Stan na 10.01.2020

Zadania GDDKiA Oddział w Opolu
w roku 2020

Styczeń 2020 r.

Zadania na istniejącej sieci
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Istniejąca sieć dróg krajowych pod zarządem GDDKiA O/Opole
Istniejąca sieć dróg
A

1 638,5 km

S

2 092,2 km

GP+G

17 650,0 km

W zarządzie GDDKiA O/Opole
A

175,442 km

GP+G

678,937 km

Łącznie

854,379 km

Przebudowy dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi BRD
realizowane w 2019 rok

1. DK 38 Granica Państwa - Pietrowice
rozbudowa drogi (2018-2019)
koszt 12,6 mln zł
2. Reńska Wieś – Większyce - Poborszów
rozbudowa drogi (2018-2019)
koszt 39,8 mln zł
3. DK 45 Polska Cerekiew
budowa ścieżki rowerowej
koszt 0,8 mln zł
4. DK 94 odc. Walidrogi - Nakło
budowa ronda
koszt 9,3 mln zł
5. DK 40 m. Prudnik
budowa mostu (2018-2019)
koszt 9,7 mln zł
6. DK 94 m. Skarbiszów
budowa przepustu
koszt 1,1 mln zł
7. 19 zadań na etapie prac przygotowawczych
koszt 3,2 mln zł

łączna wartość zadań

22,5 mln zł

Remonty dróg i mostów
realizowane w 2019 rok

1. DK 11 m. Kostów
remont mostu nad rz. Pratwa
koszt 1,7 mln zł
2. A4 odc. Krapkowice – Kędzierzyn-Koźle
remont nawierzchni
koszt 18,2 mln zł
3. 4 zadania na dk 40, 41a, 46 i 46c
nakładki
koszt 7,5 mln zł

łączna wartość zadań

27,4 mln zł

Inwestycje realizowane i
zakończone
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Inwestycje realizowane i zakończone – PBDK 2014 – 2023
na terenie województwa opolskiego1. Obwodnica Nysy (DK 46/41)
realizacja 2014-2017
wartość kosztorysowa ok. 367,8 mln zł
długość 16,495 km
2. Obwodnica Myśliny (DK 46)
realizacja 2018-2019
wartość kosztorysowa ok. 51,3 mln zł
długość 3,149 km
3. Obwodnica Kędzierzyna-Koźla (DK 40)
realizacja 2018-2022
wartość kosztorysowa ok. 272,4 mln zł
długość 14,600 km
4. Obwodnica Niemodlina (DK 46)
realizacja 2018 -2021
wartość kosztorysowa ok. 299,0 mln zł
długość 11,485 km
5. Obwodnica Olesna (S11)
realizacja 2019-2022
wartość kosztorysowa ok. 731,0 mln zł
długość 24,841 km
6. Obwodnica Praszki (DK 42/45)
realizacja 2019-2022
wartość kosztorysowa ok. 209,0 mln zł
długość 12,788 km
Łącznie zadania PBDK zrealizowane/w realizacji:
83,358 km, wartość ok. 1,930 mld zł
Zadanie PBDK w przygotowaniu:
7. Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-Olesno
prace przygotowawcze 2018-2020, realizacja 2021-2025,
długość ok. 45,8 km

Łącznie zadania w PBDK: ok. 129,158 km

Inwestycje realizowane i zakończone – PBDK 2014 – 2023
na terenie województwa opolskiego

Obwodnica Nysy

Obwodnica Niemodlina

Obwodnica Myśliny

Obwodnica Olesna S11 - wizualizacja

Obwodnica Praszki - wizualizacja

Zlecone zadania dokumentacyjne – kontynuacja w 2020 r.
Zadania z PBDK
1. STEŚ+KP dla budowy S11 na odc. Kępno – granica woj. opolskiego/śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna) - długość ok. 45,8 km
planowana realizacja 2022-2025

