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 Szacowany koszt 

inwestycji (w PLN) 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie spójnej sieci transportu 

publicznego. Stworzenie atrakcyjnych 

powiązań Multimodalnych przez budowę 

centrów przesiadkowych PARK&RIDE 

i BIKE&RIDE. Poprawa jakości 

oraz dostępności usług w transporcie 

publicznym.

Budowa zintegrowanego centrum 

przesiadkowego przy dworcu PKP w 

Nysie.

Powiat Nyski Gmina Nysa
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   5 500 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie spójnej sieci transportu 

publicznego. Poprawa jakości oraz dostępności 

usług w transporcie publicznym.

Modernizacja dworca PKP w Głuchołazy 

Miasto wraz z budową peronu na 

torach kolejowych z dostosowaniem 

dla osób niepełnosprawnych.

Powiat Nyski Gmina Głuchołazy
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym. Ograniczenie emisji 

CO2 poprzez zakup niskoemisyjnego taboru.

Zakup nowych środków transportu 

komunikacji publicznej dla PKS Nysa 

Sp. z o.o.

Powiat Nyski

Gmina Paczków Gmina 

Otmuchów Gmina 

Głuchołazy Gmina 

Korfantów  Gmina Nysa 

Gmina Łambinowice 

Gmina Skoroszyce

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 32 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż 

dróg powiatowych oraz przy drogach 

krajowych na terenie powiatu 

nyskiego.

Powiat Nyski

Gmina Paczków  Gmina 

Otmuchów  Gmina 

Głuchołazy  Gmina 

Korfantów  Gmina Nysa 

Gmina Łambinowice 

Gmina Skoroszyce

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   4 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego

Remont i przebudowa dróg 

powiatowych na terenie powiatu 

nyskiego.

Powiat Nyski

Gmina Paczków Gmina 

Otmuchów  Gmina 

Głuchołazy  Gmina 

Korfantów  Gmina Nysa 

Gmina Łambinowice  

Gmina Skoroszyce

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 21 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Zwiększenie transgranicznej 

dostępności drogowej.
Powiat Nyski

Gmina Paczków Gmina 

Otmuchów  Gmina 

Głuchołazy

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 35 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa nowych miejsc parkingowych 

na ul. Piastowskiej wraz z przebudową 

układu drogowego.

Powiat Nyski Gmina Nysa
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym. Stworzenie 

atrakcyjnych powiązań Multimodalnych przez 

budowę centrów przesiadkowych PARK&RIDE 

i BIKE&RIDE.

Modernizacja dworca PKP w Głuchołazy 

Miasto wraz z budową peronu na 

torach kolejowych z dostosowaniem 

dla osób niepełnosprawnych. Budowa 

parkingu dla samochodów osobowych 

wraz z infrastruktura towarzyszącą. 

Przebudowa modernizacja i budowa 

dojść pomiędzy peronem i parkingiem. 

Modernizacja placu manewrowego dla 

autobusów.

Gmina Głuchołazy Powiat Nyski
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Budowa i przebudowa zatoczek 

autobusowych.
Gmina Głuchołazy brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   5 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa nowej drogi (drogi 

średnicowej) po nieczynnej linii 

kolejowej ze stacji Głuchołazy Zdrój do 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Gmina Głuchołazy brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych w miejscowościach 

turystycznych w gminie Głuchołazy.

Gmina Głuchołazy brak
Krajowe środki 

publiczne
                       85 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Remont dróg gminnych na terenie 

gminy Głuchołazy.
Gmina Głuchołazy brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Remont dróg powiatowych 

i wojewódzkich i budowa chodników 

na terenie gminy Głuchołazy.

Gmina Głuchołazy Powiat Nyski
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 44 400 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie gminy Głuchołazy.

Gmina Głuchołazy brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 25 200 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych w gminie Głuchołazy.
Gmina Głuchołazy brak

Krajowe środki 

publiczne
                       30 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Budowa zatok autobusowych 

z uspójnieniem ciągów pieszych.
Gmina Korfantów

Powiat Nyski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Remont dróg wojewódzkich wraz 

z przebudową skrzyżowania 

ul. Opolskiej i Wyzwolenia w gminie 

Korfantów.

