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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 

Dane szczegółowe projektu 
Tytuł  projektu: 

Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację 
drogi gminnej w Raciborzu wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. 
Ocickiej na długości 895 m 

 

Fundusz: 

Poddziałanie 7.1.2  „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

Wartość:  

2 888 869,15 PLN 

 

Wartość dofinansowania: 

2 182 933,28 PLN 

 

Beneficjent:  

Miasto Racibórz 

 

Okres realizacji: 

2008 - 2010 

 

Krótki opis projektu: 

 
Projekt polega na kompleksowej przebudowie ulicy Opawskiej w Raciborzu, na odcinku o długości 895 m, 
od ul. Jana Pawła II do ul. Ocickiej. W ramach przebudowy będą zrealizowane następujące główne 
elementy: 

1. Zostanie gruntownie przebudowana jezdnia ul. Opawskiej poprzez rozbiórkę obecnej nawierzchni 
i podbudowy, częściową przebudowę kanalizacji deszczowej, a następnie poprawienie koryta 
jezdni, ułożenie w nim nowych warstw podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, 
ułożenie krawężników i umieszczenie właściwego oznakowania poziomego i pionowego.  

2. Zostanie przebudowany chodnik lewostronny na całym odcinku poprzez rozbiórkę chodnika 
istniejącego, wykonanie robót ziemnych, warstw podbudowy i warstwy ścieralnej z kostki brukowej 
betonowej. 

3. Zostanie wybudowany i odpowiednio oznakowany ciąg rowerowo-pieszy po prawej stronie ulicy 
Opawskiej. 
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Cel projektu:  

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa parametrów technicznych ul. Opawskiej oraz poprawa 
bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez odselekcjonowanie ruchu rowerowego na odrębny pas. 
Przyczyni się to także do osiągnięcia celu pośredniego, jakim jest poprawa funkcjonalności i parametrów 
technicznych układu sieci uzupełniającej 

 

Status: 

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. 

 

 

 

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

 
 


