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1. Remonty cząstkowe.
Remonty

cząstkowe

nawierzchni

jezdni

dróg

powiatowych

wykonano

w

oparciu

o przeprowadzony uprzednio przegląd stanu technicznego dróg oraz wysokość środków finansowych
możliwych do wydatkowania na ten cel w 2015 roku.
a) Gmina Tarnowskie Góry
 prace remontowe na drogach o dużym natężeniu ruchu drogowego
- 344 355,95 zł brutto
 awaryjna naprawa nawierzchni ulic: Powstańców Śl., ul. Sobieskiego i ul. Mickiewicza
masą asfaltu lanego
- 11 307,76 zł brutto
b) Gmina Radzionków
 awaryjna naprawa nawierzchni ul. Św. Wojciecha masą asfaltu lanego
- 42 200,94 zł brutto
c) Gmina Zbrosławice
 prace remontowe na drogach o dużym natężeniu ruchu drogowego
- 155 935,80 zł brutto
d) Gmina Tworóg
 prace remontowe na drogach o dużym natężeniu ruchu drogowego
- 1 680,92 zł brutto
d) Gmina Ożarowice
 prace remontowe na drogach o dużym natężeniu ruchu drogowego
- 42 715,25 zł brutto
d) Gmina Kalety
 prace remontowe na drogach o dużym natężeniu ruchu drogowego
- 17 666,25 zł brutto
Wykonawcą w/w remontów było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.,
z siedzibą w Lublińcu w ramach zamówienia uzupełniającego do ubiegłorocznego postępowania
przetargowego.
Wykonawcą awaryjnych napraw masą asfaltu lanego była Firma drogowa Butrym S.C.
z siedzibą w Bytomiu przy ul. Dworskiej 9.
Przedstawiona powyżej wartość remontów cząstkowych nie obejmuje kosztów robót
przeprowadzonych na terenie całego powiatu przez brygady interwencyjne zarządu dróg.
W 2015 roku, siłami własnymi jednostki uzupełniono ubytki w nawierzchniach jezdni dróg
powiatowych w ilości 340 ton masy mineralno asfaltowej zakupionej w wytwórni mas bitumicznych.
Dla porównania w roku 2014, zabudowano 225 tony masy. Dodatkowo, brygady interwencyjne
zarządu dróg zabezpieczyły doraźnie ubytki w ilości 71 ton mieszanek mas „na zimno”
(w roku 2014 – 60 ton).
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2. Pozostałe remonty.
a) Gmina Tarnowskie Góry
 wykonanie robót remontowych wiaduktu w ciągu ul. Nakielskiej

– 113 645,49 zł brutto

 remont przepustu drogowego w ciągu ul. Częstochowskiej

- 24 596,24 zł brutto

 remont aktywnego słupka przeszkodowego ul. Nakielskiej

- 1 168,50 zł brutto

 naprawa barier drogowych

- 4 570,68 zł brutto

 remont chodnika w ciągu ul. Legionów na odcinkach:
- od ul. Ogrodowej do ul. Karłuszowiec 140mb
- od ronda im. ks. Blachnickiego do ul. Karola Miarki 117,5mb
- od ul. Karola Miarki do ul. Ligonia 38,7mb i 11mb
- 89 750,16 zł brutto
 miejscowa wymiana nawierzchni jezdni
 wymiana kratek ściekowych oraz wpustów ulicznych

- 1 963,19 zł brutto
- 10 650,00 zł brutto

b) Gmina Radzionków


naprawa barier drogowych

- 2 435,40 zł brutto

c) Gmina Tworóg
 remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej 2901S (ul. Świniowicka)
- 37 839,82 zł brutto


naprawa barier drogowych

- 1 107,00 zł brutto

d) Gmina Świerklaniec
 remont drogi powiatowej 3242S w gminie Świerklaniec w ciągach ulic 3 - go Maja
i Lasowickiej

- 596 455,09

zł brutto (w tym środki własne 298 227,56 zł, dotacja

z budżetu państwa 298 227,53 zł, pomoc finansowa gminy Świerklaniec 149 113,77 zł)
 remont drogi powiatowej 3242S w gminie Świerklaniec - wykonanie ścieku z kostki



brukowej na długości 210mb w ul. 3 - go Maja

- 24 271,13 zł brutto

naprawa barier drogowych

- 2 538,72 zł brutto

e) Gmina Zbrosławice
 remont wylotu przepustu pod ul. Wolności (za lecznicą zwierząt)

- 21 268,74 zł brutto

 remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3275S (ul. Wolności) na odcinku od zjazdu na
teren szkoły do ul. Szkolnej na dł 105mb
- 37 656,27 zł brutto
 remont chodnika drogi powiatowej 3224S (ul. Mikulczyckiej) w Ziemięcicach - wymiana
przykanalików

