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Pan  
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Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na interpelację nr 16353 z dnia 20 października br. Pani poseł Marii Janyskiej  
w sprawie budowy drogi S11, uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia. 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, chcąc w sposób maksymalny wykorzystać dostępne środki 
na realizację sieci dróg krajowych podjęło działania, których efektem było m.in. zwiększenie limitu 
środków dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) z kwoty 
107 mld złotych na 135 mld złotych, o czym w swej interpelacji pisze Pani poseł.  W ramach kwoty 
nowego limitu znalazły się wydatki przede wszystkim na inwestycje będące w realizacji lub w przetargu 
oraz takie, co do których minister właściwy do spraw transportu  podjął decyzję o skierowaniu do 
realizacji. Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 91/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. dodatkowe 
środki zostały skierowane na realizację nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie 
w Polsce Wschodniej. Chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element 
korytarza Via Carpatia oraz inwestycje wspierające w postaci odcinków autostrady A2  do Białej Podlaski 
oraz drogi ekspresowej S17. Dodatkowo, limitem objęte zostały inwestycje stanowiące dopełnienie 
ciągów. 

W odniesieniu do przytoczonej przez Panią poseł informacji o zabezpieczonych na 2018 r. środkach 
publicznych na budowę i utrzymanie dróg krajowych uprzejmie wyjaśniam, że wskazane w projekcie 
ustawy budżetowej na 2018 r. kwoty są limitami przyznanymi w ramach możliwych wydatków na 2018 r.: 

 w budżecie państwa w wysokości 4,26 mld zł w ramach corocznie dokonywanego procesu 
ustalania limitu środków budżetu państwa; 

 w ramach Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości 16,12 mld zł na wydatki związane 
z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych zgodnie z aktualnymi potrzebami wynikającymi 
z zaawansowania zadań inwestycyjnych oraz rozstrzygnięć przetargowych (często na dużo 
niższe niż zakładano kwoty).  

Należy pamiętać, że zapisy Programu określają limity, które są niezbędne do osiągnięcia celów 
dotyczących poprawy stanu polskiej sieci dróg krajowych w układzie wieloletnim. Wskazane kwoty 
roczne są projekcją wydatków i mogą ulegać zmianie w szczególności na skutek uzyskiwanych 
oszczędności na przetargach drogowych. Mniejsze od założonych wydatki na dany rok nie oznaczają 
ich zwolnienia a jedynie przesunięcie w czasie. Program zakłada finansowanie zadań w ramach limitu 
135 mld zł do 2025 r.    

W odniesieniu do drogi ekspresowej S11 uprzejmie informuję, że w dnia 27 lipca br. zostały podpisane 
Aneksy do Programów Inwestycji oraz Program Inwestycji dotyczące drogi ekspresowej S11 na odcinku od 
Szczecinka do Poznania. Ponadto, w dniu 24 października br. podpisany został Program Inwestycji  
pn: „Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek. Etap I – proces przygotowawczy”. Programy 
dotyczą kontynuacji prac przygotowawczych dla poszczególnych odcinków realizacyjnych ww. ciągu S11. 
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W odniesieniu do drugiego pytania, inwestycje polegające na budowie obwodnicy Piły i Ujścia oraz 
obwodnicy Obornik znajdują się na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach (DŚU). 

Obecnie, w związku z brakiem odpowiednich decyzji administracyjnych, w tym przede wszystkim DŚU resort 
infrastruktury i budownictwa nie jest w stanie podać dokładnego harmonogramu realizacji ww. zadań. 
Jednakże zgodnie z szacunkami GDDKiA zadania te będą mogły być realizowane w przyszłej perspektywie 
finansowej. 

Planowane wydatki w ramach Krajowego Funduszu Drogowego koniczne obecnie do zapewnienia na 
budowę ww. wskazanych w interpelacji zadań szacowane są łącznie na poziomie 1 233 101,1 tys. zł. 

Z wyrazami szacunku 

Marek Chodkiewicz 

Podsekretarz Stanu 

 


