
Uchwała Nr XVIII/85/04  

Rady Gminy Kołaczyce 

z dnia 27 lutego 2004r 
 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Kołaczyce odnośnie wprowadzenia 

do programu budowy autostrady A4 nowego węzła autostradowego. 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy 

Kołaczyce uchwala, co następuje: 

 

§1 

Rada Gminy Kołaczyce, po zapoznaniu się z planem przebiegu projektowanej 

autostrady A4 na odcinku Tarnów-Pilzno, domaga się wprowadzenia do programu 

budowy autostrady A4 nowego więzła autostradowego, który umożliwiłby zjazd 

i wjazd na autostradę, zlokalizowanego w okolicach Pilzna, na odcinku planowanej 

autostrady pomiędzy Tarnowem a Pilznem. 

 

§2 

Rada Gminy Kołaczyce uzasadnia swoje stanowisko w sposób następujący: 

Planowane węzły autostradowe zlokalizowano z ominięciem przyłączenia istniejącej 

drogi krajowej Nr 73 Wiśniówka - Jasło, na odcinku Tarnów - Pilzno. Taka decyzja 

w opinii Rady Gminy Kołaczyce doprowadzi do peryferyzacji południowo-zachodniej 

części Województwa Podkarpackiego, co spowoduje: 

1) istotne zmniejszenie roli miast i znaczenia przyległych do nich regionów takich 

jak: Pilzno, Brzostek, Kołaczyce, Jasło, Biecz, Gorlice, Jedlicze, Krosno i inne, 

2) utratę znaczenia i zmniejszenie ruchu na przejściu granicznym w Koniecznej, 

a także w Ożennej (po jego zrealizowaniu) - od bieżącego roku będą to przejścia 

pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej. 

3) zdegradowanie w szczególności miasta Jasła stanowiącego węzeł komunikacji 

drogowej i kolejowej, 

4) ograniczenie dostępności obszarów turystycznych i akwenów wodnych takich jak: 

Klimkówka, Rymanów, Iwonicz, Wysowa a w przyszłości Krempna, a także 

dostępność znaczącej bazy surowcowej w zakresie pozyskiwania drewna, 

5) dalsze pogłębianie zróżnicowania naszego regionu w stosunku do innych regionów 

kraju, co zaprzecza tezie o równomiernym rozwoju kraju. 

 

§3 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczyce. 

2. W tym zakresie Rada Gminy Kołaczyce upoważnia Wójta Gminy Kołaczyce do 

przedstawienia stanowiska Rady, odnośnie wprowadzenia do programu budowy 

autostrady A4 nowego węzła autostradowego: 

1) Prezesowi Rady Ministrów, 

2) Ministrowi Infrastruktury, 

3) Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

4) Wojewodzie Podkarpackiemu, 



5) Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

oraz poinformowania o stanowisku Rady Gminy Kołaczyce organów gmin, które 

mogą być zainteresowane budową węzła autostradowego. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


