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Aleksander Owczarck
w6jt Gminy Biala
Biala Druga 4b

98-350 Biala

w odpowiedzi na List otwarty z d$ia 24 czerwca br. skierowany do Pana Mateusza Morawieckiego

Prezesa Rady Ministr6w w zakresi€ dotyczqc),rn zainstalowania na drodze krajowej nr 74 na terenie

Cminy Biala, automatycmej kontroli Sredniej prQdkoSci (odcinkowego pomiaru predko6ci), uprzej-

mie informujp, 2e Gl6wny Inspektomt Tmnsportu Drogowego (dalej: ,,GITD") wielokrotnie infor-

mowal Pana o slanowisku w przedmiotowej spmwie.

w tym miejscu pragnq zaanaczy6, 2e w odpowiedzi na petycje z dnia l0 paidziemika 2020 r. skie-

rowanq r6wniei do Prezesa Rady Ministr6w w spmwie instalacji urz4dzei lejestrujqcych wska-

zano, ze GITD realizuje obecnie projekt pn. ,,Z"igktzenie skutecznoici i efektywnoici $,stema Au-

toma4tcznego Nodzoru nad Ruchem Drogovtym " finansowanego z Funduszu Sp6jnoici w ramach

Programu Operacyjnego Infiasffuktrua i Srcdowisko 2014-2020. w ramach projektu zaplanowana

zostala instalacja 100 nowych urz4dzei rejestruj4cych na sieci dr6g publicznych na t€rcnie kraju,

w tym 39 urz4dzeir do odcinkowego pomiaru prgdkosci.

W chwili obecnej na ukoriczeniu znajduj4 siQ prace dotycz4ce wyboru miejsc instalacji urz4dzeir

odcinkowego pomiaru prgdkosci, kt6re uwzglgdniajQ przede wsz'stkim w]'niki przeprowadzonej

przez lnstytut Tmnsportu Samochodowego w Warszawie (dalej: ,,tTS") analizy stanu bezpieczei_

stwa na krajowej sieci dr6g publicmych, opracowanej na potrzeby realizowanego proj€ktu.

Z pneprovradzonej 
^naliry 

wynika, ze z lokalizacji, kt6re naleiy w pierwszej kolejnoSci objqi au-

tomatycm? kontrolq prgdko6ci, lokalizacja w Gminie Biala zostala wyrnieniona na 72 pozycji spo-

Sr6d 92 wskazanych w wv. dokumencie przygotowanym przez ITS. Powy2sze pozwolilo na wl4_

czenie )ei do ,,Listy lokalizacji rezerwowych", kt6re w przr?adku wystqpienia okolicmosci unie-

moiliwiajqcych instalacjQ lrz4dzeh znalduJqcych sij na ,,Liicie lokalizacji podstawo*ych" mog4

by6 realizowane w ramach ww. projektu.
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Naleiy podkeslii, ir prace dotycz4ce ustalenia nowych lokalizacji urzqdzei uwzglgdniaje przede

wszystkim stan bezpieczeistwa ruchu drcgowego okreslony przeprowadzonq analizq, jak rowniez

wynikajqcq z oceny, zasadnoSd tokalizacji wskazywanych we wnioskach kierowanych do GITD.

Tym samym, uprzejmie infomlujg, 2e w celu realiz.cji najbardziej uzasadnionych wniosk6w o in-

stalacjQ urz4dzei rejestrujqcych, k6re wplywajq do GITD i nie mog4 zostad ujQte w prowadzonych

Fojektach, systematycznie podejmujemy dzialania zwiQzane z pozyskaniem dodatkowych srod-

k6w finansowych, kt6re pozwolilyby na ich ewentualnq realizacjg.
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