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ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
KD.7130.12.2015
Fax: (18) 352-43-24

POST ANOWIENIE

MAŁOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

Na podstawie art. I06 S I i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania

Administracyjnego ( Dz.U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie

art.65,ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - (tekst jednolity Dz. U.

z 2012 roku poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

POSTANAWIAM ZAOPINIOWAĆ NEGATYWNIE

Wniosek - AUTOMOBILKLUBU BIECKIEGO 38-340 BIECZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 31 -

w sprawie wykorzystania dróg w sposób szczególny podczas organizowanej imprezy pod nazwą

,,3 RUNDA RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW PODKARPACIA ORAZ 3 RU DA

MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS" w dniu I O października 2015 roku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym imprezy,

które powodują utrudnienia w ruchu mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa

i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 września 2015 roku (wpływ do Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 14 września 2015 roku) Automobilklub Biecki w sprawie

,,3 RUNDY RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW PODKARPACIA ORAZ

3 RUNDY MISTRZOSTW OKRĘGU RZESZOWSKIEGO PZM W SUPER KJS",

reprezentowanego przez Pana Mateusza Kacprzaka - Opinia Małopolskiego Komendanta

Wqjewódzkiego Policji w sprawie organizowanej imprezy jest NEGATYWNA:

mailto:wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl




W dniu 22 września 2015 roku odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli Wydziału Ruchu

Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach z przedstawicielami Automobilklubu Bieckiego,

podczas którego dokonano objazdu trasy "l Rajdu Grodzkiego". W trakcie spotkania określono

następujące uwagi:

y bezpośrednie występowanie niebezpieczeństwa zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

Na powyższy stan rzeczy ma wpływ: ukształtowanie terenu, konfiguracja zakrętów,

gęsta zabudowa domów mieszkalnych granicząca w pasie drogowym;

y trasa rajdu składa się z wielu kilkusetmetrowych odcinków prostych predysponujących

do osiągniecia wysokich maksymalnych prędkości przez uczestników imprezy oraz

mogąca wystąpić różnorodna wartość przyczepności związana ze stanem technicznym

drogi w ciągu, której organizator nie zastosował technicznych spowalniaczy prędkości,

co znacznie podnosi ryzyko wypadnięcia z trasy i zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa

dla uczestników, kibiców oraz mieszkańców;

y brak możliwości zorganizowania alternatywnych objazdów (w związku z długością OS

- 7 km) do posesji znajdujących się przy trasie;

y duża część zabudowań znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie trasy OS

pozbawiona jest ogrodzeń, wejścia do większości budynków mieszkalnych

i gospodarstw zlokalizowane są w bliskiej odległości od jezdni. W związku

z powyższym ruch pieszych w obrębie części trasy jest niemożliwy, a brak alternatyw

spowoduje, że okoliczni mieszkańcy w trakcie trwania imprezy nie będą mogli opuścić

swoich domów oraz budynków użytkowych;

y z uwagi na bliskie sąsiedztwo nieogrodzonych prywatnych posesji od jezdni (trasy

rajdu) przebywanie na ich terenie niesie znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia

mieszkańców;

y odcinek specjalny w miejscowości Moszczenica przebiega przez jej centrum

w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Szkół, Ośrodka Zdrowia, Poczty, Kościoła oraz

placówek handlowych. Wejścia do w/w obiektów prowadzą bezpośrednio na jezdnię,

na której wyznaczona jest trasa rajdu. Do znacznej części wymienionych placówek

dostęp nie będzie możliwy, gdyż brak jest alternatywnych dróg dojazdowych;

y start do obu odcinków specjalnych zlokalizowany jest na drogach gminnych w bliskiej

odległości od skrzyżowań z drogami wojewódzkimi 977,979. W żadnym z tych miejsc

organizator nie przewidział miejsc parkingowych dla kibiców, gdyż jedynie tam kibice

będą mogli pozostawić swoje pojazdy;

y organizator nie złożył projektu organizacji ruchu na czas przeprowadzonej imprezy,

biorąc pod uwagę planowany termin rajdu oraz konieczność zaopiniowania,

zatwierdzenia oraz ustawienia znaków w terenie na 7 dni wcześniej należy stwierdzić,

iż nie jest to możliwe;

Uwzględniając powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej opinii.





POUCZENIE

Na podstawie art. 106 S.5 i art. 141 S.2 KPA stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do

Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

- 3 I-571 Kraków ul. Mogilska 109 - w terminie do 7 dni od dnia doręczenia niniejszego

postanowien ia.

Z UPOWAŻNIENIA MAŁOPOLSKIEGO KOMENDANTA
WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

otrzymują:
egz. l - adresat
egz. 2 - Automobilklub Bieeki

email: klllb@alltobiecz.pl
do wiadomości:
KPI' Gorlice
Sporz.M.l3urdak
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