
Oświadczenie złożone 

przez senator Janinę Sagatowską 

na 40. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 października 2013 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator ziem stalowowolskiej i niżańskiej chciałabym jednoznacznie zaprotestować przeciwko rzą-

dowym zamiarom odłożenia w czasie realizacji strategicznej dla tego regionu inwestycji – budowy obwodni-

cy Stalowej Woli i Niska wzdłuż drogi krajowej nr 77. 

W opracowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i przyjętym przez 

Radę Ministrów załączniku nr 6 do „Programu budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” zabrakło tego 

bardzo ważnego przedsięwzięcia drogowego. Oznacza to, że w przyszłych latach, do 2020 r., ta potrzebna 

Stalowej Woli i Nisku inwestycja nie będzie realizowana. 

Należy jednoznacznie podkreślić, że ta decyzja Rady Ministrów jest szkodliwa z dwóch powodów. Po 

pierwsze, nie wyprowadza ruchu tranzytowego, szczególnie pojazdów ciężkich, z centrów obu miast, a po 

drugie, nie otwiera regionu na nowych inwestorów, bowiem, jak wiadomo, dobra infrastruktura drogowa jest 

podstawowym warunkiem przyciągania inwestorów i rozwoju gospodarczego. 

Droga krajowa nr 77, wzdłuż której realizowana byłaby budowa obwodnicy zaliczanej do podstawowego 

układu komunikacyjnego Polski, umożliwia dojazd do przejść granicznych w południowowschodniej części 

kraju – w Korczowej i Medyce – co powoduje znaczące obciążenie ruchem tranzytowym centrów miast Sta-

lowej Woli i Niska. Oprócz niebezpieczeństwa wynikającego z dużego nasilenia ruchu oraz bardzo dużej 

uciążliwości dla mieszkańców brak obwodnicy przyczynia się do nieustannego niszczenia nawierzchni dróg, 

a co za tym idzie – do konieczności przeprowadzania kosztownych i uciążliwych remontów. 

Zabudowa zlokalizowana bezpośrednio przy drodze krajowej powoduje znaczne utrudnienia w ruchu, 

szczególnie dla największych pojazdów. Wąskie ulice i skrzyżowania stanowią poważną niedogodność dla 

kierowców samochodów ciężarowych. Ponadto zabudowa mieszkaniowa znajduje się blisko krawędzi drogi. 

Ruch samochodowy jest przyczyną uciążliwego dla mieszkańców hałasu, a także odczuwalnego zanieczysz-

czenia powietrza. 

Budowa obwodnicy jest dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska sprawą bardzo ważną – od lat czekają 

oni na realizację tego projektu. Niestety do tej pory udało się zrealizować tylko pierwszy etap budowy tej 

inwestycji, co wyprowadza ruch tranzytowy tylko z peryferyjnych osiedli Stalowej Woli. 

Obecnie Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie wyboru oferty na koncepcję pro-

gramową przebiegu obwodnicy, tym bardziej więc decyzja Rady Ministrów o niezawarciu tego projektu 

w „Programie budowy dróg krajowych na lata 2011–2015” i faktycznym przesunięciu jego realizacji na okres 

po 2020 r. budzi bardzo duże protesty społeczne.  

W związku z tym apeluję do Pana Ministra o ponowną analizę zatwierdzonego dokumentu – załącznika 

nr 6, o wzięcie pod uwagę przedstawionych przeze mnie argumentów i o uznanie budowy obwodnicy Stalo-

wej Woli i Niska za inwestycję do wykonania w ramach najbliższego rozdania środków unijnych w latach 

2014–2020. 
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