
Załącznik nr 8

do Zarządzenia Nr 894/2018 
Burmistrza Krapkowic

z dnia 26 marca 2018 roku

w złotych

L.p. Lokalizacja Zakres rzeczowy
Jednostka realizująca 

zadanie
Plan wydatków

Wykonanie na 
31.12.2017

1. Krapkowice

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej 
o długości 448 mb w pasie drogi ul. Opolskiej                     

w Krapkowicach. Wydatki niewygasające                   
w 2017 r. 300.000 zł

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

600 000,00 600 000,01

2. Krapkowice

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych wraz 
ze zjazdem na droge wojewódzką nr 415                 

- ul. Opolska w Krapkowicach. Nawierzchnia 
drogi         z asfaltobetonu wraz   z chodnikiem                  

o nawierzchni z prefabrykatów betonowych. 
Został wykonany I etap obejmujący wykonanie 

nawierzchni jezdni o długości 200 mb                 
i szerokości 6 m. Ponadto, w ramach 

przedmiotowej budowy, konieczne było pokrycie 
kosztów związanych z nadzorem 

archeologicznym.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

458 275,00 458 023,23

3. Krapkowice

Wykonanie programu funkcjolano -użytkowego 
oraz dokumentacji zawierającej studium 

wykonalności projektu "Przebudowa starego 
mostu kolejowego na Odrze zdostosowaniem do 
ruchu samochodowego i pieszo-rowerowego",                  
a także sporządzenie wniosku o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania. 

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

78 000,00 48 462,00

4. Krapkowice

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 
ul. Osiedlowej w Żużeli obejmująca remont 

istniejącej nawierzchni z kostki granitowej oraz 
wykonanie nowej nawierzchni stanowiącej 

poszerzenie  i wydłużenie jezdni. 

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

13 500,00 13 500,00

5. Krapkowice

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pułaskiego                 
w Krapkowicach z płyt betonowych na kostkę 
brukową betonową    o grubości 6 cm wraz                  
z regulacją krawężników betonowych oraz 

regulacją pionową studzienk 
telekomunikacyjnych. Przedmiotowe zadanie 
zostało zrealizowane na odcinku o długości 

250,6 mb,  tj. 350,26 m2.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

59 000,00 58 906,52

6. Krapkowice

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pocztowej                 
w Krapkowicach z płyt betonowych na kostkę 

brukową betonową o grubości 6 cm wraz               
z regulacją krawężników oraz regulacją pionową 

studzienk. Przedmiotowe zadanie zostało 
zrealizowane na odcinku o długości 318 mb, tj. 

617 m2.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

125 500,00 115 454,72

7. Krapkowice

Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej o grubości 8 cm w pasie drogi ulicy 
Mimozy oraz na skrzyżowaniu z ul. Stokrotek. 

Roboty dodatkowe polegające na podłączeniu do 
kanalizacji deszczowej z ul. Tulipanów                  
i ul. Konwalii oraz pracami związanymi              

z odtworzeniem nawierzchni.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

168 000,00 165 903,92

8. Krapkowice

Budowa kanalizacji deszczowej w pasie dróg 
ulicy Azalii, ul. Bzów i ul. Jaśminowej                 

w Krapkowicach (na łącznej długości około 400 
mb) oraz wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej o grubości 8 cm ul. Bzów 

na powierzchni 660,0 m2. Roboty dodatkowe 
związane z kolizją trasy kanału oraz kablami 

wysokiego napięcia.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

286 900,00 286 815,85

9. Krapkowice
Nawierzchnia drogi ul. Stokrotek                                   

w Krapkowicach z kostki brukowej betonowej               

o grubości 8cm na powierzchni 632,0 m2.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

60 000,00 55 841,98

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi gminnej przy ul. Osiedlowej w Żużeli

Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pocztowej 
w Krapkowicach od ul. Opolskiej do Omegi włącznie 
(prawa strona) oraz od ul. Opolskiej do ul. Szkolnej 
(lewa strona)

Wymiana nawierzchni chodnika ul. Pułaskiego                                
w Krapkowicach - strona lewa od ul. Krasińskiego do 
ul. Pocztowej i od ul. Pocztowej    w górę (lewa strona)

Budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi na                     
ul. Bzów i Jaśminowej w Krapkowicach

Budowa kanalizacji burzowej i nawierzchni drogi na                      
ul. Mimozy w Krapkowicach

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu                                  
ul. Opolskiej w Krapkowicach

Wykonanie nawierzchni drogi na ul. Stokrotek

Budowa drogi do firmy Meblosoft wraz ze zmianą 
lokalizacji kanalizacji deszczowej

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku 
miejskiego w Krapkowicach

WYKAZ ZADA Ń INWESTYCYJNYCH (§6050) I REMONTOWYCH (§4270)
NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIA Ł 60016)

Nazwa zadań inwestycyjnych



10. Krapkowice

Dokumentacja projektowa obejmująca 
nawierzchnię jezdni oraz chodników. Realizacja 
dot. wykonania nawierzchni chodników po obu 

stronach ul. Strzelców Bytomskich                             
w Krapkowicach. 

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

210 142,00 210 141,35

11. Krapkowice

Wymiana nawierzchni fragmentu drogi 
wewnętrznej od ul. Ks. Duszy do budynku nr 16 

z płyt drogowych betonowych na kostkę 
brukową betonową o grubości 8 cm na 

powierzchni około 174,00 m2.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

33 995,00 32 368,67

12. Krapkowice

Wymiana nawierzchni fragmentu drogi 
wewnętrznej od ul. Ks. Duszy do budynku nr 24 

z płyt drogowych betonowych na kostkę 
brukową betonową o grubości 8 cm na 

powierzchni około 86,00 m2.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

20 324,00 13 459,39

13. Krapkowice

Wymiana nawierzchni fragmentu drogi 
wewnętrznej będącej łącznikiem ul. Krasickiego 
z ul. Chopina w Krapkowicach z płyt drogowych 

betonowych na kostkę brukową betonową              

o grubości 8 cm na powierzchni 303,00 m2.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

68 772,00 68 771,01

14. Krapkowice
Dokumentacja projektowa na rozbiórkę 

obiektów gospodarczych oraz na przebudowę 
parkingu przy cmentarzu.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

36 000,00 13 500,00

15. Krapkowice
Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na 

powierzchni około 810,0 m2.
Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach
41 980,00 33 258,02

16. Krapkowice

Wymiana nawierzchni parkingu pomiędzy                     
ul. Drzymały i ul. Opolską z płyt betonowych 

ażurowych o powierzchni 760,0 m2 na 
nawierzchnię z asfaltobetonu. 

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

207 000,00 206 906,32

17. Pietna
Wymiana nawierzchni betonowej na mineralno-

bitumiczną ul. Łąkowej w Pietnej na 

powierzchni około 800,0 m2. 

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

14 160,00 13 996,34

18. Krapkowice

Zadanie obejmuje wymianę istniejącej 
nawierzchni drogi na nawierzchnię z mieszanki 

mineralno-bitumicznej wraz z wykonaniem 
nowej podbudowy, wymianę istniejących 

krawężników, a także wymianę nawierzchni 
chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej 

betonowej o grubości 6 cm. Wydatki 
niewygasające 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

133 000,00 133 000,00

19. Krapkowice

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 
ul. Słowakicgeo w Krapkowicach. Przebudowa 

drogi obejmująca wymianę nawierzchni                    

z asfaltobetonu o powierzchni 1.668,0 m2 oraz 
chodników z kostki betonowej o powierzchni 

