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1. RTŚ – Pieszo-rowerowa trasa średnicowa 
 

Propozycja MZD  
Miejski Zarząd Dróg w Opolu zlecił w 2012 roku firmie Aecom z Warszawy opracowanie koncepcji1 

trasy średnicowej w trzech wariantach, biegnących przez wyspę Pasiekę w Opolu. 

Planowana jest budowa drogi klasy Z (zbiorcza) o dwóch pasach ruchu po 3,5 metra każdy, chodniki 

mają mieć po 2-2,5 metra szerokości przy czym chodnik nie będzie oddzielony od jezdni pasem 

zieleni. 

Trasa ma przecinać wyspę Pasiekę w linii wschód –zachód w bezpośredniej bliskości istniejącej linii 

kolejowej Opole Zachód – Opole Główne; dwa z wariantów mają przebiegać na północ od tej linii 

(ulicą Jana II Dobrego) a jeden wariant na południe od tej linii (ulicą 11-go Listopada).  

 

Krytyka STE 
Wg naszej oceny każdy z przedstawionych wariantów ma silny „elektorat negatywny”, w 

szczególności wśród mieszkańców wyspy ceniących sobie ciszę i spokój pomimo bliskości do centrum 

miasta oraz Opolan licznie wypoczywających na terenie zabytkowego Parku Nadodrzańskiego lub 

Bulwarów im. K. Musioła, świeżo odremontowanych w ramach programu „Odra Urzeka”.  

Budowa będzie kosztowna (potrzeba przełożenia wielu mediów), konieczne wyburzenia na Pasiece 

oraz nierozwiązana sprawa skrzyżowań średnicówka/Powstańców oraz średnicówka/Piastowska.  

 

Słowem, zbyt mała korzyść w stosunku do ceny (ponad 100 mln PLN). Szczególnie sprawa skrzyżowań 

jest kluczowa, gdyż przykład z ul. Piastowską pokazuje, że to nie most się korkuje, ale skrzyżowanie 

Spychalskiego z Wrocławską za mostem. Tu będzie podobnie: praktycznie odcięcie południowej 

Pasieki od świata (wahadłowy przejazd pod torami) oraz wieczny korek na Piastowska/Jana II 

Dobrego oraz średnicówka/Krapkowicka (wąski wiadukt) w godzinach szczytu. Przebudowa tych 

wiaduktów kłopotliwa, gdyż wymagałaby zamknięcia bardzo ważnej dla PKP trasy Opole Gł.- Wrocław 

Gł.  

 

Dodatkowo powstaje pytanie, czy tworzenie trasy tranzytowej w ścisłym centrum, w tym na 

rekreacyjnej wyspie Pasiece oraz w obłożonym ruchem pieszych rejonem dworca PKP jest 

miastotwórcze. W przykładach z Danii lub Holandii, wskazywanych w opracowaniu2 TRAKO, 

podnosiło się argument, że prawidłowy rozwój miasta wspierający ruch pieszych i rowerowych 

powinien tworzyć alternatywne, krótsze drogi dla rowerzystów i pieszych oraz płynny dojazd dla 

samochodów kosztem dłuższych objazdów. Poruszanie się pieszo czy rowerem przez dłuższy odcinek 

w oparach spalin czy hałasu ulicznego nie jest ani przyjemne ani bezpieczne czy zdrowe.  

                                                           
1
 Koncepcja: http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/Aecom-pasieka/0.0.0-

Pasieka_koncepcja_trasy_srednicowej_OPIS.pdf , całe opracowanie http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/  
2
 Program rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu - zarządzanie ruchliwością (mobility 

management), Trako 2010 - http://ste-silesia.org/obwodnica/Trako/  

http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/Aecom-pasieka/0.0.0-Pasieka_koncepcja_trasy_srednicowej_OPIS.pdf
http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/Aecom-pasieka/0.0.0-Pasieka_koncepcja_trasy_srednicowej_OPIS.pdf
http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/
http://ste-silesia.org/obwodnica/Trako/
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Propozycja STE 
Stąd nasza propozycja: zaniechać pomysł budowy trasy średnicowej dla pojazdów samochodowych. 

W zamian rozbudować połączenia Zaodrza z centrum dla pieszych i rowerzystów tak, by było możliwe  

 

a) dojechanie w 15 min rowerem z kampusu PO przy ul. Prószkowskiej do dworca PKP  

b) dojechanie w 15 min rowerem z ul. Dambonia na Rynek na starym mieście.  

 

...oczywiście bez ciągłego stawania na światłach i jazdy w hałasie i spalinach.  

 

 
link do grafiki w pełnej rozdzielczości: http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/1-RTS.jpg     podkład 

mapy: STUDIUM 2010, BU UM Opola 

http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/1-RTS.jpg
http://www.opole.pl/biznes/artykuly/25088-34986-Article-Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego#paragraph3990
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Proponujemy wybudować w pierwszej kolejności kładkę pieszo-rowerową przy ulicy Parkowej (nr 1 

na planie) - w połączeniu z istniejącymi mostami pieszo-rowerowymi na wyspie Bolko oraz 

przejeździe przy śluzie pozwoliłoby to (po wybudowaniu DDR) na szybki i bezpieczny dojazd z 

kampusu PO do dworca PKP (od strony ul. Struga) lub na stare miasto.  

 

W drugiej kolejności proponujemy budowę dwóch kładek pieszo-rowerowych podwieszonych do 

istniejących mostów kolejowych (nr 2 i 3 na planie; szerokość kładek - ok 3 metry) oraz przebudowy 

kładki nad torami między ul. Wróblewskiego i Niemodlińską w celu stworzenia niezależnego od ruchu 

samochodowego ciągu DDR między osiedlem przy Dambonia a wyspą Pasieką.  

 

Wymienione dwie trasy DDR w powiązaniu z zaznaczonymi na planie innymi drogami pieszo-

rowerowymi wzdłuż wałów, w kierunku kąpieliska Bolko czy na terenie przyszłego parku Wińskiego 

stworzą realną i atrakcyjną alternatywę dla korzystania z samochodu w celu dojeżdżania do pracy, 

uczelnię czy odwiedzenia starego miasta. Liczymy się z rozwojem elektrycznych napędów 

rowerowych w przyszłości, co przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności tego sposobu 

poruszania się.  

 

Wpływ na ruch drogowy: zmniejszenie się natężenia ruchu na Piastowskiej i Spychalskiego.  

Zwiększenie atrakcyjności parkingu na Bolko dla dojeżdżających do pracy do urzędów na Pasiece i na 

starym mieście - pieszo lub rowerem miejskim po wybudowaniu kładek będzie do centrum bardzo 

blisko.  

 

Nie przewidujemy protestów społecznych związanych z budową kładek pieszo-rowerowych. 

2.  Trasa bolkowska-BIS 
 

Propozycja MZD  
Propozycja budowy trasy bolkowskiej przez wyspę Bolko w roku 2011 spowodował spontaniczną 

akcję sprzeciwu w Internecie oraz wśród mieszkańców, także poprzez akcję czynnego zbierania 

podpisów na wyspie w dniu 3 października 2011 roku, gdy w przeciągu kilku godzin zebrano3 ponad 

450 podpisów przeciw budowie drogi dla samochodów przez wyspę.  

Koncepcja4 firmy Promost z Wisły z roku 2012 przewiduje trzy warianty trasy pomiędzy ulicami 

Krapkowicką a ul. Plebiscytową o parametrach drogi Z1/2 (zbiorczej) o dwóch pasach o szerokości 3 

metrów każdy z chodnikami o szerokości 2 metrów. Prędkość projektowa trasy wahać się będzie 

między 40 km (wyspa Bolko) a 90 km/h (teren niezabudowany). Wszystkie warianty przechodzą przez 

centrum dzielnicy NWK oraz byłyby budowane na zrekultywowanym5 składowisku odpadów 

komunalnych przy ulicy Solskiego.  

                                                           
3
 Artykuł w GW w Opolu – 2.10.2011 - 

http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,10393272,Opolanie_bronia_Bolko__Tez_mozesz_sie_podpisac__WIDEO_.html  
4
 http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/Promost-bolkowska/0_Trasa_Bolkowska_opis.pdf pełna dokumentacja 

na stronie http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/  
5
 http://ste-silesia.org/obwodnica/bolko/grundmann.pdf  

http://opole.gazeta.pl/opole/1,35114,10393272,Opolanie_bronia_Bolko__Tez_mozesz_sie_podpisac__WIDEO_.html
http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/Promost-bolkowska/0_Trasa_Bolkowska_opis.pdf
http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/
http://ste-silesia.org/obwodnica/bolko/grundmann.pdf
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Problematyka - opis 
Rezygnując z samochodowej przeprawy przez Pasiekę, nie rozwiązuje się problemu komunikacyjnego, 

jakim jest niesymetryczne położenie przepraw mostowych dostępnych dla samochodów w Opolu - na 

północ od centrum są [b]trzy takie przeprawy[/b] (m.Piastowski, ul. Nysy Łużyckiej, obwodnica 

północna) na południe nie ma żadnej, najbliższą jest most autostrady A4 w Gogolinie, oddalony o 

kilkanaście kim od centrum dojazdem po drogach w złym stanie technicznym.  

Na dłuższą metę utrzymanie takiego stanu jest niekorzystne dla rozwoju miasta spowoduje 

pogłębienie dysproporcji w rozwoju takich dzielnic jak Maliny, NWK czy Groszowic wobec reszty 

miasta, na niekorzyść tych pierwszych.  

Należy też pamiętać, że PLK S.A. nosi się z zamiarem remontu linii kolejowej Opole-Bytom z 

podniesieniem prędkości poruszania się pociągów do 120 km/h, co wiąże się z koniecznością 

zamknięcia przejazdów kolejowych na ul. Torowej oraz Al. Przyjaźni. PLK wybudują w zamian 

wiadukt, Miasto jednak musi wskazać dla niego lokalizację.  

 

Krytyka STE 
Jednak propozycje MZD, jakimi są trzy warianty budowy trasy bolkowskiej przez wyspę Bolko i NWK, 

obarczone są bardzo istotnymi wadami. Przede wszystkim należy wskazać na niekorzystne położenie i 

parametry mostu technicznego prowadzącego na wyspę. Most ten jest wąski, o małym tonażu (30t) a 

do tego posadowiony prostopadle do linii wałów co powoduje konieczność "wejścia" trasy na teren 

parku na wyspie, bo nikt przecież nie będzie tworzył zakrętu o kącie 90% dla trasy, mającej być czymś 

w charakterze obwodnicy śródmiejskiej.  

Kolejnym minusem jest węzeł trasy bolkowskiej z Al. Przyjaźni koło siedziby Remondis w NWK - trasa i 

węzeł zostanie poprowadzony przez były cmentarz porośnięty starodrzewem a dojazd do węzła 

spowoduje skokowy wzrost natężenia ruchu w samym centrum dzielnicy NWK, tuż przy domu 

kultury. Doświadczenia zebrane podczas trwającej długo zmiany organizacji ruchu związanej z 

budową wiaduktu na Struga pokazują, że układ ulic w NWK jest nieprzystosowany do przyjęcia 

zwiększonego ruchu tranzytowego ani też do wyprowadzenia go na ulicę Obr. Stalingradu czy 

Rejtana. 

Budowa trasy bolkowskiej aż do skrzyżowania ulic Plebiscytowej i Armii Krajowej jest niemożliwa - 

przynajmniej przez najbliższe 40 lat. Zgodnie z przepisami, nie wolno nic budować na terenie 

składowiska odpadów komunalnych przez okres 50 lat od rekultywacji (tj. od roku 2000) z uwagi na 

możliwość skażenia wód gruntowych podczas palowania i niestabilności gruntu (procesy 

metanizacyjne). Budowa długiej estakady przez torowiska byłaby też bardzo droga.  

