
UCHWAŁA NR XL/300/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w przedmiocie wykonania 
przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz §24 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Głuszyca, Rada Miejska 
w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się apel skierowany do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w przedmiocie budowy przejścia 
dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381. 

2.  Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Załącznik 

do uchwały nr XL/300/2021 

Rady Miejskiej w Głuszycy  

z dnia 26 października 2021 r.  
 

APEL RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY SKIEROWANY 

DO DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI W PRZEDMIOCIE WYKONANIA 

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 

 

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy, jako przedstawiciele lokalnej społeczności Gminy 

Głuszyca, w związku z licznymi prośbami mieszkańców, apelujemy do Dolnośląskiej Służby 

Dróg i Kolei we Wrocławiu o wykonanie przejścia dla pieszych w ciagu drogi wojewódzkiej 

nr 381 przechodzącą przez Głuszycę.  

Gmina Głuszyca jest typową gminą turystyczną. Największą atrakcją jest Podziemne 

Miasto Osówka – część hitlerowskiego projektu Riese obejmujący zasięgiem Jedlinę-Zdrój, 

Walim czy Wałbrzych. Jest tu kilka obiektów architektury sakralnej, przede wszystkim dwa 

cenne drewniane kościoły w Grzmiącej i Sierpnicy. Gmina otoczona jest górami Sowimi, 

Kamiennymi i Wałbrzyskimi. Jest to idealne miejsce do wędrówek pieszych, biegania, 

turystyki rowerowej, nordic walking, zimą panują tu idealne warunki do uprawiania 

narciarswta biegowego. Dzięki swojemu położeniu Głuszyca oraz pobliskie miejscowości 

odwiedzane są przez ok. 100 tys. turystów. 

Dzięki ruchowi turystycznemu, ale też przemieszczaniu się mieszkańców, codziennie 

przez Gminę Głuszyca przejeżdża wiele pojazdów. Są to przeważnie samochody osobowe, 

nie brakuje też ciężarówek. Przy 16+500 kilometrze drogi wojewódzkiej nr 381 znajduje się 

przede wszystkim przystanek autbusowy – to z niego uczniowie głuszyckich szkół 

są codziennie zabierani na zajęcia. Na przeciwko przystanku znajduje się kościół parafialny 

pw. NMP Królowej Polski, odwiedzany codziennie przez wielu parafian. Dodtakowo przy 

świątyni znajduje się głuszycki Komisariat Policji oraz droga na Cmentarz Komunalny. 

Co więcej na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie te punkty usytuowane są na niebezpiecznym 

zakręcie. 

Obecnie brak przejścia dla pieszych stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia – 

najbliższe bezpieczne przejście dla pieszych znaduje się w odległości 350 m. Zdarzają się 

sytuacje, że przy natężonym ruchu piesi muszą czekać kilkanaście minut, by przedostać się 

na drugą stronę ulicy. Nasz apel to przede wszystkim wyraz troski o najmłodszych i seniorów, 

którzy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Zagrożenie zwiększa się w okresie 

jesienno-zimowym, kiedy uczniowie wychodzą i wracają ze szkoły, gdy na zewnątrz jest 

ciemno.  

Mając na uwadze powyższe, wykonanie przejścia dla pieszych w tym miejscu 

poprawiłoby w dużym stopniu bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów, a także 
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kierowców. Wierzymy, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei pozytywnie zareaguje na nasz 

apel, który jest odpowiedzią na prośby mieszkańców Gminy Głuszyca. 

Id: WCKCK-ANXVE-JQZGP-YWNJL-TDRZX. Podpisany Strona 2




