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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 28 września 2020 r.

Znak sprawy: DDP-6.054.94.2020

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Senatora Wiktora Durlaka na 14 posiedzeniu Senatu w sprawie przebudowy 
skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 75 w centrum wsi Nawojowa złożonym w dniu 18 sierpnia 2020 r., 
przekazanym do Ministra Infrastruktury pismem Marszałka Senatu RP z 20 sierpnia 2020 r. (sygn. BPS/043-
14-439/20), przedstawiam informacje w sprawie.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco analizuje 
bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego na sieci dróg krajowych, a także, w miarę możliwości 
technicznych, prawnych, organizacyjnych i finansowych, prowadzi działania mające na celu konsekwentne 
podnoszenie jakości infrastruktury drogowej. Z uwagi na konieczność zapewnienia celowości wydatkowania 
środków publicznych, działania te są realizowane z uwzględnieniem ich efektów dla funkcjonowania całości 
sieci dróg w kraju.

Po przeanalizowaniu z jednej strony potrzeb na sieci transportowej, a z drugiej - aktualnie dostępnych 
możliwości ich realizacji, zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 75 od km 
72+900 do km 73+120 we wsi Nawojowa zostało ujęte do realizacji w Planie redukcji liczby i skutków 
zdarzeń drogowych. Ze względu na odległą pozycję tego działania w Planie, inwestycja nie zostanie 
przygotowana w bieżącym roku. Harmonogram prac w ramach zadania, a także rozwiązania techniczne 
optymalne do zastosowania w danej lokalizacji zostaną określone po zapewnieniu finansowania 
przedsięwzięcia w ramach środków na realizację inwestycji drogowych na sieci dróg krajowych.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by najpilniejsze potrzeby 
transportowe w obszarze dróg były realizowane w jak najkrótszym czasie, z uwzględnieniem efektów 
poszczególnych przedsięwzięć dla całej sieci i z zapewnieniem celowości wydatkowania środków 
publicznych.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Rafał Weber
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