
Lp
Rodzaj 

wnioskodawcy

Kod TERYT 

wnioskodawcy
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 gmina 1607033 opolskie nyski
Korfantów (gmina 

miejsko-wiejska)
720 000,00 800 000,00

Budowa świetlicy wiejsko-sportowej w Przydrożu Małym. Inwestycja obejmuje budowę budynku wolnostojącego 

parterowego ogólnodostępnego z salą spotkań, zapleczem sanitarnym (WC), w tym jedno pomieszczenie dla 

niepełnosprawnych, pomieszczeniem technicznym i kuchennym, zjazdu z drogi powiatowej, miejsc postojowych, w tym 

jedno wydzielone dla osób niepełnosprawnych, utwardzonych dojść i dojazdów do budynku, przyłączy wodociągowego i 

energetycznego oraz zbiornika na nieczystości ciekle, a także nasadzeń.
500 000,00 zł

2 gmina 1602013 opolskie głubczycki
Baborów (gmina 

miejsko-wiejska)
250 000,00 250 000,00

Adaptacja budynku na Świetlicę Wiejską w kolonii Langowo (sołectwo Tłustomosty). Zakres prac obejmuje: kompleksowy 

remont budynku wewnątrz (sala spotkań/imprez okolicznościowych, kuchnia oraz sanitariaty) wraz z termomodernizacją, 

wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, wymianą pokrycia dachu, montażem ekologicznego źródła ciepła, zakupem 

niezbędnego wyposażenia (sprzęt kuchenny, meble) oraz dobudową wiaty. 250 000,00 zł

3 gmina 1601043 opolskie brzeski
Lewin Brzeski (gmina 

miejsko-wiejska)
800 000,00 850 000,00

Przedmiotem wniosku jest rozbudowa budynku użyteczności publicznej – budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiowie 

przy ul. Główna 30, działka nr 295. Zakres rzeczowy obejmuje: rozbudowę budynku o pomieszczenie toalety z natryskiem i 

szatnię ;  wykonanie przyłącza wodnego, gazowego i kanalizacyjnego ; ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki 

drzwiowej i okiennej ; remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych ; wymiana inst. elektrycznej, inst. 

wentylacji, inst. wodociągowej.
800 000,00 zł

4 gmina 1605042 opolskie krapkowicki
Walce (gmina 

wiejska)
240 000,00 250 000,00

Planowana inwestycja dotyczy budowy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z zapleczem socjalnym w miejscowości 

Dobieszowice. Budynek przeznaczony będzie jako garaż dla samochodu OSP oraz zaplecze socjalne (szatnia dla strażaków 

biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych straży, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze). Zadanie obejmuje 

wykonanie m.in.: instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, montaż paneli fotowoltaicznych, 

wykonanie utwardzeń z kostki brukowej.
200 000,00 zł

5 gmina 1605023 opolskie krapkowicki
Krapkowice (gmina 

miejsko-wiejska)
1 000 000,00 1 100 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla wozów bojowych OSP  w Dąbrówce Górnej 

oraz Żywocicach(wraz z przysiółkiem Ligota Krapkowicka należącym do sołectwa Żywocice). W obu obiektach miejsca 

postojowe znajdą również przyczepy transportowe z łodziami  wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-

poszukiwawczych. Wykonane zostaną roboty: rozbiórkowe; ziemne; betonowe i murowe; instalacyjne; wykończeniowe oraz 

montaż konstrukcji stalowych.
800 000,00 zł

6 gmina 1603032 opolskie kędzierzyńsko-kozielskiCisek (gmina wiejska) 450 000,00 500 000,00

W ramach inwestycji planowany jest kompleksowy remont budynku dawnego dworca PKP w Sukowicach, z 

przekształceniem go na potrzeby sołectwa – m.in. świetlicę wiejską. Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

najdłuższej ścieżki rowerowej na Opolszczyźnie, łączącej 3 gminy. Budynek wyposażony zostałby w nowe – ekologiczne 

ogrzewanie i instalację fotowoltaiczną. 350 000,00 zł

7 gmina 1609042 opolskie opolski
Komprachcice (gmina 

wiejska)
700 000,00 700 000,00

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont zabytkowego budynku, pełniącego istotną rolę w życiu społecznym 

mieszkańców Domecka. Mieści się w nim siedziba organizacji pozarządowej, rady sołeckiej, filia biblioteki i świetlica wiejska. 

