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1. Inwestycje i remonty dróg powiatowych (podział wg gmin powiatu).
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 2016 roku.
a) Gmina Tarnowskie Góry
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 245 tys. zł brutto.
 remonty chodników: ul. Górnicza, ul. Opolska i u. Sienkiewicza - kwota ok. 128 tys. zł brutto
Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 373 tys. zł brutto.
b) Gmina Zbrosławice
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 550 tys. zł brutto.
 Inwestycje:


Budowa chodnika i odwodnienie w ciągu DP 3275S Tarnowskie Góry – Kamieniec –
ul. Wolności w Zbrosławicach – etap II – kwota 49 998,04 zł brutto.



Budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej w Wieszowej – kwota 33 631,52 zł brutto.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 633,6 tys. zł brutto.
c) Gmina Tworóg
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 285 tys. zł brutto.
 remonty chodników: ul. Powstańców Śląskich w Wojsce - kwota ok. 116 tys. zł brutto
Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 401 tys. zł brutto.
d) Gmina Kalety
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 116 tys. zł brutto.
 Inwestycje:


„Budowa odwodnienie w ciągu DP 3248S Kalety-Miotek ul. Ignacego Paderewskiego
w m. Kalety” – etap I – kwota 768 805,31 zł brutto.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 884,8 tys. zł brutto.
e) Gmina Krupski Młyn
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 70 tys. zł brutto.
 remonty chodników: ul. Główna - kwota ok. 47 tys. zł brutto
Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 117 tys. zł brutto.
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f) Gmina Świerklaniec
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 8 tys. zł brutto.
g) Gmina Miasteczko Śląskie
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 83 tys. zł brutto.
 remonty chodników: ul. Dworcowa - kwota ok. 12 tys. zł brutto
 Inwestycje:


„Modernizacja nawierzchni ulicy Łokietka w Miasteczku Śląskim” – kwota 240 tys. zł brutto.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 335 tys. zł brutto.
h) Gmina Radzionków
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 139 tys. zł brutto.
 remonty chodników: ul. Św. Wojciecha - kwota ok. 25 tys. zł brutto
 Inwestycje:


„Wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Knosały w Radzionkowie” – kwota
18 696,00 zł brutto.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 182,7 tys. zł brutto.
i) Gmina Ożarowice
 wykonanie nakładek na jezdniach i remonty jezdni na drogach o dużym natężeniu ruchu
drogowego - kwota ok. 101 tys. zł brutto.
 Inwestycje:


„Budowa chodnika w ciągu ul. Głównej w miejscowości Zendek – etap III” – kwota 99 995,42
zł brutto.

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła ok. 201 tys. zł brutto.
Wykonawcą w/w nakładek na jezdniach i remontów jezdni było Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Usługowo Handlowe "DOMAX" Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie przy ulicy
Grabińska 8. Wykonawcą w/w remontów chodników wraz z elementami odwodnienia było
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., z siedzibą w Lublińcu.
Wykonawcą roboty drogowej pt. „Budowa odwodnienie w ciągu DP 3248S Kalety-Miotek ul.
Ignacego Paderewskiego w m. Kalety było Konsorcjum Firm tj.: Lider: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo Mostowych "Myszków" Sp. z o.o. Żarki, ul. Myszkowskiej 59 Partner: „DROGREM” S.C.
Łukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz, Bytom, ul. Prusa 40/4.
Budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Zendek – etap III była wykonywana
przez firmę PIDP Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Drogowe Józef Pietryga z siedzibą w Radzionkowie
przy ulicy Zofii Nałkowskiej 28.
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Wykonawcą Modernizacji nawierzchni ulicy Łokietka w Miasteczku Śląskim była firma „OLS”
Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Lublińcu przy ulicy Chopina 2. Zadanie dofinansowane było przez
Gminę Miasteczko Śląskie w kwocie 100 000 zł oraz przez Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świerklaniec w kwocie 100 000 zł.
Przedstawiona powyżej wartość remontów cząstkowych nie obejmuje kosztów robót
przeprowadzonych na terenie całego powiatu przez brygady interwencyjne zarządu dróg.
W 2016 roku, siłami własnymi jednostki uzupełniono ubytki w nawierzchniach jezdni dróg
powiatowych w ilości 201 ton masy mineralno asfaltowej zakupionej w wytwórni mas bitumicznych.
Dla porównania w roku 2015, zabudowano 340 tony masy. Dodatkowo, brygady interwencyjne
zarządu dróg zabezpieczyły doraźnie ubytki w ilości 51 ton mieszanek mas „na zimno”
(w roku 2014 – 71 ton).
2. Pozostałe remonty.
a)

