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I N T E R P E L A C J A
*  

Nr    ...................... /2016 
 

 

 

Jelenia Góra, dnia 11 maja 2016 roku 
 
 

MAREK OBRĘBALSKI 
..................................................................... 
             (imię i nazwisko radnego) 
 
 
 
 

adresat interpelacji:     ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

w następującej sprawie: udziału Województwa w budowie łącznika aglomeracyjnego 

z Jeleniej Góry do Bolkowa (S3) 

 
 
 

Jedną z inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Jeleniej Góry i innych gmin 

Kotliny Jeleniogórskiej jest budowa łącznika aglomeracyjnego do projektowanej 

obwodnicy Bolkowa (S3) w standardzie dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu (wraz z 

dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry). 

Sprawa tej inwestycji komunikacyjnej była już wielokrotnie sygnalizowana 

zarówno przeze mnie jak i lokalne władze samorządowe subregionu 

jeleniogórskiego. Była także przedmiotem spotkania przedstawicieli różnych 

środowisk tegoż subregionu (m.in. parlamentarzystów, wójtów gmin, radnych Rady 

Miejskiej Jeleniej Góry, mediów) w dniu 9 maja 2016 roku w ramach Karkonoskich 

Inicjatyw Obywatelskich. Zdając sobie sprawę z kosztowności tego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, podkreślono realną możliwość finansowego montażu z udziałem 

środków budżetu państwa, środków unijnych programów i funduszy, środków 

finansowych Województwa, środków samorządowych budżetów powiatów i gmin. 

Obecny na tym spotkaniu senator Krzysztof Mróz zadeklarował wręcz możliwość 

zorganizowania spotkania z panem Andrzejem Adamczykiem - Ministrem 

Infrastruktury i Budownictwa w sprawie partycypacyjnej formuły budowy łącznika 

aglomeracyjnego do projektowanej obwodnicy Bolkowa (S3) w standardzie 

dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu. 
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Problemu tego nie można nadal ignorować. Od wielu lat bowiem odczuwana 

jest potrzeba budowy bezpiecznego połączenia drogowego umożliwiającego 

zdecydowanie szybszy dojazd nie tylko do Wrocławia, ale i innych ośrodków i 

regionów kraju. Wzrost dostępności komunikacyjnej Kotliny Jeleniogórskiej będzie 

jednym z istotniejszych czynników wzrostu jej wieloaspektowej atrakcyjności i 

konkurencyjności. Ograniczona aktualnie dostępność komunikacyjna tego 

subregionu jest coraz bardziej odczuwaną barierą rozwoju społecznego i 

gospodarczego. 

Oczekuję zatem przedstawienia przez Zarząd Województwa jednoznacznego 

stanowiska co do możliwości i zakresu partycypacji (w tym finansowej) w budowie 

łącznika aglomeracyjnego z Jeleniej Góry do projektowanej obwodnicy Bolkowa (S3) 

w standardzie dwujezdniowej drogi szybkiego ruchu. 

 

  
................................................ 
 

                             (podpis radnego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według Statutu Województwa Dolnośląskiego: 
 
* 
Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu, należących do kompetencji organów samorządu województwa. Interpelacje składa 

się na piśmie Przewodniczącemu Sejmiku. Powinna ona zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania skierowane do 
adresata. 
 

**  
Adresatem interpelacji jest Zarząd Województwa. Adresat zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej 

otrzymania.
 


