Warszawa, 7 maja 2012r.

Uchwała Nr 1/2012
Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie działań mających na celu eliminację zagrożeń w ruchu drogowym na
odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych na terenie Województwa
Mazowieckiego.
Na podstawie art.140 h ust.1, w związku z art. 140j ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Rada zwraca się do Zarządców dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych), wymienionych w art. 19. ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. nr19, poz.115, z późn. zm), odpowiedzialnych
za stan dróg publicznych na terenie Województwa Mazowieckiego, o przedstawienie
Mazowieckiej Radzie BRD, planu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
w miejscach szczególnie niebezpiecznych, występujących na odcinkach dróg
pozostających w zakresie kompetencji i odpowiedzialności Zarządcy.
2. W pracach, mających na celu wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych
oraz opracowanie planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tych
miejscach, biorą udział kierownicy właściwych miejscowo Delegatur Urzędu
Marszałkowskiego, Delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz właściwy
komendant Policji i komendant PSP.

§2
Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust.1 upływa po 3 miesiącach od
dnia podjęcia uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przewodniczącemu

Mazowieckiej

Rady

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik

Uzasadnienie

Mając na uwadze wzrost, w roku 2011, liczby ofiar śmiertelnych zdarzeń
drogowych i pilną potrzebę ograniczenia tego zjawiska, niezbędnym jest
niezwłoczne podjęcie działań mających na celu ujawnienie miejsc
szczególnie niebezpiecznych oraz ustalenie przyczyn powtarzających się
zdarzeń drogowych w celu ich usuwania. W związku z faktem, iż miejsca
powtarzających się niebezpiecznych zdarzeń drogowych występują na
wszystkich kategoriach dróg Województwa (na drogach krajowych,
wojewódzkich, powiatowych i gminnych) należy zobowiązać zarządców
dróg, oraz pozostałe podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu
drogowego, do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu
ujawnianie i usuwanie przyczyn powtarzających się zdarzeń drogowych.

