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                                   KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

                                               W RAWICZU
                                

                                                    

W  okresie  styczeń  –  grudzień  2020  roku  na  drogach  powiatu  rawickiego  zaistniały
łącznie 398 zdarzeń. Było to 72 wypadki i 326 kolizji drogowych.  W wyniku tych zdarzeń 79
osób zostało rannych, w tym 29 ciężko, a 5  poniosło śmierć.

             

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 %

WYPADKI

DROGOWE

STYCZEŃ - 
GRUDZIEŃ 67 75 57 40 64

89 72 - 19,1%

KOLIZJE

DROGOWE

STYCZEŃ - 
GRUDZIEŃ 321 256 317 326 286

268 326 +21,6%

OSOBY

RANNE

STYCZEŃ - 
GRUDZIEŃ 85 86 66 53 72

103 79 - 23,3%

OSOBY

ZABITE

STYCZEŃ - 
GRUDZIEŃ 2 1 5 2 5

6 5 - 16,7%

W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku odnotowano:
- spadek ogólnej liczby wypadków o 19,1 %,
- spadek liczby osób rannych o 23,3 %,
- spadek liczby osób zabitych o 16,7 %,
- wzrost ogólnej liczby kolizji drogowych o 21,6 %,
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W  okresie  styczeń  –  grudzień  2020  roku  w  poszczególnych  miesiącach
odnotowywano następującą liczbę wypadków:

WYPADKI DROGOWE – 2020 ROK PODZIAŁ W/G MIESIĄCA

STYCZEŃ 3

LUTY 6

MARZEC 5

KWIECIEŃ 5

MAJ 6

CZERWIEC 7

LIPIEC 12

SIERPIEŃ 8

WRZESIEŃ 10

PAŹDZIERNIK 6

LISTOPAD 1

GRUDZIEŃ 3

W w/w okresie liczba kolizji drogowych przedstawia się następująco:

STYCZEŃ 19

LUTY 33

MARZEC 32

KWIECIEŃ 16

MAJ 20

CZERWIEC 32

LIPIEC 29

SIERPIEŃ 22

WRZESIEŃ 25

PAŹDZIERNIK 30

LISTOPAD 24

GRUDZIEŃ 44

Do najtragiczniejszych w skutkach zdarzeń drogowych na terenie działania
Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu dochodziło w miesiącach : luty, czerwiec  i
wrzesień.



W dniu 22 lutego 2020 roku o godz. 19.56 na łuku drogi powiatowej 5150P
pomiędzy miejscowościami Rogożewo – Smolice kierujący samochodem osobowym
m-ki  Ford  Mondeo  z  nieustalonych  przyczyn  zjechał  na  prawe  pobocze,  gdzie
uderzył  w  przydrożne  drzewo.  W wyniku  uderzenia  kierowca  i  pasażer  pojazdu
ponieśli śmierć na miejscu.

            

           



           

          



         

          



W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10.41 na drodze krajowej nr 36 pomiędzy
miejscowościami Miejska Górka – Sobiałkowo kierujący samochodem osobowym m-
ki Peugeot podczas wykonywania manewru wyprzedzania błędnie ocenił sytuację na
drodze, uderzył w tył  pojazdu zamierzającego wykonać manewr skrętu w lewo na
skrzyżowaniu a następnie w przód jadącego z przeciwnego kierunku samochodu
ciężarowego.  Po  zderzeniu  Peugeot  został  odrzucony  na  prawe  pobocze,  gdzie
wpadł  do  przydrożnego  rowu  i  się  zatrzymał.  W  wyniku  zderzenia  kierowca
Peugeota poniósł śmierć na miejscu.

         

         



         

         



        

W  dniu  05  czerwca  2020  roku  o  godz.  19.24  na  drodze  gminnej
w  miejscowości  Konary,  gm.  Miejska  Górka,  kierujący  pojazdem  m-ki  Yamaha
Raptor ( pojazd typu quad )  z nieustalonych przyczyn zjechał na lewą stronę jezdni,
i   pobocze, a następnie na teren nieogrodzonej  posesji,  gdzie uderzył  w stojącą
naczepę. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca zmarł na miejscu.

