
UCHWAŁA NR XII.97.2020
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Na podstawie 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 lit c Statutu Gminy Domaszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r., Nr 2, 
poz. 17 z późn. zm.), Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1. Zaapelować do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie natychmiastowych działań 
poprawiających bezpieczeństwo w rejonie skrzyżowania drogi krajowej numer 42 z drogą powiatową Nr 1131O 
(ul. Kolejowa) i z drogą powiatową Nr 1136O (ul. Osiedlowa) w Domaszowicach.

§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski
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Załącznik do uchwały Nr XII.97.2020

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Apel Rady Gminy w Domaszowicach do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

W związku z pogarszającym się stanem bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania drogi krajowej numer 42 z
drogą powiatową Nr 1131O (ul. Kolejowa) i z drogą powiatową Nr 1136O (ul. Osiedlowa) w Domaszowicach,
Rada Gminy w Domaszowicach apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o natychmiastowe
podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Domaszowice w tym rejonie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż stan ukształtowania w/wym dróg nie zapewnia należytego wyhamowania
pojazdów poruszających się po drodze krajowej nr 42, a w bezpośredniej bliskości tego skrzyżowania znajduje się
osiedle mieszkaniowe oraz placówka oświatowa, co generuje znaczny ruch pojazdów osobowych, na
przedmiotowym skrzyżowaniu bardzo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji związanych z ograniczoną
widocznością na włączeniu obu dróg powiatowych do drogi krajowej nr 42.

W związku z powyższym, apelujemy o wprowadzenie przez zarządzającego DK 42 rozwiązania w postaci
budowy ronda na wyżej opisanym skrzyżowaniu. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić komfort kierujących
pojazdami zarówno po drodze krajowej, jak i po obu drogach powiatowych, powodując wyhamowanie pojazdów
oraz zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, które łączą osiedle mieszkaniowe w Domaszowicach
z drogą mieszkańców do szkoły i stacji kolejowej.

Id: 60A598D9-79D7-4D5C-8DA4-A4A5F24F41BD. Podpisany Strona 1


		2020-01-29T23:00:00+0000
	46-146 Domaszowice opolskie Polska
	Adam Jakub Adamski
	Podpis organu wydającego akt prawny.




