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S P R A W O Z D A N I E  

dot. wykonania zadań  w infrastrukturze drogowej dróg publicznych powiatowych            

na terenie Powiatu Limanowskiego w roku 2020. 

Dbałość o infrastrukturę drogową na terenie Powiatu Limanowskiego jest jednym z ważnych 

zadań realizowanych przez Powiat w zakresie poprawy i zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich 

warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych. Podejmowane jak corocznie działania w tym 

zakresie oprócz bieżącego utrzymania całej infrastruktury drogowej ( nawierzchnie dróg, obiekty 

mostowe, przepusty, chodniki, oznakowanie drogowego  itp. ) obejmują także  liczne działania 

inwestycyjne. Realizacja zadań bieżącego utrzymania czy realizacji zadań inwestycyjnych wymaga 

zabezpieczenia ze strony samorządu Powiatu znacznych środków finansowych. Dużym wsparciem 

realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2020 były pozyskane przez Powiat środki zewnętrzne z budżetu 

państwa w ramach dostępnych programów pomocowych ( Funduszu Dróg Samorządowych , rezerwy 

subwencji ogólnej, czy Covid  ) oraz partnerów lokalnych -jednostek samorządu terytorialnego. 

 

FUNDUSZ  DRÓG SAMORZĄDOWYCH  

Dzięki uzyskanym przez Powiat Limanowski  w roku 2019  dofinansowaniu ze środków 

budżetu państwa programu pomocowego Funduszu Dróg Samorządowych Powiat 

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

 

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   w tym ( wykonawstwo 5.480.000,00 zł. , nadzór 
inwestorski  27.400,00 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. 
 
Udział finansowy Gminy Mszana Dolna  obejmował: 
- 100% kosztów własnych wykonania oświetlenia ulicznego  
- 50% kosztów własnych wykonania chodnika, odwodnienia,  kosztów niekwalifikowanych           
   ( nadzór   proporcjonalnie tj. 12,26 % całości kosztów nadzoru) 
 

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JANDA          

z Łostówki 
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przed realizacją  

        
po realizacji 

       
 

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.    ( w tym wykonawstwo 8.158.693,76 zł,, nadzór 

inwestorski – 31.850,00 zł.)  

 

Finansowanie zadania: 

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

    - Powiat:   - 4.150.726,76 zł 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  LIMDROG z Limanowej 
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przed realizacją 

             
 

po realizacji 

         
 

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 w tym ( wykonawstwo 1.885.000,00 zł. , nadzór 

inwestorski  9.840,00 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   
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Udział finansowy Gminy Dobra obejmował: 

- 100% kosztów własnych wykonania oświetlenia ulicznego  

- 50% kosztów własnych wykonania chodnika, odwodnienia, placu parkingowego, kosztów  

    niekwalifikowanych ( nadzór  proporcjonalnie tj. 15,12% całości kosztów nadzoru) 

 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  JANDA z Łostówki 

 

przed realizacją 

      
 

po realizacji 

      
 

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 

 

Zadanie wykonane  Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. z Dębicy. 
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przed realizacją 

        
 

po realizacji  

       
 

 

ZADANIA W TOKU REALIZACJI ( 2020 – 2022 ) 
 

Ponadto  w ramach dalszego uzyskanego dofinansowania  z Funduszu Dróg 

Samorządowych  ( edycja jesienna 2019)  zostały rozpoczęte dwa kolejne zadania 

inwestycyjne w systemie wieloletnim 2020/2022 (   w trakcie wykonawstwa ) : 

 
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” – system trzyletni 2020/2022 
 
 o łącznej długości 6,6 km   [  długość na terenie m. Łostówka -  3,7 km, na terenie m. Wilczyce 
– 2,9 km ] ;  wykonanie chodnika szer. 2,0 mb , wykonanie nowej nawierzchni jezdni                   
z poszerzeniem do 6,0mb, wzmocnieniem, oświetleniem ulicznych teren Łostówki , odwodnienie 
, oznakowanie , przejścia dla pieszych.  
Realizacja  w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna i Dobra. 
Wartość zadania po przetargu wynosi: 14.293.050,00 zł  w tym: wykonawstwo 14.250.000,00 zł 

 

Finansowanie: 

- FDS:                 7.089.963,00 zł 

- Powiat:                5.640.333,00 zł 

- Gmina Mszana Dolna i Dobra 1.562.754,00 zł [    gm. Mszana Dolna – 1.152.424,00 zł. ,                                                              

                                                                                                     gm.  Dobra –      410.330,00 zł. ] 



str. 6 

 

 Finansowanie i wykonawstwo lata  2020-2022  .  

