
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 25. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 
oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 
Do mojego biura licznie zgłaszają się mieszkańcy powiatu łęczyckiego, kutnowskiego oraz łowickiego, 

którzy są zaniepokojeni skandalicznym stanem dróg w naszym regionie. Odcinek drogi krajowej nr 1 od 
Zgierza przez Łęczycę (województwo łódzkie, powiat zgierski i łęczycki) należy do najniebezpieczniejszych 
dróg w kraju. Nawierzchnia, która jest popękana i w której znajdują się liczne ubytki, stwarza bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu kołowego. Dodatkowo sytuację pogarszają głębokie kole-
iny, brak bezpiecznego pobocza oraz chodników dla pieszych uczestników ruchu drogowego, a przede 
wszystkim brak ścieżek rowerowych wzdłuż wspomnianej drogi. Opisany splot negatywnych czynników 
powoduje liczne kolizje pojazdów mechanicznych oraz wypadki z udziałem pieszych i rowerzystów. 

Kolejną drogą wymagającą natychmiastowego generalnego remontu jest odcinek drogi krajowej nr 60 z 
Łęczycy do Kutna przez Witonię (powiat łęczycki oraz kutnowski). Droga na całym odcinku jest nieprzysto-
sowana do eksploatacji w takim wymiarze, w jakim ma to miejsce w obecnym czasie. Droga nr 60 jest zbyt 
wąska, co powoduje duże utrudnienia, jeżeli chodzi o mijanie się pojazdów ciężarowych. Pobocze również 
jest zbyt wąskie, na dodatek z licznymi ubytkami, co powoduje obrywanie krawędzi nawierzchni asfaltowej 
drogi. Ogromny problem z poruszaniem się po tej drodze mają piesi oraz rowerzyści. Droga w żaden sposób 
nie jest przystosowana do ruchu osób niezmotoryzowanych – brakuje chodnika oraz ścieżki rowerowej. Za-
istniały stan powoduje wysokie ryzyko wypadnięcia z drogi lub wypadku z udziałem rowerzystów i pieszych. 
Obecna sytuacja przyczyniła się do zakwalifikowania – w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ry-
zyka na Drogach EuroRAP – drogi krajowej nr 60 do dróg najbardziej niebezpiecznych, na których występu-
je największe ryzyko poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wyniku wypadku drogowego. 
Skalę niebezpieczeństwa zwiększa liczny drzewostan rosnący wzdłuż całej drogi. 

Kolejnym problemem poruszanym przez mieszkańców mojego okręgu wyborczego jest jakość nawierzch-
ni dróg znajdujących się wokół budowy autostrady A2 w powiecie łowickim i A1 (Stryków – Kowal) w po-
wiecie łęczyckim i kutnowskim. Wskutek eksploatacji dróg gminnych oraz powiatowych przez wykonawców 
inwestycji uległy one całkowitej destrukcji. Mimo prowadzonych rozmów mających na celu wyegzekwowa-
nie prac na zniszczonych drogach dotychczasowe korzyści nie są wymierne w stosunku do strat. 

Przyczyną zaistniałego faktu jest to, że na odcinku B autostrady A2 został zmieniony główny inwestor – z 
chińskiego konsorcjum Covec na Eurovie – a podwykonawcy mają problemy z płynnością finansową. Naj-
poważniejsza sytuacja występuje na drodze w miejscowości Kalenice, która na odcinku 2100 m wymaga 
generalnego remontu. Brak działań poprawiających stan nawierzchni dróg powoduje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Rządowa dotacja w ramach Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych wynosi jedynie 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a pozostałą część musi 
sfinansować powiat wraz z gminami, na których terenie znajdują się uszkodzone drogi. Budżet jednostek 
samorządowych nie jest przygotowany na poniesienie tak wysokich kosztów inwestycyjnych. 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 
Czy przewidziane są prace remontowe na drodze krajowej nr 1 na odcinku Zgierz – Łęczyca (wojewódz-

two łódzkie, powiat zgierski i łęczycki) oraz na drodze nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno, a jeśli 
tak, to w jakim zakresie? 

Czy podjęte zostaną działania wspomagające odbudowę dróg wyeksploatowanych w procesie budowy au-
tostrady A2 na odcinku B w powiecie łowickim i A1 w powiatach kutnowskim i łęczyckim? Czy przewidzia-
ne jest wsparcie finansowe oraz prawne umożliwiające wyegzekwowanie od inwestorów naprawienia wyrzą-
dzonych szkód na drogach? 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 

 




