
Listopad 2019 r..

Budowa S11 na Opolszczyźnie

Budowa drogi ekspresowej S11 – zadania 
realizowane przez GDDKiA Oddział w Opolu
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Droga ekspresowa S11 – lokalizacja inwestycji

WOJEWÓDZTWO

WIELKOPOLSKIE / OPOLSKIE

➢ Obwodnica Kępna - Etap II

(oddana do ruchu w 2021 r.) - dł.

ok. 6,8 km

➢ KĘPNO - OLESNO - (w

PRZYGOTOWANIU ETAP KP) - dł.

ok. 45,8 km – zadanie z PBDK,

aktualnie poza limitem

finansowym ustalonym w PBDK;

➢ Obwodnica Olesna (w

realizacji) - dł. ok. 24,8 km



Budowa obwodnicy Olesna w ciągu S11
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Obwodnica Olesna w ciągu S11 będzie liczyć ok. 24,8 

km.

Parametry techniczne:

 klasa techniczna: S

 przekrój dwujezdniowy: 2x2 pasy ruchu oraz

pas awaryjny,

 obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Wykonawca robót: Konsorcjum firm: MIRBUD S.A. 

(Lider) / Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 

KOBYLARNIA S.A. (Partner).

Wartość umowy : 667 692 363,55 PLN (brutto)

Umowę na realizację obwodnicy podpisano 

20.05.2019r. 

Nadzór inwestorski: Lafrentz Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą w Poznaniu

Wartość umowy : 8 725 183,35 PLN (brutto)

Decyzja ZRID: 18.12.2020 r. 

Przekazanie placu budowy: 22.12.2020 r.

Termin zakończenia inwestycji: II kw. 2023 r.



Budowa drogi ekspresowej S11 od Kępna do granicy woj. 

opolskiego/śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)
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Na etapie przygotowania jest budowa drogi S11 

na odcinku od Kępna do granicy woj. 

opolskiego/śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy 

Olesna) o długości około 46 km. 

Parametry techniczne:

 klasa techniczna: S

 przekrój dwujezdniowy: 2x2 pasy ruchu oraz

pas awaryjny,

 obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

W lipcu 2019r. odbyło się posiedzenie KOPI, na 

którym rekomendowanym do realizacji wariantem 

jest wariant W2B. 

Wariant ten został rekomendowany do realizacji 

we wniosku o decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach (14.11.2019r.), którą 

uzyskaliśmy 20.08.2021 r., decyzja nie posiada 

waloru ostateczności z uwagi na wniesione do 

GDOŚ odwołanie.



Inwestycja zrealizowana na terenie woj. wielkopolskiego - budowa obwodnicy 
Kępna w ciągu S11 (odcinek II)
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Obwodnica Kępna w ciągu S11 – dł. ok. 6,8 km.

Parametry techniczne:

 klasa techniczna: S

 przekrój dwujezdniowy: 2x2 pasy ruchu oraz pas

awaryjny, na odc. Krążkowy – Mianowice

(na odc. Mianowice – węzeł Baranów

teren zarezerwowany pod drugą jezdnię)

 przekrój jednojezdniowy: 1x2 pasy ruchu oraz

pas awaryjny, na odc. węzeł Baranów – Słupia pod

Kępnem

 obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług 

Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. 

Wartość umowy z aneksem: 139 806 490,28 PLN 

(brutto)

Umowę na realizację obwodnicy podpisano 02.10.2017r. 

Nadzór inwestorski: INKO Consulting Sp. z o.o. z 

siedzibą w Pszczynie

Wartość umowy : 4 298 481,00 (brutto)

Uroczyste oddanie inwestycji: 16.08.2021 r.



Dziękuję za uwagę

GDDKiA Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6

45-085 Opole
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