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Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku, 

W nawiazaniu do oświadczenia Pana Senatora Krzysztofa Brejzy z dnia 19 lutego 2021 r. przekazanego do 
Ministra Infrastruktury pismem BPS/043-21-830/21 z dnia 23 lutego 2021 r., poniżej przekazuję odpowiedzi 
na zadane pytania. 

Uprzejmie informuję, iż w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030 powstanie 100 
zadań na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o wysokich parametrach 
technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Zakończenie realizacji wszystkich zadań 
znajdujących się na liście Załącznika nr 1 do projektu Programu planowane jest na rok 2030. 

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do przyjęcia Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-
2030 przez Radę Ministrów. Zakończyły się już konsultacje społeczne, konsultacje raportu oddziaływania 
na środowisko oraz uzgodnienia międzyresortowe. Program zyskał już akceptację Komitetu Stałego Rady 
Ministrów i oczekuje na przyjęcie przez Radę Ministrów w formie uchwały.

Proces przygotowania inwestycji drogowej obejmuje opracowanie szeregu dokumentów oraz uzyskanie 
decyzji administracyjnych. Pierwszym etapem przygotowania inwestycji jest opracowanie Studium 
Korytarzowego (SK), które służy wstępnej ocenie zasadności budowy drogi i pozwala na podjęcie decyzji 
o dalszym prowadzeniu prac. W kolejnym etapie opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe (STEŚ), które pozwala na określenie preferowanego wariantu drogi, obejmuje opracowanie 
ogólnych założeń projektowych. Na tym etapie przeprowadzane są również spotkania z lokalną 
społecznością. Dla części zadań opracowywane jest STEŚ z elementami Koncepcji Programowej (KP), 
nazywane wtedy STEŚ-R. Najkorzystniejszy wariant wybrany na etapie STEŚ określany jest we wniosku 
o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU, decyzja środowiskowa). W przypadku STEŚ-
R złożenie wniosku kończy I etap, a praca nad II etapem toczy się równolegle z uzyskiwaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozwala to skrócić łączny czas niezbędny na przygotowanie 
inwestycji. Dla większości zadań zawartych w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030 
założono możliwość realizacji kolejnego etapu w trybie postępowania Projektuj i Buduj (P&B). Wykonawca 
opracowuje potrzebną dokumentację, składa wniosek o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację 
Inwestycji Drogowej), a po jej otrzymaniu rozpoczyna prace w terenie. 

Łączny czas potrzebny na przygotowanie i realizację inwestycji drogowej to od 100 do około 116 miesięcy. 
Należy pamiętać, iż dla części zadań zawartych w Programie prowadzone były już wcześniej prace 
przygotowawcze w innych trybach, lub ich zakres oddziaływania środowiskowego nie wykracza poza jedną 
gminę. W takich przypadkach kolejność opracowywania poszczególnych elementów prac przygotowawczych 
może przebiegać w innym trybie.  

Uprzejmie informuję, iż nie jest możliwe określenie statusu zadań jako „posiadających w pełni gotową 
dokumentację środowiskową i budowlaną” ze względu na różne tryby prowadzenia prac przygotowawczych. 
Poniżej przekazuję zbiorczą informację o zaawansowaniu zadań zawartych w Programie znajdujących się 
na etapie przygotowawczym: 



 3 zadania są na etapie planowanego rozpoczęcia prac przygotowawczych

 1 zadanie jest na etapie studium korytarzowego

 65 zadań jest na etapie dokumentacji STEŚ 

 7 zadań jest na etapie dokumentacji projektowej (innej np. geologia)

 8 zadań jest na etapie wniosku o wydanie DŚU

 3 zadania są na etapie Koncepcji programowej

 10 zadań jest na etapie przetargu na wybór wykonawcy. 

W odpowiedzi na drugie pytanie, pragnę poinformować, iż 3 zadania są już na etapie budowy (po 
zawarciu umowy z wykonawcą). Prowadzone są prace związane z m.in. przygotowaniem terenu 
inwestycji, wycinkami, przygotowaniem projektu budowlanego oraz uzyskaniem decyzji ZRID 
(Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). 

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury 
Rafał Weber

Sekretarz stanu

Dokument podpisany elektronicznie.
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