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WNIOSEK 

o udostępnienie informacji publicznej 

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Generalny Dyrektor 

Dróg Krajowych i Autostrad jest zarządcą dróg krajowych. Zgodnie z art. 20 pkt 12 ustawy, do 

zarządcy należy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. W tym celu, GDDKiA 

prowadzi m.in. system preselekcji ważenia pojazdów. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Fundacja Panoptykon zwraca się 

z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na poniższe pytania: 

 

1. Jak funkcjonuje system preselekcji ważenia pojazdów, a w szczególności: 

a. Jakie kategorie pojazdów objęte są tym systemem? 

b. Czy ważenie dotyczy każdego pojazdu przejeżdżającego na odcinku, w którym 

funkcjonuje system preselekcyjnego ważenia, czy tylko wybranych pojazdów?  

i. Jeśli wybranych, to jakich? 

c. Czy podczas ważenia wykonywane jest zdjęcie obrazu pojazdu i jego tablicy 

rejestracyjnej? Jeśli tak, to: 

i. Czy zdjęcie wykonywane jest każdemu ważonemu pojazdowi, czy tylko 

tym, które według pomiaru przekraczają dopuszczalną masę? 

ii. Czy zdjęcia zawierają wizerunki kierujących i pasażerów? 

iii. Czy użytkownicy dróg informowani są o obecności kamer? 

iv. Jak długo przechowywane są zdjęcia oraz kto ma lub może mieć do nich 

dostęp? 

2. Czy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dysponuje opracowaniami 

zawierającymi informacje statystyczne, w ilu przypadkach system dokonał błędnego 

szacowania masy pojazdu? 

a. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie statystyk za lata 2015-2016. 
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Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym 

kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org 
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