
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,  

Wojciecha Skurkiewicza, Andrzeja Pająka,  
Henryka Górskiego, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka,  

Marka Martynowskiego i Jana Marię Jackowskiego 
na 28. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 marca 2013 r. 
Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 
Prosimy Pana Ministra Transportu i Pana Dyrektora o wyjaśnienie następującej kwestii. Otóż wielokrotnie 

zwracałem się w indywidualnych pismach oraz w drodze oświadczeń senatorskich zarówno do Pana Ministra, 
jak i Pana Dyrektora w sprawie nieprawidłowej decyzji GDDKiA odnośnie do likwidacji w miejscowości 
Kolonia Zawada zjazdu z drogi krajowej S8 do prowadzonego przez państwa Adamowskich, zam. Kolonia 
Zawada przy ul. Osiedlowej 32, serwisu wulkanizacyjnego. Niestety, moje zasadne i logiczne argumenty nie 
znajdują u Panów zrozumienia. Zatem interweniujemy w sprawie państwa Adamowskich i ograniczenia ich 
prawa swobody prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem wskutek powstania drogi ekspresowej S8 
nie są w stanie prowadzić dotychczasowej działalności gospodarczej ze względu na fakt, iż dojazd do ich 
zakładu wulkanizacyjnego w przypadku dużych samochodów ciężarowych jest niemożliwy, a w przypadku 
samochodów osobowych znacznie utrudniony (w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia budowy drogi 
ekspresowej S8). I po raz kolejny pytamy wprost: jakie jest stanowisko Pana Ministra i Pana Dyrektora 
w sprawie państwa Adamowskich w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa1605/12? 

W tej sprawie potrzebna jest refleksja zarówno Pana Ministra Transportu, jak i Pana Dyrektora GDDKiA, 
a tej refleksji niestety zabrakło. Prosimy zatem obu Panów o wnikliwe zajęcie się tą sprawą. Ona nie może 
być tak pozostawiona. Jest jeszcze kwestia odszkodowania. Czy kiedykolwiek rodzinie Adamowskich zosta-
ną zrekompensowane straty finansowe oraz dotyczące zdrowia i życia, bowiem w wyniku tej trudnej sytuacji 
zmarł mąż p. Haliny Adamowskiej? Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia. 
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