
Przebudowa drogi powiatowej Czudec – Wyżne  (Zawisłocze) 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 
planuje realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917 R Czudec – Wyżne 
w km 0+830 – 1+820 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych”  
w m. Przedmieście Czudeckie na odcinku 990 m.b. tj. począwszy o piekarni P. Czarnik do 
skrzyżowania z drogą na Bukową Linię.  
 
Obecny, zły stan nawierzchni tej drogi oraz jej nieregularny przebieg ograniczający 
widoczność, powoduje obniżenie bezpieczeństwa. Dodatkowo uruchomienie linii autobusowej 
i wykonywanie dowozów dzieci powoduje zwiększenie liczby pieszych korzystających  
z przystanków autobusowych, co przy istniejącej szerokości drogi determinuje konieczność 
odseparowania ruchu kołowego od ruchu pieszych. Intensywny ruch samochodów odbywa się 
w godzinach porannych i popołudniowych, co jest spowodowane m.in. bliską lokalizacją 
piekarni i firmy FME Food Machinery Europe. W bezpośrednim sąsiedztwie tej firmy powstaje 
duże osiedle mieszkaniowe, co również przyczynia się do zwiększenia liczby użytkowników 
korzystających z drogi. Konieczne jest zatem jak najszybsze rozpoczęcie modernizacji tej 
drogi. 
  
W ramach w/w inwestycji planuje się wykonanie chodnika dla pieszych na kolektorze  
z elementami odwodnienia (studzienki wodościekowe z wpustami ulicznymi, studniami 
rewizyjnymi) po stronie prawej na całej długości przebudowywanego odcinka drogi. W ramach 
przebudowy drogi przewiduje się wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego wraz 
z jej wzmocnieniem oraz wykonaniem nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej. 
Roboty wykończeniowe polegać będą na kompleksowym odmuleniu rowów wraz  
z przebudową zjazdów oraz utwardzeniu poboczy. Przewidywany koszt realizacji tego 
przedsięwzięcia według złożonego wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 
2 036 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy powyższe zadanie znajduje się na liście zadań 
rekomendowanych do dofinansowania środkami Funduszu w 2020 r. lecz nie jest to 
równoznaczne z udzieleniem dofinansowania. Gdy lista zadań zostanie zatwierdzona przez 
Prezesa Rady Ministrów wówczas będzie można wdrożyć dalszą procedurę zmierzającą do 
realizacji powyższego zadania. 
 
W związku z planowaną przebudową  w/w drogi, na najbliższą sesję Rady Gminy trafi projekt 
uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego określający 
wysokość środków jakie gmina zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania. Pomoc 
finansowa w wysokości 200 tys. zł. zostanie przekazana zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, który mówi, że: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”. Biorąc pod uwagę 
fakt, że w/w droga służy w głównej mierze mieszkańcom naszej gminy, zasadnym jest 
udzielenie wsparcia powiatowi i niezwłoczne podjęcie działań związanych z przebudową drogi 
i poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  (UG) 
 
 


