
Oświadczenie złożone 

przez senatora Wiesława Dobkowskiego 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Społeczeństwo Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, a także kierowcy spoza tego terenu z wielkim nie-

pokojem przyjęli informację na temat nieumieszczenia inwestycji budowy północnej obwodnicy Bełchatowa 

na drodze krajowej nr 8 w przedstawionym załączniku nr 6 do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie 

zmian „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015”. W ramach dotychczasowych prac nad 

usprawnieniem ruchu w ciągu drogi krajowej nr 8 na odcinku Piotrków Trybunalski – Wrocław zawsze była 

mowa o budowie dwóch obwodnic, to jest obwodnicy Bełchatowa i obwodnicy Wielunia. Nie rozpatrywano 

wariantu wybudowania jednej obwodnicy i utrzymywania dotychczasowej dramatycznej sytuacji na drugim 

odcinku, bo taki wariant nie realizuje głównego celu, jakim jest zwiększenie przepustowości tej trasy. Jedy-

nym efektem takiego pomysłu jest poprawa komunikacji na terenie jednego miasta. Podjęcie decyzji o budo-

wie w najbliższym czasie obwodnicy miasta Wielunia oceniam pozytywnie, ale nie można się zgodzić na 

pominięcie obwodnicy Bełchatowa na tej samej drodze, mimo że odległość pomiędzy miastami jest niewiel-

ka. Skoro twierdzimy, że obwodnica Wielunia jest niezbędna do poprawy ruchu tranzytowego na drodze 

krajowej nr 8, to jeszcze ważniejsze argumenty przemawiają za budową w najbliższym czasie obwodnicy 

Bełchatowa.  

Po pierwsze, liczba mieszkańców Bełchatowa wynosi ponad sześćdziesiąt tysięcy, a Wielunia – około 

dwudziestu czterech tysięcy. 

Po drugie, koszt budowy obwodnicy Bełchatowa o długości 11 km wyniesie 241 milionów zł, zaś koszt 

budowy obwodnicy Wielunia o długości 13 km – 351 milionów zł. 

Po trzecie, natężenie ruchu w Bełchatowie mierzone w ramach generalnego pomiaru ruchu w 2010 r. wy-

niosło dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć pojazdów na dobę, zaś w Wieluniu – dwanaście tysięcy 

siedemset czterdzieści dwa pojazdy. Prognozowane natężenie ruchu po oddaniu w 2014 r. drogi S8 zmniejszy 

się na obwodnicy Bełchatowa tylko o 10–15%, a na obwodnicy Wielunia o około 40–50%. Takie prognozy 

są spowodowane tym, że Bełchatów zostanie odciążony w związku z funkcjonowaniem tylko jednego węzła 

komunikacyjnego, zlokalizowanego w odległości 30 km, natomiast Wieluń będzie miał połączenie z budo-

waną drogą S8 w odległości 17 km, a także w odległości 20 km, gdzie znajduje się węzeł Złoczew. 

Po czwarte, Bełchatów jest ważnym dla gospodarki ośrodkiem energetycznym, w którym wytwarza się 

1/4 energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce. Dla funkcjonującej do co najmniej 2040 r. dużej kopalni i 

elektrowni niezbędne jest dobre skomunikowanie z krajem i z Europą, bowiem niezbędny jest transport mate-

riałów oraz części do remontowanych maszyn i urządzeń w elektrowni i kopalni. Oprócz wymienionych 

podmiotów gospodarczych w rejonie funkcjonują inne centra przemysłowe i usługowe, które zatrudniają 

ponad piętnaście tysięcy pracowników. 

Po piąte, obecny wariant budowy obwodnicy o długości 11 km ma ważne pozwolenie na budowę i projekt 

jest gotowy do realizacji. W 2013 r. Łódzki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpo-

czął pierwszy etap prac, to znaczy geodezyjne wyniesienie osi w terenie. Obecnie zachodzi obawa utraty 

ważności dokumentacji technicznej o znacznej wartości i poniesienia znacznych kosztów w przypadku ko-

nieczności jej aktualizacji. Oprócz tych strat poniesione zostaną koszty utrzymywania wydzielonego pasa 

drogowego obwodnicy. 

Po szóste, wstrzymanie inwestycji zakłóci sprawne funkcjonowanie samorządów w zakresie wykorzysta-

nia i planowania przestrzennego na terenach położonych w sąsiedztwie projektowanego przebiegu obwodni-

cy, co będzie skutkowało zahamowaniem ich rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim wpłynie na stan 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od 2009 r. ruch tranzytowy z drogi krajowej nr 12 od strony Łasku prze-

nosi się na drogę wojewódzką nr 485 na odcinku Wadlew – Kącik, a dalej na drogę powiatową na odcinku 

Kącik – Mzurki. Odbywa się to na podstawie porozumienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

z powiatem bełchatowskim, zawartego pod warunkiem, że po 2013 r. tranzyt ten będzie skierowany na wy-

budowaną obwodnicę północną Bełchatowa, co zmniejszy uciążliwy dla rolników tranzyt na odcinku Kącik – 

Mzurki. Po zamknięciu przez starostwo bełchatowskie tranzytu pojazdów ciężarowych na drodze powiato-



wej, przy braku obwodnicy, ruch tranzytowy będzie musiał być skierowany na obecną drogę krajową nr 8 

przebiegającą przez Bełchatów, co jeszcze bardziej zablokuje ruch pojazdów. 

Po siódme, wspomniana obwodnica Bełchatowa umożliwi wybudowanie obwodnicy wschodniej miasta 

i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 484 stanowiącej alternatywne połączenie aglomeracji łódzkiej z drogą 

krajową nr 1 w węźle Kamieńsk. W okresie ostatnich dwudziestu lat wielokrotnie obiecywano budowę ob-

wodnicy, zmieniano i aktualizowano plany jej budowy. Często dochodziło, i nadal dochodzi, do protestów 

mieszkańców Bełchatowa w związku z odsuwaniem w czasie budowy obwodnicy. Protesty te w ostatnim 

czasie bardzo się nasiliły. 

Znając wymienione problemy, kilkakrotnie proponowałem ich rozwiązanie. W 2013 r. po raz kolejny 

zgłosiłem poprawkę do ustawy budżetowej, która miała na celu przeznaczenie środków finansowych na roz-

poczęcie budowy obwodnicy północnej Bełchatowa. Niestety senatorowie z koalicji rządzącej głosowali 

przeciwko tej poprawce. Podobnie było w Sejmie. 

We wrześniu bieżącego roku wraz z posłami z różnych klubów z terenu naszego okręgu wyborczego oraz 

przedstawicielami samorządów wystosowaliśmy apel do ministra transportu, do ministra rozwoju regionalne-

go i do ministra finansów dotyczący wybudowania obwodnicy północnej Bełchatowa. W tej sprawie nie ma 

podziałów politycznych. 

Proszę Pana Premiera o podjęcie wiążących decyzji w sprawie budowy tej bardzo potrzebnej obwodnicy. 

Przypomnę, że Pan Premier podczas wizyty w Elektrowni Bełchatów, związanej z oddaniem nowego bloku 

energetycznego, obiecywał obwodnicę dla Bełchatowa. 

Wiesław Dobkowski 




