
OPIS Z FOTOGRAFIAMI WYBRANYCH ZADAŃ WYKONANYCH  

W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH W SYSTEMIE ZLECONYM 

W 2012 ROKU  

Grudzień 2012 r. 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1158N w m. Słobity 

Przy współpracy z gminą Wilczęta 

Zakres robót:  

• ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego            

• ułożenie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betonu asfaltowego   - 

• ułożenie nawierzchni  jezdni z kostki kamiennej nieregularnej    

• ułożenie nawierzchni z kostki betonowej                                                   - 

• ułożenie nawierzchni  chodnika  z płytek ze żwirem płukanym                

• wykonanie w-wy gr. 20 cm gruntu stabilizowanego cementem               

• wykonanie w-wy gr. 15 cm gruntu stabilizowanego cementem              

• ułożenie nawierzchni  zjazdów  z bruku                                                 

• podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

• wykonanie w-wy odcinającej gr. 10 cm                                                 

• roboty ziemne – wykopy                                                                       

•  roboty ziemne – nasypy                                                                     

• ustawienie krawężnika betonowego                                                    

• ustawienie krawężnika kamiennego                                                     

• ułożenie obrzeży betonowych                                                              

 

Łączna długość – 471 mb   

 

Wartość robót – 710 029,81zł. brutto 

 

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY 

DRÓG LOKALNYCH  



Przed remontem Po remoncie 

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

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY 

DRÓG LOKALNYCH 



Naprawa i wzmocnienie pobocza drogi powiatowej nr 1154N na odcinku  

od km7+280 do km 7+752 

Zakres robót: 

• Usunięcie warstwy humusu nawiezionego gruntu z pobocza  

• Wykonanie wykopów z wywozem ziemi 

• Ułożenie warstwy odcinającej gr. 20 cm z piasku  

• Wbudowanie z zagęszczeniem walcem, warstwy podbudowy  

 

 

Łączna długość – 472 mb 

Łączna powierzchnia 566 m2 

Wartość robót – 41 496,02 zł. 

 

 



Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1352N odc. Łoźnik – Pawły w m. Wopy.  

Prace polegały na naprawie podpory mostu i zostały wykonane  

siłami własnymi. 

 

 

 

 

 



Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1352N odc. Łoźnik – Pawły w m. Wopy. Prace 

polegały na naprawie podpory mostu i zostały wykonane siłami własnymi. 

Przed remontem Po remoncie 



Naprawa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1379N Stara Pasłęka  

Prace polegały na naprawie pokładu ciągu pieszego oraz wzmocnieniu 

konstrukcji, wymianie balustrady drewnianej i zostały wykonane siłami 

własnymi. 

 

 

 

 

 



Naprawa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych betonem asfaltowym 

Droga powiatowa nr 1320N odc. Żelazna Góra – Lutkowo. 

 

 

Powierzchnia – 4 018 m2 

Łączna długość – 980 mb 

 

Wartość robót – 108 240,00 zł. brutto  

 

 



Naprawa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych betonem asfaltowym 

Przed remontem Po remoncie 



Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2348N ul. Wojska Polskiego w Braniewie  

Zakres robót: 

• Ustawienie obrzeży  betonowych 

• Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm oraz 8 cm na zjazdach na podsypce 

cementowo piaskowej  

 

Powierzchnia – 390 m2 

Łączna długość – 180 mb 

 

Wartość robót – 43 469,30 zł. brutto  

 

 



Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2348N ul. Wojska Polskiego w Braniewie  

Przed remontem Po remoncie 



Naprawa odwodnienia pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1381N na odcinku 

Braniewo – Pierzchały  

Zakres: 

• Ścinanie zawyżonych poboczy, zebranie nadmiaru ziemi na szerokości 

istniejącego pobocza  

• Naprawa rowów przydrożnych tj. oczyszczenie, pogłębienie i 

wyprofilowanie  

 

Łączna długość –  10,5 km 

 

Wartość robót – 28 283,85 zł. brutto  

 

 



Naprawa nawierzchni dróg powiatowych 

Przed remontem Po remoncie 



Ścinka poboczy oraz konserwacja rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych 

Wykaz odcinków: 

1. 1316N odc. Gronowo – Pęciszewo  

2. 1320N odc. Żelazna Góra – Lelkowo  

3. 1381N odc. Braniewo – Pierzchały  

4. 1389N odc. Wilczęta – Dębiny  

5. 1391N odc. Lipowina – Kalinowiec  

6. 1393N odc. Grzechotki – Gronówko  

7. 1399N odc. Kajnity – Nowy Dwór  

 

Zakres: 

• Ścinanie zawyżonych poboczy, zebranie nadmiaru ziemi na szerokości 

istniejącego pobocza wraz z wywozem poza pas drogowy 

• Konserwacja rowów przydrożnych tj. oczyszczenie, pogłębienie i 

wyprofilowanie rowów przydrożnych  

 

Łączna długość – 30,5 km 

Wartość robót – 81 788,55 zł. brutto  

 

 



Ścinka poboczy oraz konserwacja rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych 

Przed remontem Po remoncie 



Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery drogowe  

Dostawa wraz z ustawieniem: 

• Barier ochronnych drogowych w ilości łącznie – 296 mb 

• Barieroporęczy mostowych w ilości łącznie – 20 mb 

Demontaż barieroporęczy – 10 szt. 

