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STANOWISKO  
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie budowy węzła przy autostradzie A4 na odcinku Gminy Lewin Brzeski 

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim wyraża pozytywne stanowisko w sprawie rozbudowy autostrady A4 o nowy 
węzeł w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski przy przecięciu autostrady A-4 i drogi 

powiatowej 1508 O. 

Uzasadnienie  

Projektowany węzeł autostradowy pozwoli na rozwój gospodarczy Gminy Lewin Brzeski. W obliczu zmian 
demograficznych, jakich doświadcza województwo opolskie, powinno się w naszej opinii stwarzać jak 
najlepsze warunki do inwestowania, zamieszkania, jak i do odpoczynku zarówno dla mieszkańców 
województwa opolskiego jak i turystów z całego kraju. Niestety niewystarczająca dostępność infrastrukturalna 
w zakresie powiązań transportowych utrudnia mieszkańcom naszej gminy dostępność do rynków pracy, dóbr 
i usług oraz ogranicza możliwości rozwoju. 

Ponadto zasadnym wydaje się, aby w okresie pandemii planować i prowokować działania, które mogą być 
impulsem rozwoju w przyszłości. 

Nowy węzeł wpłynie pozytywnie między innymi na aspekty życia mieszkańców naszej gminy tj. inwestycje 
i usługi w tym rekreacja i usługi. 

W gminie istnieje Podstrefa Lewin Brzeski Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest – Park” 
jednak brak węzła autostradowego nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości i potencjału obszaru. 
Powiązanie gminy z otoczeniem zewnętrznym, dzięki budowie projektowanego węzła autostradowego, oparte 
może być jedynie na sprawnym i nowoczesnym systemie transportowym i komunikacyjnym. Stworzenie 
efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego z wykorzystaniem potencjału, jaki za sobą niesie 
Aglomeracja Opolska w korelacji ze zlokalizowaną na styku gmin Lewin Brzeski i Niemodlin autostradą A4, 
pozwoli na rozprzestrzenianie się procesów rozwojowych, zapewni spójność przestrzenną dla korytarza 
transportowego na terenie całego województwa opolskiego. Lokalizacja węzła zapewniłaby możliwość wzrostu 
intensywności wymiany między obszarami węzłowymi, a tym samym na zwiększenie możliwości 
inwestycyjnych oraz w pełni wykorzystanie potencjału gminy. 

Poprawa dostępności komunikacyjnej z dużymi ośrodkami miejskimi w tym ośrodkiem centralnym 
województwa sprzyjać będzie mobilności mieszkańców, zarówno tej codziennej (dojazdy do pracy, dostępność 
usług), weekendowej (rekreacja), jak i stałej, związanej z możliwością zmiany miejsca zamieszkania w celu 
poprawy warunków życia i pracy, w tym uzyskania dostępu do wiodących w skali regionu placówek edukacji, 
ochrony zdrowia i kultury. 

Przestrzenie rekreacyjne i wypoczynkowe, jeziora, miejsca do wędkowania ale również możliwość 
zaoferowania atrakcyjnej oferty dla zainteresowanych turystyką sportową może stać się cechą 
charakterystyczną Gminy Lewin Brzeski. Olbrzymia szansa dla rozwoju turystyki sportowej może zostać 
wykorzystana przy ulepszeniu komunikacji gminy z dużymi miastami.
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