Gmina Korfantów
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 38 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg powiatowych 

na terenie gminy Korfantów.
Gmina Korfantów Powiat Nyski

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 27 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg gminnych na terenie 

gminy Korfantów.
Gmina Korfantów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa niebezpiecznych 

skrzyżowań na terenie gminy 

Korfantów.

Gmina Korfantów
Powiat Nyski  Zarząd 

Dróg Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 10 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa nowych miejsc parkingowych 

w gminie Korfantów.
Gmina Korfantów brak

Krajowe środki 

publiczne
                       80 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych 

o charakterze rekreacyjnym na terenie 

gminy Korfantów.

Gmina Korfantów brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 70 000 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie spójnej sieci transportu 

publicznego. Poprawa jakości oraz dostępności 

usług w transporcie publicznym.

Remont infrastruktury kolejowej na 

terenie PN OF 2020.
Gmina Łambinowice

Gmina Nysa, Powiat 

Nyski (PKP PLK S.A)

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   6 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Remont dróg gminnych na terenie 

gminy Łambinowice wraz z budową 

chodników oraz wytyczeniem 

i oznakowaniem przejść dla pieszych.

Gmina Łambinowice brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 20 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Remont dróg powiatowych na terenie 

gminy Łambinowice wraz z budową 

chodników oraz wytyczeniem 

i oznakowaniem przejść dla pieszych.

Gmina Łambinowice Powiat Nyski
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 18 700 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa skrzyżowania DK 46 

z drogą powiatową w miejscowości 

Malerzowice Wielkie.

Gmina Łambinowice
Powiat Nyski GDDKiA  

oddział w Opolu 

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   4 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych 

w gminie Łambinowice.
Gmina Łambinowice brak

Krajowe środki 

publiczne
                      150 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu 

oznaczonych ciągów pieszo-rowerowych. 

Poprawa bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Renowacja ścieżki rowerowej 

„Skrajem Dawnej Puszczy” na terenie 

gmin Łambinowice oraz Korfantów.

Gmina Łambinowice Gmina Korfantów
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   6 000 000,00 zł 

Gmina Korfantów Powiat Nyski
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 500 000,00 zł 

Łambinowice

Powiat nyski

Głuchołazy

Korfantów

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont drogi powiatowej Gryżów 

– Jegielnica.
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Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Renowacja wiat przystankowych oraz 

renowacja istniejących zatoczek 

przystankowych na terenie sołectw 

gminy Łambinowice.

Gmina Łambinowice brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 443 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym. Stworzenie 

atrakcyjnych powiązań Multimodalnych przez 

budowę centrów przesiadkowych PARK&RIDE 

i BIKE&RIDE.

Budowa zintegrowanego centrum 

przesiadkowego przy dworcu PKP 

w Nysie.

Gmina Nysa brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   5 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa wewnętrznej obwodnicy 

miasta Nysa.
Gmina Nysa brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 15 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa nowej przeprawy mostowej 

na Nysie Kłodzkiej.
Gmina Nysa brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 20 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa dróg powiatowych 

na trenie gminy Nysa.
Gmina Nysa Powiat Nyski

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   5 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Połączenie drogi wojewódzkiej nr 411 

przed miejscowością Podkamień z 

budowaną i planowaną obwodnicą w 

miejscu, gdzie kończy się obwodnica z 

DK 41.

Gmina Nysa brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa skrzyżowania 

ul. Sudeckiej, Prudnickiej i 

Piłsudzkiego.

Gmina Nysa brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa nowych miejsc parkingowych 

na trenie gminy Nysa.
Gmina Nysa brak

Krajowe środki 

publiczne
                 10 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ciągów pieszo-rowerowych 

w mieście Nysa.
Gmina Nysa brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 10 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych 

o charakterze rekreacyjnym 

na terenie gminy Nysa.

Gmina Nysa brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 200 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Budowa nowoczesnych punktów 

przesiadkowych wraz z budową zatok 

autobusowych na terenie gminy Nysa.

