
Oświadczenie złożone 

przez senatora Artura Warzochę 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Panie Ministrze! 

Pragnę zwrócić uwagę na problem, jaki może spowodować budowa autostrady A1 na odcinku tzw. węzła 

Rząsawa zgodnie z przedłożonym do realizacji projektem. Tereny położone na wschód od obecnej drogi nr 1 

w okolicach tego węzła są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej w zakresie m.in. wytwa-

rzania mas bitumicznych, produkcji betonu oraz skupu surowców wtórnych. Przedmiotowe tereny stanowią 

również bazy transportowe oraz bazy maszyn budowlanych, a także są wykorzystywane w innych celach 

gospodarczych i przemysłowych. Na wskazanym terenie przy ul. Prostej (ul. Meliorantów) znajdują się 

przedsiębiorstwa zatrudniające łącznie około 500 pracowników, a dzięki współpracy z tymi zakładami za-

trudnienie ma dodatkowo blisko 100 firm podwykonawczych, głównie lokalne przedsiębiorstwa transportowe 

zajmujące się obsługą wytwórni mas bitumicznych. 

Należy wskazać, iż przedsiębiorstwa mieszczące się na tym obszarze wykorzystują do obsługi komunika-

cyjnej drogę krajową nr 1. W świetle planowanych prac związanych z realizacją autostrady A1 zjazd 

z ul. Meliorantów na DK1 ma ulec całkowitej likwidacji. W przypadku rozbiórki drogi DK1 w obecnie pla-

nowanym zakresie podmioty gospodarcze zmuszone zostaną do zakończenia działalności na przedmiotowym 

terenie oraz przeprowadzenia zwolnień grupowych zatrudnionych w tych zakładach pracowników. 

Likwidacja przedsiębiorstw zlokalizowanych przy planowanej autostradzie A1, oprócz zwiększenia bez-

robocia, wpłynie niekorzystnie na dochody budżetowe lokalnych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

Skarbu Państwa. W przedmiotowej sprawie tutejsi przedsiębiorcy informowali już od roku 2009, wysyłając 

pisma m.in. do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budow-

nictwa. 

Swoje oświadczenie za pośrednictwem pana marszałka kieruję do właściwych organów władzy publicz-

nej, tj. do Pana Ministra Infrastruktury i Budownictwa i podległych mu instytucji, z prośbą o podjęcie sku-

tecznych działań zmierzających do wyjaśnienia zaistniałej sytuacja oraz wyeliminowania sygnalizowanych 

trudności. 

Z poważaniem 

Artur Warzocha 


