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Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców oraz Społeczny Komitet 
Budowy Obwodnicy Starogardu wobec występujących nieporozumień i niedomówień 
oraz oficjalnych wystąpień pragnie jeszcze raz zwrócić uwagę na następujące 
zagadnienia.

Pragniemy poinformować Pana Ministra, iż nasza organizacja jako pierwsza 
dostrzegła konieczność realizacji tej inwestycji, występując z odpowiednim pismem w 
sierpniu 2008 do ówczesnego Ministra Infrastruktury. W odpowiedzi stwierdzono 
„Budowa obwodnicy Starogardu będzie możliwa najwcześniej w latach 2015-2017. W 
związku z tym prace przygotowawcze mogą rozpocząć w 2011r.”

Od tego momentu podjęliśmy ponad 70 konkretnych działań (wystąpień, spotkań,
analiz), których celem było doprowadzenie do realizacji tej inwestycji.

Organizując spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i 
GDDKiA w latach (2016-2018) i zapewnień wydawało się, że decyzja jest tylko kwestią 
czasu. Tym bardziej, że samorząd miejski, powiatowy i gminny wzięły na swoje barki 
opracowanie studium korytarzowego, Studium Techniczno – Ekonomiczno – 
Środowiskowego oraz materiałów do decyzji środowiskowych co nie jest powszechne w 
stosunku do innych realizowanych obwodnic.

Nasze zaniepokojenie budzą następujące fakty, które miały miejsce w 2018r.:

1. Zakwestionowanie zaprojektowanych rozwiązań (węzły, obiekty techniczne) na 
posiedzeniu ZOPI/KOPI w dniu 11.01.2018. Jako uczestnik rady projektu 
stwierdzamy, że wszystkie rozwiązania były uzgadniane na bieżąco z GDDKiA 
(telekonferencje) w Gdańsku i Warszawie.



2. Niezrozumiałe jest stanowisko MI na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu 
ds. rozwiązywania problemów mieszkańców Polski powiatowo-gminnej w dniu 
27.02.2018, gdzie stwierdzono w sposób jednoznaczny: „Z technicznego punktu
widzenia rozwiązania są prawidłowe i spełniają wszystkie wymagania 
Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury ale projekt, który został 
przygotowany dla obwodnicy Starogardu i jego wycena wskazują, że koszt 1 km
dochodzi do 45 mln PLN” (stwierdzenie z scenogramu)- co nie jest zgodne z 
projektem Transprojektu w III wariancie koszt to 21 -22 mln PLN.

3. Niezrozumiała jest dla nas sytuacja, która wynikła w ostatnim czasie - sprawa 
dodatkowych badań geologicznych, których oczekuje GDDKiA, a które 
wykraczają poza umowę samorządów z Transprojektem. Umowa ta została 
zawarta  przed wejściem w życie obecnie obowiązującego Zarządzenia 
Generalnego Dyrektora. Pragniemy nadmienić, iż na żadnym posiedzeniu rady
projektu oraz ZOPI/KOPI ta sprawa się nie pojawiała.
Temat ten został przedstawiony Panu Ministrowi podczas spotkania naszej 
delegacji w dniu 06.08.2018 w Ministerstwie Infrastruktury gdzie 
zadeklarowano wyjaśnienie wątpliwości z korzyścią dla obwodnicy Starogardu.
Do dnia dzisiejszego pomimo zapewnień nie otrzymaliśmy żadnej informacji co
do tego problemu.

Środowisko naszej organizacji odnosi wrażenie, iż Ministerstwo Infrastruktury 
oraz GDDKiA poczynając od stycznia 2018 na siłę wyszukuje problemów, aby 
realizację obwodnicy oddalić w czasie.

Z ubolewaniem odnosimy się stwierdzeń Pana Ministra podczas konferencji 
prasowej w dniu 18.10.2018 w Starogardzie Gdańskim gdzie Pan Minister winą za 
brak badań geologicznych obciążył władze miasta. Jest to niesprawiedliwe i 
nieuczciwe.

Jednocześnie oczekiwaliśmy, że Pan Minister podczas pobytu w Starogardzie 
Gdańskim znajdzie czas i spotka się z przedstawicielami SKBO i SKB-ZP. Oczekująca 
na Pana Ministra liczna grupa przedsiębiorców jest zniesmaczona i zawiedziona. 
Dotychczas taki fakt za tego rządu w naszym środowisku nie miał miejsca.

Wyrażamy przekonanie, że Pan Minister odniesie się do naszych uwag i 
wątpliwości.
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