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Monika Wąsik-Kudla 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

W nawiązaniu do planu pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na miesiąc czerwiec br. 

poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji budowy i remontów dróg na terenie Gminy 

Zdzieszowice tj. droga wojewódzka,powiatowe, gminne oraz dojazdowe do gruntów rolnych, a 

także informację na temat stanu inwentaryzacji istniejących ścieżek rowerowych.

11 Droga wojewódzka nr 423: w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku 
Zdzieszowice -  Januszkowice prowadzona jest korespondencja z Zarządem Województwa 
Opolskiego. W ostatnim piśmie (kopia pisma w załączeniu) poinformowano Burmistrza 
Zdzieszowic że wykonanie przebudowy omawianego odcinka drogi może nastąpić jedynie przy 
współfinansowaniu inwestycji przez Gminę. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa 
Opolskiego nr 2970/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia i 
przekazania na rzecz Województwa Opolskiego minimum 50% ostatecznych kosztów zadania tj. 
opracowania dokumentacji, realizacji inwestycji, wykupu gruntów, nadzorów i innych wydatków 
związanych z realizacją zadania.
W przypadku podziału zadania na dwa etapy:

• odcinek Zdzieszowice - koszt wykonania dokumentacji ok. 100.000 zł, zakres robót: 
budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni;

• odcinek Januszkowice - koszt wykonania dokumentacji ok. 200.000 zł, zakres robót: 
budowa chodnika, przebudowa jezdni. Prace mogłyby zostać rozpoczęte po wykonaniu 
kanalizacji sanitarnej.

2) Drogi powiatowe:

2.1) Remont barierek ochronnych oraz wymiana zniszczonych barierek na skrzyżowaniu ul. 
Góry Św. Anny z ul. Fabryczną w Zdzieszowicach - zadanie zrealizowane;

2.2) Remont barierek ochronnych w Jasionej przy ul. Krótkiej,- zadanie zrealizowane;

2.3) Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie gminy Zdzieszowice -  zadanie w trakcie 
realizacji.

3) Drogi gminne:

3.1)Remont cząstkowe dróg: zadanie w trakcie realizacji, w ramach zadania wykonywane są 
remonty nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną oraz nawierzchni tłuczniowych.
W związku z oszczędnościami jakie udało się uzyskać z pierwszego przetargu, w najbliższym 
czasie zostanie ogłoszony drugi przetarg na remonty cząstkowe dróg.



3.2) Naprawy chodników w mieście i gminie: remonty są realizowane na bieżąco w ramach 
posiadanych środków finansowych. W tym roku wykonano naprawy chodników na osiedlu 
Akacjowa-Ziełona oraz w Rozwadzy, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony remont 
chodnika na „Starym Osiedlu”, przy przedszkolu nr 6 na osiedlu Piastów I oraz na ul. Zamkowej 
w Januszkowicach.

3.3) Naprawy awaryjne dróg: w br. usunięto awarię w jezdni na ulicy Katowickiej w 
Zdzieszowicach. W dalszym etapie planowane jest wykonanie monitoringu kanalizacji deszczowej 
w rejonie skrzyżowania ulic Pokoju i Górnej, w celu oceny stanu technicznego kanalizacji. Po 
otrzymaniu protokołu z przeglądu kanalizacji, zostaną podjęte dalsze decyzje związane z remontem 
przedmiotowego odcinka drogi.

3.4) Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po usunięciu awarii: w ramach zadania zostanie 
zaasfaltowany fragment jezdni po zeszłorocznej awarii, przy ulicy Górnej w Zdzieszowicach na 
wysokości bloku Piastów nr 14.

3.5) Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach przy nowobudowanym 
kościele:

Przedmiotem tej inwestycji realizowanej w bieżącym roku było wykonanie drogi prowadzącej do 
kościoła na „Starym Osiedlu” na odcinku ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach o nawierzchni 
gruntowej zlokalizowanej pomiędzy budynkami jednorodzinnymi szeregowymi a budynkiem 
kościoła. Zadanie polegało na wykonaniu:

• nowej nawierzchni bitumicznej ograniczonej krawężnikami betonowymi, wykonaniu 
nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej ograniczonej krawężnikami betonowymi;

• remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez zmianę jej profilu podłużnego 
i poprzecznego z wykonaniem krawężników;

• chodnika wzdłuż nowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z dojściami do 
posesji;

• nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej w rejonie budynku kościoła;
• nowych wpustów burzowych z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w celu 

prawidłowego odprowadzania wód opadowych.
Parametry drogi: . ;
- jezdnia bitumiczna 776,14 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej (opaska) 116,10 m2
- jezdnia z kostki brukowej 138,25 m2
- plac manewrowy z kostki brukowej 97,95 m2
- chodnik 128,63 m2 - dojścia do posesji 26,10 m2
- powierzchnia biologicznie czynna 267,46 m2..

