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 W roku 2013 ZDP zrealizował na drogach powiatowych szereg zadań o charakterze 

inwestycyjnym oraz prac w ramach bieżącego utrzymania dróg, ulic, ciągów pieszych i 

obiektów mostowych. Szczegółowe wykazy wykonanych robót w poniższych 

zestawieniach. Największą wykonaną inwestycją drogową jest: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1391N w miejscowości Podleśne oraz Gronówko”. 

 

Celem zrealizowanej inwestycji było wzmocnienie konstrukcji drogi i stworzenie 

bezpiecznego połączenia komunikacyjnego na terenie miejscowości Podleśne oraz 

Gronówko. Roboty zostały zaprojektowane i zrealizowane na odcinkach o bardzo złym 

stanie technicznym (wąskie, zdegradowane jezdnie o nawierzchniach brukowych i 

żużlowych, bez ciągów pieszych). W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię 

bitumiczną o szerokości 6,5 m na długości 402,0 mb w miejscowości Podleśne oraz o 

długości 1 040,0 mb w miejscowości Gronówko. Wybudowano zatokę autobusową w 

miejscowości Podleśne oraz chodnik w obu miejscowościach. Ustawione zostało nowe 

oznakowanie pionowe oraz naprawiono infrastrukturę techniczną w postaci uzupełnienia 

odcinka kanalizacji deszczowej.  

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Powiat 

Braniewski ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o 

dofinansowanie, to kwota w wysokości 1,973 mln zł, w tym  1,374 mln zł stanowi 

dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto 

samorząd Gminy Braniewo udzielił pomocy finansowej do zadania w kwocie 150 tys zł. 

Inwestycja rozpoczęła się w 2011 roku od przygotowania niezbędnych dokumentów i 

projektów. W roku 2013 poniesiono koszty w wysokości 1,86 mln zł – zrealizowano roboty 

budowlane. Wykonawcą przebudowy była firma Strabag Spółka z o.o. Pruszków. 

 

W ramach kolejnych zadań inwestycyjnych: poprawa warunków komunikacyjnych 

wykonano wyrównanie i ułożono nową warstwę ścieralną na jezdniach w ciągu 19 

odcinków dróg. 

Przy realizacji części z tych prac również pozyskano środki zewnętrzne, w ramach pomocy 

finansowej udzielonej przez: 

- Urząd Miasta i Gminy Frombork w kwocie 36,3 tys zł do zadania: ,,Poprawa warunków 

komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku”; 

- Nadleśnictwo Młynary w kwocie 30 tys zł oraz Urząd Gminy Wilczęta w kwocie 10 tys zł 

do zadania: ,,Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odc. Stare 

Siedlisko – Dębiny”. 
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Ogółem w 2013 roku wykonano nowe nawierzchnie na jezdniach dróg o długości 8,4 

km.  

 

Ponadto wykonano szereg innych, mniejszych zadań na drogach i mostach powiatowych, 

w tym m.in: 

- remonty nawierzchni ciągów pieszych (realizowane przy współpracy z Gminami i 

Miastami); 

- bieżące naprawy nawierzchni dróg i ulic; 

- naprawę nawierzchni brukowej jezdni w ciągu ulicy Rynek w Pieniężnie (przy 

współpracy z samorządem Miasta i Gminy Pieniężno); 

- profilowanie dróg gruntowych; 

- ścinanie poboczy dróg; 

- profilowanie rowów przydrożnych; 

- wycinka krzaków i usuwanie oraz sadzenie drzew; 

- uzupełnianie, wymiana i odnowa oznakowania pionowego i poziomego; 

- remonty uszkodzeń w obiektach mostowych; 

- remonty przepustów pod drogami; 

- czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników; 

- zimowe utrzymanie dróg i ulic; 

oraz wiele innych prac utrzymaniowych. 

 

Oprócz robót widocznych na drogach i mostach, ZDP prowadzi szereg czynności 

administracyjnych, związanych z ustawowymi obowiązkami zarządcy drogi, takimi jak 

m.in.: 

 kontrola stanu technicznego dróg i obiektów mostowych;  

 wykonywanie systematycznych objazdów i przeglądów obiektów budowlanych, 

jakimi są drogi publiczne i mosty, oraz przeglądy oznakowania i organizacji ruchu 

na tych drogach; 

 wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcia pasa drogowego, na lokalizację 

zjazdów i urządzeń obcych; 

 uzgadnianie projektów i planów zagospodarowania terenów przy drogach 

publicznych; 
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 opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami do dofinansowania 

planowanych inwestycji ze środków unijnych i innych środków zewnętrznych a 

następnie rozliczenia wykonanych inwestycji; 

 opracowanie planów inwestycyjnych, remontowych i finansowych, dotyczących 

rozwoju i utrzymania sieci dróg powiatowych; 

 przeglądy stanu technicznego zadrzewienia przydrożnego, uzyskiwanie zgody na 

wycinkę drzew, prowadzenie procedur związanych z pozyskiwaniem decyzji na 

zniszczenie gatunków chronionych na drzewach przydrożnych. 

