
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 sierpnia 2013 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 5 lipca 2013 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego, na którym przedstawiono 

informacje o obecnym stanie dróg powiatowych oraz gminnych. Jak wynika ze stanowiska KPWŁ, stan tech-

niczny dróg powiatowych jest bardzo zły i wymaga podjęcia natychmiastowych działań remontowych, które 

w sposób bezpośredni przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu lądowego. Starostwa powiatowe są 

obarczane coraz to większą liczbą zadań do zrealizowania, ale ustawodawca nie wskazuje źródła finansowa-

nia tych zadań, co powoduje dodatkowe obciążenie już napiętych budżetów powiatów, niemogących pozwo-

lić sobie na samodzielne sfinansowanie kosztów rewitalizacji dróg w powiecie. Przekłada się to również na 

blokowanie możliwości korzystania ze środków unijnych na inwestycje drogowe z powodu braku własnych 

środków finansowych. W dodatku polskie powiaty nie korzystają ze środków Krajowego Funduszu Drogo-

wego, a nakłady na realizację Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostały w ostatnich 

dwóch latach znacząco ograniczone. 

Innym poważnym problemem dotykającym powiaty województwa łódzkiego są drogi zniszczone w czasie 

budowy dróg wyższych kategorii, w szczególności autostrad i dróg ekspresowych. Spór w kwestii rewitaliza-

cji nawierzchni dróg powiatowych i gminnych uszkodzonych lub zniszczonych w związku z budową auto-

strady A2 (odcinek B) miał już miejsce w powiecie łowickim. 

Szanowny Panie Ministrze! Czy przewidziane są środki finansowe z Krajowego Funduszu Drogowego 

pozwalające na budowę, rewitalizację nawierzchni dróg powiatowych oraz zabezpieczenie finansowe umoż-

liwiające korzystanie ze środków unijnych na ten cel? 

Czy zostanie wprowadzony spójny system porządkowania kategoryzacji dróg? 

Czy zostanie utworzony fundusz, na który składałyby się wpływy z podatku VAT od wydatków majątko-

wych jednostek samorządu terytorialnego, z możliwością przeznaczenia tych środków na modernizację infra-

struktury drogowej? 

Czy w nowym okresie budżetowania Unii Europejskiej będzie istniał program operacyjny ze środkami 

służącymi poprawie dostępności terytorialnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na drogach 

lokalnych jako podstawowego szkieletu komunikacyjnego? 

Czy ministerstwo przewiduje opracowanie i wdrożenie przepisów, które skutecznie chronić będą zarząd-

ców dróg lokalnych, które to drogi były nadmiernie eksploatowane i niszczone w okresie budowy dróg szyb-

kiego ruchu i autostrad, w tym też szybkie wdrożenie Narodowego Programu Rewitalizacji Dróg Lokalnych 

(Powiatowych i Gminnych) zniszczonych w związku z budową, przebudową lub modernizacją autostrad 

i dróg ekspresowych? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 




