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Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma z dnia 4 czerwca br. znak: BPS/043-11-317/20, przy którym przekazano do 
Ministerstwa Infrastruktury oświadczenie Pana Senatora Mariusza Gromkę wygłoszone podczas 
11 posiedzenia Senatu RP, dotyczące kwestii realizacji drogi ekspresowej S19 na terenie Gminy 
Dobrzyniewo Duże i powiązania z nią terenów inwestycyjnych w m. Fasty, przedstawiam poniżej 
informacje i stanowisko w sprawie.

Uprzejmie informuję, że zadanie polegające na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Białystok 
– Zachód – Dobrzyniewo – Białystok Północ, zlokalizowane na terenie m.in. Gminy Dobrzyniewo Duże, 
zostało ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.) 
w ramach limitu finansowego wynoszącego 164 mld zł. Oznacza to, że zadanie posiada zapewnienie 
pełnego finansowania całego procesu inwestycyjnego, obejmującego zarówno proces przygotowawczy 
jak i rzeczową realizację prac.

Należy wskazać, że wskazany odcinek drogi ekspresowej S19 znajduje się na zaawansowanym etapie 
procesu inwestycyjnego. Dnia 3 czerwca br. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór 
wykonawcy dla odcinka Białystok Zachód – Dobrzyniewo – Krynice długości 10,2 km. Do końca br. 
planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą, a rzeczowa realizacji w latach 2022 – 2024.

Podkreślić należy, że dla przedmiotowego odcinka drogi S19 przeprowadzona została już znaczna 
część procesu inwestycyjnego polegająca na opracowaniu niezbędnej dokumentacji i uzyskaniu decyzji 
administracyjnych i opinii wymaganych przepisami prawa, w tym decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W ramach tej decyzji, organ ją wydający, określił przebieg 
przedmiotowej drogi oraz sposób powiązania z terenami przyległymi. Rozstrzygnięta zatem została 
kwestia kształtu układu dróg w tym rejonie, który powstanie w wyniku realizacji drogi ekspresowej S19. 

Zapisy zawarte w powyższej decyzji stanowią podstawę prowadzenia dalszych prac projektowych, 
w studium Projektu budowlanego i wykonawczego, które zostaną przeprowadzone przez wyłonionego 
wykonawcę zadania. Wskazane opracowania uszczegółowią rozwiązania wskazane w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, jednak muszą być na nich oparte i z nimi zgodne.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian w przyjętych 
rozwiązaniach komunikacyjnych w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego, na obecnym 
etapie procesu inwestycyjnego, wiązałoby się z koniecznością przeprowadzania ponownych analiz, być 
może zmiany obecnej lub uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia. 

Powyższe oznaczałoby więc znaczne przesunięcie w czasie (opóźnienie) realizacji drogi ekspresowej 
S19, która jest inwestycją długo wyczekiwaną przez lokalną społeczność, bardzo ważną zarówno w 



kontekście lokalnym, regionalnym jak też krajowym, a nawet międzynarodowym. Należy bowiem 
wskazać, że droga ekspresowa S19 na tym odcinku stanowi element międzynarodowego szlaku 
komunikacyjnego Via Carpatia, łączącego kraje nadbałtyckie z krajami Europy południowej, aż do 
basenu morza śródziemnego.

Przekazując powyższe stanowisko chciałbym poinformować, iż jestem pewny, że Gmina w celu 
realizacji swoich żywotnych interesów, w zakresie uruchomienie terenów inwestycyjnych, podejmie 
niezbędne działania w celu ich połączenia z siecią dróg wyższych klas, np. jako odrębne zadanie 
inwestycyjne, możliwe do realizacji po wybudowaniu drogi S19 lub też równocześnie. Analizom 
powinien zostać poddany najlepszy i najbardziej efektywny sposób skomunikowania terenów 
inwestycyjnych 
z siecią dróg wyższych kategorii, jak chociażby z istniejącą drogą krajową nr 8 (drogą ekspresową S8).

Z poważaniem
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