
Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta 

na 17. posiedzeniu Senatu 
w dniu 3 sierpnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Le-
cha Witeckiego 

Szanowny Panie Dyrektorze! 
W planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znalazł się zapis, że do wrześnie bieżącego 

roku zostanie oddany odcinek autostrady A4 na odcinku z Szarowa do Brzeska. Dla mieszkańców Sądecczy-
zny jest to dobra wiadomość, ponieważ oddanie jeszcze w tym roku zjazdu z autostrady A4 na wysokości 
Brzeska spowoduje, że z Nowego Sącza do Krakowa kierowcy będą jechać bardziej komfortowo i szybciej. 
Jest to niewątpliwie szansa na szersze otwarcie Sądecczyzny na całą Małopolskę, jednak mieszkańcy Sądec-
czyzny będą zmuszeni dojeżdżać do autostrady pięćdziesięciokilometrowym odcinkiem starej i ciasnej drogi 
krajowej. 

Z końcem 2010 r. radni Sejmiku Województwa Małopolskiego apelowali do ówczesnego ministra infra-
struktury Cezarego Grabarczyka o wpisanie na listę inwestycji pilnych w ramach Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2011–2015 m.in. modernizacji drogi krajowej nr 75 z Brzeska do Nowego Sącza oraz 
budowy trasy łączącej oba miasta z przejściem granicznym w Muszynce. 

Jacek Gryga, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeko-
nywał w 2010 r., że budowa nowej drogi z Brzeska w kierunku Nowego Sącza i Krynicy będzie trwać około 
dziesięciu lat, wcześniej jednak powinno powstać studium, które określi przebieg trasy i pokaże w liczbach, 
czy rzeczywiście nowa droga krajowa jest potrzebna. 

Chcę zapytać, czy w ciągu półtora roku, które upłynęło od odpowiedzi dyrektora Jacka Grygi, powstało 
przedmiotowe studium, a jeśli nie, to kiedy powstanie. 

Jest tu mowa o kluczowym dokumencie dla regionu, który reprezentuję jako senator, gdyż dokument ten 
pośrednio będzie dotyczył szans na dalszy rozwój całej Sądecczyzny. Przypomnę, że w 2007 r. na podobne 
zapytanie jednego z posłów, ministerstwo transportu odpowiedziało, że w 2003 r. opracowano „Studium tra-
sowe modernizacji drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz”. Studium to określiło potrzeby i 
możliwości przebudowy. Rozbudowa drogi planowana była do realizacji na lata 2009–2010, przewidywano 
dobudowę dodatkowego pasa ruchu na wzniesieniach, wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś, poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i odwodnienie. 

Czy w ramach opracowywania nowego studium, o którym mówił w 2010 r. dyrektor Jacek Gryga, brano 
pod uwagę treści zawarte w przywołanym studium z roku 2003? Czy obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad zajmuje się tworzeniem nowego studium, a jeśli tak, to w jakim czasie dokument ten zo-
stanie przedstawiony do konsultacji lub udostępniony opinii publicznej? 

Chcę nadmienić, że przed kilkoma tygodniami wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Cie-
piela zapowiedział, że we wrześniu bieżącego roku zaprezentowanych zostanie kilka rozwiązań przebiegu 
zupełnie innej drogi ekspresowej z Brzeska w kierunku Nowego Sącza. Zarząd Województwa Małopolskiego 
– według informacji przekazanej przez pana wicemarszałka – zajmuje się przygotowaniem wstępnej koncep-
cji przebiegu trasy, której budowa ma być sfinansowana z budżetu państwa. 

Chcę zapytać, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uczestniczy w opracowywaniu do-
kumentacji planów, przy pomocy których powstają wojewódzkie propozycje przebiegu nowej drogi ekspre-
sowej? Jeżeli bowiem – zgodnie z zapowiedziami wicemarszałka Romana Ciepieli – propozycje te mają zo-
stać przedstawione już w przyszłym miesiącu, to, jak przypuszczam, są one przygotowane w oparciu o rze-
telne wstępne studium planistyczne. Czy dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zna-
ne jest takie studium? 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 




