
UCHWAŁA nr 8/2017 
Zebrania Wiejskiego w Rudawie 

z dnia 24.09.2017 r. 
 

w sprawie wprowadzenia bezpiecznych i optymalnych rozwiązań drogowych                
w obrębie sołectwa Rudawa w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi 
na Drodze Krajowej nr 79 – budowa obwodnicy Zabierzowa. 
 
Zgodnie z § 9 pkt. 6 statutu Sołectwa Rudawy uchwala się co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

1. Zebranie Wiejskie sołectwa Rudawa wnioskuje do Rady Gminy Zabierzów                     

i Wójta Gminy Zabierzów o zlecenie przeprowadzenia niezależnych badań, 

mających na celu określenie zmiany natężenia ruchu, na Drodze Krajowej nr 79 

w obrębie skrzyżowania z Drogą Powiatową nr 2128K– ulica Stanisława 

Wyspiańskiego w Rudawie, która stanowi główne połączenie drogowe 

miejscowości. 

2. Powyższe badanie powinno być przeprowadzone z uwzględnieniem                         

w szczególności: 

1) wpływu oddania do użytku obwodnicy Zabierzowa; 

2) możliwości włączania się do ruchu przez obwodnicę Zabierzowa pojazdów                    

z kierunku północnej części obwodnicy Krakowa po oddaniu ich do użytku; 

3) zwiększenia potoku samochodów na Drodze Krajowej nr 79 na odcinku 

Zabierzów – Krzeszowicew związku z połączeniem jej z autostradą A4 poprzez 

węzeł Rudno. 

4) zagospodarowanie komercyjne działek inwestycyjnych nr 713/1, 713/2 i 713/3 

w Rudawie; 

5) korzystanie z parkingu „Park and ride”, który ma powstać przy przystanku PKP 

Rudawa. 

3. Zebranie Wiejskie sołectwa Rudawa wnioskuje do Rady Gminy Zabierzów                    

i Wójta Gminy Zabierzów o podjęcie działań, mając na uwadze powyższe 

uwarunkowania inwestycyjne (ust. 2 pkt.  1) – 5)), w celu zapewnienia 

zaplanowania i przebudowy skrzyżowania Drogi Krajowej nr 79 z Drogą 

Powiatową nr 2128K i stworzenie optymalnego rozwiązania komunikacyjnego 

umożliwiającego szybkie i bezpieczne włączanie się do ruchu z Drogi 



Powiatowej nr 2128K- ul. Stanisława Wyspiańskiego w Rudawie do Drogi 

Krajowej nr 79. 

4. Zebranie Wiejskie sołectwa Rudawa wnioskuje do Rady Gminy Zabierzów                    

i Wójta Gminy Zabierzów o podjęcie działań mających na celu bezzwłoczną 

budowę i wyposażenie budynku remizy OSP w Rudawie spełniającą 

wymagania stawiane jednostkom OSP wchodzącym w skład Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tak aby jak najszybciej jednostka ta mogła 

wejść do wspomnianego systemu. 

 
§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Sołtysowi.   
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   
 

 

 

Przewodniczący Zebrania  
 

                                                                                               Marcin Cieślak  
 
 
 

 
Uzasadnienie: celem powyższych wniosków jest zapewnienie żywotnych interesów 
mieszkańców sołectwa Rudawa i sołectw okolicznych oraz osób korzystających                     
z infrastruktury drogowej w zakresie bezpieczeństwa i niepogorszenia warunków 
bytowych, socjalnych i społecznych, po wykonaniu wskazanych planowanych 
inwestycji, szczególnie przy drodze krajowej nr 79. 
 

 


