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RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dn ia ....................2019 r.

w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin i Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na
rzece Odrze

Na podstawie § 44 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LYII/379/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Zdzieszowice (Dz.Urz.Woj.Opolskiego poz. 2884 i 3471 ) Rada Miejska w Zdzieszowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach udziela poparcia dla działań Gminy Gogolin i Gminy Krapkowice 
dotyczących pozyskania środków na budowę nowego mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
409 wraz z drogami dojazdowymi, w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Drogowej "Mosty dla Regionów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zwracamy się z apelem o podjęcie działań zmierzających do współpracy z gminami 
Krapkowice i Gogolin w sprawie budowy nowego mostu na rzece Odrze w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 409 wraz z drogami dojazdowymi.

Punktem wyjścia, a zarazem olbrzymią szansą jest złożenie wniosku w ramach 
Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty 
dla Regionów”, umożliwiającym realizację tej kluczowej inwestycji. Nie trzeba nikogo 
przekonywać do celowości tego zadania, ponieważ przejazd przez powiat krapkowicki 
stanowi nabrzmiały problem od wielu lat, wymagający obecnie natychmiastowej reakcji. 
Zwracamy uwagę, że wszelkie dotychczasowe próby usprawnienia ruchu lokalnego 
i tranzytowego okazały się niewystarczające, a zwiększający się rokrocznie ruch pojazdów 
samochodowych skutkuje coraz większym paraliżem, co znacząco ogranicza możliwości 
komunikacyjne nie tylko w powiecie krapkowickim, ale w całej środkowej części 
województwa opolskiego.

Budowa nowej przeprawy na Odrze w Krapkowicach jest ujęta we wszystkich 
strategicznych dokumentach, zarówno na szczeblu gminno-powiatowym jak i wojewódzkim. 
Stąd nasz apel o jak największe poparcie dla tej kluczowej w skali województwa inwestycji. 
Wyprowadzenie tranzytu poza Krapkowice i Gogolin polepszy komfort życia mieszkańców, 
zredukowany zostanie hałas oraz zanieczyszczenie powietrza. Efektem realizacji zadania 
będzie powstanie całkowicie nowego mostu na Odrze wraz z nowoczesnymi odcinkami dróg 
wojewódzkich. Takie działanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu 
komunikacyjnego nie tylko w tej części województwa opolskiego, ale również dla gmin 
i powiatów ościennych.

Prosimy o podjęcie uchwały wzorem Rady Powiatu Krapkowickiego, który 
przesyłamy w załączeniu.

Za pomoc w tej sprawie oraz szybką odpowiedź z góry dziękujemy.

Joachim fVojtala

Załączniki:
1. Uchwała Rady Powiatu Krapkowickiego
2. Koncepcja Obwodnicy Krapkowic i Gogolina

Sporządził: Grzegorz Barcik, tel. 77 44 66 896 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji)



Burmistrzowie Krapkowic i Gogolina

GKI.7011.31.11.2018
Krapkowice, 19.02.2019 r.

Szanowny Pan 
Edward Paciorek 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Zwracamy się z apelem o podjęcie działań zmierzających do współpracy z gminami 
Krapkowice i Gogolin w sprawie budowy nowego mostu na rzece Odrze w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 409 wraz z drogami dojazdowymi.

Punktem wyjścia, a zarazem olbrzymią szansą jest złożenie wniosku w ramach 
Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty 
dla Regionów”, umożliwiającym realizację tej kluczowej inwestycji. Nie trzeba nikogo 
przekonywać do celowości tego zadania, ponieważ przejazd przez powiat krapkowicki 
stanowi nabrzmiały problem od wielu lat, wymagający obecnie natychmiastowej reakcji. 
Zwracamy uwagę, że wszelkie dotychczasowe próby usprawnienia ruchu lokalnego 
i tranzytowego okazały się niewystarczające, a zwiększający się rokrocznie ruch pojazdów 
samochodowych skutkuje coraz większym paraliżem, co znacząco ogranicza możliwości 
komunikacyjne nie tylko w powiecie krapkowickim, ale w całej środkowej części 
województwa opolskiego.

Budowa nowej przeprawy na Odrze w Krapkowicach jest ujęta we wszystkich 
strategicznych dokumentach, zarówno na szczeblu gminno-powiatowym jak i wojewódzkim. 
Stąd nasz apel o jak największe poparcie dla tej kluczowej w skali województwa inwestycji. 
Wyprowadzenie tranzytu poza Krapkowice i Gogolin polepszy komfort życia mieszkańców, 
zredukowany zostanie hałas oraz zanieczyszczenie powietrza. Efektem realizacji zadania 
będzie powstanie całkowicie nowego mostu na Odrze wraz z nowoczesnymi odcinkami dróg 
wojewódzkich. Takie działanie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu 
komunikacyjnego nie tylko w tej części województwa opolskiego, ale również dla gmin 
i powiatów ościennych.

Prosimy o podjęcie uchwały wzorem Rady Powiatu Krapkowickiego, który 
przesyłamy w załączeniu.

Za pomoc w tej sprawie oraz szybką odpowiedź z góry dziękujemy.


