
Uchwała  Nr XXVIII/208/2016 

Rady Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 

 

w sprawie apelu Rady Gminy Santok o pilne przystąpienie do modernizacji 

drogi wojewódzkiej nr 158 w granicach administracyjnych Gminy Santok. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia            

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 

zmianami) uchwala się, co następuje: 

                                    

 

§1.  Rada Gminy Santok kieruje apelem o pilne przystąpienie do 

modernizacji drogi wojewódzkiej nr 158 w granicach administracyjnych Gminy 

Santok. 

 

§2. Treść apelu, o którym mowa w §1, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.  

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok. 

 

§4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

 

        Damian Kochmański 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik nr 1 do Uchwała  Nr XXVIII/208/2016 

Rady Gminy Santok z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  

apelu Rady Gminy Santok o pilne przystąpienie do modernizacji drogi wojewódzkiej nr 158  

w granicach administracyjnych Gminy Santok 

Apel Rady Gminy Santok  

do  

Sejmiku Województwa Lubuskiego, 

Zarządu Województwa Lubuskiego, 

Marszałka Województwa Lubuskiego, 

Radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego z okręgu wyborczego nr 1 

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze 

 

w sprawie  pilnego przystąpienia do modernizacji drogi wojewódzkiej nr 158                           

w granicach administracyjnych Gminy Santok 

Rada Gminy Santok mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Santok 

zamieszkujących w miejscowościach Wawrów, Janczewo, Gralewo, Santok, Stare Polichno, 

Lipki Wielkie, Ludzisławice i Jastrzębnik wnosi o pilne przystąpienie do modernizację drogi 

wojewódzkiej 158, która przebiega przez wyżej wymienione miejscowości. 

Droga nr 158 jest główną arterią komunikacyjną dla mieszkańców gminy oraz całego ruchu 

tranzytowego odbywającego się w Gminie Santok na trasie Gorzów Wielkopolski – 

Skwierzyna, Gorzów Wielkopolski – Drezdenko oraz Skwierzyna – Drezdenko. 

Z uwagi na fakt, że na znaczącej długości drogi  nr 158 nie ma chodników i ścieżek 

rowerowych, przemieszczanie się po tej drodze pieszych i rowerzystów jest szczególnie 

niebezpieczne i stwarza ewidentne zagrożenie. Niebezpieczeństwo związane z tą sytuację jest 

tym większe, że w większości miejscowości położonych wzdłuż drogi nie ma połączeń 

alternatywnych, dlatego mieszkańcy wsi przy niej położonych zmuszeni są, jako uczestnicy 

ruchu drogowego, do codziennego narażania swojego zdrowia i życia. Także zły stan 

techniczny istniejących już chodników na wielu odcinkach stwarza dodatkowe zagrożenie dla 

bezpieczeństwa pieszych.  

Zły stan techniczny nawierzchni drogi  powoduje, że przy wzmożonym ruchu 

tranzytowym, zwłaszcza ciężkich pojazdów dostawczych, powstają drgania, które 

przenoszone przez grunt w znaczącym stopniu przyczyniają się do osłabienia konstrukcji 

budynków mieszkalnych położonych w sąsiedztwie drogi. Stan nawierzchni drogi z licznymi 

dziurami i wyrwami stwarza również zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych. 

Zarówno władze jak i mieszkańcy Gminy Santok wielokrotnie w przeszłości 

otrzymywali  zapewnienie o planowanej modernizacji drogi. Niestety z wyjątkiem 

modernizacji przeprowadzonej w roku  2015  w miejscowości Wawrów, żadnych prac więcej 

nie wykonano.  Aktualnie Sejmik Województwa Lubuskiego planuje przeprowadzenie 

remontu przedmiotowej drogi na odcinku Lipki Wielkie – skrzyżowanie z drogą wojewódzka 

159. Niestety planowany zakres prac nie spełnia oczekiwań społecznych mieszkańców gminy, 

gdy jest za wąski w stosunku do istniejących pilnych potrzeb społecznych i skali zagrożenia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Dlatego mając na uwadze fakt, że zadaniem własnym gminy jest zapewnienie 

bezpieczeństwa obywateli, w tym także związanego z ruchem drogowym, Rada Gminy 

Santok apeluje w imieniu wspólnoty samorządowej Gminy Santok o podjęcie pilnych działań 

w celu wyeliminowania opisanych powyżej zagrożeń i zapewnienie mieszkańcom należnego 

im poziomu bezpieczeństwa.   

Osiągniecie tego poziomu jest możliwe przede wszystkich poprzez wykonanie 

wnioskowanej modernizacji drogi.  