 
Wykonawcą zadania jest W.P.P.U.H.  „JANDA”  z Łostówki. 
 
W roku 2020 finansowanie wyniosło – wydatki ogółem 3. 257.250,99 zł w tym FDS:  
2.757.51,00 zł oraz środki Gminy Mszana Dolna : 499.999,99 zł. 
 

        
 

        
 

 

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” - system 

dwuletni 2020/2021 

 ( od mostu oś. Berdychów   do istniejącego chodnika w m. Przyszowa ) na odcinku  2,2 km         

( obejmująca  jezdnię  szer. 6,0 mb , chodnik 2,0mb , odwodnienie i oznakowanie).            

Realizacja w partnerstwie z Gminą Łukowica 

Wartość zadania po przetargu: 4.363.616,87 zł  w tym: wykonawstwo 4.346.642,87 zł ( koszty 

kwalifikowane: 4.335.963,99 zł ) 

- FDS:               2.167.981,00 zł 

- Powiat:              1.679.454,87 zł 

- Gmina Łukowica                               516.181,00  zł 

 

Finansowanie i wykonawstwo  lata  2020/2021  

Wykonawca Firma „PROFEXIM” Sp. J. - Oddział w Łostówce. 

W roku 2020 wydatki wyniosły 510.862,00 zł , były to środki wyłącznie z FDS 

 



str. 7 

 

          
 

         
 

 

======================================================================== 
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ZADANIA REALIZOWANE W LATACH 2021-2023 

 

W ramach  jesiennej edycji  2020r.  do współfinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 

zostały zakwalifikowane przez Komisję Wojewódzką trzy kolejne zadania drogowe: 

 

 

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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REZERWA   SUBWENCJI OGÓLNEJ  MINISTRA  INFRASTRUKTURY 

 

W ramach programu pomocowego budżetu państwa – rezerwy subwencji ogólnej będącej w 

dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury i możliwości pozyskania 50% dofinansowania ze środków 

budżetu państwa w roku 2020  Powiat  wykonał następujące zadanie mostowo-drogowe przy 

uzyskanym dofinansowaniu środków rezerwy subwencji   w kwocie 2.198.000,00 zł. 

Zadanie nr 1. 

„Przebudowa  obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K 

Stadła – Długołęka – Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz  z dojazdami”  

Zakres zadania obejmował: 

- przebudowę obiektu mostowego (dł. całkowita mostu 16,4 m) z podniesieniem obciążenia  

   do 40 ton , poszerzenie wsporników chodnikowych obustronnie do szer. 1,25 cm,  

- wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1546K na odcinku ok. 746 mb ( km  

   od 9+983,96 – 10+729,40) obejmującej poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 mb oraz  

  wykonanie chodnika (szerokość 2,0 mb) str. P 

- wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna –  

   Naszacowice w obrębie skrzyżowania z mostem celem dostosowania niwelety drogi do   

   planowanej niwelety obiektu mostowego, wykonanie zatoki autobusowej, przebudowę  

   chodnika do szer. 2,0 mb, wykonanie oświetlenia ulicznego ( odcinek km 4+909,96 –  

   5,223,85 dł. 314 mb )  

Zadanie wykonywano w partnerstwie z Gm. Łukowica 

Wartość całkowita zadania : 2.962.883,76  zł.  w tym wykonawstwo : 2.895.627,76 zł. 

Finansowanie : 
Budżet państwa -       1.515.000,00 zł. 
Powiat                  -     1.021.860,76 zł. ( w tym covid 1.021.266,75 zł ) 
Gm. Łukowica      -        426.023,00 zł. 
 
