Wojewoda daje pozwolenie na Puławską-bis, ale budować (na
razie) nie ma kto
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Wojewoda wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S7 na "ursynowskim" odcinku.
Problem w tym, że na razie nie ma kto jej wybudować. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad drugi raz szuka wykonawcy.
Po wielu perypetiach wreszcie jest pozwolenie na budowę tzw. Puławskiej-bis - czyli warszawskiego
odcinka trasy ekspresowej S7 od Okęcia do Lesznowoli. Zgodę na realizację tej inwestycji wydał dziś
wojewoda mazowiecki.
- Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad - informuje Ewa Filipowicz z biura prasowego wojewody.
W ramach inwestycji powstanie, liczący 6,64 km, odcinek trasy od węzła Lotnisko do węzła
Lesznowola. Nowa droga będzie przebiegać przez dzielnicę Ursynów, powiat piaseczyński,
gminę Lesznowola, powiat pruszkowski i gminę Raszyn.
Budowę miała realizować wybrana kilka lat temu na wykonawcę tego odcinka trasy S7 firma Rubau
Polska, ale w maju tego roku umowa z Hiszpanami została przez GDDKiA zerwana. Drogowcy
zarzucali firmie opieszałość i brak postępów w przygotowywaniu projektu oraz składaniu wniosków o
zezwolenia. Rubau twierdziła tymczasem, że to współpraca z generalną dyrekcją nie układała się
dobrze.

Pod koniec lipca drogowcy ogłosili drugi przetarg na budowę "ursynowskiego" odcinka nowej
wylotówki z Warszawy. Jego wyniki mamy poznać 3 września. Obejmuje on również dokończenie
projektowania trasy przez nowego wykonawcę, a więc również uzyskanie zamiennych pozwoleń na
budowę. Dzisiejsza decyzja wojewody może być zatem nie ostatnią podjętą przez niego w sprawie
S7.
Wiadomo już że nie ma szans, by oddać drogę do użytku w pierwotnym terminie - czyli w przyszłym
roku. Na luty 2020 roku - jeśli nie będzie odwołań - drogowcy przewidują podpisanie umowy. Na
samą budowę dają 29 miesięcy, czyli do lipca 2022 roku.
Odcinek A południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 obejmować będzie m.in. budowę:
węzłów drogowych „Zamienie” i „Lesznowola”, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, systemu
odwodnienia terenu oraz zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów
ekologicznych i zieleni.
Pozwolenia na budowę pozostałych odcinków nowej trasy ekspresowej wojewoda wydał pod koniec
ubegłego i na początku tego roku. Buduje się już fragment trasy od węzła Tarczyn Północ do
początku obwodnicy Grójca, o długości ok. 7,9 km.
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