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Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na kolejny List otwarty z dnia 10 sierpnia br. skierowany do Pana Mateusza Mora-

wieckiego Prezesa Rady Ministrów, w zakresie odnoszącym się do propozycji zainstalowania na 

drodze krajowej nr 74 w Gminie Biała, urządzeń automatycznej kontroli średniej prędkości (od-

cinkowego pomiaru prędkości) uprzejmie informuję, że stanowisko Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego (dalej: „GITD”) zostało przedstawione w piśmie z dnia 21 lipca br.,  

w odpowiedzi na poprzednio skierowany wniosek. 

Tym samym ponownie informuję, że GITD realizuje obecnie projekt pn. „Zwiększenie skuteczno-

ści i efektywności Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym” finansowany 

z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

w ramach którego została zaplanowana rozbudowa systemu Centrum Automatycznego Nadzoru 

nad Ruchem Drogowym, między innymi o 100 nowych lokalizacji urządzeń rejestrujących insta-

lowanych na drogach publicznych. Wśród nich projekt przewiduje również zainstalowanie 

39 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości.  

Na ten moment został zatwierdzony „Wykaz lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących 

średnią prędkość na określonym odcinku drogi”. Wykaz zawiera 39 podstawowych lokalizacji 

urządzeń, uwzględniający przede wszystkim wyniki analizy stanu bezpieczeństwa krajowej sieci 

dróg publicznych, przeprowadzonej na potrzeby projektu przez Instytut Transportu Samochodo-

wego w Warszawie (dalej: „ITS”).  

Jednocześnie z uwagi na możliwość wystąpienia lokalnych ograniczeń (uwarunkowań związa-

nych z infrastrukturą miejsc przewidzianych do instalacji urządzeń), które mogłyby nie pozwolić 

na ich prawidłową instalację w lokalizacjach podstawowych, w ww. wykazie wymieniono dodat-

kowo 29 lokalizacji rezerwowych, wybranych również w oparciu o analizę ITS.  
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Proponowana przez Pana lokalizacja na drodze krajowej nr 74 w gminie Biała obejmująca odci-

nek 3,9 km drogi została ujęta w wykazie jako lokalizacja rezerwowa.  

Uprzejmie informuję, że na obecnym etapie realizacji projektu nie można jednoznacznie wskazać, 

w których z wymienionych 68 lokalizacji (39 podstawowych i 29 rezerwowych) system zostanie 

faktycznie zaimplementowany na drogach. Powyższe stanowisko dotyczy również wskazywanej 

przez Pana lokalizacji w Gminie Biała. 

 

Łączę wyrazy szacunku     

            p.o. Dyrektora 

   Centrum Automatycznego Nadzoru 

          nad Ruchem Drogowym 

               Weronika Biaduń 
              /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
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Pani 

Aldona Wieczorek 
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Ministerstwo Infrastruktury 
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