UCHWAŁA NR 13.80.2012
RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE
z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Hajnówka - Jelonka.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 214, poz.1806; z 2005r. Nr
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, nr 138
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.
679 , Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr
685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Hajnówka - Jelonka zgodnie załącznikiem
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się:
1) Marszałkowi Województwa Podlaskiego
2) Wojewodzie Podlaskiemu
3) Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Dubiczach Cerkiewnych
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karpiuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13.80.2012
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 27 lutego 2012 r.

Stanowisko Rady Gminy Dubicze Cerkiewne w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów
- Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, na odcinku Hajnówka - Jelonka.
Rada Gminy Dubicze Cerkiewne ponawia prośbę o rozpoczęcie prac przy przebudowie drogi wojewódzkiej
Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele, na odcinku Hajnówka - Jelonka.
Droga wojewódzka Nr 685 w wyniku wieloletniego okresu eksploatacji i braku remontów generalnych uległa
znacznej degradacji , która w związku z nasilającym się ruchem drogowym z roku na rok się pogłębia.
Istniejący stan techniczny drogi charakteryzujący się licznymi ubytkami asfaltu , spękaniami i sfałdowaniami
nawierzchni oraz obniżeniem pobocza w stosunku do nawierzchni powoduje poważne niedogodności
i utrudnienia w ruchu drogowym. Ponadto jezdnia drogi jest zbyt wąska i niebezpieczna , nie przystosowana do
ruchu samochodów ciężarowych , nie posiadająca zatok autobusowych i chodników w miejscach
zabudowanych
Korzystanie z drogi szczególnie przez użytkowników samochodów ciężarowych i autobusów jest swoistą
"udręką" obarczoną wysokim ryzykiem spowodowania wypadku w czasie wymijania pojazdów lub
wyprzedzania. Zagrożenia występujące na drodze są także niebezpieczne dla osób spoza terenu powiatu
hajnowskiego przyjeżdżających na teren gminy Dubicze Cerkiewne bądź też udających się do Białowieży. Ci
użytkownicy drogi odwiedzajacy nasz region jako turyści najczęściej są ofiarami wypadków lub uczestnikami
kolizji drogowych.
Droga jest bardzo ważnym elementem systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne
łączącą okoliczne wsie gminne położone przy drodze oraz powiat hajnowski z powiatem siemiatyckim a także
jest jedynym ciągiem komunikacyjnym w kierunku przejścia granicznego w Połowcach. Jej znaczenie
komunikacyjne wzrasta w związku z rozbudową przejścia granicznego w Połowcach oraz rozpoczęciem
działalności produkcyjnej fabryki płyt wiórowych IKEA wybudowanej na terenie sąsiedniej Gminy Orla. Już
obecnie zauważalne jest zwiększenie natężenia ruchu drogowego w związku z dostawą materiałów i surowców
do zakładu a z chwilą zakończenia przebudowy przejścia granicznego w Połowcach i uruchomienia przejścia
towarowego będzie jeszcze większy. Pomimo dużego znaczenia drogi w ogólnej sieci dróg wojewódzkich jest
marginalnie traktowana przez Zarządcę - Zarząd Województwa Podlaskiego . Rada Gminy Dubicze Cerkiewne
i rady okolicznych gmin przez , których teren droga prowadzi już kilkakrotnie w latach ubiegłych apelowały do
władz Województwa Podlaskiego o ujęcie jej przebudowy w planach inwestycyjnych województwa . Zawsze
odpowiedź na apel była negatywna uzasadniona brakiem środków finansowych i realizacją innych,
ważniejszych zadań drogowych na terenie województwa. Nie zgadzamy się z dotychczasowym stanowiskiem
Zarządu , uważamy, że argumenty przedstawione powyżej świadczą o tym, że realizacja zadań związanych
z przebudową w/w drogi powinna być również ważna jak przebudowa innych dróg wojewódzkich.
Z posiadanych informacji wynika, że Zarządca drogi prowadzi prace związane z opracowaniem dokumentacji
technicznej na przebudowę odcinaka drogi Jelonka - Hajnówka. Jest to przesłanka dająca nadzieję pozytywnego
rozwiązania przeciągającego się w czasie problemu przebudowy drogi .
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że Zarządca drogi będzie posiadał dokumentację techniczną odcinaka
drogi Jelonka- Hajnówka znajdującego się w najgorszym stanie technicznym, w imieniu społeczności Gminy
Dubicze Cerkiewne prosimy o podjecie pilnych działań mających na celu rozpoczęcie prac związanych
z przebudową przedmiotowej drogi.
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