Projekt
UCHWAŁA NR XXXI/226/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie stanowiska Rady Powiatu Opolskiego dot. inicjatywy budowy obwodnicy
miejscowości Grodziec, gm. Ozimek, woj. opolskie
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. 2013 poz.595 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

Mając na względzie konieczność rozwiązania istniejących problemów komunikacyjnych
w m. Grodziec, gm. Ozimek, woj. opolskie, Rada Powiatu Opolskiego zwraca się do Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o aktywne
wsparcie inicjatywy budowy obwodnicy m. Grodziec gm. Ozimek oraz o zapewnienie
finansowania tego przedsięwzięcia z budżetu państwa.
§2

Stanowisko, 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. Marszałkowi Województwa Opolskiego,
8. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Opolskiego.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rosnący ruch drogowy związany z rozwojem transportu samochodowego spowodował,
że istniejąca na terenie powiatu opolskiego sieć drogowa jest niewystarczająca i znacznie
przeciąża miejscowość Grodziec w gminie Ozimek, która położona jest na głównym szlaku
komunikacyjnym (droga krajowa nr 46 Kłodzko - Opole - Częstochowa). Najbardziej
korzystnym rozwiązaniem dla miejscowości Grodziec byłaby obwodnica. Budowa obwodnicy
w znaczny sposób zmniejszy natężenie ruchu tranzytowego w centrum Grodźca, co obniży
emisję spalin oraz poziom hałasu, przyczyniając się do poprawy warunków zamieszkiwania w
m. Grodziec oraz spowoduje zahamowanie niszczenia budynków mieszkalnych i innych
lokali skoncentrowanych w okolicy wyżej wspomnianej drogi krajowej. Ponadto wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie m. Grodziec.
Chcąc wyrazić swoją solidarność ze społecznościami naszego powiatu,
a w szczególności mieszkańcami miejscowości Grodziec w gminie Ozimek, przez teren której
ma przebiegać obwodnica oraz stojąc na stanowisku, że budowa obwodnicy jest bezwzględną
koniecznością, przygotowano niniejszy projekt uchwały Rady Powiatu Opolskiego.

