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       Znak sprawy: DDP-2.054.65.2019

Szanowny Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 kwietnia br. przekazujące interpelację nr 30660 posła Lecha 
Kołakowskiego dotyczącą problematyki budowy południowo-wschodniej obwodnicy Zambrowa w ciągu drogi 
krajowej nr 63 i narastających uciążliwości ruchu tranzytowego dla mieszkańców Zambrowa, przedstawiam 
poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Uprzejmie informuję, że w chwili obecnej realizowany jest Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 
– 2023 (z perspektywą do 2025 r.), który określa priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury 
dróg krajowych, które miałyby zostać zrealizowane do 2025 r. W Programie ujmowane są zadania 
polegające na budowie nowych odcinków dróg, w tym w szczególności tych o najwyższych standardach, 
czyli autostrad i dróg ekspresowych oraz zadania, których efektem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, czyli 
budowa obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych. 

Program, co do zasady określa krajowe priorytety inwestycyjne, strategiczne dla właściwego funkcjonowania 
transportu drogowego w skali całej Polski. Obecnie priorytetem realizowanym w ramach Programu oprócz 
budowy sieci autostrad i dróg ekspresowych jest budowa wybranych obwodnic w ciągach dróg krajowych. 
Zadanie polegające na budowie obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 65 nie zostało w nim 
ujęte.

Należy podkreślić, że Ministerstwo Infrastruktury przykłada wielką wagę do rozważnego i skutecznego 
rozwiązania problemów z obszaru transportu drogowego, mając jednocześnie na uwadze dostępne na ten 
cel środki finansowe i dbałość o stan finansów publicznych. Kwestie związane z przygotowaniem i realizacją 
zadania polegającego na budowie południowo – wschodniej obwodnicy Zambrowa będą mogły być 
przedmiotem prac nad kolejnym programem wieloletnim z zakresu transportu drogowego, realizowanym 
z wykorzystaniem funduszy z kolejnej perspektywy finansowej UE. W tym miejscu chciałbym zapewnić, że 
realizacja zadania inwestycyjnego o powyższym zakresie rzeczowym jest rozważana jako jedno z zadań 
priorytetowych do zrealizowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Jednocześnie należy zauważyć, że w ramach dotychczas podejmowanych działań w rejonie Zambrowa 
zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne, którego przedmiotem była budowa obwodnicy Zambrowa 
i Wiśniewa w ciągu drogi ekspresowej S8. Tym samym ruch tranzytowy, dotychczas realizowany przez 
centrum miasta, został przeniesiony poza jego granice, poprawiając poziom bezpieczeństwa oraz komfort 
podróżowania.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że podejmowane są również działania, których celem jest poprawa 
bezpieczeństwa ruchu na istniejącej sieci dróg krajowych w rejonie Zambrowa tak aby poprawić istniejącą 
sytuację. 

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji inwestycje związane z przebudową i rozbudową odcinków 
drogi krajowej nr 63 biegnących zarówno w kierunku północnym jaki i południowym od miasta Zambrów.

W ramach rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odcinku Wygoda - Zambrów o dł. 7,7 km (od km 156+903 do 
km 164+605) przewiduje się m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, przebudowę układu 
lokalnego w zakresie wynikającym z kolizji z drogą, przebudowę obiektów inżynierskich, w tym mostów nad 
rzekami, przejść dla zwierząt oraz przepustów pod drogami i zjazdami, przebudowę i budowę zatok 
autobusowych, zjazdów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych. W lipcu 2017 roku podpisano umowę 
z wykonawcą w systemie Projektuj i Buduj a roboty rozpoczną się w połowie 2019 r.



W marcu 2017 r. zatwierdzone zostało przez resort infrastruktury do realizacji zadanie polegające na 
przebudowie drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy-Pogorzele - Przeździecko-Mroczki. W ramach przebudowy 
odcinka o długości 4,3 km (od km 176+450 do km 180+767) przewiduje się m.in.: dostosowanie konstrukcji 
drogi do nośności 115 kN/oś, przebudowę skrzyżowań i zjazdów, budowę zatok autobusowych. Obecnie 
prowadzone są działania, których celem jest wybór wykonawcy przedmiotowego zadania. Do chwili obecnej 
nie udało się jednak pozytywnie rozstrzygnąć ogłaszanych kilkukrotnie postępowań przetargowych, 
ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały zabezpieczone środki finansowe. 

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY

Rafał Weber
                    Sekretarz Stanu
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