
INWESTYCJE W GMINIE DOBRODZIEŃ  
w roku 2015 
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• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki  

• Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej 

• Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach 

• Rozbudowa drogi gminnej ul. Mańki w Dobrodzieniu 

• Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna w Główczycach 

• Rozbudowa z przebudową drogi gminnej ul. Opolska w Dobrodzieniu 

• Wykonanie dokumentacji budowy  ul. Warłowskiej w Makowczycach 

• Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego 

•  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spółdzielczej w Bzinicy Nowej 

• Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

• Remont drogi powiatowej Rzędowice – Klekotna 

• Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Długa w Kolejce 

• Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu 
 

       oraz więcej 
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   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrodzieniu  

    ul. Parkowa, Topolowa, Mańki  

 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Dobrodzieniu w ciągu  
ulicy Parkowej, Topolowej, Mańki   

    - dokończenie  
 

• Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych   
do bloków przy ul. Topolowej  
i  Park Hotelu 

 

• Wartość prac wraz z nadzorem 
108.200,00 zł 
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   Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

    i deszczowej w ulicy Opolskiej 

do skrzyżowania z ul. Cmentarną w Dobrodzieniu 

 

Koszt  realizacji wraz z nadzorem  1.624.387,00 zł 

• przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami 

• przebudowa kolektorów kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej z przykanalikami 

• przebudowa kolektorów kanalizacji deszczowej z 
przykanalikami 

• Dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
wysokości  525.226,00 zł 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  



Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach 
 
• Wykonanie przebudowy i rozbudowy 

istniejącej oczyszczalni ścieków w 
Pludrach na podstawie opracowanych 
projektów wraz z przeprowadzeniem 
rozruchu technologicznego i uzyskaniem 
zamierzonych efektów oczyszczania 
ścieków 
 

• Łączny koszt zadania 2.226.300,00 zł 
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   Rozbudowa drogi gminnej ul. Mańki w Dobrodzieniu 

  

• Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni  
z kostki betonowej wraz z podbudową  

 

• Koszt prac  482.180,50 zł 
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 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna    

 w Główczycach 
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• Wykonanie drogi ul. Dolnej w 
Główczycach wraz z podbudową. 
Wykonanie przepustów i odmulenie 
rowów  

 

• Koszt 358.703,49 zł 

    Dotacja Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych  211.341,83 zł 



   Rozbudowa z przebudową drogi gminnej ul. Opolska  
   w Dobrodzieniu 

do skrzyżowania z ulicą Cmentarną  

 

• Wykonanie nawierzchni ul. Opolskiej 
po robotach kanalizacyjnych wraz z 
podbudową  

• Wykonanie chodników (dwustronnie) 

• Wykonanie oświetlenia ulicznego 
typu LED 

 

• Koszt  886.647,90 zł 

• Dotacja Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
504.883,51 zł 
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   Ulica Warłowska w Makowczycach  

•  Dokumentacja projektowa  
ulicy Warłowskiej w 
Makowczycach  

 

• Koszt dokumentacji  wynosi  
23.985,00 zł 
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   Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika     
   w  Główczycach   

• Dokumentacja projektowa 
budowy chodnika przy drodze 
powiatowej w Główczycach 
przy ulicy Dobrodzieńskiej  

 

• Koszt  26.322,00 zł 

• Dotacja Starostwa Oleskiego 
50% 
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   Wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego  

• Dokumentacja ciągu  
pieszo-rowerowego przy drodze 
powiatowej na odcinku  
Szemrowice-Warłów 

 

• Koszt  dokumentacji 38.000,00 zł 
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   Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy  

    ul. Spółdzielczej w Bzinicy Nowej 

 

• Dokumentacja projektowa 
przebudowy odcinka ul. Spółdzielczej 
w Bzinicy Nowej o długości 270 m 

 

• Koszt dokumentacji 8.000,00 zł 
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   Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi dojazdowej 

    do gruntów rolnych 

• Ulica Kuźnia, Zielona oraz Boczna 
 w Ligocie Dobrodzieńskiej 

 

• Koszt dokumentacji 15.000,00  zł 
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   Remont drogi powiatowej Rzędowice - Klekotna 

