
- Projekt -  
Uchwała Nr IV/…./2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 lutego 2011 roku 

 
 
w sprawie: przyj ęcia oświadczenia dotyczącego projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów zmieniaj ącego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych. 
 
  
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 4 pkt 2 Statutu 
Powiatu Wodzisławskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r., Nr 52, poz. 1129 z późn. zm.) 
 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Przyjmuje się oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych. 
 
 

§ 2 
Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu, którego zobowiązuje się 
do przesłania do Ministra Infrastruktury uchwały wraz z załącznikiem.  
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 
do projektu uchwały Nr IV/      /2011 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 24 lutego 2011 roku 

 
 
 

Oświadczenie Rady Powiatu Wodzisławskiego dotyczącego projektu rozporządzenia 

Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych 

 
 

Nawiązując do konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Rozporządzania 
Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r.,  
Nr 121, poz. 1034) Rada Powiatu Wodzisławskiego wyraŜa sprzeciw wobec rozwiązań w nim 
przedstawionych dotyczących autostrady A-1. 
 

Uznanie niektórych odcinków autostrad jako niepłatne obwodnice duŜych miast  
i aglomeracji jest rozwiązaniem słusznym ze względów społecznych, gospodarczych  
i ekologicznych. UmoŜliwienie szybkiego i bezkolizyjnego przepływu towarów i osób  
w duŜych skupiskach ludzkich jest jednym z czynników harmonijnego rozwoju regionów  
i społeczeństw. Jednak pominięcie w tych planach aglomeracji skupionej wokół Rybnika, do 
której naleŜy powiat wodzisławski, przez który przebiega autostrada A-1 (Gliwice - 
Gorzyczki) jest powaŜnym błędem dyskryminującym obszar zamieszkiwany przez prawie 
660 tys. ludności, o gęstości zaludnienia ponad 500 osób na kilometr.      

Dla 157 tysięcznej populacji powiatu wodzisławskiego i reprezentujących ją władz 
samorządowych niezwykle krzywdzący i niesprawiedliwy jest w szczególności fakt, Ŝe 
projekt rozporządzania dzieli jednorodny pod względem urbanistycznym i przemysłowym 
Śląsk na dwa obszary nierównych szans. Nie sposób inaczej rozumieć zaliczenie do 
bezpłatnych odcinków autostradę A-4 pomiędzy Gliwicami a Katowicami, mimo, Ŝe miasta te 
posiadają alternatywną Drogową Trasę Średnicową. Natomiast jedyną alternatywą dla  
w załoŜeniu płatnej autostrady A-1 od Gliwic do Granicy Państwa w Gorzyczkach jest 
jednojezdniowa, przecinająca szereg centrów miast jak Rybnik, czy Wodzisław Śląski, droga 
krajowa nr 78. Droga ta dawno straciła charakter drogi głównej spełniając funkcje zbiorcze  
i lokalne. Obsługuje w znacznej części przyległe do niej zurbanizowane i uprzemysłowione 
obszary, a jej przepustowość na kilku odcinkach została wyczerpana. Biorąc pod uwagę 
wieloletnie prognozy ruchu, problemy komunikacyjne jeszcze się na niej pogłębią, 
pogorszając warunki bytowe ludności i gospodarcze przedsiębiorców. 

Bez wątpienia cztery miasta oraz pięć gmin powiatu wodzisławskiego są zintegrowaną 
częścią aglomeracji śląskiej, uzupełniając i wykorzystując jej potencjał ludzki, a przede 
wszystkim przemysłowy, tworząc z nią jeden organizm. Licznym przedsiębiorcom 
powiązanym dostawami i rynkiem zbytu na terenie całego Śląska utrudni prowadzenie 
działalności gospodarczej, zwiększając znacząco koszty opłat, paliwa i czasu pracy.    
 

Rada Powiatu realizując oczekiwania społeczności Ziemi Wodzisławskiej wnosi  
o zaliczenie fragmentu autostrady A-1 od węzła Sośnica do Granicy Państwa do odcinków, na 
których nie będą pobierane opłaty za przejazd. 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr IV/...../2011  

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 24 lutego 2011 roku  

 
w sprawie: przyj ęcia oświadczenia dotyczącego projektu rozporządzenia Rady 

Ministrów zmieniaj ącego rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych. 
 
  
 

Na podstawie przepisu Statutu Powiatu Wodzisławskiego Rada Powiatu moŜe 
podejmować uchwały między innymi w formie oświadczeń zawierających stanowisko  
w określonej sprawie.  
 W związku z przedłoŜeniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie autostrad płatnych, na podstawie którego za przejazd odcinkiem 
autostrady A-1 przebiegającym przez nasz Powiat będzie pobierana opłata. Komisja 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska uwaŜa, iŜ proponowane rozwiązania nie wpłyną na 
poprawę stanu komunikacji w stopniu wykorzystującym potencjał autostrady.   
 W związku z powyŜszym Komisja przedkłada projekt uchwały wraz z tekstem 
oświadczenia w ww. sprawie.  
 
 
                                         
 

                                                                             Przewodnicząca Komisji  
Infrastruktury i Ochrony Środowiska  

 
 
                                                                                       Krystyna Smuda  
 
 
 


