
Uchwała Nr IX/69/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie wystosowania Apelu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi wojewódzkiej  

Nr 451 na odcinku gr. Powiatu Namysłowskiego (Bierutów) – Namysłów oraz 454  

na odcinku Jastrzębie – Namysłów 

 

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U z 2019 r. poz. 511) oraz § 22 ust 1 Statutu Powiatu Namysłowskiego (tekst 

jednolity Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. nr 133, poz. 1598, zm.: 2016r., poz. 1755, zm.: 

2018 r, poz. 2714, zm.: 2019 r, poz. 162) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Namysłowskiego zwraca się z Apelem do Marszałka Województwa 

Opolskiego i Samorządu Województwa Opolskiego o podjęcie działań w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntowego remontu drogi wojewódzkiej  

nr 451 i 454. 

§ 2. Treść Apelu dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Apel przekazuje się: 

1) Sejmikowi Województwa Opolskiego, 

2) Zarządowi Województwa Opolskiego. 

§ 4. Wykonani uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Namysłowskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący Rady 

                 Powiatu Namysłowskiego 

                          Andrzej Michta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 18 czerwca 2019 r.  

 

 

Apel Rady Powiatu Namysłowskiego 

 

Rada Powiatu Namysłowskiego zwraca się z Apelem do Marszałka Województwa 

Opolskiego i Samorządu Województwa Opolskiego o podjęcie działań w celu: 

przeprowadzenia kompleksowego remontu dróg wojewódzkich nr 451 na odcinku gr. powiatu 

namysłowskiego (Bierutów) – Namysłów oraz 454 na odcinku Jastrzębie – Namysłów. 

Aktualny stan techniczny dróg stwarza zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu 

poruszających się w kierunku miejscowości Bierutów, Jastrzębie oraz Namysłów.  

Powyższe drogi wojewódzkie stanowią główny szlak dla pojazdów zmierzających  

z województwa opolskiego w kierunku Wrocławia stanowiącego główny węzeł komunikacyjny 

rozprowadzającego ruch po terenie kraju oraz Opola.   

Odcinki objęte wnioskiem stanowią ciągi komunikacyjne, na których występuje znaczny 

ruch samochodów ciężarowych i osobowych. Głównym zagrożeniem występującym na tych 

odcinkach jest zły stan techniczny nawierzchni oraz brak infrastruktury technicznej 

zapewniającej bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.  

Liczne ubytki na odc. od Namysłowa do gr. województwa opolskiego (w kierunku 

Bierutowa) jak i do m. Jastrzębie, stwarzają sytuacje zagrażające uczestnikom ruchu. Manewry 

wykonywane przez kierowców, przyczyniają się do powstania niebezpiecznych sytuacji a co 

za tym idzie kolizji drogowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych 

należy bezzwłocznie wykonać kompleksowy remont nawierzchni oraz pozostałych elementów 

pasa drogowego. Doraźne remonty jakie do tej pory zostały wykonane na DW 451 i 454, nie 

zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz nie satysfakcjonują kierowców 

poruszających się po tej drodze.  

Nadmieniamy, że w 2013 roku zostało wystosowane pismo do Zarządu Województwa  

w Opolu o podjęcie stosownych działań w sprawie drogi wojewódzkiej 451. 

Podsumowując stwierdzamy, że drogi wojewódzkie nr 451 i 454 potrzebują 

przeprowadzenia kompleksowego remontu i dlatego zwracamy się z Apelem o podjęcie działań  

w celu realizacji tego zadania inwestycyjnego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

         Powiatu Namysłowskiego 

                          Andrzej Michta 

 


