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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Droga krajowa S16 jest głównym szlakiem komunikacyjnym i transportowym Warmii i Mazur. Przebiega 

przez cały region na długości ok. 300 km, łącząc wiele miast, w tym 4 z 5 największych w regionie. Łączy 

też Warmię i Mazury z przejściami granicznymi z Litwą i z Via Carpatią, a przez nią z tzw. ścianą wschodnią 

i południem Europy, a z drugiej strony – z autostradą A1 oraz portami morskimi Gdańsk, Gdynia i Elbląg. 

S16 może i powinna być kręgosłupem rozwoju Warmii i Mazur, regionu – dodajmy – który wymaga 

wsparcia infrastrukturalnego, by przeciwdziałać jego wykluczeniu transportowemu i komunikacyjnemu. Dla-

tego S16 powinna być traktowana jako podstawowy łącznik między Via Carpatią i A1 oraz polskimi portami 

morskimi. Jeśli tę rolę będzie pełniła, to przyczyni się to do przyspieszenia rozwoju gospodarczego całego 

regionu. Opcja połączenia portów z Via Carpatią koło Lublina, lansowana przez rząd, przez drogę ekspreso-

wą S7 nie da takich efektów, nie zlikwiduje ryzyka wykluczenia komunikacyjnego dużego regionu i wsparcia 

jego rozwoju gospodarczego. By te efekty były możliwe, wskazane jest przyspieszenie prac nad modernizacją 

tej drogi do parametrów drogi ekspresowej. Szczególnie ważna jest realizacja odcinka Mrągowo – Orzysz – 

Ełk, dla którego plany modernizacyjne sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. Dla Warmii i Mazur istotne 

jest nie tylko przyspieszenie budowy drogi S16, ale także realizowanie tego zadania w sposób uwzględniają-

cy czynniki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. 

Dla regionu turystycznego ten ostatni czynnik jest niezwykle ważny, dlatego społeczności lokalne chcą 

uczestniczyć w opiniowaniu dokumentacji inwestycyjnej. Sugestie, które niniejszym przekazuję Panu Mini-

strowi, uwzględniają stanowiska i opinie: Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; samorządów 

lokalnych, m.in. Białej Piskiej, Mrągowa, Kętrzyna i Orzysza; środowisk gospodarczych, w tym Warmińsko-

Mazurskiego Klubu Biznesu. 

Proszę o życzliwe i dogłębne rozpatrzenie przedstawionych wniosków uzasadniających szybką moderni-

zację drogi S16 oraz o informację, czy są one możliwe do realizacji. 
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