 

  

 

 

      DYREKTOR 

           Wojciech Skiba  
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WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 

NA DZIEŃ 31-12-2013 

W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE 
 

 

 Na dzień 31-12-2013 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał wydatki w wysokości 

93,31 % w stosunku do planu  

 planowane wydatki – 7 014 918,00 zł  

 poniesione wydatki – 6 545 781,82 zł 

  

 Działania związane z realizacją wydatków obejmowały m.in.; zakup materiałów do bieżącego i 

zimowego utrzymania dróg, zakup paliw do sprzętu drogowego, zakup usług związanych z wynajęciem 

sprzętu do bieżącego i zimowego utrzymania dróg, naprawy i konserwacja sprzętu i bazy ZDP. 

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW NA DZIEŃ 31-12-2013 

Rozdział Paragraf Wyszczególnienie nazwa wg klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie % 

60014  
Wynagrodzenia  - płace i pochodne wg 

paragrafów 4010, 4040, 4110, 4120, 4170  
1 191 937,00 zł 1 191 837,30 zł 99,99 

60014 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup 

materiałów do bieżącego i zimowego 

utrzymania oraz remontów dróg i mostów, 

paliw do sprzętu drogowego, części etc. 

1 280 510,00 zł 1 244 299,28 zł 97,17 

60014 4260 Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) 40 956,00 zł 40 960,30 zł 100,01 

60014 4270 

Zakup usług remontowych w tym prace zlecone 

w zakresie remontów dróg i mostów, naprawa i 

konserwacja sprzętu drogowego 

398 361,00 zł 397 242,98 zł 99,72 

60014 4300 

Zakup usług pozostałych w tym usługi zlecone 

w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania 

oraz remontów dróg i mostów 

597 422,00 zł 437 668,02 zł 73,26 

60014 4390 
Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz, opinii 
158 800,00 zł 134 740,01 zł 84,85 

60014  

Pozostałe wydatki w ramach paragrafów 3020, 

4140, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 

4440, 4480, 4500, 4520, 4590, 4700 

126 353,00 zł 119 572,59 zł 94,63 

60014 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 328 482,00 zł 1 118 674,53 zł 84,21 

60014 6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 

środki unijne 
1 374 366,00 zł 1 355 503,86 zł 98,63 

60014 6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 

środki własne 
517 731,00 zł 505 282,95 zł 97,6 

600-60014     Drogi publiczne powiatowe – ogółem 7 014 918,00 zł 6 545 781,82 zł 93,31 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka Rutkowska- Nawrocka 

Główna Księgowa 

 



Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I REALIZACJI BUDŻETU 2013 ROK  str 6 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW  

PONIESIONYCH DO 31-12-2013  

WG PARAGRAFÓW BUDŻETOWYCH 

 

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 

 

1) Zakup materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów  733 383,87 zł 

 w tym zakup materiałów tj. 

◦ dostawa soli drogowej do zud     84 892,64 zł 

◦ dostawa kruszywa drobnego do zud     35 304,76 zł 

◦ dostawa znaków i tablic drogowych     27 064,30 zł 

◦ dostawa betonowych elementów drogowych    78 612,50 zł 

◦ dostawa emulsji asfaltowej    308 849,47 zł 

◦ dostawa kruszywa 2/5 mm i 5/8 mm    50 799,00 zł 

◦ dostawa masy mineralno – bitumicznej na gorąco    56 678,40 zł 

◦ dostawa masy mineralno – asfaltowej na zimno    17 712,00 zł 

2) Części zamienne do sprzętu drogowego        91 168,83 zł 

3) Paliwo do sprzętu drogowego       305 107,42 zł 

4) Wyposażenie           36 399,17 zł 

5) Części zamienne dotyczące bazy        15 285,69 zł 

6) Pozostałe (mat. biurowe, środki czystości, BHP, prenumeraty etc.)    16 323,61 zł 

7) Węgiel            46 630,69 zł 

 

  Razem wydatki w paragrafie 4210          1 244 299,28 zł 

 
 

 

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych 

 

1) Usługi zlecone w zakresie remontów dróg i mostów    319 866,15 zł 

 w tym na podstawie zawartych umów; 

◦ umowa nr 19/2013 na kwotę 110 232,21 zł – 

naprawa kolein betonem asfaltowym w ciągu dróg 

powiatowych, 

◦ umowa nr 23/2013 na kwotę 28 899,99 zł – remont 

chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337N ul. 

