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INWESTYCJE DROGOWE

Obecnie realizowane są przebudowy i remonty dróg powiatowych

Powiatu Tatrzańskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

(5 zadań) na łączną kwotę 14 743 800,00 złotych, w tym dofinansowanie

wynosi 8 098 566,00 złotych.

Dodatkowo w roku bieżącym planowane jest do realizacji zadanie pn.

„Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K

ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Zakopane w km 0+822 do

0+897”, wartość kosztorysowa zadania 1 675 542,00 zł., w tym

dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie

skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 340 000,00 zł.



W roku 2021 planowane jest do realizacji zadanie pn. „Przebudowa

skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648K z drogą gminną nr G 420138K

– ul. Chłabówka Górna w Zakopanem”, wartość kosztorysowa zadania

2 321 265,00 zł.

Zarząd Powiatu Tatrzańskiego wystąpił z wnioskiem

o dofinansowanie przedmiotowego zadania do Funduszu Dróg

Samorządowych.



W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Tatrzański otrzymał dofinansowanie
w wysokości 50% wartości inwestycji i obecnie jest w trakcie realizacji następujących
zadań:

1. Remont drogi powiatowej Gronków - Bukowina Tatrzańska nr 1647K w miejscowości

Groń - Leśnica - Bukowina Tatrzańska na odcinku 12 km począwszy od granicy z

powiatem nowotarskim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 960 w miejscowości

Bukowina Tatrzańska. Jest to zadanie wieloletnie, dla którego planowany termin

zakończenia to listopad 2021r. W ramach remontu, lokalnie w miejscach, gdzie

konstrukcja jezdni utraciła nośność, zostanie odtworzona pełna konstrukcja. Następnie

na całej długości, w istniejącym śladzie zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni

z masy mineralno – bitumicznej oraz nowa nawierzchnia poboczy gruntowych. Wartość

zadania wynosi: 5 639 562,16 zł.













2. Przebudowa drogi powiatowej Gronków – Bukowina Tatrzańska nr 1647K

w dwóch odcinkach, tj. w zakresie 1 km począwszy od budynku remizy OSP

w Leśnicy oraz w zakresie 0,6 km począwszy od skrzyżowania z drogą Gminną

w kierunku Wierchu Rusińskiego w Bukowinie Tatrzańskiej. Planowany termin

zakończenia inwestycji to listopad 2020 r. W ramach zadania istniejące

odwodnienie drogi, w formie drogowego rowu otwartego, zostanie

przebudowane na kanalizację deszczową, zostanie wykonana wierzchnia warstwa

jezdni bitumicznej, chodnik dla pieszych oraz oświetlenie uliczne.

Wartość inwestycji wynosi: 3 272 997,99 zł., w tym dofinansowanie z FDS wynosi

1 582 822,00 zł., pomoc finansowa z Gminy Bukowina Tatrzańska wynosi

694 464,19 zł.















3. Przebudowa drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich nr 1656K w miejscowości

Zakopane na odcinku o długości 0,75 km, od skrzyżowania z drogą gminną ul. Droga

do Rojów do granicy z gminą Kościelisko.

Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2020 r. Realizowana przebudowa

ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę chodnika

dla pieszych, budowę bezpiecznika wraz z montażem barier łańcuchowych, budowę

zatok postojowych, budowę zatok autobusowych, budowę wyniesionych przejść dla

pieszych o nawierzchni brukowej, wymianę wierzchniej warstwy jezdni bitumicznej.

Wartość inwestycji wynosi: 2 500 362,74 zł.













W dniu 15 kwietnia 2020 r. została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów ostateczna lista

zadań powiatowych i gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 2020 r. w ramach

Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat Tatrzański przy dofinansowaniu w wysokości 75%

wartości inwestycji jeszcze w roku bieżącym zrealizuje następujące zadania:

1. Remont drogi powiatowej nr 1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska na odcinku 2,8

km od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku osiedla Łosie w Gliczarowie Górnym do

skrzyżowania z drogą powiatową Gronków – Bukowina Tatrzańska nr 1647K w miejscowości

Bukowina Tatrzańska. Ogółem wartość umowy wynosi: 1 820 112,44 zł.

2. Remont drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów na odcinku 1,8 km od

skrzyżowania z drogą gminną w rejonie „Białej Izby” w miejscowości Rzepiska do

skrzyżowania z drogą krajową nr 49 wmiejscowości Jurgów.

Ogółem wartość projektu wynosi: 1 510 765,40 zł.



1641K Łapsze Wyżne – Jurgów 



1641K Łapsze Wyżne – Jurgów 













1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska





1650K Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska



Łącznie wyremontowane bądź przebudowane zostaną drogi powiatowe na długości 18 km



POZOSTAŁE INWESTYCJE

1. Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem

- wymiana instalacji c.o. w budynku szkoły – wartość robót 570 000,00 zł.,

- wymiana instalacji elektrycznej w części budynku – wartość robót 45 157,00 zł.,

- wymiana stolarki aluminiowej (drzwi sekretariat, drzwi wejściowe, ścianki
aluminiowe, montaż elementów systemu kontroli dostępu, wczytanie kart dostępu
500 szt., uruchomienie systemu) – wartość zadania 27 148,00 zł.

Łącznie zadania: 642 305,00 zł.











2. Budynek Starostwa Powiatowego w Zakopanem

Roboty budowlane obejmują:

- modernizację tarasu i elewacji,

- modernizację holu,

- modernizację klatki schodowej wraz z wymianą stolarki drzwiowej,

- modernizacja uziomu instalacji odgromowej.

Łączna wartość zadania: 361 750,00 zł.













3. W dniu 4 sierpnia 2020r. do Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie został złożony wniosek w sprawie

wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych powiatu na kwotę

2 809 946,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


