
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Lp Rodzaj wnioskodawcy Kod TERYT Województwo
Powiat/miasto na 

prawach powiatu
Gmina

Kwota wnioskowanych 

środków w zł

Szacowany koszt 

inwestycji w zł

Przedmiot i krótki opis inwestycji REKOMENDACJA 

KOMISJI

1 powiat 1610000 opolskie prudnicki 4 000 000,00 4 000 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1617 0 relacji Łąka Prudnicka — Starowice na odcinku 4000m. Zadanie ze względu 

na wysoki koszt inwestycji 19,5mln zostanie z etapowane. W ramach etapu I nastąpi: budowa chodników, ścieżki 

pieszo rowerowej, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku 

0,976 km w miejscowości Moszczanka wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na w/ w odcinku.
4 000 000,00 zł

2 gmina 1601011 opolskie brzeski Brzeg (gmina miejska) 4 053 375,00 4 053 375,00

Projekt dot. uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną 54,2051ha terenu inwestycyjnego położonego 

przy ul: Małujowickiej w Brzegu będącego w Wałbrzyskiej SSE oraz gruntów o pow. 14,0381ha oznaczonych w MPZP 

pod zabudowę mieszkaniową należących do Agencji Mienia Wojskowego. Projekt przewiduje: budowę sieci 

wodociągowej 280mm o dł. 936,40m, sieci kanalizacji tłocznej 280mm o dł. 854,5m oraz grawitacyjnej 400mm o dł. 

350,8m, budowę 1 przepompowni wraz z zasilaniem elektrycznym.

4 000 000,00 zł

3 gmina 1601011 opolskie brzeski Brzeg (gmina miejska) 3 000 000,00 17 950 000,00

Przedmiotem inwestycji jest kontynuacja budowy oczekiwanej przez mieszkańców wielopokoleniowej strefy 

aktywizacji społecznej w postaci: 3 otwartych niecek basenowych dostosowanych do potrzeb osób z wszystkich 

kategorii wiekowych i osób niepełnosprawnych wraz z budynkami zaplecza szatniowego, sanitarnego, technicznego i 

socjalnego, parkingu, drogi dojazdowej. Zostanie też wykonana przebudowa, w tym termomodernizacja, budynku 

tzw. „Wodnika”, któremu zostanie przywrócona funkcja gastronomiczna.
3 000 000,00 zł

4 gmina 1608033 opolskie oleski
Olesno (gmina miejsko-

wiejska)
5 000 000,00 12 896 550,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum rehabilitacji i rekreacji wodnej w Oleśnie, w szczególności dla dzieci i 

seniorów, w tym obejmujących rehabilitację dla osób z powikłaniami po COVID-19. Centrum ma powstać na bazie 

istniejącego, wybudowanego w latach 30-tych XX w. kompleksu basenów odkrytych, a swym zakresem obejmie w 

szczególności budowę: -basenu odkrytego rekreacyjnego z wyposażeniem do rehabilitacji wodnej

-basenu dla dzieci

-zjeżdżalni wodnych i wodnego placu zabaw

-zaplecza sanitarnego i administracyjnego

-zaplecza technologicznego

3 000 000,00 zł

5 gmina 1607033 opolskie nyski
Korfantów (gmina miejsko-

wiejska)
2 500 000,00 4 500 000,00

Przedmiotom inwestycji jest przebudowa Rynku w Korfantowie. Dzięki jej realizacji stanie się on przyjaznym i 

dostępnym dla wszystkich interesariuszy miejscem aktywizacji, integracji i rekreacji społecznej. Wspólne spędzanie 

czasu w jego przestrzeni budować będzie poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty. W małych miastach jak 

Korfantów brak jest możliwości nieodpłatnego spędzania wolnego czasu, dlatego tak ważne jest tworzenie lokalnych 

miejsc integracji, w tym o charakterze plenerowym.

2 500 000,00 zł

6 gmina 1602022 opolskie głubczycki Branice (gmina wiejska) 2 000 000,00 3 500 000,00

Przedmiotem projektu jest budowa w Branicach Centrum „ŁĄCZYMY POKOLENIA", które będzie stanowił budynek o 

pow.ok. 450 m2, o bryle „nowoczesnej stodoły'' z elewacją wykończoną tynkiem silikonowym oraz naturalną deską 

modrzewiową, z dachem z blachy na rąbek stojący. Centrum będzie w idealnym miejscu, gdyż w odległości 50-300 m. 

od niego jest szkoła podstawowa, dwa przedszkola (publiczne i Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej), ośrodek 

zdrowia, Bazylika pw. Św. Rodziny, ogródki działkowe, stadion i Orlik - korzystać z niego będą mogły wszystkie 

pokolenia.

