
UCHWAŁA NR X/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego „Przebudowy DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy 
województwa etap I budowa obwodnicy Sośnicowic – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum 

miast i miejscowości”

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala:

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie poparcia dla „Przebudowy DW 408 na odcinku od m. Gliwice do 
granicy województwa etap I budowa obwodnicy Sośnicowic – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum 
miast i miejscowości”   w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z  załącznikiem przesyła się marszałkowi Województwa Śląskiego,  radnym 
Sejmiku Województwa Śląskiego z powiatu gliwickiego, Staroście Gliwickiemu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik do uchwały Nr X/94/2019

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Stanowisko Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie poparcia
dla „Przebudowy DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa etap I budowa obwodnicy 

Sośnicowic – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast i miejscowości”

W związku z planowaną „Przebudową DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa etap 
I budowa obwodnicy Sośnicowic – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast i miejscowości”,  
stanowiąca faktycznie obwodnicę Miasta Sośnicowice, my radni Miasta Sośnicowice, opowiadamy się za 
przyspieszeniem jej realizacji jako kluczowej inwestycji dla dalszego rozwoju Miasta Sośnicowice i Powiatu 
Gliwickiego. Jak najszybsza budowa obwodnicy Sośnicowic pozwoli na przeniesienie wciąż narastającego 
ruchu samochodowego poza centrum Sośnicowic. Skrzyżowanie się w centrum miasta na rondzie dwóch dróg 
wojewódzkich 408 i 919 oraz drogi powiatowej prowadzącej od Specjalnej Stefy Ekonomicznej w Gliwicach, 
powoduje wielką uciążliwość zarówno dla budynków znajdujących się przy tych drogach jak i bezpieczeństwa 
mieszkańców. Zwiększone natężenie ruchu na tych drogach jest również zagrożeniem dla dzieci i pieszych 
poruszających się w ich pobliżu, a przejście na drugą stronę jezdni znacznie utrudnione.

Ponadto przedmiotowe zadanie „Przebudowy DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy 
województwa etap I budowa obwodnicy Sośnicowic – wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miast 
i miejscowości” od wielu lat ujęty jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego, bo 
już od roku 2005. Zadanie  to jest w całości zaprojektowane, posiada wszystkie uzgodnienia, natomiast 
grunty pod budowę tej  drogi są wykupione i stanowią własność Województwa Śląskiego
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