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ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ POWIAT LIMANOWSKI W 2020 ROKU W RAMACH 

FUNDUSZU  DRÓG SAMORZĄDOWYCH  

Dzięki uzyskanemu przez Powiat Limanowski  w roku 2019  dofinansowaniu ze środków 

budżetu państwa w ramach programu pomocowego Fundusz Dróg Samorządowych, Powiat 

Limanowski w roku 2020  zrealizował  4-y następujące zadania drogowe: 

 

 

 

Lokalizacja zadań zrealizowanych w 2020 roku 



 

Zadanie nr 1 

   

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna –Wilczyce w km od 0+200,00 do 

km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00; od km  2+363,00  do km 3+331,00               

w miejscowości Mszana Górna / Łętowe – Powiat Limanowski ” na odcinku o łącznej 

długości  2,9 km   

   

Zakres zadania obejmował:  

     -  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do KR -3         

     -   wzmocnienie pobocza drogi,  

     - wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i  oświetleniem drogowym w km  

        0+200 - 1+316 ( dł. 1 116 mb)   

     - likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego, 

     -  wykonanie oznakowania drogowego ( poziomego i pionowego)   

Realizacja  w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna   lata 2019/2020 

Całkowita  wartość  zadania :   5.507.400,00 zł    
 
Mając na uwadze uzyskane 50% dofinansowanie tylko do kosztów kwalifikowanych  ( zgodnie   
z zasadami programu ) finansowanie  zadania  przedstawiało się następująco: 
 
- FDS / budżet państwa   - 2.689.811,00 zł  ( 50% wartości kosztów kwalifikowanych) 
- Powiat Limanowski      –  2.142.630,00 zł ( w tym środki Covid  373.482,35 zł ) 
- Gmina Mszana Dolna  –     674.959,00 zł. 
 
fotografie poglądowe odcinków drogi 1615 K przed przebudową 

 

        
 

- oraz tych samych odcinków po przebudowie 

 

       
 

 



 

Tablica informacyjna w terenie 

 

 
 

 

 

 

Zadanie nr 2  

 

„Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamieście- Słopnice-Zalesie  w km  od 0+959,00  

do km 2+112,40 ; w km od 3+288,00 do km-5+576,03; w km  od 8+584,00 do km  

12+008 w miejscowości Słopnice /Zalesie – Powiat Limanowski  o łącznej długości  6,9 km,  

 

Zakres zadania obejmował: 

      - likwidację przełomów, zapadnięć w jezdni  

      - wzmocnienie pobocza drogi 

      - położenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem geosiatką 

      - remont uszkodzonych zabezpieczeń korpusu drogi narzutem siatkowo-kamiennym 

      - likwidację miejscowych zapadnięć w nawierzchni chodników 

      - wymianę uszkodzonych przepustów , kratek wodościekowych  

      - uzupełnienie i wymiana uszkodzonych barier energochłonnych  

      - oznakowanie pionowe i poziome drogi  

Realizacja  w latach : 2019/2020 

Wartość całkowita zadania: 8.190.543,76 zł.    

 

Finansowanie zadania: 

    - Budżet Państwa:  - 4.039.817,00 zł  ( 50% kosztów kwalifikowanych ) 

       - Powiat:   - 4.150.726,76 zł 

 

 



 

 

 

fotografie poglądowe odcinków drogi 1613 K przed remontem 

 

             
 

- oraz tych samych odcinków po wykonanym remoncie 

         
 

Tablica informacyjna w terenie 

 

 
 

 



 

 

 

Zadanie nr 3 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1620K Skrzydlna –Wilkowisko w km od 2+107,89            

  do km 2+892,44 w miejscowości Stróża- Powiat Limanowski”  ( odcinek  od Kościoła        

do cmentarza parafialnego) na długości  784,5 mb 

Zakres zadania obejmował: 

      - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej  szer. 6,0 mb wraz z wzmocnieniem do KR -3  

         i poszerzeniem do szer. 6,0 mb , 

      -  wzmocnienie pobocza drogi ,  

      - wykonanie chodnika szer. 2,0 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 

      - likwidację kolidującego uzbrojenia podziemnego ( gaz , energia ) 

      - wykonanie placu parkingowego k/ cmentarza  

      - wykonanie oznakowania drogowego ( poziomego i pionowego).  

 

Realizacja  w partnerstwie z Gminą Dobra, lata 2019/2020 

Całkowita  wartość  zadania :  1.893.388,94 zł  

 

Mając na uwadze uzyskane 50% dofinansowanie tylko do kosztów kwalifikowanych ( zgodnie z 

zasadami programu ) finansowanie  zadania  przedstawiało się następująco: 

- FDS / budżet państwa   - 910.687,00 zł  ( 50% wartości kosztów kwalifikowanych) 

- Powiat Limanowski      –  698.378,94 zł  ( w tym środki Covid 139.764,65 zł ) 

- Gmina Dobra               –  284.323,00 zł   

 

fotografie poglądowe odcinków drogi 1620 K przed przebudową 

 

      
 

- oraz tych samych odcinków po przebudowie 

      
 



 

Tablica informacyjna w terenie 

 

 
 

 

 

 

Zadanie nr 4.  

