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wg rozdzielnia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, uprzejmie 

informuje, że:

 w dniach 11/12.11.2022 r. i 12/13.11.2022 r., 

 pomiędzy godzinami w godz. 22:00 a godz.  6:00,  

 na trasie Opole ul. Oświęcimska  – dw 423 Przywory do autostrady A-4 i 

dalej autostradą A4 w kierunku Katowic aż do PPO Żernica, 

będzie odbywał się przejazd kolumny 5 pojazdów nienormatywnych ze znacznie 

przekroczonymi parametrami, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Ze względu na znacznie przekroczone parametry pojazdów i okoliczność, że 

przejazd na całym odcinku będzie odbywał się z prędkością około 10 km/h, spodziewane 

są utrudnienia dla użytkowników dróg a w szczególności te utrudnienia wystąpią 

podczas przejazdu autostradą A-4  w godz. 22:00 do 6:00 z 12/13.11.2022 r., 

pomiędzy węzłami:

1. Dla kierunku do Katowic w godz. 22:00 do 6:00  na odc. Opole 

Zachód (Prądy)  A-4 węzeł Strzelce Op.  – węzeł Łany aż do miejsca 

postoju  tj.   do PPO Żernica (teren woj. śląskiego),

2. Dla kierunku do Wrocławia w godz. 22:00  do około 24.00 na odc. 

od  Węzła Strzelce Op. do węzła  Opole  Zachód. 

O planowanych utrudnieniach i zalecanych objazdach (na czas tych utrudnień)  na 

ww. odcinku autostrady, tut. Oddział będzie informował użytkowników  poprzez znajdujące 

się na autostradzie Znaki Zmiennej Treści, a także informacje w mediach i na stronie 

internetowej GDDKiA.

Dla zwiększenia zasięgu przekazywanej informacji o ww. utrudnieniach, tak aby 

informacja  trafiła do możliwie najszerszego grona potencjalnych użytkowników autostrady 

A-4,  Oddział w Opolu zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wystosowanie alertu- 

ostrzeżenia poprzez Alert RCB oraz Aplikację Mobilną RSO o wystąpieniu 

z 12/13.11.2022r., w godzinach od 22:00 do 6:00, utrudnień w przejeździe autostradą A4 

na odcinku węzeł Opole Zachód –węzeł Strzelce Op. - Żernica (dla obu kierunków 

ruchu). Wskazane jest aby w tym czasie użytkownicy dróg wybrali drogi 

alternatywne .

http://www.gddkia.gov.pl/
mailto:sekretariat_opole@gddkia.gov.pl


Utrudnienia wystąpią w obu kierunkach, gdyż wjazd na A-4 odbędzie się przy zamknięciu 

jedni północnej  (w kierunku Wrocławia)  z drogi tymczasowej na autostradę A4 w rejonie 

węzła Krapkowice, tj. w km 249+300.  Prędkość pojazdów wynosić będzie około 10 km/h 

z nielicznymi przerwami na przepuszczenie uczestników ruchu oraz postojem 45 

minutowym na pasie włączenia w ciągu autostrady A4 w km 263+396 przy MOP Góra św. 

Anny. 

Proponuje się następującą treść komunikatu:

„Znaczne utrudnienia w przejeździe autostradą A4 na odcinku węzeł Opole 

Zachód –węzeł Strzelce Op. – Żernica w godz. 22:00 do 6:00 z 12/13.11.2022r. 

Skorzystaj z przejazdu drogami alternatywnymi”, więcej na 

https://www.gov.pl/web/gddkia-opole. 

Oddział w Opolu potwierdzi jeszcze w czwartek 10.11.2022 r.  do godz. 13:00,  że 

załączony harmonogram, data oraz godziny przejazdu  autostradę A4  są  nadal aktualne. 

Prosimy o Państwa stanowisko odnośnie możliwości wysłania 

1 komunikatu przez rozpoczęciem transportu,  ewentualnie ponowienie w trakcie  

jego trwania .

W razie potrzeby kontaktu z tut. Oddziałem w w terminie  do 10.11.2022r. do godz. 

15:00, prosimy o kontakt z Helena Dussa – Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej tel. 

77 40 16 326 , tel. kom. 600 960 936. 

W razie potrzeby skontaktowania się w powyższej sprawie w dniu 11, 12 lub 

13.11.2022r.  prosimy o kontakt z PID Opole  tel. 77 456 50 58,  77 401 63 61,tel. kom. 

668-482-497.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
$nazwapracownika

$stanowisko pracownika

Załącznik :
1. Harmonogram przejazdu  w dniach 11,12,13.11.2022r  dot. woj. opolskiego
2. Harmonogram przejazdu  w dniach 12,13.11.2022r  dot. woj. śląskiego

Otrzymują:
1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
na adres e-mail: czk@opole.uw.gov.pl  

2. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
na adres e-mail: czkw@duw.pl 

3. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
na adres e-mail: wzk@katowice.uw.gov.pl

Do wiadomości:
1. Oddział GDDKiA we Wrocławiu
2. Oddział GDDKiA w Katowicach
3. Rejon w Brzegu
4. PID Opole 
5. D-5 w miejscu

Sprawę prowadzi:
Helena Dussa – Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej tel. 77 40 16 326, e-mail: hdussa@gddkia.gov.pl
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