
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
oraz senatora Zdzis³awa Pupê

na 31. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Do wielu senatorów docieraj¹ informacje o nieprawid³owoœciach dotycz¹cych budowy obwodnicy

Ropczyc, a maj¹cych skutki dla mieszkañców ulicy Zielonej. Ta ulica, wybudowana w latach siedem-
dziesi¹tych ubieg³ego wieku, stanowi drogê powiatow¹ ³¹cz¹ca s¹siednie miejscowoœci (Okonin, NiedŸ-
wiadê, Ma³¹) z centrum Ropczyc. Dla oko³o 2 tysiêcy mieszkañców tej ulicy jest to jedyna droga
i najbli¿sze po³¹czenie z centrum miasta.

Mieszkañcy tej ulicy nie s¹ przeciwni budowie obwodnicy, pragn¹ jedynie, aby dotrzymano umowy
zawartej w decyzji nr 55/07 wojewody podkarpackiego z 5 listopada 2007 r., zatwierdzaj¹cej ten projekt
budowlany. Jest tam mowa o tym, ¿e zostan¹ zachowane przejazd i przejœcie dla pieszych z ulicy Zielo-
nej pod budowan¹ obwodnic¹. Do takiego rozwi¹zania zobowi¹za³a siê równie¿ Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.

Okaza³o siê jednak, ¿e ten przejazd i przejœcie mog¹ nie zostaæ zrealizowane. ¯¹danie jego budowy
napotyka na ogromne biurokratyczne trudnoœci. Mieszkañcy Ropczyc miêdzy innymi zaskar¿yli do Wo-
jewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie decyzjê g³ównego inspektora nadzoru budowlanego
z dnia 27 stycznia 2008 r., który zatwierdzi³ budowê obwodnicy bez przejœcia dla ulicy Zielonej (a to obe-
jmowa³a wczeœniej decyzja wojewody podkarpackiego z dnia 5 listopada 2007 r.), s¹d ten uchyli³ zaska-
r¿on¹ decyzjê, a ponadto stwierdzi³, ¿e nie podlega ona wykonaniu do czasu uprawomocnienia siê
wyroku. Mimo to trwaj¹ obecnie prace budowlane, które spowoduj¹ w niedalekiej przysz³oœci przeciêcie
ulicy Zielonej nasypem, a to bêdzie siê wi¹za³o z koniecznoœci¹ stosowania przez mieszkañców wyno-
sz¹cego oko³o 6 km objazdu do centrum miasta.

Panie Ministrze, s¹dzimy, ¿e nie da siê tego problemu rozwi¹zaæ bez w³¹czenia organów centralnych.
Dlatego uprzejmie prosimy o w³¹czenie siê w rozwi¹zanie konfliktu zgodne z oczekiwaniami mieszkañ-
ców. Obwodnica jest potrzebna, wrêcz konieczna, ale powinna byæ zgodna z przepisami prawa oraz inte-
resem spo³ecznym.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa




