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Pan 
Łukasz Błażkiewicz 
Radny Miasta i Gminy w Pilicy 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wstawienia znaku 
zakazu wyprzedzania na drodze wojewódzkiej nr 790 w miejscowości Biskupice, uprzejmie 
informuję, że w sprawie obejmującej ten sam temat do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach w dniu 22.04.2020 r. wystąpiła Pani Paulina Gajda - radna Miasta i Gminy 
w Pilicy. 
W dniu 11.05.2020r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach nr WIR.6026.422.2020.PMAK.6619.20 z dnia 06.05.2020 r., w którym 
przedstawiono stanowisko zarządcy drogi w temacie wprowadzenia ograniczenia 
możliwości wyprzedzania na drodze wojewódzkiej nr 790 w Biskupicach na odcinku 
od cmentarza wojennego do końca strefy zabudowy miejscowości. 
W załączeniu przekazuję kopię przedmiotowego pisma ZDW Katowice. 
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Pani Paulina Gajda Radna Gminy Pilica 
za pośrednictwem 
Urząd Miasta i Gminy Pilica 
ul. Żarnowiecka 46 
42-436 Pilica 

Dotyczy: odcinka DW 790 w m. Biskupice 

W nawiązaniu do Pani p isma z dnia 22.04.2020 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
informuje, iż warunki widoczności występujące na odcinku DW 790 od granicy m. Biskupice 
z m. Kocikowa do łuku poziomego drogi przed skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej z drogą 
prowadzącą do m. Giebło (w pobliżu Cmentarza I Wojny Światowej) umożl iwiają wykonywanie 
manewru wyprzedzania w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Geometr ia 
drogi (długi odcinek prosty) oraz związane z tym dobre warunki widoczności powodują, 
iż wprowadzanie zakazu wyprzedzania w tym rejonie jest niezasadne. 

Stosowanie ograniczeń w ruchu na odcinkach dróg, na których istniejące warunki 
umożl iwiają wykonywanie danego manewru z reguły spotyka się z brakiem akceptacj i kierujących 
pojazdami i wykonywanie zakazanych manewrów pomimo wprowadzonych ograniczeń. W dalszej 
perspektywie prowadzi to do nieprawidłowych zachowań kierowców, polegających na ignorowarjiu 
istniejących ograniczeń w miejscach, w których wykonywanie danych manewrów stanowi istotne 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Dlatego też działaniem niewłaściwym jest wprowadzanie 
ograniczeń w miejscach, gdzie warunki ruchu umożl iwiają wykonywanie takich manewrów, gdyż 
prowadzi to do deprecjacj i oznakowania wprowadzającego ograniczenia. 

Linie podwójna ciągła i jednostronnie przekraczalna występują w rejonie łuku poziomego 
DW 790. W lokalizacji tej zakaz wyprzedzania jest jak najbardziej zasadny biorąc pod uwagę 
ograniczenie widoczności spowodowane geometr ią drogi. Zwracamy uwagę, iż na omawianym 
odcinku drogi wojewódzkiej funkcjonuje ograniczenie prędkości wynikające z istniejących znaków 
D-42 „obszar zabudowany" (50 km/h w godzinach 500 - 2300 oraz 60 km/h w godzinach 2 300 - 500) 
i głównym czynnik iem negatywnie oddziałującym na poziom bezpieczeństwa w przedmiotowym 
rejonie jest rozwijanie nadmiernych prędkości przez część kierujących pojazdami. Ewentualne 
wprowadzenie zakazu wyprzedzania poprzez zastosowanie oznakowania poziomego w postaci 
podwójnej linii ciągłej nie miałoby wpływu na zmniejszenie prędkości pojazdów w przedmiotowym 
rejonie. 

Informujemy, iż egzekwowanie od kierowców przestrzegania przepisów ruchu drogowego 
zgodnie z art. 129 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U.1997 r. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami) należy do zadań Policji. Zintensyf ikowanie 
kontroli i egzekwowania przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości jest naj lepszym 
sposobem prowadzącym do zdyscypl inowania kierowców. 

Powyższe stanowisko zarządu drogi w sprawie propozycj i zmiany organizacj i ruchu 
na drodze wojewódzkiej przygotowane zostało w oparciu o zapisy art. 20, pkt 5 Ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

Informujemy ponadto, że zgodnie z zapisami § 3, ust. 1, pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003, nr 177, poz. 1729) 
organ zarządzający ruchem rozpatruje wnioski dotyczące zmian organizacj i ruchu. 
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2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Departament Komunikacj i i Transportu 
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40-037 Katowice 
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