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PREMIER ZAPOWIADA WAŻNE ZMIANY W RUCHU
DROGOWYM
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że zostaną wprowadzone trzy dodatkowe zmiany w
przepisach o ruchu drogowym. Chodzi mianowicie o pierwszeństwo pieszego przed wejściem na
pasy, ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym przez całą dobę oraz możliwość
odebrania prawo jazdy w przypadku przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h poza terenem
zabudowanym.
Kierowcy rajdowi, policjanci i strażacy, a także ratownicy medyczni przypominali uczestnikom
niedzielnego pikniku motoryzacyjnego o zasadach bezpieczeństwa drogowego oraz pomocy
poszkodowanym. Spotkanie, które odbyło się w Warszawie na błoniach Stadionu PGE Narodowy w
Warszawie zorganizował PKN Orlen wspólnie w Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Młodszy inspektor Jacek Mnich
przypomniał w rozmowie z dziennikarzami, że 6 grudnia weszły nowe przepisy drogowe nakładające
na kierowców obowiązek tworzenia tzw. pasów życia oraz tzw. jazdy na suwak. Wskazał, że nawet,
jeżeli nie obowiązywałyby te przepisy, to do odpowiednie zachowanie się na drodze powinno wynikać
z kultury osobistej kierowców. Zapewnił, że w miejscach, w których obowiązuje jazda na suwak nie
będzie dodatkowych patroli. "Myślę, że ludzie oczekują policjantów tam, gdzie zachowanie kierowców
może nieść poważne niebezpieczeństwo na przykład wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych
lub jazda ze zbyt dużą prędkością na terenach zabudowanych" – powiedział.
Rzecznik prasowy PKN Orlen Joanna Zakrzewska poinformowała, że niedzielny piknik, który miał na
celu uświadomienie i edukację polskich kierowców na temat jazdy na suwak i tworzenia korytarza
życia jest jednym z elementów kampanii #Dobry kierowca.
Czytaj też: "Każdemu po równo". Mundurowi czekają na decyzję ws. uposażeń w 2020 roku
W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że w zostaną wprowadzone
trzy dodatkowe ograniczenia - po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy.
"Po drugie jest to ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę
(...). Również wdrażamy zasadę, że w sytuacji przekroczenia (prędkości) powyżej 50 km/h poza
terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy" - poinformował premier.
Zapowiedział powołanie funduszu, który będzie pozwalał dodatkowo zainwestować w infrastrukturę
bezpieczeństwa drogowego, taką jak przejścia dla pieszych, ronda i spowalniacze ruchu.