2 000 000,00 zł

7 gmina 1607013 opolskie nyski
Głuchołazy (gmina miejsko-

wiejska)
2 000 000,00 3 000 000,00

Przebudowa budynków byłej szkoły w obiekt usług społecznych

1. Przebudowa budynku byłej świetlicy szkolnej na kuchnię z jadalnią dla 40 osób. W budynku powstaną sanitariaty 

dla konsumentów (w tym dla osób niepełnosprawnych), szatnia dla konsumentów i personelu, pomieszczenia 

magazynowe kuchni oraz pomieszczenia produkcyjne kuchni zmywalnia naczyń stołowych i termosów, 

pomieszczenie biurowe, pomieszczenie porządkowe, kotłownia, przestrzenie komunikacyjne.

2. Remont budynku Sali gimnastycznej W ramach prac wykonane zostaną: uzupełnienie ubytków istniejącego 

pokrycia dachowego, ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej, montaż podciśnieniowego systemu odwodnienia, 

uzupełnienie obróbek blacharskich oraz wszelkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

3. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Przebudowa pomieszczeń na dwóch kondygnacjach budynku głównego 

i przystosowanie ich do nowych funkcji, przebudowa klatki schodowej oraz usytuowanie dźwigu.

4. Zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wykonanie alejek spacerowych i miejsca utwardzone dla 

usytuowania stołów, ławek na terenie wewnętrznego dziedzińca, wydzielone miejsce dla lokalizacji urządzeń 

sprawnościowych dla seniorów wykonanie chodników wokół budynku, tak by zapewnić możliwość dojścia do 

każdego projektowanego wejścia.

2 000 000,00 zł

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662.  



8 gmina 1610032 opolskie prudnicki Lubrza (gmina wiejska) 2 000 000,00 2 500 000,00

Przebudowa ul. Nowej Naprawy w Lubrzy.

Zadanie polegać będzie na kompleksowej przebudowie wraz z remontem kanalizacji deszczowej.

Inwestycja opierać się będzie na:

- frezowaniu istniejącej nawierzchni,

- demontażu istniejącej kanalizacji deszczowej,

- przygotowaniu podłoża,

- wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej,

- przygotowaniu podłoża,

- wykonaniu nawierzchni,

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ulicy.

Efekt: Przebudowana droga o długości 1 km; wraz z chodnikiem o długości 300 m.

2 000 000,00 zł

9 gmina 1607053 opolskie nyski
Nysa (gmina miejsko-

wiejska)
2 000 000,00 2 760 616,17

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 przy Al. Wojska Polskiego w Nysie o 2 oddziały przedszkolne

Miejsce: woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa

Zakres: rozbudowa budynku SP2

1. budowa 2 sal dydaktycznych z sanitariatami, kuchnią i stołówką

2. roboty budowlano-montażowe

3. termomodernizacja całego budynku

4. zagospodarowanie terenu

5. wyposażenie nowej części budynku

Efekty: 2 nowe oddziały przedszkolne; 50 nowych miejsc

Cel: rozwój społeczno - gospodarczy poprzez zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

2 000 000,00 zł

10 gmina 1602013 opolskie głubczycki
Baborów (gmina miejsko-

wiejska)
4 150 000,00 4 150 000,00

Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie wraz ze skrzyżowaniem zbiorczym z ulicą Opawską oraz zatoką 

autobusową i budową parkingu celem zachowania możliwości i zwiększenia efektywności procesu przeładunku 

drogowo – kolejowego zmierzającego do dbałości o środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa 

mieszkańców. Wartości szacunkowe: kan. deszczowa: Ø200=70m, Ø500=550m, Ø1000=150m, wodociąg główny 

Ø110=550m, oświetlenie: 600m. Przebudowa nawierzchni bitumicznej: 4500m2 oraz przebudowa nawierzchni z 

kostki: 2150 m2 i budowa pasa postojowego o pow. 1140m2.

2 000 000,00 zł

11 gmina 1609012 opolskie opolski
Chrząstowice (gmina 

wiejska)
1 950 000,00 2 800 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębie. Gmina Chrząstowice od 2019 r. posiada wykonany tranzyt z 

Dąbrowic przez Dębie do Dębskiej Kuźni, a także wykonane przyłącza w Dębiu do budynku PSP, świetlicy wiejskiej 

wraz z OSP oraz budynku Caritas.

