UCHWAŁA NR X/63/19
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej nr S16
na odcinku: Ełk - Knyszyn
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujące stanowisko w sprawie budowy drogi ekspresowej nr S16 na odcinku: Ełk –
Knyszyn Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do usunięcia ruchu tranzytowego z gmin przecinanych
przez istniejącą drogę krajową nr 65, pozwoli na poprawę bezpieczeństwa drogowego, warunków ruchu
i warunków środowiskowych mieszkańców gmin sąsiadujących z istniejącą drogą krajową nr 65, a także stworzy
warunki do aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej nr
S16. W powiązaniu z innymi realizowanymi obecnie i planowanymi w najbliższych latach inwestycjami:
remontem drogi krajowej nr 65 oraz modernizacją linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki
– granica państwa, parametry projektowe planowanej drogi ekspresowej nr S16 zapewnią bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego, poprawiając komfort i szybkość dojazdu mieszkańców innych części kraju do
terenów naszej gminy, zwiększając dzięki temu jej dostępność komunikacyjną. Lokalizacja na terenie gminy
Goniądz planowanego węzła wiążącego projektowaną drogę ekspresową nr S16 z drogami: krajową nr
65 i wojewódzką nr 670, pozwoli na zoptymalizowanie siatki połączeń drogowych, a przede wszystkim wzrost
dostępności inwestycyjnej terenów naszej gminy, co stanowić będzie dodatkowy atut dla gminy Goniądz,
w kontekście wyborów lokalizacji przez potencjalnych przyszłych inwestorów różnych branż. Taki wariant
przebiegu drogi może zaowocować długofalowymi pozytywnymi skutkami dla gospodarki i rozwoju gminy,
zapewniając wzrost przepustowości połączeń drogowych, dając poprawę połączenia z krajową i europejską siecią
transportową, co stanowić będzie impuls rozwojowy dla firm związanych z branżą logistyczną, dystrybucyjną,
usługową. Planowana droga ekspresowa nr S16 i lokalizacja węzła drogowego na terenie gminy Goniądz, stworzą
mieszkańcom warunki do bezpiecznego i dogodnego dojazdu do innych ośrodków w regionie, zapobiegną
marginalizacji naszych terenów, a zwiększając dostępność komunikacyjną, pozwolą na podniesienie atrakcyjności
turystycznej i potencjału rozwojowego gminy Goniądz.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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