
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 października 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Już od trzech lat trwa problem związany z nadmiernym obciążeniem drogi wojewódzkiej DW938 ruchem 

kołowym samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t (głównie samochodów typu TIR) na odcinku pomiędzy 

Cieszynem a Pawłowicami. 

Problem ten wystąpił w związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, 

oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. 

Na skutek wprowadzenia wyżej wymienionego aktu prawnego na odcinkach dróg, które umożliwiają do-

godny dojazd pozwalający na uniknięcie ponoszenia wspomnianej opłaty, nasilił się ruch samochodów 

o masie przekraczającej 3,5 t. Należą do nich głównie samochody typu TIR. Droga DW938 na odcinku Cie-

szyn – Pawłowice jest właśnie ewidentnym tego przykładem. 

Ruch TIR na tym odcinku wzrósł do ponad trzech milionów pojazdów rocznie. Tak duży ruch powoduje 

nie tylko wzmożone nasilenie hałasu, lecz także zagrożenie dla bezpieczeństwa, jako że zwiększa się ryzyko 

kolizji i wypadków drogowych. Wzmożony ruch TIR powoduje również zatłoczenie drogi i utrudniony prze-

jazd dla samochodów osobowych, a ponadto przyczynia się do uszkodzenia i niszczenia nawierzchni. 

Należy zwrócić uwagę, że tymczasowe rozwiązanie w postaci zakazów, które mogą być nałożone na opi-

sywanym odcinku drogowym przez marszałka województwa, w świetle obecnych przepisów, jak również ze 

względu na parametry wspomnianej drogi, nie jest możliwe do zastosowania. 

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pani Minister o wystąpienie z projektem ustawy zawierającej 

kompleksowe rozwiązania prawne dotyczące sposobu i możliwości neutralizacji skutków spowodowanych 

przywołanym na wstępie rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Nadmieniam, że problem tak zwanych dróg alternatywnych pojawił się już na etapie legislacji przedmio-

towego rozporządzenia. Kwestia ta została jednak wówczas pominięta, czego skutki są wyraźnie odczuwalne, 

a nawet stale się zwiększają. 

W mojej ocenie niezbędne jest rozwiązanie problemu dróg alternatywnych, do których należy droga 

DW938 na odcinku Cieszyn – Pawłowice, w sposób kompleksowy i jednoznaczny. W tym celu potrzebne są 

zmiany w prawie. Propozycję zmian w prawie powinien przygotować minister infrastruktury i rozwoju. 

Z uwagi na fakt, że przeciążenie ruchem pojazdów powyżej 3,5 t (w tym samochodów typu TIR) spowo-

dowane jest omijaniem bramownic opłaty viaTOLL, zasadne byłoby wprowadzenie takiej opłaty i zamonto-

wanie systemu bramownic na drodze DW938 na odcinku Cieszyn – Pawłowice. 

Powyższe rozwiązanie jest możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa i przyniesie korzyść 

Skarbowi Państwa. 

Zwracam się do Pani Minister o podjęcie decyzji w przedstawionej tu sprawie. 

Tadeusz Kopeć 




