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INTERPELACJA
w sprawie IV etapu ringu miejskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
Duże emocje budzi projekt przebiegu IV etapu ringu miejskiego. Koncepcja
przedstawiona na spotkaniu konsultacyjnym na początku kwietnia 2015 r. spotkała się z
wieloma krytycznymi uwagami. Część z tych uwag została powtórzona na spotkaniu Komisji
Finansów Rady Miejskiej w Słupsku 24 kwietnia 2015 r. Oprócz kontrowersyjnych rozwiązań
związanych z ominięciem terenów objętych programem Natura 2000 szczególne oburzenie
rodzi fakt, że będzie to trzecia równoległa droga w niedużej odległości od budowanych lub już
wybudowanych dróg. Tym bardziej, że miasto Słupsk wydało zgodę na włączenie w ulicę
Westerplatte nowej drogi budowanej przez Gminę Słupsk.
8 kwietnia 2015 r. Wójt Gminy Słupsk Pani Bożena Dykier zwróciła się do Pana z prośbą
rozważenia zmiany koncepcji przebiegu kolejnych etapów ringu miejskiego. Do dziś (5 maja
2015 r.) Pan Prezydent nie odpowiedział na to pismo.
W Słupsku cały czas borykamy się z konsekwencjami wynikającymi ze źle
przygotowanych, źle projektowanych i źle konsultowanych inwestycji. Nie można stać na
stanowisku, że powinniśmy budować za wszelką cenę, bo są pieniądze unijne. W nowych
inwestycjach musimy szukać głębszego sensu, niż absorbcja pieniędzy z funduszy
strukturalnych. Proponowany przebieg IV etapu ringu bez uwzględniania inwestycji
realizowanych tuż przy granicy miasta zdaje się zaprzeczać tej logice.
W związku z tym zwracam się do Pana z następującymi sprawami:
1) Proszę o udzielenie informacji na temat przebiegu prac związanych z
przygotowaniem koncepcji IV etapu ringu wraz z informacją o tym, w jaki sposób
prowadzono konsultacje na ten temat;
2) Proszę o udzielenie informacji o potencjalnych możliwościach zmian w obecnie
proponowanym rozwiązaniu oraz potencjalnych konsekwencjach ich dokonania
(m.in. finansowych);
3) Proszę o wskazania, czy istnieją umowy obligujące miasto do wykonania koncepcji
przebiegu tego etapu ringu, jakie są terminy ich wykonania, ogólny koszt oraz źródła
finansowania;

4) Proszę o informację w jaki sposób planuje Pan sfinansować proponowany przebieg
IV etapu ringu miejskiego – jaka może być proporcja finansowania zewnętrznego, w
jakim terminie możliwe byłoby wykonanie tej inwestycji?

Chcę zauważyć, że gmina Słupsk deklaruje współpracę przy opracowaniu takiej
koncepcji, która zakłada poprawę warunków komunikacyjnych dla osiedli Westerplatte i
Akademickiego z wykorzystaniem nowej drogi wybudowanej na terenie Płaszewka. Koncepcja
przygotowana przez miasto nie uwzględnia jej istnienia.
Zwracam się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi naszym partnerom z gminy
Słupsk.
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