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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 14.12'2018 r. dotyczącą budowy ľonda

w miejscowości Stopnica na skrzyżowaniu dróg: kľajowej Nr 73 Wiśniówka - Kielce -
Morawica-Busko-Zdrój -Szczucin - DąbrowaTarnowska-Taľnów-Pilzno_Jasło zdrogą
powiatową Nľ 0l03T Stopnica - Solec-Zdľój - Zielonki _ Ludwinów - Błotnowola, Powiatowy

Zarząd Dľóg w Busku-Zdľoju w załączeniu przesyła odpowiedŹ otrzymaną od Generalnej

Dyrekcji Dľóg Krajowych i Autostrad Znak: o.KÍ.Z-2.443.78.20l8.bo z dnia l5.0t.20l9 r.

Zalącznik:

l. Pismo Gcncľalnc.i Dyrekc.ji Dróg Kľa.jorvych i Autostrad' Znak: o.KI.Z-2.443.78'z}ll.bo z dnia l5.0l.20l9 ľ

otrzymują:

.I ) Adresat
2) l}iuro Raĺly Polviatu w Busku-Zdroju
3) Nzt
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Tomasz Mączyński
z-ca Dyrektora oddziału

o.Kr.z-2.443, 78. 20 18. bo
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Kielce, dnia lc stycznia 2OI9 r,
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Powiatowy Zarząd Drog
w Busku - Zdroju
Wełecz 146
28 - 100 Busko -Zdrój

W odpowiedzi na pismo znaki PZD-S3,050.49.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej N 73 z drogą powiatową nr 0103 T, Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach przekazuje poniższe informacje.
1. Wniosek o przebudoWę przedmiotowego skrzyżowania zostanie rozpatrzony W oparciu

o szczegółowe informacje Komendanta Powiatowego Policji W Busku Zdroju odnośnie
okoliczności zdarzen drogowych, o które Wystąpĺliśmy pismem znak: o.KI'Z-2'4070,155.2018.bo
z 19 9rudnia 201B r, Informujemy, że stała organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania podlega
cyklicznym kontrolom, które nie wykazały nieprawidłowości, W związku z czym nie
znajdowaliśmy podstaw do wnioskowania o przebudoWę skrzyżowania,

2. Ewentualne zgłoszenie zadania do realizacji do aktualnego programu poprawy bezpieczeństwa
moŹe nastąpić zgodnie z obowiązującymi nas procedurami. Wyboruzadan do realizacjĺ w danym
roku kalendarzowym dokonuje Ministerstwo Infrastruktury we własnym zakresie w ramach
jednego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 _ 2023 (z perspektywą do 2025r., zał.
do uchwały RM nr 156/2015). Dotychczas do oddziałów nie zostały przekazane żadne nowe
ustalenia w sprawie wprowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w dotychczasowym
sposobie finansowania zadań inwestycyjnych w ciągu dró9 krajowych,

3. Informujemy również, że niezależnie od powyższego zgodnie z art, 25 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 22017 r. poz.2222), przebudowa przedmiotowego
skrzyżowania może nastąpić również na koszt zarządcy drogi, który wystąpił z taką inicjatywą.

Wykonano w 3 egz.:
Egz.Nrl-adresat
Egz. Nr 2 - Rejon GDDKIA
w Busku - Zdroju
Egz.Nr3-a/a
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