- 12 091,90 zł brutto
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 remont pobocza drogi powiatowej 3224S (ul. Mikulczyckiej) na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową 2902S (ul. Gliwicką) do Ośrodka Zdrowia w Ziemięcicach na długości
518 mb
- 82 417,75 zł brutto
 wyrównanie krawędzi jezdni ul. Mikulczyckiej w Ziemięcicach na odcinku od Ośrodka
Zdrowia do skrzyżowania z drogą powiatową 2902S (ul. Gliwicką)
- 26 831,20 zł brutto
3. Roboty inwestycyjne.
a) Gmina Tarnowskie Góry
 rozbudowa i przebudowa ulicy Pastuszki w Tarnowskich Górach w ciągu drogi
powiatowej 3310 S na odcinku 952m (zapłacona w ramach środków nie wygasających)
- 446 574,55 zł brutto
b) Gmina Ożarowice
 budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w Zendku – DP 3210S (na odcinku od ulicy
Częstochowskiej do posesji 112) na odcinku 368,5 m

- 177 844,29 zł brutto

c) Gmina Tworóg
 przebudowa drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej 3209S (ul. Powstańców Śląskich)
- 19 915,91 zł brutto
d) Gmina Kalety
 przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2352S (ul. Drozdka) - wykonanie drogi
dojazdowej (od strony dz. Jędrysek) z kruszywa do mostu tymczasowego
- 32 238,19 zł brutto
e) Gmina Radzionków
 przebudowa drogi powiatowej 3259S ul. Nałkowskiej w Radzionkowie - etap. Wykonanie
odcinka kanalizacji deszczowej od studni D ist (st włącz) do projektowanej studni D1
długość 54mb wraz z remontem chodnika
- 49 632,48 zł brutto
f) Gmina Zbrosławice
 budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników wzdłuż drogi
powiatowej 3275S Tarnowskie Góry - Kamieniec - etap, wykonanie odcinka kanalizacji.
Wykonanie odcinka chodnika na powierzchni 143,80 m2
- 58 548,16 zł brutto
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4. Dokumentacje i ekspertyzy.
W 2015
z

wiaduktu

roku wykonano ekspertyzę techniczną dwóch biegów schodowych prowadzących
drogowego

w

ciągu

ulicy

Nakielskiej

na

perony

w Tarnowskich Górach

dworca

PKP

- 9 840,00 zł brutto

W ramach ekspertyz w 2015 roku wykonano również pomiary środowiskowe na stanowiskach
pracy

- 3 216,45 zł brutto

5. Oznakowanie pionowe.
a) Gmina Tarnowskie Góry

– 15 121,45 zł brutto

b) Gmina Radzionków

- 4 863,65 zł brutto

c) Gmina Zbrosławice

– 3 220,50 zł brutto

d) Gmina Tworóg

– 3 610,58 zł brutto

e) Gmina Krupski Młyn

– 67,10 zł brutto

f) Gmina Świerklaniec

– 1 270,68 zł brutto

g) Gmina Miasteczko Śląskie

- 1 362,71 zł brutto

h) Gmina Kalety

– 559,35 zł brutto

i) Gmina Ożarowice

- 2 412,38 zł brutto

Wydatki na oznakowanie pionowe przedstawiają koszty materiałów na podstawie Rozchodu
Wewnętrznego z magazynów. Koszty te nie obejmują robocizny, transportu itd., ponieważ
ustawianie znaków pionowych realizowane jest siłami własnymi zarządu dróg. Koszty robocizny,
transportu itd. przedstawiono w pkt. 20 „Zakres i wycena zadań realizowanych przez brygady
interwencyjne Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2015 roku”.
W sumie w roku 2015 zakupiono:
a) znaki kategorii A – 57 szt.
b) znaki kategorii B – 74 szt.
c) znaki kategorii C - 6 szt.
d) znaki kategorii D – 108 szt.
e) znaki kategorii E – 13 szt.
f) znaki kategorii F – 6 szt.
g) znaki kategorii U - 24 szt.
h) tabliczki do znaków drogowych – 47 szt.
i) słupki do znaków drogowych – 276 szt.
j) obejmy do znaków drogowych – 790,00 szt.
na łączną kwotę

- 42 710,11 zł brutto
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Dostawcą elementów oznakowania pionowego była firma RESTAL Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą
w Opolu przy ul. Żerkowickiej 1A, firma UNISTOP z siedzibą w Czeladzi z siedzibą przy
ul. Lwowskiej 1 oraz firma TIOMAN Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Łysomicach, Ostaszewo 57e.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych w pierwszym półroczu
kontynuowano szczegółowy nadzór nad przejściami dla pieszych na drogach powiatowych
o znacznym natężeniu ruchu drogowego zarówno w zakresie oznakowania pionowego jak
i poziomego. W związku z tym w tym czasie wymieniono 37 znaków D – 6 na przejściach dla pieszych
oraz wprowadzono podwójne ich oznakowanie w miejscach o ograniczonej widoczności,
tj. na przejściach dla pieszych przez ul. Radzionkowską w rejonie poszerzeń jezdni przeznaczonych
do zatrzymywania się autobusów komunikacji miejskiej, przez ul. Gliwicką w rejonie cmentarza,
przez ulicę Nakielską (przy rondzie) w Tarnowskich Górach oraz ulicę Dworcową w Ożarowicach
w rejonie Urzędu Gminy. Dotychczas czynnościami tymi objęto łącznie 9 miejsc.
W efekcie wstępnych analiz ruchu wykonanych wiosną tego roku, przygotowano założenia
do zmiany organizacji ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic: Opolskiej i Opatowickiej
w Tarnowskich Górach m.in. w związku z uruchomieniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ul. Opatowickiej z ul. Obwodową. Jednym z założeń jest likwidacja przejścia dla pieszych przez
ul. Opolską w rejonie wspomnianego skrzyżowania z uwagi na występujące w tym rejonie warunki
ruchowe związane z niekorzystnym ukształtowaniem ulicy i oddziaływaniem sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic: Opolskiej i Wyspiańskiego.
Dodatkowo

