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W odpowiedzi na interpelację z dnia 20.12.2019r. w sprawie budowy drogi ekspresowej S-12,
uprzejmie informuję jak niżej.

Na podstawie przekazanych mi informacji, w dniu 22 listopada 2018r. na wniosek Pani Poseł
Joanny  Lichockiej  odbyło  się  posiedzenie  Parlamentarnego  Zespołu  ds.  budowy  drogi
ekspresowej  S-12.W  posiedzeniu  Zespołu  udział  wzięli  przedstawiciele  GDDKiA  oraz
jednostek  samorządowych  przy  udziale  przedstawiciela  Miasta  Kalisza.  Na  posiedzeniu
Zespołu,  przedstawiciele  GDDKiA  przedstawili  stan  prac   w  odniesieniu  do  drogi  S-12,
przekazując przy tym informację,  iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przebiegu
sieci autostrad i dróg ekspresowych określa przebieg DK nr 12 w klasie S (drogi ekspresowej)
na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Dorohuska  (gr.  państwa).  W odniesieniu  do
województwa  wielkopolskiego,  GDDKiA  zaprezentowała  stanowisko  kompleksowej
przebudowy drogi  krajowej  nr  12 w klasie  GP (główna ruchu przyśpieszonego)  a  termin
podjęcia  prac  uzależniony  od  zabezpieczenia  stosownych  środków w Budżecie  Państwa  
w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

W trakcie mojej kadencji odbyło się jedno posiedzenie Parlamentarnego  Zespołu ds. budowy
drogi ekspresowej S-12. Spotkanie odbyło się w dniu 17 lipca  2019r. na terenie Sejmu RP. 
W posiedzeniu  udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury 
i  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  oraz  przedstawiciele  i  włodarze
miejscowości  przez  które  obecnie  przebiega  DK  nr  12.  W  spotkaniu  uczestniczył  także
przedstawiciel Miasta Kalisza.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

W trakcie posiedzenia wszyscy obecni parlamentarzyści opowiedzieli się jednomyślnie co do
konieczności  budowy  drogi  ekspresowej   S-12.  Szczególnie  mocno  wybrzmiał  Kalisz
zarówno  ze  strony  parlamentarzystów  reprezentujących  nasz  region  jak  również
przedstawicieli  władz  samorządowych.  Parlamentarny  Zespół  ds.  budowy  drogi  S-12
opowiedział  się  za  potrzebą  kontynuacji  prac  Zespołu  i  zapowiedział  kolejne  jego
posiedzenie.  Miasto Kalisz  będzie  kontynuować udział  zarówno w posiedzeniach  Zespołu
Parlamentarnego  na  rzecz  budowy  drogi  ekspresowej  S-12  przy  ścisłej  współpracy  
z  parlamentarzystami  z  okręgu  kalisko  –  leszczyńskiego  jak  również  w  posiedzeniach
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej  
S-12.
Ostatnie posiedzenie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy
drogi ekspresowej S-12 miało miejsce w dniu 4 lipca 2019r. Posiedzenie to miało wyłącznie
charakter  organizacyjny na którym podjęte zostały uchwały w sprawie powołania prezesa
zarządu, członków zarządu oraz składu członków komisji rewizyjnej. 