Gmina Nysa brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      450 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Budowa i przebudowa dróg gminnych 

na terenie gminy Nysa.
Gmina Nysa brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 15 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Przebudowa układu komunikacyjnego 

w rejonie mostu Bema wraz 

z remontem mostu.

Gmina Nysa GDDKiA oddział w Opolu 
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 22 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego. Utwardzenie dróg gruntowych w Nysie. Gmina Nysa brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 600 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa mostku, dróg oraz przepustu 

w Sołectwie Lipowa.
Gmina Nysa Sołectwo Lipowa

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa transgranicznych ścieżek 

rowerowych.
Gmina Nysa brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 200 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżki rowerowej Nysa – 

Głuchołazy.
Gmina Nysa Gmina Głuchołazy

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 000 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie spójnej sieci transportu 

publicznego. Poprawa jakości oraz dostępności 

usług w transporcie publicznym.

Ujednolicenie infrastruktury 

przystankowej (modernizacja) 

oraz rozkładów jazdy, wspólne 

rozkłady jazdy i synchronizacja różnych 

przewoźników.

Gmina Otmuchów Powiat Nysa
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      150 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Budowa zatok oraz przystanków 

autobusowych.
Gmina Otmuchów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      200 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie spójnej sieci transportu 

publicznego. Poprawa jakości oraz dostępności 

usług w transporcie publicznym.

Przebudowa byłego 

dworca autobusowego oraz placu 

manewrowego o pow. 675 m2 przy 

ul. Mickiewicza w Otmuchowie 

w celu przywrócenie jego pierwotnej 

funkcji. Działka nr 1133 

obszaru 0,4993 ha.

Gmina Otmuchów brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Wytyczenie oraz oznakowanie 

przejść dla pieszych.
Gmina Otmuchów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      100 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Poprawa bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Wytyczenie oraz budowa chodników. Gmina Otmuchów Powiat Nysa
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      750 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg 

gminnych oraz powiatowych.
Gmina Otmuchów Powiat Nysa

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 29 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie liczby 

miejsc parkingowych.
Gmina Otmuchów brak

Krajowe środki 

publiczne
                      200 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych ciągów pieszo-

rowerowych. Poprawa bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Przedłużenie ścieżki rowerowej wokół 

Jeziora Otmuchowskiego.
Gmina Otmuchów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych ciągów pieszo-

rowerowych. Poprawa bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek o charakterze 

rekreacyjnym.
Gmina Otmuchów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   8 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Budowa ronda przy zjeździe 

z obwodnicy Otmuchowa (zastąpienie 

sygnalizacji świetlnej).

Gmina Otmuchów brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   8 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.
Wyznaczenie pasów do lewoskrętu. Gmina Otmuchów brak

Krajowe środki 

publiczne
                       20 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.
Oznakowanie skrajni jezdni. Gmina Otmuchów Gmina Nysa

Krajowe środki 

publiczne
                       50 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa systemu odwadniającego drogi 

gminne i powiatowe.
Gmina Otmuchów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Przebudowa dwóch skrzyżowań 

w miejscowości Grądy.
Gmina Otmuchów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Otmuchów

Łambinowice

Nysa
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Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Montaż stojaków rowerowych. Gmina Otmuchów brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                         1 800,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek wzdłuż dróg głównych. Gmina Otmuchów Gmina Nysa
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   9 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg gminnych stanowiących 

ciąg ul. Krakowska i Kolejowa 

w Otmuchowie.

Gmina Otmuchów brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont ul. Plażowej wraz z parkingiem 

przy nabrzeżu Jeziora Otmuchowskiego
Gmina Otmuchów brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      600 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym. Stworzenie 

atrakcyjnych powiązań Multimodalnych przez 

budowę centrów przesiadkowych PARK&RIDE 

i BIKE&RIDE.

Przebudowa dworca autobusowego na 

działce 326/2 w Paczkowie, który 

będzie służył jako główne centrum 

przesiadkowe na terenie gminy 

Paczków w pełni wyposażone 

(elektroniczny system).