Gmina Tarnowskie Góry



remonty masą z asfaltu lanego w ciągu ul. Sobieskiego, ul. Powstańców Śląskich, ul. Opolska –
22 137,05 zł brutto,



uszczelnianie masą z asfaltu lanego podłużnych i poprzecznych spękań w ciągu ul. Piłsudskiego,
ul. Wyspiańskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Legionów, ul. Nakielska – kwota 16 000,00 zł brutto,



wykonanie prac konserwacyjnych i porządkowych wiaduktu w ciągu ul. Nakielskiej – 34 999,99
zł brutto,



naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

ul. Sienkiewicza, ul. Styczyńskiego

i ul. Powstańców Śląskich - 4 797,00 zł brutto,


remont aktywnego słupka przeszkodowego ul. Nakielskiej - 9 070,20 zł brutto.

b) Gmina Radzionków


remonty masą z asfaltu lanego w ciągu ul. Św. Wojciecha – 5 537,95 zł brutto,



remont nawierzchni ul. Nałkowskiej w związku z wymianą pętli indukcyjnych sygnalizacji
świetlnych. - 23 550,44 zł brutto,



naprawa barier drogowych - 2 841,30 zł brutto.

c)

Gmina Kalety



remont cząstkowy przy zastosowaniu remontera w ciągu ul. Koszęcińskiej – 3 816,08 zł brutto,



awaryjna naprawa mostu w ciągu ul. Stawowej w m. Zielona - 12 792,00 zł brutto,



likwidacja zalewiska zlokalizowanego na ul. 1-go Maja w Kaletach – 17 985,77 zł brutto.

d)

Gmina Krupski Młyn



remont cząstkowy przy zastosowaniu remontera w ciągu ul. Głównej, ul. Lublinieckiej, drogi
3235 Krupski Młyn-Tworóg – 36 617,10 zł brutto,
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e)

Gmina Tworóg



remont cząstkowy przy zastosowaniu remontera w ciągu ul. Traugutta, ul. Kaletańska,
ul. Wiejska – 16 900,20 zł brutto,

3. Dokumentacje i ekspertyzy.
W ramach ekspertyz w 2016 roku wykonano pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy

-

4 655,55 zł brutto.
4. Oznakowanie pionowe.
Łączna wartość kosztów materiałów wynosiła 18 034,28 zł brutto.
a) Gmina Tarnowskie Góry

– 8 678,56 zł brutto

b) Gmina Radzionków

- 407,84 zł brutto

c) Gmina Zbrosławice

– 4 604,91 zł brutto

d) Gmina Tworóg

– 2 030,29 zł brutto

e) Gmina Krupski Młyn

– 131,86 zł brutto

f) Gmina Świerklaniec

– 225,67 zł brutto

g) Gmina Miasteczko Śląskie

- 164,80 zł brutto

h) Gmina Kalety

– 904,03 zł brutto

i) Gmina Ożarowice

- 886,32 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.
W sumie w roku 2016 zakupiono:
a) znaki kategorii B – 15 szt.
b) znaki kategorii D – 36 szt.
c) znaki kategorii E – 8 szt.
d) znaki kategorii F – 3 szt.
e) tabliczki do znaków drogowych – 40 szt.
f) słupki do znaków drogowych – 15 szt.
g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 67 szt.
Łączna wartość zakupionego oznakowania pionowego - 16 234,88 zł brutto.
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 przy ul. Lwowskiej 1 oraz
firma TIOMAN Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Łysomicach, Ostaszewo 57e, firma Inżynieria Ruchu
Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Św. Brata Alberta 121.