598,0 m2.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

286 100,00 286 003,84

20. Krapkowice

Remont chodnika z kostki brukowej betonowej 

na powierzchni około 80,0 m2. Wykonanie robót 
dodatkowych polegających na regulacji dwóch 

studzienek telekomunikacyjnych, likwidacji 
ścieku stalowego oraz wykonania jednego ścieku 

żeliwnego.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

14 266,00 14 105,03

21. Krapkowice

Przebudowa odcinka drogi ul. Broniewskiego                   
w Krapkowicach z włączeniem do ulicy 

Cegielnianej o nawierzchni z kostki brukowej            
o długości 76,0 mb (zakres obejmował również 

wyburzenie istniejącego budynku 
gospodarczego).

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

120 000,00 119 981,94

22. Krapkowice
Dokumentacja. Brak realizacji ze względu na 

niewystarczające środki
Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach
5 000,00 0,00

23. Krapkowice

Dokumentacja projektowa wraz z realizacją 
budowy chodnika wraz z oznaczeniem przejść 

dla pieszych w pasie drogi ul. Alei Jana Pawła II 
w Krapkowicach na odcinku od ul. Kilińskiego 

do ul. Olimpijskiej. Wydatki niewygasające                   
w 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

60 000,00 60 000,00

24. Steblów

I etap przebudowy drogi na odcinku 306,0 mb 
obejmujący wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej. Wydatki niewygasające                  

w 2017 r. 150.000 zł

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

276 900,00 276 900,00

25. Krapkowice
Zadanie przekazane do realizacji spółce 

komunalnej Pływalnia DELFIN
Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach
25 000,00 0,00

Przebudowa fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do 
budynku nr 24 w Krapkowicach

Budowa parkingu przy cmentarzu na ulicy Mickiewicza 
w Krapkowicach

Remont chodnika ul. Sądowej w Krapkowicach                                                                     
(od ul. Przybrzeżnej do ul. Młyńskiej)

Przebudowa drogi ul. Broniewskiego                                                      
w Krapkowicach

Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza                                     
w Steblowie (na odcinku zabudowanym)

Remont chodnika w ciągu ul. Strzelców Bytomskich                     
w Krapkowicach

Przebudowa fragmentu drogi od ul. Ks. Duszy do 
budynku nr 16 w Krapkowicach

Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały                               
i ul. Opolskiej w Krapkowicach

Przebudowa chodnika przy  ul. Słowackiego                                 
w Krapkowicach (od "ronda" do ogródków 
działkowych)

Prebudowa ul. Łąkowej w Pietnej

Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej

Wykonanie parkingu przy Orliku w Krapkowicach

Wykonanie chodnika przy ul. Aleja Jana Pawła II             
(od ul. Olimpijskiej do ul. Kilińskiego)                                                            
w Krapkowicach

Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Krasickiego                
i ul. Chopina w Krapkowicach

Wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu na                 
ul. Staszica w Krapkowicach

Przebudowa nawierzchni ul. Dębowej                                           
w Krapkowicach



26. Krapkowice

Remont nawierzchni chodnika w pasie drogi 
ulicy Kościuszki w Rogowie Opolskim z kostki 
brukowej betonowej. Wydatki niewygasające                  

w 2017 r.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

45 061,00 45 061,00

27. Krapkowice

Koncepcja obejmuje propozycje trzech 
rozwiązań komunikacyjnych na skrzyżowaniu 

ulic Ks. Koziołka i 3 Maja                                       
w Krapkowicach.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

50 000,00 7 995,00

28. Krapkowice

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi 
ul. Opolskiej w Krapkowicach na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Pocztową do torów 
kolejowych. Przedmiotowe zadanie obejmuje 

wykonanie zatok parkingowych na w/w odcinku 
drogi wraz z przebudową chodnika i wymianą 

nawierzchni jezdni.   W związku z koniecznością 
wymiany kanalizacji wykonanych z materiałów 

azbestowych, zwiększono o ten zakres 
opracowanie dokumentacji.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

50 000,00 0,00

29. Krapkowice

Dokumentacja obejmująca wykonanie studium 
wykonalności, wydzielenie oraz aktualizację 
kosztorysów i przedmiarów dla zadania pn. 