 

Propozycja STE –  Trasa bolkowska BIS 
Nasza propozycja (ciemnoniebieska linia na planie) jest rodzajem hybrydy- połączenia propozycji 

MZD budowy trasy bolkowskiej oraz obwodnicy południowej w jednym z wariancie północnym. 

Początek trasy proponujemy na zbiegu ulic Prószkowskiej i Krapkowickiej (stacja Orlen) trasa biegłaby 

w kierunku płd.-wsch. do ronda skąd odchodziłyby drogi dojazdowe na wyspę Bolko, na parkingi nad 

Odrą (są zapisane w MPZP) oraz w kierunku Wójtowej Wsi. Trasa biegłaby dalej w kierunku płd.-
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wsch. wzdłuż wałów kanału Ulgi w oddaleniu od nich ok 150 metrów, przy przepuście polderu 

biegłaby estakadą i dalej równoleżnikowo przekroczyłaby Odrę (most ok 220m), zmieniając potem 

kierunek na północno-wschodni. W okolicach dzisiejszego parkingu przy kąpielisku Bolko 

zlokalizowane byłoby drugie rondo na tej trasie, gdzie odchodziłyby drogi dojazdowe do parkingu 

kąpieliska oraz (na południe) do składowiska odpadów i dalej do Groszowic (jasnoniebieska linia na 

planie). Trasa do Groszowic (ul. Józefa) jest dla lokalnego ruchu osobowego, śmieciarki z miasta 

korzystałyby z ulicy Marka z Imielnicy i trasy bolkowskiej. 

 

 

link do grafiki w pełnej rozdzielczości: http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/2-bolkowska-bis.jpg     

podkład mapy: STUDIUM 2010, BU UM Opola 

Trasa w okolicach dzisiejszego przejazdu kolejowego na Al. Przyjaźni połączyłaby się z ulicą 

Popiełuszki prowadząc na północ w kierunku centrum.  Zamiast zamkniętych przejazdów 

proponujemy lokalizację wiaduktu (wybuduje PLK) do NWK w okolicach dzisiejszej zajezdni MZK przy 

Al. Przyjaźni.  

W ten sposób stworzy się wygodny, choć dłuższy od trasy średnicowej przejazd dla samochodów 

między Zaodrzem a dzielnicami Groszowice, NWK oraz centrum. Trasa nie musi mieć ograniczeń dla 

http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/2-bolkowska-bis.jpg
http://www.opole.pl/biznes/artykuly/25088-34986-Article-Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego#paragraph3990
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samochodów dostawczych, nie biegnie też przez tereny zabudowane. Wyburzenia nie będą 

konieczne. 

Droga omija wyspę Bolko, stwarza jednak dobry dojazd do licznych istniejących i planowanych wg 

MPZP (oznaczenie P na planie) parkingów na tyłach wyspy, tworząc tym samym sieć parkingów typu 

P&R (na rowerze miejskim) dla chcących odwiedzić centrum w celach zawodowych czy rekreacyjnych.  

Budowa trasy jest realizacją postulatów mieszkańców ul. Podmiejskiej, domagających się innego 

dojazdu śmieciarek do składowiska odpadów. 

3. Obwodnica wschodnia - opolska trasa przemysłowa 

Propozycja MZD  
Obwodnica południowa (oraz wschodnia) zostały przewidziane w zmienionym w 2010 roku Studium6 

uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania Miasta Opola, propozycja śladu jest 

widoczna na podkładach map używanych w niniejszym opracowaniu  (czarna szeroka linia z 

zaznaczonymi węzłami drogowymi). Trasa ta była przedmiotem dyskusji  w trakcie debat 

obywatelskich w roku 2011, podstawą było opracowanie7 wraz z wyceną firmy EKKOM z Krakowa. 

Koncepcja8 firmy Promost z Wisły z roku 2012 przewiduje trzy warianty obwodnicy południowej na 

odcinku od ul. Krapkowickiej do ronda przy ul. Strzeleckiej, gdzie łączy się z obwodnicą północną 

Miasta Opola. 

