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                                                październik 2018r. 

Stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych oraz dróg będących w 

innych zarządach położonych na terenie gminy Lewin Brzeski 

I. Ocena funkcjonalności dróg publicznych oraz wybranych dróg nie 

zaliczonych do żadnej z kategorii dróg publicznych, zlokalizowanych w 

granicach Gminy Lewin Brzeski. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządców dróg publicznych stan 

techniczny dróg na obszarze gminy Lewin Brzeski w 2018 roku oceniono 

następująco: 

1) drogi krajowe, zarządca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

w Opolu:   

droga krajowa nr 94:         15,813 km – stan dobry, zadowalający 

       3,000 km – stan niezadowalający 

0,000 km – stan zły,  

 droga krajowa  

(autostrada) nr A4:           5,992 km – stan dobry, zadowalający 

       0,000 km- stan zły 

 

2) drogi wojewódzkie, zarządca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:       

 0,725 km – stan niezadowalający 

 6,744 km – stan dostateczny, 

 13,013 km – stan zadowalający,  

 4,606 km – stan dobry, 

Ocena stanu technicznego obiektów mostowych:  

 w ciągu drogi nr 458 w miejscowości Mikolin – ocena zarządcy 3,81 

 w ciągu drogi nr 462 w miejscowości Łosiów – ocena zarządcy 5,00 

       

3) drogi powiatowe, zarządca Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu: zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej oceny. 

 

II. Ocena funkcjonalności publicznych dróg gminnych 2018.  

Burmistrz Lewina Brzeskiego zarządza drogami będącymi własnością Gminy 

Lewin Brzeski. Drogi gminne dzieli się na drogi posiadające status drogi 

publicznej oraz drogi nie posiadające statusu drogi publicznej tj. drogi 

wewnętrzne.  

Podczas wizji lokalnych przeprowadzanych we wrześniu przez pracowników 

Wydziału Budownictwa i Inwestycji oględzinom poddano wszystkie drogi 

gminne posiadające status drogi publicznej zlokalizowane  na obszarze gminy 

Lewin Brzeski oraz wybrane drogi gminne nie posiadające statusu drogi 
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publicznej (z uwagi na istotność ich lokalizacji w istniejącym systemie 

komunikacyjnym oraz drogowym). 

 

Dla potrzeb niniejszego opracowania posłużono się 4 stopniową skalą oceny tj.: 

1) Dla dróg o nawierzchni utwardzonej: 

 stan dobry – nawierzchni jezdni posiadające do 5% ubytków (spękań, 

pęknięć,  obłamań krawędzi), 

 stan zadowalający – do 10% ubytków, 

 stan niezadowalający – od 10 do 50% ubytków,  

 stan zły – powyżej 50% ubytków. 

 

2) Dla dróg o nawierzchni nieutwardzonej: 

 stan dobry – ubytki, deformacje, koleiny do 5% powierzchni, 

 stan zadowalający – do 10% powierzchni, 

 stan niezadowalający – od 10 do 50% powierzchni, 

 stan zły – powyżej 50% powierzchni, 

 

Wyszczególnienie dróg poddanych oględzinami wraz z indywidulaną oceną zawiera 

załącznik nr 2. 

 

Podsumowanie i wnioski: 

1) Wszystkie drogi poddane oględzinom posiadają stan techniczny 

umożliwiający ich funkcjonowanie i użytkowanie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Żaden z odcinków dróg objętych oględzinami nie jest 

obecnie wyłączony z użytkowania oraz jego stan nie wymaga w ocenie 

organu podjęcia kroków zmierzających do wyłączenia go z użytkowania. 

 

2) Łączna długość dróg gminnych objętych oględzinami – 68,971 km 

 

3) Wyszczególnienie typów nawierzchni dróg gminnych: 

 masa mineralno-bitumiczna, MB   - 29,464 km. 

 nawierzchnia betonowa, BT    - 0,121 km. 

 prefabrykat betonowy, PB    - 2,281 km, 

 nawierzchnia żwirowa ŻW    - 0,046 km 

 kostka kamienna, KK     - 3,677 km, 

 kostka prefabrykowana, KP    - 5,799 km, 

 nawierzchnia tłuczniowa TŁ    - 9,335 km, 

 nawierzchnia gruntowa, GR    - 12,505 km 

 nawierzchnia gruntowa wzmocniona żwirem, GŻ  - 5,740 km 

 nawierzchnia inna X     - 0,003 km, 
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 nawierzchnia brukowana BR    - 0,003 km. 

