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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od ronda 
im. Żołnierzy Wyklętych do firmy „Velux” w Namysłowie, 

jako zadania priorytetowego w roku 2022-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku od ronda im. Żołnierzy Wyklętych do firmy 
„Velux” w Namysłowie za zadanie priorytetowe w zakresie rozwiązań komunikacyjnych dla mieszkańców 
Namysłowa i polepszenia infrastruktury związanej z transportem i komunikacją dla firm i zakładów pracy 
korzystających z tej drogi. 

§ 2. Uznaje się za konieczne podjęcie wszelkich działań, w tym partycypacji w kosztach, zmierzających do 
realizacji zadania, o którym mowa w § 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

Uchwałę podejmuje się w związku z koniecznością podjęcia działań zmierzających do wybudowania 
bezkolizyjnych skrzyżowań o ruchu okrężnym w ciągu drogi 451. W związku z dużymi utrudnieniami ruchu na 
wysokości skrzyżowań zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej należy ponownie rozpocząć działania 
zmierzające do przebudowania skrzyżowań. Przebudowa drogi pozwoli zrealizować kilka celów w zakresie ruchu 
drogowego: 

- bezpieczna droga do szkoły, 

- bezpieczna droga do pracy, 

- ograniczy ilość kolizji i wypadków, 

- spowolni ruch w centrum miasta w obrębie drogi do szkoły oraz terenów rekreacyjnych miasta, 

- poprawi infrastrukturę komunikacyjną w zakresie dojazdu do firm zlokalizowanych w ciągu tej drogi, 

- poprawi płynność ruchu na ulicach dolotowych do drogi 451. 

 

Projektodawca: Przewodniczący Rady Miejskiej 

Id: 11BCBA70-D986-405E-9EED-8E795C899B85. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



