
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 21. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 lutego 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Budowa tzw. Drogi Czerwonej w Gdyni to inwestycja strategiczna dla rozwoju gospodarki morskiej oraz 

planów rozwojowych i rozbudowy portu w Gdyni, a także zwiększenia dostępności infrastruktury komunika-

cyjnej portu i miasta. Miasto Gdynia i Rada Interesantów Portu Gdynia od lat zabiegają o wybudowanie Dro-

gi Czerwonej. Szacowane koszty finansowe budowy drogi znacznie przewyższają możliwości finansowe 

miasta. Rząd wielokrotnie publicznie deklarował wsparcie i potrzebę realizacji inwestycji. Jednak w Sejmie 

odrzucona została moja poprawka do ustawy budżetowej na 2021 r. gwarantująca 15 milionów zł na prace 

projektowe związane z budową Drogi Czerwonej. Droga Czerwona, łącząca port z obwodnicą Trójmiasta, 

a tym samym z krajową i europejską siecią drogową, to pilnie potrzebna inwestycja o strategicznym  znacze-

niu dla gospodarki narodowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców Gdyni i całej aglomeracji Trójmiasta. 

W związku z powyższym proszę o następujące informacje: 

― na jakim obecnie etapie są prace związane z projektem budowy Drogi Czerwonej? 

― jakie dotychczas podjęto działania w celu realizacji inwestycji? 

― jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie konkretne działania zmierzające do realizacji niniejszej in-

westycji? 

― czy ustalony jest harmonogram realizacji inwestycji? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

― czy w budżecie państwa zabezpieczone są środki na prace projektowe oraz realizację budowy Drogi 

Czerwonej? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Jeśli nie, to z jakich powodów oraz czy planuje się zabezpiecze-

nie takich środków i w jakiej wysokości? 

― jaki jest planowany termin zakończenia inwestycji i oddania drogi do użytku? 

― czy dla ministerstwa projekt budowy Drogi Czerwonej ma rangę priorytetową? 

― czy planowane są inne inwestycje w infrastrukturę drogową odciążające port i miasto? Jeśli tak, to ja-

kie? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 

 


