
OPOLE
Prezydent Miasta Opola

Opole, dnia 2019-02-06

BRM.0003.11.2019

Pani
Jolanta Kawecka
Radna Miasta Opola

Szanowna Pani Radna,

Odpowiadaja_c na Pani interpelacJQ w sprawie wprowadzenia ruchu
jednokierunkowego na ul. Borowkowej i ul. Suchoborskiej w Opolu informuj?, ze przed
ewentualnq. zmianq. organizacji ruchu nalezaloby wybudowac od podstaw ul. Borowkowa^.
Dzialka posiada uzytek drogowy, ale teren ten w rzeczywistosci nie stanowi drogi. Jest
porosniejy drzewami i stanowi rezerwe^ terenu pod przyszla^ drog$, ktorej powiajzanie z
innymi drogami powinno wynikac z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ktory nie zostal jeszcze opracowany dla tej dzielnicy. Z dzialki, ktora w przyszlosci moglaby
stanowi c odcinek ul. Borowkowej nie ma zjazdow. W sajsiedztwie nie ma rozpoczejych
inwestycji, dla ktorych stanowilaby konieczny dostej) do drogi publicznej.
Ulica Suchoborska za ul. Jezynowq. w kierunku ul. Poprzecznej wymaga regulacji prawnej
pasa drogowego, gdyz obecnie ulica jest cze_sciowo polozona na dzialkach budowlanych.
Budowa i rozbudowa ul. Suchoborskiej i ul. Borowkowej wymagalaby zastosowania
procedury uzyskania decyzji zezwolenia na realizacje_ inwestycji drogowej i powinna
obejmowac calq.dlugosc obu ulic. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji wynosi ok.
67 tys. zl, natomiast koszt realizacji zadania to ok. 1,7 mln zl. Biora^c pod uwage_ wysokosc
kosztow, przeznaczenie ulic, natejzenie ruchu oraz ich znaczenie w sieci drogowej miasta
nalezy stwierdzic, ze korzysci wynikajq.ce z budowy ul. Borowkowej nie uzasadniajq.
poniesienia takich kosztow.

We wnioskach zwiajzanych z budowy nowych drog w Opolu w latach 2016-2018
nie bylo zgloszen budowy ul. Borowkowej. Zostal zlozony wniosek o remont nawierzchni
ul. Suchoborskiej, ktory b^dzie zrealizowany w przypadku zaplanowania srodkow
finansowych na ten eel. Powyzsze zadania nie sâ  wpisane w planie wydatkow Miejskiego
Zarzajdu Drog w Opolu na 2019 r. Po okresie zimowym nastapi przeglajd stanu teclinicznego
nawierzchni ul. Suchoborskiej i ew. ubytki zostanq. naprawione w ramach biezajcego
utrzymania drog.

Z up. Prezydt

Malgorbqta Me In icka
ZastgpcaPrezydenta

Qtrzymuia:
1. Biuro Rady Miasta
2. Miej ski Zarz^d Drog w Opolu

Odpowiedz zostala przygotowana w Wydziale
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
tel. 7744-38-721
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