
- Projekt -  
Uchwała Nr XXXII/...../2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 maja 2013 roku 

 
 

w sprawie: przyj ęcia apelu do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie 
przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej na terenie powiatu 
wodzisławskiego.  

 
 
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy  z  dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), §13 ust. 4  pkt 3) Statutu 
Powiatu Wodzisławskiego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r., Nr 52, poz. 1129 z późn. zm.) 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wobec braku działań zmierzających do poprawy stanu dróg wojewódzkich, mając na uwadze 
bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz mieszkańców, przyjmuje się apel w sprawie 
przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej na terenie powiatu wodzisławskiego, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego 
poprzez skierowanie niniejszej uchwały do Marszałka, Przewodniczącego Sejmiku 
Województwa Śląskiego, Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego z okręgu wyborczego  
nr 3, Posłów z okręgu wyborczego nr 30, Senatora z okręgu wyborczego nr 72 oraz rad gmin 
z terenu powiatu wodzisławskiego. 

 
  § 3  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik  
do projektu uchwały Nr XXXII/…/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 23 maja 2013 roku 

 
Apel 

do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie przebudowy dróg kategorii 
wojewódzkiej na terenie powiatu wodzisławskiego 

 
Reprezentując mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego, mając na uwadze 

bezpieczeństwo ich oraz wszystkich użytkowników dróg, Rada Powiatu Wodzisławskiego 

wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek kroków ze strony Zarządu 

Województwa Śląskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich, zmierzających do poprawy stanu 

dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu. Od wielu lat Wspólnoty Samorządowe 

powiatu oraz miast i gmin bezskutecznie czynią starania na rzecz przeprowadzenia przez 

Samorząd Województwa Śląskiego gruntowych remontów należących do niego dróg. 

Ich stan techniczny, w szczególności drogi nr 933 (ul. Pszowska, Jastrzębska, Wodzisławska) 

oraz nr 936 (na odcinku przebiegającym przez miasto Wodzisław Śl.) od kilkunastu lat budzi 

poważne zastrzeżenia ze względu na liczne ubytki nawierzchni, koleiny, spękania i inne 

deformacje, a także z powodu braku właściwego odwodnienia jezdni. Miniony okres zimowy 

spotęgował ich zniszczenie do tego stopnia, że doraźne naprawy nie przynoszą już 

oczekiwanego rezultatu. 

Obciążenie komunikacyjne ww. ciągów jest bardzo wysokie, gdyż według danych 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z 2010 r. wynosi od 13 do 14 tys. pojazdów 

dziennie i stale wzrasta ze względu na fragmentaryczne uruchomienie na terenie powiatu 

autostrady A-1. Także perspektywa wykorzystania dróg wojewódzkich dla budowy Zbiornika 

Racibórz Dolny, przy obecnym stanie ich nawierzchni, nie nastraja optymistycznie i rodzi 

poważne obawy o bezpieczeństwo nie tylko uczestników ruchu drogowego, ale też 

mieszkańców posesji przylegających do tych dróg. Już dzisiaj bowiem mieszkańcy skarżą się 

na zanieczyszczenie środowiska hałasem i pyłem unoszącym się z uszkodzonych 

i nieoczyszczonych jezdni, a także na wstrząsy spowodowane uszkodzeniami na drogach 

i wynikające z nich zniszczenia domów i innych nieruchomości. Na wielu odcinkach 

wspomnianych dróg wojewódzkich, mimo że przebiegają one przez tereny gęstej zabudowy 

miejskiej, brakuje też chodników i poboczy, co naraża pieszych, ale i rowerzystów na 

bezpośrednie zagrożenie ze strony innych uczestników ruchu. Zarząd Dróg Wojewódzkich              

w Katowicach od wielu lat posiada świadomość wszystkich wymienionych argumentów, co 

przyznaje w korespondencji z mieszkańcami oraz przedstawicielami powiatu i gmin.                  

Nie podejmuje jednak żadnych działań zmierzających do zmiany tej niekorzystnej sytuacji. 

W związku z powyższym Rada Powiatu Wodzisławskiego wzywa do pilnego 

zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie niezbędnych prac poprawiających stan 

techniczny dróg wojewódzkich nr 933 i 936 na terenie powiatu wodzisławskiego. 

 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXII/ … / 2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 maja 2013 roku 

 
 
 
w sprawie: przyj ęcia apelu do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie         

przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej na terenie powiatu 
wodzisławskiego.   

 
 
 Na podstawie przepisu Statutu Powiatu Wodzisławskiego Rada Powiatu może 
podejmować uchwały w formie apeli zawierających formalnie niewiążące wezwanie 
adresatów zewnętrznych do określonego postepowania, podjęcia inicjatywy czy zadania. 
W związku ze złym stanem dróg wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego Komisja 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska uważa, iż zasadne jest wystąpienie do władz 
samorządowych Województwa Śląskiego z apelem o podjęcie działań zapewniających 
bezpieczeństwo komunikacyjne w ciągach dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach.   
 
 

Przewodnicząca Komisji 
  Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
 

     /-/ Krystyna Smuda 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