Wykonawca: Firma ZIBUD Sp. z o.o. z Kamienicy 
 
 
przed realizacją                                                          po realizacji 
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przed realizacją                                                       po realizacji 

             

przed realizacją                                                       po realizacji  

          

przed realizacją                                             po realizacji  
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W ramach uzyskanych oszczędności rezerwy subwencji ogólnej na w/w zadaniu  

wykonano dwa kolejne zadania inwestycyjne: 

Zadanie nr 2: 

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1618K Limanowa -Szyk-Mstów w km 11+332,70 

do 11+439,70 w miejscowości Szyk wraz z rozbudową przepustu nr K00161800005 w km 

11+374.   

Zakres zadania obejmował: likwidację  istniejącego zawężenia na łuku drogi powiatowej nr 1618K     

w m. Szyk poprzez: 

- przebudowę i wydłużenie istniejącego przepustu łukowego, sklepionego kamiennie poprzez  

    zastosowanie systemu „tubosider” 

-  wykonanie  jezdni  szerokości jezdni 6,0mb wraz z poszerzeniem na łuku  do 7,0mb i poboczem 

- wykonanie zabezpieczenia kamiennego wlotu i wylotu przepustu 

- montaż barier ochronnych wraz z oznakowaniem 

Wartość całkowita zadania: 567.948,26 zł , w tym ( wykonawstwo: 551.316,38 zł.)  
Finansowanie:  
 -  środki z rezerwy subwencji -  283.000,00 zł.  
 -  środki powiatu                     -  284.948,26 zł. ( w tym Covid 284.399,00 zł.) 
 
Wykonawcą zadania jest Firma  P.B.M. Sułkowscy  z Limanowej. 

przed realizacją 

     

po realizacji 
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Zadanie nr 3. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1609K Limanowa -Kamienica ul J. Marka w km 0+034,60 - 
0+206,25” ( odcinek od Rynku  do Ronda k/ Sądu Rejonowego ). 

Zadania obejmowało : wykonanie nowej  nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia ,ułożenie 
krawężnika granitowego, nawierzchni chodników z płytek granitowych, oznakowanie drogowe, 
przejścia dla pieszych wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Krótka i wjazdu do Starostwa  

Zadanie w partnerstwie z Miastem Limanowa. 

Wartość zadania: 1.136.113,99 zł.  ( dodatkowo oświetlenie uliczne chodnika 14.071,20 zł. )   w tym 
wykonawstwo podstawowe: 1.079.000,74 zł   finansowanie: 

- rezerwa subwencji ogólnej :  400.000,00  zł. 
- powiat limanowski             :   586.780,19 zł. ( w tym Covid  578.107,25 zł ) 
- miasto Limanowa    -             163.408,00 zł (  refundacja  ) 
 
Wykonawca : P.B.I.  DUDA Grażyna Duda z Łostówki    
 
przed realizacją 

    

po realizacji 
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======================================================================= 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Mając na uwadze ubieganie się o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021 w toku 

zlecono opracowanie dokumentacji projektowej  przebudowy dwóch obiektów mostowych :  

 Zadanie nr 1 :  

„Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI  35000229 w km 0+205 w ciągu drogi  

  powiatowej nr 1612K Laskowa Nagórze w miejscowości Laskowa wraz z przebudową jezdni  

   i pobocza na dojazdach”  

 

 

Projektowany zakres zadania obejmuje :   

- przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego z podniesieniem nośności obciążenia do kl. B –   

40 ton   ( wymóg dla dróg powiatowych ) wraz z poszerzeniem  jezdni do szer. 6,5 mb , 

wsporników chodnikowego  do    szer. 1,50 mb.  

- wykonanie odcinkowej przebudowy drogi powiatowej  na długości  1 km na dojedzie        

  do mostu  w km od  0+169  do km 1+189  tj. poszerzenie istniejącej jezdni ( szer. 5,5 mb )  do 

szerokości normatywnej  6, 0mb , pobocza  do szerokości 1, 0mb   

Koszt dokumentacji wynosi 32.000,00 zł  .  

