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z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
Zatwierdzony przez..........................

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia poparcia dla Burmistrza Zdzieszowic

Na podstawie § 47 pkt 1 uchwały nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 
2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego dnia 23 kwietnia 2013 r. 
poz. 948, z 2014 r. poz. 1974, poz. 2758) uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się poparcia dla działań Burmistrza Zdzieszowic w sprawie działań na rzecz zakresu oraz formy 
prac modernizacyjnych realizowanych na linii kolejowej E30, na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie, na 
obszarze należącym do Gminy Zdzieszowice, służących osiągnięciu efektu najlepiej służącemu mieszkańcom 
Gminy Zdzieszowice. Udzielenie poparcia wynika z następujących powodów:

1. Mieszkańcy Gminy Zdzieszowice od ponad stu lat sąsiadują z linią kolejową E30 korzystając z niej, ale 
również doświadczając konsekwencji wynikających z bliskiego sąsiedztwa tej bardzo intensywnie użytkowanej 
linii kolejowej.

2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zamierzają wykonać prace remontowe, w efekcie których zostaną 
przywrócone parametry techniczne, umożliwiające pełne wykorzystanie linii E30, ale również umożliwi 
zwiększenie (w stosunku do obecnej) częstotliwości ruchu pociągów i umożliwi poruszanie się pociągów 
z większymi prędkościami. Spowoduje to znaczne pogorszenie warunków życia na terenie Gminy Zdzieszowice 
zarówno poprzez jeszcze częstsze i dłuższe zamykanie zapór kolejowych oraz jeszcze z większe nasilenie hałasu 
spowodowanego przejazdem składów kolejowych.

3. Następstwem rozwoju infrastruktury, służącej ponadregionalnemu transportowi kolejowemu (linia E30 
stanowi element III paneuropejskiego korytarza komunikacyjnego), musi być rozwój i nowoczesna modernizacja, 
a nie degeneracja środowisk lokalnych oraz społecznych, z którymi infrastruktura kolejowa sąsiaduje. Osiągnięcie 
tego celu jest możliwe m. in. poprzez zastosowanie niżej wymienionych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych:

1) rozdzielenie komunikacji kolejowej od samochodowej, pieszej i rowerowej na najważniejszych
skrzyżowaniach;

2) zastosowanie systemów kierowania ruchem kolejowym, które spowodują skrócenie czasu zastopowania ruchu
na drogach, spowodowanego kursowaniem pociągów;

3) zastosowanie barier akustycznych w miejscach, gdzie intensyfikacja ruchu kolejowego wygeneruje
ponadnormatywny hałas.

§ 2. Uchwałę należy przekazać instytucjom państwowym, instytucjom samorządowym oraz podmiotom 
gospodarczym mającym wpływ na zakres realizacji opisanego przedsięwzięcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W roku 2007 PKP PLK SA podjęła działania w celu przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy 
Linii kolejowej E30 pod kątem przystosowania jej do poruszania się pociągów osobowych z prędkością do 
200km/h.

Koncepcja ta zakładała m. in. budowę wiaduktów drogowych nad linią kolejową. Inwestycja zrealizowana 
miała zostać do roku 2015.

Samorząd Gminy Zdzieszowice zareagował na wymienione zamierzenia odpowiednią korektą planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz nabyciem gruntów pod planowane przebiegi dróg.

Szeroko upublicznione zamiary PKP PLK SA rozbudziły w mieszkańcach Gminy Zdzieszowice nadzieje na 
likwidację trwających od dziesięcioleci utrudnień w poruszaniu się w obrębie miasta powodowanych 
koniecznością oczekiwania na możność przekroczenia linii kolejowej (oczekiwanie na podniesienie zapór).

Niestety PKP PLK SA odstąpiło od kontynuowania prac ze względu na zmianę podstawowych założeń 
technicznych, a w szczególności na ustaleniu maksymalnej prędkości na poziomie 160km/h.

W konsekwencji zniknęła konieczność budowy skrzyżowań dwupoziomowych.

W roku bieżącym PKP PLK S.A. wszczęła na nowo procedurę sporządzenia dokumentacji przedprojektowej 
dla zadania pod nazwą „prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Opole Zachodnie”. Na 
dzień dzisiejszy nie jest znany zakres prac który zostanie zrealizowany.

Poniżej zamieszcza się listę podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem linii kolejowej E30 na 
obszarze Gminy Zdzieszowice, których uwzględnienie uznaje się za konieczne na etapie prowadzenia prac 
projektowych:

1) na obszarze Gminy Zdzieszowice linia kolejowa E30 krzyżuje się ośmiokrotnie z ciągami drogowymi 
(drogi powiatowe, gminne czy transportu rolnego). Wymieniona ilość skrzyżowań oraz ilość pociągów 
przemieszczających się po linii E30 generuje bardzo długie czasy oczekiwania użytkowników dróg 
w oczekiwaniu na podniesienie zapór. Skutkiem są m.in. straty podmiotów gospodarczych z powodu 
nieefektywnego wykorzystania sprzętu i personelu. Niedogodność ta może zostać zmniejszona poprzez 
racjonalizację ilości skrzyżowań oraz przede wszystkim poprzez zastosowanie systemów kontroli ruchu 
kolejowego skracających do minimum czas nieprzejezdności dróg;

2) W mieście Zdzieszowice dochodzi do krzyżowania się w centrum miejscowości tras przejazdów pociągów 
przewożących materiały niebezpieczne z trasami przejazdu samochodów przewożących materiały niebezpieczne 
(skrzyżowanie jednopoziomowe linii kolejowej E30 z ulicą Góry św. Anny - później Bolesława Chrobrego), 
Zmniejszenie zagrożeń wynikających z krzyżowania się tras osiągnąć można poprzez budowę skrzyżowania 
dwupoziomowego (wiadukt bądź tunel drogowy);

3) linia kolejowa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich w miejscowościach Rozwadza 
i Zdzieszowice. Zintensyfikowanie użytkowania linii poprzez zwiększenie częstotliwości i prędkości przejazdu 
pociągów skutkować będzie uciążliwościami związanymi ze zwiększeniem poziomu hałasu komunikacyjnego. 
Należy rozważyć wpływ komunikacji kolejowej istniejące siedziby ludzkie oraz na atrakcyjność terenów 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w wymienionych miejscowościach;

4) linia kolejowa dzieli Gminę Zdzieszowice niemalże na całej jej długości. Znacznie utrudnia to przejazd 
służb ratunkowych, których sprawność jest spowalniania ze względu na konieczność oczekiwania na otwarcie 
zapór kolejowych. Niestety w takich sytuacjach czas oczekiwania na przejeździe kolejowym może być dłuższy 
niż czas dotarcia do miejsca w którym oczekiwana jest pomoc lub do miejsc w których ta pomoc może zostać 
udzielona.
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