
Oświadczenie złożone 

przez senatora Tadeusza Kopcia 

na 65. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 listopada 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak 

Szanowna Pani Minister! 

W związku z otrzymaną odpowiedzią ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 16 października 2014 r., sy-

gnowaną przez sekretarza stanu, pana Zbigniewa Rynasiewicza, mającą stanowić odpowiedź na moje pismo z 

dnia 2 października 2014 r., pragnę zauważyć, iż pismo ministerstwa nie stanowi odpowiedzi na kwestie 

podniesione w moim piśmie. Zasadniczo odnosi się ono do ogólnej sytuacji na drogach na terenie całego 

kraju, jedynie fragmentarycznie i skrótowo porusza kwestie drogi wojewódzkiej DW938 na odcinku Cieszyn 

– Pawłowice. 

Należy podnieść, iż nie sposób zgodzić się z informacją zawartą w piśmie, jakoby ruch ciężki na wymie-

nionej drodze zmniejszył się o 16%, to jest około czterysta siedemdziesiąt pojazdów ciężarowych na dobę, w 

2013 r. w porównaniu do października 2012 r. Wystarczy bowiem o jakiejkolwiek porze dnia przejechać ten 

odcinek i spotyka się na swej drodze od kilku do kilkunastu tirów jadących w obu kierunkach. Tak więc po-

wyższe badanie wydaje się niewiarygodne. 

Pan sekretarz stanu przytacza także wyniki kontroli pojazdów prowadzone przez GITD, które to kontrole 

są z pewnością potrzebne i przynoszą rezultaty w sferze kontroli prawidłowości załadowania tirów, co jest 

oczywiście ważne, jednak nie sposób na podstawie faktu sprawdzenia ładowności wnioskować wprost o licz-

bie przejeżdżających tirów, a tym bardziej o bezpośrednim wpływie tych kontroli na liczbę pojazdów korzy-

stających z drogi. Twierdzenie, iż wzmożona kontrola ładowności pojazdów ma wprost przełożenie na liczbę 

przejeżdżających na tym odcinku pojazdów, należy uznać za nietrafione. 

Odnosząc się do problematyki objęcia tej drogi systemem viaTOLL, pragnę nadmienić, iż moje wnioski w 

tym zakresie, a także w kwestii rozwiązania problemu dróg alternatywnych w kompleksowy i jednoznaczny 

sposób dotyczyły rozwiązań prawnych w przyszłości. Ponownie zwracam się z prośbą o przygotowanie 

zmian w obowiązującym prawie, które to zmiany powinno przygotować Ministerstwo Infrastruktury i Roz-

woju. Pragnę zauważyć, iż w piśmie ministerstwa żadne propozycje zmian nie zostały mi przekazane. 

Reasumując, ponownie zwracam się do Pani Minister o podjęcie decyzji w niniejszej sprawie. 

Tadeusz Kopeć 