Jako docelowa trasa tranzytowa droga ta ma wyższe parametry techniczne niż przedstawione 

wcześniej trasy średnicowa czy bolkowska. Zgodnie z koncepcją Promostu planowana jest trasa o 

parametrach drogi GP 2/2 (główna ruchu przyspieszonego) o dwóch jezdniach rozdzielonych pasem 

zieleni 0,5 metra po dwa pasy ruchu w każdą stronę o szerokości 2 x 3,5 metra. Chodniki czy drogi 

rowerowe (DDR) mają mieć po dwa metry szerokości.  

Trasa przekracza Odrę ok. 200 metrów bardziej na południe od naszej propozycji dla trasy 

bolkowskiej-BIS w okolicach wjazdu na teren składowiska odpadów przy ulicy Podmiejskiej 69 w 

Opolu, następnie w zależności od wariantu przekracza jeden lub kilka wyrobisk pomarglowych, w tym 

zalanych wodą. Wariant III obwodnicy południowej przechodzi przez teren zrekultywowanego w roku 

2005 składowiska odpadów komunalnych (kwatera I) przy ulicy Podmiejskiej; wszystkie warianty 

przechodzą przez tereny należące do Elektrowni Opole – składowisko odpadów przemysłowych.  

 

Problematyka - opis 
Budowa trasy średnicowej oraz bolkowskiej-bis nie rozwiązuje nie mniej ważnego problemu ruchu 

tranzytowego wokół miasta oraz niedostatecznego połączenia Opola z autostradą A4. 

                                                           
6
 http://www.opole.pl/biznes/artykuly/25088-34986-Article-

Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego#paragraph3990  
7
 http://debataobywatelska.wix.com/opole#!zr%C3%B3dla  

8
 http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/Promost-poludniowa/0_Obwodnica_Poludniowa_opis.pdf pełna 

dokumentacja koncepcji http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/  

http://www.opole.pl/biznes/artykuly/25088-34986-Article-Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego#paragraph3990
http://www.opole.pl/biznes/artykuly/25088-34986-Article-Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego#paragraph3990
http://debataobywatelska.wix.com/opole#!zr%C3%B3dla
http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/Promost-poludniowa/0_Obwodnica_Poludniowa_opis.pdf
http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/
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W zeszłym roku Opole wraz z okolicznymi gminami zawiązali porozumienie aglomeracyjne zdając 

sobie sprawę, że w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 premiowane będą duże projekty 

zgłaszane przez więcej podmiotów, służące realizacji wspólnych celów. 

Miasto Opole posiada swoje najcenniejsze tereny inwestycyjne w okolicach ulicy Północnej i 

Wspólnej na Półwsi oraz w okolicach Metalchemu. Pomiędzy obwodnicą północną a ul. Wrocławską 

planowana jest trasa do obsługi inwestorów, problemem jednak nadal pozostaje dojazd do 

południowych dzielnic miasta, ul. Oświęcimska się rozsypuje a ul. Teligi prowadzi przez centrum 

dzielnicy Malina.  

Niedostateczne skomunikowanie południowych dzielnic z miastem oraz w kierunku południowym 

powoduje, że Opole praktycznie nie wykorzystuje najbliższego od centrum węzła z autostradą A4 w 

Gogolinie. jadąc autostradą w kierunku wschodnim Opolanie korzystają z węzłów w Nogowczycach 

(za Strzelcami, DK 94,88) lub w Dąbrówce (DK45). 

W dolinie rzeki Odry, pomiędzy Dobrzeniem a Kędzierzynem bije przemysłowe serce regionu - tu są 

zlokalizowane wielkie przedsiębiorstwa jak elektrownie w Brzeziu i Blachowni, cementownie w Opolu 

i Choruli, zakłady wapiennicze w Tarnowie, koksochemia w Zdzieszowicach, zakłady papiernicze czy 

huta szkła w Krapkowicach czy wreszcie liczne zakłady chemiczne w Blachowni i w kędzierzyńskich 

Azotach. Zakłady te są w stopniu niedostatecznym (np Cementownia Górażdże, Lhoist, Zdzieszowice) 

powiązane z siecią dróg krajowych i autostrad, co wpływa na rozwój regionu. Obładowane ciężkim 

produktem masowym samochody ciężarowe stwarzają zagrożenie dla mieszkańców, niszczą 

nieprzystosowane do takiego nacisku osi drogi i stojące przy nich domy.  