wprowadzono

szereg

zmian

w

organizacji

ruchu

oraz

uzupełniono

lub wymieniono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie wymienionym w pkt. 18
niniejszego sprawozdania.
W roku ubiegłym przeprowadzono naprawy elementów barier drogowych w ciągach ulic:
Bytomskiej, Pyskowickiej w Tarnowskich Górach oraz ulicy Parkowej w Świerklańcu. Wartość prac
wyniosła 11 758,80 zł. Wykonawcą w/w prac była firma SERVITRANS z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej.
6. Oznakowanie poziome
W pierwszym półroczu bieżącego roku odnowiono część oznakowania poziomego dróg
powiatowych w Tarnowskich Górach – centrum. W pierwszej kolejności odnowiono oznakowanie
grubowarstwowe przejść dla pieszych przez ulice: Kard. St. Wyszyńskiego (rejon skrzyżowania
z ul. Wyspiańskiego), Wyspiańskiego (rejon szkoły) i Opolskiej (rejon sądu) oraz obszarów
skrzyżowań - „rond”: Solidarności i Blachnickiego. Wykonanie prac w tej technologii poprawia
widoczność oznakowania poziomego nieprzerwanie w ciągu kilku lat nawet na drogach o dużym
natężeniu ruchu drogowego. Odnowiono również oznakowanie poziome ul. Wiejskiej w Nowej Wsi
Tworoskiej. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 132 768,57 zł brutto.
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j) Gmina Tarnowskie Góry

– 86 122,66 zł brutto

k) Gmina Radzionków

- 22 363,43 zł brutto

l) Gmina Zbrosławice

– 9 978,03 zł brutto

m) Gmina Tworóg

– 1 959,39 zł brutto

n) Gmina Krupski Młyn

– 4 914,80 zł brutto

o) Gmina Świerklaniec

– 1 202,49 zł brutto

p) Gmina Miasteczko Śląskie

- 938,64 zł brutto

q) Gmina Kalety

– 3 191,85 zł brutto

r) Gmina Ożarowice

- 2 097,28 zł brutto

7. Utrzymanie terenów zielonych
a) Gmina Tarnowskie Góry

– 22 874,40 zł brutto

 cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne – 136 szt.
 nasadzenia drzew – 20 szt.
 nasadzenia krzewów -12 szt.
 ścinka drzew – 10 szt.
 formowanie koron drzew - 29 szt.
 cykliczne uprzątanie z wszelkich zanieczyszczeń pasów zieleni wokół „rond”: Ranoszka,
Blachnickiego, Klapucha, Solidarności, wzdłuż ul. Piłsudskiego, skarp w ciągu ul. Nakielskiej
oraz wyspy na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej i Słowackiego (zieleń niska),
 strzyżenie trawników i ręczne odchwaszczanie terenów wymienionych powyżej (zieleń
niska),
b) Gmina Radzionków


cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne – 25 szt.



nasadzenia drzew – 20 szt.



nasadzenia krzewów -127 szt.



ścinka drzew – 6 szt.

c) Gmina Zbrosławice


cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne – 144 szt.



ścinka drzew – 57 szt.



nasadzanie drzew – 17 szt.

d) Gmina Tworóg



– 9 577,44 zł brutto

– 45 046,80 zł brutto

– 15 022,80 zł brutto

cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne – 29 szt.
ścinka drzew – 69 szt.
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e) Gmina Miasteczko Śląskie


– 4 752,00 zł brutto

ścinka drzew – 11 szt.

f) Gmina Ożarowice

– 4 644,00 zł brutto



ścinka drzew – 8 szt.



nasadzenia drzew – 9 szt.

g) Gmina Świerklaniec


– 3 888,00 zł brutto

nasadzenia drzew – 20 szt.

h) Gmina Kalety


– 1 728,00 zł brutto

Nasadzenia drzew – 16 szt.

Wykonawcą robót związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych jest
Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

SERWIS

ZIELEŃ

Łukasz

König

z

siedzibą

w Tarnowskich Górach przy ulicy Karola Miarki 20.
Wykonawcą robót związanych z utrzymaniem zieleni niskiej w ciągu dróg powiatowych było PPHU
Centrum Ogrodnicze S.C. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Ligonia 1.
Na

terenie

wszystkich

gmin

część

prac

z

zakresu

utrzymania

zieleni

wysokiej

(podkrzesanie drzew, usuwanie samosiewów i krzewów, cięcia krzewów, usuwanie wiatrołomów
itp.) wykonywana jest siłami własnymi zarządu dróg.
Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie całego powiatu - z wyjątkiem fragmentów
zieleńców w rejonie „ronda” i ul. Piłsudskiego w centrum Tarnowskich Gór – realizowane jest siłami
własnymi zarządu dróg. Na terenach zabudowanych prace te wykonywane są kosami spalinowymi
wraz ze zgrabianiem, wywozem i utylizacją skoszonej trawy. Poza zwartą zabudową koszenie
wykonuje się sprzętem mechanicznym tj. pojazdem Unimog i ciągnikiem MTZ.
8. Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni (zamiatanie).
Rejon