       



W dniu 24 września 2020 roku o godz. 17.20 na drodze krajowej S-5 km. 93
kierujący samochodem ciężarowym m-ki VW Caddy nie dostosował prędkości do
warunków na drodze uderzając w tył  samochodu ciężarowego zabezpieczającego
malowanie  oznakowania  poziomego.  W  wyniku  zderzenia  kierowca  VW  poniósł
śmierć na miejscu.

  



           Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu w 2020 roku do
zdarzeń dochodziło w następujących miejscach:

Do największej liczby zdarzeń drogowych w okresie styczeń - grudzień 2020
roku dochodziło na terenie gminy Rawicz – 241 zdarzeń, w tym 42 wypadki i 199
kolizji drogowych, co stanowi 82,6 % wszystkich zdarzeń w analizowanym okresie.
Gminą gdzie odnotowano najmniejszą liczbę zdarzeń jest Pakosław - 17 zdarzeń,
w tym 5 wypadów i 12 kolizji drogowych. 

 MIEJSCA ZAGROŻONE MIEJSCA ZAGROŻONE



WYPADKI DROGOWE – PODZIAŁ NA GMINY

RAWICZ 42

PAKOSŁAW 5

MIEJSKA GÓRKA 12

BOJANOWO 8

JUTROSIN 5

KOLIZJE DROGOWE – PODZIAŁ NA GMINY

RAWICZ 199

PAKOSŁAW 12

MIEJSKA GÓRKA 51

BOJANOWO 45

JUTROSIN 19

 ZDARZENIA DROGOWE  – PODZIAŁ NA GMINY
WYPADKI ORAZ KOLIZJE

RAWICZ 241

PAKOSŁAW 17

MIEJSKA GÓRKA 75

BOJANOWO 53

JUTROSIN 24



 NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY ZAISTNIENIA ZDARZEŃ DROGOWYCH W ROKU 2020

PRZYCZYNY ZDARZEŃ WYPADKI KOLIZJE

NIEUDZIELENIE
PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU

17 71

NIEDOSTOSOWANIE PRĘDKOŚCI
JAZDY

17 53

NIEZACHOWANIE BEZPIECZNEJ
ODLEGŁOŚCI

3 42

NIEPRAWIDŁOWE WYMIJANIE 2 9

NIEPRAWIDŁOWE OMIJANIE 3 18

NIEPRAWIDŁOWE SKRĘCANIE 6 21

NIEPRAWIDŁOWE
WYPRZEDZANIE

3 4

NIEPRAWIDŁOWE COFANIE 3 40

INNE PRZYCZYNY 3 23

Najczęściej  przyczyną  zdarzeń  drogowych  na  terenie  działania  Komendy
Powiatowej Policji w Rawiczu jest:

-  nieudzielenie  pierwszeństwa przejazdu –  20,5 % wszystkich  zdarzeń,
w tym 23,6 % wypadków i 21,8 % kolizji drogowych,
-  niedostosowanie prędkości jazdy – 17,6 % wszystkich zdarzeń, w tym
23,6 % wypadków i 16,2 % kolizji drogowych,
-  nieprawidłowe  cofanie –  10,8  %  wszystkich  zdarzeń,  w  tym  4,2  %
wypadków i 12,3 % kolizji drogowych,
-  niezachowanie  bezpiecznej  odległości –  11,3  % wszystkich  zdarzeń,
w tym 4,2 % wypadków i 12,9 % kolizji drogowych,.
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Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu w aspekcie dni
tygodnia do największej liczby wypadków dochodziło we wtorek, czwartek i piątek,
natomiast najmniej zdarzeń odnotowano w poniedziałki, soboty i niedziele. 

WYPADKI DROGOWE – PODZIAŁ NA DNI TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK 5

WTOREK 13

ŚRODA 11

CZWARTEK 13

PIĄTEK 16

SOBOTA 8

NIEDZIELA 6

W kategorii  kolizji  drogowych najwięcej zdarzeń odnotowywano we wtorki,
i czwartki. Najmniej zdarzeń odnotowywano  w niedzielę.

