
Uchwała Nr XXIX/208/2017 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 stycznia 2017r. 
 
 

w sprawie zajęcia stanowiska Rady Powiatu Namysłowskiego  

w sprawie remontu Dróg Wojewódzkich nr 454 i nr 451 

 
 

 
Na podstawie art. 4. ust. 1 p. 15 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 

814, poz. 1579) oraz § 22 ust.1 Statutu Powiatu Namysłowskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. 

poz. 1598, zm.: Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 1755) Rada Powiatu Namysłowskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Rada Powiatu Namysłowskiego przyjmuje stanowisko w sprawie remontu Dróg Wojewódzkich 

nr 454 i nr 451 – stanowisko stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Namysłowskiego 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący Rady  
        Powiatu  Namysłowskiego 

 
Wojciech Próchnicki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/208/2017 
Rady Powiatu Namysłowskiego 
z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 
 

Stanowisko 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

w sprawie remontu dróg wojewódzkich nr 454 i nr 451 
 

Rada Powiatu Namysłowskiego, jako organ przedstawicielski mieszkańców powiatu namysłowskiego, 

zwraca się z apelem do Zarządu Województwa Opolskiego oraz radnych Sejmiku Wojewódzkiego o podjęcie 

natychmiastowych działań w celu przeprowadzenia remontu dróg wojewódzkich nr 454  

i nr 451przebiegających przez teren powiatu namysłowskiego. 

 Pierwsza z tych dróg łączy Namysłów ze stolicą województwa i jest jedną z najważniejszych osi 

komunikacyjnych województwa opolskiego. Stan techniczny drogi  nr 454 na wymienionym odcinku jest 

katastrofalny, przemieszczanie się na niektórych jej odcinkach stwarza zagrożenie zdrowia a wręcz życia. Ilość 

dziur, łat, uszkodzeń skrajni jezdni przekroczyła dawno stan krytyczny. Żadne inne miasto powiatowe  

w województwie opolskim nie ma tak złego i niebezpiecznego dojazdu do Opola. 

W związku z rozbudową elektrowni Opole władze województwa zadbały o wykonanie obwodnic 

miejscowości Czarnowąsy i Dobrzeń Wielki, choć stan nawierzchni drogi  nr 454 na tych odcinkach był 

znacznie lepszy niż na odcinku Ładza –Namysłów. Przeznaczenie olbrzymich środków na polepszenie 

warunków życia jednych mieszkańców województwa (mieszkańców Opola i okolic) kosztem bezpieczeństwa 

mieszkańców innych rejonów, traktowanych jako peryferyjne jest mocno niesprawiedliwe. Mieszkańcy 

powiatu namysłowskiego również pracują w elektrowni Opole oraz w samej stolicy województwa  

a zapewnienie im bezpiecznego dojazdu do miejsc pracy i bezpiecznego powrotu do domu  jest obowiązkiem  

samorządu wojewódzkiego. 

 Podobnie odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 od miejscowości Bukowie do miejscowości Namysłów, 

stanowiący połączenie wielu wsi naszego powiatu ze strefą przemysłową Namysłowa, z pewnością nie spełnia 

dzisiejszych standardów.  

 Poruszanie się po obu tych drogach wiąże się też z ponoszeniem znacznych, dodatkowych kosztów 

remontu zawieszeń samochodowych, a społeczeństwo powiatu namysłowskiego nie należy do 

najzamożniejszych w województwie. Każdy dzień niepodjęcia działań w przedmiocie remontu i przebudowy 

tych dróg, potęguje zagrożenie wypadkowe. 

 Zwracamy się więc z apelem, do władz samorządu wojewódzkiego o niezwłoczne zabezpieczenie 

środków finansowych na realizację remontów tych dróg. Zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia 

ludzkiego jest sprawa priorytetową – jest Waszą powinnością i obowiązkiem.  

 

 
Przewodniczący Rady  

         Powiatu  Namysłowskiego 
 
Wojciech Próchnicki 