Organizowane są tu zajęcia językowe dla dzieci, zebrania wiejskie, turnieje skata i szachowe Remont obejmie m.in. wymianę 

i ocieplenie dachu, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymianę grzejników, malowanie pomieszczeń, wymianę 

drzwi wewnętrznych.
500 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej



8 gmina 1609092 opolskie opolski
Popielów (gmina 

wiejska)
350 000,00 350 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa szatni dla LKS w Karłowicach wraz z ogrodzeniem rozgraniczającym płytę boiska od 

widowni, zagospodarowaniem terenu przyległego poprzez budowę parkingów oraz zapleczem gospodarczym. Budynek 

zostanie wyposażony w ekologiczne źródło ciepła tj. pompę ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi. W obiekcie zostaną 

wydzielone odrębne pomieszczenia dla miejscowych zawodników, dla gości oraz specjalne dla sędziego. Mobilne ściany 

umożliwią połączenie pomieszczeń szatniowych i wykorzystanie ich do innych celów np. spotkań integracyjnych.
350 000,00 zł

9 gmina 1604032 opolskie kluczborski
Lasowice Wielkie 

(gmina wiejska)
505 470,00 581 000,00

Przedmiotem  inwestycji jest przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły polegająca m.in. na: dobudowie sanitariatów, 

ociepleniu ścian, wymianie stolarki, przebudowie dachu (zmiana konstrukcji), modernizacji instalacji, montażu instalacji 

fotowoltaicznej i pompy ciepła, robotach remontowych i malarskich wewnątrz budynku. Planuje się również wykonać 

parking i ciągi komunikacyjne. Inwestycja obejmuje także koszt dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski i tablicę 

informacyjną.
450 000,00 zł

10 gmina 1608043 opolskie oleski
Praszka (gmina 

miejsko-wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

Przebudowa fragmentu ulic Słonecznej (dł. 435 mb) i Szkolnej (dł. 170 mb) oraz drogi wewnętrznej koło cmentarza – działka 

nr 535 (dł. 375 mb). Zakres inwestycji: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; Roboty budowlane 

obejmujące budowę oświetlenia drogowe na drodze wewnętrznej przy cmentarzu; budowa kanalizacji deszczowej na 

fragmencie ul. Szkolnej; przebudowa konstrukcji przedmiotowych dróg oraz wykonanie poboczy utwardzonych i zjazdów na 

działki, odmulenie rowów przydrożnych.
800 000,00 zł

11 gmina 1604043 opolskie kluczborski
Wołczyn (gmina 

miejsko-wiejska)
431 000,00 431 000,00

Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Długość drogi ok. 408 m. W zakresie 

inwestycji jest także wykonanie projektu budowlanego, nadzór budowlany oraz tablice promocyjne.

Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów popegeerowskich. 350 000,00 zł

12 gmina 1605053 opolskie krapkowicki
Zdzieszowice (gmina 

miejsko-wiejska)
777 900,00 777 900,00

Zadanie przewiduje przebudowę  ul. Korfantego w Żyrowej o dł. ok. 400 m obejmującą wykonanie nowej jezdni, chodnika, 

kan. deszczowej oraz oświetlenia energooszczędnego. Droga ta znajduje się w centrum miejscowości, przy ulicy znajdują się 

zabudowania po PGR, zespół pałacowy (obecnie modernizowany) oraz atrakcje turystyczne opisane w pkt 8d. Wykonanie 

kanalizacji deszczowej, energooszczędnego oświetlenia oraz nowej nawierzchni przyczyni się do ograniczenia negatywnego 

wpływu na środowisko.
650 000,00 zł

13 gmina 1603062 opolskie kędzierzyńsko-kozielski
Reńska Wieś (gmina 

wiejska)
63 000,00 70 000,00

Przebudowa drogi gminnej – ul. Majątkowa w Łężcach.

Zadanie  polega na przebudowie odcinka 104 m drogi gminnej (ul. Majątkowa) w Łężcach, która wiedzie do 

popegeerowskich zabudowań mieszkalnych (ul. Majątkowa 5, 9, 11, 13). Przebudowa pozwoli stworzyć drogę o powierzchni 

317,5 m² nawierzchni bitumicznej z 62,4 m² poboczy. Inwestycja znacznie podniesie standard życia rodzin zamieszkujących 

ten teren, oraz przyczyni się do wyrównania różnic społecznych w miejscowości. 
63 000,00 zł

14 gmina 1611043 opolskie strzelecki
Leśnica (gmina 

miejsko-wiejska)
480 000,00 600 000,00

Przedmiotem inwestycji jest Remont dróg gminnych w miejscowości Lichynia. Remont stanowi odpowiedź na 

zidentyfikowane potrzeby społeczności na terenach popegeerowskich (drogi do byłych zabudowań PGR). Drogi wykonane są 

z płyt betonowych oraz częściowo posiadają nawierzchnie bitumiczne i są w złym stanie technicznym. Inwestycja polegała 

będzie m.in. na rozebraniu nawierzchni, wykonaniu nowej podbudowy, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, 

profilowaniu i utwardzeniu poboczy, a także konserwacji rowu przydrożnego z odtworzeniem elementów odwodnienia 

jezdni. 