W ramach inwestycji dofinansowanej z RFIL zamierza się skanalizować pozostałą część miejscowości Dębie, tj. 1,78 

km sieci oraz 138 przyłączy do posesji. Gmina Chrząstowice posiada projekt budowy kanalizacji obejmujący cały 

wnioskowany zakres robót, aktualny kosztorys inwestorski, zgłoszenie budowlane oraz dziennik budowy.
1 950 000,00 zł

12 gmina 1601011 opolskie brzeski Brzeg (gmina miejska) 1 700 000,00 6 308 576,00

Przebudowa ul. Jana Pawła II w Brzegu:Kompleksowa przebudowa jednej z najważniejszych ulic w Brzegu z budową 

ronda polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z wydzieleniem pasów dla rowerów po 2 

stronach. Odnowione będą chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie uliczne z doświetleniem przejść, 

odwodnienie, zieleń i oznakowanie. Powstaną nowe miejsca postojowe przy przedszkolu i bibliotece. Zadanie 

usprawni ruch w Brzegu efektywniejsze połączeni drogi krajowej z powiatową.
1 700 000,00 zł

13 województwo 1600000 opolskie 1 000 000,00 1 600 000,00

Wniosek dotyczy przygotowania dokumentacji przedprojektowej – studium planistycznoprognostycznego – dla 

inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice Śląskie”.

Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 zgłoszona została do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028. Po ocenie formalnej projekt przeszedł do II etapu i zarejestrowany został 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  od nr 52. Projekt rewitalizacji linii kolejowych zakłada polepszenie jakości usług 

przewozowych dla miejscowości (Głubczyce, Baborów), które nie posiadają dostępu do kolei pasażerskiej oraz 

połącznie ich z miastami wojewódzkimi (Opole, Katowice) poprzez wyeliminowanie „białych plam” w transporcie 

zbiorowym na terenie Województwa Opolskiego. Studium planistyczno-prognostyczne jest dokumentem 

niezbędnym, który musi wykonać wnioskodawca, aby przedmiotowa inwestycja została zrealizowana.

1 000 000,00 zł



14 gmina 1604013 opolskie kluczborski
Byczyna (gmina miejsko-

wiejska)
1 000 000,00 3 000 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobiercicach i części Paruszowic (gm. Byczyna). 

Ukształtowanie terenu pozwala na budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej wieś Dobiercice 

oraz cześć Paruszowic. Inwestycja obejmuje budowę ok. 2,5 km sieci kanalizacji wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków 

na terenie nieskanalizowanym, a znajdującym się w sąsiedztwie ujęć wody. Zakres zadania obejmuje opracowanie 

dokumentacji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. 
1 000 000,00 zł

15 powiat 1604 opolskie kluczborski 2 000 000,00 2 000 000,00

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia, modernizacja, zmiana sposobu użytkowania byłego oddziału 

dziecięcego (przeniesionego do innego budynku na terenie szpitala powiatowego PCZ S.A. Kluczbork) i utworzenie na 

jego bazie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Utworzenie ZOLu wynika z potrzeb w tym zakresie jakie są na terenie 

powiatu kluczborskiego. Realizacja projektu znacząco podwyższy dostępność i jakość usług medycznych i warunków 

leczenia w ramach ZOLu.  
1 000 000,00 zł

16 gmina 1609012 opolskie opolski
Chrząstowice (gmina 

wiejska)
850 000,00 950 000,00

Utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Chrząstowicach

Zgodnie z projektem, na który Gmina Chrząstowice posiada aktualne pozwolenie budowlane, planuje się utworzenie: 

2 pokoi dziennego pobytu (w tym jeden z aneksem kuchennym), pokoju do wypoczynku, pokoju do pracy 

indywidualnej, zaplecza administracyjnego oraz zaplecza socjalnego (m.in. 2 toalety, w tym jedna dla osób 

niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne). Realizacja inwestycji (pierwszy DDP w Gminie) wynika z potrzeby 

funkcjonowania tego typu placówki w Gminie.

850 000,00 zł

17 powiat 1608 opolskie oleski 408 592,43 1 164 080,99

Przebudowa pomieszczeń i zakup wyposażenia Oddziału Dziecięcego w szpitalu w Oleśnie. To jedyny oddział 

pediatryczny funkcjonujący na terenie powiatu oleskiego. Inwestowanie w poprawę infrastruktury są działaniami 

niezbędnymi aby móc świadczyć usługi na coraz lepszym poziomie i zapewnić szybką i kompleksową opiekę nad 

dzieckiem. Celem projektu jest podniesienie jakości usług medycznych w obszarze opieki nad dzieckiem poprzez 

dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów.Powierzchnia 488m2 408 592,43 zł

39 611 967,43 77 133 198,16 34 408 592,43 zł


