
Wniosek  
Rady Powiatu Mieleckiego  

do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej Pana Donalda T uska 
w sprawie wpisania do sieci docelowej dróg ekspreso wych 

drogi S9 Rzeszów - Radom 
z dnia 23 marca 2010 roku 

 
Rada Powiatu Mieleckiego zwraca się z wnioskiem do Pana Premiera  

o wpisanie do sieci dróg ekspresowych drogi S9 Rzeszów – Radom. 
 

Postulowana droga ekspresowa S9, (której przebieg pokrywa się z istniejącą 
trasą europejską E371) to arteria drogowa łącząca centralne i południowo-wschodnie 
regiony Polski.  Biegłaby od Rzeszowa przez powiat kolbuszowski, powiat mielecki, 
gdzie przekroczyłaby Wisłę na nowej, przygotowywanej obecnie przeprawie 
mostowej miedzy Borową a Tarnobrzegiem. Stamtąd pobiegnie przez okolice 
Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic aż do Radomia, gdzie włączy się do 
budowanej obecnie drogi ekspresowej S 7 do Warszawy. Droga byłaby istotnym 
uzupełnieniem w ruchu na północ i do centrum kraju obok biegnącej od Lublina drogi 
S 19 i planowanej z Niska do Kielc drogi S 74.  

Realizacja postulowanej drogi jest potrzebna z wielu względów. Obecnie 
Stolica kraju nie ma solidnego połączenia z południowo – wschodnią częścią Polski. 
Z drugiej strony Rzeszów jest obecnie jedyną stolicą regionu nie posiadającą nawet 
w planach budowy bezpośredniego połączenia z Warszawą za pomocą drogi 
wyższej klasy. Stolica regionu i południowa cześć województwa potrzebują dobrej 
komunikacji do centrum administracyjnego i gospodarczego kraju jakim jest 
Warszawa.  

Za wpisaniem do sieci dróg ekspresowych drogi S9 Rzeszów - Radom 
przemawiają względy gospodarcze, związane z możliwością aktywizacji obszarów 
problemowych, dotkniętych strukturalnym bezrobociem Ziemi Radomskiej (Radom, 
Skaryszew, Iłża), Zagłębia Staropolskiego (Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, 
Opatów), Podkarpacia (Mielec, Rzeszów). Postulowana droga ekspresowa wraz  
z układem magistrali kolejowych nr 8 i nr 25 oraz linią Rzeszów-Kolbuszowa 
utworzyłaby wielofunkcyjny korytarz transportowy stymulujący powstanie pasma 
równoważenia rozwoju regionów zapóźnionych cywilizacyjnie. Ponadto trasa ta 
doskonale wpisuje się w planowaną sieć dróg ekspresowych S 7 i S 74, stanowiąc 
dla nich niezbędne uzupełnienie. 

Jako radni jesteśmy przeświadczeni o konieczności budowy drogi 
ekspresowej, gdyż może ona stać się strategicznym elementem systemu 
transportowego powiatu mieleckiego i może mieć ogromne znaczenie dla jego 
rozwoju. Mielec jest, 4 co do wielkości i siły gospodarczej miastem w regionie 
podkarpackim a jednocześnie nie tylko przez miasto, ale i przez powiat mielecki nie 
przebiega żadna krajowa droga. Najwyższy statut drogi to droga wojewódzka.  
Od dłuższego czasu rozwój Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej blokowany 
jest niewydolnym systemem transportowym.  

Mając powyższe uwarunkowania na uwadze liczymy na uwzględnienie 
niniejszego wniosku i wpisanie drogi S9 do wykazu planowanych dróg 
ekspresowych. 
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Rada Powiatu w Mielcu mając na uwadze rozwój Powiatu 

Mieleckiego na sesji Rady w dniu 23 marca br. popierając działania na 

rzecz przyszłej budowy drogi ekspresowej S 9 Rzeszów – Radom, która 

biegłaby przez teren powiatu mieleckiego wystąpiła do Pana Premiera  

z wnioskiem o wpisanie do sieci dróg ekspresowych postulowanej drogi. 

Treść wniosku załączam do niniejszego pisma. 
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