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OR.RG.0003.15.2022    

 

      Pan Roman Kołbuc 

      Przewodniczący Rady Gminy 

      Dobrzeń Wielki  

      oraz  

      Pan Piotr Libawski 

      Pan Antoni Piechota 

      Pan Łukasz Lazik 

      Pan Zbigniew Wajman 

      Pan Krzysztof Henek 

      Pani Krystyna Gierok 

      Pan Józef Gregulec 

      Pan Roman Marek 

      Radni Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Dot. Interpelacji z dnia 5 grudnia 2022 w sprawie dokończenia budowy obwodnicy Gminy Dobrzeń 

Wielki. 

Szanowni Państwo, 

Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 

2022 r. poz. 559, z późniejszymi zm.), w odpowiedzi na złożoną przez Państwa interpelację z dnia 5 

grudnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy: 15 grudnia 2022) uprzejmie informuję: 

W przedmiotowej sprawie kluczową determinantą zaniechania budowy obwodnicy Gminy 

Dobrzeń Wielki był podział gminy w 2017 roku. Włodarze gminy, od wielu lat, angażowali się w sprawę  

tej inwestycji, zdając sobie sprawę z wielkiej uciążliwości dla mieszkańców, jaką stanowi zwiększający 

się, z roku na rok, ruch samochodowy na drogach wojewódzkich przebiegających przez teren naszej 

gminy. Przeznaczono prawie milion złotych z budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na koncepcję projektową, 

którą wykonano, lecz nie wykorzystano, ze względu na decyzje polityczne podjęte na wyższym 

szczeblu. Powstała ponad 10 lat temu koncepcja projektowa nie nadaje się do ponownego 

wykorzystania. Zlecenie nowej dokumentacji wymaga szeregu uzgodnień oraz woli decydentów, w tym 

Prezydenta Opola oraz Marszałka Województwa Opolskiego, który za pośrednictwem jednostki 

podległej zarządza drogami wojewódzkimi przebiegającymi przez teren naszej gminy.  Podjęcie tej  

strategicznej decyzji, dotyczącej budowy obwodnicy, wiąże się ze znalezieniem źródeł finansowania. 

W obecnej sytuacji udział naszego samorządu, w montażu finansowym, może mieć wymiar jedynie 



symboliczny. Nie mniej jednak władze gminy nie zaniechały lobbowania tej sprawy. Wielokrotnie, przy 

okazji realizacji innych inwestycji i projektów, prowadzone były i są rozmowy na temat dokończenia 

budowy obwodnicy Gminy Dobrzeń Wielki z Zarządem Dróg Wojewódzkich, Urzędem Marszałkowskim 

i służbami Prezydenta Miasta Opola. Podczas tych rozmów byliśmy informowani o braku pozytywnych 

decyzji,  w przedmiotowej sprawie, ze strony Miasta Opola i Urzędu Marszałkowskiego, ze względu na 

brak środków finansowych na dokończenie budowy obwodnicy, w poprzedniej perspektywie 

finansowej UE.  

Momentem przełomowym może być nowa perspektywa finansowa UE, a także wsparcie ze 

strony rządu RP i budżetu Miasta Opole, dlatego  mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki, w ramach 

partycypacji społecznej,  podjęli działania mające na celu wznowienie procesu dokończenia budowy 

obwodnicy.  W listopadzie 2021 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz miejscowości Borki, 

wcielonej do Opola w 2017 roku, powstał Społeczny Komitet Dokończenia Budowy Obwodnicy 

miejscowości Opole-Borki, Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego. Podczas zebrania Komitetu, które 

odbyło się w OSP Dobrzeń Mały wyłoniono Prezydium Komitetu, w skład którego weszli: Pan Stefan 

Warzecha – mieszkaniec Dobrzenia Wielkiego oraz Pan Zbigniew Białostocki i Pani Dorota Michniewicz-

Rybarz – mieszkańcy sołectwa Dobrzeń Mały. Prezydium Komitetu, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy 

Dobrzeń Wielki, podjęło szereg działań. Prezydium przygotowało i rozesłało listy intencyjne w sprawie 

dokończenia budowy obwodnicy miejscowości Opole-Borki, Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego 

do: 

1. Sławomira Kłosowskiego – Wojewody Opolskiego. 

2. Andrzeja Buły – Marszałka Województwa Opolskiego. 

3. Szymona Ogłazy – Członka zarządu Województwa Opolskiego. 

4. Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola. 

