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Znak sprawy: DDP-6.054.63.2021

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowany Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 lipca br. (sygn. WT.0053.26.2021)  w sprawie budowy kładki pieszo– 
rowerowej nad obwodnicą Trójmiasta poniżej przedstawiam stanowisko resortu infrastruktury.

Uprzejmie informuję, że wnioskowana inwestycja została uwzględniona w stworzonym przez zarządcę drogi 
ekspresowej S6 – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - planie dla obszaru bezpieczeństwa 
ruchu drogowego pn. Program Redukcji Liczby i Skutków Zdarzeń Drogowych. Zadania uwzględnione w tym 
programie zostały ułożone w kolejności zgodnie z priorytetami realizacji tj. od najpilniejszych, do tych których 
realizacja może zostać odłożona w czasie. Zasadność budowy ścieżki pieszo–rowerowej w m. Rotmanka 
w km 345+650 została dostrzeżona i uwzględniona w ww. Programie, na pozycji nr 970.

Kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego są jednym z priorytetowych zadań resortu. 
W związku z powyższym w Ministerstwie Infrastruktury został opracowany pierwszy program wieloletni 
dedykowany poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 
2021-2024. Jest to dokument określający cele i priorytety inwestycyjne, wskazujący poziom i źródło 
finansowania oraz określający zakres rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji. Program został przyjęty 
i tym samym skierowany do realizacji przez Radę Ministrów 23 lutego br., tym samym rozpoczęła się jego 
realizacja.

Głównym celem opracowanego Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
krajowych będących w zarządzie GDDKiA. Celami szczegółowymi są zapewnienie ochrony uczestnikom 
ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(redukcja liczby wypadków i ich ofiar).

Osiągnięcie założonych w ramach Programu celów zakłada się poprzez realizację inwestycji drogowych 
m.in. takich jak:

 efektywne oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych,

 przebudowa skrzyżowań,

 montaż znaków drogowych i/lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach 
dla pieszych,

 budowa chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych.

Biorąc pod uwagę priorytet nadany ochronie pieszych na przejściach dla pieszych w pierwszej kolejności 
realizowane są działania poprawiające bezpieczeństwo na znacznej liczbie przejść dla pieszych, poprzez 
m.in. ich doświetlenie, oznakowanie, budowę azyli dla pieszych. Jest to działanie komplementarne 
ze zmianami ustawowymi przyznającymi pierwszeństwo pieszemu wyrażającemu zamiar przejścia przez 
jezdnię. 



Jednocześnie zapewniam, że Ministerstwo Infrastruktury uważnie przygląda się wszelkim postulatom 
i wnioskom społeczeństwa. Należy jednakże mieć na względzie dostępny limit finansowy oraz określone 
w zakresie infrastruktury drogowej priorytety rozwojowe. 

Z poważaniem
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Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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