
Uchwała XXX/212/2021 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji zadań budowy ronda 
w miejscowości Domaszowice, w ciągu drogi krajowej nr 42 oraz budowy chodnika 

w miejscowości Bukowa Śląska i Igłowice oraz wykonanie przejść dla pieszych w miejscowości 
Kamienna i Namysłów w ciągu drogi nr 39, budowy sygnalizacji świetlnej 

w miejscowości Namysłów droga nr 39 jako zadania priorytetowego. 

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Powiatu Namysłowskiego przyjętego obwieszczeniem Rady Powiatu 
Namysłowskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego (Dz. Urz. Województwa Opolskiego 
z 2021r., poz. 1115) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zadanie priorytetowe przyspieszenie budowy ronda w miejscowości Domaszowice na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z drogą powiatową DP 1136 O. 

§ 2. Uznaje się za zadanie priorytetowe przyspieszenie budowy chodnika przy drodze krajowej nr 39 na 
odcinku miejscowości Bukowa Śląska w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1108 O. 

§ 3. Uznaje się za zadanie priorytetowe przyspieszenie budowy przejść dla pieszych 
w miejscowości Kamienna przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr DP 1116 O, na wysokości kościoła oraz 
jednego przejścia na wylocie z Namysłowa w kierunku miejscowości Kamienna. 

§ 4. Uznaje się za zadanie priorytetowe przyspieszenie budowy sygnalizacji świetlnej 
w miejscowości Namysłów na skrzyżowaniu drogi krajowej 39 z drogą powiatową 
nr DP1117 O. 

§ 5. Uznaje się za zadanie priorytetowe budowę chodnika przy drodze krajowej nr 39 na odcinku 
miejscowości Igłowice. 

§ 6. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do przekazania uchwały do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwu Infrastruktury oraz Posłom na Sejm RP 
z woj. Opolskiego. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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