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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 15 lipca 2021 r.

Znak sprawy: DDP-6.054.46.2021

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Beniamina Godylę na 24 posiedzeniu Senatu w dniu 
27 maja 2021 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej nr 11 w miejscowościach 
Sowczyce i Łomnica, przedstawiam informacje w sprawie.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w miarę możliwości 
technicznych, prawnych, organizacyjnych i finansowych, prowadzą działania mające na celu ciągłe 
podnoszenie jakości infrastruktury drogowej. Z uwagi na konieczność zapewnienia celowości wydatkowania 
środków publicznych, działania te są realizowane z uwzględnieniem ich efektów dla funkcjonowania całości 
sieci dróg w kraju w wieloletniej perspektywie czasowej. Kierowanie do realizacji zadań w obszarze 
infrastruktury drogowej opiera się na obiektywnych kryteriach, które pozwalają na efektywne wykorzystanie 
ograniczonych środków finansowych i umożliwiają podejmowanie działań w pierwszej kolejności 
na odcinkach dróg wymagających najpilniejszych interwencji. 

Dla drogi krajowej nr 11 w miejscowościach Sowczyce i Łomnica, po przeanalizowaniu zidentyfikowanych 
potrzeb i dostępnych możliwości, za optymalne i docelowe rozwiązanie uznano wybudowanie obwodnicy 
Olesna z obejściem wymienionych miejscowości w ciągu drogi ekspresowej S11. Obecny odcinek DK 11 
stanie się drogą samorządową, a zastąpienie go obwodnicą wpłynie na ograniczenie ruchu na terenach 
zabudowanych, a przez to na zwiększenie komfortu mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu. Zakończenie budowy obwodnicy Olesna w ciągu S11 jest przewidywane na 2022 rok.

Reasumując, z uwagi na planowane oddanie do użytkowania obwodnicy Olesna nie jest uzasadnione 
finansowanie ze środków budżetu państwa budowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w ciągu 
zastępowanego odcinka istniejącej DK 11 na terenie miejscowości Sowczyce i Łomnica. Jednakże, przepisy 
umożliwiają realizację zadań w ciągu dróg krajowych z inicjatywy samorządu i ze środków samorządowych – 
w przypadku chęci realizacji omawianych zadań przez samorząd, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, jako aktualny zarządca drogi, udzieli niezbędnego wsparcia merytorycznego.

Jednocześnie zapewniam, że MI dokłada wszelkich starań, by najpilniejsze potrzeby transportowe 
w obszarze dróg były realizowane w jak najkrótszym czasie, z uwzględnieniem efektów poszczególnych 
przedsięwzięć dla całej sieci i z zapewnieniem celowości wydatkowania środków publicznych.

Z poważaniem
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Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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