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Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
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80-778 Gdańsk
W imieniu swoim oraz mieszkańców Gminy Kartuzy zwracamy się z wnioskiem do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku o uwzględnienie budowy Obwodnicy Kartuz od Grzybna do Łapalic w
ogłoszonym właśnie przez Ministerstwo Infrastruktury naborze wniosków o wsparcie budowy obwodnic
w ciągu dróg wojewódzkich.
Kartuzy to miasto w którym znajdują się cztery jeziora, a dookoła otoczone jest lasami. Niestety, istniejący
układ urbanistyczny nie jest przystosowany do rozbudowy czy zagęszczenia sieci drogowej. W samym
mieście przecinają się 3 drogi wojewódzkie (211, 224, 228). Ulice 3 Maja, Gdańska oraz Wzgórze Wolności,
przecinające miasto w połowie przyjmują nadmierną ilość samochodów. Badania natężenia ruchu
pokazują, że dziennie przez Kartuzy w kierunku Sierakowic przejeżdża 13,5 tysiąca samochodów.
Jedynym rozwiązaniem mogącym w znacznym stopniu wpłynąć na odciążenie od ruchu pojazdów jest
kompleksowa budowa obwodnicy Kartuz. Trasa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z
zabytkowego centrum Kartuz i poza teren zabudowany. Jest to rozwiązanie bardzo pożądane przez
wszystkich mieszkańców Gminy Kartuzy oraz przez lokalne samorządy od szczebla gminy poprzez powiat i
województwo.
Brak realizacji tej inwestycji, blokuje rozwój nie tylko Gminy Kartuzy, ale także całego Powiatu Kartuskiego.
Kartuzom grozi w niedalekiej przyszłości całkowity paraliż miasta, nie wspominając o zanieczyszczaniu
środowiska naturalnego. Mieszkańcy notorycznie skarżą się na hałas. Ze względu na duży ruch w mieście
dochodzi do częstych wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów
Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa II etapu Budowy Obwodnicy Kartuz od Grzybna
do Łapalic. Nie jest znane natomiast źródło finansowania samej budowy Obwodnicy. Parę dni temu
Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło nabór na dofinansowanie budowy obwodnic w ciągu dróg
wojewódzkich. Wnioski można składać do 20 maja. Maksymalna kwota dofinansowania, to 100 milionów
złotych. Wartość pomocy nie może przekroczyć 80 procent wartości całej inwestycji. Pieniądze na
obwodnice pochodzą z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jego całkowita wartość jest szacowana na
ponad 10 miliardów złotych.
Naszym zdaniem program ten jest wielką szansą nie tylko dla Kartuz, ale całego regionu, aby faktycznie
zrealizować tą niezwykle wyczekiwaną inwestycję. Ze swojej strony zapewniamy o pełnym wsparciu i po
złożeniu stosownego wniosku poczynimy wszelkie starania, aby Obwodnica Kartuz znalazła się na liście
zadań objętych dofinansowaniem.
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