
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 

W latach 2007 – 2014  

Gmina Olesno zrealizowała zadania inwestycyjne na 

łączna kwotę 44 113 325,50 zł 

i  pozyskała łącznie  23 529 016,08 zł dotacji z RPO WO. 

 



1. Budowa kompleksu rekreacyjno – 
sportowego w Oleśnie  

  
Wartość projektu –  19 138 390,00 zł  

Wartość dofinansowania -  6 564 568,82 zł 

Data podpisania umowy – 27.05.2009 r.  

w tym:  

dofinansowanie  z RPO – 3 764 568,82 zł 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 2 800 000,00 zł   

Cel nadrzędny projektu – wzrost atrakcyjności turystycznej regionu Opolszczyzny, 

poprzez  rozbudowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.  

 



Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego 
w Oleśnie  

  Kompleks rekreacyjno – sportowego  obejmuje: 

- najdłuższą na Opolszczyźnie zjeżdżalnię rurową mierzącą 102 m, 

- halę basenową, w tym: basen pływacki (wymiary 25 x 12,5 m i głębokości od 1,2 do 1,8 m),  

- basen do nauki pływania (wymiary 10,25 x 3 m i głębokości 0,75 m), brodzik, 

- zespół odnowy biologicznej, w tym solaria, sauny – fińska i turecka, grota solna, grota 

śnieżna, 

- zespół hydroterapii, w tym: bicz szkocki, masaż płaszczowy, wanna motylkowa, wirówki rąk 

i nóg,  

- zaplecze szatniowo – sanitarne – natryskownie, przebieralnie, toalety, 

- sektor małej gastronomii. 

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2.702,20 m kw. 

Rocznie obiekt odwiedza ponad 100 tys. osób  
 



Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego 
w Oleśnie  

  



2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle 
Walce” 

  
Wartość projektu – 6 759 878,40 zł 

Wartość dofinansowania – 4 316 641,16 zł 

Data podpisania umowy – 30.04.2009 r. 

 

Cel nadrzędny projektu – poprawa jakości środowiska naturalnego na 

Opolszczyźnie, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  

w Gminie Olesno. 



2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle 
Walce” 

  
 

Projekt polegał na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Olesna – w obrębie 

osiedla Walce.  

Ścieki odbierane od 582 gospodarstw domowych w tym 21 podmiotów 

gospodarczych, podłączonych do sieci kanalizacji w ramach realizacji opisywanego 

przedsięwzięcia trafiają  do miejskiej oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji 

projektu powstało: 

• 21 697,9 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 

 12 865,5 m grawitacyjnej sieci zbiorczej,  

 307,5 m rurociągu tłocznego, 

 8 524,9 m przyłączy kanalizacyjnych, 

 582 szt. przyłączy kanalizacyjnych. 



Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle 
Walce” 

  



3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno  
(ul. Leśna) 

   
Wartość projektu – 6 100 000,00 zł 

Wartość dofinansowania – 5 209 851,53 zł 

Data podpisania umowy – 28.07.2009 r. 

 

Cel nadrzędny projektu –wyprowadzenie ruchu ciężkiego tranzytowego 

poza centrum i tereny zabudowane przy jednoczesnym szybkim 

skomunikowaniu terenów inwestycyjnych z głównymi trasami 

przelotowymi.  



Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno  
(ul. Leśna) 

   
Wybudowana droga spełnia funkcję „mini obwodnicy” Olesna ze względu 

na jej lokalizację na północy miasta, poza terenami zabudowanymi                          

i połączenie poprzez nią dwóch dróg tranzytowych (dróg wojewódzkich nr 

494 i 487).   

Droga ma długość 3,12 km i skomunikowała tereny inwestycyjne Gminy 

Olesno należące do KSSE, na terenach których powstają dwa zakłady 

produkcyjne. 



Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno  
(ul. Leśna) 

   



4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap  

Wartość projektu – 4 059 017,81 zł 

Wartość dofinansowania – 1 493 523,43 zł 

Data podpisania umowy- 22.02.2010 r. 

