
Planowane inwestycje na drogach wojewódzkich 

Inwestycje drogowe na drogach zarządzanych przez Województwo Śląskie realizowane są 

obecnie z udziałem organizacyjnym i częściowo finansowym Gminy, na terenie której 

znajduje się dana infrastruktura.  

Na tej podstawie celem przyspieszenia pilnych do wykonania prac 19 maja 2017 r. wójt 

Gminy Istebna zawarł z Marszałkiem Województwa Śląskiego porozumienie powierzające 

Gminie Istebna realizację zadania pn.:  „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 

na odcinku Istebna Beskid – Jaworzynka Krzyżowa”. Gmina Istebna pełnić będzie funkcję 

inwestora, czyli prowadzić całość prac związanych z budową chodnika tj. aktualizować 

dokumentację techniczną, wyłaniać wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego i 

realizować roboty budowlane.  

Zakres rzeczowy obejmuje budowę chodnika o długości 3,5 km wraz z kanalizacją deszczową 

na odcinku od Krzyżowej po Kadłuby, czyli od istniejącego chodnika przy rondzie do 

połączenia z chodnikiem w Koniakowie. Jego ostatni odcinek będzie budowany tzw. 

gminnym skrótem w celu ograniczenia ruchu pieszych na ostrych zakrętach.  

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 6 mln zł, rzeczywisty będzie znany po 

rozstrzygnięciu przetargu. Województwo Śląskie w 100% sfinansuje wykonanie zadania, 

którego termin realizacji ustalono na dzień 31 grudnia 2017 r. Nadzór nad jego realizacją 

będzie pełnić Województwo Śląskie oraz Zarząd Dróg Wojewódzki w Katowicach. 

Gmina Istebna nie uczestniczy w kosztach realizacji, ponieważ 100% kosztów ponosi 

Województwo Śląskie, które na ten cel ma zabezpieczone środki i będzie je przekazywać 

gminie na pisemne wnioski Wójta po realizacji określonych etapów inwestycji. 

Ryc. 1 Mapa z obszarem inwestycji Jaworzynka Krzyżowa – Koniaków Kadłuby 

 

 

Dnia 22 maja br. została zawarta umowa, która umożliwia Gminie podjęcie prac 

projektowych na drodze wojewódzkiej nr 941 na odcinku od Dzielca do mostu na Glinianym  

( 1,2 km drogi ) wraz z przebudową skrzyżowania w centrum Istebnej. 



Projektant ma za zadanie na podstawie aktualnych map geodezyjnych opracować 2 warianty 

przebudowy drogi wraz ze skrzyżowaniem z uwzględnieniem przejść dla pieszych, 

chodników, odwodnienia, zatok autobusowych, miejsc postojowych dla samochodów, 

analizę stanu własności i konieczności zajęcia gruntu, badań geologicznych podłoża. Całość 

prac koncepcyjnych została ustalona na kwotę 40 tys. zł i zostanie poniesiona z budżetu 

Gminy.   

Koncepcja ma być gotowa do końca bieżącego roku, a po wyborze jednego z wariantów 

zawarta zostanie kolejna umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie 

prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

Przyjęcie przez Gminę Istebna zadań planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich 

jest z punktu widzenia Gminy rozwiązaniem korzystnym ze względów finansowych i co 

ważniejsze: wpływa w istotny sposób na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, z 

których zdecydowaną większość stanowią mieszkańcy gminy.   

Ryc. 2 Mapa z obszarem inwestycji Istebna Dzielec – Istebna Gliniane 

 

 

Sporządził: Bogusław Juroszek  