 

Zadanie nr 2 ;  

„Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego JNI 35000236 w km 5+384 w ciągu drogi  

  powiatowej nr 1451K Wojakowa- Sechna- Ujanowice w miejscowości Sechna wraz            

  z  dojazdami” 

Projektowany  zakres  obejmuje:   

- przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego z podniesieniem nośności obciążenia do kl. B – 

40 ton   ( wymóg dla dróg powiatowych ) wraz z przebudową drogi na dojeździe do mostu.  

Koszt dokumentacji wynosi  32.000,00 zł ,  

 

 

I N N E    Z A D A N I A 

 

1. „Remont przepustu sklepionego w  km 4+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1609K  

    Limanowa – Kamienica w m. Stara Wieś” 

     Zakres zadania obejmował : wymianę lewostronnego gzymsu, obustronną  

     wymianę barier ochronnych, wykonanie zabezpieczenia fundamentów przepustu,  

     obudowanie skarp nasypów konstrukcją  kamienną.  

 Wartość  zadania : 136.744,51 zł.   ( w tym  wykonawstwo 133.054,51 zł. , nadzór 

inwestorski – 3.690,00 zł. ). 

Wykonawca zadania: Zakład Budowy Mostów -Gryglak z Klęczan.   
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przed realizacją                                                      po realizacji                                          

     
.  

2. „Zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa- Chełmiec w Męcinie” 

 

 Zakres obejmował :  roboty ziemne , wykonanie zabezpieczenia uszkodzonego korpusu 

drogowego od strony potoku narzutem kamiennym , wykonanie pobocza   

Wartość zadania: 30.491,70 zł. brutto,  

Wykonawca : Firma WEKALL P. Józef Sołtys  - Pisarzowa 416 

 

 
 

 

 

3.” Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyna- Naszacowice w km 

0+917 – 0+997 w m. Siekierczyna” 

Zakres zadania obejmował : wykonanie odwodnienia liniowego z korytek wodościekowych od 

skrzyżowania z drogą gminną Siekierczyna-Stara Wieś ” Wola”, pobocza z utwardzeniem 

bitumicznie , likwidacja przełomów  

 

Wartość zadania : 53.382,80 zł. brutto, 

Wykonawca: P.P.U.H. „DROG-BET” Stanisław Kurek, Limanowa  
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4. „ Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna- Hucisko                 

           w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Niedźwiedź” ( rejon 

skrzyżowania -rondo z drogą gminną w kierunku Domu Wczasów Dziecięcych )  

 

Zakres zadania obejmuje:  wykonanie odwodnienia liniowego : ułożenie krawężnika ściekowego 

wraz z odprowadzeniem i kratką wodościekową na odc. ok. 100 mb , utwardzenie pobocza – 

chodnik z kostki brukowej  od przejścia dla pieszych na odcinku  29 mb, dalsze utwardzenie 

pobocza kruszywem – recyklina ) 

 

Wartość  zadania : 35.505.92 zł. brutto  

Wykonawca: Firma „DROG-BUD” s.c. Teresa Staśko i Stanisław Staśko z Słopnic 

 

przed realizacją 

 
po realizacji 
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5. Zabezpieczenie wylotu przepustu w km 1+312 drogi powiatowej nr 1628K Poręba 

Wielka-Poręba Górna w miejscowości Poręba Wielka” 

Zakres zadania obejmował: roboty ziemne, wykonanie zabezpieczenie przyczółka wylotu 

przepustu wraz  z wykonaniem odprowadzenia tzw. „żłobu”  narzutem kamiennym z 

wypełnieniem masą betonową 

 

Wartość zadania: 12.632,10 zł. brutto 

 

Wykonawca : Firma WEKALL Józef Sołtys z Pisarzowej  

 

przed realizacją 

                     
                                                                 po realizacji 
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INICJATYWY   SAMORZĄDOWE  Z  GMINAMI    [ IS ] 

 

Gmina Kamienica 

 

Zadanie: „Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1609K Limanowa-Kamienica do dz. 

