
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 8. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do pełnią-

cego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Jacka Bojarowicza 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Wojewoda łódzki decyzją z dnia 18 listopada 2015 r. nr 479/15 udzielił generalnemu dyrektorowi dróg 

krajowych i autostrad, reprezentowanemu przez dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Irysowej 2, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej 

nr 91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu 

drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabianic”, odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – droga 

krajowa 91 (DK1) w m. Słowik wraz z infrastrukturą. Strony postępowania zostały powiadomione o wydaniu 

ww. decyzji pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 listopada 2015 r. nr IA-

II.7820.10.2015.ŁR zatytułowanym „Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej”. 

W nawiązaniu do ww. decyzji chciałbym zwrócić uwagę na trudną sytuację, w jakiej znajdzie się jeden 

z właścicieli działki gruntu nr (…) położonej w miejscowości (…), obręb (…), gm. (…) w związku 

z wydaniem tej decyzji, która może mieć dla tej osoby katastrofalne, niedające się odwrócić skutki, które są, 

w mojej ocenie, nie do pogodzenia z zasadami sprawiedliwości społecznej. 

Na podstawie informacji uzyskanych przez zainteresowanego w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzę-

du Wojewódzkiego co do przedmiotowej inwestycji drogowej wynika, że ww. działka gruntu będzie miała 

połączenie komunikacyjne poprzez drogę zbiorczą wzdłuż DK 91. Z planów udostępnionych do wglądu 

w Wydziale Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż obsługa komunikacyjna ww. dział-

ki gruntu odbywać się będzie poprzez zjazd publiczny o szerokości całkowitej 3,5 mb. 

Powyższe rozwiązanie jest dla właściciela tej działki całkowicie niezadowalające z uwagi na realizowaną 

przez niego inwestycję budowlaną w postaci budynku myjni samochodów ciężarowych i warsztatu napraw-

czego samochodów ciężarowych z częścią handlowo-socjalną z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, 

wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania, szambem na ścieki sanitarne oraz kanalizacją deszczową na 

działce gruntu nr (…), przed podziałem nr (…). Zjazd publiczny o szerokości całkowitej 3,5 mb nie jest wy-

starczający przy tego typu działalności. 

Na etapie zakupu działki zainteresowany wybrał ją ze względu na jej wymiary (szerokość, długość), 

umożliwiające swobodny i konieczny ruch pojazdów ciężarowych (TIR) – wjazd oraz wyjazd, ze względu na 

zaprojektowaną konstrukcję budynku – warsztat i myjnia przejazdowa. 

Decydujący się na rozpoczęcie tej inwestycji w tejże lokalizacji w ramach prowadzonej działalności go-

spodarczej pod firmą (…) właściciel ww. działki specjalizuje się w usługach naprawczych i serwisowych dla 

pojazdów ciężarowych (TIR). W ramach tejże działalności uzyskał wszelkie wymagane prawem decyzje 

zezwalające (decyzja starosty zgierskiego o numerze 1028/2004 zatwierdzająca projekt budowlany) i dopusz-

czające do realizacji danych etapów dokumenty. 

Każdy kolejny etap realizacji inwestycji budowlanej wiązał się z przeciwnościami: rok 2008 – zawiado-

mienie o wszczęciu postępowania wydane przez Łódzki Urząd Wojewódzki (nr GN.VII.7724/O/594/08/PC), 

planowana inwestycja rozbudowy drogi krajowej nr 1. To na tym etapie decyzją wojewody łódzkiego zlikwi-

dowano zjazd publiczny do działki nr (…), o który z ogromną determinacją pan T. J. walczył i który to mo-

zolnie przy udziale niemałych środków finansowych wybudował. Oprócz tego, że pan T. J. został pozbawio-

ny możliwości skomunikowania działki nr (…) z DK 1, to wywłaszczono go również z części działki gruntu 

o łącznej powierzchni 159,0 m
2
. 

