Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego
na 70. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 lutego 2011 r.
Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze!
Zwrócili siê do mojego biura przedsiêbiorcy z Bia³egostoku, wskazuj¹c na istotne bariery rozwoju
w³asnych firm, a tak¿e rozwoju województwa podlaskiego. Jedn¹ z podstawowych przyczyn tego stanu
rzeczy jest ograniczona dostêpnoœæ komunikacyjna. Widoczna jest ona zw³aszcza w przypadku stolicy
województwa, miasta Bia³ystok, a z uwagi na ostatnie decyzje zwi¹zane z planowanym ograniczeniem
budowy trasy S8 jedynie do odcinków Je¿ewo – Choroszcz – Bia³ystok oraz obwodnicy Zambrowa i Wiœniewa w skierowanym do konsultacji projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015
budzi zwiêkszone obawy o przysz³¹ dostêpnoœæ komunikacyjn¹ miasta. Ju¿ w ubieg³ym roku zapad³y
decyzje o pominiêciu Bia³egostoku podczas ustalania przebiegu tak zwanej Via Baltica. Oddali³o to
w czasie mo¿liwoœæ szybkiego kolejowego po³¹czenia z centrum Polski.
Istotne zastrze¿enia co do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 maj¹ te¿
jednostki samorz¹du terytorialnego (Rada Powiatu w Zambrowie, Rada Miejska w Sokó³ce oraz Sejmik
Województwa Podlaskiego). Wyrazi³y one sprzeciw dotycz¹cy przesuniêcia przebudowy drogi S8 Wyszków – Bia³ystok (bez odcinków Je¿ewo – wêze³ Choroszcz i obwodnicy miejscowoœci Zambrów i Wiœniewo) do inwestycji rezerwowych.
Podkreœlenia wymaga fakt, i¿ projektowana trasa ekspresowa S8 na terenie województwa podlaskiego ma ju¿ prawomocn¹ decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach, zgodê na realizacjê przedsiêwziêcia, zaœ w 2011 r. wojewoda podlaski ma wydaæ zezwolenie na realizacjê inwestycji drogowej, które
umo¿liwi rozpoczêcie prac budowlanych. Ponadto wskazaæ nale¿y, i¿ w obecnym stanie trasa S-8 jest
tras¹ niebezpieczn¹, na której corocznie ma miejsce kilkadziesi¹t wypadków i nawet kilkaset kolizji drogowych. Przebudowa wymienionej trasy zgodnie z pierwotnymi za³o¿eniami znacznie poprawi³aby bezpieczeñstwo ruchu drogowego.
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma strategiczne znaczenie dla ca³ego województwa podlaskiego,
jak równie¿ dla ruchu tranzytowego w ca³ej Polsce i w tej czêœci Europy. Nierealizowanie jej b¹dŸ te¿ realizacja w znacznie okrojonym zakresie mo¿e doprowadziæ do trwa³ego wykluczenia tej czêœci kraju, gdy
idzie o rozwoju Polski, do zahamowania procesu integracji województwa podlaskiego z pozosta³¹ czêœci¹
kraju i do ograniczenia mo¿liwoœci pañstwa w prowadzeniu polityki transgranicznej. Nierealizowanie
tych przedsiêwziêæ mo¿e w istotny i decyduj¹cy sposób wp³yn¹æ na marginalizacjê nie tylko województwa podlaskiego, ale i ca³ej Polski Wschodniej oraz uniemo¿liwiæ jej prawid³owy i zrównowa¿ony rozwój.
Bior¹c to pod uwagê oraz fakt, i¿ dostêpnoœæ komunikacyjna ma kluczowe znaczenie dla rozwoju
podlaskich przedsiêbiorstw, zwracam siê do Pana Premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Dlaczego w przygotowanym projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 pominiête zosta³y inwestycje modernizacji miêdzynarodowego szlaku komunikacyjnego w Polsce
pó³nocno-wschodniej, co spowoduje dalsz¹ marginalizacjê tej czêœci Polski, a w szczególnoœci miasta Bia³egostoku, drugiego co do wielkoœci miasta we wschodniej czêœci Polski, ograniczaj¹c jego znaczenie jako
wa¿nego punktu tranzytowego i transgranicznego na kierunkach wschód – zachód i pó³noc – po³udnie?
2. Czy mo¿liwe jest wprowadzenie zmian do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2011–2015, które polegaæ bêd¹ na realizacji inwestycji zwi¹zanych z budow¹ przedmiotowej trasy
w pierwotnie ustalonym terminie i zakresie?
3. Czy i kiedy zostanie zrealizowana inwestycja drogowa trasy S8 w pe³nym zakresie?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski

