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”

realizuje
projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski –
Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do km
1 + 687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł Projektu

Nr Umowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski –
Chróścina na odc. od km 0+000- droga krajowa nr 94 do
km 1 + 687,0 – przejazd kolejowy m. Chróścina
RPOP.03.01.02-16-002/10-00

Wartość Projektu

2 803 555,05 zł
w tym środki z :
Unii Europejskiej – 2 150 591,57 zł
budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 652 963,48 zł

Okres realizacji

Od 2010r. – do 2011r.

Cele Projektu

Ogólnym celem przebudowy drogi powiatowej Nr 1760 O
relacji Wrzoski – Chróścina na odcinku km 0+000 droga
krajowa nr 94 do km do km 1+687,0 jest podniesienie
poziomu spójności regionalnej powiatu, a także dalszy rozwój
terenów inwestycyjnych.
Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej
nr 1760 O Wrzoski – Chróścina na odc. od km 0+000 droga
krajowa nr 94 do km 1 + 687,0 – przejazd kolejowy m.
Chróścina. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną
m. in. roboty dotyczące budowy chodnika prawostronnego

Realizacja Projektu

Współrealizatorzy
projektu:
Koordynatorzy
projektu

na ulicy Kolejowej (patrząc kierunku na Chróścinę), odcinek
od 0+032,00 m. w odległości 32,00 m od osi skrzyżowania
z ul. Wrocławską – drogą krajową nr 94 w m. Wrzoski do
km 1+642,00 m w odległości 45,00 od przejazdu kolejowego
w m. Chróścina. Ponadto zostaną przeprowadzone roboty
mające na celu przebudowę nawierzchni istniejącego
chodnika, przebudowę zajazdów indywidualnych na posesje,
odtworzenie ściany czołowej wlotu istniejącego przepustu
drogowego, budowę i modernizację kanalizacji deszczowej,
poszerzenie jezdni wykonanie warstwy ścieralnej jezdni,
przestawienie istniejących słupów linii elektroenergetycznej
N.N. Długość zrekonstruowanych dróg powiatowych
wyniesie 1,687 km.
1. Zarząd Dróg Powiatowych
kontakt: ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole
tel. 077 44144069 - 70, fax. 077 4414071
Natalia Mróz-Złoty
Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Opolu
e-mail: nmroz@powiatopolski.pl
tel. 077 44 14 089
Manfred Kupka
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
Starostwa Powiatowego w Opolu
e-mail: mkupka@powiatopolski.pl
tel. 077 44 14 089
kontakt: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