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 14.03.2013 r. do 31.05.2013 r. Wartość robót 
budowlanych dla przedmiotowego zadania wyniosła 185.931,02 zł brutto. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 
Jaryszów.

3.6) Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu 
'Biedronka” oraz łącznika pomiędzy Chopina i Osadników:

Zadanie swoim zakresem obejmuje remont nawierzchni ul. F. Myśliwca od nr 21 w rejónie 
wyjazdu ze sklepu Biedronka do ul. K. Miarki, ul. Chopina od ul. Myśliwca do ul. Dworcowej oraz 
łącznika pomiędzy ul. Chopina i ul. Osadników w miejscowości Zdzieszowice. Prace polegają na 
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, wymianie krawężników, przełożeniu kostki brukowej 
istniejących chodników z częściową wymianą na nową kostkę brukową. Parametry techniczne



jezdni objętej remontem :
• UL. F. MYŚLIWCA OD NR 21 W REJONIE WYJAZDU ZE SKLEPU BIEDRONKA DO 

UL. K. MIARKI - szerokość jezdni max 4,50 m i 7,00 m w rejonie wykonania zatoki na 
połączeniu ul. Myśliwca z ul. Chopina, - szerokość jezdni min. 4,00 m, - długość w 
granicach opracowania 349,50 m, - powierzchnia 1 562,95 m2 (nawierzchnia bitumiczna), - 
kategoria ruchu KR2, - w-wa wyrównująca gr. 3 cm (75,00 kg/m2), - w-wa ścieralna gr. 4 
cm, - remont cząstkowy gr. 4 cm w miejscach przekopów i zapadnięć istniejącej jezdni po 
frezowaniu.

• UL. CHOPINA - szerokość jezdni max 5,20 m, - szerokość jezdni min. 5,00 m, - długość w 
granicach opracowania 468,20 m, - powierzchnia 2 437,82 m2 (nawierzchnia bitumiczna), - 
szerokość parkingu 6,05 m, - długość parkingu 45,00 m, - powierzchnia parkingu 272,25 m2 
- kategoria ruchu KR2, - remont cząstkowy gr. 4 cm w miejscach przekopów i zapadnięć 
istniejącej jezdni po frezowaniu, - w-wa wiążąca gr. 5 cm, - w-wa ścieralna gr. 4 cm.

• ŁĄCZNIK POMIĘDZY UL. CHOPINA I UL. OSADNIKÓW - szerokość jezdni max 4,20 
m, - szerokość jezdni min.3,10 m, - długość w granicach opracowania 323,50 m, - 
powierzchnia 1 085,20 m2 (nawierzchnia bitumiczna), - kategoria ruchu KR2, - remont 
cząstkowy gr. 4 cm w miejscach przekopów i zapadnięć istniejącej jezdni po frezowaniu, - 
w-wa wyrównująca gr. 3 cm (75,00 kg/m2), - w-wa ścieralna gr. 4 cm..

Szacowany koszt przedmiotowej inwestycji to kwota 571.848,81 zł brutto. Wykonawcą robót 
jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o., ul. Strzelecka 13B, 47-230 
Kędzierzyn-Koźle. Termin realizacji zadania to 18.03.2013 r. - 28.06.2013 r.

3.7) Wykonanie oświetlenia ulicznego nas ul. Słowackiego w Zdzieszowicach:

Zakres zadania obejmował wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w 
Zdzieszowicach:
- montaż dziewięciu słupów oświetleniowych wraz z oprawami energooszczędnymi (wzór 
zastrzeżony),
- ułożenie kabla zasilającego 4x25mm2 w ziemi - 215 m.