Gmina Paczków brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.
Budowa zatok autobusowych. Gmina Paczków brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych w okolicach ul. Staszica i 

wokół murów miejskich.

Gmina Paczków brak
Krajowe środki 

publiczne
                      350 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych 

oraz przebudowa istniejących ścieżek 

spacerowych wokół murów miejskich 

w Paczkowie w celu ułatwienia dotarcia 

do głównego przystanku autobusowego 

w Paczkowie.

Gmina Paczków brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   4 500 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu 

oznaczonych ciągów pieszo-rowerowych. 

Poprawa bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa i remont ciągów pieszych 

na terenie gminy Paczków.
Gmina Paczków brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      350 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Wytyczenie i oznakowanie przejść dla 

pieszych.
Gmina Paczków brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                       20 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa niebezpiecznych 

skrzyżowań oraz wydzielenie pasów 

do lewoskrętów.

Gmina Paczków brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont nawierzchni dróg na terenie 

gminy Paczków.
Gmina Paczków brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   5 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa lub budowa dróg 

publicznych wraz z budową chodników 

oraz wydzielaniem nowych przejść 

dla pieszych.

Gmina Skoroszyce

Powiat Nyski Zarząd 

Dróg Powiatowych 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 15 000 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie spójnej sieci transportu 

publicznego. Poprawa jakości oraz dostępności 

usług w transporcie publicznym.

Modernizacja przystanków kolejowych 

oraz autobusowych na terenie gminy 

Skoroszyce.

Gmina Skoroszyce
PKP PLK S.A PKS NYSA 

inni przewoźnicy

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      800 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa skrzyżowania: Sidzina, 

ul. Radziechowska z DK 46
Gmina Skoroszyce

Powiat Nyski Zarząd 

Dróg Powiatowych 

GDDKiA

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie liczby miejsc 

parkingowych w gminie Skoroszyce.
Gmina Skoroszyce

Powiat Nyski Zarząd 

Dróg Powiatowych 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Krajowe środki 

publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek pieszo – rowerowych 

oraz budowa tras rowerowych 

o charakterze rekreacyjnym.

Gmina Skoroszyce

Zarząd Dróg 

Powiatowych Zarząd 

Dróg Wojewódzkich inni 

Partnerzy

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 10 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Zwiększenie nośności przeprawy 

mostowej na rzece w Prudniku.
Powiat Prudnicki Powiat Prudnicki

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 200 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg powiatowych 

w powiecie prudnickim.
Powiat Prudnicki

Gmina Prudnik  Gmina 

Lubrza  Gmina Biała

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 23 500 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Renowacja przystanków autobusowych 

oraz rozkładów jazdy.
Powiat Prudnicki brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      300 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

  Poprawa jakości systemu drogowego. 

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych 

na terenie powiatu.
Powiat Prudnicki

Gmina Prudnik Gmina 

Lubrza  Gmina Biała

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie ilości miejsc 

parkingowych.
Powiat Prudnicki brak

Krajowe środki 

publiczne
                       60 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych 

oraz stojaków na rowery w powiecie 

prudnickim.

Powiat Prudnicki
Gmina Prudnik  Gmina 

Lubrza  Gmina Biała

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 10 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Montaż oświetlenia ulicznego, 

budowa ciągów pieszych oraz 

wytyczenie i oznakowanie przejść dla 

pieszych w gminie Biała.

Gmina Biała brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 500 000,00 zł 

Komunikacja 

Publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Przebudowa i budowa zatok 

autobusowych w sołectwach 

gminy Biała.

Gmina Biała brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      300 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa i przebudowa parkingów 

w gminie Biała.
Gmina Biała brak

Krajowe środki 

publiczne
                      440 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa niebezpiecznych 

skrzyżowań.
Gmina Biała

Powiat Prudnicki 

Województwo Opolskie

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego. Remont dróg na terenie gminy Biała. Gmina Biała brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 25 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Gmina Biała

Gmina Prudnik 

Województwo Opolskie

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   9 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont drogi powiatowej 

(ul. Wolności) na terenie miejscowości 

Lubrza.