Krotność

Wartość

40

26 349,32 zł

17

4 147,72 zł

11

7 124,18

Tarnowskie Góry - Jagodowa

1

12,64 zł

Tarnowskie Góry - Pastuszki

2

131,41zł

Tarnowskie Góry - Powstańców Warszawskich

1

71,60 zł

Radzionków

34

18 399,37

Miasteczko Śląskie

10

1 356,26 zł

Tarnowskie Góry - Centrum
Tarnowskie Góry – Stare Tarnowice
(Wyszyńskiego, Janasa, Pyskowicka, Al. Jana Pawła II)
Tarnowskie Góry – Stare Tarnowice (Repecka),
Sowice, Czarna Huta, Strzybnica, Rybna, Repty Śl.
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Kalety

10

1 009,20 zł

Miedary

1

58,97 zł

Krupski Młyn

2

363,92 zł

Kamieniec (Tarnogórska)

2

67,39 zł

Zbrosławice (Wolności)

1

49,70 zł

Świerklaniec (Lasowicka)

1

97,72 zł

Świerklaniec (Lasowicka, 3-go Maja, Główna, Parkowa)

1

172,69

RAZEM

x

59 412,09 zł

Wykonawcą robót związanych z mechanicznym oczyszczaniem nawierzchni dróg powiatowych była
firma: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
ul. Nakielskiej 1-3.
9. Konserwacja sygnalizacji świetlnych.
Sygnalizacje świetlne będące w utrzymaniu tut. Zarządu Dróg zamontowane są w ciągu
następujących

ulic

powiatowych:

Knosały,

Długa,

Kużaja

w

Radzionkowie,

Piłsudskiego,

Kard. St. Wyszyńskiego, Opolskiej, Częstochowskiej (sygnalizator ostrzegawczy), Jana III Sobieskiego
(sygnalizator ostrzegawczy), Bytomskiej (sygnalizator ostrzegawczy) w Tarnowskich Górach,
Wolności w Zbrosławicach (sygnalizator ostrzegawczy) i Pyskowickiej w Łubiu (sygnalizator
ostrzegawczy).
Wykonawcą robót związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnych zamontowanych
na drogach powiatowych jest firma „DROG – BUD” sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie
przy ul. Prostej 88/90.
Koszt

konserwacji

sygnalizacji

świetlnej

w

roku

2015

r.

wyniósł

39 347,61 zł brutto. Koszt zakupu energii elektrycznej zasilającej sygnalizacje - 10 399,37 zł brutto.
W pierwszym półroczu bieżącego roku tut. Zarząd Dróg prowadził czynności techniczne
związane z przejęciem w zasoby powiatu sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniu ulic: Styczyńskiego,
Sienkiewicza i Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach. Dotychczasowy właściciel, tj. Carrefour,
wykonał w uzgodnieniu i pod nadzorem zarządu drogi szereg prac konserwacyjnych i naprawczych
pozwalających

na

bezusterkowe

przekazanie

obiektu

w

zasoby

powiatu,

które

miało

miejsce 22 lipca 2015r.
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10. Akcja Zima w okresie od: 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.
a) Gmina Tarnowskie Góry

– 165 749,70 zł brutto

b) Gmina Radzionków

– 43 523,80 zł brutto

c) Gmina Zbrosławice

– 117 314,78 zł brutto

d) Gmina Tworóg

– 66 071,23 zł brutto

e) Gmina Krupski Młyn

– 25 014,96 zł brutto

f) Gmina Świerklaniec

– 24 564,15 zł brutto

g) Gmina Miasteczko Śląskie

– 17 806,87 zł brutto

h) Gmina Kalety

– 42 182,29 zł brutto

i) Gmina Ożarowice

– 65 202,92 zł brutto

W sumie: 567 430,70 brutto.
Wykonawcą robót z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie gmin: Tarnowskie Góry,
Ożarowice, Miasteczko Śląskie była firma BIO-EKOS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa z siedzibą w m. Nowe Chechło przy ulicy Leśnej 63.
Wykonawcą robót z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie gmin Radzionków
i

Świerklaniec

był

Zakład

Usługowy

Konserwacja

Terenów

Zielonych,

Jacek

Wieczorek

z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Władysława Łokietka 4.
Wykonawcą robót z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie gmin: Zbrosławice,
Kalety, Krupski Młyn, Tworóg było P.H.U. „Larix” sp. z o.o., z siedzibą w m. Lublińcu przy ulicy
Klonowej 11.
11. Zakup materiałów.
Zakupiono m.in.:
a) zakup materiałów do robót drogowych (farby, łopaty, cement, piasek. masa na zimno, masa
na gorąco itp.):
b) zakup paliwa do maszyn drogowych i samochodów:

- 206 878,80 zł brutto
- 124 968,53 zł brutto

c) zakup części do maszyn drogowych:
(w tym głowica kosząca 36 229,72 zł)
d) zakup materiałów do remontów bieżących ZDP:

- 84 843,99 zł brutto
- 3 121,41 zł brutto
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12. Zakup wyposażenia i części zamiennych.
Zakupiono m.in. :
a) szlifierkę kontową, zagęszczarkę, drukarkę laserową, akcesoria komputerowe i programy,
licencje, czajniki elektryczny, dyktafon, baterie, akumulator, gaśnice i inne.
- 13 330,03 zł brutto
b) zakup artykułów biurowych (w tym tonery i tusze do drukarek, faxu i kserokopiarki)
- 5 999,16 zł brutto
c) pozostałe (środki czystości, prasa, książki, czasopisma, publikacje, wyposażenie apteczki,
i itp.