Grota Roweckiego w Braniewie, 

◦ umowa nr 38/2013 na kwotę 127 125,17 zł – 

naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 

nr 1165N na odc. Drewnowo – Biedkowo Osada, 

◦ umowa nr 30/2013 na kwotę 20 520,00 zł – remont 

drogi powiatowej nr 2379N ul. Rynek w Pieniężnie, 

2) Remonty pomieszczeń i budynków        31 660,20 zł 

3) Remonty i konserwacje sprzętu drogowego       43 905,23 zł 

4) Pozostałe remonty i konserwacje          1 811,40 zł 

 

  Razem wydatki w paragrafie 4270   397 242,98 zł 

 



Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I REALIZACJI BUDŻETU 2013 ROK  str 7 

 

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych 

 

1) Usługi zlecone w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów 387 577,88 zł 

 w tym; 

◦ usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg    86 985,39 zł 

◦ utrzymanie czystości ulic i chodników we Fromborku  

i Pieniężnie       126 499,02 zł 

◦ kruszenie płyt betonowych z rozbiórki     21 425,99 zł 

◦ nasadzenia drzew        29 808,00 zł 

◦ ścinanie i profilowanie poboczy      38 794,20 zł 

◦ koszenie traw          2 893,32 zł 

◦ usługi równiarką        17 183,11 zł 

2) Ochrona mienia – monitoring pomieszczeń       1 180,80 zł 

3) Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków i usługi kominiarskie       7 272,20 zł 

4) Usługi pocztowe i kurierskie         3 961,88 zł 

5) Przeglądy samochodów          7 789,70 zł 

6) Pozostałe usługi        29 885,56 zł 

 

Razem wydatki w paragrafie 4300         437 668,02 zł 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka Rutkowska- Nawrocka 

Główna Księgowa 
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WYKONANIE PLANU DOCHODÓW  

NA DZIEŃ 31-12-2013 

W ZARZADZIE DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE 

 
Na dzień 31-12-2013 roku Zarząd Dróg Powiatowych wykonał dochody w wysokości 114,50 % w stosunku 

do planu: 

8) planowane dochody – 258 736,00 zł; 

9) wykonane dochody  – 296 253,10 zł 

 

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW NA DZIEŃ 31-12-2013 

Rozdział Paragraf 
Wyszczególnienie nazwa wg klasyfikacji 

budżetowej 
Plan  

Wykonanie na 

31-12-2013r. 
% 

60014 0690 Wpływy z różnych opłat 58 100,00 zł 58 368,38 zł 100,46 

60014 0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

93 877,00 zł 104 747,54 zł 111,58 

60014 0870 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
500,00 zł 500,00 zł 100 

60014 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 zł 1 716,51 zł 143,04 

60014 0970 Wpływy z różnych dochodów 105 059,00 zł 130 920,67 zł 124,62 

600-60014     Drogi publiczne powiatowe – ogółem 258 736,00 zł 296 253,10 zł 114,5 

 
Działania związane z realizacją dochodów: 

 Wpływy z opłat za udzielone zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wyniosły 58 368,38 zł,  

 Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie w roku 2013 miał podpisane następujące umowy: 

1. Umowa najmu z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zawarta na czas 

nieokreślony – lokal użytkowy o powierzchni 373,31 m² w budynku przy ul. Królewieckiej 55 w 

Braniewie oraz plac postojowy o powierzchni 300 m² na potrzeby Kolejowych Przejść 

Granicznych. 

2. Umowa najmu z Usługi Geodezyjne Marek Wiśniewski zawarta jest na czas nieokreślony – 

pomieszczenie biurowe o powierzchni 17,92 m² z przeznaczeniem na biuro. 

3. Umowa najmu z KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne sp. z o. o. Warszawa zawarta do 

31-01-2015 r. – pomieszczenie magazynowe o powierzchni 14,6 m². 

4. Umowa dzierżawy z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Budowlanych KAJA Katarzyna 

Janeczek Milejewo zawarta do 18-08-2016 r. - plac postojowy o powierzchni o powierzchni 700 

m². 

5. Umowa dzierżawy z MATCOM Marcin Ziółek Szczytno zawarta do 10-09-2016 r. - 

powierzchnia komina stalowego kotłowni (umieszczenie anten) o powierzchni 0,6 m². 

 Zezłomowano samochód Polonez Truck – za złom uzyskano kwotę 500,00 zł,  

 Na podstawie zawartych umów Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie otrzymano refundację 

wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w 

ramach prac interwencyjnych w wysokości 73 409,73 zł, 

 Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych wyniosły   

56 676,39 zł, 

 

Opracowała: Agnieszka Rutkowska- Nawrocka 

Główna Księgowa 
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INFORMACJA  O ZATRUDNIENIU W 2013 R. 

 

 

1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r.   -   29 osób  - 28,50  etatów 

    (sprzątaczka zatrudniona na 1/2  etatu) 

    w tym: 

    a) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony -  24 osoby 

    b) pracownicy zatrudnieni na czas określony -    5 osób 

 

2. Przeciętne  zatrudnienie w 2013 r.              -         30,17 osób  -  29,67 etatów 

        

3. W  ramach prac interwencyjnych zatrudniliśmy: 

 

     -  1 specjalistę d/s utrzymania  dróg i mostów – od 01.06.2012 r.  na okres dwóch lat, 

     -  4 palaczy c.o. na sezon zimowy, 

     -  5 osób na stanowisku robotnika drogowego – od 01.04.2013 r. do 30.11.2013 r. 

 

 

4. Bezrobotni odbywający staż : 

 

     1)  w charakterze pracownika biurowego w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów  

           

          -  2 osoby w okresie od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r. 

