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My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Sztutowo składamy na ręce Pana Marszałka 

petycję  w sprawie przyspieszenia terminu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 501.      

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że realizacja drogi nr 501 znajduje się                         

na odległym 22 miejscu wśród dróg wojewódzkich w województwie pomorskim 

przewidzianych  do modernizacji.  

  Dzisiaj ponad 40 lat po wybudowaniu drogi nr 501, nie ma chyba osoby, która nie 

podzieliła by naszego poglądu, że droga, a w szczególności chodniki wzdłuż drogi                           

są w fatalnym stanie i odbiegają od standardów zaobserwowanych w innych rejonach 

województwa pomorskiego.  Korzystanie z chodników wzdłuż drogi nr 501 przez osoby 

niepełnosprawne oraz rodziców z wózkami jest niemal niemożliwe. W szczególności duże 

utrudnienia powodują stare wysokie zjazdy wykonane z bruku, po których trudno poruszać 

się pieszym, a szczególnie osobom niepełnosprawnym na wózkach oraz rodzicom z wózkami.  

Droga wojewódzka 501 jest jedyną i główną drogą biegnącą przez Mierzeję Wiślaną 

do granicy państwa w Piaskach. Intensywny w ostatnich latach ruch inwestycyjny 

spowodował, że drogą tą od kilku lat poruszają się duże pojazdy z materiałami budowlanymi.   

Nie pozostało to bez znaczenia również dla stanu nawierzchni drogi wojewódzkiej. 

Niestety nie mamy alternatywy. Zarówno my mieszkańcy jak i firmy budowlane musimy 

korzystać z jedynej, dostępnej dla nas drogi, która przestaje być z roku na rok bezpieczna.  

Z uwagi na powstałe liczne zagłębienia w drodze w czasie opadów deszczu powstają 

w centrum miejscowości Sztutowo i Kąty Rybackie ogromne zastoiska wody. System 



kanalizacji deszczowej w drodze jest niesprawny, a idąc chodnikami przylegającymi do drogi 

narażeni jesteśmy na oblewanie strumieniami wody przez nadjeżdżające samochody.  

Na dzień dzisiejszy nie czujemy się bezpiecznie na chodniku i nie czujemy się 

bezpiecznie na nierównej jezdni. 

Jesteśmy natomiast wdzięczni władzom naszej gminy, która przy okazji realizacji 

inwestycji drogowych gminnych, realizuje również zakres leżący w gestii Samorządu 

Województwa Pomorskiego. W latach 2013-2014 oraz roku bieżącym Gmina Sztutowo 

zrealizowała i realizuje budowę kanalizacji deszczowej w Kątach Rybackich, obejmującą 

wykonanie odwodnienia odcinków drogi wojewódzkiej. Łączna wartość inwestycji w latach 

2013-2015 wyniesie 1 470 725 zł.  W tym miejscu należy podkreślić, że budżet naszej gminy 

w roku 2015 po stronie dochodów zamyka się kwotą niespełna 12,4 mln zł. 

Odkładanie na później przebudowy drogi wojewódzkiej 501 nie pozostaje bez wpływu 

na wizerunek nadmorskich miejscowości Gminy Sztutowo i gmin sąsiednich. My mieszkańcy 

Sztutowa i Kątów Rybackich „żyjemy” z turystyki i turystów, którzy często oceniają nas przez 

pryzmat stanu infrastruktury, zarówno tej turystycznej jak i tej okołoturystycznej.     

Specyficzny układ komunikacyjny na Mierzei Wiślanej powoduje, że turysta musi pokonać 

uciążliwości wynikające ze złego stanu drogi 501, aby dotrzeć do miejsca docelowego.  

Pierwsze wrażenie jest często najważniejsze, a wjeżdżając do gminy Sztutowo pierwsze 

wrażenie to kilkudziesięcioletnie zapóźnienie tj. ten sam widok od kilkudziesięciu lat – 

zniszczone, nierówne chodniki, nierówna i połatana nawierzchnia drogi wojewódzkiej.    

 Składając niniejszą petycję na Pana ręce liczymy, że nasze argumenty skłonią Pana do 

pochylenia się nad sprawą. Nie oczekujemy przebudowy całej drogi wojewódzkiej                         

w jednym roku, ale liczymy, że wcześniejsze deklaracje o kontynuacji rozpoczętej kilka lat 

temu przebudowy niewielkich odcinków drogi w centrum Sztutowa i Kątów Rybackich będą 

spełnione.   

 