Zadania w ramach przebudowy dróg i mostów (19 zadań):
12 zadań drogowych:
1. STEŚ+KP dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu dk 39, długość ok. 8,2 km planowana realizacja robót 2024-2026
2. Rozbudowa dk 40 w Głuchołazach, długość 0,9 km, w tym obiekt nad rz. Białą Głuchołaska, ciąg pieszo-rowerowy, rondo, 2 sygnalizacje;
planowana realizacja robót 2021-2022 r.
3. Rozbudowa dk 41 w m. Wierzbięcice, długość 3,5 km, w tym ciąg pieszo-rowerowy; planowana realizacja robót 2020-2022 r.
4. Rozbudowa dk 39 na odc. Smarchowice Wielkie-Namysłów, długość 2,8 km, w tym 3 ronda, ciągi pieszo-rowerowe; planowana realizacja robót
2020-2022 r.
5. Rozbudowa dK 46 na odc. granica woj. dolnośląskiego i opolskiego – obwodnica Kamienicy – Paczków, długość 5,7 km; planowana realizacja robót
2020-2021 r.
6. Rozbudowa dk 45 na odc. Praszka – granica woj. opolskiego i łódzkiego, długość 6,8 km, w tym ciąg pieszo-rowerowy; planowana realizacja robót
2021-2022 r.
7. Rozbudowa dk 45 na odc. Rogów Opolski – węzeł A4 Opole Południe, długość 1,9 km, w tym 2 ronda; planowana realizacja robót 2020-2022 r.
8. Rozbudowa dk 45 na odc. Krapkowice – Rogów Opolski, długość 6,6 km, rozbudowa do przekroju 2+1; planowana realizacja robót 2021 – 2022 r.
9. Rozbudowa dk 45 na odc. Jełowa – Bierdzany, długość 10,7 km, w tym 3 ronda, ciąg pieszo-rowerowy; planowana realizacja robót 2021-2023 r.
10. Rozbudowa dk 46 na odc. Nysa – Pakosławice, długość 6,1 km, rozbudowa do przekroju 2-jezdniowego, rondo średnie, ciągi pieszo-rowerowe;
planowana realizacja robót 2021-2023 r.
11. Rozbudowa dk 45 na odc. Bierdzany - Kuniów, długość 12,0 km; planowana realizacja robót 2022-2024 r.
12. Rozbudowa DK 45 na odc. Zawada - Jełowa, długość 8,8 km; planowana realizacja robót 2022-2024 r.
7 zadań mostowych:
1. Budowa mostu przez rzekę Białka w ciągu drogi krajowej nr 46 w miejscowości Grodziec
2. Budowa mostu przez rzekę Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zawada
3. Budowa mostu przez rzekę Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Mochów
4. Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 46 w miejscowości Dąbrowa
5. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka
6. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 43 w miejscowości Rudniki
7. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowości Buszyce

łączna długość odcinków DK
w woj. opolskim do rozbudowy
w latach 2020-2024 to 65,8 km

Do planu na 2020 r. zgłoszono zadania na kwotę 461 mln zł, w tym w szczególności:
- Zadania finansowane z KFD w kwocie ogółem 304 mln zł
- Remont autostrady A4 odc. Krapkowice – K.-Koźle (jezdnia północna) dł. 12,8 km – 38 mln zł;
- Zadania z PBDK w przygotowaniu finansowane z budżetu w kwocie 5,4 mln zł:
Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno- gr. woj. opolskiego - kontynuacja opracowania STEŚ-R,
uzyskanie DŚU, opracowanie PFU i przygotowanie do ogłoszenia przetargu na realizację w systemie
P&B;
Przebudowy dróg i mostów oraz PLMN (21 zadań) na łączną kwotę wydatków w 2020 r. ok. 21 mln zł,
w tym:
w realizacji: 2 zadania mostowe (most w Zawadzie dk 45 i przepust w m. Wójcice dk 46)
w trakcie opracowania dokumentacji projektowej: 19 zadań (12 zadań drogowych i 7 mostowych), z
których dla 8 zadań planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty (5 zadań drogowych: DK 39, 41, 45
i 46 i 3 zadania mostowe) o łącznej długości ok. 20 km
Inne inwestycje na łączną kwotę ok. 2,5 mln zł, w tym:
rozpoczęcie robót w ramach poprawy odwodnienia autostrady A4 w rejonie gminy Leśnica
Ponadto:
- Bieżące utrzymanie sieci drogowej
- Generalny Pomiar Ruchu

Akcje edukacyjne
i przedsięwzięcia pracownicze w
2019 r.
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• 200 lat CAD – z opolskiego Oddziału GDDKiA popłynęło do potrzebujących 14,4
litrów krwi
• Ćwiczenia służb na obwodnicy Myśliny w ciągu DK46
• Piknik Bezpieczeństwa z udziałem GDDKiA oraz służb mundurowych w
Skorochowie nad Jeziorem Nyskim
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• Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego z wizytą w
laboratorium GDDKiA
• Wystawa z okazji 200-lecia Centralnej Administracji
Drogowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
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Dziękuję za uwagę

Marcin Bronkiewicz
p.o. Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji
GDDKIA Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
www. gddkia.gov.pl
www.facebook.com
www.twitter.com/gddkia