 

„Remont drogi powiatowej nr 1609K Limanowa – Kamienica w km od 7+441 do km 

11+018 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Powiat Limanowski”  

 

Zakres  zadania obejmował:  

odcinek o długości 3,577 km tj.: wykonanie nowej  nawierzchni bitumicznej drogi,  likwidację 

miejscowych przełomów, zapadnięć, wzmocnienie   pobocza wraz z częściowym utwardzeniem 

masą bitumiczną, remontem nawierzchni chodnika, wykonaniem przejścia dla pieszych  wraz z 

oznakowaniem aktywnym znaku D-6 nad jezdnią zasilaną solarowo-hybrydowo, 

umiejscowieniem znaku aktywnego informacyjnego o prędkości tzw. radaru , regulację 

odwodnienia wzdłuż drogi. 

 Wartość zadania :        2.138 .00,12, zł  w tym: 

- FDS:                       1.273.708;00 zł 

- Powiat:                  864.392,12 zł 

 

 

 

 

 

 



 

fotografie poglądowe odcinków drogi 1613 K przed remontem 

 

        
 

- oraz tych samych odcinków po wykonanym remoncie 

       
 

Tablica informacyjna w terenie 

 

 
 

 



 

 
 

Ogółem w roku 2020 ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, zadania 

drogowe zrealizowane przez Powiat Limanowski zostały dofinansowane 

kwotą 12 182 951,00 zł. 

 
======================================================================== 

 

 

ZADANIA BĘDĄCE W TOKU REALIZACJI ( 2020 – 2022 ); 
 

W ramach dofinansowania  uzyskanego w naborze jesiennym 2019 r do Funduszu Dróg 

Samorządowych  zostały w roku 2020 rozpoczęte i znajdują się w fazie realizacji dwa kolejne 

zadania inwestycyjne w systemie wieloletnim 2020/2022 : 

 
Zadanie nr 1.  
„Przebudowy drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień: odcinek I w km od 
0+075 do km 2+678 w  miejscowości Łostówka ; odcinek II  w km od 5+085 do km 9+120 
w miejscowości Łostówka i Wilczyce – Powiat Limanowski” – realizacja w systemie 
trzyletnim 2020/2022 
 

oraz 
Zadanie nr 2.  

„Przebudowa  drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna- Naszacowice w km od  

  2+468,68 do km  4+638 w miejscowości Przyszowa – Powiat Limanowski” – realizacja w  

systemie dwuletnim 2020/2021 

 

 

======================================================================== 

 

 

 

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO  REALIZACJI  W LATACH 2021-2023 
 

 

W ramach przeprowadzonego jesienią  2020 r kolejnego naboru do Funduszu Dróg 

Samorządowych, Powiat Limanowski złożył dopuszczalną przez  Regulamin dla powiatów, 

maksymalną ilość  3 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań drogowych. Kolejny rok z 

rzędu, wszystkie one znalazły uznanie Komisji Wojewódzkiej, otrzymując na liście rankingowej 

miejsca premiowane przyznaniem dofinansowania.  

 

Powiat Limanowski otrzyma zatem wsparcie na realizację następujących inwestycji:  

 

Zadanie nr 1.  

" Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na 

odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902             

w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, 

Powiat Limanowski ”- Planowana przebudowa na odcinku 10,071 km. 

 zadanie planowane do realizacji w systemie trzyletnim 2021-2023 wycenione na etapie 

składania wniosku na 30. 365.121,00 zł. Przy planowanym finansowaniu:  

FDS 15.086.927,00 zł, Powiat 14.436.766,00zł,  Gmina Laskowa 841.428,00 zł.  

 



 

Zadanie nr 2. 

„ Remont drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk - Mstów na odcinku I w km            

od 5+800 do km  8+115 , na odcinku II w km od 8+500  do km 11+333 w miejscowości 

Rupniów, Nowe Rybie, Szyk,  Powiat Limanowski”. Planowana długość odcinka do remontu 

5,2 km.( w tym na terenie Gm. Limanowa -3,0 km ) 

 Zadanie planowane do wykonania w systemie dwuletnim 2021/2022 r o wartości 

10.178.066,00 zł. z przewidywanym finansowaniem FDS 5.043.863,00 zł oraz Powiatu 

5.134.203,00 zł.  

 

 

 

 

Zadanie nr 3. 

„ Remont drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień na odcinku I w km od 

9+120 do km 10+525 , na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III w km 

od 10+776 do km 15+472 w miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra, Powiat Limanowski”.  

Długość odcinka do remontu 6,5 km. 

Zadanie realizowane w systemie dwuletnim w latach 2021/2022 z planowaną wysokością 

finansowania 12.207.488,00 zł. z podziałem : FDS 6.069.656,00 zł. Powiat 6.137.832,00 zł .  
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Lokalizacja zadań planowanych 

do realizacji w latach 2021 - 2023 



 

 