Koszt przedmiotowej inwestycji to kwota 67.500,00 zł brutto. Wykonawcą zadania był 
Zakład Usług Elektrycznych Elektryk w Zdzieszowicach. Zadanie wykonano w miesiącu maju 
2013 r.

3.8) Wykonanie utwardzenia ul. Krótkiej i Piaskowej w Januszkowicach:
Została opracowana dokumentacja utwardzenia ww. ulic oraz dokonano zgłoszenia zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym.

3.9) Budowa parkingu na działkach nr 89/25 i 89/27 na os. Piastów II w Zdzieszowicach:
Została opracowana dokumentacja dla ww. zadania oraz dokonano zgłoszenia zamiaru 

rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym.

41 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych -  ze względu na ograniczone środki finansowe w 
bieżącym roku, w chwili obecnej nie planuje się żadnych zadań na drogach transportu rolnego.

51 Ścieżki rowerowe: W planach Gminy Zdzieszowice znajduje się zadanie polegające 
na wykonaniu inwentaryzacji oraz remontu oznakowań istniejących na terenie naszej gminy ścieżek 
rowerowych. Gmina posiada ofertę cenową wykonania dokumentacji remontowej. Wartość prac 
wyceniono na 9.868,50 zł netto.

Informuje jednocześnie, że w/w zadanie nie znajduje się w projekcie budżetu na 2013 rok. 
W związku z trudną sytuacją finansową gminy środki na ten cel zostaną zabezpieczone w



przypadku pojawienia się oszczędności poprzetargowych dla zadań zaplanowanych do realizacji w 
tym roku bądź dopiero w przyszłym roku budżetowym.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji planuje się dokonać weryfikacji ścieżek 
rowerowych a w konsekwencji zmienić przebieg niektórych szlaków bądź zmniejszyć liczbę 
kilometrów ścieżek rowerowych na terenie gminy pozostawiając jedynie te, które cieszą się 
uznaniem wśród osób uprawiających tę formę turystyki.

Warto również podkreślić, że obecne trendy związane ze ścieżkami rowerowymi nakazują 
budowanie ścieżek od podstaw a nie oznaczanie ich tylko w terenie. Taki sposób wykonywania
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W nawiązaniu do korespondencji w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 na 
odcinku Zdzieszowice -Januszkowice, pragnę poinformować, co następuje.

Droga wojewódzka nr 423 łącząca Opole, Krapkowice, Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle jest 
ważnym ciągiem komunikacyjnym rozprowadzających ruch również z węzła autostrady A4 „Gogolin". 
Już w latach wcześniejszych Samorząd Województwa Opolskiego wydatkował środki finansowe na 
modernizację przedmiotowego ciągu drogowego m.in. rozbudowując omawianą drogę 
w miejscowości Rozwadza.

Biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych w budżecie województwa opolskiego na 
inwestycje drogowe oraz podjętą Uchwałę Zarządu Województwa Opolskiego nr 2970/2012 z dnia 
20 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia ogólnych zasad realizacji zadań współfinansowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie tego zadania jest możliwe tylko pod warunkiem 
finansowego udziału Gminy Zdzieszowice.

Przedmiotowe zadanie można podzielić na dwa etapy:
• km 39+200 -  40+200 -  Zdzieszowice; koszt wykonania dokumentacji ok. 100 000 zł; 

zakres -  budowa chodnika, kanalizacji deszczowej, przebudowa jezdni,
• km 41+100 -  43+800 -  Januszkowice; koszt wykonania dokumentacji ok. 200 000 zł; 

zakres -  budowa chodnika, przebudowa jezdni; sama realizacja zadania mogłaby zostać 
rozpoczęta dopiero po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przez gminę.

Zgodnie z przytoczoną powyżej Uchwałą nr 2970/2012 jednostka samorządu terytorialnego 
przystępując do współpracy z Województwem Opolskim jest zobowiązania do zabezpieczenia 
i przekazania na rzecz województwa minimum 50% ostatecznych kosztów zadania (tj. wykonania 
dokumentacji, samej realizacji inwestycji, wykupów gruntów, nadzorów i innych wydatków służących 
bezpośrednio realizacji zadania).

W przypadku wyrażenia woli współdziałania - z Województwem Opolskim proszę 
o przedłożenie stosownego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 2970/2012.
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