Strona 6 z 18

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2016 roku

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych w roku 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 znaki D – 6 na przejściach dla pieszych.
5. Oznakowanie poziome
Wykonawcą prac związanych z odnowieniem oznakowania poziomego na terenie powiatu
tarnogórskiego na drogach powiatowych była firma SAFEROAD GRAWIL Spółka z o.o. z siedzibą
w Włocławku przy ul. Komunalna 7.
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 149 663,05 zł brutto.
a) Gmina Tarnowskie Góry

– 77 926,16 zł brutto

b) Gmina Radzionków

- 25 368,93 zł brutto

c) Gmina Zbrosławice

– 7 554,28 zł brutto

d) Gmina Tworóg

– 6 655,90 zł brutto

e) Gmina Krupski Młyn

– 4 952,68 zł brutto

f) Gmina Świerklaniec

– 11 994,10 zł brutto

g) Gmina Miasteczko Śląskie

- 831,13 zł brutto

h) Gmina Kalety

– 12 792,01 zł brutto

i) Gmina Ożarowice

- 1 587,86 zł brutto

6. Utrzymanie terenów zielonych
Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 163 903,49 zł brutto.
a) Gmina Tarnowskie Góry

zieleń wysoka – 42 162,64 zł brutto
zieleń niska

- 18 656,97 zł brutto

 cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne – 58 szt.
 nasadzenia drzew – 21 szt.
 ścinka drzew – 25 szt.
 formowanie koron drzew - 40 szt.
 mechaniczne karczowanie pni – 9 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 – 50 szt.



nasadzenia drzew – 13 szt.



ścinka drzew – 12 szt.

– 21 416,01 zł brutto
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mechaniczne karczowanie pni – 6 szt.



usuwanie odrostów z szyjki pnia drzewa – 1 szt.

c) Gmina Zbrosławice

– 62 417,54 zł brutto



cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne – 89 szt.



ścinka drzew – 39 szt.



nasadzanie drzew – 46 szt.



usuwanie samosiejek – 9000 m2



usuwanie odrostów z szyjki pnia drzewa – 28 szt.

d) Gmina Krupski Młyn

zieleń wysoka
zieleń niska



– 976,06 zł brutto
- 2 581,03 zł brutto

ścinka drzew – 2 szt.

 cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – 5 szt.
 mechaniczne koszenie poboczy – 29 873 m2.
e) Gmina Tworóg


– 146,72 zł brutto

ścinka drzew – 1 szt.

f) Gmina Miasteczko Śląskie


– 1 359,07 zł brutto

cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia techniczne – 9 szt.

g) Gmina Ożarowice

zieleń wysoka

– 6 754,11 zł brutto

zieleń niska

- 4 807,81 zł brutto

 ścinka drzew – 18 szt.
 cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – 12 szt.
 nasadzenia drzew – 6 szt.
 mechaniczne koszenie poboczy - 55 646 m2.
h) Gmina Kalety

zieleń wysoka
zieleń niska




– 999,45 zł brutto
- 3 138,05 zł brutto

cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew – 8 szt.
mechaniczne koszenie poboczy – 36 320 m2.

Wykonawcą robót związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej w ciągu dróg powiatowych jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "DOMAX" Arkadiusz Mika z siedzibą w Boronowie
przy ulicy Grabińska 8, oraz firma „ADT” Adam Dygudaj z siedzibą w Pacanowie.
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. Mechaniczne koszenie
poboczy w gminie Ożarowice, Krupski Młyn i Kalety były wykonywane przez firmę Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe „Larix” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ulicy ul. Klonowej 11.
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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 powiatu - z wyjątkiem fragmentów zieleńców
w rejonie „ronda” i ul. Piłsudskiego w centrum Tarnowskich Gór i poboczy w gminie Ożarowice,
Krupski Młyn oraz Kalety– realizowane było 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.
7. Mechaniczne oczyszczanie nawierzchni jezdni (zamiatanie).
Rejon
Tarnowskie Góry - Centrum

