
 
           

 
 Powiat Opolski 

 
w ramach Osi priorytetowej III Transport, Działania 3.1 Infrastruktura drogowa, 

Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

 na lata 2007 – 2013  

„inwestujemy w Twoją przyszłość” 

 

zrealizował  
 

projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717 O 

Komprachcice – Jaczowice na odcinku od Komprachcic do 

Szydłowa od km 2+200 do km 7+200 – II i III etap” 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

 

Tytuł Projektu  
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1717 O Komprachcice – 
Jaczowice na odcinku od Komprachcic do Szydłowa od 
km 2+200 do km 7+200 – II i III etap  

Nr Umowy  RPOP.03.01.02-16-016/08-00 
 

Całkowita wartość 
projektu  

3 427 335,37 zł 

Koszty 
kwalifikowane 

3 056 325,97 zł 

Udział Unii 
Europejskiej   
85% kosztów 
kwalifikowanych 

2 597 877,07 zł 

Udział Powiatu 
Opolskiego 

829 458,30 zł 

Okres realizacji  Od 03.03.2010r.  – do 05.11.2010r.  

Cel Projektu  Projekt przybudowy drogi powiatowej nr 1717 O relacji 

Komprachcice – Jaczowice na odcinku km 2+200,00 do km 

7+200,00 Komprachcice  Szydłów, ma na celu usprawnienie 

komunikacji powiatu opolskiego na terenie gmin Tułowice            

i Komprachcice oraz podniesienie bezpieczeństwa na 

autostradzie A4 i bezpieczeństwa przeciwpożarowego 



okolicznych lasów, oraz podniesienie atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej regionu.  
 

Zdefiniowane powyżej cele ogólne wpisują się w cel 
strategiczny C3. Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego, jakim jest: Zwiększenie 

perspektyw rozwojowych regionu i mobilności jego 
mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury 
transportowej. Cele te obejmują również podjęcie działań na 

rzecz likwidacji barier w przemieszczaniu się pomiędzy 

obszarami miejskimi, a wiejskimi i będą osiągane poprzez 

realizację Osi priorytetowej 3. Transport. W ramach Osi 

zakłada się realizację działań na rzecz poprawy dostępności 

komunikacyjnej regionu, zwiększenia bezpieczeństwa oraz 

mobilności mieszkańców regionu, z uwzględnieniem 

rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Przedsięwzięcia te 

polegać będą m.in. na rozwoju infrastruktury drogowej                

o znaczeniu regionalnym i lokalnym. 

Realizacja Projektu   Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej Nr 

1717 O relacji Komprachcice – Jaczowice na odcinku km 

2+200,00 do km 7+200,00, II i III etap inwestycji.  
 

II etap obejmował przebudowę i odbudowę drogi od km 

2+200 do km 5+000, tj. od skrzyżowania drogi powiatowej z 

drogą na lotnisko do km 5+000. W ramach prac związanych z 

przebudową drogi poszerzono  jezdnię do szerokości 5,50 m z 

poboczem o szerokości 75 cm z obu stron drogi, wykonano 

nawierzchnię z asfaltobetonu na podbudowie z tłucznia, 

odwodnienie powierzchniowe jezdni, przebudowano i 

miejscowo odtworzono istniejące skarpy oraz przebudowano 

przepusty. W wyniku realizacji II etapu otrzymano produkt 

(długość zrekonstruowanej drogi powiatowej) – 2,210 km.  
 

III etap obejmował odcinek od km 5+000 do km 7+200. 

Poszerzono jezdnię do szerokości 5,50 m, wykonano 

podbudowę tłuczniową na poszerzeniu istniejącej jezdni, 

wykonano nakładki bitumiczne z asfaltobetonu na 

wyremontowanej nawierzchni, przebudowano i miejscowo 

odtworzono istniejące skarpy oraz przebudowano istniejące 

przepusty. Na odcinku od km 6+755 do km 7+200, który 

przebiega w terenie zabudowanym poszerzono jezdnię do 

szerokości 6,00 m, wykonano krawężniki ograniczające 

jezdnię, nakładkę bitumiczną z asfaltobetonu na 

wyremontowanej nawierzchni, przebudowano istniejące 

chodniki dwustronne do szerokości użytkowania 2,00 m, 



zjazdy na posesję w m. Szydłów oraz wybudowano 

kanalizację deszczową. W wyniku realizacji III etapu 

otrzymano produkt – 2,200 km.  

Współrealizatorzy   
Projekt: 
 

1. Zarząd Dróg Powiatowych  
kontakt: ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole  
tel. 077 44144069 - 70, fax. 077 4414071  

Koordynator 
projektu  

Natalia Mróz-Złoty  
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Opolu 
tel. 077 44 14 089 
e-mail: nmroz@powiatopolski.pl 
kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 
 


