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Szanowny Panie Ministrze! 

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obsza-

rze Podtatrza do 2030 roku, w którą wpisana jest inwestycja „Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na 

parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odcinku Rabka – Chyżne”, jest dokumentem bardzo ważnym i długo 

oczekiwanym przez mieszkańców – szczególnie gminy Spytkowice – ze względu na niewątpliwe korzyści dla 

miejscowości, takie jak poprawa bezpieczeństwa, komfortu jazdy czy skrócenie czasu podróży oraz dostoso-

wanie sieci drogowej do wzrastającego ruchu drogowego. 

Wyznaczony kilkadziesiąt lat temu pas rezerwy przestrzennej dla tej inwestycji, biegnący po południowej 

stronie miejscowości, nie uwzględnia zmian, które zaszły na tym terenie w ostatnich latach, i obecnie prawie 

na całej długości blisko sąsiaduje z zabudowaniami. Na przestrzeni lat nastąpił znaczny progres demograficz-

ny miejscowości, wyróżniający ją na tle powiatu. W związku z tym również układ urbanistyczny uległ zmia-

nie, a zabudowa mieszkaniowa rozwinęła się znacząco. Obecnie barierą w rozwoju terenów budowlanych jest 

właśnie rezerwa terenowa oznaczona w MPZP jako KS – teren przeznaczony dla drogi ekspresowej. Budowa 

drogi w tym korytarzu bezpowrotnie uniemożliwi ekspansję zabudowy w tej części miejscowości i spowodu-

je pewne uciążliwości dla wykształconej tam już przyległej zabudowy. Tym samym gmina straci w przyszło-

ści możliwość rozwoju, a co za tym idzie, utraci też potencjalne wpływy do budżetu z inwestycji na tym tere-

nie. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Spytkowice bardzo dynamicznie zaczęły wykorzystywać potencjał tury-

styczny stoków przyległych do proponowanej w wariancie południowym nowej drogi. Rozwój ten ukierun-

kowany był do niedawna na sporty zimowe, lecz w ostatnich latach potencjał turystyczny wykorzystywany 

jest cały rok, a mieszkańcy znaleźli dodatkowe źródło dochodu z gospodarstw agroturystycznych. Istnieje 

zatem realna obawa, że inwestycja w proponowanym przebiegu wpłynie negatywnie na ten rodzaj aktywno-

ści gospodarczej. 

Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą będą miały znacząco utrudniony dostęp do swoich nieru-

chomości. Ponadto należy zauważyć, że w trakcie prac mogą zostać naruszone stosunki wodne, a wiele go-

spodarstw domowych utraci dostęp do wody, gdyż ujęcia zlokalizowane są w znacznej części na ciekach 

wodnych przecinanych wspomnianą inwestycją. Miejscowość Spytkowice nie ma alternatywnego dostępu do 

źródeł wody i należy to uwzględnić. 

Podsumowując, należy powiedzieć, że żaden z proponowanych wariantów nie jest satysfakcjonujący dla 

mieszkańców Spytkowic. Dokonana analiza wariantowa jest ukierunkowaniem na najbardziej oczywiste roz-

wiązania planistyczne w pasie wyznaczonej rezerwy założonej w poprzednich dekadach. 

Społeczność lokalna proponuje wariant trasy, który wydaje się optymalny w obecnych uwarunkowaniach 

dla gminy i biegnie na granicy miejscowości Spytkowice, Podsarnie i Harkabuz, po grzbiecie Europejskiego 

Działu Wodnego. Na korzyść tej lokalizacji przemawia ukształtowanie terenu. Po wyprowadzeniu trasy na 

początku miejscowości w kierunku południowym na grzbiet pomiędzy gminami Spytkowice i Raba Wyżna 

nie będzie potrzeby budowy znacznej liczby skomplikowanych obiektów drogowych, a pozwoli to wyprowa-

dzić trasę w kierunku gminy Jabłonka, w miejscowości Podwilk. Jest to miejsce, gdzie krzyżuje się więk-

szość proponowanych w studium korytarzowym tras, co pozwoli kontynuować przebieg drogi zaproponowa-

nymi przez GDDKiA trasami na terenie gminy Jabłonka. Zaproponowany wariant eliminuje tym samym pro-

blem przecięcia lokalnych sieci wodociągowych i naruszenia stosunków wodnych czy dojazdów do pól rol-

nych oraz znacząco oddala trasę od jakichkolwiek zabudowań mieszkalnych. 

W związku z tym na prośbę mieszkańców Spytkowic proszę o dodatkową analizę zaproponowanej przez 

nich trasy. Ten system rozwiązań komunikacyjnych na stałe wpisze się w gospodarkę i krajobraz Spytkowic. 

Z poważaniem 

Jan Hamerski 