 

4) Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych: 

 dobry    - 23,470 km, 

 zadowalający  - 17,285 km, 

 niezadowalający  - 27,503 km, 

 zły    - 0,323 km 

 

5) Liczba mostów zlokalizowanych w drogach gminnych: 

 

L.p. Nr. drogi/lokalizacja Stan techniczny obiektu 

1. 102441O, Lewin Brzeski 

ul. Nysańska, na rzece 

Ścinawa 

Zadawalający 

2. 102441O, Lewin Brzeski 

potok Młynówka 

Zadawalający 

3. 102412O Skorogoszcz, 

ul.Zamkowa 

Zadawalający 

4. 102410O, Skorogoszcz, 

ul.Słowackiego 

Zadawalający 

5. 102427O, Kantorowice 

przy skrzyżowaniu z DW 

Zadowalający 

6. Droga gruntowa z 

siedliska Kantorowic w 

kierunku jeziora 

pożwirowego, 

Zadowalający 

7. Droga gruntowa w 

kierunku z siedliska 

Kantorowice w kierunku 

rzeki Nysa Kłodzka 

Zadowalający 

8. 102402O, droga 

Chróścina - Golczowice 

Zadowalający 

9. 102402O, droga 

Chróścina - Golczowice 

Zadowalający 

 

Ocena stanu technicznego powyższych obiektów mostowych została sporządzona 

w oparciu o stosowne książki obiektów. 

Ponadto, w trakcie jest realizacja projektu budowlanego na odbudowę mostu nad 

ulga powodziową w ciągu drogi powiatowej ul. Niemodlińskiej w Lewinie 

Brzeskim. 
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III. Weryfikacja realizacji zamierzeń inwestycyjnych zmierzających do poprawy 

funkcjonalności gminnej sieci komunikacyjnej oraz zwiększenia 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w granicach gminy 

zaproponowanych do wykonania w 2016r. 

 

 

Zadania planowane w 2016 roku do realizacji na lata późniejsze 

 

Lp. Nazwa zadania – założenie z 2016 roku Stan realizacji na październik 2018 

1 Kontynuacja remontu drogi relacji Lewin 

Brzeski – Przecza, 

 

Wykonano remont nawierzchni 

drogi i pobocza na całej długości  

2 Przebudowa  dróg gminnych zlokalizowanych 

we wsiach Kantorowice, Jasiona, Borkowice, 

Mikolin, Stroszowice, Sarny Małe dla których 

gmina posiada ważną dokumentację techniczną. 

Drogi te posiadają nawierzchnię bitumiczną 

zdegradowaną w znacznym stopniu. Brak 

interwencji inwestycyjnej może doprowadzić do 

całkowitej degradacji nawierzchni. 

 

Do końca miesiąca listopada 2018 

planuje się wykonanie remontu 

nawierzchni dróg w miejscowościach 

Jasiona, Stroszowice i Borkowice 

3 Przebudowa drogi – ul. Leśnej w Golczowicach. 

Gmina posiada dla drogi ważną dokumentację 

techniczną. Dla zadania złożono w Opolskim 

Urzędzie Wojewódzkim wniosek o udzielenie 

pomocy finansowej. Wniosek został oceniony 

pozytywnie.  

 

Wykonano przebudowę drogi: nowa 

nawierzchnia bitumiczna oraz 

pobocza z kruszywa łamanego 

4 Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w 

Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy i Łosiowie. 

 

Wykonano: 

 budowę odcinka ul. Kolonia na 

osiedlu Kolonia w Skorogoszczy, 

    drogi wewnętrzne przy garażach 

przy ul. Moniuszki w Lewinie 

Brzeskim, 

   drogę wewnętrzną pomiędzy 

budynkami wielorodzinnymi w 

Przeczy, 

    drogi wewnętrzne ul. Cicha, ul. 

