
UCHWAŁA NR XIX/194/12
RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-1 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2011 
r., Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala: 

§ 1. Mając na uwadze zrównoważony rozwój i troskę o bezpieczeństwo mieszkańcow Gminy 
Brzeszcze, Powiatu Oświęcimskiego, Województwa Małopolskiego a także części Górnego Śląska, 
podjąć rezolucję w sprawie budowy drogi ekspresowej S-1, w brzmieniu jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brzeszczach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzeszczach 

Jacek Wawro
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/194/12 

Rady Miejskiej w Brzeszczach 

z dnia 29 maja 2012 r. 

Rezolucja Rady Miejskiej w Brzeszczach w sprawie rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej 
S-1 przyjęta na sesji z dnia 29 maja 2012 roku. 

Mając na uwadze zrównoważony rozwój Gminy Brzeszcze, Powiatu Oświęcimskiego oraz 
całego obszaru tej cześci Małopolski i Górnego Śląska , biorąc również pod uwagę  poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z nadmiernym natężeniem ruchu kołowego 
na terenie Gminy Brzeszcze i Powiatu Oswięcimskiego jak i nadmiernym obciążeniem  dróg 
tranzytowych w tym drogi krajowej DK 44, dróg wojewódzkich nr 933 i 949 jak i wszystkich dróg 
gminnych i powiatowych, Rada Miejska w Brzeszczach, w imieniu społeczności lokalnej, jako 
priorytetową inwestycję uznaje budowę drogi ekspresowej S-1 jako alternatywnego tranzytowego 
szlaku komunikacyjnego w tej części Polski południowej. Natężenie  ruchu pojazdów 
samochodowych po istniejących drogach powoduje nadmierne przekroczenia hałasu 
komunikacyjnego, natomiast emisja spalin zanieczyszcza powietrze zwiększając tym samym 
ryzyko zachorowania mieszkańców. 

Wieloletni brak realizacji inwestycji drogi ekspresowej S1 powoduje niemożność właściwego 
zagospodarowania terenów zarezerwowanych w planach zagospodarowania przestrzennego przez 
właścicieli działek. 

W chwili obecnej, brak realizacji tej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Gminy Brzeszcze, 
Powiatu Oświęcimskiego jak i calego regionu tej części Województwa Małopolskiego i Śląskiego , 
negatywnie wpływa na drożność komunikacyjną, hamuje jego możliwości rozwojowe, kompletnie 
ogranicza jakiekolwiekj zainteresowanie inwestycyjne w gminach tej części kraju. 

Budowa drogi ekspresowej S-1 jest od dawna oczekiwana. W opinii Rady Miejskiej 
w Brzeszczach niedopuszczalne jest , by ta inwestycja była nadal przesuwana w czasie bez 
konkretnego określenia terminu jej wykonania. 
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