Apel Rady Miejskiej w Słupsku
do Premiera RP, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, słupskich parlamentarzystów,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, marszałków i wojewodów
Województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S-11
Rada Miejska w Słupsku mając na uwadze interes społeczny i ekonomiczny
społeczeństwa Pomorza Środkowego negatywnie odnosi się do obecnych planów przebiegu
drogi ekspresowej S-11.
Droga ekspresowa S-11 w założeniach ma pełnić rolę środkowopomorskiego
korytarza komunikacyjnego, a także poprzez sensowne poprowadzenie jej przebiegu –
aktywizować na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej całe Środkowe Wybrzeże i ścianę
zachodnią Województwa Pomorskiego (komunikacyjnie zdegradowaną).
Niestety, wbrew oczekiwaniom podjęto działania, które w naszej ocenie mogą
skutkować wykluczeniem komunikacyjnym dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Słupsk
oraz innych miejscowości (min. Ustka, Biały Bór, Miastko, Bytów, Kępice).
Realizacja tego projektu
oznaczać będzie dalszą degradację i odrzucenie
komunikacyjne Subregionu Słupskiego, powiększenie obszarów biedy i społecznogospodarczego zacofania. Nadal Miasto Słupsk i pozostałe ośrodki miejskie zachodniej ściany
Województwa Pomorskiego pozostaną w trudnej sytuacji pod względem dostępności
komunikacyjnej.
Drogą ekspresową S-11 pojadą jej użytkownicy do Koszalina i Kołobrzegu - będzie
to podstawą dynamicznego rozwoju tych terenów, gdyż w strefie korytarza komunikacyjnego
przyszłej drogi z pewnością będą lokalizowały się podmioty gospodarcze, chcące zatrudnić
wielu mieszkańców regionu.
Zmieni się prawdopodobnie demografia terenów objętych oddziaływaniem tej drogi,
gdyż młodzi ludzie mając realne możliwości pozyskania pracy będą chcieli osiedlać się w
takim miejscu i zakładać swoje rodziny.
Funkcjonowanie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej będzie ulegało dalszej
marginalizacji, w skutek rozwoju podstrefy w Koszalinie, gdyż właśnie tam, drogą
ekspresową S-11 przyjadą przyszli inwestorzy, pozostawiając Subregion Słupski w biedzie
i zacofaniu gospodarczym.
Budowa drogi ekspresowej jest kosztowna, a jej klasa techniczna niewspółmierna
w stosunku do obecnych i przyszłych potrzeb, gdyż w opracowaniu eksperckim pn. Studium
dróg szybkiego ruchu w Polsce, jakie zostało zrealizowane na zlecenie GDDKiA przez
pracowników Politechniki Warszawskiej z Katedry Inżynierii Dróg i Mostów, kierownik
zespołu dr Brzeziński napisał, że biorąc pod uwagę
przeprowadzone badania
średniodobowych rocznych wskaźników ruchu, droga w formule drogi ekspresowej powinna
kończyć się w Pile. Budowanie tej drogi dalej na północ, a przynajmniej w takim
zaproponowanym przebiegu, nie ma uzasadnienia ekonomicznego (gdyby miała zostać
poprowadzona tylko do Koszalina i Kołobrzegu).

Droga ekspresowa S-11 oddziaływuje w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego
jedynie w promieniu 50 km od zasadniczego jej korytarza. Reszta terenów pozostaje
zdegradowana społecznie i gospodarczo, nie posiadając korzystnych wskaźników dostępności
komunikacyjnej. Europejskie normy wykorzystywane przy planowaniu budowy dróg
szybkiego ruchu wskazują, że projektowanie takich dróg powinno odbywać się
z zachowaniem zasady dojazdu do węzła, przyjmując odległość nie większą niż 50 km.
Najbardziej uczciwym rozwiązaniem tego problemu dla wszystkich mieszkańców
Pomorza Środkowego byłoby przeprojektowanie przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S-11,
poprzez przeniesienie głównego węzła do Białego Boru. Takie działanie stworzyłoby
możliwości dalszej realizacji inwestycji w oparciu o drogę krajową DK 11 oraz drogę
krajową DK 21, podnosząc ich klasę techniczną do standardu dróg dwujezdniowych
głównych przyspieszonych, dopasowanych do obecnych i przyszłych potrzeb. Według nas
to jedyne rozsądne i uczciwe rozwiązanie.
Dzisiaj planowana do realizacji droga ekspresowa S-11 jest tematem, który dzieli
społeczność Pomorza Środkowego. Jednym stwarza możliwości i warunki dynamicznego
rozwoju, drugim zaś funduje biedę, nędzę i degradację.
Dlatego też Apelujemy do Pani Premier, Pana Ministra Infrastruktury
i Budownictwa o wstrzymanie finansowania rozbudowy drogi ekspresowej S-11 w takim
przebiegu, który w sposób jednostronny patrzy na problematykę rozwoju społecznogospodarczego Pomorza Środkowego.
Wnosimy o wprowadzenie korekty jej przebiegu oraz zakresu przyszłej inwestycji,
zgodnie z naszą uczciwą propozycją.
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