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W ciągu kilku dni zostanie
udostępniony do ruchu odcinek od Kołobrzegu do Koszalina o długości 44,2 km. Tym
samym kierowcy będą mogli korzystać z całego ciągu drogi S6 pomiędzy
Goleniowem a Koszalinem o długości 130 km.

Setki kilometrów nowych dróg na Pomorzu Zachodnim
W województwie zachodniopomorskim realizowanych jest około 200 km dróg o
wartości około 6,5 mld złotych. To rekord inwestycyjny w historii regionu. W PBDK
2014-2023 przewidziano tam łącznie realizację 300 km dróg za kwotę sięgającą 9
mld złotych. Dla porównania w perspektywie 2007-2014 w województwie powstało
zaledwie 120 km nowych dróg za 3 mld zł. Wszystkie pozostałe inwestycje o
wartości 9,5 mld złotych mają zapewnione finansowanie na prace przygotowawcze
w kwocie około 200 mln złotych.
S6 w zachodniopomorskim na ostatniej prostej
Kierowcy na obecną chwilę mogą już korzystać z 58,5 km dwujezdniowej S6 łączącej
Szczecin z Kołobrzegiem. Jeszcze w tym miesiącu otwarta będzie całość drogi, czyli
130 km. Jest to jeden z największych projektów drogowych o wartości niemal 4 mld
złotych.
Ze Szczecina do Koszalina w ekspresowym tempie
W dniu 20 września otwarty został odcinek od Płot do Kołobrzegu, w sierpniu jedna
jezdnia nowego szlaku od Nowogardu do Płot, a w maju tego roku pierwszy
fragment od Goleniowa do Nowogardu. Nowa S6 skróci czas przejazdu ze Szczecina
do Koszalina o około 40 minut. Koszt całej S6 Goleniów-Koszalin to około 3,9
miliarda złotych, inwestycja była współfinansowana ze środków UE w ramach POIiŚ
2014-2020, kwota dofinansowania sięgnęła 1,55 miliarda złotych. Oddanie do ruchu
drogi
S6
podwoi
długość
dróg
szybkiego
ruchu
w
województwie
zachodniopomorskim. Trasa ta zapewni skomunikowanie Koszalina i środkowego
Pomorza z siecią dróg ekspresowych i autostrad, wcześniej obszar ten był
pozbawiony jakichkolwiek dróg szybkiego ruchu.
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Uruchamianie S6
W październiku trasa S6 wydłuży się o kolejne odcinki między Kołobrzegiem a
Koszalinem, wraz z częścią obwodnicy Koszalina i Sianowa. Umożliwi to spięcie S6 w
funkcjonalną całość. Na odcinku Ustronie Morskie - Koszalin jeszcze przez najbliższe
tygodnie będą wykonywane prace wykończeniowe, w szczególności poza jezdniami
drogi ekspresowej.
Do końca miesiąca zostanie jeszcze udostępniony odcinek obwodnicy Koszalina i
Sianowa do węzła Koszalin Wschód oraz druga jezdnia na odcinku Nowogard - Płoty.
Dalsza realizacja S6
Około 120 mln złotych zapewnionych z budżetu państwa na przygotowanie S6 na
odcinku Koszalin - Słupsk umożliwiło ogłoszenie przetargu na opracowanie
projektów budowlanych, a po ich opracowaniu na uzyskanie decyzji ZRID i wykup
nieruchomości.
W 2021 roku ten fragment S6 będzie gotowy do realizacji. Obecnie ruszają roboty
na odcinkach w województwie pomorskim, łączących miejscowość Bożepole Wielkie
z obwodnicą Trójmiasta (Trasa Kaszubska). W związku z tym w kolejnych latach
możemy spodziewać się następnych odcinków drogi ekspresowej S6.
S11 - pierwsze odcinki będą gotowe w 2023 roku
Kluczowa dla Pomorza Środkowego jest również droga S11, która skomunikuje ten
region w najkrótszy sposób z centrum kraju. Początkiem tej drogi będzie węzeł
Koszalin Zachód, który powstał już w połowie przy budowie obwodnicy Koszalina i
Sianowa. Druga część tego węzła powstanie wraz z odcinkiem S11 Koszalin Bobolice o długości 47,7 km. W roku 2017 zostały zapewnione w Programie Budowy
Dróg Krajowych pieniądze na jego realizację.
Przetargi na zaprojektowanie i budowę zostały ogłoszone w marcu tego roku.
Konkurencja wykonawców jest duża i wpłynęły odwołania do Krajowej Izby
Odwoławczej. Podpisanie umów planowane jest do końca tego roku. W 2023 roku
ten odcinek ma być gotowy. W marcu 2018 udało się podpisać umowę o wartości 6
mln zł na dokumentację dla odcinka Bobolice - Szczecinek - ostatniego w regionie,
który jeszcze nie jest w przetargu bądź realizacji. Natomiast budowana obwodnica
Szczecinka tego w ciągu S11 będzie gotowa jeszcze w październiku tego roku. W
następnych latach finalizacji doczeka się cała S11 na Pomorzu.
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