Biorąc  pod  uwagę  liczbę  wszystkich  zdarzeń  odnotowanych  na  terenie
powiatu rawickiego w okresie styczeń – grudzień 2020 roku do największej ilości
zdarzeń dochodziło  we  wtorki  i  czwartki,  następnie  piątki,  poniedziałki  i  soboty.
Najmniej zdarzeń odnotowano w niedziele. 

WYPADKI ORAZ KOLIZJE – PODZIAŁ NA DNI
TYGODNIA

PONIEDZIAŁEK 57

WTOREK 74

ŚRODA 47

CZWARTEK 79

PIĄTEK 65

SOBOTA 48

NIEDZIELA 28
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Do największej ilości zdarzeń drogowych w 2020 roku dochodziło w godz.
10.00  –  17.00.  W  godzinach  tych  odnotowano  91  zdarzeń  co  stanowiło  59  %
wszystkich zdarzeń. Przedział godzinowy zaistnienia zdarzeń drogowych na terenie
powiatu rawickiego przedstawia poniższa grafika:

  

 PODZIAŁ ZDARZEŃ DROGOWYCH ZE WZGLĘDU NA 
GODZINY ZDARZEŃ
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ZDARZENIA DROGOWE -  2020 
PODZIAŁ  W/G WIEKU UCZESTNIKA 

WYPADKI

    

ZDARZENIA DROGOWE -  2020 
PODZIAŁ  W/G WIEKU UCZESTNIKA 

WYPADKI + KOLIZJE

           

 PODZIAŁ ZDARZEŃ DROGOWYCH ZE WZGLĘDU 
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Na  terenie  powiatu  rawickiego  sprawcami  największej  liczby  wypadków
drogowych  są  osoby   w przedziale  wiekowym  pomiędzy 25  -  39  rokiem życia.
Spowodowali oni 19 wypadków drogowych co stanowi 26 % wszystkich wypadków. 

W  odniesieniu  do  wszystkich  zdarzeń  zaistniałych  na  terenie  powiatu
rawickiego  osoby  w  przedziale  wiekowym  25  –  39  stanowiły  największą  liczbę
sprawców tj. 103 zdarzenia co daje 25,8 % wszystkich zdarzeń. Osoby w przedziale
wiekowym 40 – 59 były sprawcami 90 zdarzeń  co stanowi 22,6% oraz 18 – 24,
którzy spowodowali 77 zdarzeń tj. 19,3% wszystkich zdarzeń

Sprawcy  zdarzeń  drogowych  na  terenie  powiatu  rawickiego  poruszali  się
najczęściej następującymi rodzajami pojazdów:

- samochód osobowy - 48 wypadków i 200 kolizji drogowych,
- samochód ciężarowy do 3,5t - 6 wypadków i 34 kolizje drogowe,
- samochód ciężarowy pow. 3,5t – 19 kolizji drogowych,
- ciągnik rolniczy – 1 wypadek i 6 kolizji drogowych,
- czterokołowiec – 2 wypadki drogowe,
- motorower – 3 wypadki drogowe,
- rower – 3 wypadki drogowe i 5 kolizji drogowych.

Poszkodowanymi  w okresie styczeń  – grudzień 2020 roku w zdarzeniach
drogowych  z podziałem na kierowcę i pasażera byli :

- kierowcy - 4 zabitych 
- pasażer – 1 zabity .

Na  terenie  powiatu  rawickiego  do  największej  ilości  zdarzeń  drogowych
dochodziło na drogach gminnych. Zaistniały tam łącznie 154 zdarzenia. Były to 20
wypadków  drogowych  i  134  kolizje.  Na  drogach  powiatowych  doszło  do  114
zdarzeń. Było to 34 wypadki i 80 kolizji drogowych. Na drogach krajowych zaistniało
82 zdarzenia. Było to odpowiednio 12 wypadków i 70 kolizji drogowych. Na drogach
wojewódzkich  odnotowano  29  zdarzeń  –  5  wypadków  drogowych  i  24  kolizje
drogowe.

