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Szanowna Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 5034 Posła Janusza Kowalskiego z dnia 30 kwietnia br., w sprawie 
wątpliwości mieszkańców Kluczborka związanych ze zmianą kategorii obwodnicy Kluczborka z kategorii 
drogi gminnej na kategorię drogi krajowej, przedstawiam poniższe informacje.

Układ komunikacyjny miasta Kluczborka opiera sią na dwóch drogach krajowych, tj. drodze krajowej nr 45, 
która przebiega po południowo-wschodniej stronie miasta oraz drodze krajowej nr 42 przebiegającej 
po północno-zachodniej stronie miasta Kluczborka. 

Od strony północnej miasto ograniczone jest obwodnicą drogi krajowej nr 11, natomiast od strony 
południowej wlot do miasta poprzez ciąg drogi krajowej nr 45 blokowany jest przez jednopoziomowy 
przejazd kolejowy przecinający 7 torów magistrali towarowej Tarnowskie Góry - Lubliniec - Oleśnica - 
Wrocław. Zamykany z częstotliwością co 15-20 minut ww. przejazd powoduje brak płynności ruchu 
po drodze krajowej nr 45, a także powstawanie zatorów i blokadę kolejnych skrzyżowań w mieście. 
W związku z powyższym, utrudnienia te wymagały podjęcia przez zarządcę drogi, tj. zgodnie z art. 19 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z  2020 r. poz. 470) - Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działań mających na celu poprawę warunków ruchu drogowego 
na drodze krajowej nr 45 w Kluczborku.

Mając na uwadze powyższe, resort infrastruktury świadomy konieczności realizacji podstawowych założeń 
dla dróg krajowych, tj. m.in. wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza centrum miasta Kluczborka oraz 
zabezpieczenia interesu miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju uwzględniającego wszystkie elementy 
zagospodarowania przestrzennego, przeprowadził analizę porównawczą zmian na sieci dróg krajowych 
w Kluczborku. 

Analiza szacunkowych kosztów oraz korzyści możliwych rozwiązań wskazała, że uzasadnione jest działanie 
zmierzające do przejęcia i wykorzystania przez GDDKiA istniejącego przebiegu Miejskiej Obwodnicy 
Kluczborka, wybudowanej przez miasto Kluczbork własnym nakładem sił i środków oraz przekazanie miastu 
istniejącego przebiegu dróg krajowych 42 i 45. 

W tym miejscu należy zauważyć, że nakładem własnych środków finansowych w latach 2008-2012 Gmina 
Kluczbork, bez udziału GDDKiA, wybudowała nową drogę gminną klasy Z o charakterze obwodnicy 
o łącznej długości 4,91 km (zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami  technicznymi dla dróg 
publicznych w kategorii dróg gminnych). W latach 2010-2016 Gmina Kluczbork kontynuowała prace 
przygotowawcze dla kolejnych etapów obwodnicy miejskiej, uzyskując ostatecznie zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej, tj. dla drogi gminnej klasy Z.

W ramach wspólnego finansowania GDDKiA i Gminy Kluczbork, w 2015 r. wybudowane zostało rondo 
na skrzyżowaniu ww. obwodnicy miejskiej i drogi krajowej nr 42 w miejscowości Ligota Górna wraz 
z uwzględnieniem 4 wylotu dla planowanej przez Gminę Kluczbork kontynuacji obwodnicy miejskiej 
po zachodniej stronie miasta. 

W chwili oddania do ruchu ostatniego fragmentu obwodnicy miejskiej, tj. w kwietniu 2020 r. po stronie 
zachodniej miasta wykształcony został naturalny korytarz dla lokalizacji obwodnicy Kluczborka w ciągu dróg 
krajowych nr 42 i 45, łącząc drogę krajową nr 45 w rejonie miejscowości Kuniów z drogą krajową nr 42 
na ul. Byczyńskiej w Kluczborku.



Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber

Sekretarz Stanu

Biorąc powyższe pod uwagę, uzasadnione jest przejęcie i wykorzystanie istniejącego przebiegu Miejskiej 
Obwodnicy Kluczborka i dostosowanie jej do parametrów drogi krajowej. Działania te przyczynią się do 
usprawnienia ruchu tranzytowego miasta Kluczborka oraz poprawy warunków życia mieszkańców poprzez 
wyprowadzanie ruchu poza tereny zabudowy miasta. Miejska Obwodnica Kluczborka po przejęciu przez 
nowego zarządcę drogi, tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, będzie wymagała 
dostosowania do przenoszenia obciążeń o nacisku 115kN/oś oraz dostosowanie jej do parametrów 
odpowiadających klasie technicznej dróg GP. 

Dostrzegając konieczność działań GDDKiA w zakresie przeprowadzenia zmian na sieci dróg krajowych 
w Kluczborku, Minister Infrastruktury uwzględnił w projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych m.in. odcinki dróg gminnych, tj.:

 Miejską Obwodnicę Kluczborka od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w gminie Kluczbork 
(miejscowość Ligota Dolna) do ul. Byczyńskiej w mieście Kluczbork,

 Miejską Obwodnicę Kluczborka od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w gminie Kluczbork 
(miejscowość Kuniów) do skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w miejscowości Ligota Dolna             
w gminie Kluczbork.

Zaliczenie do kategorii dróg krajowych ww. dróg na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych wymaga jednoczesnego pozbawienia tych ulic 
dotychczasowej kategorii dróg publicznych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach 
publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi          
z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. 
Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, 
z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. W związku z powyższym, w omawianym przypadku, 
niezbędne będzie podjęcie przez Radę Miasta Kluczborka uchwał pozbawiających przedmiotowe 
odcinki dróg kategorii dróg gminnych oraz przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały opiniującej 
zaliczenie ww. dróg do kategorii dróg krajowych.
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