 

Krytyka STE 
Propozycją MZD dla ruchu tranzytowego jest budowa obejścia Opola od południa - tzw obwodnica 

Piastowska (Obwodnica północna-Wrocławska-Niemodlińska-Krapkowicka) oraz południowa 

(Krapkowicka-Popiełuszki-Strzelecka). Realizacja obu tych planów kosztowałaby szacunkowo 

(szacunki MZD) ok 1 mld PLN - jest to czterokrotność kwoty, jaką (również szacunkowo) Opole 

mogłoby uzyskać ze sprzedaży akcji spółki ECO S.A.  

Obwodnica południowa i Piastowska rozwiązują problemy komunikacyjne tylko dla Miasta Opola - 

trasa w żadnym stopniu nie odciąża gmin ościennych jak gm. Prószków, Tarnów Op. czy Gogolin. Przy 

tym tylko obwodnica Piastowska może być postrzegana jako inwestycja krajowa (nowa trasa dla 

drogi krajowej DK45 Kluczbork-Większyce). Odcinek od Krapkowickiej do Strzeleckiej stoi w 

konkurencji do obwodnicy północnej co zmniejsza szanse na finansowanie tej trasy przez GDDKiA.  

Podsumowując - Opola samodzielnie nie stać na wybudowanie takiej trasy jednak jej przebieg 

[b]praktycznie wyklucza jej finansowanie z budżetu unijnego lub centralnego[/b]. 

W przebiegu obwodnicy południowej zgodnie z propozycją MZD są trzy słabe punkty:  

a. droga narusza zabytkowy układ cmentarza komunalnego w Opolu powodując konieczność 

likwidacji docelowo ok 500 pochówków, niektórych z połowy lat 80-tych XX wieku. 

Problemem Opola jest też brak miejsca pod nowy cmentarz komunalny - budowa obwodnicy 

Piastowskiej nie tylko spowoduje potrzebę przenoszenia szczątków zmarłych, ale ogranicza 

możliwość poszerzenia nekropolii w jedynym możliwym kierunku, tzn na południe i na 
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zachód od dzisiejszych kwater. Tereny te aktualnie blokuje rezerwa terenu na obwodnicę. 

Wartość lokalizacji cmentarza na Półwsi wzrosła po wybudowaniu dużego (darmowego) 

parkingu przy CH Karolinka, z którego chętnie korzystają odwiedzający nekropolię. 

b. tereny pomiędzy ul. Popiełuszki i Strzelecką należą do Elektrowni Opole, która zgodnie z 

aktualnie wydaną decyzją środowiskową chce tam utrzymać składowisko awaryjne popiołów 

paleniskowych. Utrzymanie tej działalności może utrudnić poprowadzenie tam obwodnicy - 

nie można jednocześnie na tym samym terenie utrzymywać składowiska odpadów 

przemysłowych i budować obwodnicy. 

c. wariant III obwodnicy przekracza zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych. 

Zgodnie z przepisami, nie wolno nic budować na terenie składowiska odpadów komunalnych 

przez okres 50 lat od rekultywacji (tj. od roku 2005) z uwagi na możliwość skażenia wód 

gruntowych podczas palowania i niestabilności gruntu (procesy metanizacyjne). 

Propozycja STE – obwodnica wschodnia 
Naszą propozycją jest zarzucenie idei budowy południowego obejścia Opola na rzecz budowy 

obwodnicy wschodniej (Strzelecka-Teligi-->Górażdże, Gogolin) wraz z budową mostu na Odrze w 

Grotowicach i łącznikiem do DK 45 w Zimnicach Małych (skrzyżowanie z drogą do Prószkowa). 

