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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 30 sierpnia 2021 r.

Znak sprawy: DDP-6.054.45.2021

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem złożonym przez Senatora Beniamina Godylę na 24 posiedzeniu Senatu w dniu 
27 maja 2021 r. (pismo z 28 maja 2021 r. sygn. BPS/043-24-1030/21) w sprawie przebudowy ronda 
Milenijnego znajdującego się w Kędzierzynie-Koźlu w ciągu drogi krajowej nr 40, przedstawiam poniższe 
informacje.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco analizują stan 
oraz monitorują bezpieczeństwo i płynność na drogach krajowych, a także w miarę dostępnych możliwości 
organizacyjnych, finansowych i technicznych, podejmują działania mające na celu ciągły rozwój sieci 
transportowej w kraju. Zarządca dróg krajowych ma także świadomość sytuacji ruchowej i potrzeb 
infrastrukturalnych na rondzie Milenijnym w ciągu DK 40 w Kędzierzynie-Koźlu.

Na przedmiotowym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym można wyodrębnić dwa główne kierunki (generatory 
ruchu) tj. drogę krajową relacji Głuchołazy – Pyskowice oraz przemieszczanie się mieszkańców miasta 
pomiędzy dzielnicami m.in. Kłodnica – Śródmieście. Z uwagi na duże natężenie ruchu w godzinach szczytu, 
na każdym wlocie ronda zostaje wyczerpana przepustowość tego skrzyżowania. Dodatkowym czynnikiem 
wpływającym na sytuację na rondzie będzie oddanie do ruchu północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, 
co planowane jest na IV kwartał 2022 roku. 

Sąsiedztwo Kłodnicy uniemożliwia przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe i budowę dodatkowych 
pasów ruchu, dlatego w celu poprawy sytuacji ruchowej na skrzyżowaniu podjęte zostały rozmowy z innymi 
zarządami dróg. Ze wstępnych ustaleń wynika, że rozwiązaniem dla tworzącego się wąskiego gardła byłaby 
budowa węzła drogowego na obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 40 z drogą wojewódzką nr 408. 
Wymagałaby ona likwidacji ronda, budowy obiektu mostowego dla ruchu wewnątrz miasta pomiędzy 
dzielnicami, budowy ronda w innym miejscu w ciągu drogi krajowej nr 40 oraz drogi, łączącej główną arterię 
miasta do drogi krajowej. Obecnie trwają dalsze rozmowy i analizy.

Z poważaniem
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Rafał Weber
Sekretarz Stanu
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