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

Szanowny Panie Ministrze! 
Cieszymy się wszyscy z wielkiego wysiłku inwestycyjnego, jaki podejmuje nasz kraj po to, aby nadrobić 

opóźnienia związane z budową infrastruktury transportowej. W ostatnich latach zbudowano i wyremontowa-
no wiele kilometrów dróg i autostrad. Jednocześnie w przygotowaniu są nowe projekty kolejnych dróg, które 
będą budowane w najbliższym czasie. 

Od wielu lat interesuję się budową drogi ekspresowej S6, tak zwanej trasy kaszubskiej, od Gdańska do 
Szczecina, czyli do zachodniej granicy Polski. Na terenie województwa zachodniopomorskiego projekt tej 
drogi otrzymał już decyzję środowiskową, a co do obszaru województwa pomorskiego trwają uzgodnienia 
środowiskowe w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

Szanowny Panie Ministrze, jeśli porównać przebieg drogi ekspresowej S6 w województwach pomorskim i 
zachodniopomorskim, wyraźnie widać, że droga ta lepiej realizuje funkcje rozwoju regionalnego w woje-
wództwie zachodniopomorskim niż w województwie pomorskim. Dzięki temu, że w zachodniopomorskim 
przebiega na północy, bliżej morza, inwestycja będzie pozytywnie wpływała na rozwój turystyki, a co za tym 
idzie – całego regionu. Niestety, w województwie pomorskim przyjęto inną koncepcję. Jest to wyraźnie wi-
doczne w okolicach Słupska, gdzie zbudowano obwodnicę tego miasta po stronie południowej, wbrew opinii 
wielu środowisk i autorytetów z zakresu planowania przestrzennego. Dzisiaj miasto stoi przed koniecznością 
budowy obwodnicy wewnętrznej, za ogromne pieniądze, ponieważ wybudowana trasa nie rozwiązała pro-
blemów komunikacyjnych regionu. Na tę nową obwodnicę wciąż brakuje pieniędzy. Podobny problem mamy 
w okolicach Lęborka. GDDKiA proponuje, aby w sąsiedztwie tego miasta budować obwodnicę po stronie 
południowej. Jeżeli tak się stanie, samorząd województwa pomorskiego będzie zmuszony budować tak zwa-
ną obwodnicę wschodnią tego miasta za ogromne kwoty także ze środków publicznych. 

Nie może być tak, że plany komunikacyjne inwestycji realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad nie uwzględniają problemów regionalnych. A przecież każda droga ma swój wymiar 
lokalny, regionalny i ogólnokrajowy. 

Proszę Pana Ministra, aby osobiście przyjrzał się Pan tej inwestycji. Jest Pan mieszkańcem Pomorza, do-
skonale zna Pan region. Zależy mi na tym, aby nikt w przyszłości nie zarzucił nam podejmowania błędnych 
decyzji w tej sprawie. 

Szanowny Panie Ministrze, czy jest szansa, aby w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku podjąć decyzję o przebiegu drogi ekspresowej S6 po stronie północnej miasta Lęborka? 
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