
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
ul. Oleska 127 

 
Komunikat nr 109 

 
Utrudnienia na drogach wojewódzkich województwa opolskiego 

23.05.2010 r. stan na godzinę 20:00 
 
 

lp. Nr drogi  
przebieg lokalizacja sposób oznakowania przyczyna 

utrudnienia 
Przewi-dywany 
koniec utrud-

nień 

 Obórki  
-zwęŜenie jezdni 

-ogran. prędk. do 40 km/h 
- roboty drogowe 

-zakaz wyprzedzania 
przebudowa drogi 10.06. 

2011 

 

401 Brzeg - Grodków - 
Pakosławice 

 
Krzy Ŝowice -Obórki, 
Przylesie, Grodków 

ul. Sienkiewicza, 
Stary Grodków -

                                   
Pakosławice 

-ogran. prędk. do 40km/h 
-nierówna droga z tabliczką 

-inne niebezpieczeństwa 
zniszczenia 
nawierzchni 01.06.10 

  Grodków 
- Nowa Wieś Mała 

-ogran. prędk. do 50km/h 
- roboty drogowe 

-sypki Ŝwir 
wyjazd z budowy 31.12.10 

 385 gr.wojew. – 
Grodków-Jaczowice 

Gierów-Wierzbna, 
Grodków-Kopice 

-ogran. prędk. do 40km/h 
-nierówna droga z tabliczką 

zniszczenia 
nawierzchni 01.06.10 

  Grodków-Kopice 
-ogran. prędk. do 50km/h 

- roboty drogowe 
-sypki Ŝwir 

wyjazd z budowy 31.12.10 

 Rusocin 
droga zamknięta 
Objazd:  dr. 406 

 Budzieszowice- dr.powiat. 
Korfantów- dr.woj. 407-Nysa 

przebudowa drogi 31.05.10 

 

406 Nysa - Jasienica 
Dolna - Włostowa 

Budzieszowice 
-ogran. prędk. do 40km/h 

-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

przebudowa drogi 30.06. 
2011 

 408 K. Koźle - Gliwice Kotlarnia-Goszyce 
-inne niebezpieczeństwa 

z tabliczką ubytki w 
nawierzchni 

zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 
409 Dębina - 

Krapkowice - Strzelce 
Opolskie 

Gogolin, 
Kujawy-Dobra  

-inne niebezpieczeństwa 
z tabliczką ubytki w 

nawierzchni 
zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 410 droga 418 K-Koźle 
- Brzeźce 

Kędzierzyn Koźle 
ul. Raciborska 

-ogran. prędk. do 40km/h 
-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

-zakaz wyprzedzania 
budowa obwodnicy 05.08.10 

 411 Nysa-Głuchołazy-
gr. Państwa Bodzanów-Głuchołazy 

-ogran. prędk. do 40km/h 
-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

-zakaz wyprzedzania 
przebudowa drogi 17.08.10 

 414 dr. 94 Wrzoski-
Opole-Prudnik 

Chrzelice-Dębina-
Obwodnica Białej, Lubrza 

Prószków 
-ogran. prędk. do 40km/h 

-uszkodzona nawierzchnia z 
tabliczką 

zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 Dąbrówka Górna 
droga zamknięta  Objazd:  dr. 

kraj. Nr 45 
i dr gm. 

budowa kanalizacji 
deszczowej 18.06.10 

 

415 Zimnice /dr.45/ - 
Rogów Op. - 

Krapkowice /dr.409/ 
Krapkowice 

-inne niebezpieczeństwa 
z tabliczką ubytki w 

nawierzchni 
zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 
416 Krapkowice-

Głogówek-Głubczyce-
Kietrz 

Głogówek-Tomice, 
Głubczyce 

-inne niebezpieczeństwa 
z tabliczką ubytki w 

nawierzchni 
zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 



 Szczyty 
- roboty drogowe 

- ograniczenie prędkości do 
40km/h 

- zakaz wyprzedzania 
przebudowa 

skrzyŜowania 30.06.10 

 

417 Laskowice-Klisino-
Szczyty 

Laskowice-Racławice 
-inne niebezpieczeństwa 

z tabliczką ubytki w 
nawierzchni 

zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 Kędzierzyn-Koźle 
ul. Głubczycka 

