
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 36. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubuskiego, w tym w szczególności miesz-

kańców Strzelec Krajeńskich, a także kierowców podróżujących przez tę miejscowość drogą krajową nr 22, 

pragnę podnieść temat konieczności wybudowania obwodnicy miasta Strzelce Krajeńskie. 

Obecnie drogą krajową nr 22 przez Strzelce Krajeńskie każdej doby przejeżdża około ośmiu tysięcy sa-

mochodów, w tym auta ciężarowe o wadze dochodzącej do 40 ton. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest dewa-

stacja okolicznych budynków, w tym zabytkowych murów miejskich. Przede wszystkim zaś prowadzony 

przez środek miasta ruch ciężkich pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla tamtejszej ludności, w tym 

dzieci przemieszczających się do szkoły. 

Obecny stan techniczny nawierzchni drogi nr 22 w granicach miasta oraz tempo jej degradacji już dopro-

wadziły do znacznych utrudnień w przejezdności i ograniczeń w bezpieczeństwie ruchu. Dotychczasowe 

punktowo przeprowadzone remonty oraz miałowanie kostki nie są działaniami wystarczającymi do tego, aby 

zapobiec dalszej degradacji nawierzchni jezdni. 

Władze gminy, które w tym zakresie całkowicie popieram, w trosce o mieszkańców Strzelec Krajeńskich 

deklarują partycypację w kosztach opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dotyczą-

cego budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich, a ze względu na czasochłonność tego typu opracowań wska-

zują, iż prace należałoby rozpocząć najpóźniej w przyszłym roku. 

Do czasu podjęcia decyzji o budowie obwodnicy należałoby wymienić część nawierzchni wraz z podbu-

dową na drodze dojazdowej do miasta od strony Gorzowa Wielkopolskiego i Dobiegniewa. Chodzi o wymia-

nę kostki brukowej na asfalt. Zasadność takich działań potwierdza także wojewódzki konserwator zabytków. 

Podejmowane corocznie działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Zielonej Gó-

rze w zakresie remontu części nawierzchni z kostki i miałowania są niewystarczające wobec szybko postępu-

jącej degradacji nawierzchni drogi. 

Należy podkreślić, iż brak obwodnicy miasta stanowi istotne utrudnienie, jeśli chodzi o nowe inwestycje 

planowane do zlokalizowania na terenie miasta. Brak jednoznacznych decyzji o budowie obwodnicy miasta 

Strzelce Krajeńskie skutecznie hamuje jego rozwój i powoduje, że nie ma możliwości podejmowania działań 

związanych z zagospodarowaniem terenów przyległych do przyszłej obwodnicy (koncepcja). 

Ze względu na historyczny charakter zabudowy miasta Strzelce Krajeńskie nie ma technicznych możliwo-

ści poprawienia bezpieczeństwa i przepustowości drogi krajowej w mieście. 

Jest oczywiste, że droga krajowa nr 22 stanowi istotny szlak komunikacyjny dla ruchu pojazdów osobo-

wych oraz ciężarowych w ruchu tranzytowym w kierunku od zachodnich granic państwa do Gdańska i Grze-

chotek. Potwierdzają to między innymi prowadzone oraz planowane zadania inwestycyjne w ciągu drogi 

krajowej nr 22 w województwie pomorskim. 

Szanowny Panie Ministrze, starania o budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich rozpoczęto już w 2007 r. 

W maju tego roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy GDDKiA oddział w Zielonej Górze a gminą 

Strzelce Krajeńskie w sprawie współfinansowania opracowania koncepcji przebiegu obwodnicy Strzelec 

Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22 w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Porozumienie zostało dwukrotnie anektowane (aneks nr 1 z dnia 03 grudnia 2007 r. oraz aneks nr 2 z dnia 

28 października 2008 r.) w związku ze zwiększeniem kosztów opracowania dokumentacji oraz wydłużeniem 

terminu realizacji. 

Poniżej pozwalam sobie przedstawić pełną korespondencję i historię poruszanego tu problemu, aby poka-

zać wieloletnie starania i determinację władz gminy w tym zakresie. 

1) Pismem oznaczonym sygnaturą GDDKiA-O/ZG-P1-bo-070-4/6.1/2008 z dnia 08 września 2008 r. 

GDDKiA oddział w Zielonej Górze zaopiniowała pozytywnie wariant wynikowy planowanej obwodnicy 

miasta Strzelce Krajeńskie. 

2) Pismem oznaczonym sygnaturą GPM-0718/90/2008 z dnia 28 października 2008 r. przekazano do 



GDDKiA oddział w Zielonej Górze jeden egzemplarz dokumentacji „Projekt zmiany — Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie oraz koncepcja przebiegu 

obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 22 o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego”. 

3) Pismem oznaczonym sygnaturą GPM-0718/90/2008 z dnia 22 grudnia 2009 r. przekazano do GDDKiA 

oddział w Zielonej Górze uchwałę nr XLVII/338/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 

27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (z lokalizacją wariantowego przebiegu obwodnicy miasta Strzelce 

Krajeńskie). 

4) Zgodnie z porozumieniem z dnia 15 maja 2007 r. GDDKiA oddział w Zielonej Górze pokryła 50% 

kosztów opracowania dokumentacji (łączny koszt opracowania dokumentacji – 231 tysięcy 800 zł). 

