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W odpowiedzi na pismo z dnia 8 grudnia 2011 I', dotyczące wsparcia działań
zmierzających do uzyskania pozytywnej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad tCDDKiAl w 5pra\\ie rozpoczęcia prac rł zakresie opracowania Studium
Techniczno -Ekonomiczno Srodowiskowego dotyczącego budovy trasy S-10 z
wyprzedzającą reaLizacją obr'r'odnicy miasta Sierpc, uprzejmie przedstawiam informacje w
sprarł'ie.

W ram ach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 20l1-2015,
uchr.vaionego przez Radę Ministrów 25 stycznla 201l r. uj ę1o priorytetowe zadania drogowe
l'r' kraju' r.v 1ym zadanie pod nazwą ,,Budowa drogi S- l0 od .Ą_6 (Szczecin) Piła _
B,vdgoszcz Toruli Płońsk (S7)"' Zakres rzęczowy Zawarty w Programie Budorł'y Dróg
Krajowych na lata 2011-2015 został dostosowany do aktualnych moŻliwości finansowych
państwa. Tym samynr nie wszystkie ważne inwestycje będą mogły być rozpoczęte w
najbliŻszej przyszłości.

Zakres rzeczorły Zawarty w Programie musiał zostać dostosowany do
aktualnych moŹliwości finansowych pańStwa' Zgodnie z założenjaml Zostanie
zaktualizowany w rnomencie, kiedy ostatecznie znane będą poziomy ltnansowania
infi'astruktury drogowej dostępne dla Polski w Wie1oletnlch Ramach Finansorvych Unii
Europejskiej na lata 2014 - Ż020 onz uealnione będą prognozy makroekonomiczne dla
dwóch ostatnich lat realizacji Progranru. Pozwoli to na precyzvjne określenie potrzeb
finansowych (rv tym udziału środkórv krajowych) dla zakresu lzeczo\Ą,ego Programu
realizowanego w latach 2014 - 2015.
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Podczas rozwaŻania zakresu rzeczowego, nrogącego być przedmiolem aktualizac.ji
Programu, ana]izowane będą również wszystkie wnioski o budowę obwodr-ric, jakie wpłyną
do resofiu i będą wypełniały kry'teria wynienione w załączniku nr 3 do Prograrnu, tj':

1. Sredniodobowy ruch pojazdów w ciągu dlogi krajowej ptzewŻsza średnią dla sicci
dróg krajowych _ zgodnie ze stanem obecn}m i przewidyvany11 do 2020 roku.

2. l,okalizacja w ciągu drogi kraj owej klasy GP.
3. Zakres współfinansowania prac plz'vgotowawczych oraz realizac_ji przez jednostkę

samorządu ter1.torialnego.
4. Stan prac przygotowawczych.
5. Zapewnienie płynności ruchu w całym ciągu drogowym _ stopień realizacji celu.
6. Zapewnienie obsługi specjalnych stref ekonomicznych.
'7 . Zadanię realizowane w ramach kontraktów terytonalnych zawieranych przez MRR.
8' Przygotowanle przez właściw1' sanrorząd lokalny programu ochrony przed

Zabudową tsrenów przyległych do obwodnicy.

W prz1,padku uzyskania przez kilka zadari takiej samej oceny, decydującym kr1.terium
nrzcqądzaiecrrm n rxnhnrzc da real|zar'ii d,ąnpnn ,nA>nie hedzil. uąLre< u.ń^lfiń4ń.^.^ q.iq

danego zadania przez odpowiednią jednostkę Samolządu ter}torialnego.

Do chwili obecnej do resortu nie wpłynął jeszcze wniosek o budowę obwodnicy
miasta Sielpc w ciągu S-10" k1óry w sposóbjasny i wyczerpujący odniósłby się do wszystkich
punktów wyłnienionych w Załączttlktl nr 3 do Programu. Wniosek taki będzie podstawą do
dalszej analizy i umoŻliwi wskazanie kolejnych działań jakie mogą być wykonane tak po
stlonię władz krajowych, jak i samorządowych, w celu jak najlepszego przygotowania
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Jednocześnie' należy wskazać, Że odclńały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad są ZobowiąZane do efekt1r'vnego gospodarowania ograniczon1łni środkami
dostępnymi w budżecie pańStwa, z których finansowane jest m'in' zarówno bieŻące
utrz1łnanie dróg jak i przygotowanie zadań umieszczonych w Załączniku nr 2. W pierwszej
kole.jności GDDKiA zobowiązana jest do przygotowywania zadań, które mają największe
szanse na dofinansowanie unijne w kolejnej perspektyrvie finansowej (Wieloletnich Ramach
Finansowych na lata Ż014-Ż0Ż0).

Ponadto naleŹy wskazaó' że zwiększenie ruchu na drodze nr 10 na odcinku od Torunia
do Warszawy po otwalciu w połowie pażdziemika 2011 r. kolejnego odcinka autostrady A1,
wg. prognoz ruchowych dostępnych w resolcie, jest zjawiskiem prze.jściorłym, które w dużej
mierze powinno ustąpió po ukończeniu aktualnie budowanych odcinków autostrad A1 od
Torunia do Strvkowa oraz 'Ą2 od Strvkowa do Warszawv.
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