400 000,00 zł

15 gmina 1602043 opolskie głubczycki
Kietrz (gmina miejsko-

wiejska)
850 000,00 850 000,00

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa chodników i dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Różanej i Zielonej w 

Pilszczu Osiedlu. Osiedle to jest zamieszkałe przez byłych oraz obecnych pracowników Kombinatu Rolnego w Kietrzu. Zakres 

robót obejmuje wymianę krawężników, obrzeży oraz nawierzchni na chodnikach na kostkę brukową betonową.  Na drogach 

zostanie wykonana nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej. 300 000,00 zł



16 gmina 1607082 opolskie nyski
Pakosławice (gmina 

wiejska)
150 000,00 150 000,00

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Frączków prowadząca do zabudowań po byłym PGR, 

odcinek stanowi ok 400 mb o nawierzchni zniszczonej asfaltowej wraz z budową studzienek odprowadzających wodę oraz 

parkingiem. Droga ta stanowi połączenie z pięknym zabytkowym zamkiem, stworzonym miejscem odpoczynku nad wodą 

oraz zabytkową kaplicą sakralną leżących na terenie byłego PGR-u. Obiekty te są dostępne dla wszystkich odwiedzających te 

miejsca z kraju i zagranicy.
150 000,00 zł

17 gmina 1609022 opolskie opolski
Dąbrowa (gmina 

wiejska)
450 000,00 450 000,00

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Chróścina. Inwestycja polegać będzie na 

wykonaniu następujących robót budowlanych: Korytowanie, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni. 

350 000,00 zł

18 gmina 1607042 opolskie nyski
Łambinowice (gmina 

wiejska)
935 000,00 935 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w popegeerowskiej miejscowości Okopy. Cel zadania: odprowadzenie i oczyszczenie 

ścieków bytowo-gospodarczych mieszkańców Okop z 20 gospodarstw domowych (średnio 4745 m3/rok). Zakres: budowa 

kanałów grawitacyjnych (ok.600 mb), rurociągu tłocznego ścieków (ok.1600 mb), pompowni ścieków. Ścieki będą wtłaczane 

poprzez pompownię tranzytową do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Łambinowicach i odprowadzane do oczyszczalni 

ścieków „Łambinowice”. 
800 000,00 zł

19 gmina 1607013 opolskie nyski
Głuchołazy (gmina 

miejsko-wiejska)
900 000,00 900 000,00

Modernizacja infrastruktury osiedla domów wielorodzinnych po byłym PGR w miejscowości Charbielin.

Budowa odcinka 209,6 mb kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do odbiornika. Ponadto przebudowana zostanie sieć kan. 

sanitarnej o długości 496mb oraz 154 mb przyłączy, znajdująca się obecnie w fatalnym stanie technicznym oraz 

wybudowany osadnik zawiesin mineralnych. Inwestycja umożliwi zagospodarowanie ścieków i wód opadowych.

Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z instalacją elementów siłowni zewnętrznej. Plac zabaw służyć będzie całej 

społeczności sołectwa.    

800 000,00 zł

20 gmina 1601052 opolskie brzeski
Lubsza (gmina 

wiejska)
337 500,00 450 000,00

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego parku w Mąkoszycach. W ramach projektu planuje się: opracowanie 

dokumentacji projektowej, zagospodarowanie parku poprzez wykonanie oświetlenia, ścieżek i alejek parkowych, ustawienie 

ławeczek oraz małej architektury, prace przy zieleni, a także przebudowę ogrodzenia zabytkowego parku. Obiekt jest 

wpisany do rejestru zabytków, a jego obecny stan wymaga podjęcia prac poprawiających bezpieczeństwo osób go 

odwiedzających. Planuje się również odtworzenie elementów historycznych związanych z parkiem. 337 500,00 zł

21 gmina 1602033 opolskie głubczycki
Głubczyce (gmina 

miejsko-wiejska)
625 000,00 625 000,00

Rewitalizacji parku   oraz terenu przyległego do Pałacu  w miejscowości Pomorzowice.  W ramach tego zadania przewiduje 

się wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz innych materiałów , wykonanie korytowania pod nowe utwardzenia, 

wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nowych nawierzchni  granitowych, wykonanie oświetlenia parkowego, montaż 

elementów małej architektury , nowe nasadzenia oraz   renowacja kaplicy pałacowej wpisanej do rejestru zabytków . 500 000,00 zł

