
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XLIV/ … / 2014 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 czerwca 2014 roku 

 
 
w sprawie: poparcia apelu Gminy Mszana dotyczącego remontu i przebudowy drogi 

wojewódzkiej DW 933 stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A-1                         
w Mszanie.  

 
   W dniu 9 czerwca 2014 roku  wpłynęło pismo Urzędu Gminy Mszana wraz z Uchwałą                     

Nr XL/39/2014 Rady Gminy Mszana podjętą w dniu 2 czerwca 2014 r. w sprawie apelu 
skierowanego do Marszałka Województwa Śląskiego dotyczącego remontu  i przebudowy 
drogi wojewódzkiej DW 933 stanowiącej dojazd do węzła Autostrady A-1 w Mszanie.                     
W uchwale Rada Gminy Mszana zwraca się z prośbą o poparcie ww. apelu (załącznik do 
uzasadnienia).  
         Opierając się na przepisach Statutu Powiatu Wodzisławskiego w § 13 ust.4 pkt 2) 
dopuszcza się podejmowanie uchwał w określonej sprawie w formie oświadczeń 
zawierających stanowisko Rady Powiatu. Inicjatywa podjęcia uchwały popierającej apel Rady 
Gminy Mszana jest kolejnym  działaniem w kierunku poprawy stanu drogi dojazdowej do 
autostrady A-1. 
         W sprawie przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej Rada Powiatu wystąpiła z apelem 
w sprawie przebudowy dróg kategorii wojewódzkiej na terenie powiatu wodzisławskiego  
podejmując Uchwałę Nr XXXII/317/2013. Problem poruszony został również                             
w oświadczeniu  Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady Powiatu Rybnickiego oraz Komisji Infrastruktury i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Gminy Mszana  w sprawie Autostrady A-1 na odcinku Świerklany                      
– Gorzyczki, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/337/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego                     
z dnia 29  sierpnia 2013 roku.  
              Wobec braku jakichkolwiek kroków ze strony Zarządu Województwa Śląskiego oraz 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, zmierzających do poprawy stanu technicznego drogi 
wojewódzkiej DW-933, której nawierzchnia stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla jej 
użytkowników, zasadne jest poparcie apelu Rady Gminy Mszana  jak również wskazanie 
zarządcy drogi o konieczności poszerzenia zakresu wnioskowanego przez Radę Gminy 
Mszana przedsięwzięcia to jest na cały odcinek drogi DW-933 od ronda w Wodzisławiu 
Śląskim do Jastrzębia Zdroju. 
 
 
            Przewodniczący Rady 
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