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L i s t    o t w a r t y 
 

Pan  

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 
 

  Wielce Szanowny Panie Premierze, 

Kilkakrotnie już zwracałem się do Pana w sprawie zainstalowania na drodze krajowej 

nr 74 w granicach gminy Biała urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości mającego objąć ok. 

4.5 km tej drogi. Wcześniej niejednokrotnie występowałem w tej sprawie do właściwego 

ministra i Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Trwa to już – czyniona 

korespondencja – pięć lat. Problemu do dziś nie podjęto i  nie został tym samym rozwiązany.  

Panie Premierze, 
Na przestrzeni dwunastu miesięcy (grudzień’2019 – grudzień’2020) na drodze 

krajowej nr 74 w gminie Biała miały miejsce cztery śmiertelne wypadki !!! Wśród ofiar 

wypadków – trzy osoby to mieszkańcy naszej gminy. Przyczyn tych wypadków należy 

upatrywać w natężeniu ruchu (szacunkowo kilkanaście tyś. pojazdów na dobę)  

i nadmiernej prędkości poruszających się pojazdów. Załączam wykaz wypadków 

śmiertelnych zaistniałych od 1999 r. 

Powtarzam ponownie: mieszkamy przy tej drodze w obszarze gęsto zabudowanym  

i jesteśmy skazani przez lokalizację węzła Wieluń na S-8 w Walichnowach na wielkie 

natężenie ruchu pojazdów tam i stamtąd jadących. Podobnie rzecz się ma z dojazdem przez 

dk45 z Wielunia do węzła Złoczew na S-8. Przyczyną takiej sytuacji jest przebieg trasy S-8 

na odcinku Walichnowy – Piotrków. Nazywam go ,,trapezem głupoty” na S-8. Załączam 

wizualizacje całej tej drogi szybkiego ruchu. I dlatego jednocześnie zapowiadam swoje 

wystąpienie do NIK z wnioskiem o ocenę procedury wyboru przebiegu trasy S-8, którą 

poprowadzono ostatecznie w południowym sąsiedztwie miast: Sieradz, Zduńska Wola, Łask, 

Łódź, odstępując od naturalnego przebiegu: Wieluń – Bełchatów. Mam tu również w polu 

widzenia raport NIK z 2019 r. i zawartą w nim ocenę dotyczącą odcinkowych pomiarów 

prędkości.  

Panie Premierze,  

 W odpowiedzi na tegoroczne zapytania kierowane do Komendanta Głównego Policji 

otrzymałem informację w sprawie miejsc o podobnym natężeniu wypadków śmiertelnych co 

w naszej gminie na dk74. Z odpowiedzi tej wynika, że w ostatnim czasie porównywalne 

statystyki zdarzeń notowane są tylko na dwóch takich podobnych co do długości 

odcinkach dróg krajowych. W załączeniu przedmiotowe pismo KGP. 

 Informuję również o podjętych przez nas działaniach oceniających natężenie ruchu na 

dk74 w naszej gminie i na dk74 w miejscowości Kluki, pow. bełchatowski, gdzie jest 



zainstalowany odcinkowy pomiar prędkości. Mierzyliśmy to natężenie w jednym czasie przez 

godzinę w obu miejscowościach. Z pomiaru wynika, że w naszej miejscowości w ciągu 

godziny przejeżdża ok. tysiąca pojazdów, licząc w obie strony i jest to o 20 – 30 % więcej niż 

w Klukach. W załączenie kopie wyników pomiarów. 

Panie Premierze, 

Jako mieszkańcy powiatu wieluńskiego bardzo cieszymy się z zapowiedzi  budowy 

południowej obwodnicy Wielunia, przebudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Wieluń – 

Złoczew, przebudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku od zjazdu z istniejącej obwodnicy 

Wielunia do Walichnów. Są to jednak dość odległe w czasie zadania inwestycyjne, których 

wartość szacować trzeba na setki milionów zł.  Koszt instalacji odcinkowego pomiaru 

prędkości w gminie Biała wyniósłby kilkaset tysięcy zł. Myślę, że można by go ponieść  

z Funduszu Sprawiedliwości czy też wydatkować środki z tarczy antykryzysowej - Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, nie czekając na kolejne kompleksowe działanie w skali kraju. 

Warto i trzeba go natychmiast to zrobić, by zadziałać naprawczo w stosunku do decyzji 

decydentów w 2009 r. o przebiegu S-8 (który to przebieg jest główną przyczyną dzisiejszego 

stanu zagrożeń na dk 74 w naszej gminie), ale przede wszystkim by nie dopuszczać do 

następnych zdarzeń i ofiar. Można też wykorzystać demontowany - być może - układ 

pomiarowy na innej drodze, tracącej kategorię drogi krajowej. 

Myślę, że przedstawione tu argumenty i wcześniejsze wystąpienia (w tym petycja 

mieszkańców) są przekonujące i dlatego bardzo uprzejmie po raz kolejny proszę Pana   

o spowodowanie realizacji instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na dk74 w gminie 

Biała. 
 

Z poważaniem  
    

                     Aleksander Owczarek 

          Wójt Gminy Biała  

   

 

 

Do wiadomości: 
1. Ministerstwo Infrastruktury 

2. Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

3. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD 

4. Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego 

5. Najwyższa Izba Kontroli 

6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu 

8. Państwo Parlamentarzyści z okręgu nr11 (sejm) i 27 (senat) 

9. Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

10. Komenda Głowna Policji w Warszawie 

11. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu 

12. TVP 3 Łódź     

13. Radio Ziemi Wieluńskiej 

14. Dziennik Łódzki     

15. Wieluń Nasze Miasto     

16. Kulisy Powiatu 

17. Kłobucka.pl dodatek ,,W czwartek” 

18. Radio Łódź  

19. Przewodnicząca RG Biała 

21. a/a 


