
Inwestycje wykonane w 2020 r. 

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny  

(ul. Strykowska) na odcinku o długości 590 mb”  

Wartość robót budowlanych – 487.467,45 zł 

Koszty nadzoru inwestorskiego – 6.150,00 zł 

Wartość tablic informacyjnych – 660,00 zł 

Łączne koszty inwestycji : 494.277,45 zł 

Źródła dofinansowania zadania –  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  

w 60 % w kwocie 296.566 zł 

Wykonawca – WŁODAN Sp. z o.o., Sp. K., Porszewice 31, 95 – 200 Pabianice. 

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości 

Brzeziny, ul. Strykowska na długości 590 mb.  Zadanie obejmowało rozbiórkę krawędzi 

nawierzchni jezdni poprzez jej sfrezowanie do podbudowy na szerokości 0,5 m z każdej 

strony, remont przepustu fi 800 mm, wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m 

(dotyczy warstwy ścieralnej), wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy 

wyrównawczej z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, 

wykonanie przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie 

koryta pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych oraz oczyszczenie rowów 

przydrożnych. 

 
Fot.1. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) po przebudowie  



 
Fot.2. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny (ul. Strykowska) po przebudowie  

 
Fot.3. Droga powiatowa Nr 5100 E w miejscowości Brzeziny, ul. Strykowska po przebudowie  

 

2. „Remont drogi powiatowej nr 2917 E w miejscowości Kędziorki” 

 Wartość robót budowlanych – 210.016,35 zł 

Koszty nadzoru inwestorskiego – 8.610,00 zł 

Wartość tablic informacyjnych – 330,00 zł 

Łączne koszty inwestycji: 218.956,35 zł 



 Źródła dofinansowania zadania: 

- środki z budżetu województwa łódzkiego pochodzące z tytułu wyłączania  

z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych w 2020 r. na zadanie realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych  w kwocie 126.009,81 zł, 

- dotacja celowa w kwocie 42.000,00 zł udzielona przez gminę Brzeziny 

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. „ERBEDIM” 

ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. 

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2917 E w miejscowości 

Kędziorki na długości 750 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie korekcje istniejącej 

warstwy ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej o gr 5 cm oraz warstwy ścieralnej  

o gr 4 cm, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw 

łamanych. 

 
Fot. 4. Droga powiatowa Nr 2917 E w miejscowości Kędziorki po remoncie 



3. „Remont drogi powiatowej nr 2918 E w km 4+216 – 4+781 wraz z przepustem  

w km 4+299 w miejscowości Popień” 

Wartość robót budowlanych – 391.000,00 zł 

Koszty nadzoru inwestorskiego – 8.856,00 zł 

Wartość tablic informacyjnych – 660,00 zł 

Łączne koszty inwestycji: 400.516,00 zł 

Źródła dofinansowania zadania: 

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie    

300.000,00 zł,  

- dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł udzielona przez gminę Jeżów 

Wykonawca – Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Sp. k., ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź. 

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2918 E w miejscowości 

Popień na długości 565 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy 

ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów 

indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości 0,75 

m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem skarp 

i dna rowu oraz remont przepustu jednootworowego o przekroju kołowym o średnicy 

DN 1500 mm o długości 10,70 m oraz  montaż barier energochłonnych. 

 
Fot. 5. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie 



 
Fot. 6. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie 

 
Fot. 7. Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień  po przebudowie 



 
Fot. 8.  Droga powiatowa Nr 2918 E w miejscowości Popień po przebudowie 

4. „Remont drogi powiatowej Nr 2940 E w miejscowości Józefów na długości  

750,50 mb” – przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2940 E  

w zarząd Gminie Rogów, która w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowała 

przedmiotową inwestycję 

Wartość robót budowlanych – 399.969,96 zł 

Nadzór inwestorski – 7.380,00 zł 

Wartość tablic informacyjnych – 1.000,00 zł 

Łączne koszty inwestycji: 408.349,96 zł 

Koszty poniesione przez Powiat Brzeziński –  95.599,98 zł 

Koszty poniesione przez Gminę Rogów - 95.599,98 zł 

Źródła dofinansowania zadania: 

- środki z budżetu województwa łódzkiego pochodzące z  tytułu wyłączania  

z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych w 2020 r. na zadanie realizowane pod nazwą : Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych  w kwocie 217.150 zł, 

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. „ERBEDIM” 

ul. Żelazna 3, 97 – 300 Piotrków Trybunalski. 