 

     2) na stanowisku robotnika drogowego 

         

          - 8 osób  w  okresie  od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r. 

          - 3 osoby w okresie  od 01.09.2013 r. do 30.11.2013 r. 

 

     3) na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych 

         

          - 2 osoby w okresie od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r. 

          - 2 osoby w okresie od 12.11.2012 r. do 11.05.2013 r. 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Grażyna Hofman 

Starszy specjalista ds. pracowniczych i finansowych  
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WYBRANE ROBOTY WYKONANE NA SIECI DRÓG I MOSTÓW 

W ROKU 2013 SIŁAMI WŁASNYMI ZDP 

 

LP ASORTYMENT ROBÓT  
JEDN. 
MIARY 

WYKONANE ROBOTY 

ILOŚĆ WART. 

NAWIERZCHNIE  

1 Remont cząstkowy nawierzchni 

grysami i emulsją km/m2 573 29868 491328,04 

masą bitumiczną na goraco km/m2 1,333 1787 64872,6 

masą bitumiczną na zimno  km/m2 120 145 277,12 

remont nawierzch. brukowych, tłucz. m2 1515 22036,3 

zasypywanie głęb. Wyboi kruszywem  m2 228 1400 

2 Poszerzenie konstrukcji drogi  km/m2 0,4 200 800 

3 Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych  km 49,75 26763,4 

4 Likwidacja przełomów z wymianą gruntu Mg 6,5 0 

5 
Czyszczenie nawierzchni jezdni i 

chodników 
mb 611884 155911 

POBOCZA, CHODNIKI  

6 Budowa chodników  m2 28 0 

7 Remont chodników  m2 2022,5 56251,29 

8 Uzupełnienie poboczy  km/m2 17,5 17000 28845,54 

9 Ścinanie poboczy  km/m2 39,65 70194,2 14756,35 

ODWODNIENIE 

10 Renowacja rowów  km 8,8 23706,6 

11 Budowa i przebud. przepustów pod zjazd. szt/mb 1 12 1500 

12 Czyszczenie przepustów i studzienek  szt 7 1200 

13 Rowki odwadniające w poboczach  szt 2 72 

OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH  

14 Oznakowanie poziome 

linie segregacyjne i krawędziowe  m2 15 1000,48 

przejścia dla pieszych  szt/m2 44 546 5206,9 

15 Znaki drogowe pionowe  

wymiana i ustawienie nowych  szt 303 31258,9 

poprawa oznakowania  szt 408 1250 

16 Ustawienie i naprawa barier ochronnych  mb 90 8654,9 
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ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ 

17 Zadrzewienie 

sadzenie drzew  szt 806 30312,99 

wycinka drzew  szt 479 24915,85 

pielegnacja zadrzewienia  szt 5125 2329,06 

18 Frezowanie pni  szt 143 5548,78 

19 Wycinka krzaków  km/m2 101,7 330900 13468,98 

20 Koszenie traw i chwastów z poboczy  km/m2 965,1 869590 17543,58 

RAZEM  
najważeniejsze roboty drogowe 2013 

wykonane siłami własnymi 
zł - - 1031210 

MOSTY 

1 
Utrzymanie czystości na obiektach 

mostowych  

szt 13 
558,72 

m2 2255 

2 Przeglady obiektów mostowych szt 32 14218,8 

3 
Inwentaryzacja/ekspertyza obiektów 

mostowych  
szt 22 15424,2 

7 Konserwacja i remont poręczy mb 139 1956 

8 Bieżące utrzymanie przepustów  
szt 3 

1965,57 
mb   

RAZEM  
najważeniejsze roboty mostowe 2013 

wykonane siłami własnymi 
zł - - 34123,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzili:  

1. Jerzy Piaszczyński- Kierownik Robót 

2. Krzysztof Dzięgielewski- Starszy referent ds. utrzymania dróg 
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Wykaz odcinków ciągów pieszych przy drogach powiatowych 

wyremontowanych w 2013 roku przy współpracy z samorządami miast i gmin  

 

Lp.  Gmina  DP Odcinek  m2 km Wartość  

1 Płoskinia  1332N m. Tolkowiec 80 0,05 4 976,20 

2 Frombork  2372N ul. Szkolna  303 0,115 10 182,51 

3 Pieniężno 2376N ul. Królewiecka 289 0,204 10 742,17 

4 Lelkowo  1397N  m. Wyszkowo 699 0,639 29 164,81 

RAZEM  1 371 1,01 55 065,69 

 

 

Wartość remontu chodników obejmuje koszt elementów betonowych (kostka, płytki, krawężniki, 

obrzeża). Pozostałe koszty materiałów i koszt wykonania robót w ramach współpracy poniosły w/w 

Gminy. 

