APEL   Nr XXXII/2/2005
Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmiany przebiegu i budowy drogi ekspresowej S 3.


Na podstawie  24 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Sulechów uchwalonego 
uchwałą Nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 11 lutego 2003 roku 
w sprawie Statutu Gminy Sulechów (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego nr 11, poz. 197), 
uchwala się co następuje:

 1. 1. Rada Miejska w Sulechowie wyraża stanowczy protest wobec projektu zmian 
przebiegu i budowy drogi ekspresowej S3, która jest zapisana w krajowej
strategii rozwoju transportu na lata 2007-2013. W świetle tej strategii droga
szybkiego ruchu miała przebiegać ze Szczecina, przez Gorzów Wlkp, Zieloną
Górę i dalej do granicy z Czechami na przejściu w Lubawce.
Projekt Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (trasa: 
Szczecin-Gorzów Wlkp-Poznań- Wrocław-Lubawka), będący częścią 
opracowania studium zagospodarowania pogranicza polsko-niemieckiego jest 
próbą odwrócenia naturalnego ciągu komunikacyjnego ze Szczecina na
południe Europy.
2. Proponowane rozwiązanie sprawi, że:
- zagrożona zostanie realizacja strategii rozwoju województwa lubuskiego,
- południowa część naszego regionu znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji, a
  słaba infrastruktura drogowa utrudni jego rozwój gospodarczy,
- ograniczone zostaną atuty rozwoju miasta i portu w Szczecinie, ponieważ 
  wydłużenie szlaku komunikacyjnego spowoduje, że wielu skandynawskich 
  przewoźników zacznie korzystać z dróg na zachód od Odry,
- likwidacja połączenia komunikacyjnego z północy n południe w historycznym 
  kształcie wpłynie na osłabienie możliwości rozwoju okolic Legnicy i Jeleniej 
   Góry.
3. Domagamy się od Ministra Infrastruktury zaprzestania prac nad opracowaniem
    i wytyczeniem zmian przebiegu i budowy drogi ekspresowej S3, które są
  wadliwe i sprzeczne z interesami naszego regionu.

 2.1. Apel zostanie przekazany Ministrowi Infrastruktury w celu zaniechania 
              wprowadzenia zmian przebiegu i budowy drogi ekspresowej S 3.

2.  Apel zostanie przekazany samorządom województwa lubuskiego z prośbą 
   o solidarne oprotestowanie projektowanych zmian przebiegu i budowy drogi         
   ekspresowej S 3.

 3. Wykonanie apelu powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

 4. Apel wchodzi w życie z dniem podjęcia.

