
OPIS Z FOTOGRAFIAMI WYBRANYCH ZADAŃ WYKONANYCH 
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W 2011 ROKU

Listopad 2011 r.



Remont drogi powiatowej nr 1346N Pieniężno – Babiak - Etap II

• profilowanie podbudowy- istniejącej naw betonem asfaltowym AC 16W, w 

miejscach największych nierówności i na zjazdach utwardzonych w ilości 1794 t

• wyrównanie podbudowy- istniejącej naw betonem asfaltowym AC 16W, średniej 

gr. 4 cm (min 3 cm), w ilości 80437,0 m2

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4 cm, w ilości 

80 122,0 m2

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm, w ilości 

79 491,0 m2

• ułożenie siatki zbrojeniowej, szklano - węglowej, przesączonej asfaltem, wg 

rysunków i SST, w ilości 80437,0 m2

• wykonanie remontu chodnika w m. Lechowo, w ilości 367,0 m / 521,0 m2

• wykonanie azyli dla pieszych, w obrębie przystanków autobusowych na trasie 

DP 1346N, w ilości 71 m / 172 m2

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym tablic prowadzących 

na łukach w ilości 81 szt., montaż barier stalowych ochronnych w ilości 784,0 m,

• wykonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniach, przejściach dla 

pieszych,

• ścinanie i uzupełnianie poboczy wraz z ułożeniem naw kruszywa 0/31, gr. 15 

cm, w ilości 30 337,0 m2

• oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie rowów, w ilości 24,997 km.

Łączna długość – 15 798 mb  

Wartość robót – 8 794 803,77 zł. brutto

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY 

DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011



Przed remontem Po remoncie

Remont drogi powiatowej nr 1346N Pieniężno – Babiak - Etap II

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY 

DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011



Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork –

Bogdany - Kanał Kopernika 

• ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej (poszerzenie ist. nawierzchni)

• wykonanie przejść dla pieszych

• ścinanie i uzupełnienie poboczy

• Wykonanie studzienki ściekowej z osadnikiem Ø500mm oraz kratką 

ściekową tuż za płytą przejściową na dojeździe od strony m. Bogdany

• Zamontowanie na obiekcie stalowej bariery mostowej po obu stronach 

pomostu,

• Zamontowanie na obiekcie stalowej balustrady ozdobnej

• Na dojazdach wbicie stalowych barier drogowych 

• Umocnienie przestrzeni podmostowej oraz koryta rzeki na długości 

ok.15,40m materacami gabionowymi gr. 30cm na warstwie geowłókniny

separacyjnej

• Wykonanie poszerzenia skarp drogowych na dojazdach do mostu

Wartość robót – 1 299 490,92 zł.

Rezerwa subwencji ogólnej



Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N odc. Frombork –

Bogdany - Kanał Kopernika 

Przed remontem Po remoncie



Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka – Braniewo – Pieniężno – Jesionowo na 

odcinku drogi powiatowej nr 1377N ulice: 

Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie

• wzmocnienie nawierzchni, ułożenie warstwy profilowej wiążącej oraz 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

• Ułożenie nawierzchni chodników z nowych elementów

• ustawienie oznakowania pionowego

• wykonanie oznakowania poziomego

• wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej

• budowa mini ronda przy sądzie rejonowym

• Ustawienie barier ochronnych jednostronnych

Łączna długość – 990 mb

Roboty jeszcze w trakcie realizacji

Wartość robót – 2 316 000,00 zł. brutto (wraz z opracowaniem 

dokumentacji projektowej)

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013



Przebudowa ciągu drogowego Nowa Pasłęka – Braniewo – Pieniężno – Jesionowo na 

odcinku drogi powiatowej nr 1377N ulice: 

Morska, Sądowa, Świętojańska w Braniewie

Przed remontem Po remoncie



Naprawa kolein i ubytków w podbudowie drogi powiatowej Nr 1393N 

odc. Omaza - Żelazna Góra

Zakres robót:

• oczyszczenie nawierzchni  i skropienie emulsją w ilości 1806m2

• uzupełnienie kolein i ubytków podbudowy betonem asfaltowym (AC 16 W) 

w ilości 32t.

• wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym (AC 16 W) 21 t.

Powierzchnia – 1806 m2

Łączna długość – 480 mb

Wartość robót – 13 777,00 zł. brutto 



Naprawa kolein i ubytków w podbudowie drogi powiatowej Nr 1393N 

odc. Omaza - Żelazna Góra

Przed remontem Po remoncie



Remont dróg powiatowych polegający na wykonaniu zadań:

Zadanie 1: Modernizacja drogi nr 1330N na odcinku Pierzchały – Dąbrowa

Zadanie 2: Modernizacja drogi nr 1377N na odcinku Ułowo – Braniewo

Zadanie 3: Modernizacja drogi nr 2324N na odcinku Braniewo - Rudłowo

Zadanie 4: Modernizacja drogi nr 1320N na odcinku Krzekoty - Lelkowo

Zadanie 5: Modernizacja drogi nr 1342N na odcinku Bardyny - Łozy

Zadanie 6: Modernizacja drogi nr 1385N na odcinku Szalmia – Bemowizna 

• Zadanie Nr 1: Modernizacja drogi powiatowej nr 1330N odc. Pierzchały – Dąbrowa, dł. 

