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Informacja dotycząca przebiegu inwestycji w 2009 r   
 
 
 

Poniesione nakłady (zł.) Lp. Nazwa zadania 
Od początku W roku 2009 

Zakres rzeczowy, 
uwagi 

1 2  3 4 

1. Budowa krytej pływalni w 
Krapkowicach 

16 896 802,54 9 077 157,66  
 
 
 
 
 

Budowę rozpoczęto w październiku 2007 r, zakończono w 
grudniu 2009 r. Otwarcie i przekazanie do uŜytkowania nastąpiło 
08 stycznia 2010 r. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 16,9 mln. zł. w tym:  
- dokumentacja 224,0 tys. zł 
- roboty budowlane 15 614,9 tys. zł. 
- pozostałe (nadzory, odsetki od zaciągniętego kredytu, koszty  
  rozruchu itp.) 1 061,1 tys. zł. 
Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w kwocie 740 tys. zł. oraz zaciągnięto kredyt 
w BOŚ w wys. 13 mln. zł. 

2. Budowa sali gimnastycznej przy 
PSP w Kórnicy 

1 372 257,07 599 214,99 
 
 
 
 
 

Budowę rozpoczęto we wrześniu  2008 r a zakończono w 
sierpniu  2009 r. 
Całkowity  koszt zadania  1,4 mln. zł. w tym roboty budowlane 
1 304  tys zł. 
Powierzchnia uŜytkowa obiektu 431,21 m2 w tym sala ćwiczeń o 
wym. 24,0x12,0 m 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
częściach nie skanalizowanych 
miasta Krapkowice – dzielnica 
Otmęt 

2 133 856,14 1 989 416,90 
 
 

W ramach zadania skanalizowano ulice: K .Miarki, Mickiewicza 
(od ul. Kani), Dambonia, 3 Maja (od ul. K. Miarki), ul. Szkolna 
W ramach zadania wybudowano  1933 mb kanałów 
grawitacyjnych , 1015 mb rurociągów tłocznych, 3 kpl. 
przepompownie ścieków, 67 przykanalików zakończonych 
studzienką włączeniową. 
Na sfinansowanie inwestycji zaciągnięto poŜyczkę z WFOŚiGW 
w kwocie 1 317 tys. zł. 
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4. Opracowanie oraz aktualizacja 

dokumentacji projektowo 
kosztorysowej na budowę 
kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości śywocie, Pietna, 
Kórnica, Nowy Dwór oraz 
Krapkowic w rejonie ul. Kozielskiej 

615 169,43 384 402,37 Dokumentacja wykorzystano do złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków „Unijnych” w 
ramach zadania  Aglomeracja Krapkowice w skład której 
wchodzą równieŜ miejscowości gminy Gogolin i gminy 
Strzeleczki 
 

5. Budowa kanalizacji deszczowej 
osiedla domków jednorodzinnych 
przy ul. Prudnickiej w 
Krapkowicach 

291 864,27 285 878,41 Inwestycja związana jest z budową pływalni. Jednocześnie 
będzie moŜna podłączyć istniejące prowizoryczne deszczówki z 
ul. Azali, Sportowej i Wyzwolenia a w przyszłości z całego 
osiedla. Realizowany jest pierwszy etap dotyczący budowy 
kanalizacji deszczowej od ul. Wrzosów z odprowadzeniem wód 
opadowych do rzeki Osobłogi. 
Etap ten obejmuje budowę kanału deszczowego Ø 800 dł.459 
mb, wykonanie rowu otwartego o dł. 116 mb. Oraz wbudowanie 
separatora substancji ropopochodnych. 
Zadanie realizowane jest przez firmę PPHU „GREMBUD” z 
siedziba w Opolu. 
Wartość robót budowlanych wyszacowano na 665 tys. zł. 
Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2010 r. 

