Podkarpacie z nowym oddziałem Inspekcji Transportu Drogowego
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Większy zasięg i częstotliwość kontroli transportu ciężkiego, powstanie specjalistycznego wydziału Biura
Transportu Międzynarodowego GITD oraz nowe miejsca pracy. Inspekcja Transportu Drogowego
uruchamia oddział w Nisku, w województwie podkarpackim.
Nisko, ul. Rzeszowska 42 – tutaj będzie siedziba nowego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
Podpisano już umowy na wynajem pomieszczeń, w których pracować będą inspektorzy z podkarpackiego
WITD oraz jednego z wydziałów Biura Transportu Międzynarodowego GITD. Wybór lokalizacji nie był
przypadkowy.
- Natężenie ruchu na polskich drogach jest bardzo duże, dlatego musimy zrobić wszystko, aby zadbać o
każdego kto korzysta z dróg krajowych, wojewódzkich, czy gminnych w naszym kraju. Podjęliśmy
decyzję, aby uruchomić w Nisku oddział Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy WITD będą mieli
za zadanie prowadzić kontrole pojazdów ciężkich i autobusów na drogach krajowych, które przez
północną cześć podkarpacia komunikują, oczywiście tą główną osią jest Via Carpatia S19, oddana do
użytkowania kilka miesięcy temu, na której obserwujemy bardzo duży ruch pojazdów ciężarowych.
Musimy zrobić wszystko, aby każdy pojazd ciężki, który tą trasą przejeżdża był w odpowiedni sposób
kontrolowany – podkreślił Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
W nowym oddziale pracować będzie 8 inspektorów ITD oraz 6 pracowników Wydziału Weryfikacji
Świadectw Kierowcy BTM GITD.
W Nisku już we wrześniu pracę rozpocznie wyodrębniony w strukturze GITD, nowy wydział Biura
Transportu Międzynarodowego, którego głównym zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad
weryfikacją świadectw kierowcy. Takim dokumentem musi legitymować się kierowca nie będący
obywatelem Unii Europejskiej, który wykonuje na rzecz polskiego przedsiębiorcy operacje transportowe.
Uruchomienie oddziału w Nisku to również możliwość wzmocnienia kadrowego Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. 4 przyszłych inspektorów ITD już przygotowuje się
do pracy i uczestniczy w kursie, 4 kolejnych zostanie zatrudnionych w przyszłym roku.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, w Nisku pierwsi pracę rozpoczną pracownicy BTM GITD. W marcu
przyszłego roku dołączą do nich inspektorzy z WITD Rzeszów.
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