Słowackiego w Skorogoszczy, 

 

Obecnie w realizacji:  

    nowe nawierzchnie bitumiczne 

ul. Stawowej i ul. Cmentarnej w 

Łosiowie 
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5 Budowa chodników w drogach wojewódzkich i 

powiatowych, w tym chodnika w drodze 

wojewódzkiej Kantorowice – Lewin Brzeski dla 

którego opracowano dokumentację projektową. 

W przypadku podpisania odpowiedniej umowy 

chodnik zostanie zrealizowany wspólnie z 

Samorządem Województwa Opolskiego w 2017 

roku. Gmina pokryje 50% kosztów realizacji 

przedsięwzięcia. 

 

Wykonano:  

 chodnik pomiędzy 

Kantorowicami a Lewinem 

Brzeskim. 

 

W trakcie realizacji: 

 chodnik w Przeczy przy drodze 

powiatowej od PKP do 

połączenia z istniejącym 

chodnikiem 

 

6 Sukcesywne podnoszenie jakości nawierzchni 

dróg gminnych. 

 

Wykonano przebudowę nawierzchni 

dróg: 

 w Nowej Wsi Małej przez wieś, 

 przy terenach rekreacyjnych w 

Ptakowicach, 

 we Wronowie droga przez wieś,  

 w Buszycach przy Kościele, 

 w Różynie przy Kościele,  

 Chróścina droga do Cmentarza, 

 ul. Miodowa w Lewinie 

Brzeskim, 

 

7 Remont ulicy Cmentarnej w Skorogoszczy. 

 

Wykonano remont ul. Cmentarnej w 

Skorogoszczy  

8 Budowa centrów przesiadkowych typu 

park&ride i bike&ride w okolicach dworców 

kolejowych w m. Łosiów, Lewin Brzeski i 

Przecza. 

Realizacja w trakcie:  

 Budowa centrum przesiadkowego  

w Lewinie Brzeskim zostanie 

wykonana w ramach inwestycji 

„Budowa Infrastruktury pieszo-

rowerowej w Powiecie Opolskim 

etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowej w Gminie Lewin 

Brzeski „. 

Na inwestycje została podpisana 

umowa na dofinansowanie przez 

UMWO w ramach RPO WO 2014-

2020.  

 

 

 

 Z analizy danych powyższej tabeli wynika, iż zrealizowano zdecydowaną 

większość zadań zaplanowanych w roku 2016r. Zadania jeszcze nie wykonane np. 

przebudowa dróg w Jasionie, Borkowicach, Stroszowicach oraz zadnie pn. „Budowa 

Infrastruktury pieszo-rowerowej w Powiecie Opolskim etap II oraz budowa centrum 
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przesiadkowego w Lewinie Brzeskim” mają zapewnione dofinansowanie zewnętrzne i 

planowane są do realizacji odpowiednio w tym roku i przyszłym. 

 

 

  
 

Wnioski szczegółowe: 

 

1) w pierwszej kolejności rekomenduje się interwencję remontową dla dróg o nawierzchniach 

ulepszonych i stanie technicznym złym lub niezadowalającym oraz dla obiektów mostowych, 

których stan techniczny ocenia się jako niezadowalający 

2) w drugiej kolejności rekomenduje się interwencję inwestycyjną dla dróg o nawierzchni 

nieulepszonej, mającą na celu podniesienie standardu nawierzchni do ulepszonej (proponowana 

naw. betonowa lub bitumiczna) 

3) w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych rekomenduje się następujące 

działania: budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż dróg o największym natężeniu 

ruchu, budowę i uzupełnienie oświetlenia ulicznego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc na 

obszarach miejskich, budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery 

energochłonne, poręcze, progi zwalniające, azyle dla pieszych) zwłaszcza w miejscach gdzie 

droga przebiega w obrębie obiektów użyteczności publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Sporządził:         Zatwierdził: 

 Wydział BI 