 

 

 

 

 

Sporządził: Krzysztof Dzięgielewski 

Starszy referent ds. utrzymania dróg 
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Najważniejsze inwestycje wykonane w 2013 roku: 

 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N w miejscowości Podleśne oraz 
Gronówko (zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2008 – 2013). Wykonano m.in.: 
 

W miejscowości Podleśne: 

 ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego - 2.613,0 m2  

 ułożenie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betonu asfaltowego - 2.613,0 m2  

 ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - 628,5 m2 

 wykonanie w-wy gr. 15 cm gruntu stabilizowanego cementem - 3.317,3 m2 

 ułożenie nawierzchni  z bruku - 422,9  m2 

 podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

 wykonanie w-wy odcinającej gr. 10 cm - 628,5 m2 

 roboty ziemne – wykopy  - 1.768,46 m3 

 ustawienie krawężnika betonowego - 1.056,5 mb 

 ułożenie obrzeży betonowych - 346,2 mb 
 
W miejscowości Gronówko: 

 ułożenie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego - 6.850,0  m2  

 ułożenie podbudowy zasadniczej grubości 7 cm z betonu asfaltowego - 6.930,0 m2  

 ułożenie nawierzchni z kostki betonowej  - 6.930,0  m2 

 wykonanie w-wy gr. 15 cm gruntu stabilizowanego cementem - 7.425,0  m2 

 ułożenie nawierzchni  zjazdów  z bruku - 415,0  m2 

 podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 wykonanie w-wy odcinającej gr. 10 cm - 715,2  m2 

 roboty ziemne – wykopy  - 3.868,04   m3 

  roboty ziemne – nasypy - 52,5  m3  

 ustawienie krawężnika betonowego  - 1219,2 mb 

 ułożenie obrzeży betonowych - 336,3 mb 
 

2. Naprawa kolein betonem asfaltowym w ciągu dróg powiatowych:  
a) Droga powiatowa nr 1161N odc. Spędy – Dobry (dłg. 345 mb, powierzchnia 

1380,00 m2) 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 
wyrównawczej 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16P lub AC 16W w 
ilości 69 Mg, średnio 50 kg/m2 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w 
ilości 1380 m2 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S lub AC 11S w ilości 
138,0 Mg, 1380 m2 przy grubości średnio 4 cm 
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b) Droga powiatowa nr 1308N odc. Baranówka – Wielkie Wierzno (dłg. 252 mb, 

powierzchnia 958,00 m2) 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 
wyrównawczej  

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16P lub AC 16W w 
ilości 47 Mg, średnio  50 kg/m2 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w 
ilości 958,0 m2 

 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S lub AC 11S w ilości 
96,0 Mg, 958 m2 przy grubości średnio 4 cm 

 
3. Poprawa warunków komunikacyjnych na wybranych odcinkach dróg 

powiatowych poprzez wykonanie naprawy nawierzchni: 
Zadanie nr 1 
Droga nr 1393N Krzewno – Gronówko. 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

2 500,0 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 2 500,00 m2 
Zadanie nr 2 
Droga nr 1393N m. Grzechotki (bruk). 
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

1 036,00 m2 
c) wykonanie warstwy wyrównawczej  betonem asfaltowym AC 11W z transportem 

(średnio 50 kg/m2)  w ilości - 1 036,00 m2 
d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 1 036,00 m2 
Zadanie nr 3 
Droga nr 1393N Omaza – Żelazna Góra 
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

674,00 m2 
c) wykonanie warstwy wyrównawczej  betonem asfaltowym AC 11W z transportem 

(średnio 50 kg/m2) w ilości -  674,00 m2 
d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 674,00 m2 
Zadanie nr 4 
Droga nr 1320N Lutkowo - Siekiera 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

458,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 458,00 m2 
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Zadanie nr 5 
Droga nr 1320N skrzyżowanie DP Nr 1320N z  DP Nr 1397N (Siekiera) 
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

442,00 m2 
c) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonem asfaltowy AC 11W m z transportem 

(średnio 50 kg/m2)  w ilości - 442,00 m2 
d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 442,00 m2 
Zadanie nr 6 
Droga nr 1397N Piele – Zagaje  
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 

500,0 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości 500,00 m2 
Zadanie nr 7 
Droga nr 1322N Piele - Grabowiec 
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

750,00 m2 
c) wykonanie warstwy wyrównawczej  betonem asfaltowym AC 11W  z transportem 

(średnio 50 kg/m2)  w ilości - 750,00 m2 
d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 750,00 m2 
Zadanie nr 8 
Droga nr 1324N Młynowo – Jarzeń 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

892,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 892,00 m2 
Zadanie nr 9 
Droga nr 1352N m. Łoźnik 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 

1 995,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 1 995,00 m2 
Zadanie nr 10 
Droga nr 2376N Pieniężno ul. Królewiecka 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 

1 280,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 1 280,00 m2 
Zadanie nr 11 
Droga nr 2374N Pieniężno ul. Cmentarna  
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 

1 060,00 m2 



Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I REALIZACJI BUDŻETU 2013 ROK  str 17 

 

c) wykonanie warstwy wyrównawczej  betonem asfaltowym AC 11W  z transportem 
(średnio 50 kg/m2) w ilości -  1 060,00 m2  

d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 
transportem w ilości - 1 060,00 m2 

