
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka  

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 stycznia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 

Bieńkowskiej oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witec-

kiego 

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Mieszkańcy gminy i miasta Kutno zgłosili się do mojego biura z prośbą o interwencję w sprawie zakoń-

czenia prac na skrzyżowaniu autostrady A1 z drogą krajową nr 2 w powiecie kutnowskim. Mieszkańcy są 

zaniepokojeni przedłużającymi się pracami na tym terenie. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg nieograniczony w celu dokończenia 

prac na łódzkim odcinku autostrady A1. Przewiduje on kontynuację robót przy węźle Kutno Wschód oraz 

dokończenie prac związanych z MOP Krzyżanów Wschód i Krzyżanów Zachód, a także budowę stacji pobo-

ru opłat (SPO) na węźle oraz chodników, zjazdów, zatok i parkingów przy MOP. Złożone oferty zostaną 

przedstawione na początku stycznia 2014 r. Po rozstrzygnięciu przetargu mogą nastąpić odwołania. Warto 

wspomnieć, iż od momentu wygrania przetargu wybrany wykonawca ma na realizację budowy trzynaście 

miesięcy, z uwzględnieniem okresu zimowego (od 15 grudnia do 15 marca). W związku z tym finalizacja 

prac na autostradzie pod Kutnem nastąpi nie wcześniej niż w drugim półroczu 2015 r. 

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Euro się skończyło, a końca prac na autostradach nie widać. Brak należytego nadzoru ze strony General-

nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad firmami budowlanymi spowodował opóźnienia, a co za tym 

idzie, utrudnienia w ruchu drogowym, których oburzeni mieszkańcy nie są w stanie już dłużej akceptować! 

Mieszkańcy pragną wiedzieć, kiedy zakończą się prace oraz czy ogłoszony przetarg wyłoni wykonawcę, któ-

ry dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi. Czy firma, która wygra przetarg, wywiąże się z podpisa-

nych umów? Jaką gwarancję mają obywatele, iż wyłoniona firma upora się z inwestycją w danym terminie? 

Pojawiają się także inne pytania. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju – oczywiście jeśli wyłonią w drodze przetargu właściwą firmę – będą tym razem 

nadzorować prace wykończeniowe? Czy mieszkańcy Kutna i okolic, a także inni uczestnicy ruchu drogowe-

go na tym odcinku, mogą liczyć na Państwa zaangażowanie? 

Przemysław Błaszczyk 




