MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 r.

Znak sprawy: DTD-2.054.10.2022
Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora Roberta Dowhana podczas 39 posiedzenia Senatu
RP w dniu 24 marca 2022 r., w zakresie zasad ruchu drogowego (strzałki skrętu w prawo na skrzyżowaniu),
poniżej przedstawiam następujące informacje.
Na wstępie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym,
ich znaczenie i zakres obowiązywania określają przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2310, z późń. zm.).
Zgodnie z przepisami art. 96 ust. 1 – 3 wymienionego wyżej rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów
drogowych nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki
oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu.
Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo,
zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
Ponadto skręcanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie
spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.
Odnosząc się do propozycji zmiany przepisów ujętej w oświadczeniu Pana senatora stwierdzam,
że propozycja ta jest ukierunkowana na zwiększenie przepustowości relacji skrętnych pojazdów (w kierunku
wskazanym strzałką), kosztem pogorszenia warunków bezpieczeństwa pieszych, jako niechronionych
uczestników ruchu drogowego.
Mając na uwadze powyższe, a w szczególności konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprzejmie informuję, że nie znajduję uzasadnienia dla wprowadzania
do obowiązujących przepisów zmian w zakresie zaproponowanym przez Senatora Roberta Dowhana.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber
Sekretarz Stanu
Dokument podpisany elektronicznie.
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