Po zakończeniu procesu przejęcia zjazdu indywidualnego z DK 1 na działkę (…) oraz po wykupie części 

tej nieruchomości zainteresowany uzyskał kolejne zapewnienie (pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 11 lutego 2008 r. nr GDDKiA-OŁ-mb-41-60/175/08), że w zakresie planowanej inwestycji 

drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 1 oraz związanych z nią dróg zbiorczych przeznaczo-

nych do obsługi ruchu lokalnego w zakresie ruchu komunikacyjnego do działki nr (…) droga ta zostanie do-



stosowana (nawierzchnia i jej nośność, szerokość oraz wyprofilowanie łuków) do potrzeb prowadzonej przez 

pana T. J. działalności gospodarczej, czyli ruchu pojazdów ciężarowych (TIR). W piśmie tym stwierdzono, 

że: „Zgodnie z opracowaniem projektowym «Rozbudowy drogi krajowej nr 1 na odcinku od km 316+955 do 

km 333+451» obsługę komunikacyjną działki nr (…) i sąsiednich zaprojektowano poprzez drogę zbiorczą 

położoną wzdłuż drogi krajowej nr 1. Istniejący bezpośredni zjazd z drogi krajowej nr 1 na działkę nr (…) 

zostanie zlikwidowany i podłączony do drogi dojazdowej w miejscu zgodnym z zagospodarowaniem działki. 

Droga dojazdowa od km 330+759 do km 331+383 zostanie zaprojektowana o szerokości 5,50 m o na-

wierzchni przystosowanej do ruchu pojazdów ciężarowych. Na włączeniach drogi dojazdowej do drogi kra-

jowej nr 1 krawędzie wewnętrzne zostaną wybrukowane kostką kamienną po wykreśleniu trajektorii prze-

jezdności pojazdów ciężarowych”. 

Dodatkowo należy wspomnieć, że w dniu 24 lipca 2009 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi 

w Wydziale Geodezji, ul. Tuwima 28, odbyła się wyznaczona przez wojewodę łódzkiego rozprawa admini-

stracyjna przeprowadzona w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa 

przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonych w m. (…), gminie (…), powiecie 

(…), województwie łódzkim, oznaczonej jako działka numer (…) o pow. 0,0159 ha. W rozprawie, którą 

prowadził sekretarz w Wydziale Geodezji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, uczestniczyli jako 

strony pan T. J., jego pełnomocnik, a także pan Jerzy Malczewski, przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi. Podczas tej rozprawy pan T. J. podjął temat wjazdu: po wcześniej-

szych ustaleniach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad wiadomo, iż droga dojazdowa będzie 

poszerzona, w planach projektowych nastąpi zmiana, na dzień dzisiejszy to kwestia techniczna. Podczas roz-

prawy pan Malczewski gwarantował, że wszystko będzie przygotowane tak, aby mógł wjechać samochód 

z naczepą. Koszt wykonania tych łuków do granicy nieruchomości nie będzie obciążał właściciela działki. 

Okazuje się zatem, że zapewnienie, które pan T. J. otrzymał od zarządcy drogi, czyli Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie z dnia 11 lutego 2008 r. nr GDDKiA-OŁ-mb-41-60/175/08, nie będzie 

ostatecznie dotrzymane. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania w praworządnym państwie. 

Warto dodatkowo zauważyć, że pan T. J. poniósł do tej pory wydatki zarówno na zakup przedmiotowej 

działki, jak i na wybudowanie na niej budynku myjni samochodów ciężarowych i warsztatu naprawczego 

samochodów ciężarowych z częścią handlowo-socjalną z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodnoka-

nalizacyjną i centralnego ogrzewania, szambem na ścieki sanitarne oraz kanalizacją deszczową na działce 

gruntu (…), przed podziałem (…) w wysokości około 900 tysięcy zł. Utrzymanie zapisu, zgodnie z którym 

obsługa komunikacyjna ww. działki gruntu odbywać się będzie poprzez zjazd publiczny o szerokości całko-

witej 3,5 mb, spowoduje nieuchronne straty finansowe w ww. wysokości po stronie pana T. J. Należy bo-

wiem zauważyć, że zjazd publiczny o szerokości całkowitej 3,5 mb jest niewystarczający, aby na teren dział-

ki mogły wjechać samochody ciężarowe, dla obsługi których postawione zostały budynki myjni i warsztatu 

naprawczego z częścią handlowo-socjalną z wewnętrznymi instalacjami. Skutkiem tego będzie to, że pan T. 

