
Oświadczenie złożone 

przez senator Grażynę Sztark 

na 31. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego wpłynęły stanowiska Rady Miejskiej w Koszalinie i wielu samorządów  

z mojego regionu zaniepokojonych coraz bardziej oddalającą się perspektywą budowy drogi S6, mającej 

niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. 

Droga krajowa nr 6 to bardzo istotny dla kraju szlak: wschód – zachód Europy, będący ważnym 

odcinkiem trasy europejskiej E28, Berlin – Szczecin – Gdańsk – Kaliningrad – Mińsk, łączący Unię 

Europejską z krajami nadbałtyckimi, skandynawskimi i krajami Europy Wschodniej. 

Droga S6 to szlak bardzo ważny dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw naszego regionu, to szlak 

transportowy łączący aglomeracje portowe Szczecina i Trójmiasta, nawiązujący do istniejącej sieci dróg.  

To zwiększenie dostępności do portów lotniczych Gdańska, Szczecina i Berlina, mające kolosalne znaczenie 

dla rozwoju ruchu turystycznego tego nadmorskiego regionu. To szansa na podniesienie atrakcyjności 

turystycznej i na rozwój terenów inwestycyjnych. 

Jesienią ubiegłego roku GDDKiA ogłosiła pierwsze przetargi, które do dziś zostały już rozstrzygnięte. 

Ponadto w czerwcu br. ministerstwo zapewniało, że prace związane z budową tej drogi odbywają się zgodnie 

z założonymi harmonogramami. Jednakże w chwili obecnej ci sami przedstawiciele wycofują się z tych 

stwierdzeń. 

W dniu 5 października 2016 r. podczas posiedzenia Sejmu RP, pan Jerzy Szmit, podsekretarz stanu  

w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, przyznał, że dla ministerstwa „priorytetem na Pomorzu nie 

jest droga S6, lecz ułatwienie dostępu do portu w Gdyni lub – ewentualnie – realizacja Obwodnicy 

Metropolitalnej Trójmiasta czy wsparcie odkładanej od lat budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji 

Trójmiejskiej”. 

Kilka dni temu również pan Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIB, podczas konferencji PiS  

w Koszalinie powiedział: „Droga powstanie, ale dziś nie mogę powiedzieć, w jakim terminie. Decyzja  

o budowie drogi ekspresowej S6 z Koszalina do Gdańska nadal jest rozważana. Nikt tej drogi nie skreślił. 

Decyzja w sprawie drogi może zapaść po Nowym Roku”. 

Odłożenie budowy zachodniopomorskich i pomorskich odcinków drogi ekspresowej S6 na bliżej 

nieokreśloną przyszłość będzie oznaczało dalsze pogłębianie różnic w rozwoju kraju i regionu.  

To zaprzepaszczenie szansy na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Pomorza oraz 

wysokie koszty społeczne związane z częstymi wypadkami śmiertelnymi na drodze krajowej nr 6 i nr 11,  

a także bardzo liczne problemy komunikacyjne i środowiskowe. 

W związku z bardzo różnymi, zazwyczaj negatywnymi, stanowiskami dotyczącymi budowy drogi S6 

pochodzącymi z ministerstwa i wypowiedziami prezentowanymi przez przedstawicieli ministerstwa na 

różnego typu konferencjach apeluję o dotrzymanie obietnic i terminową realizację tej ważnej dla regionu  

i społeczeństwa inwestycji oraz zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie jasnego, jednolitego 

stanowiska w tej sprawie. 

Z poważaniem 

Grażyna Sztark 

 