ew. 1221 wraz z wykonaniem zatoki parkingowej oraz remontem urządzeń 

odwadniających drogę   w km 18+597 – 18+740 w m. Zbludza” 

Zakres zadania obejmował: wykonanie  w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Zbludza zatoki           

( placu postojowego) wraz z chodnikiem i regulacją odwodnienia przydrożnego ( kanał kryty 

ramowy 1mx1m na  oraz odmulenie i umocnienie rowu przydrożnego płytami YOMB )                    

i przebudową zjazdu do Szkoły Podstawowej, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych                 

i istniejącego przystanku komunikacyjnego po lewej stronie drogi powiatowej, wykonanie 

oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego 

( przejście dla pieszych, pasy akustyczne ). 

 

Zadanie  w partnerstwie z Gminą Kamienica w relacji 50/50. 

Wartość całkowita zadania: 300.845,64 zł. brutto,  w tym wykonawstwo robót drogowych  : 

274.000,00 zł. brutto , udział Gminy – 150.000,00 zł. 

Wykonawca :  P.P.U.H. JANDA  z  Łostówki 

 

przed realizacją                                                  po realizacji 

         
 

Gmina  Mszana Dolna 

 

Zadanie: „Remont odwodnieni drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka- 

                  Kasina Wielka  w m. Kasinka Mała”   

Zakres zadania obejmował:  wykonanie odprowadzenia wody opadowej w km 0+331                  

z skrzyżowania z drogą gminną oś. Jęczkowce - Daniele do rzeki Raby  wraz z wykonaniem 

umocnienie brzegowego na wylocie  

Koszt zadania: 48.518,16 zł. brutto,  w tym wykonawstwo: 41.518,16 zł brutto ,  

Realizacja w partnerstwie  z Gminą Mszana Dolna  w ramach IS  w relacji 50/50 , finansowanie: 

Powiat limanowski     -   24.259,16 zł. 

Gmina Mszana Dolna – 24.259,00 zł.  

Wykonawca : F.U.H. BRUK-BUD Kotarba z Mszany Dolnej 
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ZADANIA  IS W TOKU REALIZACJI ( 2020 – 2022 ) 

 

Gmina  Mszana Dolna 

 

W ramach  inicjatyw samorządowych w relacji 50/50  wspólnie z samorządem Gminy 

Mszana Dolna  w toku  jest wykonanie chodnika wraz z oświetleniem jako  etap II  w ciągu drogi 

powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka - Kasina Wielka  w miejscowości Kasinka Mała  

w km  3+233,75 – 4+536,20   ( długości 1302 mb )  w ramach zadania pn:  

Zadanie nr 1. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka-Kasina 

Wielka  w km 1+246,00 -4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała – Etap II w km 3+233,75 – 

4+536,20  poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym”   

Zadanie wykonywane jest  w ramach wspólnej  inicjatywy samorządowej  z Gminą Mszana 

Dolna  przy zachowaniu relacji 50/50 -wykonanie  chodnika, oraz 100% finansowaniu  

oświetlenia ulicznego po stronie Gminy, w systemie dwuletnim  tj. realizacji w latach 2020/2021.  

-  w toku wykonawstwa. 

Całkowity   koszt zadania wynosi:  1.832.740,00 zł ( w tym : wykonawstwo 1.820.000,00 zł., 

nadzór inwestorski - 12.740,00 zł. ) 

 

Wobec powyższego szacunkowe  finansowanie przedstawia  się następująco: 

      -  Powiat  Limanowski  -         784 920,00 zł.  

      -  Gmina Mszana Dolna  -   1.047.820,00 zł.  

