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Szanowny Panie Radny, 

 

W odpowiedzi na interpelację nr INT.6.0003-0392/22 z dnia 09.03.2022 r.  
w sprawie stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 
nr 794 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 w kierunku 
miejscowości Drochlin i miejscowości Koniecpol poniżej przedstawiam 
informacje w przedmiotowej sprawie. 
Przebudowa skrzyżowania wyżej wymienionych dróg, zgodnie z art. 25 ust. 
1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „Budowa, 
przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, 
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz 
urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi 
z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego 
dla drogi wyższej kategorii”, zatem utrzymanie przedmiotowego 
skrzyżowania leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Zgodnie z przekazanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
informacjami dla przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej w pierwszej 
kolejności należy opracować dokumentację projektową wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami, która powinna zawierać przebudowę jezdni, budowę 
i przebudowę chodników, kanalizacji deszczowej, poboczy, rowów oraz 
urządzeń uzbrojenia podziemnego. Szacunkowy koszt wykonania 
dokumentacji to 3 mln zł. Oszacowany przez Zarzad Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach koszt przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 
o długości 10 km od skrzyżowania z drogą krajową 46 do miejscowości 
Koniecpol to 60 mln zł. Na przedmiotowym odcinku drogi prowadzone 
są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Częstochowie bieżące prace 
naprawcze celem zapewnienia ciągłości nawierzchni i bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego, na mocy Porozumienia nr 47/KT/2021 z dnia 
28.06.2021 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 
wojewódzkich zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem 
Częstochowskim. Aktualnie jezdnia omawianego odcinka drogi wojewódzkiej 
nr 794 nie posiada ubytków oraz zniszczeń mogących powodować 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i odpowiada wymaganiom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Prośba o zamieszczenie przedmiotowej inwestycji w planie rzeczowo-
finansowym zostanie rozpatrzona  na etapie prac nad planem finansowym 
na lata następne, natomiast obecnie droga będzie na bieżąco utrzymywana.  
 
Z poważaniem, 

 

 

Katowice, 18 marca 2022 r. 
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Stanisław Gmitruk 

Radny Sejmiku Województwa 

Śląskiego 