KRAJOWA 82

WOJEWÓDZKA 29

POWIATOWA 114

GMINNA 154
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Na odcinkach dróg krajowych największe zagrożenie występowało na drodze
nr 36. Odnotowana tam 8 wypadków i 47 kolizji drogowych. Odpowiednio na drodze
S-5 były to 4 wypadki i 23 kolizje. Na drodze wojewódzkiej nr 309 odnotowano 3
wypadki i 20 kolizji, natomiast na drodze 434 - 2 wypadki i 4 kolizje drogowe.

Na sieci dróg powiatowych największe zagrożenie występowało na:
- 5484P – Rawicz – Jutrosin – 22 zdarzeń ( 10 wypadków i 12 kolizji ),
- 5532P – Rawicz – Rawicz Sarnowa  -11 zdarzeń ( 2 wypadki i 9 kolizji ),
- 5475 – Bojanowo – Zaborowice – 7 zdarzeń ( 2 wypadki i 5 kolizji ),
- 5494 – Jutrosin – Dłoń – 10 zdarzeń ( 2 wypadki i 8 kolizji ),
- 4910P – Łaszczyn – Sowiny – 8 zdarzeń ( 2 wypadki i 6 kolizji ),

W okresie styczeń – grudzień  2020 roku rowerzyści  byli  uczestnikami 21
zdarzeń. W zdarzeniach tych 13 rowerzystów zostało rannych.
W omawianym okresie rowerzyści byli sprawcami 8 zdarzeń, były to 3 wypadki i 5
kolizji drogowych. Zdarzenia z udziałem rowerzystów odnotowano w następujących
miejscach:

- Sarnówka nr 35,
- Rawicz ul. Grunwaldzka nr 20,
- Miejska Górka ul. Bema 28,
- Rawicz ul. Piłsudskiego 9, Piłsudskiego 26c,
- Rawicz ul. 3-go Maja 22,
- Rawicz ul. Kurpińskiego – Strażacka,
- Sarnówka 50a,
- Jutrosin ul. Wrocławska – Polna,
- Rawicz ul. Sarnowska, 
- Rawicz ul. Ratuszowa – Kopernika,
- Miejska Górka ul. Dubińska 37,
- Rawicz ul. Kamińskiego – Wały Powstańców Wielkopolskich,
- Rawicz ul. Sarnowska – Transportowców ( x 2 )
- Piłsudskiego – Wały Tadeusza Kościuszki,
- Masłowo ul. Matejki – Kołłątaja,
- Rawicz ul. Dąbrowskiego – Kadecka,
- Rawicz ul. Sienkiewicza – Boczna,
- Rawicz ul. Powstańców Wielkopolskich.
- Rawicz ul. Sarnowska/Transportowców

80,1 %  wszystkich zdarzeń z udziałem rowerzystów miało miejsce na terenie
gminy  Rawicz ( 17 zdarzeń ),  z tego 66,7% w mieście Rawicz ( 14 zdarzeń ).
W miejscowości Miejska Górka doszło do 2 zdarzeń, natomiast w Jutrosinie do 1.
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Policjanci  z  Wydziału  Ruchu  Drogowego  Komendy  Powiatowej  Policji
w Rawiczu    w okresie styczeń – grudzień 2020 roku przeprowadzili 432 kontrole
rowerzystów.  W efekcie  kontroli  ujawniono  366  wykroczeń.  Wobec powyższego
w stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano następujące środki prawne:

- wnioski do Sądu – 5
- nałożone grzywny – 178
- pouczenia - 183

Do najczęściej popełnianych wykroczeń przez rowerzystów należą:
- jazda po chodniku – 74,
- nieprawidłowa zmiana pasa, kierunku ruchu – 34,
- nieprawidłowe oświetlenie pojazdu – 33,
- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 6,
- jazda wzdłuż po przejściu dla pieszych – 15,
- inne wykroczenia – 183.