W rozbiciu na lata finansowanie przedstawia się następująco: 

 - rok 2020  -  1.300.000,00 zł.  ( udział Powiatu podmieniony środkami Covid 600.000,00 zł. )+ 
700.000,00- udział   Gminy ) - rok 2021- 532.740,00 zł. ( udział Powiatu - 184.920,00zł., udział 
Gminy –  347 820,- zł. ) 
 
Termin  realizacji do 30 czerwca 2022r,  Wykonawca: P.P.U.H. JANDA z Łostówki 
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Gmina Dobra 

 

Zadanie: „Przebudowy drogi powiatowej nr 1622K Dąbie Szczyrzyc-Dobra w km 
15+330,35 do km 16+539,90 w miejscowości Porąbka Dobra”  - budowa chodnika na 
odcinku 1 209,55 mb. w systemie trzyletnim 2020-2022. Zadanie realizowane w partnerstwie z 
Gminą Dobra w relacji 50/50.  
Wartość całkowita zadania : 1.457.974,22 zł.  w tym ( wykonawstwo  chodnika – 1.381.917,12 
zł; dokumentacja projektowa- 59.458,20zł.  nadzór inwestorski – 11.150,00 zł. , opłaty PKP – 
5.448,90 zł.)   przy czym: 

1)  50% udział finansowy Powiatu Limanowskiego  – 728.987,02 zł    
2)  50% udział  Gminy Dobra:  728.987,20 zł. brutto w tym udział finansowy – 669.529,00 zł. , 

rzeczowy PT – 59.458,20 zł. 
 
Finansowanie  w rozbiciu na lata 2020/2022 przedstawiałoby się następująco: 

Rok 2020 .  planowane wydatki : ( 100.000,00 zł.) 
 -  Powiat Limanowski  poniesione   -  99.999,00 zł.  
Rok 2021 . planowane wydatki ( 720.000,00 zł. ) 
 - Powiat Limanowski       -  320.000,00 zł. 
 -  Gmina Dobra               -  400.000,00 zł. 
Rok 2022 . planowane wydatki ( 578.516,02 zł. ) 
 - Powiat Limanowski      -  308.987,20 zł. 
 -  Gmina Dobra              -  269.529,00 zł. 
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DOKUMENTACJE  PROJEKTOWE  DROGOWE – przygotowania inwestycyjne 

 

1. Mając na uwadze  planowane ubieganie się dofinansowanie kolejnych trzech zadań 

drogowych  ze środków  FDS w latach (  2021/2023)  : 

     Wykonano dokumentację związana  z przebudową drogi powiatowej nr 1555K Łososina      

     Dolna -Ujanowice-Laskowa–Młynne  na odcinku długości ok. 10 km z    dostosowaniem   do  

     ruchu ciężkiego KR-4   

       a/ „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne        

           w  km 5+831 – 12+000 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna  

           i Kamionka Mała”  na   odcinku długości 6,2 km  – wzmocnienie i nowa nawierzchnia  

           asfaltowa ,chodnik  Strzeszyce. 

           Koszt PT   :  144.279,00 zł.   

          Wykonawca : F.U.H.  RENOWA  - Kluszkowce.   

    b/ „ Przebudowa drogi powiatowej  nr 1555K Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne           

          w km 12+000 – 15+902 w miejscowości Kamionka Mała i Laskowa” na odcinku  

          długości 3,9 km - wzmocnienie i nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki :  Kamionka   

          Mała, Laskowa  

       Koszt PT  : 116.850,00 zł.  

            Wykonawca : Firma Inżynierska ARCUS  Sp. z o.o.  z Krakowa.  
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2. Ponadto zgodnie z decyzją Zarządu na wniosek Gmin zawarto  umowy wstępne na 

przygotowanie dokumentacji technicznych przez zainteresowane Gminy mające w 

przyszłości ubieganie się o dofinansowanie z FDS-u  w kolejnych edycjach: 

 

     a/  z Gminą Mszana Dolna  na opracowanie dokumentacji na: przebudowę drogi powiatowej   

      1627K Raba Niżna - Olszówka, oraz DP 161 K Mszana Górna Wilczyce w m. Łętowe  

 

     b/ z Gminą Łukowica na przebudowę lub remont drogi powiatowej 1580K Zalesie-  

          Jadamwola- Olszana, drogi powiatowej 1610K Świdnik -Limanowa w m. Łukowica, drogi  

          powiatowej1545K Podegrodzie- Mokra Wieś -Jastrzębie w m. Łukowica/Jastrzębie tzw.  