- 5 073,72 zł brutto

13. Zakup usług pozostałych.
a) wynajem samochodu specjalistycznego WUKO

- 19 446,30 zł brutto

b) zakup usług transportowych, przeglądy samochodów i sprzętu

- 67 733,30 zł brutto

c) opłaty pocztowe

- 8 334,80 zł brutto

d) pozostałe naprawy (dot. głównie sprzętu drogowego i wyposażenia)

- 64 728,57 zł brutto

e) remont pokrycia dachowego wiaty garażowej

- 48 695,68 zł brutto

przeglądy obiektów mostowych

- 24 538,50 zł brutto

f) inne usługi drogowe (unieszkodliwienie odpadów, transport
elementów drogowych, itp.)

- 6 465,79 zł brutto

g) pozostałe (w tym: wywóz nieczystości, obsługa BHP, obsługa prawna,
ochrona mienia itp.)

- 162 651,75 zł brutto

14. Zestawienie ilościowe wydanych decyzji administracyjnych:
a) zajęcie pasa drogowego – 288 decyzji
b) zajęcie pasa awaryjne – 35 decyzji
c) umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – 187 decyzji
d) reklamy – 53 decyzji
e) handel – 37 decyzji
f) lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej – 144 decyzji
g) lokalizacja zjazdów – 69 decyzji
h) lokalizacja obiektów budowlanych – 1 decyzja
i) przejazdy pojazdów nienormatywnych - 20 zezwoleń
Zajęcie pasa drogowego wiąże się również z koordynacją i nadzorem robót w terenie.
Wiele nakładów pracy wymagała koordynacja prac związanych z robotami kanalizacyjnymi
na terenie gmin: Ożarowice, Tarnowskie Góry, Kalety oraz nad budową oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Radzionków.
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15. Inne ustawowe czynności zarządu dróg
W roku bieżącym:
a) pełniono całodobowe dyżury „Akcji Zima” – praca w systemie zmianowym do 6 marca,
b) przeprowadzono

serię

majową

oraz

październikową

pomiarów

ruchu

drogowego

na dwudziestu jeden odcinkach dróg powiatowych w ramach generowanego pomiaru ruchu.
c) sporządzono szereg sprawozdań z zakresu m.in.: ochrony środowiska, zieleni, stanu sieci
drogowej, działalności zarządu dróg,
d) określono zakresy rzeczowe na potrzeby zawarcia umów dotyczących bieżącego utrzymania
i remontów dróg,
e) zaopiniowano 171 projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie
drogowym dróg powiatowych,
f) przeanalizowano 54 spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego na drogach
powiatowych,
g) przeanalizowano i wydano 23 opinie projektów docelowej zmiany organizacji ruchu
na wniosek jednostek zewnętrznych,
h) przeprowadzono szczegółową analizę ruchu i opracowano 17 projektów zmiany organizacji
ruchu drogowego,
i) zorganizowano 17 wizji terenowych z udziałem przedstawicieli m.in. Policji, MZKP, MZUiM
oraz Starostwa Powiatowego na których rozpatrywano wprowadzenie ewentualnych zmian
w organizacji ruchu drogowego,
j) przeprowadzono przeglądy drzewostanu na wybranych odcinkach dróg powiatowych
a w efekcie sporządzono 35 wniosków o wycinkę (94 szt.) drzew zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego,
k) przeanalizowano i wyznaczono miejsca nasadzeń 139 krzewów i 102 drzew,
l) rozpatrzono i uzgodniono 76 wniosków o przejazd pojazdów nienormatywnych,
m) rozpatrzono 82 wnioski dotyczące utrzymania dróg,
n) rozpatrzono 12 wniosków dotyczących lokalizacji reklam lub tablic informacyjnych,
o) wydano 56 zaświadczenia o możliwości połączenia działki z drogami powiatowymi,
p) wydano 22 opinie w sprawie lokalizacji zjazdów publicznych,
q) przeanalizowano i uzgodniono 43 projekty budowlane zjazdów,
r) zawarto 46 umów użyczenia terenu wydawanych w związku z budową urządzeń
infrastruktury technicznej związanej z potrzebami funkcjonowania dróg powiatowych,
s) wydano 63 pisma o uzupełnienie do spraw i zmianę trasy urządzeń,
t) uzgodniono 8 projektów budowlanych urządzeń infrastruktury technicznej,
u) wydano 43 zawiadomienia o zmianie podmiotu decyzji,
v) wydano 186 zgód na czasowe zajęcie fragmentu nieruchomości,
w) przeanalizowano i wydano 71 opinii w sprawie ustalenia granic pasa drogowego,
x) uzgadniano warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 18 postanowień,
y) wydano 9 opinii w sprawie podziałów geodezyjnych,
z) uzgodniono posadowienie ogrodzeń - 24 pisma,

