Opole, 02.03.2015

RDG 10/2015

Prezydent Miasta Opola
Pan Arkadiusz Wiśniewski

Rada Dzielnicy Grotowice, w nawiązaniu do rozmów prowadzonych z przedstawicielami UM
Opola wnioskuje o ujęcie poniższych zadao do realizacji w latach 2015-18:
 Dokooczenie przebudowy ul. Złotej i Niklowej oraz wykonania nowej nawierzchni chodnika
w ciągu ulicy Złotej;
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Oświęcimskiej – odcinek ul. Metalowa przystanek
MZK ul. Złota;
 Remont ul. Oświęcimskiej na odcinku ul. Metalowa – ul. Piaskowa;
 Wylanie dywanika asfaltowego na ul. Górniczej i Hutniczej w Opolu –Grotowicach;
 Poprawa bezpieczeostwa na przejściach dla pieszych w okolicach przystanków
autobusowych poprzez ustawienie sygnalizacji świetlnej S - 1 wzbudzeniowej na ul.
Oświęcimskiej
84,
ul.
Oświęcimska
200,
ul. Oświęcimska-Złota;
 Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Oświęcimskiej na odcinku ul. Metalowa – przystanek
autobusowy (ul. Złota);
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 Opracowanie kompleksowych prac planistycznych w zakresie budowy infrastruktury na
ulicach: Platynowej, Gwarków i Miedzianej- opracowanie i wykonanie oświetlenia w/w ulic,
opracowanie i wykonanie kanalizacji burzowej;
 Doświetlenie ul. Metalowej.;










Utworzenie jednokierunkowej drogi od ul Oświęcimskiej do ul Niklowej wzdłuż działki nr
750 (destrukt asfaltowy);
Uzbrojenie działek w Opolu – Grotowicach nr od 806/2 do 806/29;
Wydzielenie w Opolu - Grotowicach części działki nr 47 pod stację benzynową zgodnie z
nowym planem zagospodarowania ;
Zamontowanie (widocznego z ul Oświęcimskiej) przy wjeździe na teren PPM pylonu z
ekranem LED, na którym będą wyświetlane informacje na temat zakładów oraz strefy;
Wydłużenie kursów linii 8 i 12 do Grotowice pętla;
Budowa ronda na ul Oświęcimskiej na wysokości wyjazdu/wyjazdu z terenów
przemysłowych Parku Przemysłowego Metalchem
Utworzenie reprezentacyjnego wjazdu na tereny przemysłowe PPM;
Wykonanie kompleksowej oceny oddziaływao strefy przemysłowej Metalchem na
środowisko mieszkaniowe
Powyższe zadania ułożone są w kolejności priorytetowej.
Prosimy o pomoc w ich realizacji.
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