
INWESTYCJE  I  REMONTY  
NA   DROGACH   POWIATOWYCH 

rok 2014 część II

Powiat Myślenicki
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach



Przebudowa drogi powiatowej K1948 Siepraw-Zakliczyn-
Brzączowice w m. Siepraw na dł. 420m

Wartość robót : 146 tys. zł







Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej K1971 ul. 
Jagiellońska w Myślenicach o dł. 340m

Wartość robót : 124 tys. zł





Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla 
działek przylegających do drogi powiatowej K1625
w m. Tenczyn

Wartość opracowania : 34 tys. zł



Wydatki remontowe –
rozdział 60014

Razem :       1 342 tys. zł



Remont mostu nr 01016638 na potoku Bysinka w 
ciągu drogi powiatowej K1935 ul. 3-go Maja           
w Myślenicach

Wartość robót : 367 tys. zł









Remont mostu nr 01016642 na potoku Bysinka w ciągu 
drogi powiatowej K1972 ul. Mickiewicza w Myślenicach

Wartość robót : 182 tys. zł









Remont mostu nr 01016652 na potoku bez nazwy w 
Sułkowicach w ciągu drogi powiatowej K1937 ul. Ptasznica

Wartość robót : 159 tys. zł







Remont ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach o dł. 260m
Wartość robót : 121 tys. zł







Remont ulicy Zdrojowej w Myślenicach o długości 230m
Wartość robót : 91 tys. zł





Remont drogi powiatowej K1932 w m. Brzezowa o dł. 350m
Wartość robót : 92 tys. zł





Remont drogi powiatowej K1934 Pcim - 
Krzywica - Poręba w m. Pcim o dł. 347m

Wartość robót : 81 tys. zł





Remont drogi powiatowej K1689 Budzów - Trzebunia - 
Stróża w m. Stróża o dł. 343m

Wartość robót : 118 tys. zł



Remont drogi powiatowej K1949 Czechówka - 
Stojowice w m. Czechówka o dł. 460m

Wartość robót : 131 tys. zł



Wydatki  – rozdział 60078



Odbudowa drogi powiatowej K1622 Dąbie-Szczyrzyc   
w m. Dąbie, Krzesławice, Poznachowice Górne oraz 
odbudowa zabezpieczeń brzegowych rzeki Stradomka

Wartość robót : 3 254 tys. zł

w tym:

Budżet Państwa,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   – 3 068 tys. zł

                               Powiat Myślenicki   –    186 tys. zł































Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej K1924 
Pcim-Mała Sucha-Węglówka w m. Węglówka w km 0+60

Wartość robót : 389 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –    252 tys. zł

                                                                       Powiat Myślenicki   –   137 tys. zł











Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 
K1924 w m. Węglówka w km 0+900

Wartość robót : 372 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych    –   257 tys. zł

                                                                        Powiat Myślenicki   –   115 tys. zł



















Odbudowa przyczółka mostu i umocnień korpusu drogowego 
przy skrzyżowaniu dróg K1925 i K1926 w Kobielniku
Wartość robót : 67 tys. zł

w tym: Powiat Bełchatowski   –    50 tys. zł

               Powiat Myślenicki    –    17 tys. zł







Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
1.) Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej K1924    
w m. Węglówka w km 0+900
2.) Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej K1924    
w m. Węglówka w km 0+600
3.) odbudowa przyczółka mostu i umocnień korpusu 
drogowego przy skrzyżowaniu dróg K1925 i K1926                      
w m. Kobielnik

Wartość projektów : 28 tys. zł



Remont drogi powiatowej K1689 Budzów - Trzebunia - 
Stróża w m. Stróża i Trzebunia o dł. 5000m

Wartość robót : 1 574 tys. zł
w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  – 1 566 tys. zł

                                                                     Powiat Myślenicki   –        8 tys. zł







Remont dróg powiatowych K1975 Myślenice - Chełm
Wartość robót : 593 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –    589 tys. zł

                                                                      Powiat Myślenicki   –        4 tys. zł







Remont drogi powiatowej K1622 Dąbie - Szczyrzyc w m. 
Dąbie i Poznachowice Górne o dł. 1500m
Wartość robót : 453 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –    357 tys. zł

                                                                      Powiat Myślenicki   –      96 tys. zł





Remont drogi powiatowej K1922 Tokarnia -Więciórka w 
m.Tokarnia i Więciórka o dł. 900m
Wartość robót : 277 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –    220 tys. zł

                                                                         owiat Myślenicki   –      57 tys. zł





Remont drogi powiatowej K1949 Czechówka - 
Stojowice w m. Czechówka o dł. 675m
Wartość robót : 198 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –    158 tys. zł

                                                                       Powiat Myślenicki   –      40 tys. zł





Remont drogi powiatowej K1923 Trzemeśnia - Poręba - Pcim 
w m. Poręba oraz remont przepustu w ciagu drogi 
powiatowej K1923 w m. Poręba o dł. 840m
Wartość robót : 186 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –    111 tys. zł

                                                                      Powiat Myślenicki   –      75 tys. zł





Remont drogi powiatowej K1932 Banowice - Brzezowa - 
Kornatka w m.Brzezowa i Kornatka o dł. 500m
Wartość robót : 152 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –    122 tys. zł

                                                                       Powiat Myślenicki   –      30 tys. zł





Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1955 w m. 
Skrzynka
Wartość robót : 121 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –      95 tys. zł

                                                                      Powiat Myślenicki   –      26 tys. zł



Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1956   
w m. Skrzynka

Wartość robót : 97 tys. zł
w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –      76 tys. zł

                                                                      Powiat Myślenicki   –      21 tys. zł



Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1961                     
w m. Sawa
Wartość robót : 75 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –      57 tys. zł

                                                                      Powiat Myślenicki   –      18 tys. zł



Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1960 w m. Gruszów
Wartość robót : 59 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –      45 tys. zł

                                                                      Powiat Myślenicki   –      15 tys. zł



Remont mostu w ciągu drogi powiatowej K1923 w m. Stróża

Wartość robót : 56 tys. zł

w tym: Budżet Państwa, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   –      45 tys. zł

                                                                       Powiat Myślenicki   –      11 tys. zł



Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej K1625 w 
m.Tenczyn uszkodzonego w czasie trwania intensywnych 
opadów deszczu

Wartość robót : 21 tys. zł



Dziękuję za uwagę
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