Strona 13 z 19

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2015 roku

Ponadto rozpatrzono 210 spraw dotyczących:
a) przekazania celem załatwienia sprawy wg kompetencji,
b) przebiegu, przebudowy, remontu oświetlenia ulicznego,
c) opiniowania włączeń dróg niższej kategorii,
d) uzgodnienia ocieplanie budynków, informacji o procedurach, przekazywania duplikatów
i prawomocności decyzji, udostępniania fragmentów dokumentacji projektowych,
e) inwestycji w Kaletach Kuczowie,
f) inwestycji w ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach,
g) wniosków i opinii projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) pism do Agencji Nieruchomości Rolnych w kwestii lokalizacji działek w pasie drogowym.
16. Ocena stanu nawierzchni dróg na terenie powiatu tarnogórskiego
Corocznie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego wszystkie drogi powiatowe
na terenie Powiatu Tarnogórskiego poddawane są kontroli stanu drogi. Jej celem jest okresowy
przegląd i ocena stanu parametrów eksploatacyjnych nawierzchni, przeprowadzany w celu kontroli
zagwarantowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa i komfortu jazdy oraz w celu zebrania
danych wyjściowych do planowania prac eksploatacyjno-utrzymaniowych w obrębie zarządzanej
sieci dróg.
Kontroli poddawane są wszystkie te elementy, które wpływają na bezpieczeństwo
użytkowników drogi. Bierze się pod uwagę rodzaj uszkodzeń, ich natężenie i intensywność.
W zależności od nich poszczególne drogi lub odcinki oceniane są wg skali:
 bardzo dobry - występuje nie więcej niż trzy rodzaje uszkodzeń, a ich natężenie oraz stopień
szkodliwości jest bardzo mały, odczuwalny jest komfort w czasie jazdy
 dobry - występują pojedyncze uszkodzenia, których natężenie oraz skala szkodliwości jest mała
(natężenie uszkodzeń jest mniejsze niż 10% powierzchni drogi), poza nielicznymi nierównościami
zachowany jest komfort w czasie jazdy
 zadawalający - występuje wiele uszkodzeń, których natężenie oraz stopień szkodliwości jest
średni (natężenie uszkodzeń mieści się w przedziale 10-50% powierzchni drogi), z powodu
licznych nierówności nie zachowany jest komfort w czasie jazdy
 niezadawalający - występuje wiele rodzajów uszkodzeń, większość z nich występuje w natężeniu
oraz skali dużej (natężenie uszkodzeń jest większe niż 50% powierzchni drogi), odczuwalny jest
dyskomfort w czasie jazdy
Wg przeprowadzonej kontroli w 2015 roku stan dróg powiatowych dla całego powiatu jest
następujący:
 drogi w stanie bardzo dobrym
 drogi w stanie dobrym

5,0%

długości dróg powiatowych ogółem

18,20%

jw.

 drogi w stanie zadawalającym

52,3%

jw.

 drogi w stanie niezadawalającym

24,5%

jw.
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Stan dróg wg kontroli w 2015 roku dla poszczególnych gmin powiatu (gdzie 100% stanowi suma
długości dróg powiatowych w poszczególnych gminach) jest następujący:
Gmina:

Tarnowskie Góry

100% =
długość dróg
w gminie [km]
50 229

39,4%

Stan
zadawalający
35,1%

Stan
niezadawalający
6,2%

Stan
bardzo dobry

Stan
dobry

19,3%

Radzionków

10 393

1,3%

12,3%

70,0%

16,4%

Kalety

21 585

0,0%

8,6%

45,1%

46,3%

Miasteczko Śląskie

15 781

0,0%

0,0%

43,2%

56,8%

Krupski Młyn

12 251

0,0%

33,4%

41,3%

25,3%

Tworóg

43 895

8,9%

9,0%

46,9%

35,2%

Ożarowice

36 905

0,0%

4,6%

80,6%

14,8%

Świerklaniec

12 835

0,0%

28,5%

49,0%

22,5%

Zbrosławice

83 711

0,8%

19,2%

56,4%

23,6%
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17. Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych:
a) wpływy z innych lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego, zajęcie pasa awaryjne,
umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej, reklamy, handel, kary, przejazdy
pojazdów nienormatywnych)

- 851 967,11 zł brutto

b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy z tytułu sprzedaży drewna
opałowego

uzyskanego

z

wycinki

drzew

w

pasie

drogowym)

- 35 789,18 zł brutto
c) wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz
wynagrodzenia

płatnika

podatku

i

świadczeń

z

ubezpieczenia

społecznego)

- 11 116,40 zł brutto
d) dochody z najmu i dzierżawy
e) dochody z tytułu odsetek
f) dochody z tytułu kosztów upomnienia

- 47 468,52 zł brutto
- 4 772,39 zł brutto
- 754,00 zł brutto
RAZEM: 951 867,60 zł brutto

W 2015 roku kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła: 951 867,60 zł brutto.
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18. Zestawienie wprowadzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego:
W 2015 roku siłami własnymi zarządu dróg wprowadzono opracowane w jednostce
następujące projekty zmian w organizacji ruchu drogowego:
L.p.

