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GtOWNY 
INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO 
AI. Jerozolimskie 94 
00-807 Warszawa 

GENERAtNA 
DYREKCJA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
ul. Wronia 53 
00 - 874 Warszawa 

WOJEWODA MAZOWIECKI 
pl. Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 

STAROSTA POWIATOWY W PUTUSKU 
UL. Marii Sktodowskiej — Curie 11 
06-100 Puttusk 

Szanowni Paristwo, 
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My mieszkaricy miejscowo§ci Przemiarowo powiat pultuski, w trosce o zdrowie, a 
nawet tycie naszych bliskich i znajomych, zwracamy siq do Paristwa z olbrzymiq proglm, o 
rozwaienie zamontowania na odcinku drogi krajowej K57, przebiegajqcej przez naszq 
miejscowoge, masztu z urzgdzeniem fotoradaru do pomiaru prgdkoki lub montaiu 
bramownic odcinkowego pomiaru prqdkoici pojazdow, przejeidtajgcych przez obszar 
zabudowany Przemiarowa. 

Jako mieszkaricy miejscowoki zauwaiamy od kilku lat bardzo zwiqkszajqcy siq ruch 
pojazdOw, wykorzystujqcych przebiegajqce przez Przemiarowo, drogg krajowq K57 oraz 

drogg powiatowq 3238W (na odcinku od Przemiarowa do Karniewa), przez kierowcow 

chcqcych jak najszybciej dojecha6 do celu swojej podro2y. Te obydwie opisane powy2ej drogi 

stanowiqce potqczenie w kierunku Warszawy oraz w kierunku Mazur, przebiegajq przez 

miejscowok Przemiarowo, stanowiqc jednoczegnie state zagroienie i niebezpieczeristwo dla 

mieszkaric6w, gdy2 kierowcy rozmyglnie przekraczajq dopuszczalnq na tym terenie prqdkok 

do 50 km/h. Obawiamy siq o Zycie naszych bliskich, ktorzy zarowno w dni powszednie jak i 

wolne od pracy poruszajq sig pieszo i rowerami, korzystajqc z pobocza tak ruchliwej drogi, 

gdy2 w miejscowoki nie ma wszgdzie chodnik6w lub wyznaczonych gcie2ek rowerowych, 
pozwalajgcych na bezpieczne z nich korzystanie. 



Gdy na terenie naszej miejscowoki prowadzone sq dziatania Policji Ruchu 

Drogowego z Komendy Powiatowej w Puttusku, i funkcjonariusze dokonujq pomiarOw 

prqdkoki, czujemy siq bezpieczniej. Jednak policjanci nie mom przez caty czas by6 obecni w 

Przemiarowie, gdyi majq i inne zadania. Wowczas obawiamy siq o swoje dzieci i osoby 

starsze, ktore nie sq w stanie samodzielnie nawet przejgd przez tak bardzo uczqszczanq 

drogq. 

Jedynym stusznym rozwiqzaniem bytoby ustawienie masztu fotoradaru, a 

najkorzystniejszym bytoby jednak ustawienie bramownic i odcinkowy pomiar prqdkoki na 

dtugoki catej miejscowoki Przemiarowo, co dyscyplinowatoby kierujqcych. 

Bardzo prosimy o pomoc i zrozumienie mieszkaricow przez osoby decyzyjne 

Waszych Instytucji. 

Z powalaniem mieszkaricy Przemiarowa 
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