Zadanie nr 12 
Droga nr 1314N m. Rogity 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

1 000,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości -1 000,00 m2 
Zadanie nr 13 
Droga nr 1314N m. Świętochowo 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 

1 500,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 1 500,00 m2 
Zadanie nr 14 
Droga nr 1387N Szyleny - Brzeszczyny 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

1 752,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 1 752,00 m2 
Zadane nr 15 
Droga nr 1397N Bornity – Glebiska  
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

1219,00 m2 
c) wykonanie warstwy wyrównawczej  betonem asfaltowym AC 11W  z transportem 

(średnio 50 kg/m2) w ilości - 1 219,00 m2  
d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 1 219,00 m2 
Zadanie nr 16 
Droga nr 1330N Chruściel – Dąbrowa 
a) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości 5 

000,00 m2 
b) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 5 000,00 m2 
Zadanie nr 17 
Droga nr 1381N Braniewo – Zawierz 
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy wiążącej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

1 260,00 m2 
c) wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm betonem asfaltowym AC 11W  z transportem 

w ilości – 1 260,00 m2  
d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 1 260,00 m2 
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Zadanie nr 18 
Droga nr 1326N Szarki - Sówki 
a) oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 

wyrównawczej  
b) oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 

860,00 m2 
c) wykonanie warstwy wyrównawczej  betonem asfaltowym AC 11W  z transportem 

(średnio 50 kg/m2) w ilości - 860,00 m2  
d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 

transportem w ilości - 860,00 m2 
 

4. Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1165N na odc. 
Drewnowo-Biedkowo Osada: 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni przed ułożeniem warstwy 
wyrównawczej  

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości – 
2 180,0 m2 

 wykonanie warstwy wyrównawczej  betonem asfaltowym AC 11W z transportem 
(średnio 75 kg/m2)  w  ilości – 2 180,0 m2 

 wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 11S) z 
transportem w ilości - 2 180,0 m2 
 

5. Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odc. Stare 
Siedlisko-Dębiny: 

 oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni brukowej i zniszczonej 
nawierzchni bitumicznej przed ułożeniem warstwy podbudowy w ilości - 1 465,00m2 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości - 
1 465,00 m2 

 wykonanie - profilowanie podbudowy istniejącej nawierzchni betonem AC 16P (śr 
gr. 4 cm, mim 3cm) z transportem w - ilości 73,25 t.  

 wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S z transportem 
w ilości - 1 465,00 m2 
 

6. Remont drogi powiatowej nr 2379N ul. Rynek w Pieniężnie (długość 130mb): 

 Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej w ilości 900,0 m2 

 Rozebranie i przełożenie krawężnika kamiennego w ilości 30 mb  

 Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego  

 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża  

 Ułożenie kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki  

 Regulacja kratek odwadniających  

 Regulacja studni 
 

7. Remont chodników na terenie powiatu Braniewskiego: 
a) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1332N m. Tolkowiec w ilości 50 mb, 

80m2 – współpraca z Urzędem Gminy Płoskinia  
b) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2372N ul. Szkolna w Braniewie -  ilość 

115 mb, 303 m2 – współpraca z Urzędem Miasta i Gminy we Fromborku  
c) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie    

w ilości 204 mb, 289m2 – współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Pieniężno  
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d) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1397N m. Wyszkowo w ilości 639 mb, 
699m2 – współpraca z Urzędem Gminy Lelkowo 

e) remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2337N ul. Grota Roweckiego w 
Braniewie w ilości 205 m2.  

Opis robót: 

 Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika wraz krawężnikami drogowymi i 
obrzeżami.   

 Przygotowanie podłoża (koryta) pod warstwy konstrukcyjne chodnika. Wywóz ziemi  

 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości warstwy 10 cm w ciągu chodnika 
i na zjazdach                . 

 Wykonanie remontu chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm  

 Ułożenie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej 8 cm szarej, prostokątnej na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm  

 Ustawienie obrzeża betonowego gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 z 
cementową ławą żwirową wzdłuż chodnika  

 Ustawienie betonowego krawężniaka drogowego na podsypce cementowo- 
piaskowej 1:4 z cementową ławą żwirową wzdłuż chodnika 
 

8. Wykonanie poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowych 
nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku: 

 regulacja krawężników drogowych – 10mb. 

 regulacja wysokości studni kanalizacyjnych - 25szt. 

 regulacja wysokości zaworów - 10szt. 

 regulacja wysokościowa wpustów deszczowych - 10szt. 

 regulacja wysokości studni telekomunikacyjnych - 1szt. 

 budowa wpustów deszczowych 3 szt. wraz z przykanalikami 1,5 m z rur PP 160 

 frezowanie nawierzchni w miejscach włączeń i nierówności lokalnych - 1szt. 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W, w miejscach 
największych nierówności w ilości ok. 50,0 Mg, średnio 50kg/m2 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed ułożeniem warstwy ścieralnej w ilości: 
240mb x 6,3mb = 1 512,0 m2 

 cienka warstwa ścieralna „na gorąco” z mieszanki mineralno – bitumicznej o 
nieciągłym uziarnieniu 0/8 mm grubości min. 2 cm w ilości ok.: 1 512,0 m2 
 