Gmina Lubrza Powiat Prudnicki
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Budowa nowego skrzyżowania 

(wraz z drogą dojazdową) 

z drogą wojewódzką 414 w 

miejscowości Lubrza.

Gmina Lubrza
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      200 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa nowego parkingu w centrum 

gminy Lubrza.
Gmina Lubrza brak

Krajowe środki 

publiczne
                      100 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg gminnych w gminie 

Lubrza.
Gmina Lubrza brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 000 000,00 zł 

Otmuchów

Paczków

Skoroszyce

Powiat 

prudnicki

Biała

Lubrza
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Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg powiatowych 

w gminie Lubrza.
Gmina Lubrza Powiat Nyski

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   6 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Zmiana organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Nowej Naprawy 

i ul. Harcerskiej (droga dojazdowa 

do DK 40).

Gmina Lubrza Powiat Nyski
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                       20 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżki rowerowej z Prudnika 

przez Dytmarów do Krzyżkowic.
Gmina Lubrza Gmina Prudnik

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   6 000 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Modernizacja urządzeń infrastruktury 

obsługującej komunikacje publiczną 

na terenie gminy Prudnik.

Gmina Prudnik brak
Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                      800 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Utworzenie dodatkowych tras dla 

transportu miejskiego na terenie 

gminy Prudnik 

(wyznaczenie przystanków, montaż 

wiat, rozkładów jazdy oraz wykonanie 

oznakowania).

Gmina Prudnik brak
Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                      300 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Przebudowa istniejącego dworca 

autobusowego zlokalizowanego przy 

drodze krajowej nr 40 przy 

ul. Kościuszki w Prudniku. 

Gmina Prudnik brak
Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
 4 000 000 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Centrum przesiadkowe przy dworcu 

PKP.
Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
 4 000 000 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.
Przebudowa zatok autobusowych. Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
 4 000 000 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg gminnych na terenie 

gminy Prudnik.
Gmina Prudnik Powiat prudnicki

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                 10 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Przebudowa dróg gminnych w Łące 

Prudnickiej.
Gmina Prudnik Powiat prudnicki

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                   4 300 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa przeprawy mostowej w 

Prudniku.
Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                 15 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego. Budowa obwodnic miasta Prudnik. Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                 30 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Zorganizowanie ciągów drogowych 

wspomagających rozładowanie 

natężenia ruchu w mieście Prudnik.

Gmina Prudnik brak
Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                 10 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa nowych odcinków dróg 

w Prudniku.
Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                   6 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach w Prudniku.
Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                   2 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Uzupełnienie przejść dla pieszych 

w Gminie Prudnik z dostosowaniem ich 

do obowiązujących przepisów.

Gmina Prudnik brak
Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                      520 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa - zwiększenie ilości miejsc 

parkingowych.
Gmina Prudnik brak

Krajowe środki 

pieniężne
                   2 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych ciągów 

pieszo-rowerowych. Poprawa bezpieczeństwa 

w poruszeniu się pieszo oraz rowerem 

w miejscowościach pozbawionych ciągów pieszo-

rowerowych.

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na 

obszarze gminy Prudnik.
Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                   6 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych ciągów 

pieszo-rowerowych. Poprawa bezpieczeństwa 

w poruszeniu się pieszo oraz rowerem 

w miejscowościach pozbawionych ciągów pieszo-

rowerowych.

Budowa bezobsługowej sieci 

wypożyczalni rowerów.
Gmina Prudnik brak

Środki unijne Krajowe 

środki pieniężne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie atrakcyjnych powiązań 

Multimodalnych przez budowę centrów 

przesiadkowych PARK&RIDE i BIKE&RIDE. 

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Przebudowa istniejącego dworca 

autobusowego zlokalizowanego przy 

drodze powiatowej nr 1216 O przy 

ul. Dworcowej w Głubczycach na 

działce 738/3 na „punkt 

przesiadkowy”.

