
INWESTYCJE 

W INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ 

W 2020



1. Budowa obwodnicy  m. Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 423

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 Al. Lipowa, Lubrza -Prudnik, Biała – Dobroszowice

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek                                             

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905       

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie                          

6. Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Paczków    

7. Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 461 na odcinku Kup – Brynica                                               

8. Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze

9. Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice

w sumie za 142 mln zł wykonano 30 km dróg 

Zadania zrealizowane (zakończone) przez ZDW w Opolu w roku 2019: 



1. Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901

2. Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój                                                

3. Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich         

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów                           

Zadania realizowane przez ZDW w Opolu przechodzące na rok 2020: 

SUMA:  124 mln zł - 17 km 



Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901



Inwestycje Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454



Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza – Pokój



Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok



Zadania ujęte w planie na rok 2020:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice 

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów

3. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW nr 407 w m. Kubice

4. Rozbudowa  drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Janów 

5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnica    

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 415 – ul Opolska w Krapkowicach

7. Przebudowa obiektu mostowego w m. Niewodniki 

SUMA: 53,3 mln zł - 7,2 km 



Zadania dofinansowane z REZERWY MINISTRA INFRASTUKTURY I BUDOWNICTWA 

W latach 2015-2019 wykonano 14 zadań dofinansowanych z Rezerwy Ministra Infrastruktury i Budownictwa ( subwencja 

mostowa) na kwotę  32 mln zł w tym dofinansowanie 14 mln zł w tym  między innymi:

- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9 + 654 w m. Łosiów wraz z dojazdami

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin-Wydrowice – Etap I

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie 

- Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 w miejscu mostu przeznaczonego do rozbiórki w km 15+293 w m. Stare Kolnie

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki

- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów



Zadania z subwencji mostowej zrealizowane w latach 2015-2019

Wydrowice Kolonowskie



Zadania z subwencji mostowej zrealizowane w latach 2015-2019

Dylaki 



Zadania z subwencji mostowej zrealizowane w latach 2015-2019

Antoniów                                                                                  Stare Kolnie



Zadania planowane do realizacji z subwencji mostowej:

„Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice” 



Dokumentacje projektowe planowane i w trakcie opracowywania w latach 2019- 2020:

1. Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin                                                                                   

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska wraz z obiektami mostowymi                   

3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa                              

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pietraszów- Zawadzkie                                                                

5. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w m. Olesno                                   

6. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica                                                                                             

7. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice                                                                  

8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice – Kielcza                                                                

9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna                                                                                           

10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów                                                                                         

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice                                                                                            

12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice                                                                                    

13. Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w miejscowości Strzelce Opolskie    

14. Przebudowa systemu odwodnienia w m. Rusocin                                                                                                     

15. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Czeska Wieś                                                              

SUMA: 4,3 mln zł - 23 km 


