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Kwoty dotacji przekazane na drogi lokalne

w województwie opolskim

dotacja w latach
2012 - 2015

dotacja FDS
2019

dotacja w latach
2016 - 2018

243 746 218,67

97 176 000,00
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Budżet całego Funduszu Dróg Samorządowych na 
zadania realizowane przez samorządy

36 mld zł.

Limit środków ustalony na 2019 rok 

dla województwa opolskiego

126 079 823,96 zł.
dla zadań wieloletnich, których realizacja może się
rozpocząć w tym roku

23 233 645,78 zł.
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Umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych w Województwie Opolskim

Dotychczas w 2019 r. zawarto umowy
o dofinansowanie realizacji 94 zadań na łączną
kwotę wsparcia ponad 112 mln zł

W dniu dzisiejszym zawarte zostaną kolejne 
umowy, które przewidują dofinansowanie 13 zadań 
środkami Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej 
wysokości ponad 8,5 mln zł 
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Powiat Namysłowski

Remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby – Jagienna

Wartość dofinansowania 668 295,90zł

Wartość ogólna zadania 1 336 591,80 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 1980 mb

Przedmiotowa droga ma znaczenie dla tworzenia modelu sprawnego
skomunikowania powiatu zarówno w wymiarze wewnętrznym (ułatwienie dojazdu
do centrum administracyjno – społecznego powiatu) a także centrum gminy Pokój.
Dla mieszkańców i podróżujących będzie miała wpływ na wzrost bezpieczeństwa
podróżowania oraz usprawnienie połączenia komunikacyjnego. Remont drogi
przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, dostępności do
instytucji społeczno – kulturowych. Wpłynie również na zwiększenie funkcji
turystyczno – rekreacyjnej gminy i związanych z tym możliwości rozwojowych
związanych z potencjałem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
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Gmina Dąbrowa

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chróścina - działki nr 450/68 i 102/62

Wartość dofinansowania 135 871,93zł

Wartość ogólna zadania 194 102,76 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 177 mb

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców korzystających
z przedszkola oraz szkoły podstawowej. Poprawi się również dojazd do nieruchomości
dla straży pożarnej oraz karetek. Zwiększy się komfort przejazd do cmentarza, kościoła
oraz innych ośrodków społeczno – kulturowych znajdujących się w mieście
wojewódzkim. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
użytkowników ruchu.



Wojewoda Opolski
Adrian Czubak

8

Gmina Wilków

Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechów

Wartość dofinansowania 250 549,01zł

Wartość ogólna zadania 501 098,02 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 399 mb

Przedmiotowa droga wewnętrzna stanowi jedyna możliwość połączenia
mieszkańców wsi Wojciechów z drogą wojewódzką Namysłów- Oleśnica poprzez
drogę powiatową nr DP 1122O Przebudowa drogi da możliwość bezpiecznego
dojazdu do punktów usługowo – handlowych, świetlicy wiejskiej wraz z placem
zabaw oraz kościoła. Zwiększy się komfort życia mieszkańców wsi oraz
zapobiegnie marginalizacji społeczności wiejskiej. Realizacja zadania przyczyni
się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
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Gmina Radłów

Przebudowa drogi gminnej nr 101107 O Radłów - Nowe Karmonki od km 2+173 
do km 3+800

Wartość dofinansowania 850 325,03 zł

Wartość ogólna zadania 1 214 750,04zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 1627 mb

Celem zadania jest zwiększenie dostępności mieszkańców do ośrodków publicznych
takich jak Urząd Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ośrodka kultury, praktyki
lekarskiej, apteki oraz kościoła i cmentarza. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju
sieci dróg publicznych oraz połączeń z dogami wyższego rzędu tj. drogą wojewódzką oraz
drogami powiatowymi, co będzie się przekładać na zwiększenie dostępności dla
mieszkańców nie tylko do ośrodków kulturalno – edukacyjnych na szczeblu gminny ale
również powiatowym i wojewódzkim.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
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Gmina Reńska Wieś

Przebudowa ul. Lipowej w Większycach

Wartość dofinansowania 140 877,94 zł

Wartość ogólna zadania 176 097,43zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 329 mb

Celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów do rozwoju budownictwa
mieszkaniowego. Wybudowana droga stanie się czynnikiem podnoszącym
atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjną, jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo
i komfort życia mieszkańców. Poprawi dostępność komunikacyjną do centrum wsi,
ośrodków kultury, jak również poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających
z drogi.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu.
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Gmina Skoroszyce 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny

Wartość dofinansowania 1 323 507,85 zł

Wartość ogólna zadania 1 654 384,81zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 715 mb

Planowana do przebudowy droga stanowi układ obsługujący dojazd do terenów
zamieszkałych oraz kopalni kruszywa. Przebudowywany odcinek drogi znajduje się
w miejscowości posiadającej niski poziom rozwoju infrastruktury drogowej. Realizacja
inwestycji przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i mobilności mieszkańców na
rynku pracy oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności od ośrodków wydarzeń
społeczno – kulturowych.
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Gmina Skoroszyce

Przebudowa ul. Partyzantów w Sidzinie

Wartość dofinansowania 870 409,85 zł

Wartość ogólna zadania 1 088 012,31 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 268 mb

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom miejscowości Sidzinie uczestnictwa
w wydarzeniach kulturowych, oświatowych rekreacyjnych i religijnych poprzez
przebudowę przedmiotowej drogi. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na stworzenie
swobodnego dostępu mieszkańców do komunikacji publicznej (autobusów), tym samym
przyczyniając się zmniejszeniu dysproporcji rozwojowych pomiędzy mieszkańcami
terenów wiejskich i miejskich.
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Gmina Skoroszyce

Przebudowa ul. Osiedle Słoneczne i Powstańców w Sidzinie

Wartość dofinansowania 1 654 160,81  zł

Wartość ogólna zadania 2 067 701,01 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 800 mb

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom miejscowości Sidzinie uczestnictwa
w wydarzeniach kulturowych, oświatowych rekreacyjnych i religijnych poprzez
przebudowę przedmiotowej drogi. Inwestycja przyczyni się do uzyskania lepszych
i bezpieczniejszych parametrów technicznych drogi oraz rozwiązania problemów
komunikacyjnych. Zwiększy warunki bezpieczeństwa oraz dostępność mieszkańców
do ośrodków kultury, szkół, świetlicy wiejskiej.
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Gmina Skoroszyce

Przebudowa dróg w Makowicach

Wartość dofinansowania 1 324 856,29 zł

Wartość ogólna zadania 1 656 070,36 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 1009 mb

Celem zadania jest przebudowa dróg wewnętrznych, co przyczyni się do zwiększenia
uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturowych, oświatowych rekreacyjnych
i religijnych. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na stworzenie swobodnego dostępu
mieszkańców do szkół, instytucji publicznych, ośrodków kultury oraz świetlicy wiejskiej
tym samym zapobiegnie marginalizacji społeczności wiejskiej.
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Gmina Skoroszyce

Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Grodkowie

Wartość dofinansowania 230 827,55  zł

Wartość ogólna zadania 288 534,44 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 283 mb

Celem zadania jest przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Grodkowie, co przyczyni się
do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturowych, oświatowych
rekreacyjnych i religijnych. Realizacja inwestycji korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo
mieszkańców w tym osób starszych oraz rodzin z dziećmi. Stworzenie dostępu dla
mieszkańców do szkół, instytucji publicznych, ośrodków kultury oraz świetlicy wiejskiej
zapobiegnie marginalizacji społeczności wiejskiej.
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Gmina Kietrz

Remont odcinka ulicy Młyńskiej w Nowej Cerekwi będącej drogą publiczną 
gminną nr 108846 O

Wartość dofinansowania 148 053,86  zł

Wartość ogólna zadania 246 756,43 zł

Zadanie przewiduje przebudowę drogi gminnej o długości 495 mb

Remont dogi będzie miał ogromne znaczenie dla bezpiecznego poruszania się
mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z drogą. Zwiększy się dostępność do ośrodków
użyteczności publicznej oraz miejsc kultu i wiary. Dodatkowo przedmiotowy odcinek jest
nieformalnym objazdem w przypadku zamknięcia drogi wojewódzkiej nr 416 w Nowej
Cerekwi.
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Gmina Jemielnica

Budowa drogi gminnej ul. Piękna w miejscowości Jemielnica

Wartość dofinansowania 401 341,26 zł

Wartość ogólna zadania 573 344,65 zł

Zadanie przewiduje budowę drogi gminnej o długości 200 mb

Budowa drogi ma duże znaczenie dla zwiększenia dostępności do ośrodków
gospodarczych i instytucji publicznych, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia oraz
terenów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe.
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Gmina Głuchołazy

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 107152O ul. Tuwima, ul. , ul. G. Zapolskiej 
oraz ul. Mickiewicza w miejscowości Głuchołazy

Wartość dofinansowania 984 363 zł

Wartość ogólna zadania 1 640 605 zł

Zadanie przewiduje rozbudowę drogi gminnej o długości 473 mb

Realizacja zadania zakończy prace związane z budową dróg gminnych na nowym osiedlu
domów jednorodzinnych w Głuchołazach i przyczyni się od poprawy bezpieczeństwa
zarówno uczestników ruchu jak też okolicznych mieszkańców. Rozbudowywane drogi
będą służyć mieszkańcom dynamicznie rozwijającej się części miasta, ułatwiając ich
skomunikowanie z centrum miasta, a budowa chodników poprawi bezpieczeństwo
pieszych, w szczególności dzieci
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Informacje dodatkowe

Na stronie internetowej:

www.opole.uw.gov.pl/fds

będą umieszczane najnowsze informacje w zakresie wdrażania FDS

na terenie województwa opolskiego.

http://www.opole.uw.gov.pl/fds
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Dziękuję za uwagę