22 gmina 1603042 opolskie kędzierzyńsko-kozielski
Pawłowiczki (gmina 

wiejska)
243 000,00 270 000,00

Zadanie będzie polegało na zagospodarowaniu terenu zielonego w Urbanowicach. Zagospodarowanie terenu związane 

będzie z wykonaniem ścieżek spacerowych, altany rekreacyjnej oraz obiektów małej architektury tj. ławek parkowych, koszy 

na śmieci, parkowych lamp solarnych itp. W zakresie zadania przewiduje się wykonanie niwelacji terenu, wykonanie 

nasadzeń drzew i kwiatów. Planowana inwestycja posłuży integracji mieszkańców wsi i będzie pełniła funkcję rekreacyjną i 

wypoczynkową.
243 000,00 zł

23 gmina 1609132 opolskie opolski
Turawa (gmina 

wiejska)
898 700,00 898 700,00

Planuje się przebudowę i termomodernizację szkoły w Bierdzanach i uruchomienie oddziałów przedszkolnych. Zakres 

inwestycji obejmuje m.in. docieplenie ścian i stropodachów, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę źródła ciepła i 

instalacji c.o. Planuje się również uruchomienie w szkole dwóch oddziałów przedszkolnych dla ok. 50 dzieci. Realizacja 

projektu pozwoli zapewnić opiekę dzieciom i umożliwi powrót na rynek pracy rodziców-opiekunów, m.in. mieszkańców 

bloków byłego kombinatu PGR.
400 000,00 zł



24 gmina 1602043 opolskie głubczycki
Kietrz (gmina miejsko-

wiejska)
1 050 000,00 1 050 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków na 

obszarze Gminy Kietrz w osiedlu Krotoszyn i mieście Kietrz, w celu odprowadzenia ścieków bytowych z budynków  

mieszkalnych, stanowiących w przeszłości zasób mieszkaniowy Kombinatu Rolnego. 

700 000,00 zł

25 gmina 1606012 opolskie namysłowski
Domaszowice (gmina 

wiejska)
750 000,00 750 000,00

Modernizacja z rozbudową strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach. Inwestycja będzie obejmowała dobudowę: 

izby pamięci, pomieszczeń socjalnych i boksów garażowych (obecne są niewystarczające na posiadany sprzęt). Mieszkańcy, 

po likwidacji PGR-u, mają trudności ze zintegrowaniem się. Wybudowanie izby ułatwi integrację społeczną. Będą tam 

organizowane szkolenia i kursy, co pozwoli podnieść kwalifikacje mieszkańców, a także zajęcia dla dzieci, co wpłynie na 

integracje wszystkich pokoleń.
400 000,00 zł

26 gmina 1607073 opolskie nyski
Paczków (gmina 

miejsko-wiejska)
600 000,00 600 000,00

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego pod obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Paczkowie na 

działce nr 315/1.

Inwestycja realizowana będzie w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo 

gospodarki rolnej. W ramach zadania powstanie garaż dla OSP wraz z częścią socjalno – bytową. 400 000,00 zł

27 gmina 1606012 opolskie namysłowski
Domaszowice (gmina 

wiejska)
1 200 000,00 1 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 500 mb dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na osiedlu Klonowym w 

Domaszowicach oraz utwardzenie terenu przy drogach. Istniejący stan techniczny drogi można określić jako zły a ruch 

powoduje dalsze niszczenie nawierzchni, w której występują bardzo liczne deformacje i odkształcenia. Stan techniczny drogi 

wpływa na niski poziom bezpieczeństwa. Zadanie to jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które od wielu 

lat wnioskuje o jej budowę.
500 000,00 zł

28 gmina 1610043 opolskie prudnicki
Prudnik (gmina 

miejsko-wiejska)
4 500 000,00 5 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Wierzbiec  wraz z budową tranzytu do sieci 

kanalizacyjnej Szybowice – Prudnik odprowadzającej ścieki sanitarne celem ich oczyszczenia miejskiej oczyszczalni ścieków.

W wyniku realizacji inwestycji wykonanych zostanie 27 przyłączy kanalizacyjnych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 

(grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 3476 mb), wraz siecią tranzytową (również wybudowaną w ramach projektu 

o długości 3135 mb) dzięki czemu w do miejskiej oczyszczalni ścieków odprowadzone zostaną ścieki komunalne w ilości 

5765 m3/rok.   

700 000,00 zł

29 gmina 1610032 opolskie prudnicki
Lubrza (gmina 

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

Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Olszynce i zasilających ją studni. SUW nieczynna, po modernizacji 

jako obiekt główny dostarczy wodę mieszkańcom. Prace: wykonanie niezbędnych odwiertów i podłączenie studni. 

Wymiana: urządzeń technologicznych (armatura, orurowanie; uzyskanie przepustowości Q=30 m3/h); zasilania 

energetycznego; monitoring. Modernizacja obiektu: ocieplenie, wymiana stolarki, posadzek. Zagospodarowanie terenu: 

wymiana ogrodzenia, oświetlenie terenu, przebudowa dróg, wybudowanie muru oporowego. Wykonanie badań i ekspertyz.
700 000,00 zł

13 743 500,00 zł


