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W odpowiedzi na wnioski zloaone podczas konsultacji Projektu Programu Budowy

Dr6g Krajowych na lata2011 - 2015 dotycz4ce dr6g w wojew6dztwie pomorskim przedstawiam
nastgpuj qce wyj aSnienia.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowalo Program Budowy Dr6g Krajowych na lata
2A1l-2015, kt6ry zostal zatwierdzony przez RadE Ministr6w w dniu 25 stycznia 201I r.
Programowanierzeczowe i finansowe obejmuje okres 3 lat (2011-2013) i zostalo dostosowane
do okre(lonych mo2liwoSci finansowych paristwa. Niestety poziom finansowaniazadah drogowych,
zar6wno z Krajowego Funduszu Drogowego jak i z budZetu paristwa nie jest w stanie zapewnii
realizacji wszystkich zadafi do roku 2013.

Z uwagi na powyZsze Ministerstwo Infrastruktury zmuszone zostalo do opracowania
wykazu inwestycji stosownie do ustalonego limitu wydatk6w. W zalqcznlku Nr I Programu
zawiercjqcym szczegolow4listq zadah inwestycvjnych, kt6rychrealizacja zostanie rozpoczgta
do 2013 r. z terenu woj. pomorskiego ujEto nastEpuj4ce zadania:

o Budowa drogi S-7 na odcinku Gdafisk (S-6)wqzel Poludniowy - Koszwaly (dk 7 wqzel
Koszwaly) Obw odni ca P oludniow a Gdafi skn,

o Rozbudowa wqzla OT (DK 56) z ul. Kartuskq (DK7) vt Gdansku - wqzel Karczemki,
. Budowo mostu przez rzekq ll/islq kolo Klidzyna v)raz dojazdami w ciqgu dk Nr 90.

W zalqczntku Nr la okre$lajqcym zadania priorytetowe, kt6re mogtyby byc realizowane
do roku 2013 w przypadku wyst4pienia oszczgdnoSci b4dZ przyznania dodatkowych 6rodk6w
finansowych znalazly siE n/w inwestycje z terenu woj. pomorskiego:

o Budowa drogi 5-6 odcinek Slupsk-Lqbork,
o Budowa drogi 5-6 Trasa Kaszubskn odcinek Lqbork- obu,odnica Qojmiasta,
o Budowa drogi S-7 na odcinku Gdarisk (A-l) - Elblqg (S-22) oa ' nthtno

(z w qzle m Kazimi erzow i).
W zalqczniku Nr 2 Programu okreSlaj4cym zadania rcalizowar

woj. pomorskiego roku ujqto nastgpujqce inwestycje:
o Budowq obwodnicy m. Koicierzyna w ciqgu drogi krajowej Nr
o Budowq obwodnicy m. Malbork v, ciqgu drogi krajowej Nr 22,
o BudowQ obwodnicy Metropolii Tr1jmiejskiej w parametrach drogi el<spresowej.

Wpisanie do zal4cznika Nr 2 inwestycji u.vnikalo r6wnie2 z niewystarczaj4cego
aktualnie stanu prac przygotowawczych umo2liwiaj4cych rozpoczpcie rob6t budowlanych.

W 2012 roku przeprowadzona zostanie aktualizacja Programu, kt6ra bEdzie miala na
celu okre5lenie szczeg6lowej listy zadari oraz Srodk6w niezbpdnych na realizacjg Programu
do 2015 roku. W ramach tej listy przewiduje sig wskazanie do realizacji takile zadart
polegaj4cych na budowie obej6i miejscowoSci, w granicach kt6rych przebiegaj4 drogi
krajowe o najwigkszym natgLeniu ruchu. Kryeria wyboru zadan do realizacji okreSla
zal4cznik nr 3. Jedn4 z podstaw aktualizacji finansowej bgdzie wielkoSi wsparcia projekt6w
drogowych przezlJE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Do wiadomoici:
- Biuro Ministra MI
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