/ KONTRAKT

Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla
w ciągu drogi krajowej nr 40

BUDOWA OBWODNICY
KĘDZIERZYNA-KOŹLA
w ciągu dk nr 40

/ NUMER PROJEKTU

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

POIS.04.02.00-00-0055/20

272 424 300,00 PLN

/ DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

/ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA
KONTRAKTU

12/11/2020 r.

207 801 497,82 PLN

221 117 128,88 PLN

INFORMACJE
O PROJEKCIE

WAŻNE DATY KONTRAKTU
Podpisanie umowy z Wykonawcą:

15/10/2018 r.
Data przekazania placu budowy:

09/06/2020 r.

/ LOKALIZACJA KONTRAKTU

Data rozpoczęcia robót:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województw
opolskiego i śląskiego, w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim,
strzeleckim i gliwickim. Projektowana droga przebiega przez
tereny gmin: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Rudziniec.

Planowane ukończenie robót:

06/07/2020 r.
15/06/2022 r.

/ OPIS KONTRAKTU
Przedmiotem inwestycji jest projekt i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej
nr 40. W ramach inwestycji wybudowane zostaną ronda i przejazdy drogowe jako powiązanie z istniejącym
układem drogowym. Całkowita długość odcinka wynosi 14,3 km. Zasadniczym celem inwestycji jest
oddzielenie tranzytowego ruchu od ruchu lokalnego, co zdecydowanie poprawi warunki bytowe mieszkańców
poszczególnych gmin oraz m. Kędzierzyna-Koźla, na terenie których zaprojektowano drogę krajową nr 40.

ZAKRES
ROBÓT

/ ROBOTY DROGOWE
• budowa nowego przebiegu odcinka
drogi krajowej nr 40,
• budowa skrzyżowań w postaci rond
• rejon Alei Armii Krajowej,
• droga powiatowa nr 1461 – ul. Strzelecka,
• droga wojewódzka nr 426,
• projektowany Łącznik Blachownia,
• realizacja dwóch miejsc do ważenia pojazdów,
• budowa dróg dojazdowych i zjazdów
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
drogi i obsługi przyległych terenów,
• budowa wjazdów i wyjazdów awaryjnych
na drogę krajową,
• budowa infrastruktury dla pieszych
i rowerzystów,
• wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego oraz urządzeń BRD.

/ PARAMETRY TECHNICZNE DK40
• klasa drogi: GP,
• prędkość projektowa: 80 km/h
• prędkość miarodajna: 100 km/h
• przekrój poprzeczny drogi: 1x2 lub 1x2+1,
• szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
• szerokość pobocza gruntowego min. 1,5 m,
• pas separacyjny wraz z opaskami: 1,2 m,
• kategoria ruchu: KR5,
• obciążenie na oś: 115 kN/oś.

/ OBIEKTY INŻYNIERSKIE
W ramach inwestycji przewiduje się
budowę obiektów inżynierskich:
• wiaduktów,
• mostów,
• przejść dla zwierząt dużych i średnich
oraz małych.

/ ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
• ekrany przeciwolśnieniowe,
• ekrany akustyczne w formie wału ziemnego,
• przejścia dla płazów i gadów,
• przejście górne nad drogą dla zwierząt
dużych i średnich,
• zagospodarowanie zielenią – nasadzenia.

/ ROBOTY BRANŻOWE
• budowa oświetlenia drogowego w obrębie
projektowanych skrzyżowań i przejść
dla pieszych,
• budowa elementów systemu zarządzania
ruchem,
• budowa systemu odwodnienia dróg w tym
zbiorników infiltracyjnych i retencyjnych,
• przebudowa sieci energetycznej,
• przebudowa kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej,
• przebudowa sieci gazowej,
• przebudowa sieci teletechnicznej,
• budowa kanału technologicznego.

www.obwodnica-kedzierzyn-kozle.pl

UCZESTNICY PROJEKTU
/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
www.gddkia.gov.pl

/ INŻYNIER KONTRAKTU - LIDER

Firma Inżynierska ARCUS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37
31-234 Kraków
www.fiarcus.pl

/ PARTNER

Integral Sp. z o. o.
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E
40-467 Katowice
www.integral.katowice.pl

/ WYKONAWCA - LIDER

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
ul. Lipowa 5a,
52-200 Wysoka
www.strabag.pl

/ PARTNER

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
www.strabag.pl

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU

www.cupt.gov.pl

www.mi.gov.pl

www.mfipr.gov.pl

