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UCHWAŁA NR IV/27/11
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Jeleniogórskiego w przedmiocie rezygnacji z budowy drogi 
ekspresowej S 3 na odcinku z Legnicy do Lubawki. 

Na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r., Nr 7, poz. 74) Rada 
Powiatu Jeleniogórskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Jeleniogórskiego wyraża negatywne stanowisko dotyczące projektu programu budowy dróg 
krajowych na lata 2011-2015 zakładającego rezygnację z budowy do 2015 roku drogi ekspresowej S 3. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego do przesłania stanowiska do Ministra 
Infrastruktury, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wszystkich samorządów gminnych powiatu 
jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Kierując się troską o rozwój naszego powiatu i regionu Rada Powiatu Jeleniogórskiego czuje się w obowiązku 
zabrać głos w tak istotnej kwestii jak wstrzymanie budowy drogi ekspresowej S 3 (Nowa Sól – Lubawka) 
Oczywistym jest, że autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice miast są kluczowymi infrastrukturalnymi 
uwarunkowaniami dostępności komunikacyjnej i czynnikami rozwoju gospodarczego. Odłożenie tej inwestycji 
przez Ministerstwo Infrastruktury oznacza wieloletnie negatywne skutki dla rozwoju gospodarczego i przestrzennej 
spójności Województwa Dolnośląskiego. Przez szereg lat samorząd województwa podejmował decyzje 
o rozbudowie i modernizacji sieci dróg wojewódzkich, wychodząc z założenia, że będą one tworzyć spójny system 
z drogami ekspresowymi S 3 i S 5, które mają być „kręgosłupem” transportowym regionu w układzie 
południkowym. Niekorzystne dla Dolnego Śląska zmiany w dotychczasowym „Programie Budowy Dróg 
Krajowych”, zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury, stawiają w istocie pod znakiem zapytania sens 
znacznej części już prowadzonych lub planowanych przez województwo inwestycji drogowych. Postulowane 
w projekcie dokumentu „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” przesuniecie terminów realizacji 
takich dróg z całą pewnością będzie miało negatywny wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy i jakość życia 
mieszkańców nie tylko Kotliny Jeleniogórskiej, ale całego dolnego Śląska. Rada Powiatu Jeleniogórskiego apeluje 
do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury o zmianę projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2011-2015” i pilną realizację inwestycji południowego odcinka drogi ekspresowej S 3 z Legnicy do Lubawki. 


