
UCHWAŁA NR 15/V/2015 
Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 26 stycznia 2015 roku. 
 

apel w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 
 
 

Na podstawie  18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity  Dz. U. z 2013 r.,  poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz Dz.U. z 2014 r., poz.379, poz 
1072) oraz § 13 pkt. 2 ppkt. 4 Statutu Gminy Piława Górna, Rada Miejska w Piławie Górnej 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wnioskuje się o umieszczenie w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 
2020 zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S8 na odcinku 
Wrocław - Kłodzko – Boboszów. 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                   Uzasadnienie 
do  Uchwały Rady Miejskiej 

w Piławie Górnej Nr 15/V/2015 
z dnia 26 stycznia 2015 roku. 

 
 
W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego zakończyły się uzgadniania 
międzyresortowe projektu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020, który określa 
kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych. 
W  przedłożonym  do konsultacji społecznej projekcie nie znajduje się droga ekspresowa S 8  
na odcinku Wrocław – Kłodzko – Boboszów, która ma strategiczne znaczenie dla naszego 
regionu. Droga krajowa nr 8 jest fragmentem międzynarodowej trasy E-67 i na wielu 
odcinkach nie odpowiada warunkom technicznym wymaganym dla ruchu 
międzynarodowego. Obciążenie ruchem, w tym samochodami o wysokim tonażu jest 
zbliżone do obciążenia autostrady A4 , ograniczona jest przepustowość drogi, brak płynności 
przejazdu i możliwości wyprzedzania stwarzają poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i pieszym, efektem czego są liczne wypadki i kolizje. 
Dla mieszkańców naszego miasta droga ta jest istotnym i ważnym połączeniem ze stolicą 
naszego regionu, korzystamy z niej dojeżdżając do pracy, na uczelnie oraz do 
specjalistycznych poradni lekarskich. 
Gmina Piława Górna  sporządzając zmianę studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piława Górna zatwierdzonego uchwałą Nr 
158/XLII/2013 r Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 października 2013 r 
zarezerwowała tereny dla wariantowej trasy przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S 8 
relacji Wrocław – Boboszów, wyłączając je z możliwości zabudowy jedno lub 
wielorodzinnej. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo i rozwój naszego miasta Rada  Miejska w Piławie Górnej 
apeluje o wpisanie do Programu budowy drogi ekspresowej S 8  na odcinku Wrocław – 
Kłodzko – Boboszów. 
Powyższa uchwała nie rodzi skutków finansowych. 


