Spotkali się w sprawie S5. Szerokie konsultacje przebiegu
przez powiat iławski - jeszcze w tym roku
data aktualizacji: 2022.03.31

30 marca odbyło się spotkanie, którego celem było zaprezentowanie dotychczasowych
wyników prac projektowych w zakresie przebiegu wariantów drogi ekspresowej S5 na
terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
W spotkaniu, zorganizowanym przez olsztyński oddział GDDKiA, przy udziale autorów dokumentacji
projektowej, udział wzięli starostowie powiatów oraz burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, przez
które przechodzą zaprezentowane warianty drogi (to już nie korytarze, a konkretne warianty, ale
jeszcze nie szczegółowe przebiegi).
Podczas spotkania potwierdzono, że cały odcinek drogi S5 ma być gotowy w 2032 roku (jeszcze w
2019 roku mówiło się o 2050 roku).
Spotkanie komentują samorządowcy z Iławy, którzy byli wśród jego uczestników.

- Kontynuujemy rozmowy w sprawie budowy przez
teren powiatu iławskiego drogi ekspresowej S5.
Odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie, tym
razem z przedstawicielami olsztyńskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz
autorami dokumentacji projektowej. Za wcześnie, by
mówić o konkretnych rozwiązaniach, ale sprawy idą w
dobrym kierunku - mówi Bernadeta Hordejuk,
mieszkanka naszego miasta przewodnicząca pracom
sejmiku województwa.
Michał Młotek, przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie, dodaje:

Zaprezentowano nam trzy różne warianty przebiegu
drogi S5 przez teren powiatu iławskiego, które
jeszcze w tym roku mają zostać poddane szerokim
konsultacjom.
Przypomnijmy, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy
będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo - Wirwajdy. Jeden z dwóch korytarzy, wskazanych do
dalszych prac, biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy. Dotąd GDDKiA nie zaprezentowała
publicznie bardziej szczegółowych wariantów przebiegu drogi przez powiat iławski. Wśród ostatnich
aktualności dotyczących realizacji tej inwestycji jest wiadomość o zakończeniu prac nad oceną ofert
złożonych w przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z
materiałami do decyzji środowiskowej dla około 90 km drogi ekspresowej S5 między Ostródą a
Grudziądzem - ten artykuł jest dostępny pod tym linkiem.
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