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APEL NR 3/2019 

RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

Skierowany do Zarządu Powiatu Tarnowskiego o podjęcie budowy mostu w miejscowości Ostrów na 

rzece Dunajec 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 33 ust 5 pkt 4 Statutu Gminy Wierzchosławice (Dziennik Urzędowy 

Województwa Małopolskiego z 2018 r. Nr 6793) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co 

następuję: 

§ 1. W trosce o dobro wspólnoty samorządowej Gminy Wierzchosławice, będącej częścią 

wspólnoty samorządu Powiatu Tarnowskiego, Rada Gminy Wierzchosławice apeluje o rozpoczęcie 

realizacji inwestycji budowy trwałego nowego mostu w miejscowości Ostrów, na rzece Dunajec, 

w osi drogi powiatowej relacji Tarnów Wierzchosławice nr 1346K lub doprowadzenia obecnego do 

stanu umożliwiającego jego dalsze bezpieczne użytkowanie. Apelujemy o niezwłoczne rozpoczęcie 

prac związanych z realizacją odpowiedniej do wagi problemu inwestycji. Jednocześnie do czasu 

zrealizowania odpowiedniego trwałego rozwiązania wnosimy o przygotowanie adekwatnej 

i bezpiecznej przeprawy zastępczej o charakterze czasowym. Według informacji, jakie dotarły do 

Gminy Wierzchosławice ekspertyzy dotyczące stanu technicznego mostu wskazywały na możliwość 

jego pełnego funkcjonowania do końca 2019 roku. Mimo tego nie jest zrozumiałym brak 

adekwatnych działań Starostwa Powiatowego w celu utrzymania możliwości dalszej eksploatacji 

mostu. Rada Gminy i Wójt Gminy Wierzchosławice wielokrotnie zwracali uwagę na zły stan 

techniczny mostu. Wielokrotnie apelowano o wstrzymanie ruchu samochodów ciężarowych przez 

most (apel nr 1/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2019 roku). Głosy naszej 

Wspólnoty były jednak w tym zakresie bagatelizowane. Decyzja o zamknięciu mostu jest 

zaskoczeniem tym bardziej, że przedstawiciel Powiatu Tarnowskiego Pan Wicestarosta Jacek 

Hudyma informował Radę Gminy Wierzchosławice, że nie ma zagrożenia dla dalszego 

funkcjonowaniu mostu, wręcz wskazywał na podjęte przez Starostwo działania mające wydłużyć jego 

eksploatację. Awaryjne zamknięcie mostu w dniu 27 listopada 2019 r. oznacza, że mimo świadomości 

istniejących problemów dopuszczono do całkowitej jego degradacji bez podejmowania realnych prób 

pozwalających na doprowadzenie mostu do stanu umożliwiającego jego dalszą eksploatację przez 

mieszkańców Gminy Wierzchosławice i Powiatu Tarnowskiego.  Należy w tym miejscu również 

podkreślić, iż Zarząd Powiatu mając świadomość, że most może być użytkowany jedynie do końca 

2019 roku nie podjął żadnych rozmów z Wójtem Gminy Wierzchosławice mających na celu 

wypracowanie procedur w przypadku zamknięcia mostu. Przeprawa na rzece Dunajec jest strategiczną 

dla Gminy Wierzchosławice i tej części Powiatu Tarnowskiego z uwagi na dostęp mieszkańców do 

Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, szkół, przedszkoli, 

zakładów pracy i przedsiębiorstw realizujących i planujących w tym obszarze działalność 

gospodarczą.  Wypracowanie procedur pozwoliłoby na uniknięcie chaosu i paraliżu 

komunikacyjnego, z jakim w obecnej sytuacji muszą się mierzyć mieszkańcy naszej Gminy Ponadto 

Rada Gminy Wierzchosławice wskazuje, że w ciągu drogi DP 1346K, w tym w ramach infrastruktury 

mostowej, zlokalizowana jest sieć kanalizacyjna, służąca do zbiorowego odprowadzania ścieków 

komunalnych z terenu Gminy Wierzchosławice. Zwracamy uwagę, że ewentualne uszkodzenie mostu 

może doprowadzić do uszkodzenia sieci kanalizacyjnej, co stwarza realne zagrożenie wystąpienia 

katastrofy ekologicznej.   Z powyższych względów, zdaniem Rady Gminy Wierzchosławice, 

realizacja inwestycji budowy trwałego nowego mostu lub doprowadzenia obecnego do stanu 

umożliwiającego jego dalsze bezpieczne użytkowanie jest zadaniem priorytetowym i niezwykle 

doniosłym. Oczekujemy, że nasz apel przełoży się na konkretne decyzje przyspieszające realizację 

tego strategicznego dla bezpieczeństwa naszej Gminy i tej części Powiatu Tarnowskiego 

przedsięwzięcia. 
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§ 2. Rada Gminy Wierzchosławice zobowiązuje Przewodniczącą Rady Gminy do przekazania 

treści apelu: 

1. Staroście Tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi; 

2. Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie; 

3. Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu; 

4. Posłom i Senatorom Województwa Małopolskiego; 

5. Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu; 

6. Wojewodzie Małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi; 

7. Radnym Województwa Małopolskiego.; 

8. Radnym Powiatu Tarnowskiego. 

 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

(-)Małgorzata Moskal 

 


