
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 25. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się do Pana Premiera w sprawie strategicznych 

przedsięwzięć zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubuskiego. Są to niezwykle ważne 

działania nie tylko dla regionu, ale także dla całego kraju. 

W związku z tym pragnę zwrócić uwagę Pana Premiera na kluczowe inwestycje w tym zakresie. Są to 

m.in. takie przedsięwzięcia. 

1. „Sieci energetyczne Polski Zachodniej” – według informacji PSE, część projektów została przesunięta 

do realizacji po 2025 r. – strona samorządowa nie zgadza się z taką zmianą planów i postuluje o rozpoczęcie 

prac przygotowawczych na rzecz realizacji inwestycji. 

2. „Most na Odrze wraz z obwodnicą miasta” – program dla zadania w zakresie I etapu został uzgodniony 

przez resort w październiku 2015 r., obecnie nie są prowadzone żadne prace związane z tym przedsięwzięciem 

– strona samorządowa wskazuje na pilną potrzebę budowy tegoż mostu. 

3. „Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki (BioAT)” oraz „Radioteleskop 90m – Narodowe Centrum 

Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej”, które zostały umieszczone na liście warunkowej. 

Województwo lubuskie nie rezygnuje z realizacji żadnego z przedsięwzięć priorytetowych, wpisanych do 

Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego, podtrzymując jednocześnie plany w zakresie 

renegocjacji. Stronie samorządowej zależy także na maksymalnym wsparciu inwestycji „Utworzenie Ośrodka 

Radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim wraz z wyposażeniem” oraz utworzeniu „Centrum Zdrowia Matki  

i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze”. Wpisanie 

tej ostatniej inwestycji do kontraktu terytorialnego przyczyni się do utworzenia możliwości ubiegania  

się o dodatkowe źródła finansowania. 

Kolejną ważną dla rozwoju województwa inwestycją jest kwestia eksploatacji złóż miedzi i srebra  

na terenie województwa lubuskiego. Żywię głęboką nadzieję, iż Ministerstwo Rozwoju wesprze działania 

przyczyniające się do realizacji tegoż przedsięwzięcia. 

W związku z tym proszę o przedstawienie stanowiska Pana Premiera wobec wymienionych inwestycji  

oraz stanowiska ministerstwa określającego plany oraz możliwości ich realizacji. 

Robert Dowhan 

 


