Ważny odcinek S6 z unijnym dofinansowaniem
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Ponad pół miliarda złotych z
Programu Infrastruktura i Środowisko wesprze budowę drogi ekspresowej S6 na
Pomorzu Zachodnim. W Szczecinie umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrum Unijnych Projektów
Transportowych.

Umowa o dofinansowanie dotyczy prawie 55-kilometrowego odcinka Goleniów –
Kiełpino. – Droga już jest budowana, a podpisane dokumenty potwierdzają
przyznanie dotacji. Dofinansowanie unijne jest pewne – wyjaśnił wiceminister
rozwoju Witold Słowik. Umowę podpisali Jacek Gryga p.o. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Przemysław Gorgol p.o. Dyrektora Centrum
Unijnych Projektów Transportowych.
– W realizacji bardzo ambitnego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-2023, którego wartość decyzją rządu została zwiększona do 135 mld zł, ważną
rolę odgrywają fundusze europejskie. Jesteśmy dumni, że Polska jest dziś liderem
we wdrażaniu środków Unii Europejskiej z perspektywy 2014-2020, a spośród
wszystkich sektorów najbardziej zaawansowany jest sektor transportu – ocenia
wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz. Przypomina również
o realizowanym połączeniu zespołu portów Szczecin – Świnoujście z południową
granicą Polski. – Jesteśmy zdeterminowani by cała trasa funkcjonowała w 2022 r., a
już z końcem 2018 r. na odcinku Szczecin – autostrada A4 – wskazuje.
Dofinansowanie unijne dla budowy odcinka S6 – Goleniów – Kiełpino wyniesie 537,7
mln złotych przy całkowitej wartości projektu 1,181 mln złotych. – Po podpisaniu tej
umowy będziemy mieli zakontraktowane w umowach o dofinansowanie 57 proc.
całej alokacji na obecną perspektywę wydatkową UE. Potwierdza to, że GDDKiA jest
liderem w wykorzystywaniu środków unijnych. Obecnie w realizacji i przetargu jest
około 2000 km dróg, z tego ponad 1000 km ma już umowy o dofinansowanie – mówi
Jacek Gryga p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
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To już czwarta umowa o dofinansowanie podpisana w tym roku dla inwestycji
GDDKiA w województwie zachodniopomorskim. – Środki unijne wspierają również
realizację pozostałych odcinków S6 i obwodnicy Wałcza w ciągu S10, czyli niemal
wszystkich naszych dużych inwestycji, łącznie to ponad 1,8 miliarda złotych
dofinansowania – dodaje Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. W
województwie zachodniopomorskim GDDKiA realizuje obecnie ponad 180 km dróg o
łącznej wartości ponad 4,6 miliarda złotych.
Droga ekspresowa S6 od Goleniowa do Kiełpina podzielona jest na 3 odcinki
realizacyjne: Goleniów - Nowogard, Nowogard – Płoty i od Płoty – Kiełpino. Łącznie
to 54,5 kilometra dwujezdniowej drogi ekspresowej z 6 węzłami drogowymi, parą
Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodem Utrzymania drogi ekspresowej.
Wymienione powyżej odcinki to część drogi S6 Goleniów – Koszalin budowanej w
województwie zachodniopomorskim. Cała trasa ma długość 140 km i rozpoczyna się
od drogi S3 (węzeł Goleniów Północ), a kończy na wschód od Koszalina (za
Sianowem). Wartość inwestycji, które składają się na te 140 km to około 3,5 mld zł,
a dofinansowania unijnego – 1,5 mld zł. Nowa droga ekspresowa będzie miała
częściowo zupełnie nowy przebieg i będzie prowadziła w pobliżu Kołobrzegu. S6
wyprowadzi ruch tranzytowy ze wszystkich miejscowości, przez które prowadzi
obecna droga krajowa. Droga będzie bezkolizyjna i zapewni znacznie większy
komfort jazdy kierowcom, przy krótszym czasie przejazdu.
Budowa drogi S6 Goleniów – Koszalin rozpoczęła się wiosną tego roku, a w ubiegłym
ruszyły roboty na obwodnicy Koszalina i Sianowa. Obecnie na całej trasie trwają już
zasadnicze roboty budowlane. Prowadzone są prace ziemne, wznoszone są
wiadukty, mosty i estakady. Wzmacniane jest podłoże, a na niektórych fragmentach
wykonano już pierwsze warstwy nawierzchni drogi (podbudowy bitumiczne).
Zakończenie realizacji drogi S6 Goleniów-Koszalin planowane jest w 2019 roku.
– Cieszę się, że tak ważne dla Zachodniopomorskiego węzły komunikacyjne są dziś
wielkim placem budowy. Dzisiejsza uroczystość to zapewnienie, że to oczekiwane w
regionie połączenie dwóch największych miast – Szczecina i Koszalina, zostanie
zrealizowane zgodnie z planem – podsumowuje Krzysztof Kozłowski, wojewoda
zachodniopomorski.
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