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Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 grudnia br., przy którym przekazano interpelację Pana posła Pawła 
Papke dotyczącą realizacji zadania budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk – Knyszyn oraz drogi krajowej nr 
8 na odcinku Białystok – Augustów (interpelacja nr 8569), przedstawiam poniżej stanowisko w 
przedmiotowej sprawie. 

Należy pamiętać, że realizacja inwestycji drogowej uzależniona jest od wpisania odpowiedniego tytułu 

inwestycyjnego do Programu i zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Rada Ministrów 

przyjmując odpowiednią uchwałę 8 września 2015  r. przeznaczyła na realizację inwestycji drogowych 107 

mld zł. Środki te są dalece niewystarczające na wywiązanie się ze wszystkich przyjętych zobowiązań 

zapisanych w Programie, bowiem realizacja umieszczonych w nim przedsięwzięć infrastrukturalnych wymaga 

zapewnienia blisko 200 mld zł. Niemniej MIiB podejmuje w miarę możliwości finansowych działania, mające 

na celu ostateczną realizację przedsięwzięć uznanych za pilne. 

W związku z tym przebudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od Białegostoku do Augustowa nie została ujęta 

w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ustanowionym uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. Dla zadania prowadzone są obecnie prace przygotowawcze 

związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem opinii i decyzji administracyjnych 

wymaganych przepisami prawa.  

Jednocześnie, w ramach Programu przewidywana jest realizacja zadania polegającego na budowie drogi 

ekspresowej S-61, która w swoim założeniu jako droga szybkiego ruchu ma przejąć ruch tranzytowy na terenie 

Polski północno-wschodniej, tym samym odciążając drogę krajową nr 8 na odcinku na północ od Białegostoku. 

Dodatkowo uzupełniono sieć dróg szybkiego ruchu o drogę ekspresową S-16 pomiędzy S-19 (Knyszyn) a 

S61 (Ełk), co było uzasadnione zapewnieniem ciągłości szlaku Via Carpatia na terenie Polski poprzez 

drogi klasy S. Nowy fragment drogi S16 zwiększy dostępność obszaru województwa warmińsko-

mazurskiego z kierunku wschodniego i południowego, a także stanowić będzie znaczne ułatwienie dla 

transportu międzynarodowego, zwłaszcza na kierunku Białoruś – polskie porty bałtyckie, Białoruś – 

Obwód Kaliningradzki. Zadanie to dopiero będzie przygotowywane do realizacji stąd za wcześnie jest 

mówić o wariantach przebiegu drogi włącznie z analizami jej oddziaływania na środowisko oraz horyzoncie 

czasowym realizacji.  

Chciałbym podkreślić, że obecny rząd przykłada wielką wagę do rozważnego i skutecznego rozwiązania 

problemów z obszaru transportu drogowego, mając jednocześnie na uwadze dostępne na ten cel środki 

finansowe.   

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Szmit 

Podsekretarz Stanu 


