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w dniu 1 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

W dniu 19 września 2018 r. dyrektor Oddziału Kraków GDDKiA podpisał umowę z Przedsiębiorstwem 

Usług Technicznych „Intercor” Sp. z o.o. z Zawiercia na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką 

i Nowym Targiem. Ta decyzja otwiera nowy rozdział w rozwoju Podhala poprzez radykalną poprawę dostęp-

ności komunikacyjnej tego regionu. Wreszcie spełnia się marzenie wielu pokoleń, aby na Podhale można 

było dojechać szybciej, ale przede wszystkim bezpieczniej. Do pełni szczęścia brakuje tylko bezkolizyjnego 

połączenia drogi krajowej nr 47 z drogą krajową nr 49 biegnącą w kierunku przejścia granicznego w Jurgo-

wie, ale również w kierunku znanych ośrodków narciarskich: Białki Tatrzańskiej i Bukowiny. Należy wziąć 

pod uwagę to, że skutkiem lepszej dostępności regionu będzie zwiększone obciążenie ruchem tranzytowym 

odcinków dróg rozprowadzających ruch samochodowy w kierunkach wschód – zachód m.in. przez już dziś 

zakorkowane Aleje Tysiąclecia biegnące przez środek miasta Nowego Targu. 

Wykonanie obwodnicy umożliwiałoby zrealizowanie przyjętego w studium komunikacyjnym dla tego re-

gionu dojazdu do Zakopanego w pełnym wariancie tzw. rozproszonym, czyli z 3 kierunków, tzn. drogą wo-

jewódzką nr 957 przez Czarny Dunajec, drogą krajową nr 47 przez Biały Dunajec, Poronin oraz drogą krajo-

wą nr 49 przez Białkę Tatrzańską i Bukowinę Tatrzańską. 

Obwodnica znakomicie przenosiłaby ruch tranzytowy nie tylko w kierunku wymienionego przejścia gra-

nicznego w Jurgowie, ale również w kierunku Szczawnicy i Nowego Sącza, zapewniając płynne połączenie 

z nowo budowaną obwodnicą Waksmundu – Ostrowska – Łopusznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 969. 

Jak wynika z korespondencji kierowanej przez Ministerstwo Infrastruktury do władz samorządowych 

miasta Nowego Targu, przedmiotowej inwestycji nie ujęto w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 

2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.). Jednocześnie ministerstwo stwierdza, że nie oznacza to rezygnacji 

z tej inwestycji i będzie dokładało starań, by realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa w kolejnej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej. 

W związku z powyższym należałoby kontynuować prace przygotowawcze do realizacji tej inwestycji, 

szczególnie w sytuacji, kiedy mamy świadomość, że jest to proces wieloletni, spowodowany m.in. proble-

mami z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych. Kontynuowanie tych prac umożliwiłoby samorządowi mia-

sta Nowego Targu na etapie planowania przestrzennego rezerwowanie w sposób odpowiedzialny terenów 

pod przebieg przyszłej obwodnicy, tak aby nie nastąpiła ich zabudowa. W tym zakresie są bardzo pozytywne 

doświadczenia, kiedy to krakowski oddział GDDKiA w latach 2008–2015 przygotowywał dokumentację 

związaną z realizacją odcinka drogi nr 47 do Nowego Targu i na bieżąco uzgadniał z samorządami jej plano-

wany przebieg. Dało to znakomity rezultat np. w Nowym Targu, gdzie w granicach administracyjnych miasta 

będzie realizowana dwujezdniowa droga klasy GP i na jej trasie nie będzie ani jednego wyburzenia budyn-

ków, co zawsze rodzi ogromne problemy natury społecznej. 

Mając to na uwadze, uprzejmie proszę o zabezpieczenie w budżecie niezbędnych środków dla GDDKiA 

Oddział Kraków na kontynuowanie prac przygotowawczych do realizacji obwodnicy łączącej najważniejsze 

drogi krajowe na Podhalu. 
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