W w/w okresie ujawniono 62 przypadki kierowania rowerami pod działaniem
alkoholu. U 49 z rowerzystów badanie stanu trzeźwości dało wyniki  powyżej  0,5
promila  alkoholu  w  wydychanym  powietrzu.  W  13  przypadkach  zawartość  ta
mieściła się w przedziale 0,2 do 05 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 

W okresie styczeń – grudzień 2020 roku piesi byli uczestnikami 10 zdarzeń
drogowych  co  stanowi  2,5   %  wszystkich  zdarzeń.  W  ich  wyniku  8  pieszych
zostało rannych. Nie odnotowano zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym wśród osób
pieszych. 

Zdarzenia z udziałem pieszych odnotowano w następujących miejscach:
- Rawicz ul. Sarnowska 9,
- Rawicz ul. Sienkiewicza 30,
- Rawicz ul. Przyjemskiego 18,
- Jutrosin ul. Kościuszki 4,
- Jutrosin ul. Polna 11,
- Rawicz ul. Piłsudskiego 37,
- Rawicz ul. Przyjemskiego 27,
- Tarchalin gm. Bojanowo,
- Szymanowo – Kowaliki,

- Słupia Kapitulna 135
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Rozmieszczenie zdarzeń z udziałem pieszych na terenie powiatu rawickiego
przedstawia poniższa grafika:

             

W okresie styczeń – grudzień 2020 roku  50 % wszystkich zdarzeń,  których
uczestnikiem był pieszy, zaistniało na terenie miasta Rawicza, natomiast 20 na
terenie Jutrosina.

Miejsca  zdarzeń  z  udziałem  pieszych  na  terenie  miasta  Rawicza
przedstawiono poniżej:

             

W okresie styczeń – grudzień 2020 roku funkcjonariusze z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu wylegitymowali łącznie 9389
osób. Wśród nich było 220 pieszych. Piesi w omawianym okresie popełnili  93
wykroczenia.  Wobec  nich  zastosowano  57  pouczenia,  nałożono  34  grzywien
w drodze mandatów karnych  oraz skierowano 2 wnioski  o  ukaranie  do Sądu
Rejonowego w Rawiczu.



Do najczęściej ujawnianych wykroczeń popełnianych przez pieszych należą:
- brak elementów odblaskowych – 15 (16,1 % wszystkich wykroczeń
pieszych),
- przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym  – 43 ( 46,3  % ),
- chodzenie nieprawidłową stroną drogi – 5 (  5,4% ),
- inne wykroczenia – 26 ( 28 % ).

W  omawianym  okresie  ujawniono  50  przypadków  nieprawidłowego
zachowania  się  kierujących  wobec  osób  pieszych.  Negatywne  zachowania
polegały najczęściej na:

- nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 17,
- wyprzedzanie na przejściu dla pieszych – 7,
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w innych okolicznościach- 26

 

WNIOSKI:

- na odprawach do służby omawiać bieżącą analizę zdarzeń drogowych,
- zwiększyć zaangażowanie policjantów w kontrole drogowe,
- szczególnym nadzorem objąć kierujących rowerami,
-  utrzymać  zaangażowanie  policjantów  w  ujawnianiu  przekroczeń  dozwolonej
prędkości jazdy,
- z uwagi na okres jesienno – zimowy objąć nadzorem osoby piesze poruszające
się poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych,
-  podczas kontroli  drogowych  reagować na przypadki  niesprawności  oświetlenia
pojazdów,
- w trakcie realizacji zadań służbowych dążyć do maksymalnej widoczności patroli
policyjnych,
-   w  dalszym  ciągu  należy  prowadzić  działalność  profilaktyczną.  Na  stronie
internetowej  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Rawiczu  oraz  we  współpracy
z lokalnymi mediami promować bezpieczeństwo w komunikacji,
-  dostosować  dyslokację  patroli  ukierunkowanych  na  ujawnianie  negatywnych
zachowań  wobec  pieszych  do  miejsc  wynikających  z  bieżących  analiz
bezpieczeństwa,

                                                                                                                                                                                                                                             Opracował 
                                                                                                                                                                                                                                   asp szt. . Andrzej Antkowiak
                                                                                                                                                                                                                                       WRD KPP w Rawiczu


