Urząd Miejski w Słupsku

Słupsk, dn. 01.10.2018

pl. Zwycięstwa 3
76-„200 Słupsk

ZF-RPF-I.1431.12.2018

Pomorskie Stowarzyszenie
„Nasze Środowisko”

W
odpowiedzi
na
wniosek
z
dnia
19
września
2018
r.
o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej realizacji V etapu ringu połączenia ul. Portowej (DK21) i ul. Kaszubskiej (DW213) poniżej przedstawiam
informacje w tym zakresie.
1) „jaki został poniesiony do tej pory koszt wykonania dokumentacji, w jakiej
wysokości pozyskano dofinansowanie (podać źródło, procent dofinansowania)”
W ramach projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego
obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” wykonano program funkcjonalno –
użytkowy dla zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej północnej i centralnej
części MOF Słupska poprzez budowę połączenia DK21 z DW213 wraz z budową
nowego połączenia Niewiarowa i Słupska bądź Siemianic i Słupska”. Koszt
wykonania dokumentacji wynosi 89 544,00 zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia
realizowanego w ramach POPT 2007-2013 wynosiło 90% (w tym 85% środki EFRR,
10% budżet państwa).
2) „do kiedy określony jest termin ważności dokumentacji”
Nie sporządzono dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, a jedynie jak
wskazano powyżej program funkcjonalno - użytkowy.
3) „czy podjęto już jakieś działania celem regulacji stanu prawnego dotyczącego
nieruchomości na przebiegu inwestycji, podać działania, kwoty”
Nie podjęto działań ponieważ inwestycja jest planowana do realizacji
w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych. Ewentualne wywłaszczenia zatwierdzane będą
decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Dotychczas z uwagi na
brak potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji nie występowano
o ZRID.
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4) „jaki jest szacowany koszt wykonania inwestycji”
Szacuje się, że koszt realizacji inwestycji V etapu ringu na terenie Miasta
Słupska wyniesie ok. 33 mln zł.
5) „jakie podjęto kroki celem uzyskania porozumienia międzygminnego celem
realizacji inwestycji udostępnienie pism i odpowiedzi”
Dotychczas nie zawarto porozumienia międzygminnego polegającego na
partycypacji finansowej innej jst w budowie V etapu ringu na terenie miasta.
Jednocześnie nie wyklucza się dalszej współpracy z Gminą Słupsk na etapie
projektowania V-VII etapu wewnętrznej obwodnicy miasta Słupska. Jednakże
przebieg dalszych etapów ringu, dla których nie sporządzono dokumentacji
technicznej zależeć będzie m.in. od uzgodnień z Ministerstwem Obrony Narodowej
w zakresie przekazania części terenów jednostki wojskowej w celu umożliwienia
domknięcia połączenia od strony wschodniej.
6) „jaki zaproponowano montaż finansowy inwestycji z podziałem na kwoty
i udział procentowy”
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zaproponowano montażu
finansowego, ponieważ ze względu na brak dostępnych zewnętrznych źródeł
finansowania, inwestycja musiałaby być w całości finansowana ze środków budżetu
miasta Słupska. Jak wyjaśniano w poprzednich odpowiedziach na Państwa wnioski o
udzielenie informacji publicznej dotyczące kontynuacji budowy wewnętrznego
ringu miejskiego, obecnie brak jest dostępnych zewnętrznych źródeł finansowania
inwestycji. Niestety z uwagi na zapisy RPO WP 2014-2020 nie jest możliwe ujęcie
kontynuacji budowy ringu w ZPT i ubieganie się o dofinansowanie przedmiotowej
inwestycji w ramach działania 9.3 Regionalna infrastruktura drogowa. Wynika to z
faktu braku uruchomienia trybu konkursowego i alokacji dla tego typu
przedsięwzięć. Ponadto ze względu na fakt, iż przebieg V etap ringu nie będzie
stanowić drogi krajowej, inwestycja nie kwalifikowała się także do wsparcia w
ramach Działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich
leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu
drogowego PO IiŚ 2014-2020.
Kwestia dofinansowania kontynuacji budowy ringu w ramach RPO WP 20142020 była wielokrotnie poruszana podczas spotkań Prezydenta Miasta Słupska z
Marszałkiem Województwa Pomorskiego, a także przy okazji współpracy przy
opracowaniu Memorandum w sprawie programu rządowego dla subregionu
słupskiego. Także w dokumencie pn. „Zarys Programu Rządowego dla Ziemi
Słupskiej w związku z budową Bazy Obrony Przeciwrakietowej w Redzikowie”
opracowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ujęto listę
najważniejszych przedsięwzięć postulowanych do wsparcia przez stronę rządową, a
w niej m.in. zadanie „Kontynuacja budowy ringu miejskiego etap IV-VII
(dopełnienie i spięcie) - budowa obejścia północnego, wschodniego i południowego
Miasta Słupska”.
Ponadto informuję, że w 2016 roku Miasto Słupsk zgłosiło w ramach
konsultacji społecznych uwagi do Projektu Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa pomorskiego 2030, które m.in. dotyczyły postulatów Miasta w
zakresie zmiany przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Słupska.
Miało to na celu podniesienie rangi dróg wchodzących w skład m.in. wewnętrznego
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ringu miejskiego i zwiększenie ewentualnych szans na pozyskanie zewnętrznego
dofinansowania. Jednocześnie zaznaczam, że w przypadku pojawienia się nowych
źródeł finansowania inwestycji drogowych miasto dołoży wszelkich starań, aby
aplikować o środki na kontynuację budowy wewnętrznej obwodnicy Miasta Słupska.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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