w latach 2014-2018 na
drodze DW 942 w granicach administracyjnych Bielska-Białej nie zaszły zasadnicze
zmiany w kwestii bezpieczeństwa ruchu. Zarówno liczba wypadków jak i rannych
oscylowały wokół stałych wartości. Nie zanotowano zatem wyraźnego trendu
zmniejszenia wypadków, który występuje w analizach dotyczących całego kraju.
Optymistyczne jest natomiast to, że pomimo ciągłego wzrostu liczby pojazdów
rejestrowanych w Bielsku, stan bezpieczeństwa na DW 942 nie pogorszył się
znacząco. Co więcej, w ostatnim okresie miała miejsce modernizacja
ul. Międzyrzeckiej, a obecnie trwa gruntowna przebudowa ul. Cieszyńskiej na
odcinku od ronda Niemena do Wapienicy. Inwestycje te powinny nie tylko usprawnić
ruch, ale także poprawić poziom jego bezpieczeństwa.
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