Trasy te są zaznaczone na planach kolorem jasnoniebieskim (plan miejski) lub czerwonym (plan 

powiatowy).  

Most w Grotowicach proponujemy ulokować na południe od zakładów Metalchem, dojazd od str. 

ulicy Teligi ulicą Odrzańską przy granicy kompleksu przemysłowego. Obwodnica wschodnia obchodzi 

Malinę od wschodu wschodząc w kompleks leśny. Dalej obwodnica wschodnia już jako "opolska 

trasa przemysłowa" biegnie na południe w kierunku cementowni w Choruli oraz węzła 

autostradowego z A4 z Gogolinie. 

Trasa ta jest perspektywiczna: 

 możliwe przedłużenie w kierunku północnym poprzez istniejącą obwodnicę północną i 

budowany węzeł Sobieskiego do Dobrzenia (obwodnice Czarnowąs i Dobrzenia) 

 możliwe przedłużenie na południe w kierunku Zdzieszowic i północnej obwodnicy 

Kędzierzyna 

 możliwe dalsze przedłużenie na południe do Raciborza i dalej aż do czeskiej autostrady D1 w 

Bohuminie.  

 

Budowa tej trasy wraz z budową mostu w Grotowicach i łącznika do DK 45 w Ziemnicach spowoduje 

możliwość nowego trasowania DK 45 z pominięciem Zaodrza, co odciąży obwodnicę północną, ulice 

Partyzancką, Domańskiego i Prószkowską oraz skróci czas przejazdu tranzytowego. Trasa ta, 

rozwiązująca problemy gminy Prószków (przejazd przez Folwark, Chrzelice, Boguszyce) ma szansę na 

wyłączne finansowanie przez GDDKIA. 
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Obwodnica wschodnia jako obwodnica Opola. Link do grafiki w pełnej rozdzielczości: http://ste-

silesia.org/obwodnica/2012/3-obwodnica%20wschodnia.jpg   podkład mapy: STUDIUM 2010, BU 

UM Opola 

Budowa "opolskiej trasy przemysłowej" do Gogolina lepiej skomunikuje Opole z A4 (zarówno z 

węzłem Dąbrówka, jak i Gogolin) wyprowadzając ciężki ruch z miejscowości gmin Tarnów Op. oraz 

Gogolin. Trasa ta powinna być finansowana z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO, 

powinna też otrzymać dofinansowanie unijne (bonus za współpracę aglomeracyjną) oraz być 

współfinansowana przez okoliczne gminy Dobrzeń, Tarnów oraz Gogolin.  

Wg naszej oceny obwodnica wschodnia w lepszym stopniu wzmocni pozycję południowych dzielnic 

Opola w stosunku do reszty miasta niż obwodnica południowa. Sama przeprawa "miejska" przez 

Odrę będzie zapewniona przez trasę "bolkowską-BIS“, przy czym istnieje duże prawdopodobieństwo, 

że z budżetu miasta trzeba będzie sfinansować jedynie trasę bolkowską-bis oraz (tanią) rowerową 

trasę średnicową. Dużo większe i bogatsze miasta od Opola jak Wrocław również finansuje swoje 

obwodnice z pieniędzy pozamiejskich - Autostradowa Obwodnica Wrocławia sfinansowała GDDKiA a 

obwodnicę wschodnią Wrocławia finansuje tamtejszy urząd marszałkowski. 

http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/3-obwodnica%20wschodnia.jpg
http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/3-obwodnica%20wschodnia.jpg
http://www.opole.pl/biznes/artykuly/25088-34986-Article-Studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego#paragraph3990


 
St

ro
n

a1
1

 

 Obwodnica wschodnia jako część „opolskiej trasy przemysłowej”. Link do grafiki w pełnej 

rozdzielczości: http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/3-obwodnica%20wschodnia%20powiat.jpg    

podkład mapy: http://maps.google.de 

 

http://ste-silesia.org/obwodnica/2012/3-obwodnica%20wschodnia%20powiat.jpg

