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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia przebudowy dróg wojewódzkich nr 877, 878, 
835 na terenie Gminy Hyżne 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Hyżne popiera przebudowę dróg wojewódzkich nr 877, 878 i 835 na terenie Gminy 
Hyżne i apeluje o jak najszybszą realizację przedsięwzięcia. 

2. Uzasadnienie stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu: 

1) Wojewodzie Podkarpackiemu; 

2) Zarządowi Województwa Podkarpackiego; 

3) Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 
stanowiska dotyczącego poparcia przebudowy dróg wojewódzkich nr 877, 878, 835 na terenie Gminy 

Hyżne i apelu o jak najszybszą realizację przedsięwzięcia 

Rada Gminy Hyżne popiera koncepcję przebudowy dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn – 
Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – Dynów. Jest to ważna 
inwestycja nie tylko dla południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, ze względu na 
usprawnienie ruchu z Rzeszowa w kierunku Bieszczad, ale i dla południowej części powiatu rzeszowskiego. 

Pogarszający się stan nawierzchni w/w dróg oraz rosnący ruch samochodowy wymuszają konieczność 
pilnego przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Opracowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 
koncepcja pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszania się po tych drogach, zarówno dla 
kierowców, jak i pieszych. 

Wymienione drogi, mimo że formalnie są drogami wojewódzkimi i wypełniają regionalne funkcje 
komunikacyjne, z racji uwarunkowań geograficzno-przestrzennych i skoncentrowanej wokół nich zabudowy 
odgrywają jednocześnie ważną rolę w komunikacji subregionalnej i lokalnej. Rada Gminy Hyżne stoi na 
stanowisku, że inwestycja ta w dłuższej perspektywie będzie silnym impulsem prorozwojowym dla gminy, 
ponieważ skróci czas dojazdu do Rzeszowa – stolicy województwa podkarpackiego, ośrodka 
administracyjnego, gospodarczego, naukowego, medycznego i kulturalnego. Tym samym zachęci nowych 
mieszkańców do osiedlania się na terenie Gminy. Nowoczesna, bezpieczna droga będzie też czynnikiem 
zachęcającym potencjalnych inwestorów do wybierania Gminy Hyżne jako miejsca inwestycji. Ważną kwestią 
jest również poprawa jakości skomunikowania gminy z siecią dróg wyższej kategorii, przede wszystkim 
autostradą A4 oraz drogą ekspresową S-19. 
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