W ramach zadania wykonano remont drogi powiatowej Nr 2940 E w miejscowości 

Józefów na długości 750,50 mb. Zadanie obejmowało sfrezowanie istniejącej warstwy 

ścieralnej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, remont zjazdów 



indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie poboczy o szerokości  

0,75 m i grubości 12 cm z kruszyw łamanych, odmulenie rowów z wyprofilowaniem 

skarp i dna rowu. 

 
Fot. 9. Droga powiatowa Nr 2940 E w miejscowości Józefów po remoncie 

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934 E w km 0+000 –0+995 w miejscowości 

Popień”– przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2934 E  

w zarząd Gminie Rogów, która w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowała 

przedmiotową inwestycję 

Wartość robót budowlanych – 712.545,67 zł 

Roboty dodatkowe – 17.221,75 zł 

Nadzór inwestorski – 9.225,00 zł 

Wartość tablic informacyjnych – 1.230,00 zł 

Łączne koszty inwestycji: 740.222,42 zł 

Koszty poniesione przez Powiat Brzeziński – 197.972,09 zł 

Koszty poniesione przez Gminę Rogów –  180.750,33 zł 

Źródła dofinansowania zadania –  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  

w 50 % w kwocie 361.500 zł 

            Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19 

97-300 Piotrków Trybunalski. 

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości 

Popień na długości 995 mb. Zadanie obejmowało rozbiórkę krawędzi nawierzchni 

jezdni poprzez jej sfrezowanie, wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni, 

wbudowanie warstw podbudowy, wbudowanie warstwy wyrównawczej  



z wyrównaniem spadków poprzecznych, wbudowanie warstwy ścieralnej, wykonanie 

przebudowy zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego, wykonanie koryta 

pod pobocza i wbudowanie poboczy z kruszyw łamanych o szerokości 0,75 m  

i grubości 15 cm oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. 

 
Fot. 10. Droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości Popień  po przebudowie 

 

 
Fot. 11. Droga powiatowa Nr 2934 E w miejscowości Popień po przebudowie 



 
Fot. 12. Droga powiatowa Nr 2934 E po przebudowie 

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912 E, ul. Małczewska w Brzezinach 

 - przekazanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2912 E w zarząd 

Miastu Brzeziny, które w imieniu Powiatu Brzezińskiego zrealizowało 

przedmiotową inwestycję 

Wartość robót budowlanych – 857.738,79 zł 

Nadzór inwestorski –  7.878,00 zł 

Wartość tablic informacyjnych – 1.800,00 zł 

Łączny koszt inwestycji: 867.416,79 zł 

Koszty poniesione przez Powiat Brzeziński –  433.649,79 zł 

Źródła dofinansowania zadania: - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  

w 50  % w kwocie 433.767 zł 

Wykonawca – – Zakład Remontowo Drogowy  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. k., ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90 – 361 Łódź   

W ramach zadania przebudowana została droga powiatowej Nr 2912 E  

w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska na długości 990 mb. Zadanie obejmowało 

wykonanie jezdni dwukierunkowej o szerokości 6,0 m. Dodatkowo w miejscach gdzie 

nie występuje chodnik wykonano pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,00 m. 

W ramach przebudowy drogi powstał peron autobusowy o wymiarach 2,0 m x 25,0 m, 

przebudowane zostały zjazdy oraz odmulone rowy przydrożne. 



 
Fot. 13. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska po przebudowie 

 

 
Fot. 14. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Marczewska po przebudowie 



 
Fot. 15. Droga powiatowa Nr 2912 E w miejscowości Brzeziny, ul. Małczewska po przebudowie 

Reasumując w 2020 r. wartość robót budowlanych wyniosła 3.058.738,22 zł. Ogółem 

koszty niezbędne do zrealizowania inwestycji (roboty budowlane, nadzór inwestorki, tablice 

informacyjne) wyniosły 3.129.738,97 zł. Łącznie zostało przebudowane i wyremontowane 

4640,50 mb dróg powiatowych. 

 


