Załącznik nr 3 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola
wprowadzonego Zarządzeniem NR OR-I.0050.256.2015
Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 maja 2015r.

FORMULARZ OGŁOSZENIA ZADANIA
Budżet Obywatelski w Opolu
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko/ nazwa
Towarzystwo Przyjaciół Komunikacji Miejskiej
Adres
ul. Tatrzańska 26/1, 45-217 Opole
Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email)
+48-695687039, kontakt@tpkm.opole.pl
2. PODSTAWE INFORMACJE
Nazwa zadania
Przebudowa Mostu Zamkowego w Opolu w celu umożliwienia kursowania autobusów miejskich i
ożywienia obszaru Starego Miasta

Lokalizacja zadania (wyłącznie na działce stanowiącej własność miasta Opole*)
Opole, most w ciągu ul. Zamkowej
Szacowany koszt zadania

3. OPIS ZADANIA
Należy przedstawić opis zadania, w tym jego główne założenia i działanie, które będą podjęte przy
jego realizacji maks. 400 wyrazów
TPKM w Opolu wnioskuje o przebudowę Mostu Zamkowego w Opolu i dostosowanie go do
parametrów, umożliwiających kursowanie autobusów miejskich. Obecnie obowiązuje zakaz wjazdu na
most pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5t, a szerokość mostu uniemożliwia
poprowadzenie trasy stałej linii autobusowej. Konieczne może być także wyprofilowanie skrzyżowania
z ul. Piastowską, w celu umożliwienia wyjazdu autobusów miejskich z mostu Zamkowego w prawo, w
kierunku Zaodrza. Przebudowa nie powoduje konieczności tworzenia nowych relacji skrętnych na
skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Zamkowej. Przebudowa zakłada zachowanie zabytkowego
charakteru mostu, głównych założeń architektonicznych i estetycznych konstrukcji i powinna
przebiegać pod nadzorem odpowiednich służb konserwatora zabytków. Do obsługi komunikacyjnej
tego rejonu należy skierować linię, kursującą z atrakcyjną częstotliwością, łączącą z centrum jak
największy obszar miasta.
4. UZASADNIENIE
Należy uzasadnić potrzebę realizacji zadania, w tym przedstawić problem, na który odpowiada
zadanie i uzasadnić, w jakim sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego
problemu, max 200 wyrazów.

Jedną z możliwości ożywienia ścisłego centrum miasta Opola - głównie obszaru Starego Miasta i
okolic Rynku - będzie z pewnością poprawa obsługi tego rejonu komunikacją miejską. Obecnie
najbliższe przystanki komunikacji miejskiej znajdują się na ul. Piastowskiej i ul. Sienkiewicza. Dzięki
przebudowie Mostu Zamkowego, możliwe będzie skierowanie linii autobusowej ulicami Piastowską,
Zamkową, Pl. Wolności, Ozimską, dzięki czemu autobusy miejskie kursować będą niemal w samym
sercu Starego Miasta. Przy tej okazji należy rozważyć przywrócenie dawnej funkcji nieczynnego
obecnie przystanku autobusowego przy pl. Wolności (obecnie postój TAXI). Odpowiednią linią do
podjęcia tego zadania, byłaby w opinii TPKM linia 17, łącząca z centrum zarówno dzielnice
wschodniej, jak i zachodniej części miasta.

5.DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI (nieobowiązkowe)

Mapy, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp..

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133,
poz. 883, z późn. zm.) wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do głosowania nad zadaniami

Data i podpis

