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W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną w dniu 26 marca 2013 r. na sesji Rady Miasta
Zgierza, dotyczącą artykułu prasowego zamieszczonego w wydaniu „Ekspresu Ilustrowanego"
w sprawie budowy drogi ekspresowej S-14, uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2013 r.
w Konstantynowie Łódzkim odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie jednostek
samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łask) i S-14.
W spotkaniu między innymi brali udział Pan Przemysław Staniszewski Zastępca Prezydenta
Miasta Zgierza oraz naczelnicy Wydziałów IM i UG Urzędu Miasta Zgierza.
W trakcie spotkania przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi
omówili stan zaawansowania prac związanych z budową drogi ekspresowej S-14. Poinformowali
zebranych, że dla wybranego wariantu przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja
0 środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zlecono również
opracowanie koncepcji programowej i projektu prac geologicznych. Zgodnie z ważnością przez
4 lata decyzji środowiskowej
(maksymalnie 6 lat przy etapowaniu inwestycji)przedstawiciele
GDDKiA poinformowali o konieczności opracowania projektu techniczno - budowlanego
1 wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Łódzkiego o udzielenie pozwolenia na budowę w trybie
ZRID i uprawomocnienie jej do końca 2014 roku. Ponadto w 2015 roku planowane byłyby wykupy
terenów i realizacja inwestycji. Dla samego zrealizowania zamierzeń i rozpoczęcie budowy
koniecznym jest wpisanie w/w inwestycji w załączniku nr 1A Ministerstwa Infrastruktury
stanowiącym listę inwestycji planowanych do realizacji w latach 2014-2020 i zabezpieczenie na jej
budowę środków finansowych w Budżecie Państwa.
Zgodnie z ustaleniami spotkania organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego
wystosują do Ministerstwa Infrastruktury pisma z prośbą o umieszczenie przedmiotowej inwestycji
w w/w załączniku nr 1A, a dodatkowo na kwiecień 2013 r. Rady Gmin podejmą stosowne uchwały
wyrażające ich stanowiska intencyjne. Również posłowie obecni na spotkaniu zobowiązali się
do poparcia działań gmin celem umożliwienia realizacji inwestycji. Mamy nadzieję, że wspólne
działania odniosą pozytywne skutki.
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