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Dot_-YcZ.Y: drogi kajoivcj Nr l0 rł'Ąonie Sierpca

W nawiązaniu do pisma grupy mieszkańców Sierpca nr oMS-2/2011 z dnia 05.02.20l l r
otrzymanego za pośrednictwem Biura Generalnego Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg

r'uio*y"ii Autostrad 23.OL.br ', odnośnie moŹliwości reaLizaĄi obwodnicy Sierpca w ciągu

droii krajo*e.j Nr 10 lokalizowanej Do południowej stronie istniejącej zabudowy miasta,

Gerieralna oyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie informuje, że:

l' rodzielając przedstawione stanowisko o trudnych warunkach ruchu kołowego

występującyih na obecnym odcinku drogi krajowej Nr 10 przechodz ącym przez m. Sierpc.

u.'' nu'iępj*i. nie najlepszych warunkach bezpieczeństwa tego ruchu' należy stwierdzic

iz uzasaJnionę jest zapewnienie dla omawianej drogi krajowej wyższych parametrów

technicznych' Praktyóznie wiąże się to Z \łrytworzeniem obwodnicy Sierpca w ciągu

rozpatrywanej drogi krajowej i wyprowadzeniem ruchu nie nviązanego z miastem, poza

tereny intensywnego zainwestowania. Jednakże podobna s1'tuacja dotyczy wielu

miejscowości 
' 

połózonych przy drogach krajowych na terenie województwa

mazowieckiego, zaś w wielu przypadkach warunki prowadzenia dróg krajowych przez

tereny miejskie sąbardziej niekorzystne niz drogi Nr 10 przez Sierpc'

2. obecnie ni" dyrpon'.1".y zadnymi aktualnymi i zgodnymi z obowiązującymi przepisami

prawnymi -ute.iałumi projektowymi odnoszącym.i się do kwestii ewentualnego

)u*i"nnego prowadzenia drogi Nr 10 na wysokości Sierpca, w tym umoŻliwiającymi

,orpo""ę"I" procedury nvięanĄ z uzyskaniem pierwszej decyzji administracyjnej

tj 'decyzji o srodo*isko*ych uwarunkor.vaniach dla ww. inwestycji drogowej.

przesądzaj ącej o przebiegu przytoczonej obwodnicy. Sierpca'

i",lno"'"śnl" 
-*obec 

braLu mozliwości zapewnienia środków f]nansowych na rok 201l,

w najbliższym okresie należy wykluczyc podjęcie jakicbkolwiek czynności nvięanych

Z rozpatrywanym przedsięwzięciem drogowym'
3. Zgoónle'z p.iyjęiy- przez Radę Ministrów w dniu 25.01'20l1 r- ,Brogramem Budowy

orig Krajowycń ni lata 201 1 _ 2015' przedmiotowa inwestycja z:więana z budową drogi
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ekspresowej S_10 na odcinku od Płońska do granici' woj' mazowieckiego tj' obejmującym

obwodnicę Sierpca przewidziana jest po roku 2013 '

Przy powyŻszym oddział będzie dążył do uzyskania zgody na rozpoczęcie prac w zakresie

pfzygotowania inwestycji odnoszącej się do drogi S-l0 na podanym odcinku

tj. obejmującym przedmiotową obrvodnicę Sierpca, jak i uzyskania środków finansowych

na ten cel' Nalezy zakładać, ze dotyczyć to będzie roku 2012 bądź następnego'

Początkowo ewsntualne prace prowadzone byłyby pod kątem określenia warunków

realizacji trasy S-10 i warunków- prowadzenia tego ciągu, sposobu jej powipania
z drogami poprzecznymi, jak i warunków obsfugi terenów oraz obiektów bezpośrecinio

sąsiad'ljących z drogą krajową na etapie materiałór.v do wniosku o uzyskanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniaclr dla ww. przedsięwzięcia drogowego' Przy
powYżSzym nie wyklucza się urvzględnienia kwestii wyprzedzającej realizaąi obwodnicy

Sierpca.
4. Dotychczasorł'e opracowania studialne sprzed około 10 lat prze'widywały w ramach

ro.budowy drogi krajowej Nr 10 do parametrów trasy ekspresowej S-10 (przy prowadzeniu

tej trasy częściowo w nawiązaniu do obecnego śladu drogi Nr 10), wy,tworzenie

obwodnicy Sierpca, lokalizowanej po południowej stronie Zabudowy miasta'

Nie możni wykiuczyÓ przyjęcia zasygnalizowanego ',korflarza'' obwodnicy wg opracowań

planistycznyeh' jako podstawy do rozwiązań wariantowych tego ciagu, niezbędnych przy

uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianego

prźedsięwzięcia drogowego' Zgodnie z obowiązującymi przepisami przebieg drogi

ek'presó-"j S'10 na ódcinku w granicach '"vojewództwa mazowieckiego' w tyrn zakładana

obwodnica Sierpca jako element tej trasy, zostanie ustalony w ramach ww. decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wariantowych rozwiązah sytuowania

przedmiotowej obwodnicy. Ponadto w decyzji tej Zostaną określone wstępne granice

inwestycji' jik równiez zasady powiązania trasy S_10 z ciągami poprzecznylni

m' in.' wysiępujapymi drogami wojewódzkimi nr 541 i nr 5ó0' ewentualnie z iclr

zamiennymi przebiegami (powiązanie poprzez węzły)'

Do wiadomości.
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