 

Łączna długość – 316 mb 

 

Wartość robót – 56 161,80 zł. brutto  

 

 



Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – stalowe bariery drogowe  

Przed remontem Po remoncie 



Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej nr 1381N  

na odc. Braniewo – Zawierz  

Zakres robót: 

• Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem 

warstwy wyrównawczej 

• Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W w ilości 

720 m2 

• Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 

• Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S lub AC11S w 

ilości 720 m2 

 

Łączna powierzchnia – 720 m2 

Łączna długość – 0,12 km 

 

Wartość robót – 49 947,84 zł. brutto  

 

 



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych  

• DP nr 2324N ul. Moniuszki w Braniewie, DP nr 1377N odc. Ułowo,              

DP nr 1387N m. Szyleny, DP nr 1385N odc. Szalmia – Bemowizna,             

DP nr 1387N odc. Marcinkowo – Lubnowo, DP nr 1330N odc. Pierzchały – 

Dąbrowa, DP nr 1352N odc. Łoźnik – Kowale, DP nr 1322N odc. 

Grabowiec – Głębock, DP nr 1397N odc. Piotrowiec – Wysoka 

Braniewska, DP nr 1393N odc. Krzewno – Gronówko, DP nr 1316N odc. 

Gronowo Kalinowiec, DP nr 1332N odc. Lubnowo – Wysoka Braniewska, 

DP nr 1165N odc. Frombork – Biedkowo, DP nr 1308N odc. Baranówka – 

Wielkie Wierzno, DP nr 1397N odc. Bornity – Glebisko, DP nr 1320N odc. 

Krzekoty – Lelkowo, DP nr 1157N odc. Stare Siedlisko – Dębiny,                

DP nr 1389N odc. Dębiny – Ławki, DP nr 2355N ul. Błotna we Fromborku, 

DP nr 1399N m. Kajnity, DP nr 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie 

•  Remont polegał na ułożeniu dwóch warstw nawierzchni asfaltowej. 

Łączna długość remontowanych odcinków wynosi 8,24 km o wartości 

1 524 937,03 zł brutto.  

 

Łączna powierzchnia – 45 634,80 m2 

Łączna długość – 9,3 km 

Wartość robót – 1 524 937,03 zł. brutto  

 

 



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych  

Przed remontem Po remoncie 



NAPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI DP 1342N NA ODC. STYGAJNY - ŁOZY ORAZ  

DP 1165N NA ODC. DREWNOWO – BIEDKOWO 

Zakres robót: 

• DP 1342N odc. Stygajny – Łozy  

• oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni oraz podbudowy przed 

ułożeniem warstwy wyrównawczej 

• wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz podbudowy betonem asfaltowym 

AC 16W ścieralnej 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S lub AC 11S  

dłg 280,00 mb x 5,0 mb = 1 400,00 m2 

•  DP 1165N odc. Drewnowo - Biedkowo  

• oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  

• wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W 

• oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej 

dłg 65,00 mb 

 

Łączna powierzchnia – 1699 m2 

Łączna długość – 0,35 km 

 

Wartość robót – 1 524 937,03 zł. brutto  

 

 



Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych  

Przed remontem Po remoncie 



Zbieranie poboczy wraz z pogłębianiem rowów w ciągu drogi powiatowej nr 1387N na odc. 

Braniewo – Szyleny. Prace trwały przy współpracy z właścicielami przyległych działek. 



Prace remontowe w ciągu drogi powiatowej nr 1157N na odcinku  

Stare Siedlisko - Dębiny 

4. Zakres robót: 

4.1. Wykonanie wykopu gr. 20 cm na powierzchni 94,0 m2 z wywozem gruntu. 

4.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy. 

4.3. Ułożenie bruku na podłożu betonowym – powierzchnia 94,0 m2   

• Prace zostały zrealizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Młynary. 

Zakres: 

• pogłębianie rowów,  

• zbieranie poboczy  

• remont przepustów  

 

 



Remont nawierzchni ciągów pieszych przy współpracy z gminami Braniewo, Frombork, 

Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta, Lelkowo 

4. Zakres robót: 

4.1. Wykonanie wykopu gr. 20 cm na powierzchni 94,0 m2 z wywozem gruntu. 

4.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy. 

4.3. Ułożenie bruku na podłożu betonowym – powierzchnia 94,0 m2   

 

Materiał został dostarczony przez ZDP, gminy zapewniły wykonawstwo robót  

remontowych oraz materiały na podsypki i podbudowy.  

 

 

Koszt materiałów chodnikowych: ok 90 tyś zł 



Remont nawierzchni ulic w Braniewie:  

2331N ul. Pl. Piłsudskiego 

2335N ul. Przemysłowa 

2328N ul. PCK 

na trasie objazdu (wykon. GGDKiA) 

4. Zakres robót: 

4.1. Wykonanie wykopu gr. 20 cm na powierzchni 94,0 m2 z wywozem gruntu. 

4.2. Wyrównanie istniejącej podbudowy. 

4.3. Ułożenie bruku na podłożu betonowym – powierzchnia 94,0 m2   

 

Remont trasy objazdu został sfinansowany ze środków GDDKiA  

 

 

Koszt robót: 1 200 000,00 zł brutto 



Remont nawierzchni ulic w Braniewie:  

2331N ul. Pl. Piłsudskiego 

2335N ul. Przemysłowa 

2328N ul. PCK 

na trasie objazdu (wykon. GGDKiA) 

Przed remontem Po remoncie 



Remont nawierzchni ulic w Braniewie:  

2331N ul. Pl. Piłsudskiego 

2335N ul. Przemysłowa 

2328N ul. PCK 

na trasie objazdu (wykon. GGDKiA) 

Przed remontem Po remoncie 


