
APEL W SPRAWIE PODJĘCIA SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ 

W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI WYRZĄDZONYMI NA MIENIU GMINY W 

TRAKCIE PRAC  SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I FIRM ZWIĄZANYCH Z 

ZABEZPIECZENIEM  

GRANICY PAŃSTWOWEJ  

 

Władze samorządowe Gminy Michałowo niniejszym apelują o podjęcie działań w 

sprawie wypracowania systemowych rozwiązań związanych z problemem niszczenia dróg 

gminnych przez służby państwowe i firmy w związku z pracami zabezpieczenia Granicy 

Państwa.  

Od wielu miesięcy drogi gminne z terenów całego pogranicza na linii polsko – 

białoruskiej rozjeżdżane są przez ciężkie pojazdy wojskowe, a ostatnio również sprzęt 

budowlany. 

Nadmierna eksploatacją nawierzchni dróg niedostosowanych do przejazdu  tak ciężkim 

sprzętem wojskowym i budowlany w połączeniu z zimowymi warunkami atmosferycznymi 

doprowadził do dewastacji w krótkim czasie, a topniejący śnieg odsłonił jeszcze bardziej zakres 

zniszczonych nawierzchni dróg lokalnych. 

Jako Samorząd otrzymujemy sygnały o katastrofalnym stanie dróg, których miejscami 

nie da się pokonać. Mieszkańcy informują nas o problemach w ruchu drogowym, w którym 

poruszanie się samochodem osobowym doprowadza do awarii podwozia, uszkodzeń 

zawieszenia i niejednokrotnie karoserii. 

Nie bez znaczenia również jest iż ciągle pogarszająca się przejezdność dróg utrudnia 

codzienną komunikację dla mieszkańców, przedsiębiorstw komunikacyjnych czy samochodów 

dostawczych. Uderza to w ich poczucie bezpieczeństwa, sprawiając iż czują się niejednokrotnie 

pozostawieni sami sobie. 

Zaznaczyć należy również iż, w niektórych przypadkach niemożliwy jest także dojazd 

autobusów szkolnych, który przez wzgląd na stan nawierzchni dróg nie dojeżdża do planowych 

przystanków, doprowadzając do komplikacji w sferze samorząd - rodzic. 

Oczekiwania mieszkańców wspólnot samorządowych – naszych Małych Ojczyzn, co 

do natychmiastowej poprawy stanu nawierzchni są zrozumiałe, gdyż niektóre drogi już w danej 

chwili wymagają generalnego remontu.  

Wskazać w tym miejscu należy iż w wyniku działań wynikających z decyzji rządu na 

dzień dzisiejszy w samej Gminie Michałowo zostało zniszczone 30,5 km. dróg gminnych w 

tym 26 wykonanych w technologii żwirowej oraz 4,5 w technologii asfaltowej, co przy 

wykonaniu odbudowy w powyższych technologiach można oszacować łączne na kwotę 13,5 

mln zł., a jeszcze przecież zostały zniszczone drogi powiatowe i wojewódzkie. 



Już dzisiaj w związku z tym iż można wskazać drogi których stan uszkodzenia wykracza 

poza zwykły zakres doraźnych remontów są to szczególnie drogi główne tj.: 

✓ droga wojewódzka Nr 686 Michałowo – Jałówka  

✓ droga powiatowa Nr 1456 Jałówka - Gonczary - Dublany - Mostowlany 

✓ droga powiatowa Nr 1461 Szymki - Nowosady - Zaleszany 

✓ drogi gminne Jałówka - Podozierany  oraz Podozierany- kol. Mostowlany – Jałówka. 

Powyższe wskazania oparte są na wykazie obejmującym drogi zniszczone w „danym 

momencie” wiele dróg podczas trwania działań w terenie przygranicza ulegnie kolejnym 

dewastacjom.  

Dlatego niniejszym Apelujemy o naprawę tych dróg ze środków budżetu państwa oraz 

o podjęcie działań w sprawie wypracowania systemowych rozwiązań celem utworzenia 

specjalnego funduszu naprawy dróg w strefie przygranicznej zniszczonych w związku z 

trwającym kryzysem i budową muru na granicy. 
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