400,0 mb; szer. 5,20 mb; pow. 2 080,0 m2 – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy 

ścieralnej;

• Zadanie Nr 2: Modernizacja drogi powiatowej nr 1377N odc. Ułowo – Braniewo, dł. 500,0 

mb; szer. 5,5 mb; pow. 2 750,0 m2 – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy 

ścieralnej;

• Zadanie Nr 3: Modernizacja drogi powiatowej nr 2324N odc. Braniewo – Rudłowo, dł. 

200,0 mb; szer. 3,0 mb; pow. 600,0 m2 – roboty polegają na ułożeniu nowych warstw: 

600,0 m2 wiążącej i 600,0 m2 ścieralnej;

• Zadanie Nr 4: Modernizacja drogi powiatowej nr 1320N odc. Krzekoty – Lelkowo, dł. 

600,0 mb; szer. 5,0 mb; pow. 3 000,0 m2 – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy 

ścieralnej;

• Zadanie Nr 5: Modernizacja drogi powiatowej nr 1342N odc. Bardyny – Łozy, dł. 415,0 

mb; szer. 5,0 mb; pow. 2 075,0 m2 – roboty polegają na ułożeniu nowych warstw: 2 075,0 

m2 wiążącej i 2 075,0 m2 ścieralnej;

• Zadanie Nr 6: Modernizacja drogi powiatowej nr 1385N odc. Szalmia – Bemowizna, dł. 

750,0 mb; szer. 6,1 mb; pow. 4 575,0 m2 – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy 

ścieralnej;

• Zadanie Nr 7: Modernizacja drogi powiatowej nr 1389N odc. Dębiny – Wilczęta, dł. 470,0 

mb; szer. 5,5 mb; pow. 2585,0 m2 – roboty polegają na ułożeniu nowej warstwy 

ścieralnej.

Powierzchnia – 17 665,00 m2

Łączna długość – 3,335 mb

Wartość robót – 518 801,70 zł. brutto 



Remont dróg powiatowych polegający na wykonaniu zadań:

Zadanie 1: Modernizacja drogi nr 1330N na odcinku Pierzchały – Dąbrowa

Zadanie 2: Modernizacja drogi nr 1377N na odcinku Ułowo – Braniewo

Zadanie 3: Modernizacja drogi nr 2324N na odcinku Braniewo - Rudłowo

Zadanie 4: Modernizacja drogi nr 1320N na odcinku Krzekoty - Lelkowo

Zadanie 5: Modernizacja drogi nr 1342N na odcinku Bardyny - Łozy

Zadanie 6: Modernizacja drogi nr 1385N na odcinku Szalmia – Bemowizna 

Przed remontem Po remoncie



Naprawa nawierzchni dróg powiatowych

Droga powiatowa nr 1165N odc. Frombork (Kanał Kopernika) – Biedkowo 

Osada 

• długość 800 mb

• pow. 3680,0 m2

• w-wa wyrównawcza 150 t z betonu asfaltowego AC 16W

• w-wa MNU (mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu nieciągłym) 3680 

m2 

Droga powiatowa nr 1381N odc. Braniewo – Zawierz 

• długość  378 mb

• pow. 2268 m2

• w-wa wyrównawcza 170 t z betonu asfaltowego AC 16W

• w-wa MNU (mieszanki mineralno-asfaltowe o uziarnieniu nieciągłym) 2268 

m2

Powierzchnia – 5948 m2

Łączna długość – 1178 mb

Wartość robót – 198 086,92 zł. brutto 



Naprawa nawierzchni dróg powiatowych

Przed remontem Po remoncie



Remont  przepustu w miejscowości Tatarki ciągu drogi powiatowej nr 1348N na odc. 

Gładysze - Osiek

• rozebranie ścian betonowych 4,80 m3

• Rozebranie ścian żelbetowych 3,00 m3

• Ułożenie rury z blachy karbowanej 12,00 mb

• Betonowanie 21,30 m3

• Wykonanie ścian oporowych z kamienia 9,00 m3 

• Brukowanie skarp 21,00 m2

• Oczyszczenie rowów 10,00 mb

Wartość robót – 54 112,30 zł. brutto 



Remont  przepustu w miejscowości Tatarki ciągu drogi powiatowej nr 1348N na odc. 

Gładysze - Osiek

Przed remontem Po remoncie



Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2338N ul. Różana, nr 2344N                  

ul. Traugutta w Braniewie

Ul. Traugutta 

• Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami i 

obrzeżami

• Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm 

• Ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr. 8 cm

• Ustawienie obrzeży i krawężników 

Łączna długość – 218,00 mb

Powierzchnia – 345,00 m2

Wartość robót – 46 121,33 zł. brutto 



Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2338N ul. Różana, nr 2344N                  

ul. Traugutta w Braniewie

Przed remontem Po remoncie



Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1308N w miejscowości Wielkie Wierzno

Wykonanie chodnika:

• z kostki betonowej gr. 6 cm – 142 m2

• z kostki betonowej gr. 8 cm na zjazdach 34 m2

Długość chodnika – 111 mb

Wartość robót – 25 752,75 zł. brutto 



Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery ochronne

Zakres robót:

• Ustawienie barier stalowych ochronnych w ilości 492 mb

• Ustawienie barieroporęczy w ilości 24 mb

Wartość robót – 80 161,56 zł. brutto 


