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W odpowiedzi na interpelację informuję, że: 

Grodzisk Mazowiecki, dnia 15.02.2021 r. 

Pan 
Dariusz Dąbrowski 
Radny Powiatu Grodziskiego 

Ad. 1 Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim w latach 2019 - 2020, wydał 14 

zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych, natomiast Wydział Komunikacji 

Starostwa w roku 2019 wydał 8 zezwoleń kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego, 

a w roku 2020 wydano odpowiednio 4 zezwolenia. 

Ad. 2 Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim, jako jednostka realizująca zadania 

zarządcy drogi, przeprowadza okresowo badania natężenia ruchu na wybranych odcinkach 

dróg powiatowych. Pomiary realizowane są za pomocą licznika ruchu drogowego Viacount. 

Urządzenie zbiera dane, dzieląc je zgodnie z tzw. strukturą rodzajową ruchu, która 

wyszczególnia następujące grupy pojazdów: jednoślady (m.in. motocykle), samochody 

osobowe, samochody dostawcze, samOChody ciężarowe bez przyczep, samochody ciężarowe 

z przyczepami i autobusy. Badania natężenia ruchu wykonywane są okresowo w miarę 

potrzeb, ostatnie badania były realizowane w pierwszym kwartale 2020 r. 

Ad. 3 Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim nie zwracał się w ostatnich latach 

do Inspektora Transportu Drogowego o przeprowadzenie badań w zakresie nacisków na osie 

i masę całkowitą pojazdów poruszających się drogami powiatowymi powiatu grodziskiego. 

Ad. 4 Na terenie dróg powiatowych powiatu grodziskiego, nie prowadzono w ostatnich latach 

badań pojazdów ciężarowych w zakresie nacisków na osie oraz masę całkowitą pojazdu. 

Ad. 5 W dotychczas realizowanych dokumentacjach projektowych w zakresie przebudowy, 

budowy i rozbudowy dróg powiatowych nie uwzględniono wyznaczenia miejsc i budowy 

urządzeń do prowadzenia badań w zakresie nacisków na osie i masę całkowitą pojazdu. 



Ad. 6 Jednostką kontrolującą przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego na 

drogach powiatowych jest Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim. Powiatowy 

Zarząd Dróg jako zarządca drogi oraz Starosta nie posiadają informacji dotyczącej ilości 

mandatów wystawionych za wykroczenia dotyczące łamania obowiązujących zakazów 

tonażowych na drogach powiatowych. W związku z tym proszę o przedmiotowe dane zwrócić 

się do Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim. 


