
UCHWAŁA NR IX/62/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego poparcia "Apelu Sejmiku 
Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje :

§ 1. Rada Miejska w Byczynie przyjmuje stanowisko dotyczące poparcia „Apelu Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” 
stanowiące załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Stanowisko Rady Miejskiej w Byczynie przekazuje się :

1) Prezesowi Rady Ministrów,

2) Ministrowi Zdrowia,

3) Posłom i senatorom województwa opolskiego,

4) Marszałkowi Województwa Opolskiego,

5) Wojewodzie Opolskiemu,

6) samorządom powiatów województwa opolskiego,

7) Dyrektorowi SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Warszawie,

8) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej,

9) Konsultantowi Wojewódzkiemu w dziedzinie medycyny ratunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr IX/62/15

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Stanowisko
Rady Miejskiej w Byczynie

w sprawie poparcia „Apelu  Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie 
województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"

Rada Miejska w Byczynie popiera „ Apel  Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na 
terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" przyjęty uchwałą Nr 
III/38/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku o następującym brzmieniu:

Apel

Sejmiku Województwa Opolskiego

w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego

bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Radni Województwa Opolskiego stoją na stanowisku, że należy podjąć skuteczne działania mające na celu 
utworzenie w województwie opolskim bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na terenie kraju znajduje się siedemnaście baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Województwo 
opolskie jako jedyne nie posiada na swoim terenie bazy LPR. Teren Opolszczyzny obsługiwany jest przez dwa 
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego stacjonujące w bazie
w Gliwicach oraz Wrocławiu. Takie rozwiązanie powoduje, że czas dotarcia lotniczych zespołów ratownictwa 
medycznego m.in. na miejsce wypadku znacznie się wydłuża, co może skutkować bezpośrednim zagrożeniem 
zdrowia i życia osób w nim uczestniczących.

Za utworzeniem bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przemawia także to, że województwo opolskie 
położone jest na trasie ważnych linii komunikacyjnych. Przez teren województwa opolskiego przebiega 
najważniejsza dla południowej części kraju autostrada A4, będąca częścią transeuropejskiej trasy Berlin-Kijów. 
Zwiększająca się liczba wypadków na autostradzie sprawia, że szybkie dotarcie służb ratowniczych do miejsca 
zdarzenia jest znacznie utrudnione. Utworzenie na terenie Opolszczyzny bazy Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, z pewnością pozwoli lotniczym zespołom ratownictwa medycznego na znacznie szybsze dotarcie 
do miejsca wypadku, katastrofy, innych zdarzeń masowych czy klęsk żywiołowych np. powodzi, na 
wystąpienie której szczególnie narażeni są mieszkańcy naszego województwa. Ponadto liczba wezwań i misji 
HEMS na terenie województwa opolskiego corocznie ulega zwiększeniu.

Utworzenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w naszym województwie stwarza możliwość 
nawiązania szerszej współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim. Trudno dostępne tereny górskie 
oraz często nieprzejezdne drogi sprawiają, że lotniczy transport sanitarny
w tym rejonie jest skuteczniejszy i szybszy.

Województwo Opolskie jest gotowe do utworzenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na swoim 
terenie. Utworzenie bazy z pewnością przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych 
mieszkańców, osób przyjezdnych oraz przejeżdżających przez nasze województwo.

Radni Województwa Opolskiego popierają utworzenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na 
lotnisku znajdującym się w Opolu – Polskiej Nowej Wsi, które ze względu na centralne usytuowanie 
w województwie, umożliwi szybki i łatwy dostęp lotniczych zespołów ratownictwa medycznego do wszystkich 
zagrożonych osób, miejsc i rejonów.
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