          Czartowska  , oraz w m. Stronie- chodnik 

 

  c/  na wniosek Gmin: Słopnice  i Dobra  -  Powiat zlecił opracowanie uproszczonej  

         dokumentacji projektowo-kosztorysowej  pn: Remont drogi powiatowej nr 1614K  

         Słopnice -Chyszówki - Jurków w km od 0+000 – 10+595 w m. Słopnice, Chyszówki         

         i Jurków”.  Koszt opracowania dokumentacji  -  114.390,00 zł.  z terminem  do  

         dnia 30.06.2021r. Wykonawca :F.U.H. „RENOWA” Krzysztof Waniczek z Kluszkowce 

 

 

3. „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej DK28 z drogą powiatową nr 1632K 

Kepanów -Tymbark oraz drogą gminną „Do Noku” w formie czterowylotowego ronda”  

Partner zadania: Gmina Tymbark 

Sfinansowanie  kosztów dokumentacji projektowej nastąpi  przy udziale 50% udziału ze 

strony Gminy Tymbark w roku 2021.  

    Wartość zadania :116.800,00 zł. Finansowanie w relacji 50/50: 

              - Powiat Limanowski – 58 400,00zł. 

              -  Gmina Tymbark   -    58 400,00 zł.. 

 

4. Dokumentacja geologiczno-inżynierska „Stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi 

powiatowej nr 1616K Mszana Górna Podłopień w km 10+525-10+565 w miejscowości 

Jurków”  

Wartość dokumentacji :  40.590,00 zł.  

Wykonawca :  Prokopczuk 

 

Mając możliwość o ubieganie się z dofinansowanie z budżetu państwa o środki na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych z finansowanie do 80 % remontu zniszczonej infrastruktury 

drogowej  

     a) opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadanie pn: „ Remont przepustu    

        w ciągu drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała Węglówka Kasina Wielka w km  

         7+724 w m Kasina Wielka” 

        Koszt opracowania : 15.990,00 zł.  

        Wykonawca:  Firma PBI Kamil Jędrzejek , Laskowa 527 

 

      b) opracowano uproszczoną dokumentację  kosztorysową na zadanie pn: „Remont drogi                                                                     

          powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów w km 1+978 do 2+972 w m Koszary ”                  

          Koszt  opracowania: 3.000,00 zł. Wykonawca : Zakład Budowlany - Janusz Burkat              

          z Limanowej 
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Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. 

 

Całoroczne bieżące utrzymanie  dróg powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  

w znacznym zakresie wykonywane było we własnym zakresie służbą liniową Powiatowego 

Zarządu Dróg. Obejmowały one prace porządkowe, interwencyjne, zabezpieczające  tj. 

utrzymanie odwodnienia- czyszczenie z namułu korytek wodościekowych, udrażnianie 

przepustów  uzupełnianie i wymiana uszkodzonego oznakowania drogowego, uzupełnianie 

ubytków kruszywem  w poboczach oraz masą bitumiczną na zimno ubytków w jezdni , wycinka 

zarośli, usuwanie namulisk, zbieranie śmieci przy drogach, koszenie traw, usuwanie trawy i 

chwastów w chodnikach, naprawa i utrzymanie urządzeń kanalizacji opadowej, nasadzenia 

drzewek, malowanie oznakowania poziomego - przejścia dla pieszych, linie krawędziowe i 

segregacyjne,  interwencyjne działania zabezpieczające i naprawcze przy drogach w wyniku 

zdarzeń drogowych, powodzi itp.  