6. Budowa boiska sportowego w 
ramach programu „ORLIK” 

26 000,00 26 000,00 Kwota 26 tys. zł. dotyczy kosztu opracowania dokumentacji. 
Inwestycja obejmuje: 
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wym.  
 50x30 m 
- boisko do piłki noŜnej o nawierzchni j.w. o wym. 62x30 m 
- budynek zaplecza o pow. zabudowy 55,75 m2  
- powierzchnie utwardzone 721 m2  

Koszt robót budowlanych szacowany jest wg kosztorysów 
inwestorskich na wartość 2,0 mln zł. 
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7. Remont drogi gminnej                   

ul. śeromskiego w Krapkowicach 
1 457 705,69 1 457 705,69 

 
 
 

Ogółem wykonano: 
- nawierzchnia z asfaltobetonu 12 774 m2  
- chodnik z kostki brukowej betonowej 2 764 m2 
- przepustu na grunty orne i do bud. 116,0 mb 
- krawęŜnik betonowy 1913 mb. 
Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Narodowego Programu  
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008- 2011 w kwocie  
477 896,0 zł. 
Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 31  517,67 zł. 

8. Droga do terenów inwestycyjnych 
ul. Limanowskiego 

244 070,95 187 718,32 
 

W 2009 r wykonano nawierzchnię z asfaltobetonu na odcinku 
500,0 mb co stanowi 3575,0 m2  na wartość 169,9tys. zł. Koszt 
opracowania dokumentacji 17,8 tys. zł. 
W 2008 wykonano podbudowę tłuczniową i krawęŜniki na kwotę 
56,4 tys. zł. 

9. Remont nawierzchni ulicy 
Działkowej w Krapkowicach 

8 662,00 8 662,00 Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na 
wykonanie remontu drogi gminnej ul. Działkowej w 
Krapkowicach. 
Długość drogi wynosi 497 mb. 
W roku 2009 w ramach remontów cząstkowych z kostki 
brukowej pozyskanej od firmy wykonawczej budującej Kaufland 
i Aldi wykonano nawierzchnię na odcinku 280,0 mb. (1 680,0 m2) 

9. Opracowanie dokumentacji na 
budowa chodnika wraz z 
odwodnieniem w Dąbrówce Górnej 

54 640,57 3 065,20 
 
 

Gmina Krapkowice zleciła opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuŜ 
ul. Opolskiej w Dąbrówce Górnej (droga woj. 415)Dokumentacja 
obejmuje budowę chodnika na odcinku  2 000 mb. 
W 2009 r ZDW w Opolu przystąpił do realizacji zadania. 
Planowany termin zakończenia inwestycji wiosną 2011 r. 

10. Akomodacja sygnalizacji świetlnej 
na skrzyŜowaniu ciągu drogi 409 

577 330,98 9 150,00 
 

W 2009 opracowano program podglądu funkcjonowania systemu 
kierowania ruchem na skrzyŜowaniach . Na poszczególnych 
skrzyŜowaniach sterowanie sygnalizacją odbywa się w oparciu o 
wykorzystanie indukcji magnetycznej poprzez pętle umieszczone 
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w jezdni z asfaltobetonu. Sterowanie syg. zaleŜne jest od 
natęŜenia ruchu na poszczególnych wlotach skrzyŜowania. 

11. Budowa oświetlenia osiedla  domków 
jednorodzinnych  ul. Tulipanów, 
RóŜana, Azalii, Mimozy, Bławatków 

66 236,63 66 236,63 
 

 

MontaŜ słupów stalowych i opraw oś. ulicznego  na istniejącej 
linii kablowej 32 szt. 

12. Wykonanie nawierzchni drogi 
gminnej ul. Krótka w Gwoździcach 

44 802,10 44 802,10 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm 
na podbudowie z tłucznia kamiennego. W ramach zadania 
wykonano regulację urządzeń obcych i dobudowano dwie kratki 
ściekowe przy wylocie na drogę wojewódzką 415. Powierzchnia 
utwardzenia 350m2 

13. Modernizacja schodów Ŝelbetowych 
– ul. PrzybrzeŜna w Krapkowicach 

64 975,27 64 975,27 W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejących 
zniszczonych schodów betonowych o pow. 80 m2 . Wykonano 
nowe ściany oporowe Ŝelbetowe o gr. 20 cm i kubaturze 26,28 
m3 
Wykonano nowe ławy fundamentowe i schody Ŝelbetowe o 
powierzchni  83,40 m2. 
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Zadania planowane i proponowane do  realizacji w 2010 r 
 
 

Lp. Nazwa zadania Wartość robót 
(tys. zł.) 