Krotność

Wartość

29

20 062,00 zł

28

6 840,32 zł

13

11 839,50 zł

Radzionków

29

15 713,70 zł

Miasteczko Śląskie

12

1 629,60 zł

Kalety

11

1 111,54 zł

Świerklaniec

4

465,61 zł

Tworóg

1

29,52 zł

Nowa Wieś Tworoska

1

11,81 zł

Boruszowice

1

24,46 zł

Krupski Młyn, Potępa

1

182,20 zł

Zbrosławice

3

149,30 zł

Kamieniec

2

67,48 zł

Miedary

2

45,55 zł

Laryszów

2

121,46 zł

Wieszowa

1

10,12 zł

Ożarowice

1

56,94 zł

Tarnowskie Góry dodatkowe

1

1 387,40 zł

RAZEM

x

59 748,51 zł

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

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.
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8. 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), Sienkiewicza Styczyńskiego i Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach.
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 2016 r. wyniósł 43 233,00 zł brutto.
Koszt zakupu energii elektrycznej zasilającej sygnalizacje – 11 510,93 zł brutto.
9.

Akcja Zima w okresie od: 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.
a) Gmina Tarnowskie Góry

– 272 034,22 zł brutto

b) Gmina Radzionków

– 65 983,32 zł brutto

c) Gmina Zbrosławice

– 204 262,40 zł brutto

d) Gmina Tworóg

– 95 694,48 zł brutto

e) Gmina Krupski Młyn

– 36 357,60 zł brutto

f) Gmina Świerklaniec

– 38 961,39 zł brutto

g) Gmina Miasteczko Śląskie

– 25 238,68 zł brutto

h) Gmina Kalety

– 50 248,67 zł brutto

i) Gmina Ożarowice

– 86 679,41 zł brutto

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 875 460,17 brutto.
Wykonawcą robót z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie gmin: Tarnowskie Góry,
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 gminy Zbrosławice była
firma Remondis Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 2.
Wykonawcą robót z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie gmin: Kalety, Krupski
Młyn, Tworóg, Miasteczko Śląskie, Ożarowice była firma HUCZ Sp. z o.o. Spółka komandytowa
z siedzibą w Boronowie przy ul. Częstochowskiej 14.
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10. 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:

- 82 686,07 zł brutto
- 109 723,74 zł brutto

c) zakup części do maszyn drogowych:

- 34 201,81 zł brutto

d) zakup materiałów do remontów bieżących ZDP:

- 2 271,41 zł brutto

11. Zakup wyposażenia i części zamiennych.
Zakupiono m.in. :
a) Samochód osobowy oraz system informacji prawnej

- 41 162,55 zł brutto

b) akcesoria komputerowe i programy, licencje, czajniki elektryczny, aparaty telefoniczne,
baterie, akumulator, ogrzewacz, lampa, krzesła, kopiarka, grzejnik i inne.
- 4 498,51 zł brutto
c) zakup artykułów biurowych (w tym tonery i tusze do drukarek, faxu i kserokopiarki)
- 4 718,09 zł brutto
d) pozostałe (środki czystości, prasa, książki, czasopisma, publikacje, wyposażenie apteczki,
i itp.