J. straci bezpowrotnie zainwestowane olbrzymie kwoty pieniężne. Zmiana profilu działalności gospodarczej, 

np. na naprawy i usługi myjni samochodów osobowych, co sugerowano panu T. J. w Łódzkim Urzędzie Wo-

jewódzkim, jest niemożliwa, ponieważ kwoty, jakie może zarobić z tego typu usług, nie wystarczyłyby nawet 

na utrzymanie wybudowanych hal, a co dopiero na zarabianie przez pana T. J. na życie. Musiałby co miesiąc 

dokładać znaczne środki pieniężne do prowadzonej działalności, na co go nie stać. Ponadto należy dodać, że 

pan T. J. spłaca kredyt zaciągnięty na wybudowanie hal. W związku z tym uniemożliwienie mu dalszego 

prowadzenia działalności gospodarczej spowoduje, że nie dość, iż nie będzie uzyskiwał dochodów, to jedno-

cześnie nadal będzie musiał spłacać raty zaciągniętego kredytu. Inna sugestia zgłoszona przez pracownika 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, by budynki zamienić na hale magazynowe, jest również niemożliwa do 

zrealizowania. Towary do takich hal są wszak dostarczane z reguły przez samochody ciężarowe, które prze-

cież na teren działki wjechać by już nie mogły. W ocenie pana T. J. nie jest możliwa zmiana profilu działal-

ności gospodarczej na taką, która mogłaby zapewnić mu środki na utrzymanie postawionych budynków 

i zarobienie na życie. Zatem działka i wybudowane na niej budynki wraz z wewnętrznymi instalacjami, na co 

pan T. J. wydał około 900 tysięcy zł, stałyby w zasadzie nieużywane, a pan T. J. nigdy nie odzyskałby stra-

conych pieniędzy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, chciałbym prosić o rozpatrzenie możliwości dostosowania zjazdu na działkę 

nr (…) do parametrów określonych we wcześniejszym piśmie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad z dnia 11 lutego 2008 r. nr GDDKiA-OŁ-mb-41-60/175/08: droga o szerokości 5,50 m o nawierzchni 

przystosowanej do ruchu pojazdów ciężarowych, na włączeniach drogi dojazdowej do drogi DK 91 krawę-

dzie wewnętrzne winny zostać wybrukowane kostką kamienną po wykreśleniu trajektorii (łuków) przejezd-

ności pojazdów ciężarowych (TIR) – zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych. 



Sprawa jest o tyle pilna, że 22 grudnia 2015 r. pan T. J. złożył za pośrednictwem wojewody łódzkiego 

odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa od decyzji wojewody łódzkiego z dnia 18 listopada 

2015 r. nr 479/15, udzielającej generalnemu dyrektorowi dróg krajowych i autostrad reprezentowanemu przez 

dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Irysowej 2, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – 

zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DK 1) w m. (…) do węzła Łódź Lublinek 

w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą Pabia-

nic”, odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – droga krajowa 91 (DK 1) w m. Słowik wraz z infrastruk-

turą. Odwołanie powinno aktualnie znajdować się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 

W przypadku braku możliwości dostosowania zjazdu z drogi lokalnej na działkę nr (…) według powyż-

szych parametrów pan T. J. prosi o wykup całości nieruchomości (…) wraz z naniesieniami budowlanymi 

oraz infrastrukturą z uwagi na brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie planowa-

nych usług naprawczych i serwisowych pojazdów ciężarowych (TIR). Nieruchomość nie będzie bowiem 

nadawać się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


