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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 23 listopada 2020 r.

Znak sprawy: DDP-2.054.296.2020

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Krzysztofa Mroza na 10. posiedzeniu Senatu w dniu 
14 października 2020 r. informuję, że budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4) zadanie III: od 
węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08” 
znajduje się w realizacji.
Natomiast, w kwestii budowy łącznika drogowego od węzła Kamienna Góra Północ na drodze ekspresowej 
S3 do drogi wojewódzkiej nr 367 należy wskazać, że dopiero do podpisaniu, w dniu 17 października 2018 r., 
umowy z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S3 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przedstawił projekt bezpośredniego podłączenia drogi 
wojewódzkiej nr 367 z węzłem Kamienna Góra Północ.
Aktualnie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego dotyczące wypracowania rozwiązań obejmujących 
możliwość włączenia planowanego łącznika drogi wojewódzkiej nr 367 z węzłem Kamienna Góra Północ. 
Wymagać to będzie zmian, po stronie GDDKiA, w dokumentacji projektowej dla części węzła na podstawie 
zaprojektowanych przez stronę samorządową rozwiązań.
Na uwagę zasługuję fakt, że jednym z rozwiązań, zaproponowanych przez GDDKiA, jest podpisanie 
z Zarządem Województwa Dolnośląskiego porozumienia obejmującego współpracę w zakresie 
wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych i ich późniejsze wykonanie na węźle Kamienna Góra 
Północ w sposób umożliwiający bezpośrednie włączenie drogi wojewódzkiej nr 367 do przedmiotowego 
węzła. Niemniej jednak, pomimo wielokrotnych spotkań i prób uzgodnień treści porozumienia, powyższe 
rozwiązanie nie znajduje aprobaty ze strony samorządu województwa dolnośląskiego. Stanowisko 
prezentowane przez Urząd Marszałkowski wciąż ulega zmianie oraz nie jest zgodne z ustaleniami jakie były 
czynione zarówno z GDDKiA, jak i Urzędem Wojewódzkim czy też właściwym Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska. 
Istotnym priorytetem wciąż pozostaje taka realizacja zawartego kontraktu, która nie spowoduje opóźnień 
w jego realizacji ani zagrożeń w pozyskaniu dofinansowania unijnego. Wychodząc naprzeciw postulatom 
zgłaszanym przez wykonawców robót, którzy w obecnych trudnych czasach zwracają się z prośbą o płynne 
prowadzenie procesów inwestycyjnych, nie można doprowadzić do jakichkolwiek opóźnień. Opóźnienia w 
realizacji inwestycji są wykluczone także z powodu konieczności rozliczenia zadania w kontekście 
pozyskanych środków z budżetu UE. 

Z poważaniem
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Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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