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Dotyczy: interpelacji z dn. 19.09.2019 r. 

W nawiązaniu do złożonej interpelacji Starosta Nowodworski przekazuje kopię 
wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcy dróg krajowych 
oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - zarządcy dróg 
wojewódzkich w sprawie poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach drogi 
krajowej nr 85 z drogami wojewódzkimi nr 575 i 579 położonymi w powiecie nowodworskim. 
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00-048 Warszawa 

IDP.0023. J..t.2019 

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg krajowych i wojewódzkich położonych na 
terenie powiatu nowodworskiego 

W nawiązaniu do złożonej interpelacji Radnych powiatu nowodworskiego P. Anny 
Maliszewskiej oraz P. Katarzyny Kręźlewicz Starosta Nowodworski zwraca się z wnioskiem o 
podjęcie działań mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu 
dotyczących skrzyżowania drogi krajowej nr 85 z drogą wojewódzką nr 575 oraz skrzyżowania 
drogi krajowej nr 85 z droga wojewódzką nr 579. 

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie rozwiązań poprawiających poziom 
bezpieczeństwa i płynność ruchu na ww. skrzyżowaniach dróg będących w Państwa zarządzie. 
Przejazd przez ww. skrzyżowania jest znacznie utrudniony, szczególnie w zakresie włączania 
się pojazdów do ruchu z wlotów podporządkowanych. Ponadto niedostateczna widoczność 
wyjazdu z drogi wojewódzkiej nr 579 na drogę krajową nr 85 stwarza niebezpieczeństwo 
kolizji. Biorąc pod uwagę prędkość poruszania się pojazdów oraz natężenie ruch, zarówno na 
drodze krajowej, jak i wymienionych drogach wojewódzkich oraz uwarunkowania terenowe w 
obszarze ww. skrzyżowań, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wymienionych w interpelacji 
uwag Starosta nowodworski przychyla się do powyższego wniosku o podjęcie działań 
zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników ruchu i płynności na 
wymienionych skrzyżowania dróg. 
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