Cześć usług wymagających użycia sprzętu specjalistycznego związanych z bieżącym 

utrzymaniem była wykonywana firmami zewnętrznymi dot. wycinki i pielęgnacji drzew, 

odmulania rowów i ścinania poboczy, remontu cząstkowego jezdni emulsją i grysami, remontu 

uszkodzonych barier ochronnych, usuwanie padłych zwierząt na drogach w wyniku zdarzeń 

drogowych itp  

Pod koniec czerwca 2020r. Jednostka PZD została włączona do akcji przeciwpowodziowej 

związanej z intensywnymi opadami deszczu , który nastąpił w dniach 20-23 czerwca 2020r.    

na drogach powiatowych leżących na terenie Gmin: Mszana Dolna, Jodłownik, Tymbark               

i Dobra. Liczne powstałe szkody, zagrożenia w przejezdności na bieżąco usuwane były 

własnymi siłami oraz przy wsparciu zewnętrznych wykonawców. Działania związane                    

z zabezpieczeniem, odtworzeniem, odbudową odcinkową korpusów drogowych, obiektów 

inżynierskich jak i utrzymaniem przejezdności na drogach powiatowych wygenerowały 

dodatkowe koszty, które nie były planowane na etapie zatwierdzania budżetu dla Jednostki.     

W związku z zaistniałą  sytuacją noszącą znamiona klęski żywiołowej Zarząd Powiatu 

Limanowskiego udostępnił Jednostce PZD w części środki przewidziane na zarządzanie 

kryzysowe w powiecie limanowskim w wysokości 354.291,00 zł, które zostały zrefundowane 

przez Wojewodę Małopolskiego w wysokości 163.432,42 zł.  Dodatkowy źródłem pokrycia 

poniesionych wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych była udzielona pomoc 

solidarnościowa Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości 150.000,00 zł. Wydatek 

realizacji zadań przy udziale środków Marszałka wyniósł 151.119,00 zł. Uzyskana pomoc 

finansowa z zewnątrz była przedmiotem odrębnego rozliczenia. Straty spowodowane 

nalewnymi czerwcowymi  opadami deszczu powstałe  w infrastrukturze drogowej powiatu były 

przedmiotem weryfikacji przez Komisję  Wojewody Małopolskiego ds. usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. Powiat zakwalifikował się do uzyskania pomocy z rezerwy celowej budżetu 

państwa z wykazanymi stratami w wysokości  2.658 tys. zł.  

Ponadto, mając na uwadze zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Powiat Limanowski 

otrzymał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID.19  w wysokości 4.977.020,00 zł. 

Środki owe mogły służyć wyłącznie finansowaniu inwestycji wycenionych powyżej 400 tys. zł. 

Na wsparcie realizowanych w roku 2020 inwestycji drogowych wyszczególnionych w nin. 

sprawozdaniu j.w zgodnie  z decyzją Zarządu Powiatu przeznaczono kwotę 2.997.020,00 zł. 
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Z E S T A W I E N I E  RZECZOWO -FINANSOWE    - rok 2020 

 

-  położenie nowej nawierzchni asfaltowej    -   15,1 km [  15.060 mb ] 

-  wybudowano i przebudowano  chodniki     -    3,2 km  [   3.184 mb ] 

    w tym:      - budowa             -  2,6 km  [ 2.607mb ] 

                    -  przebudowa      - 0,6 km 

- przebudowa obiektów mostowych   - 1 sztuka 

- przebudowa przepustów  łukowych  -  2 sztuki  

 

Ogólnie wydatki finansowe poniesione przez PZD w roku 2020 wyniosły 

35.737.180,84 zł , w tym wydatki na wykonanie  przedsięwzięć  drogowych    

28.501.398,45 zł. 
 

 

ŹRÓDŁA  FINNSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO – OGÓŁEM : 20.613.951,00  zł. 
   w tym: 

    -  Fundusz Dróg Samorządowych                                         -    12.182.136,00 zł 

    -  Rezerwa subwencji ogólnej                                                -     2.198.000,00 zł 

    -  Budżet państwa – COVID                                                   -     2.997.020,00 zł 

    -  Budżet Wojewody ( akcja przeciwpowodziowa )                -         163.432,00 zł   

    -  JST  Marszałek  ( pomoc w usuwaniu skutków klęsk żyw) -        150.000,00 zł 

    -  Gminy  - JST                                                                       -     2.759.564.00 zł 

    - Gmina Łukowica - inwestor zatoki w Roztoce                             -         163.799,00 zł 

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

 

 

 