Lokalizacja

Oznaczenie sprawy

Termin

w BTiDP

wprowadzenia

TD.7121.2.19.2015

22.06.2015r.

TD.7121.2.36.2015

26.06.2015r.

TD.7121.2.19.2015

24.07.2015r.

TD.7121.2.30.2015

14.07.2015r.

TD.7121.2.32.2015

27.11.2015r.

TD.7121.2.63.2015

08.10.2015r.

TD.7121.2.71.2015

04.11.2015r.

ul. Lasowicka, 3-go Maja na odcinku od drogi
1

wojewódzkiej nr 908 w Tarnowskich Górach do
drogi nr 78 w Świerklańcu
- uporządkowanie oznakowania istniejącego
ul. Pastuszki w Tarnowskich Górach

2

- uporządkowanie oznakowania istniejącego oraz
wyznaczenie przejść dla pieszych
ul. Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach

3

- uporządkowanie oznakowania istniejącego
w rejonie szkoły
Skrzyżowanie ulic: Górniczej, Rudnej

4

i Ogrodowej w Tarnowskich Górach
- wprowadzenie oznak. poziomego i pionowego
celem poprawy czytelności skrzyżowania
ul. Szybowa w Radzionkowie - uporządkowanie

5

oznakowania w rejonie wiaduktu nad drogą ul. Szybową

6

# ul. Tarnogórska - Szczotki - w Ożarowicach
dodatkowe oznakowanie skrzyżowania
ul. Kaletańska w Mikołesce - uporządkowanie

7

oznakowania w rejonie skrzyżowań

8

ul. Wiejska i Strażacka w Świniowicach

TD.7121.2.96.2015

04.11.2015r.

9

ul. Mikulczycka w Ziemięcicach

TD.D.7121.2.5.2015

22.10.2015r.

10

ul. Lasowicka w Nowym Chechle

KTD.TU.5421.S-33/15

27.11.2015r.

W roku 2015 Zarząd Dróg Powiatowych opracował 16 projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
z czego wprowadzono 10. Pozostałe projekty dotyczą inwestycji planowanych do realizacji
lub oczekujących na wprowadzenie po wykonaniu robót budowlanych. Część projektów może być
wprowadzona w okresie wiosennym, z uwagi na konieczność wykonania oznakowania poziomego.
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19. Zatrudnienie w ZDP – rok 2015.
Stan na dzień: 01.01.2015r. – 31 osób.
Stan na dzień: 31.12.2015r. – 30 osób.
W roku 2015 stosunek pracy został rozwiązany z jedną osobą.

Jednocześnie jeden pracownik

przebywał notorycznie na zwolnieniu lekarskim, jeden pracownik był na zasiłku rehabilitacyjnym
i jeden pracownik zatrudniony był na pół etatu.
20. Zakres i wycena zadań zrealizowanych przez brygady interwencyjne Zarządu Dróg
Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2015 roku.
Dział

Interwencji

ZDP

wykonywał

zadania

związane

z

bieżącym

utrzymaniem

i zabezpieczeniem dróg powiatowych. Wartość robocizny na zadaniach wykonanych w roku 2015
przez brygady interwencyjne (ceny brutto):
1.

Prostowanie i czyszczenie znaków drogowych:

2.

Montaż znaków drogowych i barier ochronnych:

3.

Montaż nowych kratek ściekowych,

249 szt. x 7,00 zł/szt. = 1 743 zł
404 szt. x 15,00 zł/szt. = 6 060 zł

włazów studni rewizyjnych:
4.

13 szt. x 160,00 zł/szt. = 2 080 zł

Ręczne oczyszczanie kratek ściekowych kanalizacji deszczowej:
520 szt. x 32,00 zł/szt. = 16 640 zł

5.

Malowanie barier:

286 mb x 9,00 zł/mb = 2 574 zł

6.

Ręczne oczyszczanie przepustów:

25 mb x 45,00 zł/mb = 1 125 zł

7.

Koszenie trawy w pasie drogowym:

8.

Wycinka samosiejek w pasie drogowym w
raz z utylizacją:

9.

2 313 430 m2 x 0,13 zł/m2 = 300 746 zł
40 300 m2 x 5,50,00 zł/m2 = 221 650 zł

Prześwietlanie drzew w pasie drogowym:

10. Frezowanie pni drzew:
11. Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy:
12. Remont chodników:

230 szt. x 60,00 zł/szt. = 13 800 zł
169 szt. x 90,00 zł/szt. = 15 210 zł
97 280 m2 x 3,50 zł/m2 = 340 480 zł
410 m2 x 24,00 zł/m2 = 9 840 zł

13. Ręczne uzupełnianie zaniżonych poboczy,
rozmytych skarp nasypów:
14. Remont nawierzchni jezdni masą bitumiczną na zimno:

