
OPIS INWESTYCJI 
Lokalizacja: 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie 
opolskim, powiecie opolskim na terenie Gminy Niemodlin oraz 
Gmina Dąbrowa. 
Orientacyjna długość odcinka to: 3,5 km 
 
Kilometraż odcinka:  
88+500 (koniec Obwodnicy Niemodlina) - 92+000. 
 
Cel zadania inwestycyjnego: 
 
Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku 
Niemodlin (koniec oddanej do użytku Obwodnicy Niemodlina) - 
Dąbrowa, do przekroju 2x2 (droga dwujezdniowa o dwóch pasach 
ruchu w każdym kierunku) wraz z budową m. in. obiektów 
inżynierskich, budową przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń 
ochrony środowiska, rozbudową istniejącej jezdni i dostosowanie 
jej do nośności 11,5 t/oś oraz budową dodatkowych jezdni (dróg 
dojazdowych do obsługi terenów przyległych), budową 
infrastruktury związanej z drogą, kanału technologicznego, a także 
przebudową kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. 
Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest opracowanie 
dokumentacji dla etapu Koncepcji Programowej (KP) wraz z 
uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) 
dla przedmiotowej inwestycji. 
Celem Koncepcji Programowej jest wariantowa analiza rozwiązań 
projektowych, z których zostaną wybrane najlepsze (optymalne) 
rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym oraz będą 
zapewniać wymagany stopień bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 

Stan istniejący: 

Istniejąca droga krajowa nr 46 przeprowadza ruch tranzytowy z 

autostrady A4 (poprzez Węzeł Opole - Zachód) oraz z Obwodnicy 

Niemodlina (oddanej do użytku w roku 2021). Droga na 

przedmiotowym odcinku posiada przekrój 1x2 o szerokości jezdni 

7,0 - 11,0 m. 

 

Stan projektowany: 

 

Podstawowe parametry techniczne: 

Droga krajowa nr 46 

• klasa techniczna GP 

• prędkość projektowa 80 km/h 

• przekrój drogi: 2x2 

• szerokość jezdni 2x7,00 m 

• dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 11,5 t / oś 
 
 

  
 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. : 

• początek rozbudowy istniejącego odcinka drogi krajowej 

nr 46 - od końca Obwodnicy Niemodlina 

• rozbudowa drogi krajowej nr 46 do przekroju 2x2 

• budowa obiektów inżynierskich (w tym wiaduktu nad 

Autostradą A4) 

• budowa skrzyżowania typu rondo (rozbudowa 

istniejącego skrzyżowania) 

• budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległego 

terenu 

• budowa przejść dla zwierząt 

• budowa urządzeń ochrony środowiska 

• budowa urządzeń wyposażenia drogi 

• budowa kanału technologicznego 

• budowa systemu odwodnienia projektowanego układu 

komunikacyjnego 

• budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu typu 

rondo 

• przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej 
 
Szczegółowy zakres inwestycji znajduje się w dokumentacji do 
pobrania: 

www.dk46-niemodlin-dabrowa.pl 
 

 

  
 

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu 

 

 
 
 
 
 

DK46 – NIEMODLIN - DĄBROWA 
 
 
 

„Opracowanie dokumentacji projektowej 
Etapu Koncepcji programowej wraz z 

uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla zadania pn. 

„Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na 
odcinku Niemodlin – Dąbrowa” 

http://www.dk46-niemodlin-dabrowa.pl/


   

Dane kontaktowe Inwestora 
 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu 
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 6 

45-085 Opole 
Tel. 77 401 63 00 

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl 
 

Dane kontaktowe Wykonawcy 
 

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. 
ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław 

 
Wykonawca: 

Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. 
 
 

 

 Prowadzone konsultacje internetowe mają na celu zapoznanie 
lokalnej ludności z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi na 
etapie Koncepcji Programowej oraz poznanie opinii społeczności, 
w szczególności do skomunikowania przyległych terenów oraz 
nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. 

 

 
 
 

Informujemy, że przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i 
nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną 
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do 
zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, 
uwzględnione. 

O sposobie rozpatrzenia wniosków dowiedzą się Państwo z 
opracowanego po ukończeniu konsultacji internetowych Raportu z 
konsultacji internetowych, umieszczonego na stronie internetowej 
tematu. W Raporcie zostaną zebrane wszystkie wnioski, które 
wpłyną podczas konsultacji wraz z odpowiedzią do każdego z nich i 
tylko w takiej formie mogą Państwo zapoznać się ze sposobem ich 
rozpatrzenia. 

 


