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

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pismem prezydenta miasta Chełm w sprawie sfinansowania ze środków rządowych

przebudowy drogi krajowej nr 12 (E373) w granicach administracyjnych miasta Chełm – miasta na
prawach powiatu w niniejszym oświadczeniu wyrażam najwyższe poparcie dla przedstawionej
prośby.

Pragnę podkreślić, iż przebiegająca przez Chełm droga krajowa nr 12 jest ważną dla transporto-
wej mapy kraju trasą komunikacyjną prowadzącą równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z
Niemcami do granicy z Ukrainą. Odcinek miejski tej drogi wybudowany na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych ubiegło wieku znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicz-
nym i wymaga pilnego kapitalnego remontu. Ekspertyzy wykazują, iż doraźna likwidacja zniszczeń
nawierzchni nie znajduje już technicznego i ekonomicznego uzasadnienia. Brak zdecydowanych
działań w zakresie przebudowy miejskiego odcinka drogi, który posiada status drogi głównej, może
spowodować konieczność całkowitego zamknięcia ruchu pojazdów o wysokim tonażu na terenie
Chełma.

Miasto Chełm jest zarządcą wspomnianej drogi, zaś jej właścicielem jest Skarb Państwa. Roczne
dochody własne miasta wynoszą nieco ponad 50 milionów zł. i z trudem pokrywają niezbędne wy-
datki bieżące. Dlatego miasto Chełm nie było, nie jest i nie będzie w stanie w najbliższej przyszłości
sfinansować z własnych środków przebudowy odcinka miejskiego tej drogi, której koszt szacowany
jest na około 200 milionów zł. Miasto podejmowało wysiłki zmierzające do pozyskania środków
zewnętrznych na przebudowę wspomnianej drogi, ale niestety zakończyły się one niepowodzeniem.

Z tego względu proszę Pana Ministra o przychylenie się do prośby prezydenta miasta Chełm o
zabezpieczenie w budżecie państwa na lata 2013–2014 w formie dotacji celowej dla miasta Chełm
kwoty 200 milionów zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi krajowej nr 12 w granicach admini-
stracyjnych miasta Chełm – miasta na prawach powiatu.
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