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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa w słowniczku drogę jako wydzielony pas 

terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu 
obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu 
chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicz-
nymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Przytaczam Panu Ministrowi ustawową definicję drogi, gdyż podczas wielu spotkań z wyborcami z tere-
nów powiatów bialskiego, parczewskiego oraz radzyńskiego bardzo często jestem pytany, kto jest odpowie-
dzialny za stan drogi krajowej nr 63, łączącej miasto Radzyń Podlaski z przejściem granicznym w Sławaty-
czach. Wymieniona droga krajowa przebiega przez tereny trzech powiatów położonych na północnej Lu-
belszczyźnie. Droga ta jest bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym, będącym zarówno odciążeniem drogi 
międzynarodowej E30, łączącej Warszawę, poprzez Siedlce, Białą Podlaską, z przejściami granicznymi 
w Kukurykach i Terespolu, jak i jedyną drogą łączącą wschodnie gminy wchodzące w skład powiatu radzyń-
skiego z siedzibą powiatu. W styczniu br. jeden z posłów zasugerował, że warto byłoby rozważyć wprowa-
dzenie poboru opłat dla użytkowników aut osobowych za przejazd drogami krajowymi, które – jak jasno 
wynika z art. 2a wymienionej wcześniej ustawy – są własnością Skarbu Państwa. 

Panie Ministrze, podróżując samochodem, jak mam to w zwyczaju, po terenie Lubelszczyzny przemiesz-
czałem się pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Wisznicami (miejscowość na trasie do Sławatycz). Pragnę 
Pana Ministra poinformować, w jakim stanie znajduje się ta droga. Otóż na odcinku blisko 33 km, łączącym 
miasto Radzyń Podlaski z miejscowością Polubicze w gminie Wisznice, wymieniona droga stanowi ciąg 
pęknięć i załamań asfaltu, których ostre krawędzie oddalone są od siebie często o 35 mm, a niezliczone po-
fałdowania, sięgające ponad 100 mm, powodują, że podróż – nawet z prędkością 40 km/h – pozostawia nie-
zapomniane, negatywne wspomnienia. W bardzo wielu miejscach pobocze jezdni jest pozałamywane i poza-
padane.  

Jak już wspomniałem, jest to droga prowadząca do granicy Polski, a tym samym do granicy Unii Europej-
skiej. Tą drogą poruszają się nie tylko użytkownicy aut osobowych, ale też policja, która, ażeby dojechać (po 
likwidacji gminnych posterunków siedziba Policji w powiecie radzyńskim znajduje się w mieście powiato-
wym) do oddalonych o 40 km Kolembród w gminie Komarówka Podlaska, potrzebuje ponad 50 minut. Jesz-
cze gorzej jest z transportem pogotowia ratunkowego, gdyż bardzo często się zdarza, że wizyta pogotowia 
wymaga przewozu osoby poszkodowanej (zazwyczaj starszej) do szpitala, również znajdującego się w Ra-
dzyniu Podlaskim. 

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo osób poruszających się drogami krajowymi, za stan których 
odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa, zwracam się z zapytaniem: kto i kiedy wyremontuje drogę krajową 
nr 63 na wskazanym odcinku? 

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Bierecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


