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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
1579) oraz § 29 ust. 2 Statutu Gminy Sławno przyjętego uchwałą Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Sławno z dnia
24 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sławno (Dziennik Urzędowy Województwa
Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 977),
Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z planowaną budową drogi ekspresowej S6, Rada Gminy Sławno opowiada się za priorytetową
jej realizacją, jako kluczowej inwestycji dla dalszego rozwoju Pomorza. Dzięki dotychczasowym zorganizowanym
działaniom samorządów, parlamentarzystów, mobilizacji i zaangażowaniu społeczności całego Pomorza oraz
akceptacji organów Unii Europejskiej doprowadzono do wzrostu priorytetu realizacyjnego tej trasy. W pełni
popieramy budowę drogi S6 – najważniejszej arterii drogowej Pomorza. Rada Gminy Sławno stoi na stanowisku,
że rozwój tej trasy to kluczowa szansa na przyspieszenie rozwoju całego regionu i niezbędny środek prowadzący
do zmniejszenia zagrożenia związanego z wykluczeniem komunikacyjnym północnej Polski.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Inwestycja dotycząca drogi ekspresowej S-6, głównej osi komunikacyjnej północnej Polski, prowadzącej ze
Szczecina, przez Koszalin i Słupsk, do Trójmiasta została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-2023 i została już we wrześniu 2015 roku wskazana do realizacji.
Droga krajowa nr 6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza i należy do najważniejszych ogniw krajowego
systemu komunikacyjnego. Stanowi połączenie polskich portów morskich, a jednocześnie obsługuje
nadmorskie tereny turystyczne.Budowa drogi ekspresowej S6 skutkować będzie m.in. poprawą warunków
przewozowych, skróceniem czasu dojazdu, obniżeniem kosztów zużycia paliwa i eksloatacji pojazdów,
ograniczeniem ilości wypadków drogowych oraz niższą emisją zanieczyszczeń.
Niestety w ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że budowa drogi ekspresowej S6 zostanie odsunięta w
czasie, co w konsekwencji może doprowadzić do wygaśnięcia wydanych pozwoleń i zmarnowania środków
publicznych.Pomorskie i zachodniopomorskie samorządy mając świadomość jak duże znaczenie dla rozwoju
regionu ma budowa tej najważniejszej arterii drogowej Pomorza, podejmują stosowne uchwały popierające
kontynuowanie inwestycji.
Zgodnie z § 29 ust. 2 Statutu Gminy Sławno przyjętego Uchwałą Nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Sławno
z dnia 24 stycznia 2013 r., Rada Gminy może wyrażać opinię, podejmować stanowiska i apele w innych
sprawach niż te wynikające z kompetencji stanowiących czy kontrolnych.
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