
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXIV/173/13 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 19 lutego 2013 r. 
 

 

w sprawie przyjęcia „Apelu do  Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykluczającej budowę 
obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015”. 
 

 

            Na podstawie art. 4 ust.1 pkt  6 i 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  § 17 Statutu Powiatu Opolskiego 

– (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2009 r., Nr 113, poz.1727 ) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 

następuje: 

 

 
§ 1 

 

Uchwala się „Apel do Premiera Rady Ministrów w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec propozycji 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  wykluczającej budowę obwodnicy 

Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015”, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się: 

 

1. Prezesowi Rady Ministrów, 

2. Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 

3. Marszałkowi Sejmu RP, 

4. Marszałkowi Senatu RP, 

5. posłom i senatorom województwa opolskiego, 

6. Wojewodzie Opolskiemu, 

7. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

 Załącznik 

do Uchwały Rady Powiatu 

             Opolskiego Nr XXIV/173/13 

             z dnia 19 lutego 2013 r. 

APEL 
 

 
Apel Radnych Powiatu Opolskiego w sprawie sprzeciwu do propozycji wykluczenia budowy 

obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015. 

 

Radni Powiatu Opolskiego pragną wyrazić swój sprzeciw wobec planowanego wykluczenia 

budowy obwodnicy Niemodlina z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.   

Obwodnica Niemodlina podobnie jak obwodnice Nysy i Kędzierzyna - Koźla to kluczowe inwestycje 

drogowe, mające wpływ na rozwój regionu, poprawę infrastruktury drogowej jak  również 

bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. 

 

Projekt budowy obwodnicy Niemodlina jako kluczowy element infrastruktury drogowej w 

powiecie opolskim  był przygotowywany przy udziale wszystkich instytucji samorządowych, 

rządowych oraz społeczności lokalnych. Wybór wariantu obwodnicy Niemodlina poprzedzony był 

latami prac studialnych, podczas których analizowano 13 wariantów przebiegu obwodnicy.  

 

W chwili obecnej przez centrum Niemodlina przebiega droga krajowa nr 46 będąca jednym z 

głównych szlaków drogowych przebiegających przez województwo opolskie. Droga krajowa nr 46 

przebiega przez ścisłe centrum Niemodlina przez co stanowi poważny problem w normalnym 

funkcjonowaniu mieszkańców jak również stanowiąc utrudnienie dla osób podróżujących z jednej 

strony w kierunku Republiki Czeskiej z drugiej w kierunku centralnej Polski. 

 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Komendę Miejską Policji 

w Opolu, Wydział Ruchu Drogowego, Niemodlin zaliczony jest do ośrodków zagrożonych pod 

względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W skali Powiatu Opolskiego w Niemodlinie dochodzi 

do największej liczby zdarzeń drogowych. Dla przykładu w 2005 r. w Niemodlinie doszło do 1 

wypadku, 21 kolizji, w których była 1 osoba ranna. Natomiast w 2012 roku  doszło ogółem do 142 

zdarzeń drogowych, 34 wypadków, 108 kolizji, w wyniku czego było 45 rannych i 2 osoby zabite. 

 

 

Wprowadzanie kolejnych zakazów, ograniczeń w korzystaniu z dróg czy też stosowanie 

stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania przekraczania dopuszczalnej prędkości 

nie poprawi bezpieczeństwa jeżeli nie dojdzie do poprawy infrastruktury drogowej. Fakt przebiegania 

przez ścisłe centrum Niemodlina jednego z głównych szlaków drogowych w województwie opolskim 

jakim jest droga krajowa nr 46 ma negatywny wpływ na jego funkcjonowanie jak i bezpieczeństwo 

jego mieszkańców. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że sytuacja taka nie ulegnie zmianie dopóki  

uczestnicy ruchu drogowego nie będą mieli możliwości korzystania z trasy alternatywnej omijającej 

Niemodlin. Mając na uwadze powyższe zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów o włączenie 

budowy obwodnicy Niemodlina do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015.  
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U Z A S A D N I E N I E 
 

 

 Chcąc wyrazić swoją solidarność ze społecznościami naszego województwa, a w 

szczególności mieszkańcami gminy Niemodlin,  przez teren której ma  przebiegać obwodnica oraz 

stojąc na stanowisku, że budowa obwodnicy jest bezwzględną koniecznością, przygotowano stosowny 

projekt uchwały wyrażający sprzeciw Rady Powiatu Opolskiego wobec propozycji wykluczenia 

budowy obwodnicy Niemodlina  z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011- 2015. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


