
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 maja 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Samorządy, m.in. powiatów puckiego i wejherowskiego, od lat zabiegają o podjęcie realnych działań ma-

jących na celu wybudowanie tzw. drogi Via Maris. Realizacja tej inwestycji była oficjalnie i wielokrotnie 

zapowiadana przez przedstawicieli obozu rządzącego od co najmniej 2017 r. Powstanie drogi krajowej Via 

Maris ma kluczowe znaczenie m.in. dla stworzenia sprawnego połączenia drogowego północno-zachodniej 

części województwa pomorskiego z aglomeracją Trójmiasta, odciążenia dojazdu do atrakcyjnych turystycz-

nie terenów Półwyspu Helskiego oraz znacznego zmniejszenia uciążliwości ruchu w centrach miast: Gdyni, 

Rumi, Redy i Pucka. W 2019 r. Ministerstwo Infrastruktury informowało, że prace pozostawały w fazie prac 

koncepcyjnych. Niestety, mimo upływu kolejnych lat nadal brak konkretnych informacji oraz realnych dzia-

łań, które skutkowałyby realizacją tej niezwykle ważnej i potrzebnej dla poprawienia dostępności komunika-

cyjnej inwestycji.  

W związku z tym proszę o następujące informacje.  

1. Na jakim etapie są obecnie prace związane z projektem budowy drogi Via Maris? 

2. Jakie dotychczas podjęto działania w celu realizacji inwestycji?  

3. Jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie konkretne działania zmierzające do realizacji niniejszej in-

westycji?  

4. Czy ustalony jest harmonogram realizacji inwestycji? Jeśli tak, to jaki? Jeśli nie, to z jakich powodów?  

5. Czy w budżecie państwa zabezpieczone są środki finansowe na prace projektowe oraz realizację budo-

wy drogi Via Maris? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Jeśli nie, to z jakich powodów? Czy planuje się zabez-

pieczenie takich środków? Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?  

6. Jaki jest planowany termin zakończenia inwestycji i oddania drogi do użytku?  

7. Czy dla ministerstwa projekt budowy drogi Via Maris ma rangę priorytetową? 

8. Kiedy zainteresowane inwestycją samorządy otrzymają od ministerstwa szczegółowe informacje w za-

kresie realizacji niniejszej inwestycji? 

9. Czy planowane są inne inwestycje w infrastrukturę drogową odciążające powiaty pucki i wejherowski, 

ze szczególnym uwzględnieniem Półwyspu Helskiego? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to z jakich powodów?  

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 
 


