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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY ŚWIERCZÓW 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie apelu do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego Komitetu 
Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, 

podejmowanej przez mieszkańców w celu dokończenia budowy obwodnicy 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz § 22 ust. 1 Statutu Gminy Świerczów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego 
z 2018 r. poz. 165 z późn. zm2)) Rada Gminy Świerczów, uchwala co następuje: 

§ 1. Apeluje się do Marszałka Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy Społecznego Komitetu 
Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki, podejmowanej 
w celu dokończeniu budowy obwodnicy tych miejscowości. 

§ 2. Uchwałę przekazuje się Marszałkowi Województwa Opolskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Janas 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu wymienionego statutu ogłoszone zostały w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z 2018 r. 

poz. 736, z 2019 r. poz. 125 i z 2022 r. poz. 40. 
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UZASADNIENIE 

Kontynuacja budowy dalszego odcinka obwodnicy jest istotna nie tylko dla poprawy 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców wymienionych w treści uchwały miejscowości. 

Droga wojewódzka 454, ma strategiczne znaczenie dla rozwoju całej północnej części naszego 

regionu, ponieważ jest jedyną arterią komunikacyjną prowadzącą do stolicy województwa. 

Inwestycja ta jest szczególnie istotna w komunikacji z Opolem dla mieszkańców Powiatu 

Namysłowskiego, w tym również zatem dla mieszkańców Gminy Świerczów. Realizacja budowy 

obwodnicy nie tylko poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale umożliwi skrócenie czasu 

przejazdu i ograniczy zużycie paliwa zmniejszając tzw. „ślad węglowy” powstający z emisji spalin.    

Z wymienionych wyżej powodów apel Rady Gminy Świerczów do Pana Marszałka 

Województwa Opolskiego o realizację inicjatywy mieszkańców budowy obwodnicy wydaje się 

zasadny. 

 

 

Sporządził: Iwona Wilczyńska 
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