5. Hernyka Lakwy – Starosty Opolskiego. 

6. Marcina Ociepy – Wiceministra Obrony Narodowej. 

7. Pawła Kukiza – Posła na Sejm RP. 

8. Witolda Zembaczyńskiego – Posła na Sejm RP. 

9. Ryszarda Wilczyńskiego – Posła na Sejm RP.  

10. Ryszarda Gali - Posła na Sejm RP. 

11. Tomasza Kostusia – Posła na Sejm. 

12. Rafała Bartka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego. 

13. Szymona Godyli – Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego.  

14. Romana Kolka – Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego. 

15. Huberta Kołodzieja – Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego. 

16. Bartłomieja Stawiarskiego – Burmistrza Namysłowa. 

17. Barbary Zając – Wójta Gminy Pokój. 

18. Bogdana Zdyba – Wójta Gminy Wilków. 

19. Urszuli Medyk – Wójta Gminy Domaszowice. 

20. Redaktora Naczelnego Radia Opole. 

21. Redaktora Naczelnego Nowej Trybuny Opolskiej. 

22. Redakcji Gazety Wyborczej w Opolu. 

23. Redaktora Naczelnego Radia DOXA. 

24. Redaktora Naczelnego Opowiecie Info. 

Prezydium Komitetu spotykało się, w przedmiotowej sprawie,  m.in. z Wojewodą Opolskim, 

Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego, Prezydentem Miasta, Dyrekcją Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i mediami. W Listach intencyjnych i podczas rozmów prezentowano stanowisko 



mieszkańców Gminy Dobrzeń Wielki i dzielnicy Borki w Opolu, którzy zmagają się z konsekwencjami 

zwiększającego się natężenia ruchu drogowego na drogach wojewódzkich przebiegających przez 

Gminę Dobrzeń Wielki, w szczególności drogę  nr 454 w kierunku na Namysłów, w tym z  hałasem, 

smogiem, pękaniem ścian budynków, niemożnością włączenia się do ruchu przy wyjeździe z posesji, 

zwiększeniem liczby wypadków drogowych, potrąceń pieszych, zabijania zwierząt przez kierowców. 

Komitet zapoczątkował również akcje zbiórki głosów poparcia mieszkańców w sprawie obwodnicy.  

W wyniku podjętych przez Komitet działań nastąpiła wymiana oficjalnej korespondencji pomiędzy 

interesariuszami (Prezydent Miasta, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Wojewoda 

Opolski, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu oraz Dyrektor 

Zarządu Dróg Wojewódzkich) w przedmiotowej sprawie. Tematem przewodnim korespondencji  

są oczywiście źródła finansowania dokumentacji i budowy obwodnicy oraz wola polityczna w tej 

sprawie. Jednocześnie, podczas spotkania z członkami Prezydium,  Wojewoda Opolski zadeklarował  

pomoc  w lobbowaniu na rzecz wsparcia rządu RP w finansowaniu budowy. W związku z powyższym, 

w mojej ocenie, zrealizowane zostały punkty 2 i 3 Państwa interpelacji.  

Jednocześnie deklarujemy zorganizowanie spotkania dla członków Rady Gminy z Prezydium 

Komitetu Dokończenia Budowy Obwodnicy Miejscowości Opole-Borki, Dobrzeń Mały i Dobrzeń Wielki  

w pierwszym kwartale 2023 roku (pkt. 1 interpelacji). Zorganizowanie spotkania w terminie 

wskazanym w interpelacji tj. od 12 do 18 grudnia 2022 r. było niemożliwe, ponieważ interpelacja 

wpłynęła do Urzędu Gminy 15 grudnia br.  

Realizacja punktu 4 interpelacji dot. bieżącego informowania mieszkańców na stronie 

internetowej gminy i w zakładce na BIP  jest w pełni zasadna i będzie zrealizowana w najbliższym czasie.  

W zakresie realizacji punktu 5 interpelacji dot. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej  

za utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów, zamieszczania informacji na 

stronie www i w BIP wyznaczam Panią Inspektor Dorotę Michniewicz-Rybarz, która zajmuje się m.in. 

obsługą medialną gminy i komunikacją z mieszkańcami. Pani Inspektor jest równocześnie członkiem 

Prezydium Społecznego Komitetu, co znacząco ułatwia przepływ informacji na linii mieszkańcy – urząd 

gminy. Rejestr korespondencji urzędowej jest prowadzony przez Urząd Gminy, co wynika z przepisów 

KPA i rozporządzenia w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt , a terminarz spotkań Wójta  

i Zastępcy Wójta jest prowadzony przez sekretariat urzędu.  

Punkt 6 interpelacji, w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Opolu o aktualne badania poziomu hałasu, drgań, wibracji, natężenia ruchu oraz inne badania  

i ekspertyzy dotyczące dróg wojewódzkich DW 454, DW 457, DW 461 (na odcinkach przebiegających 

przez centa miejscowości: Borki, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Chróścice, Kup), jest w pełni zasadny 

i  zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki. 

Punkt 7 interpelacji jest w pełni zasadny. Ze swojej strony deklarujemy pełną współpracę  

z Radą Gminy Dobrzeń Wielki, licząc jednocześnie na Państwa zaangażowanie, m.in. poprzez 

kontynuowanie zbiórki głosów poparcia wśród mieszkańców, z którymi macie Państwo bezpośredni 

kontakt. Wszelkie propozycje w/w omawianej sprawie proszę kierować bezpośrednio do mnie lub 

mojego Zastępcy. 

  

     Wójt Gminy Dobrzeń Wielki 

 

 



Do wiadomości i realizacji: 

1. Referat Budownictwa w zakresie pkt. 6 interpelacji. 

2. Referat Rozwoju w zakresie realizacji pkt. 4 i 5 interpelacji.  

3. Zastępca Wójta w zakresie pkt. 1 i 7 interpelacji. 

 