 

Cel nadrzędny projektu – poprawa stanu środowiska naturalnego  

w województwie opolskim poprzez kompleksowe skanalizowanie gmin 

regionu. 



Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap  

Wybudowano kanalizację sanitarną przy ul. Lublinieckiej wraz 

z ul. Marii Dąbrowskiej oraz przy ul. Młyńskiej wraz  

z ul. Stromą. 

Całkowita długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

wynosi 4 341,00 mb, liczba przyłączy – 82, długość kanalizacji 

deszczowej – 589,5 mb.  



Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap  



5. Zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wysokiej 

  

Wartość projektu – 668 329,00 zł 

Wartość dofinansowania – 554 592,19 zł 

Data podpisania umowy – 30.11.2010 r.  

 
Cel nadrzędny projektu – wzrost bezpieczeństwa na drogach województwa 

opolskiego.  

W ramach projektu zakupiony został nowoczesny wóz ratunkowy z napędem  

4-kołowym o mocy silnika 286 KM wyposażony jest on w niezbędny sprzęt do 

akcji ratowniczo – gaśniczych.  



Zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wysokiej 

  



6. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego 

w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii     

  
Wartość projektu – 374 648,05 zł 

Wartość dofinansowania – 166 345,34 zł 

Data podpisania umowy – 16.01.2014 r.  



Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego 

w Oleśnie   z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii     

  

Inwestycja objęła docieplenie ścian zewnętrznych budynku  

i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż solarów 

do ogrzewania ciepłej wody użytkowej.  

W wyniku realizacji projektu podniesie się komfort przebywania dzieci  

w placówce, zmniejszą się koszty ogrzewania oraz zmniejszy się emisja 

szkodliwych substancji do atmosfery.  



Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego  

w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł  energii     

  



7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   
w Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - 

Miejski Dom Kultury/Publiczne Przedszkole Nr 3/ 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 

  
  

Wartość projektu – 1 869 118,57 zł 

Wartość dofinansowania – 1 415 102,97 zł 

Data podpisania umowy – 11.04.2014 r. 

 



przed termomodernizacją 

po termomodernizacji 



przed termomodernizacją 

po termomodernizacji 



przed termomodernizacją 

po termomodernizacji 



8. Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych w Kędzierzynie –Koźlu  

i Oleśnie  
  
  Wartość projektu – 5 143 943,67 zł 

Wartość dofinansowania – 3 808 390,64 zł 

Data podpisania umowy – 13.09.2013 r. 

. 



Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych  w Oleśnie  

  
  

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z Kędzierzynem-Koźlem  

i polega na uzbrojeniu ponad 15 ha terenów inwestycyjnych należących do 

Gminy Olesno w tym 5 ha do KSSE w niezbędne media – kanalizację 

sanitarną (4825,55 m) oraz sieć wodociągową (2858,5 m).  

Pozostałe media (prąd, gaz, sieć telekomunikacyjna) znajdują się w granicy 

terenów inwestycyjnych. 



Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych w Kędzierzynie –Koźlu  

i Oleśnie  
  
  



RANKING 
Olesno w rankingu pisma samorządu terytorialnego  WSPÓLNOTA  - 

rankingu podsumowującym  kadencję 2010-2014 – zatytułowanym 

SUKCES MIJAJĄCEJ KADENCJI zostało sklasyfikowane na 

157 miejscu – pośród 267  miast powiatowych . 

Przed nami z woj. opolskiego tylko Kluczbork, Strzelce Opolskie  

i Namysłów. 

W kadencji 2002 – 2006  zajmowaliśmy 259 miejsce.   

Wskaźnik - Sukces kadencji  jest sumą sukcesów cząstkowych: wskaźników 

sukcesu finansowego,  sukcesu ekonomicznego,  sukcesu infrastruktury  

i  sukcesu edukacyjnego.      


