UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podjęcie natychmiastowych działań
w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi
wojewódzkiej DW380
Na podstawie §24 ust. 2 pkt. 4 Statutu Gminy Głuszyca Rada Miejska w Głuszycy uchwała, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się apel do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podjęcie natychmiastowych działań
w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi
wojewódzkiej DW380.
2. Treść apelu stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
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Załącznik do Uchwały Nr XI/84/2019
Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 28 maja 2019 r.
APEL RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
Droga wojewódzka DW380 stanowi bardzo ważny szlak komunikacyjny łączący Gminę Głuszyca oraz
ościenne gminy z drogą krajową DK35 prowadzącą do przejścia granicznego Golińsk - Mezimesti oraz Łączna Zdonov (Adrspach - Skalne Miasto). Za jej pośrednictwem odbywa się przepływ turystów, pomiędzy Polską
a Republiką Czeską, odwiedzających Góry Sowie wraz z jednymi z ważniejszych atrakcji turystycznych
Dolnego Śląska, jakimi są podziemia w Osówce, Włodarzu i Rzeczce, które wchodzą w skład Kompleksu
RIESE a Skalnymi Miastami Adrspach i Teplice nad Metuji. Tylko w 2018 roku Podziemne Miasto „Osówka”
odwiedziło blisko 100 tyś. turystów, wśród których coraz większą grupę stanowią obywatele Czech. Ponadto
wielu mieszkańców Gminy Głuszyca oraz miejscowości ościennych podejmuje zatrudnienie w zakładach
Czeskich, jak również w zakładach usytuowanych na terenie Gminy Mieroszów. W przyszłości droga ta będzie
najkrótszym połączeniem komunikacyjnym z drogą ekspresową S3 pomiędzy Nową Rudą, Głuszycą
a Kamienną Górą (węzeł Ptaszków), z którym to połączeniem wiążemy duże nadzieje mające bezpośredni
wpływ na rozwój naszej miejscowości. Znamy i doceniamy starania Samorządu Województwa Dolnośląskiego
w zakresie remontu i budowy dróg wojewódzkich, gdzie bardzo dobrym przykładem jest remont drogi
wojewódzkiej DW 381, dlatego też zwracamy się o zarezerwowanie w budżecie na 2020 rok, być może
w formie rezerwy celowej odpowiednich środków finansowych niezbędnych na ten cel.
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