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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W zwi¹zku z rozbudow¹ drogi krajowej nr 12 pomiêdzy miejscowoœciami Wadlew i £ask w wojewódz-
twie ³ódzkim grupa mieszkañców miejscowoœci Zwierzyniec w gminie Dru¿bice, powiat Be³chatów –
a w szczególnoœci pañstwo T., zamieszkali w tej¿e miejscowoœci pod nr  , oraz pani L. P., numer
domu – zg³asza problem zapewnienia zjazdów z tej drogi na nieruchomoœci gruntowe o przeznacze-
niu rolniczym. Wykonawca robót drogowych odmówi³ wykonania tych zjazdów.

Pañstwo T. do tej pory posiadali zjazd na uprawian¹ nieruchomoœæ gruntow¹ oraz ³¹kê, le¿¹ce
po przeciwnej stronie drogi, naprzeciw ich zabudowañ mieszkalnych i gospodarskich. Teraz Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddzia³ w £odzi odmawia odtworzenia zjazdów, t³umacz¹c, i¿
maj¹ oni dojazd na tê nieruchomoœæ od strony po³udniowej, to jest poln¹, nieutwardzon¹ drog¹. Pro-
blem polega na tym, ¿e aby siê dostaæ na tê poln¹ drogê, nale¿y pokonaæ odleg³oœæ oko³o 2,5 km rozbu-
dowywan¹ obecnie drog¹ krajow¹ nr 12, a nastêpnie jakieœ 2 km drog¹ nieutwardzon¹, prowadz¹c¹ na
uprawiane pola i ³¹ki. Pañstwo T. codziennie prowadz¹ byd³o ze swoich zabudowañ na te nieru-
chomoœci gruntowe, a tak¿e wje¿d¿aj¹ na nie ró¿nymi maszynami rolniczymi.

Kierownik projektu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddzia³ £ódŸ, pan Marek To-
rzyñski, t³umaczy brak zgody na te zjazdy – pismo z 21 kwietnia 2011 r., skierowane do wójta gminy
Dru¿bice – zagro¿eniem bezpieczeñstwa i p³ynnoœci ruchu, powo³uj¹c siê na §9 ust. 1 pkt 3 rozpo-
rz¹dzenia Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.

Wobec powy¿szego pytam: czy maszyny rolnicze pañstwa T. poruszaj¹ce siê przez znaczn¹ czêœæ
wsi – przez mniej wiêcej 2,5 km – po drodze nr 12 w celu dostania siê przez nich do pola le¿¹cego naprze-
ciwko ich posesji oraz krowy przeprowadzane poboczem drogi krajowej nr 12 nie bêd¹ powodowa³y zagro-
¿enia bezpieczeñstwa uczestników ruchu i nie bêd¹ narusza³y znacz¹co p³ynnoœci ruchu pojazdów?

Nadmieniam tu, ¿e kilkaset metrów dalej, przy tej samej przebudowywanej drodze nr 12, wykonywane
s¹ zjazdy prowadz¹ce do podobnych nieruchomoœci rolnych, i to nawet w tych miejscach, w których do tej
pory takich zjazdów nie by³o. Œwiadczy to o tym, ¿e wymienione rozporz¹dzenie Ministerstwa Transportu
i Gospodarki Morskiej nie jest przeszkod¹ w wykonaniu zjazdów, a argumenty pana Marka Torzyñskiego s¹
bezpodstawne. Budowa infrastruktury drogowej powinna wszak¿e s³u¿yæ zarówno kierowcom, jak i miesz-
kañcom miejscowoœci, przez które te drogi przebiegaj¹.

Sytuacja pani L. P. i innych mieszkañców Zwierzyñca jest podobna do przedstawionej.
Rozbudowa drogi krajowej nr 12 jest w trakcie realizacji i nie jest jeszcze za póŸno na podjêcie stoso-

wnych dzia³añ i wykonanie odpowiednich zjazdów. Dlatego proszê o pilne zbadanie tej sprawy i poinfor-
mowanie mnie w ustawowym terminie czternastu dni o podjêtych dzia³aniach, tak by pomóc ludziom
przedstawiaj¹cym uzasadnione racje i argumenty za budow¹ niezbêdnych zjazdów, podobnych do zjaz-
dów wykonywanych w innych miejscach drogi krajowej nr 12.
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