5) Średni dobowy ruch pojazdów w mieście Strzelce Krajeńskie na drodze krajowej nr 22 (droga klasy GP 

– główna ruchu przyspieszonego) wynosi obecnie około siedmiu tysięcy pięciuset pojazdów (dane GDDKiA 

oddział w Zielonej Górze z 2005 r. – wartość SDR wynosiła siedem tysięcy dwieście osiem pojazdów, z 2010 

– wartość SDR wynosiła siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy pojazdy). 

6) W 2005 r. natężenie ruchu na tym samym odcinku drogi krajowej podawane przez dr Jamroza z Poli-

techniki Gdańskiej wyniosło około dziesięciu tysięcy pojazdów na dobę, a prognozowany przyrost natężenia 

ruchu wynosi rocznie około 8%. 

7) Pismem oznaczonym sygnaturą GPM.670.2.17.201.GR z dnia 08 listopada 2012 r. burmistrz Strzelec 

Krajeńskich wystąpił do GDDKiA z propozycją opracowania niezbędnych dokumentów związanych z przy-

gotowaniem dokumentacji projektowej obwodnicy miasta Strzelce Krajeńskie. 

8) Pismem oznaczonym sygnaturą GDDKiA-O/ZG-P1-kk-070-4/48/2012 z dnia 03 grudnia 2013 r. bur-

mistrz Strzelec Krajeńskich został poinformowany, że budowa obwodnicy nie jest ujęta w żadnym programie 

budowy dróg, w związku z czym nie zostało zapewnione finansowanie ani na prace przygotowawcze, ani na 

realizację inwestycji. Zawnioskowano również o uściślenie zasad dalszej współpracy (w tym zasad współfi-

nansowania). 

9) Pismem oznaczonym sygnaturą GPM.670.2.17.2012.GR z dnia 27 grudnia 2012 r. burmistrz Strzelec 

Krajeńskich podtrzymał gotowość do współpracy przy opracowaniu niezbędnych dokumentów związanych 

z przygotowaniem dokumentacji projektowej obwodnicy miasta Strzelce Krajeńskie. Burmistrz Strzelec Kra-

jeńskich zadeklarował gotowość współfinansowania opracowania studium techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego (STEŚ) w wysokości 50% poniesionych kosztów opracowania. 

10) Pismem oznaczonym sygnaturą GDDKiA-O/ZG-P1-ak-070-4/.1/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. 

GDDKiA nie wyraziła zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz na finansowanie przygotowania i realizacji inwestycji ze wzglę-

du na nieujęcie inwestycji w jakimkolwiek programie rozwoju lub przebudowy dróg krajowych oraz na ogra-

niczenie dostępnych środków finansowych na przygotowanie inwestycji w ramach obowiązującego Programu 

Budowy Dróg Krajowych. 

11) W związku z odmową współpracy przez GDDKiA oraz w związku z pogarszającym się w szybkim 

tempie stanem nawierzchni drogi w granicach administracyjnych miasta burmistrz Strzelec Krajeńskich pi-

smem oznaczonym sygnaturą GPM.670.2.15.2013.GR z dnia 26 marca 2013 r. zawnioskował o podanie in-

formacji na temat planowanych prac remontowych oraz zabezpieczonych środków finansowych związanych 

z utrzymaniem drogi w bieżących roku budżetowym. 

12) Pismem oznaczonym sygnaturą GDDKiA-O/ZG-Z-1-mt-4200-40/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. 

GDDKiA poinformowała, że: do Planu Działań na Sieci Drogowej w 2012 r. zgłoszony został remont odcin-

ka drogi krajowej nr 22 od km 87+014 do km 88+100 (Strzelce Krajeńskie – Licheń, realizacja zadania uza-

leżniona jest od przyznania środków finansowych na ten cel); w Planie Działań na Sieci Drogowej na lata 

2013–2015 w pozycji nr 556 ujęto zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Gorzów 

Wielkopolski – Strzelce Krajeńskie od km 64+778 do km 85+416 z włączeniem odcinka drogi obejmującego 

m. Przyłęg od km 79+066 do km 80+000”; planowany jest remont nawierzchni z kostki w zakresie 

1 tysiąca m
2
, miałowanie kostki w zakresie 144 tysiące m

2
 oraz bieżące usuwanie nierówności. 

Jak widać z powyższych informacji, dotychczas wykonywane i planowane prace są wyłącznie fragmenta-

ryczne i nie prowadzą do realnego rozwiązania problemu. Jedynym ratunkiem dla miasta, rozwiązaniem, 

które zapewnieni bezpieczeństwo jego mieszkańcom i podróżnym, jest wybudowanie obwodnicy Strzelec 

Krajeńskich. Jako senator RP, ale także jako mieszkanka województwa lubuskiego liczę na zrozumienie 

i przychylne odniesienie się do przedstawionego tu zagadnienia. 

 

 



Szanowny Panie Ministrze, jestem przekonana, że w momencie, gdy narażone jest zdrowie i życie ludzi, 

a miasta oraz dobra i zabytki historyczne są zagrożone dewastacją, należy działać najszybciej jak to jest moż-

liwe. W związku z tym proszę o informację, czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej planuje budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich oraz o poinformowanie mnie na jakim etapie są prace 

zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi krajowej nr 22. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 




