
UCHWAŁA NR XL/292/2013
RADY GMINY MIEDŹNA

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie akceptacji planowanego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” 
w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej w skorygowanym wariancie hybrydowym przez 

teren Gminy Miedźna.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala 

§ 1. 1. Rada Gminy Miedźna podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale Nr XXIII/165/2012 z 17.09.2012r. 
w sprawie sprzeciwu dotyczącego planowanego wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od 
węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej przez teren Gminy Miedźna.

§ 2. 1. Wyrazić akceptację dla przedstawionego przez GDDKiA skorygowanego wariantu hybrydowego 
przebiegu drogi ekspresowej S1 przez teren Gminy Miedźna. 

2. Stanowisko Rady Gminy Miedźna w sprawie akceptacji tego wariantu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. 

3. Przebieg skorygowanego wariantu hybrydowego pokazano na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna

mgr inż. Stanisław Karbowy
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/292/2013 

Rady Gminy Miedźna 

z dnia 2 grudnia 2013 r. 

U z a s a d n i e n i e 

Rada Gminy Miedźna dokonała analizy przesłanych przez GDDKiA w Katowicach dokumentów 
dotyczących planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” 
w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej w skorygowanym wariancie hybrydowym przez 
teren Gminy Miedźna, jak również stanowisk wyrażonych przez jednostki pomocnicze w Woli. 

Stwierdzono, że wariant ten niesie za sobą mniejszą uciążliwość dla mieszkańców gminy w stosunku do 
wariantu „A” , która wynika z najmniejszej ilości planowanych wyburzeń (zwłaszcza budynków mieszkalnych). 

Dostrzeżono również, że wariant ten daje szansę dla rozwoju gminy poprzez dogodne rozwiązanie 
komunikacyjne dające możliwość rozwoju istniejących bądź powstania nowych firm, które przyczynią się do 
wzrostu rozwoju gospodarczego gminy. 

Ponadto podniesiono ważny fakt, że wariant ten chroni miejsca pracy w dwóch zakładach górniczych, 
w których pracuje wielu naszych mieszkańców. 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Miedźna zaakceptowała w/w skorygowany wariant hybrydowy 
drogi S1 – przez teren Gminy Miedźna.

Akceptacja tego wariantu - biegnącego przez Wolę, Gilowice i Górę nastąpiła również z uwagi na niżej 
wymienione fakty: 

1. Trasa drogi na wysokości osiedla Wola II poprowadzona będzie przez teren leśny w Woli 
stanowiący otulinę Puszczy Pszczyńskiej, prawie równolegle do ulicy Międzyrzeckiej, w odległości 450 m 

od budynków mieszkalnych osiedla (odległość mierzona do osi projektowanej drogi S1). 

2. Osiedle Wola II będzie zabezpieczone przed hałasem - gdyż zgodnie z danymi zawartymi w piśmie 
GDDKiA Oddział w Katowicach znak: GDDKiA-O/KA-P2/tg/S-1/41/2466/13 z dnia 07.11.2013r. graniczne 
izofony 67 dB dla pory dnia oraz 56 dB dla pory nocnej, policzone dla ruchu drogowego prognozowanego na rok 
2033 będą przebiegać odpowiednio w odległości: 35 - 90 m oraz 60 - 135 m od osi projektowanej drogi - 
w sytuacji gdy zabudowa osiedla Wola II znajduje się w odległości 450m od osi planowanej drogi. Nie będzie więc 
potrzeby budowy ekranów akustycznych wzdłuż drogi ekspresowej, dla zabezpieczenia przed hałasem 
mieszkańców osiedla Wola II. 

3. Przewidziano zaprojektowanie na terenie Gminy Miedźna węzła typu WB – częściowo bezkolizyjnego 
zlokalizowanego na przecięciu drogi ekspresowej z drogą powiatową nr S4137 - ulicą Pszczyńską, 
umożliwiającego włączanie się do ruchu. 

4. Zaplanowano zaprojektowanie bezkolizyjnego skrzyżowania drogi ekspresowej z drogą leśną - Gajówka 
Wola, przy czym droga leśna poprowadzona będzie pod wiaduktem drogowym w ciągu drogi S1. Bezkolizyjny 
przejazd dla drogi leśnej można będzie wykorzystać do przeprowadzenia biegnącej w sąsiedztwie 
międzynarodowej trasy rowerowej. 

5. Liczba planowanych wyburzeń została zminimalizowana i obejmuje następujące obiekty: 

przy ul. Kaczeńców w Gilowicach

- dwa budynki mieszkalne 

- dwa budynki gospodarcze oraz garaż blaszany 

przy ul. Babudy w Górze

- cztery budynki mieszkalne 

- sześć obiektów gospodarczych oraz wiata konstrukcji stalowej. 

Ponadto do wyburzenia lub zmiany przeznaczenia jest leśniczówka w Woli.
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Liczba tych wyburzeń jest znacznie mniejsza niż liczba wyburzeń w proponowanym wariancie 
A drogi ekspresowej S1, gdzie do wyburzenia przeznaczonych było:

- w wariancie A wschodnim - 24 budynki mieszkalne i 13 budynków gospodarczych; 

- w wariancie A zachodnim - 39 budynków mieszkalnych i 23 budynki gospodarcze.

6. Na etapie prac projektowych należy przyjąć rozwiązania konstrukcyjne, które pozwolą na minimalizację 
liczby wyburzeń, jak również zmniejszą uciążliwości dla mieszkańców zamieszkujących w sąsiedztwie 
projektowanej drogi. Należy również uwzględnić zagrożenia powodziowe występujące w tym rejonie. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/292/2013

Rady Gminy Miedźna

z dnia 2 grudnia 2013 r.
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