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„Szanowny Panie Marszałku,
zgłaszam na VI Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego interpelację
w sprawie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 521 wraz z budową przeprawy
mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce.
Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji trzy Duże Projekty Infrastrukturalne,
które otrzymają dofinansowanie ze środków Program Współpracy Transgranicznej
POLSKA-ROSJA 2014-2020. Na ich wdrażanie zostanie przeznaczone około 12,5 mln euro
ze środków Unii Europejskiej oraz 3,4 mln euro z wkładu finansowego Federacji Rosyjskiej
do Programu.
Wybrano następujące projekty:
• Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj
i Malbork (Etap 2);
• Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania
dziedzictwa kulturowego
• Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy
mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce.
Wszystkie umowy o dofinansowanie z beneficjentami Dużych Projektów
Infrastrukturalnych, wybranymi w procedurze bezpośredniej, powinny zostać podpisane do
końca czerwca 2019 roku. W przypadku projektu „Budowa nowego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości
Bartoszyce”, występują następujące dane:
• Beneficjent wiodący: Województwo Warmińsko-Mazurskie (Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie)
• Pozostali beneficjenci: Administracja Gminy Miejskiej „Miejski Dystrykt Gusiew”.
• Całkowity budżet projektu: 8 mln euro.
• Wnioskowana kwota dofinansowania: 7,2 mln euro.
•
Zakres projektu: W ramach projektu planowana jest budowa mostu wraz z budową
nowego odcinka drogi po polskiej stronie granicy oraz remont ulic i chodników
w miejscowości Gusiew po stronie rosyjskiej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy
dostępności do przejścia granicznego Bezledy - Bagrationowsk oraz rozwoju sieci
transportowej w obszarze przygranicznym.
Projektowana droga wojewódzka nr 512 zlokalizowana jest na terenie miasta
Bartoszyce, w powiecie bartoszyckim, na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.
Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej ul. Poniatowskiego oraz po terenie
niezabudowanym, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczony jest pod zabudowę. Według kosztorysu inwestorskiego z czerwca 2017 roku
ogólna wartość robót netto wynosiła 30 674 788,62 złotych, natomiast wartość brutto
wyniosła 37 729 990,00 złotych. Zbiorcze zestawienie kosztów kształtowało się następująco
(PLN):
• Branża drogowa 10 297 724,21
• Branża mostowa. Obiekt mostowy na rzece Łynie 14 939 608,76
• Budowa kanalizacji deszczowej 2 835 104,89

• Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 194 925,83
• Przebudowa sieci gazowej 829 775,49
• Przebudowa sieci wodociągowej 180 164,62
• Przebudowa sieci ciepłowniczej 600 936,97
• Budowa oświetlenia drogowego 465 482,12
• Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 294 493,78
• Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 36 571,95
Szanowny Panie Marszałku, w związku z powyższym interesują mnie następujące
kwestie:
• czy Zarząd Województwa sporządził już aktualny kosztorys inwestorski?
• jaka jest aktualna wartość robót netto i brutto?
• czy zabezpieczone są środki na realizację przedmiotowego projektu?
• jakie są źródła sfinansowania całej inwestycji?
• jaki jest harmonogram realizacji przedmiotowego projektu?
Proszę o odpowiedź na piśmie”.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Kazimierczuk