Powiat Głubczycki Gmina Głubczyce
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg na terenie powiatu 

głubczyckiego.
Powiat Głubczycki

Gmina Głubczyce Gmina 

Kietrz Gmina Branice

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 10 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego. Budowa obwodnicy Kietrza. Powiat Głubczycki Gmina Kietrz

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
               150 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych

Budowa parkingów i wydzielenie miejsc 

parkingowych w powiecie głubczyckim.
Powiat Głubczycki

Gmina Głubczyce Gmina 

Kietrz Gmina Branice

Krajowe środki 

publiczne
                      100 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych 

na terenach przygranicznych.
Powiat Głubczycki

Gmina Głubczyce Gmina 

Kietrz Gmina Branice

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   5 200 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont drogi Włodzienin– Wiechowice 

(do przejścia granicznego).
Gmina Branice

Powiat Głubczycki 

Republika Czeska

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   8 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont mostów granicznych na 

terenie gminy Branice.
Gmina Branice

Powiat Głubczycki 

Republika Czeska  

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich  Zarząd 

Gospodarki Wodnej

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      400 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Remont zatoczek autobusowych wraz 

z modernizacją wiat przystankowych.
Gmina Branice

Powiat Głubczycki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      295 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont nawierzchni dróg powiatowych 

i wojewódzkich.
Gmina Branice

Powiat Głubczycki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 300 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach i drogach 

w gminie Branice.

Gmina Branice

Powiat Głubczycki 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      525 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ścieżek rowerowych 

w gminie Branice.
Gmina Branice

Republika Czeska 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   4 050 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa sieci dróg transportu rolnego 

w gminie Branice.
Gmina Branice

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   7 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa nowych parkingów 

w gminie Branice.
Gmina Branice

Powiat Głubczycki 

Samodzielny 

Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie 

Chorych im. ks. Biskupa 

Nathana. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Krajowe środki 

publiczne
                      110 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego. Budowa drogi gminnej w Lewicach. Gmina Branice

Gmina Branice Zarząd 

Dróg Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      500 000,00 zł 

Prudnik

Powiat 

głubczycki

Branice

Lubrza
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Lista projektów

Nazwa Gminy
Obszar 

interwencji
Cel strategiczny Nazwa projektu

Podmiot 

odpowiedzialny 

za monitorowani

e projektu

Pozostali partnerzy 

zaangażowani 

w projekt

Przewidywane 

źródło 

finansowania

 Szacowany koszt 

inwestycji (w PLN) 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie atrakcyjnych powiązań 

Multimodalnych przez budowę centrów 

przesiadkowych PARK&RIDE i BIKE&RIDE. 

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Przebudowa istniejącego dworca 

autobusowego zlokalizowanego przy drodze 

powiatowej nr 1216O przy ul. Dworcowej w 

Głubczycach na działce 738/3 na „punkt 

przesiadkowy”. W ramach tego planowane 

jest m.in.: wykonanie nowych stanowisk 

wraz z zadaszeniem - poczekalni dla 

podróżnych, toalet, systemu informacji 

podróżnych, miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, motorów i rowerów 

oraz elementów małej architektury.

Gmina Głubczyce brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 500 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Dokończenie budowy obwodnicy 

miasta.
Gmina Głubczyce Województwo Opolskie

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa niebezpiecznych 

skrzyżowań na terenie gminy 

Głubczyce.

Gmina Głubczyce Powiat Głubczycki
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   8 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Rewitalizacja ścieżek rowerowych 

w Parku Miejskim.
Gmina Głubczyce brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      100 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. 

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Remont dróg gminnych na terenie 

gminy Głubczyce wraz z budową miejsc 

parkingowych wzdłuż dróg.

Gmina Głubczyce brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   2 300 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. 

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Remont dróg powiatowych na terenie 

gminy Głubczyce wraz z budową miejsc 

parkingowych wzdłuż dróg.

Gmina Głubczyce Powiat głubczycki
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 300 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa nowych miejsc parkingowych 

na terenie gminy Głubczyce.
Gmina Głubczyce brak

Krajowe środki 

publiczne
                       80 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa sieci tras rowerowych na 

terenie gminy Głubczyce.
Gmina Głubczyce brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Budowa dróg transportu rolnego na 

terenie gminy Głubczyce.
Gmina Głubczyce brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      750 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont drogi wojewódzkiej 416 

z Głubczyc do granicy z województwa 

wraz z budową obwodnicy Kietrza.

