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znak: s8/powazkowska-modli ńska/09/2014-16 
 
dotyczy:  konieczności wyznaczenia 4 pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej po jej 
przebudowie do drogi ekspresowej (S-8). 
 
 
 
 
 Szanowny Panie Ministrze ! 
 
 
 
 Dziękuję za pismo z dnia z dnia 27 stycznia 2016 r., znak: DDP.VI.054.2.2016.ŁK.1, 
będące odpowiedzią na moje pytanie z dnia 14 stycznia 2016 r. (pismo, znak: 
s8/powazkowska-modlińska/08/2014-16). 
 Z pisma tego wynika, że kwestie organizacji ruchu na drodze publicznej regulowane 
są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, które określa działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, 
poziomego…. W par. 2.1 Rozporządzenia wymienione są te działania, a par. 2.2 stanowi, że 
działania te realizują odpowiednio do kompetencji, organ zarządzający ruchem, zarząd drogi, 
organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem… . Z kolei Ustawa z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.0.1137) w art. 10 wymienia organy nadzoru 
ruchu na drogach. W przypadku dróg krajowych jest to Minister właściwy do spraw 
transportu, który, jak stanowi art. 10 pkt 10 przywołanej ustawy, może nakazać zmianę 
organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność 
zapewnienia ruchu tranzytowego. 
 
 Proszę zatem, ze względu na ważny interes ogólnospołeczny, o nakazanie 
podmiotowi zarządzającemu ruchem na drodze ekspresowej S-8, tj. Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, aby zmienił organizację ruchu na krótkim odcinku 
drogi ekspresowej S-8 przebiegającej przez m.st. Warszawa (odc. Wisłostrada – ul. 
Słowackiego) na taką, aby na tym odcinku drogi S-8 zostały wyznaczone 4 pasy ruchu na 
północnej jezdni Trasy AK pomi ędzy Wisłostrad ą, a ul. Słowackiego . Być może przy 
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wyznaczeniu 4-ech pasów ruchu na tym odcinku należałoby na nim obniżyć jednocześnie 
prędkość pojazdów do 70 km/h w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu (obecnie 
90 km/h). 
 
 Czy podejmie Pan decyzję, o jaką wnoszę ze względu na ważny interes 
ogólnospołeczny? 
 
 
 Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na 
adres: wojtum@gazeta.pl . 
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