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Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa lub remont nawierzchni dróg, 
chodników, placów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia na odcinku dróg od skrzyŜowania  
ul. B. Chrobrego z ul. Grunwaldzką, poprzez ul. B. Chrobrego, ul. Dworcową,  
ul. J. Piłsudskiego, ul. A. Mickiewicza do skrzyŜowania ul. A. Mickiewicza z ul. Łączańską  
w Namysłowie /ok. 1750 mb/. Ponadto planuje się wykonanie parkingów dla samochodów 
osobowych wzdłuŜ ul. Dworcowej, miejsc postojowych autobusów i miejsc postojowych  
na  TAXI przy dworcu PKP oraz parkingów na placu PKS i przebudowę istniejącego 
parkingu ziemnego przy Starostwie Powiatowym. 

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: 

� odnowę nawierzchni (ok. 300m) i remont chodników (ok. 650 m) na chodniki z kostki 
betonowej od ul. Grunwaldzkiej ul. Oławską i ul. B. Chrobrego do skrzyŜowania z ul. Alei 
RóŜy Luksemburg  działka nr 961, 960, 957, 633, 632/4,  

� przebudowę chodnika ziemnego na chodnik z kostki betonowej (560 m), przełoŜenie kostki 
kamiennej na kostkę kamienną, wyrównanie (ok. 400 m), ul. Alei RóŜy Luksemburg działki 
nr 972, 1013, 1067, 1073/7, 1073/30, 1073/23,  

� wykonanie z kostki kamiennej parkingu na ok. 52 samochody osobowe - działka nr 1073/7,  
� wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 500 m od ul. Dworcowej do Browaru 

Namysłów,  
� wykonanie placu dworca autobusowego z kostki kamiennej - działka nr 1073/30,  
� remont placu przed budynkiem Dworca PKP (przełoŜenie kostki) - działka nr 1073/6  
� ul. Dworcowa do skrzyŜowania z ul. Piłsudskiego - odnowa nawierzchni, przełoŜenie kostki 

kamiennej - remont istniejących chodników wraz z wykonaniem 260 m chodnika - działka 
nr 1241, 1068/1, 1069, 1073/3, 1145, 1144/2, 1138/4,  

� wykonanie parkingu z kostki betonowej (plac PKS) na ok. 120 miejsc parkingowych - 
działka nr 1064/5, 1064/10, 1064/9, 1065,  

� przebudowę istniejącego parkingu ziemnego (przy Starostwie Powiatowym)  
na ok. 50 miejsc parkingowych - działka nr 1072/7,  

� odnowa nawierzchni i remont chodników od ul. Piłsudskiego i całą ulicę Mickiewicza, 
działka nr 1138/4, 1134,  

� oświetlenie tych ulic.  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą  
nr XXIII/336/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 
Nr 22 poz. 111 z 30 marca 2001 r.). 

 

 
 