Gmina Kietrz

Gmina Głubczyce 

Województwo Opolskie 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
               200 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowa niebezpiecznych 

skrzyżowań.
Gmina Kietrz Powiat Głubczycki

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   8 200 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Budowa zatoki autobusowej i wiaty 

przystankowej – ul. Długa w Kietrzu.
Gmina Kietrz brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                      200 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg gminnych na terenie 

gminy Kietrz.
Gmina Kietrz brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   7 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Remont dróg powiatowych na terenie 

gminy Kietrz.
Gmina Kietrz Powiat Głubczycki

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 40 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zwiększenie liczby miejsce 

parkingowych w gminie Kietrz.
Gmina Kietrz brak

Krajowe środki 

publiczne
                      800 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się 

pieszo oraz rowerem w miejscowościach 

pozbawionych ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa dróg rowerowych. Gmina Kietrz

Gmina Baborów, Gmina 

Branice Gmina 

Głubczyce

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 25 200 000,00 zł 

Komunikacja 

publiczna

Stworzenie atrakcyjnych powiązań 

Multimodalnych przez budowę centrów 

przesiadkowych PARK&RIDE i BIKE&RIDE.

Remont dworca w Gminie Grodków 

łącznie z budową infrastruktury 

umożliwiającej pozostawienie przy 

dworcu aut i rowerów oraz budowa 

zintegrowanej informacji o komunikacji 

publicznej.

Gmina Grodków brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Poprawa jakości systemu drogowego.

Przebudowa dróg oraz budowa nowych 

dróg.
Gmina Grodków brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                 30 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi

Poprawa jakości systemu drogowego. Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach.

Przebudowę niebezpiecznych 

skrzyżowań na terenie gminy 

Grodków.

Gmina Grodków
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   4 000 000,00 zł 

Komunikacja 

drogowa i parkingi
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Budowa nowych parkingów 

oraz modernizacja istniejących celem 

zwiększenia liczby miejsc 

parkingowych.

Gmina Grodków brak
Krajowe środki 

publiczne
                   7 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych. Poprawa 

bezpieczeństwa w poruszeniu się pieszo oraz 

rowerem w miejscowościach pozbawionych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Budowa ciągów komunikacji rowerowej 

oraz ścieżek rekreacyjnych 

wraz z zorganizowanym miejscem 

bezpiecznego pozostawienia roweru na 

terenie gminy Grodków – 

np. na przejętych nieczynnych 

liniach kolejowych.

Gmina Grodków brak
Krajowe środki 

publiczne
                 10 000 000,00 zł 

Komunikacja 

Publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Zwiększenie częstotliwości połączeń 

komunikacją publiczną w gminach OF 

PN 2020.

OF PN 2020 brak
Krajowe środki 

publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Komunikacja 

Publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym. Ograniczenie emisji 

CO2 poprzez zakup niskoemisyjnego taboru.

Zakup nowych środków transportu 

komunikacji publicznej.
OF PN 2020 brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne 
                 32 000 000,00 zł 

Komunikacja 

Publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Budowa standaryzowanych 

przystanków i wiat na terenie 

Partnerstwa.

OF PN 2020 brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Komunikacja 

Publiczna

Poprawa jakości oraz dostępności usług 

w transporcie publicznym.

Stworzenie nowoczesnego systemu 

informacji pasażerskiej.
OF PN 2020 brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Stworzenie nowoczesnego systemu 

informacji rowerowej.
OF PN 2020 brak

Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   3 000 000,00 zł 

Infrastruktura 

pieszo-rowerowa

Stworzenie spójnego systemu oznaczonych 

ciągów pieszo-rowerowych.

Utworzenie na najbardziej 

atrakcyjnych trasach rowerowych 

stacji do ładowania rowerów 

elektrycznych.

OF PN 2020 brak
Środki unijne Krajowe 

środki publiczne
                   1 000 000,00 zł 

Cały OF PN 2020

Głubczyce

Kietrz

Grodków
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