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Uchwała Nr ................./2022

Zarządu Województwa Opolskiego

z dnia 3° n'`(:)9.‹ 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej

uchwalę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich oraz rozpoczęcia

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.)

w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego

z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych

organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego,

stanowiącego Załącznik do Uchwały nr l/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia

28 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultowania aktów prawa

miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa

Opolskiego" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego, poz. 2745), Zarząd Województwa Opolskiego

uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwalę

w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich, który stanowi załącznik do niniejszej

uchwały i rozpoczyna się konsultacje.

2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1, zostanie poddany konsultacjom z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), w dziedzinach dotyczących działalności statutowej

tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego.

3. Przedmiotem konsultacji, o których mowa w ust. 2, jest projekt uchwały Sejmiku

zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.



4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej w trybie podstawowym.

5. Termin przeprowadzenia konsultacji: 02.06.2022 r. - 16.06.2022 r.

6. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Departament

Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Andrzej Buła ...........................................................

Zuzanna Donath-Kasiura

Zbigniew Kubalańca ........

Szymon Oglaza ................

Antoni Konopka .....................................................



'11('Zatqcznik do Uchwały Nr ................/2022
Zarzodu Województwa Opolskiego

z dnia . .0.y:17Q\ Q, 2022 roku

Uchwała Nr ...................2022

Sejmiku Województwa Opolskiego

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

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), Sejmik Województwa

Opolskiego uchwala co następuje:

§1

W uchwale Nr III/24/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r.

poz. 466) w załączniku stanowiącym zestawienie przebiegu dróg wojewódzkich w tabeli,
wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się Lp. 14;

2) po Lp. 29 dodaje się Lp. 29A w brzmieniu:

29A

Nr 429 A
na odcinku gminy Komprachcice - ul. Łącząca w Wawelnie

powiat opolski
gm. Komprachcice



3) Lp. 30 otrzymuje brzmienie:

30

Nr 435

Opole — .....'k— Wawelno — Niemodlin — droga 46

miasto na prawach powiatu
— Opole

powiat opolski
gm. Dąbrowa

gm. Komprachcice
gm. Dąbrowa

gm. Niemodlin
m. Niemodlin

gm. Niemodlin

ul. Strzelecka

ul. Jerzego i Ryszarda
Kowalczyków

Ul. Armii Krajowej

ul. Fabryczna
Ul. Plebiscytowa

ul. Bohaterów Monte
Cassino

ul. Batalionów Chłopskich

Ul. Nysy Łużyckiej
ul. Niemodlińska

*nieciąglość
ul. Niemodlińska

ul. Opolska
ul. Wojska Polskiego

ul. Rynek

UJ. Bohaterów Powstań
Śląskich

droga 94 (obwodnica) — ul. Jerzego i Ryszarda
Kowalczyków

ul. Strzelecka — ul. Armii Krajowej

ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków —
ul. Fabryczna

ul. Armii Krajowej — ul. Plebiscytowa
ul. Fabryczna — ul. Bohaterów Monte Cassino
ul. Plebiscytowa — ul. Batalionów Chłopskich

ul. Bohaterów Monte Cassino — ul. Nysy
Łużyckiej

ul. Batalionów Chłopskich — ul. Niemodlińska
ul. Nysy Łużyckiej — ul. Wojska Polskiego

*(droga 45)
droga 45 — granica miasta

granica miasta — ul. Wojska Polskiego
ul. Opolska — ul. Rynek

ul. Wojska Polskiego - ul. Batalionów Powstań
Śląskich

ul. Rynek — granica miasta

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w Zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego.


