
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Świlskiego 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 czerwca 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW) 14 czerwca 2018 r. wystąpił do Nadleśnictwa Elbląg 

z prośbą o przyznanie środków na dostosowanie DW501 i DW502 do prowadzonych przejazdów nienorma-

tywnych mających na celu wywóz drzew wyciętych pod inwestycję „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską”. W piśmie z dnia 29 czerwca 2018 r. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-

stwowych w Gdańsku nie przychylił się do prośby ZDW. 

Wykonawca robót – konsorcjum NDI Besix – pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. powiadomił ZDW o roz-

poczęciu inwestycji i wniósł o wypracowanie porozumienia umożliwiającego prowadzenie transportów zwią-

zanych z inwestycją po drogach wojewódzkich nr 501 i 502, a pismem z dnia 20 stycznia 2020 r. wniósł 

o zgodę na prowadzenie transportów po zabytkowych mostach zwodzonych w ciągu DW502, na których ze 

względu na zabytkowy charakter i stan techniczny obowiązuje ograniczenie nośności do 26 t. ZDW pismem 

z dnia 4 lutego 2020 r. przedstawił warunki prowadzenia transportów po DW501 i DW502 oraz przedstawił 

wzór – propozycję porozumienia do podpisania z wykonawcą robót.  

W związku z tym wykonawca zlecił pracownikom Politechniki Gdańskiej opracowanie ekspertyz mostów 

zwodzonych, o których kopie ZDW wniósł pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. NDI Besix odmówił udostęp-

nienia ekspertyz, tłumacząc się brakiem dostępu do nich. Do dnia dzisiejszego ekspertyzy nie zostały udo-

stępnione do wglądu ZDW, a ZDW sam zlecił wykonanie ekspertyz, które potwierdziły zły stan techniczny 

obiektów i konieczność ochrony mostów przed nadmiernym przeciążeniem. 

ZDW pismem z dnia 23 lutego 2021 r. zwrócił się do NDI Besix o wyremontowanie DW501, w związku 

ze stwierdzonym znacznym pogorszeniem się stanu technicznego drogi. Wykonawca robót w piśmie z dnia 

4 marca 2021 r. nie wyraził chęci współpracy z ZDW. W związku z tym ZDW wystąpił do urzędu morskiego 

o podanie – w trybie dostępu do informacji publicznej – danych na temat ilości transportów prowadzonych 

przez pojazdy budowy po DW501. Urząd morski nie udzielił odpowiedzi na wniosek ZDW, zasłaniając się 

brakiem danych i koniecznością zaangażowania wykonawcy robót w sporządzenie zestawienia. 

Dnia 4 marca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędu morskiego, wykonawcy robót oraz 

ZDW z wójtem gminy Sztutowo, wójtem gminy Stegna oraz burmistrzem Krynicy Morskiej, na którym wła-

dze samorządowe wyartykułowały potrzebę naprawy złego stanu technicznego DW501. Po niemal 2 miesią-

cach braku reakcji dyrektor ZDW wystąpił w dniu 22 kwietnia 2021 r. z pismem do zastępcy dyrektora urzę-

du morskiego, pani Barbary Olczyk, z prośbą o przedstawienie planu remontu DW501, uszkodzonej głównie 

przez pojazdy wykonawcy budowy drogi wodnej. Tego samego dnia dyrektor ZDW wystąpił z pismem do 

ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka, z prośbą o interwencję w sprawie. 

Urząd morski w odpowiedzi na wspomniane pismo ZDW zaproponował rozpoczęcie rozmów bezpośred-

nio z wykonawcą robót i zawarcie porozumienia w sprawie naprawy uszkodzeń drogi. ZDW w dniu 29 

kwietnia 2021 r. przekazał NDI Besix propozycje treści porozumienia i od tamtej pory prowadzona jest ko-

munikacja drogą mailową, której celem jest uzgodnienie treści porozumienia, na mocy którego wykonawca 

robót miałby przystąpić do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni. Brak porozumienia dotyczy pod-

stawy działania, gdyż intencją ZDW jest, aby NDI Besix wykonało remont cząstkowy nawierzchni, która 

została zniszczona w wyniku wykonywanych transportów na potrzeby budowy drogi wodnej, natomiast NDI 

Besix nie chce przyznać się do zniszczenia drogi i proponuje, co następuje: „W związku z planowanymi 

w najbliższych miesiącach transportami ponadgabarytowymi elementów stalowych bram śluzy, dla celów 

poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 501, Strony ustalają, iż Wykonawca wykona remont 

polegający na jednorazowym usunięciu istniejących uszkodzeń na drodze wojewódzkiej nr 501 na odcinku 

Mikoszewo – Krynica Morska poprzez wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych beto-

nem asfaltowym na wymienionym odcinku drogi wojewódzkiej nr 501, zgodnie ze szczegółową specyfikacją 

techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia, przy założeniu średniej grubości ubytków 

4 cm w ilości około 6000 m2”. ZDW nie może się na to zgodzić z uwagi na zbyt mały zakres robót oraz brak 

wiedzy na temat wielkości transportu, ciężaru i wielkości pojazdów nienormatywnych. 



Co istotne, w 2019 r. ZDW zlecił pomiar ugięć nawierzchni, w wyniku którego okazało się, że parametr 

max ugięć D0 przekroczył wielkość krytyczną wg DSN Wytyczne GDDKiA 2019 Tabela 8.6, który wynosi 

790 w: Pas lewy – 8 punktów, Pas prawy – 9 punktów. Ponowne badanie zostało przeprowadzone w roku 

2021 i w jego wyniku okazało się, że parametr max ugięć D0 przekroczył wartość krytyczną w: Pas lewy – 20 

punktów, Pas prawy – 59 punktów. Przekroczona wielkość krytyczna wg DSN Wytyczne GDDKiA 2019 

Tabela 8.2 ocenia kryterium stanu nawierzchni i wyznacza stan zły nawierzchni klasy D klasyfikujący do 

natychmiastowej interwencji. 

Ponadto od 20 maja 2020 r. dyrektor ZDW Grzegorz Stachowiak próbuje umówić się na spotkanie 

w przedmiotowej sprawie z Panem Ministrem, niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej informacji 

co do propozycji terminu spotkania. 

W związku z tym uprzejmie proszę – w trybie art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senato-

ra – o interwencję Pana Ministra w omawianej sprawie oraz odpowiedź na poniższe pytania. 

1. Dlaczego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nie otrzymał do wglądu ekspertyzy mostów zwodzo-

nych opracowanej przez pracowników Politechniki Gdańskiej? 

2. Z jakiego powodu urząd morski uchyla się od podania do publicznej wiadomości danych na temat ilości 

transportów prowadzonych przez pojazdy budowy po DW501? 

3. Czy – a jeśli tak, to w jaki sposób – ministerstwo jest zaangażowane w proces zawarcia porozumienia 

pomiędzy ZDW a wykonawcą przekopu w sprawie naprawy uszkodzeń dróg wojewódzkich? 

4. Jakie rozwiązanie mające na celu usunięcie uszkodzeń DW501 i DW502 proponuje ministerstwo?  

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 