• Dotacja dla Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie na przebudowę  drogi 
powiatowej Rzędowice - Klekotna 

 

• Wartość dotacji 60.000,00 zł 
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   Dotacja dla Samorządu Województwa  

 

• Dotacja dla Samorządu Województwa 
Opolskiego  na wykonanie remontu odcinka 
ulicy Piastowskiej w Dobrodzieniu 

 

•  Wartość dotacji 13.727,00 zł 
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   Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Długa w Kolejce  

 

• Wykonano oświetlenie ulicy 
 Długiej w Kolejce 

 

•  Koszt prac wraz z nadzorem 24.344,00 zł 
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   Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu  
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• Wykonano koncepcję rewitalizacji 
rynku w Dobrodzieniu 
 
 Koszt koncepcji  49.200,00  zł 
 

 

• Wykonanie dokumentacji 
przebudowy dróg i chodników 
Placu Wolności w Dobrodzieniu. 
Koszt 104.550,00 zł 
 

 

 

 

 



  Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie 

 
 

•  Całkowity koszt inwestycji wyniesie 
349.425,40 zł 

 

• Gmina Dobrodzień poniesie koszt w 
wysokości 174.712,70 zł 

 

• Inwestycja w trakcie realizacji, 
współfinansowana przez Nadleśnictwo 
Zawadzkie, które jest Współinwestorem 
inwestycji. 
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   Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej 

• Budowa nowej siedziby OSP, która będzie łączyć 
funkcję miejsca spotkań oraz stworzy warunki 
zabezpieczenia ochrony przeciwpożarowej 

 

• W wyniku realizacji niniejszego zamówienia w 
obiekcie o powierzchni użytkowej 207,3 m2 
zostaną stworzone: 
- sala spotkań, 
- zaplecze socjalne, 
- kotłownia wraz z składem opału, 
- garaż na samochód strażacki wraz z szatnią 

 

• Koszt  budowy remizy wyniesie  649.942,76 zł  
Roboty potrwają do 30.09.2016 r. 
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   Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

• Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu na wykonanie 
dokumentacji sali widowiskowej  

 

• Wysokość dotacji 28.304,00 zł 

 

• Koszt ogólny projektu wynosi 41.000,00 zł, 
w tym dotacja Ministerstwa  Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w  ramach 
programu Rozwój Infrastruktury Kultury 
26.000,00 zł 
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  Studium uwarunkowań zagospodarowania    

   przestrzennego gminy  

•  Dokumentacja zmiany części  
studium uwarunkowań 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy  

 

• Przygotowanie terenów pod 
działalność gospodarczą  

 

• Koszt dokumentacji 40.590,00 zł   
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   Ochotnicze Straże Pożarne 

• Bieżące utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w gminie Dobrodzień 

• Koszt  198.000,00 zł 

 
• Udzielona dotacja dla PSP w Oleśnie na zakup 

samochodu 5.000,00 zł 

• Udzielona dotacja  na zakup wentylatora dla OSP 
Szemrowice 7.992,00 zł 

• Udzielona dotacja na zakup sprzętu 
specjalistycznego dla OSP Dobrodzień 6.000,00 zł 
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Dotacje z budżetu gminy. Pozostałe.  
• Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 1.430.304,50  

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 227.000,00 

• Niepubliczne szkoły i przedszkola 1.533.317,00 

w tym:  

-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy 577.354,00  

-Przedszkole Promyk w Błachowie 318.071,00 

-Przedszkole w Gosławicach 216.300,00 

-Szkoła Podstawowa w Gosławicach 421.592,00 
 

• Caritas 106.000,00 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice -organizacja Sikawek Konnych 8.000,00 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica – poprawa warunków lokalowych 23.000,00  

• Stowarzyszenie Karolinka 1.000,00  

• Klub Sportowy Start  94.000,00 

• Starostwo Powiatowe – bieg majowy 1.500,00 

• Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych 3.000,00 
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• Urząd Miejski w Dobrodzieniu 
Plac Wolności 1 
46-380 Dobrodzień 

 

     tel. 34 357 51 00 
 e-mail: urzad@dobrodzien.pl 

 

 


