
Informacja dotycząca placów zabaw, koszy ulicznych oraz ławek,  

zlokalizowanych na terenie gminy Krapkowice 

 

1. Place zabaw. 

 Aktualnie trwają prace remontowe placów zabaw, które są prowadzone na podstawie 

okresowych protokołów kontroli, przeprowadzonych w miesiącu lipiec oraz sierpień.  

Zakres robót obejmował m.in. malowanie urządzeń placów zabaw lub ich poszczególnych 

części składowych impregnatami, wymianę zużytych lub zniszczonych elementów urządzeń 

placów zabaw, wykonanie stref bezpieczeństwa, uzupełnienie lub wymianę piasku, bieżące 

utrzymanie urządzeń polegające m.in. na dokręceniu śrub, czyszczeniu. Dotychczasowa 

konserwacja objęła 17 placów zabaw, a jej koszt wyniósł 61 725,10 zł (stan na 08.09.2021 r.). 

W drugiej połowie września oraz w październiku planowane jest wykonanie prac 

konserwacyjnych na kolejnych 9 placach zabaw, których szacunkowy koszt wyniesie  

ok. 25 000,00 zł.    

 

2. Kosze uliczne. 

 W bieżącym roku kontynuowany jest montaż w nowych lokalizacjach oraz wymiana 

koszy ulicznych, polegająca na zastępowaniu koszy z tworzyw sztucznych oraz metalowych 

koszami betonowymi, pokrytymi kamieniem płukanym oraz wyposażonymi w wkłady 

ocynkowane z popielnicą lub w obręcz na  worek. Ponadto cechuje je większa odporność na 

akty wandalizmu. Dotychczas dostawiono oraz wymieniono 32 szt. koszy ulicznych na kwotę 

13 954,00 zł. Aktualnie na terenie gminy Krapkowice znajduje się 417 szt. koszy ulicznych, 

które są obsługiwane przez przedsiębiorstwo Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.  

w Krapkowicach.  

 

3. Ławki 

W bieżącym roku zaplanowano konserwację ok. 40 ławek zlokalizowanych na terenie 

miasta i gminy Krapkowice. Koszt robót wyniesie ok. 4 500,00 zł. Dotychczasowe prace objęły 

22 ławki (stan na 08.09.2021 r.) i polegały na wymianie uszkodzonych desek oraz impregnacji 

pozostałych elementów. 

Dodatkowo zamontowano 3 nowe ławki na terenie Krapkowic, tj. w rejonie ul. 

Krasickiego oraz Os. XXX-lecia (koszt: 2 138,37 zł).  

   



LOKALIZACJA PLACÓW ZABAW  

NA TERENIE MIASTA I GMINY KRAPKOWICE 

 

LP. MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA 

PLACE ZABAW 

1. Krapkowice ul. Przybrzeżna 

2. Krapkowice ul. Ks. Duszy 

3. Krapkowice ul. Staszica 

4. Krapkowice ul. Baty 

5. Krapkowice ul. Górna 

6. Krapkowice ul. Jagiellońska 

7. Krapkowice ul. Kilińskiego 

8. Krapkowice ul. Mickiewicza 

9. Krapkowice ul. XXX-lecia 

10. Krapkowice ul. Targowa 

11. Krapkowice ul. Ks. Koziołka 

12. Krapkowice ul. Krasickiego 

13. Krapkowice ul. Parkowa 

14. Krapkowice ul. 1000-lecia 

15. Krapkowice  ul. Wrzosów 

16. Krapkowice ul. Żeromskiego 

17. Krapkowice ul. Kilińskiego 

18. Borek ul. Wiejska 

19. Dąbrówka Górna ul. Opolska 



20. Gwoździce ul. Opolska 

21. Kórnica ul. Szkolna  

22. Nowy Dwór przy sali wiejskiej 

23. Pietna ul. Łąkowa 

24. Rogów Opolski ul. Chrobrego 

25. Steblów ul. Szkolna 

26. Ściborowice ul. Szkolna 

27. Żużela ul. Szkolna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Damian Górski, inspektor ds. infrastruktury gminnej  

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 


