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      Znak sprawy: DDP-6.054.168.2020

Szanowna Pani 
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 16261 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 15 z ul. Foluską w Trzemesznie, przesłaną przez posła Tadeusza Tomaszewskiego, poniżej przekazuję 
informację w sprawie.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z priorytetów rządu. W związku z wyrokiem TSUE 
prowadzone są działania na istniejącej sieci drogowej, które dotyczą kompleksowych przebudów wraz 
z dostosowaniem istniejących odcinków dróg krajowych do parametrów pozwalających na poruszanie 
się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. Są to działania 
polegające na kompleksowych przebudowach bądź rozbudowach wytypowanych odcinków dróg 
krajowych. Przyczynią się one do całościowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach 
powyższych działań planowana jest do realizacji rozbudowa drogi krajowej DK 15 na odc. Trzemeszno – 
gr. województwa, która będzie obejmowała w swym zakresie m.in. wszystkie niezbędne elementy 
wyposażenia drogi, w tym zatoki autobusowe, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie skrzyżowań 
i przejść dla pieszych. 

Ponadto w związku z zapowiedzią Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w exposé w listopadzie 2019 
r., w Ministerstwie Infrastruktury został opracowany projekt odrębnego programu dedykowanego poprawie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego - Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Głównym 
celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych będących 
w zarządzie GDDKiA, a jego założenia uwzględniają w sposób szczególny obszar poprawy bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu drogowego między innymi poprzez działania ukierunkowane na 
doświetlanie przejść dla pieszych oraz montaż sygnalizacji świetlnej. Zakończył się etap konsultacji 
społecznych ww. Programu. Umożliwi to jego przyjęcie przez Radę Ministrów w najbliższym czasie.

Niestety potrzeby na całej sieci dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA są niewspółmierne do 
dostępnych środków w budżecie państwa, których limit określany jest corocznie w ustawie budżetowej. 
Analiza kosztów planowanych do realizacji zadań oraz przewidywanych limitów finansowych możliwych 
do przeznaczenia na ten cel w skali kraju wykazuje, że nie wszystkie zadania mogą być zrealizowane 
w najbliższej perspektywie. Należy pamiętać, że liczba realizowanych w danym roku zadań jest ściśle 
związana ze środkami, jakie można przeznaczyć na prace na istniejącej sieci drogowej. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami, do realizacji kierowane są te przedsięwzięcia, które zostają uznane przez zarządcę za 
najpilniejsze na podstawie określonych kryteriów oceny. 

Jednocześnie informuję, że aktualnie realizowane są pomiary ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 
w 2020 roku (GPR 2020). Podobnie jak wszystkie generalne pomiary od roku 2000, jest on wykonywany na 
istniejącej sieci dróg krajowych (w tym także na odcinkach koncesyjnych), z wyjątkiem tych odcinków dróg, 
które znajdują się w miastach na prawach powiatu i w związku z tym nie są administrowane przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), a także na drogach wojewódzkich przez właściwych 



terytorialnie zarządców. Głównym celem GPR 2020 jest uzyskanie, na podstawie przeprowadzonych 
bezpośrednich pomiarów, zasadniczych parametrów i charakterystyk ruchu dla wszystkich odcinków sieci 
dróg krajowych (poza miastami na prawach powiatu).

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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