"Budowa układu drogowego wraz                             
z oświetleniem, sieci kanalaizacji deszczowej      
i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału 
technologicznego na terenie - Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy 
Gliwickiej w Krapkowicach w rejonie węzła 

autostradowego Dąbrówka Górna                                   
i drogi  krajowej DK45" części dotyczącej 

"Budowy drogi ul. Leśnej w Rogowie 
Opolskim", a także przeprowadzenie badania 

ruchu drogowego i projektu poprawy 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Dokumentacja sporządzona na potrzeby wniosku 
o dofinansowanie przedmitowego projektu 
złożonego do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

37 000,00 35 316,00

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

461 800,00 458 402,39

1 ul. Damrota w Krapkowicach Krapkowice

Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej              

w formie dywanika na powierzchni 2.526,0 m2 

wraz z robotami dodatkowymi: regulacją 
pionową urządzeń odwadniających wraz                       

z wymianą zniszczonych elementów, 
rezebraniem krawężników i ław betonowych, 
wyrównaniem ław i ułożeniem krawężników.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

222 700,00 222 667,54

2 ul. Westerplatte w Krapkowicach Krapkowice

Odstąpienie od realizacji przedmiotowego 
zadania w roku 2017 ze względów technicznych 

i konieczność zwiększenia zakresu. Zlecono 
dokumentację projektową na przebudowę                  

ul. Westerplatte w Krapkowicach ze zjazdami do 
posesji. Zadanie będzie realizowane w roku 

2018.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

10 000,00 7 380,00

3
ul. Mickiewicza w Krapkowicach (od ul.
Ligonia do ul. Kani)

Krapkowice

Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej                        

w formie dywanika na powierzchni 2.158,0 m2 

wraz z robotami dodatkowymi: regulacją 
studzienek, wykonaniem poboczy oraz 

wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

121 400,00 121 316,17

4 ul. Moniuszki w Krapkowicach Krapkowice
Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej                        

w formie dywanika na powierzchni 770,0 m2.
Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach
28 200,00 28 161,67

5
Remont nawierzchni ul. Nowa i skrzyżowanie
ul. Nowej i ul. Polnej w Kórnicy

Kórnica

Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej                        
w formie dywanika na powierzchni                  

1.514,0 m2 wraz z wykonaniem poboczy oraz 
uzupełnieniem ubytków w nawierzchni 

tłuczniowej.

Urząd Miasta i Gminy 
w Krapkowicach

79 500,00 78 877,01

31. Krapkowice
Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach
24 386,00 0,00

RAZEM 4 070 061,00 3 832 074,53

Nawierzchnie dróg z przetargów - przy realizacji 
powyższych zadań należy uwzględnić nieprzewidywalne 
koszty takie jak regulacja studzienek itp.:

„ Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim”                         
w ramach zadania pn. „Budowa układu drogowego 
wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej                 
i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału 
technologicznego na terenie – Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Gliwickiej                      
w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego 
Dąbrówka i drogi krajowej DK45”

Przebudowa ul. Opolskiej w Krapkowicach

30.

Środki do dyspozycji Burmistrza

Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego na 
skrzyżowaniu ulic Ks. Koziołka i 3 Maja                                                        
w Krapkowicach

Remont chodnika w Rogowie Opolskim ul. Kościuszki 
(Budżet Obywatelski)



B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH

L.p. Lokalizacja Zakres rzeczowy
Jednostka realizująca 

zadanie

1. Remonty cząstkowe metodą "na gorąco"
Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach
200 000,00 167 324,18

2. Usuwanie awarii
Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach
100 000,00 97 202,36

RAZEM 300 000,00 264 526,54

Nazwa zadań remontowych