9. Naprawa uszkodzeń w nawierzchni bitumicznej DP nr 2316N ul. Kościelna w 
Braniewie (współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w 
Braniewie): 

 Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym na gorąco 
AC11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni (gr. 4 cm) – w ilości 
200m2  

 
10. Konserwacja rowów przydrożnych w ciągu drogi powiatowej nr 1310N odc. 

Różaniec-Klejnowo: 

 Mechaniczne wykonywanie prac związanych z konserwacją rowów przydrożnych z 
wywozem nadmiaru ziemi w ilości 2,73 km  
 

11. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zebranie nadmiaru ziemi i 
profilowanie w ilości 16 km  
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SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ZADAŃ, W RAMACH KTÓRYCH 

WYKONANO W ROKU 2013 NOWE NAWIERZCHNIE DRÓG 

  
Nazwa zadania - wykaz odcinków na których wykonano w 2013 

roku nową nawierzchnię jezdni 

wartość 
zadania  

tys zł 

Długość 
odcinka  

km 

1 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N 
Krzewno–Gronówko 

81,426 0,600 

2 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N m. 
Grzechotki (bruk) 

48,754 0,259 

3 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N Omaza–
Żelazna Góra 

33,443 0,161 

4 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1320N 
Lutkowo–Siekiera 

15,537 0,106 

5 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1320N skrz. 
1320N-1397N (Siekiera) 

21,453 0,045 

6 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1397N Piele–
Zagaje 

17,638 0,100 

7 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1322N Piele–
Grabowiec  

38,321 0,169 

8 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1324N 
Młynowo–Jarzeń 

32,564 0,223 

9 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1352N m. 
Łoźnik 

65,420 0,475 

10 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2376N ul. 
Królewiecka w Pieniężnie  

42,493 0,190 

11 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2374N ul. 
Cmentarna w Pieniężnie  

52,880 0,212 

12 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1314N m. 
Rogity 

32,423 0,200 

13 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1314N m. 
Świętochowo  

48,376 0,500 

14 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1387N Szyleny–
Brzeszczyny 

56,848 0,438 

15 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1397N Bornity–
Glebiska 

59,045 0,265 

16 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1381N 
Braniewo–Zawierz 

76,591 0,210 

17 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1326N Szarki–
Sówki 

42,883 0,275 

18 
Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1157N na odc. Stare Siedlisko - 
Dębiny 

78,565 0,366 

19 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2363N ul. 
Mickiewicza we Fromborku 

72,587 0,240 

20 Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1161N odc. Spędy-Dobry 65,195 0,345 

21 
Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Baranówka-Wielkie 
Wierzno 

45,038 0,252 

22 Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko  1 820,350 1,442 

23 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1330N odc. 
Dąbrowa- Czosnowo 

197,429 0,777 

24 
Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1165N odc. Drewnowo- 
Biedkowo Osada 

127,125 0,490 

Razem: 3 172,382 8,339 



Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ I REALIZACJI BUDŻETU 2013 ROK  str 21 

 

Opis i dokumentacja fotograficzna najważniejszych robót 

wykonanych w 2013 roku w ciągu dróg powiatowych: 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko: 

 

 

DP Nr1391N m. Podleśne - przed wykonaniem 

 

 

DP Nr1391N m. Gronówko - przed wykonaniem 
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DP Nr 1391N m. Podleśne - po wykonaniu 

 
DP Nr 1391N m. Gronówko - po wykonaniu 

 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko układanie nawierzchni jezdni 
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Pozostałe inwestycje i najważniejsze roboty w 2013 roku: 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko układanie nawierzchni jezdni 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko stabilizacja warstw podbudowy 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1391N m. Podleśne oraz Gronówko układanie warstw konstrukcji jezdni 
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Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1161N odc. Spędy-Dobry 

 
Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1165N odc. Drewnowo- Biedkowo Osada 

 
Wyrównanie kolein betonem asfaltowym, podczas realizacji zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych  

w ciągu drogi powiatowej nr 1330N odc. Dąbrowa- Czosnowo  
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Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1352N m. Łoźnik 

 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1381N Braniewo–Zawierz 

 

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1387N Szyleny–Brzeszczyny 
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Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N m. Grzechotki (bruk) 

 

 

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1393N Krzewno–Gronówko 

 

Układanie warstwy wyrównawczej w ramach zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych  

w ciągu drogi powiatowej nr 1397N Bornity–Glebiska 
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Frezowanie nawierzchni podczas realizacji zadania Poprawa warunków komunikacyjnych  

w ciągu drogi powiatowej nr 2363N ul. Mickiewicza we Fromborku 

 

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2374N ul. Cmentarna w Pieniężnie 

 

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2376N ul. Królewiecka w Pieniężnie 
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Naprawa poboczy betonem asfaltowym DP nr 1154N odc. Słobity- granica powiatu 