92 m3 x 71,00 zł/m3 = 6 532 zł
74 Mg x 350,00 zł/Mg = 25 900 zł

15. Remont nawierzchni jezdni masą bitumiczną
z wytwórni MB:
16. Remont dróg gruntowych:

340 Mg x 120,00 zł/Mg = 40 800 zł
4 900 m2 x 1,50 zł/m2 = 7 350 zł

17. Prace porządkowe, zamiatanie chodników, jezdni, wysepek,
wywóz liści, sprzątanie śmieci z rowów i poboczy:
18. Utrzymanie zimowe:
19. Pomiary ruchu:
20. Utrzymanie żywopłotów i zieleni ozdobnej:

1980 h x 15,00 zł/h = 29 700 zł
1790 h x 15,00 zł/h = 26 850 zł
32 h x 15,00 zł/h = 480 zł
348 h x 15,00 zł/h = 5 220 zł
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21. Odbudowa rowu z wywozem urobku:

380 mb x 26,00 zł/mb = 9 880 zł

22. Korytowanie pod konstrukcję drogi:

600 m2 x 9,00 zł/m2 = 5 400 zł

23. Remont obiektów mostowych:

220 h x 15,00 zł/h = 3 300 zł

24. Transport na rzecz Starostwa:

19 h x 15,00 zł/h = 285 zł
RAZEM: 1 093 645 zł

2 1 . W yka z po s t ępo wa ń p r ze ta rgo w yc h .
Przedstawiony

wykaz

postępowań

przetargowych

nie

uwzględnia

pozostałych

umów zawartych w trybie art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych, ponieważ zamówienia
te nie są objęte ustawą prawo zamówień publicznych.

Lp.

Nr umowy

Dotyczy

Wykonawca,
Dostawca

Tryb i data
zawarcia umowy

Wartość
umowy PLN
NETTO

Wartość
umowy
Euro
NETTO

1.

ZDP/7-U/2015

Dostawa paliw płynnych
w roku 2015 r. – benzyna
bezołowiowa oraz olej
napędowy.

F.H.U. „FEL-TANK”
44-240 Żory,
ul. Bocznej 6

25.02.2015
art. 39 –
pr zetarg
n ieogran ic zo ny

101 626,02

24 054,07

ZDP/8-U/2015

Wykonanie remontów
cząstkowych wraz
z wykonaniem nakładek
na wybranych odcinkach
nawierzchni jezdni dróg
powiatowych na terenie
Powiatu Tarnogórskiego
w roku 2015
- zamówienie uzupełniające

Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11,
42-700 Lubliniec

06.03.2015
art. 67 ust 1 pkt. 6
– zamówien ie z
wolnej ręki

195 000,00

46 154,94

ZDP/9-U/2015

Utrzymanie przydrożnej
zieleni wysokiej
w ciągu Dróg Powiatowych
na terenie Powiatu
Tarnogórskiego w roku 2015

P.P.H.U.
SERWIS ZIELEŃ
Łukasz König,
ul. Karola Miarki 20,
42 – 600
Tarnowskie Góry

18.03.2015
art. 39 –
pr zetarg
n ieogran ic zo ny

99 692,00

23 596,30

ZDP/15-U/2015

Remont drogi powiatowej
nr 3242S w
Gminie Świerklaniec
(na odcinkach od km +0,020
do km +1,786 i od km +4,032
do km +4,591)

Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg
"DROGOPOL – ZW"
Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 52d
40 – 301 Katowice

23.04.2015
art. 39 –
pr zetarg
n ieogran ic zo ny

484 969,13

114 788,31

ZDP/19 –U/2015

Budowa chodnika w ciągu
ulicy Głównej w Zendku –
DP 3210S (na odcinku
od ulicy Częstochowskiej
do posesji nr 112)

Przedsiębiorstwo
Usługowo - Handlowe
"DOMAX"
Arkadiusz Mika
42-283 Boronów,
ul. Grabińska 8

09.06.2015
art. 39 –
pr zetarg
n ieogran ic zo ny

141 606,67

33 517,16

ZDP/25 –U/2015

Remont chodnika w ciągu
ulicy Wolności w m.
Zbrosławice
na odcinku od wjazdu
na teren szkoły do ulicy
Szkolnej

EUROTECH Sp. z o.o.
41-800 Zabrze,
ul. Hagera 41

16.07.2015
art. 39 –
pr zetarg
n ieogran ic zo ny

31 923,26

ZDP/26 – U/2015

Remont chodnika w ciągu
ulicy Legionów w Tarnowskich
Górach na odcinkach:
a)
od ul. Ogrodowej do
ul. Karłuszowiec
b)
od ronda im. Ks.
Blachnickiego do ulicy
Karola Miarki
c)
od ul. Karola Miarki
do ul. Ligonia.

Orfin Sp. z o.o., Sp.k.
41-922 Radzionków,
ul. Gen. Sikorskiego
5a

16.07.2015
art. 39 –
pr zetarg
n ieogran ic zo ny

72 967,61

17 270,85

ZDP/28 – U/2015

Wykonanie remontów
cząstkowych wraz
z wykonaniem nakładek
na
wybranych odcinkach
nawierzchni jezdni DP
na terenie Powiatu
Tarnogórskiego
w roku 2015.

Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11, 42 700 Lubliniec

07.08.2015
art. 39 – pr ze targ
n ieogran ic zo ny

284 546,87

67 349,97

2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

7 555,98
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