STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie „Wpisania do rządowego programu „Mosty dla regionów” inwestycji
związanych z budową mostów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
W procesie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego
niezwykle ważną rolę odgrywa dostępność komunikacyjna sprzyjająca rozwojowi potencjału
konkurencyjnego regionu. Z dokumentów strategicznych przygotowanych przez Samorząd
Województwa wynika, że głównym mechanizmem generującym rozwój społecznogospodarczy jest pobudzanie aktywności ośrodków miejskich, które powinny stać się
biegunami rozwoju naszego regionu.
Aktywizacja i rozwój gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego będą
następować w oparciu o szybkie drogowe i szynowe połączenia komunikacyjne. Dlatego też
ważnym celem staje się rozwój sieci transportowej oraz poprawa powiązań komunikacyjnych,
które zapewnią poprawę rozwoju mniejszych ośrodków regionu.
W kontekście specyfiki i uwarunkowań województwa kujawsko-pomorskiego
niezwykle istotne staje się zbudowanie systemu komunikacyjnego realizującego zadania na
rzecz konkurencyjnej gospodarki, modernizacji wsi i miast, kształtowania silnej metropolii
oraz tworzenia warunków dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Zapewnienie efektów
w tym zakresie można osiągnąć m.in. poprzez poprawę stanu sieci drogowej, rozwój
infrastruktury towarzyszącej oraz rozwiązania organizacyjne.
Należy podkreślić, że położenie geograficzne województwa kujawsko-pomorskiego
powoduje, iż szansą jego rozwoju może stać się w przyszłości gospodarcze wykorzystanie
rzeki Wisły, która jednocześnie dzieli region na dwie części, co znacznie utrudnia
komunikację między ośrodkami miejskimi i terenami aktywności społeczno-gospodarczej.
Obszar województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się w 80% w dorzeczu Wisły. Istotne
jest także ułatwianie połączeń w celu wzmocnienia integracji wewnętrznej województwa, co
jest niezwykle ważne dla budowania tożsamości regionalnej oraz wspierania aktywizowania
społeczności lokalnych.
W związku z tym zwracamy się do Pana Premiera o włączenie do programu „Mosty
dla regionów” również Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W szczególności
rekomendujemy budowę następujących nowych mostów na Wiśle w:
Toruniu
Siarzewie
Solcu Kujawskim
Bydgoszczy
Inwestycja mostowa w Siarzewie jest niezbędna w przypadku alternatywnego
przebiegu drogi S10 omijającej Toruń i docelowego połączenia z autostradą A1 w rejonie
Ciechocinka. Przyczyni się to do usprawnienia ruchu oraz zintensyfikowania powiązań
gospodarczych Torunia z pozostałymi częściami województwa.
Budowa mostu w Solcu Kujawskim wynika z konieczności usprawnienia połączeń
komunikacyjnych pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi Bydgoszczy i Torunia oraz drogami
S10 i 80 bez konieczności dociążania ruchu na obszarze tych miast. Tymczasowym
rozwiązaniem, z inicjatywy Samorządu Województwa, jest uruchomienie przeprawy
promowej przez Wisłę pomiędzy Solcem Kujawskim a gminą Zławieś Wielka.

Budowa mostu w Toruniu (tzw. most zachodni) wynika z konieczności odciążenia
istniejącego starego mostu w centrum miasta (most im. Józefa Piłsudskiego) oraz połączenia
dróg S10 i 80. Ponadto ważne jest odciążenie Starego Miasta (wpisanego na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO) z ruchu tranzytowego.
Należy podkreślić znaczenie mostu na Wiśle w okolicy Bydgoszczy, który usprawni
połączenie stolic województwa: Bydgoszczy i Torunia, co jest istotne z punktu widzenia
wzmocnienia miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich, a także wynika
z konieczności przebudowy drogi krajowej nr 80 w zakresie uproszczenia jej przebiegu oraz
optymalnego włączenia w układ komunikacyjny Bydgoszczy.
Mamy nadzieję, że dzięki włączeniu naszego województwa do jednego z kluczowych
programów rozwojowych Rządu, region kujawsko-pomorski uzyska wsparcie w procesie
kształtowania silniejszej pozycji konkurencyjnej, co przełoży się na wyższą jakość życia
mieszkańców.

Otrzymują:
1. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki;
2. Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński;
3. Parlamentarzyści Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
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