-ogran. prędk. do 40km/h 
-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

budowa obwodnicy 05.08.10 

 Kędzierzyn-Koźle 
ul. Racławicka 

-ogran. prędk.do 40km/h 
-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

budowa kanalizacji 
deszczowej 31.05.10 

 Reńska Wieś- Kędzierzyn-
Koźle 

-inne niebezpieczeństwa 
z tabliczką ubytki w 

nawierzchni 
zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 

418 dr 45 
K-Koźle - dr nr 40 

Reńska Wieś - Kędzierzyn-
Koźle 

droga nieprzejezdna z powodu zalania 
objazd dr. kraj. 45 i 40 przez Większyce 

do czasu 
opadnięcia wód 

 419 Nowa Cerekwia-
Branice-gr.Państwa Branice – gr. Państwa droga nieprzejezdna z powodu zalania do czasu 

opadnięcia wód 

 Chorula 
-ogran. prędk. do 40km/h 

-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

przebudowa drogi 30.06.10 

 
Gogolin-Obrowiec, Krępna-

Zdzieszowice- 
Kłodnica 

-inne niebezpieczeństwa 
z tabliczką ubytki w 

nawierzchni 
zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 Kłodnica 
-ogran. prędk. do 40km/h 

-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

budowa kanalizacji 
burzowej 21.05.10 

 424 Zimnice dr.45-Rogów 
Op.-Krapkowice-409 

odc. Gwoździce-rz. Odra - 
OdrowąŜ 

droga nieprzejezdna 
z powodu zalania do odwołania 

 

423 Opole - 
Krapkowice - 
Zdzieszowice - 

Kędzierzyn Koźle 

Bierawa 
zabezpieczanie 
mostu przed 

zalaniem 
ruch wahadłowy 

do odwołania 

 Solarnia – Kuźnia 
Raciborska 

425 Bierawa-Kuźnia 
Raciborska-Rudy 

droga nieprzejezdna z powodu zalania do czasu 
opadnięcia wód 

 
426 Zawadzkie-

Strzelce Op. Olszowa -
K.Koźle 

Zalesie 
-ogran. prędk. do 40km/h 

-nierówna droga z tabliczką 
„przełomy” 

zniszczenia 
nawierzchni - 

przełomy 
31.05.10 

 451 Oleśnica - 
Bierutów - Namysłów Namysłów 

-ogran. prędk. do 40km/h 
-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

-sygnalizacja świetlna 
-ruch wahadłowy 

budowa ronda 31.05.10 

 
Pokój-Zieleniec, 

Miejsce, Biestrzykowice, 
Ziemiełowice-Namysłów 

-inne niebezpieczeństwa 
-nierówna droga z tabliczką 
-ograniczenie prędkości do 

40km/h 
zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 

454 Opole - Pokój - 
Namysłów 

458 Obórki - - Lewin Brz. 
Skorogoszcz - Popielów Michałów 

-ogran. prędk. do 
40km/h 

-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 

przebudowa drogi 
10.06.2011 

 459 Opole -Skorogoszcz Narok - Sławice droga nieprzejezdna z powodu zalania do czasu 
opadnięcia wód 

 460 Brzeg - Kopanie  droga nieprzejezdna z powodu zalania do czasu 
opadnięcia wód 

 461 Kup - Jełowa Brynica -nierówna droga z tabliczką 
-inne niebezpieczeństwa 

zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 
462 Stobrawa – 

Kopanie-Łosiów-
Pogorzela-KrzyŜowice 

Stobrawa -Kopanie droga nieprzejezdna z powodu zalania do czasu 
opadnięcia wód 

 463 Bierdzany-Ozimek-
Zawadzkie Kolonowskie 

-ogran. prędk. do 40km/h 
-zwęŜenie jezdni 
-ruch wahadłowy 

przebudowa drogi 15.09.10 



 464 Narok - Chróścice Narok - Chróścice droga nieprzejezdna z powodu zalania do czasu 
opadnięcia wód 

 487 Byczyna – Gorzów 
Śl. -Olesno 

Wojsławice-Uszyce, 
Boroszów-Olesno 

-nierówna droga z tabliczką 
-inne niebezpieczeństwa 

zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 
Nowy Wachów – 

Kocury,Malichów-
Bzionków,Bzinica 

-nierówna droga z tabliczką 
-inne niebezpieczeństwa 

zniszczenia 
nawierzchni 31.05.10 

 

901 Olesno-Zawadzkie-
Gliwice 

Zawadzkie 
-ogran. prędk. do 40km/h 

-zwęŜenie jezdni 
-roboty drogowe 
-ruch wahadłowy 

-sygnalizacja świetlna 
remont mostu 15.10.10 

 


