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Wniosek o podwyższenie prędkości dopuszczalnej w terenie zabudowanym 
na Drodze Wojewódzkiej Nr 764

Wnioskuję o podwyższenie prędkości dopuszczalnej w terenie zabudowanym, dla pojazdów 

poruszających się po Drodze Wojewódzkiej Nr 764 na odcinku Staszów -  Połaniec, do prędkości 

60 km/h lub 70 km/h, co pozwoli rowerzystom na korzystanie z chodnika wybudowanego przy tej 

drodze zgodnie z przepisami.

Należy nadmienić, że w czasie ostatniej przebudowy drogi, na znacznej jej długości, ułożono 

chodniki o szerokości ponad 2m, które ciągną się między łączącymi się miejscowościami. Chodniki te 

są sporadycznie wykorzystywane przez pieszych. Natomiast znacznie częściej widać na nich 

rowerzystów, którzy czują się bezpieczniej na chodniku niż na jezdni, na której ruch pojazdów jest 

bardzo intensywny. Niestety Policja często karze rowerzystów mandatami za jazdę po chodniku.

Art.33 ust.5 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że: „Korzystanie z chodnika lub 

drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest wyjątkowo dozwolone, gdy szerokość chodnika 

wzdłuz drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co 

najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów". W związku 

z powyższym podwyższenie dopuszczalnej prędkości maksymalnej na tej drodze w terenie 

zabudowanym, przy szerokości chodnika przekraczającej 2 m, spowoduje umożliwienie korzystania 

rowerzystom z chodnika, a co za tym idzie wzrost bezpieczeństwa dla tej grupy użytkowników drogi. 

Drugim pozytywnym aspektem podwyższenia prędkości będzie zwiększenie płynności ruchu 

pojazdów ze względu na zmniejszenie ilości niebezpiecznych manewrów wyprzedzania wolno 

jadących jezdnią rowerzystów. Należy wziąć pod uwagę, że rowerzyści często poruszają się grupami, 

które trudno jest wyprzedzić.

Reasumując, podwyższenie prędkości w terenie zabudowanym na w/w odcinku drogi byłoby 

korzystne dla obu grup kierujących i wydaje się, że nie utrudniłoby ruchu pieszych.

Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o sposobie realizacji wniosku.
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W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 

15 marca 2019 roku w sprawie podwyższenia prędkości dopuszczalnej na terenie zabudowanym dla 

pojazdów poruszających się po drodze wojewódzkiej nr „W- 764” Kielce -  Suków -  Raków -  

Staszów -  Połaniec, na odcinku Staszów -  Połaniec, do prędkości 60 km/h lub 70 km/h, co pozwoli 

rowerzystom na korzystanie z chodnika wybudowanego przy tej drodze zgodnie z przepisami, 

uprzejmie informuję, iż wnioskowana przez Pana zmiana dopuszczalnej prędkości dotyczy drogi 

wojewódzkiej.

W związku z powyższym sprawa została zgodnie z zakresem rzeczowym pismem z dnia 22 

marca 2019 roku, IKOŚ.0003.09.2019.1 przekazana do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Kielcach, który jest zarządcą tej drogi, celem rozpatrzenia zgodnie 

z kompetencjami.
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