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Bieżące utrzymanie

Na drogach powiatowych Powiatu Konińskiego prowadzone byty prace związane z
utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg, które wykonywane były przez słu/by techniczne
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie oraz podmioty gospodarcze wyłonione w trybie
zamówień publicznych.
Wykonanie m 9 miesięcy wynosi - 2 824 922,88 A

W poszczególnych asortymentach bieżącego utrzymania dróg stopień zaawansowania
przedstawia się następująco:
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1. Zimowe utr/ymanie
W miesiącach styczeń, luty i mar/.ec 2013 roku na prace związane z utrzymaniem
przejezdności w warunkach występowania śliskości jezdni i opadów śniegu wydatkowano
kwotę l 232 446,53 zł.

2. Remonty nawierzchni dróg
W 2013 roku wykonano remonty cząstkowe nawierzchni dróg na powierzchni 13 717 m:
na ogólną kwotę 840 896,26 zł, w tym
- remonty masą na zimno

l 153 m2

- remonty masą na gorąco - 12 564 m

Prace związane 7 remontem nawierzchni wykonywane były zarówno przez pracowników
Zarządu jak i firmę wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Powiat Koniński podzielony
był na 2 rejony.
Ponadto poprawiono przejezdność dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na
drodze Biskupice - Bystrzyca, dr Kawnice - Głodów - Brzeźniak, dr Łuszczewo - Ostrówek,
dr Trójka - Zarzew, dr Grąblin - Trzy Borki, dr Węglew

Sławsk oraz dr Wilczyn -

/ygmuntowo na łączną kwotę 206 767,20zł
3. Remonty i utrzymanie obiektów inżynieryjnych oraz odwodnienie dróg
W ramach tych prac prowadzono remonty mostów, przepustów, studzienek kanalizacyjnych,
barier oraz prace związane z udrożnieniem rowów przydrożnych. Łączna wartość tych prac
wynosi: 54 056,46 zł
Do najważniejszych prac możemy zaliczyć:
- wykonywanie bariery mostowo - ochronnej w m. Zaslruże,
- remont mostu w m. Piotrkowice,
- odbudowa przepustu przy drodze nr 3191PMorzyczyn-Talarkowo,
- wykonanie odwodnienia drogi w m. Mor/.yczyn,
- wymiana uszkodzonej studni kanalizacyjnej w Licheniu Starym
4. Utrzymanie zieleni
W okresie wiosennym skoncentrowano się na wycince krzewów z poboczy i rowów,
zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i łuków, a także na obcinaniu gałęzi w miejscach
zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. Ogółem wycięto krzewy na powierzchni
27 125 m oraz wycięto ok. 75 s/.t. drzew z pasa drogowego. Prowadzono również
wykaszanie traw i chwastów z poboczy drogi. Łączna wartość tych robót wyniosła
203 916,75 zł
5. Oznakowanie dróg i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Wymieniono na nowo bądź umieszczono dodatkowo łącznie 90 znaków drogowych i tablic.
Ponadto w miejscach szczególnego utrudnienia wyjazdu na drogi powiatowe ustawiono
8 nowych luster drogowych.
Dokonano odnowy oznakowania przejść dla pieszych przy szkołach oraz linii segregacyjnych
na powierzchni 2 724 m .Wartość robol oznakowania pionowego i poziomego wyniosła
91 706,17 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Góry, Morzyczyn,
Jaroszewice Rychwalskie, Makolno oraz Kazimierz Biskupi uslawiono nowe bariery
sprężyste.
6. Utrzymanie promów
Koszty utrzymania promów wyniosły 119 298,49 zł. Na kwotę tę składa się obsługa promów,
przeglądy techniczne, remonty , energia oraz bieżące utrzymanie. Dodatkowo wymieniono,
hafly ir/unclninnn
\wnnsayprne promów.
nrnmńw
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7. Roboty różne
Najważniejs/e prace to:
- sprzątanie ulic po okresie zimowym w m. Kramsk, Uolina, l .icheń Stary, Żychlin,
Budzisław Kościelny, Wilczyn, Sompolno, Kleczew, Stare Miasto, Wierzbinek.
- naprawa drogi w m. Leśnictwo,
- naprawa chodnika w m. Złotkowy,
- przebudowa krawężnika na ul. Szkolnej w Budzisławiu Kościelnym
Wartość powyższych robót wyniosła 75 835,02 zł

II.

W zakresie inwestycji i robót o charakter/e remontów kapitalnych

Zadania zakończone:
1. przebudowa drogi nr 3224P Przyluki - Miłaczew na dł. 0,96 km za kwotę 242.695 zł,
2. przebudowa drogi nr 3240P na odcinku Kuchary Kościelne - Rozalin - etap I na dl.
0,7 km za kwotę 344.376 zł,
3. pr/ebudowa drogi nr 3236P na odcinku Kowalewek - Sławsk na dł.0,6 km za kwotę
171.957 zł,
4. przebudowa ulicy Włocławskiej w Skulsku w ciągu drogi powiatowej nr 3189P- etap
II na dł. 0,3 km za kwotę 169.943 zł
5. przebudowa drogi nr 3205P Mostki - Przystronic - I.ipiny - Koło - etap I na dł. 0,73

km za kwotę 569.403 zł,

6. przebudowa drogi nr 3185P Rożnowa- Ostroważ w m. Biskupie na dl. 0,5 km za
kwotę 267.325 zł,

7. przebudowa drogi nr 3210P Wola Podłężna - Różopole w m. Licheń na dł. 0,6 km za
kwotę 409.330 zł,
8. budowa nowego odcinka drogi nr 3178P relacji Kaliska - Budzislaw na dł. 3,0 km za
kwotę 5.594.720 zł,
9. budowa chodnika przy drodze nr 3197P w m. Mąkoszyn na dł. 0,3 km za kwotę
73.848 zł,
10. przebudowa drogi powiatowej nr 4320P Grodziec - Lipice na dł. 0,96 km za kwotę
348.257 zł,
11. oświetlenie przeprawy promowej przez rzekę Wartę za kwotę 38.130 zł,
12. przebudowa drogi w m. Gawrony w ciągu drogi nr 3188P na dł. 0,42 km za kwotę
140.417 zł,
13. remont drogi nr 3216P Lichnowo-Milin-Borkina dł. 0,6 km za kwotę 209.140 zł,
14. remont drogi nr 3190P Morzyczyn - Koszewo nadł. 0,8 km za kwotę 237.836 zł,
15. remont drogi nr 3195PTomisławice-Witkowice nadł. 0,8 km za kwotę 219.913 zł,
16. remont drogi nr 3179F Wturek - Siedlimowo nadł. 0,7 km za kwotę 235.437 zł
Zadania w trakcie realizacji! termin zakończenia 30 listopada 20I3r.)
1. przebudowa drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno - Smólnik na dł. 2,4 km za kwotę
2.237.131 zł,
2. przebudowa ul. Pomatowskiego w Golinie - etap I na dł. 0,3 km za kwotę 444.952 zł
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