 
Naprawa uszkodzeń nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu DP nr 1171N 

 
Naprawa kolein w ciągu drogi powiatowej nr 1308N odc. Baranówka-Wielkie Wierzno 
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Odnowa i konserwacja rowów przydrożnych odc. DP nr 1310N Klejnowo- Różaniec 

 

 
Umocnienie poboczy DP nr 1314N odc. Braniewo- Rogity 

 
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1320N Lutkowo–Siekiera 
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Poprawa odwodnienia- ścinanie zawyżonych poboczy przy drogach powiatowych 

 
Chodnik w ciągu DP 1387N w m. Tolkowiec wykonany przy współpracy z UG Płoskinia 

 
Zniszczenia na nawierzchniach dróg gruntowych- przed profilowaniem równiarką 
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Poprawki wykonane w ramach gwarancji jakości przez wykonawcę robót w ciągu DP 1346N odc. Radziejewo- Lechowo 

 
Wycinka krzaków z poboczy i rowów przy drogach powiatowych 

 

 
Pielęgnacja zadrzewienia, usuwanie suchych i naruszających skrajnię drogi konarów 
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Wycinka, usuwanie drzew przydrożnych 

 

Zbieranie i wywóz nadmiaru ziemi z poboczy drogi brukowej w m. Jachowo 

 

 

 
Oznakowanie pionowe drzew w skrajni drogi powiatowej nr 1391N 
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Ustawienie barier ochronnych sprężystych nad przepustem – DP 1391N 

 

Oczyszczenie rowów i umocnienie pobocza DP 1397N odc. Piotrowiec- Wyszkowo 

 

Przepust w ciągu DP 1397N Wyszkowo zniszczony, do odbudowy w 2014 roku  
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z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa na likwidację skutków klęsk żywiołowych 

 

 

Zniszczone oznakowanie pionowe- do wymiany 

 

Zajęcia pasa drogowego na czas usuwania awarii przez właścicieli urządzeń obcych 
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Bieżące naprawy ubytków w nawierzchniach jezdni grysami i emulsją 

 

Naprawa uszkodzeń nawierzchni jezdni ul. Kościelnej w Braniewie wykonana przy współpracy z MPEC Sp. z o.o. 

 

Utrzymanie czystości, sprzątanie dróg powiatowych- ulic na terenie miast 

 

Wykonanie podbudowy pod remontowany chodnik na ul. Grota Roweckiego w Braniewie 
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Remont ciągu pieszego na ul. Aleja Wojska Polskiego w Braniewie 

 

Remont chodnika na ul. Szkolnej we Fromborku (przy współpracy z UMiG Frombork) 

 

 

 

Remont chodnika na ul. Królewieckiej w Pieniężnie (przy współpracy z UMiG Pieniężno) 
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Naprawa nawierzchni brukowej jezdni ul. Rynek w Pieniężnie (przy współpracy z UMiG Pieniężno) 

 

 

Naprawa nawierzchni parkingu na terenie Starostwa Powiatowego 

 

 

Naprawa placu na terenie bazy ZDP 
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Nasadzenia drzew- wykonanie obowiązku wynikającego z decyzji na usunięcia drzew przydrożnych 

 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
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Analiza trendu- porównanie roku 2013 z ubiegłymi latami finansowania sieci dróg powiatowych 

 

 

 

 

Informacja ogólna o wykonanych nowych nawierzchniach  

w ciągu dróg powiatowych  

w latach 1999- 2013  

 

 

 

ogółem 
wydatki 

inwestycyjne

wydatki 

pozostałe
ogółem

wykonane w 

ramach 

inwestycji

wykonane w 

ramach 

bieżącego 

utrzymania

rok 1999 1,46 0,005 1,455 3,743 0,000 3,743

rok 2000 1,78 0,033 1,747 6,360 0,000 6,360

rok 2001 2,69 0,300 2,390 9,536 2,355 7,181

rok 2002 1,97 0,117 1,853 3,388 0,000 3,388

rok 2003 1,85 0,000 1,850 4,759 0,000 4,759

rok 2004 1,58 0,000 1,580 0,215 0,000 0,215

rok 2005 1,93 0,030 1,900 0,729 0,000 0,729

rok 2006 1,94 0,000 1,940 0,000 0,000 0,000

rok 2007 2,32 0,411 1,909 1,443 0,991 0,452

rok 2008 4,17 1,056 3,114 15,800 1,830 13,970

rok 2009 7,09 3,513 3,577 24,582 12,416 12,166

rok 2010 8,36 0,899 7,461 32,893 2,900 29,993

rok 2011 17,45 13,966 3,484 21,781 20,123 1,658

rok 2012 5,91 2,382 3,528 12,777 11,630 1,147

rok 2013 6,55 2,979 3,571 8,339 7,252 1,087

razem 67,05 25,691 41,359 146,345 59,497 86,848

średnio 

rocznie 4,47 1,713 2,757 9,756 3,966 5,790

Rok

budżet ZDP [mln zł] nowe nawierzchnie dróg [km]
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