
 
 

Uchwała Nr 21/94/2015 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 27 lipca 2015 r. 
 

w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie udzielenia poparcia Prezydentowi Wrocławia 
Panu Rafałowi Dutkiewiczowi w temacie modernizacji trasy kolejowej nr 143  

Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów 
 
 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu 
Namysłowskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się treść „Apelu w sprawie udzielenia poparcia Prezydentowi Wrocławia Panu 
Rafałowi Dutkiewiczowi w temacie modernizacji trasy kolejowej nr 143 Kluczbork – 
Namysłów – Wrocław Mikołajów”, który stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
 

Apel przekazuje się: 
1) Prezesowi Rady Ministrów, 
2) Prezydentowi Wrocławia. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

§ 4 
 

Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego 
www.bip.namyslow.pl.  
 
 
           Członkowie Zarządu Powiatu  
                  Namysłowskiego 
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego 

Bartłomiej Stawiarski 
 

Michał Ilnicki 

Piotr Lechowicz 
 

 

Krzysztof Żołnowski 
 

 

Andrzej Michta 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr 21/94/2015 
Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 27 lipca 2015 r. 
 

Apel 

Zarządu Powiatu Namysłowskiego 

w sprawie udzielenia poparcia Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi Dutkiewiczowi  

w temacie modernizacji trasy kolejowej nr 143 Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów 

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego stoi na stanowisku, że należy podjąć wszelkie działania 

mające na celu poprawę jakości trasy kolejowej łączącej Namysłów z Wrocławiem. 

 

Infrastruktura kolejowa na terenie Powiatu Namysłowskiego wymaga natychmiastowej 

interwencji. Osoby pracujące i uczące się we Wrocławiu potrzebują na pokonanie odległości 

łączącej oba miasta co najmniej półtorej godziny. Co więcej – z roku na rok liczba 

dojeżdżających studentów i pracowników się zwiększa, a w związku z niską jakością  

i zawodnością tego środka transportu wielu z nich przesiadło się do samochodów zwiększając 

tym samym emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Jedynym sposobem na odwrócenie 

tego niekorzystnego trendu jest szybka interwencja rządu. 

 

W trosce o rozwój naszego regionu, a także o środowisko naturalne popieramy Pana 

Prezydenta Rafała Dutkiewicza w jego apelu o włączenie linii kolejowej nr 143 Kluczbork – 

Oleśnica – Wrocław Mikołajów do listy projektów podstawowych objętych Krajowym 

Programem Kolejowym do 2023 r. 

 

Remont ten przysłuży się nie tylko Aglomeracji Wrocławskiej. Ponad wszelką wątpliwość 

poprawi on dostępność komunikacyjną gmin z terenu Powiatu Namysłowskiego i pomoże 

jego rozwojowi gospodarczemu. Ponadto przynajmniej częściowo zmniejszy emisję spalin 

samochodowych do atmosfery. 
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