Zakres rzeczowy, 
Uwagi 

1 2 3 4 

1. Kryta pływalnia w Krapkowicach W budŜecie 
przewidziano 
kwotę 
1 532, 3. 

Zadanie zakończono w grudniu 2009 r. Otwarcie pływalni nastąpiło           
08.01. 2010 r. 
W 2010 zapłacono Wykonawcy robót kwotę 818 840,26 zł z czego 60 tys. zł.   
z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury  Fizycznej  oraz       
45 tys kosztów towarzyszących 
Pozostała do zapłaty ostatnia faktura za roboty  budowlane na kwotę  
353 931,43 zł. 

2. Budowa kanalizacji deszczowej 
osiedla domków jednorodzinnych 
przy ul. Prudnickiej w Krapkowicach 

Do 
zakończenia 
bud. ok. 

700 ,0 
 

Pierwszy etap zadanie związany z koniecznością odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych rozpoczęto w 2009 r. Umowny termin zakończenia 
inwestycji to czerwiec 2010 r. Biorąc pod uwagę tempo prowadzonych prac 
zakończenie zadania moŜe nastąpić pod koniec marca. 
Wartość umowna opiewa na kwotę 665,1 tys. zł. –roboty budowlane 
                                                            10,0 tys. zł – nadzór inwestorski 

3. Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej na budowę 
sali gimnastycznej przy PSP w 
śywocicach 

34, 2 Wykonawca „Usługi Budowlane z Zakresu Projektowania i Nadzorowania 
Adam Nossol” opracował i przekazał kompletną dokumentację bez pozwolenia 
budowlanego. Termin uzyskania pozwolenia na budowę marzec 2010 r. 
Koszt inwestycji wg kosztorysów inwestorskich wynosi 1 524 tys zł. 

4. Przebudowa Domu Kultury w 
Krapkowicach 

 
2 600,0 

Planowane rozpoczęcie remontu marzec 2010 , zakończenie październik 2010. 
Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego –Województwa Opolskiego na lata 2007-20013 w 
kwocie 2 221 821 zł. 
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5. Budowa boiska sportowego w ramach 

programu „ORLIK” 
2 000,0 Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na maj 2010 r. a zakończenie sierpień 

2010 r. Na dofinansowanie zadania gmina ma przyrzeczone środki w kwocie 
660 tys  zł . z czego 333 tys zł.z BudŜetu Państwa oraz 333 tys. zł. z Urzędu 
Marszałkowskiego. Dokumentację projektową opracowało biuro 
MULTISPORT Karina Komornicka z Katowic za kwotę 26 000 zł. 

 
6. 
 

Modernizacja ul. Górnej w 
Krapkowicach 

2 560,0 Dokumentację projektową opracowano w 2009 r za kwotę 24 026 zł. 
Modernizacja obejmuje wykonanie remontu drogi na odcinku 1,65 km.           
W ramach zadanie zostanie wykonana  wymiana nawierzchni asfaltowej na 
powierzchni 9 500 m2, zostaną przebudowane chodniki o powierzchni 2 600 
m2 oraz modernizacja odwodnienia drogi.. 
Zadanie będzie współfinansowane z środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 50 % wartości oferty wyłonionej w 
wyniku przetargu. 
Termin rozpoczęcia robót planuje się na kwiecień 2010 r. 

7. Opracowanie dokumentacji tech. na 
budową drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych przysiółek  Posiłek. 

34,2 W ramach zapytania o cenę wybrano ofertę pracowni projektowej 
„Budownictwo Ogólne Agata Rybczyńska” za kwotę 34 160 tys. zł. 
Projekt obejmuje: dokumentację budowlano wykonawczą łącznie z uzyskaniem 
decyzji wodno – prawnej na odprowadzenie wód opadowych z  odwodnienia 
projektowanej drogi .oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację inwestycji. 
Dokumentacja będzie równieŜ obejmowała projekt włączenia do drogi krajowej 
Nr 45 

8. Oświetlenie ul. Prudnickiej od ul. 
Azalii w Krapkowicach do ul. Ligonia 
w Steblowie 

50,0 W ramach zadania zostanie wykonana kablowa linia oświetlenia ulicznego na 
odcinku 525 mb, montaŜ 13 słupów stalowych wraz z oprawami  
oświetleniowymi.. 

 
 
Krapkowice, 04.02.2010 r 

 
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Klaka 

Data wytworzenia: 2010-02-04 


