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INTERPELACJA 
Działając na podstawie art. 192 uchwały Sejmu Rzeczpospolitej z dnia 30 lipca 
1992 r.  Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej /Monitor Polski z 1998 r. nr 44, 
poz. 618 ze zm./, wnoszę  interpelacje do Szanownego Pana Ministra,  
w sprawie: wjazdu na Obwodnicę Trójmiasta i zjazdu z Obwodnicy 
Trójmiasta /Węzeł Wielki Kack/. 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
Codzienny paraliŜ komunikacji w godzinach szczytu rannych i popołudniowych 
jaki towarzyszy jadącym do pracy i z pracy,  jest nieodłącznym wizerunkiem 
zapewne niejednego miasta w Polsce. Nieudolne rozwiązanie zjazdu i wjazdu na 
Obwodnicę trójmiejską na węźle w Wielkim Kacku powoduje zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, łączącym drogę ekspresową jaką jest 
Trójmiejska Obwodnica /zgodnie z Ustawą o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 
2007 r. nr 19, poz. 115/. 
 Zjazd na Węźle w Wielkim Kacku powoduje na Obwodnicy korki kończące się 
przy Gdańsku Osowa, a wjazd na Obwodnicę  kończy się w Gdyni przy ulicy 
Wielkopolskiej. Zdarzało się , iŜ pojazdy uprzywilejowane nie mogą zapewnić 
likwidacji skutków  zagroŜeniom bezpieczeństwa, bo nie mogą przejechać – 
tkwiąc w ograniczających korkach. Nie moŜna pominąć braku odpowiedniego 
oświetlenia Trójmiejskiej Obwodnicy. Istnieje oświetlenie tylko w pobliŜu 
usytuowania duŜych hipermarketów, lub bezpośrednio na węzłach. Na całej 
długości Obwodnicy Trójmiejskiej wszystkie zjazdy i wjazdy wymagają 
skutecznego rozwiązania, które nie będzie przyczyną zagroŜenia bezpieczeństwa 
dla wszystkich uŜytkowników ruchu drogowego. Jedynym rozwiązaniem np., 



dla węzła Wielki Kack, to dodatkowy bezkolizyjny wjazd i wyjazd na 
Obwodnicę. 
W związku z tym kieruję do Pana Ministra pytania: 
 

1. Trójmiejska Obwodnica jako droga ekspresowa powinna zapewnić 
bezkolizyjny zjazd i wjazd, w szczególności  na węzłach. Czy 
przewidziane są skuteczne, dodatkowe, bezkolizyjne rozwiązania poza 
istniejącymi? 
 

2. W jakim terminie przewidziano dodatkowy, bezkolizyjny wjazd i zjazd na 
węźle Wielki Kack? 
 

3. Drogi w naszym kraju stały się jednym z priorytetów prac rządu,  jako 
niezbędny element funkcjonowania   gospodarki europejskiej. Czy 
wykorzystano środki z funduszy unijnych na modernizację istniejących 
juŜ dróg, i  dostosowanie do standardów europejskich? 
 

       Z powaŜaniem  
       
 
             Marek Biernacki 
 
 
 