– 8 178,40 zł brutto

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

- 18 199,82 zł brutto

b) zakup usług transportowych, przeglądy samochodów i sprzętu

- 39 996,75 zł brutto

c) opłaty pocztowe

- 8 329,83 zł brutto

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

- 35 926,86 zł brutto

e) remont instalacji nawiewowych w przewodach kominowych

- 1 070,00 zł brutto

f) prace utrzymaniowo-porządkowe poboczy i rowów

- 12 700,00 zł brutto

g) przeglądy obiektów mostowych

- 12 773,55 zł brutto

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

- 21 512,37 zł brutto

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

- 83 175,99 zł brutto

13. Zestawienie ilościowe wydanych decyzji administracyjnych:
a) zajęcie pasa drogowego – 240 decyzji
b) zajęcie pasa awaryjne – 46 decyzji
c) umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – 243 decyzji
d) reklamy – 48 decyzji
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e) handel – 35 decyzji
f) lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej – 170 decyzji
g) lokalizacja zjazdów – 68 decyzji
h) przejazdy pojazdów nienormatywnych - 22 zezwoleń.
Zajęcie pasa drogowego wiąże się również z koordynacją i nadzorem robót w terenie.
Wiele nakładów pracy wymagała koordynacja prac związanych z robotami związanymi z wymianą
ciepłociągu na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry oraz prac związanych z robotami
związanymi z wymianą gazociągu na terenie gminy Tarnowskie Góry, wymiana oświetlenie w gminie
Zbrosławice oraz Ożarowice.
14. Inne ustawowe czynności zarządu dróg
W roku bieżącym:
a) pełniono całodobowe dyżury „Akcji Zima” – praca w systemie zmianowym do 18 marca oraz
od 27 listopada do 31 grudnia,
b) przeprowadzono pomiary ruchu drogowego na wszystkich przejazdach kolejowo drogowych
zlokalizowanych na drogach powiatowych,
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 158 projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie
drogowym dróg powiatowych,
f) przeanalizowano 30 spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego na drogach
powiatowych,
g) przeanalizowano i wydano 39 opinii projektów docelowej zmiany organizacji ruchu
na wniosek jednostek zewnętrznych,
h) przeprowadzono przeglądy drzewostanu na wybranych odcinkach dróg powiatowych
a w efekcie sporządzono 44 wniosków o wycinkę (137 szt.) drzew zagrażających
bezpieczeństwu ruchu drogowego,
i) przeanalizowano i wyznaczono miejsca nasadzeń 131 szt. drzew,
j) rozpatrzono i uzgodniono 22 wniosków o przejazd pojazdów nienormatywnych,
k) rozpatrzono 40 wniosków dotyczących utrzymania dróg,
l) rozpatrzono 48 wniosków dotyczących lokalizacji reklam lub tablic informacyjnych,
m) przeanalizowano i uzgodniono 68 projekty budowlane zjazdów,
n) wydano 240 zgód na czasowe zajęcie pasa drogowego.
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15. 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 2016 roku stan dróg powiatowych dla całego powiatu jest
następujący:
 drogi w stanie bardzo dobrym

4,4 %

długości dróg powiatowych ogółem

 drogi w stanie dobrym

32,9 %

jw.

 drogi w stanie zadawalającym

53,4 %

jw.

 drogi w stanie niezadawalającym

9,30 %

jw.
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Stan dróg wg kontroli w 2016 roku dla poszczególnych gmin powiatu (gdzie 100% stanowi suma
długości dróg powiatowych w poszczególnych gminach) jest następujący:

Tarnowskie Góry

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

Radzionków

10 393

7,20 %

6,50 %

86,30 %

-

Kalety

21 585

-

41,60 %

39,40 %

19,00%

Miasteczko Śląskie

15 781

-

5,80 %

94,20 %

-

Krupski Młyn

12 251

-

58,60 %

41,40 %

-

Tworóg

43 895

-

30,70 %

40,50 %

28,80 %

Ożarowice

36 905

-

27,80 %

67,60 %

4,60 %

Świerklaniec

12 835

-

77,50 %

22,50 %

-

Zbrosławice

83 711

-

24,70 %

65,50 %

9,80 %

Gmina:

45,00 %

Stan
zadawalający
31,50 %

Stan
niezadawalający
-

Stan
bardzo dobry

Stan
dobry

23,50 %

16. 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)

- 547 407,03 zł brutto
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b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy z tytułu sprzedaży drewna
opałowego uzyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym)

- 30 316,24 zł brutto

c) wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz
wynagrodzenia

płatnika

podatku

i

świadczeń

z

ubezpieczenia

społecznego)

- 18 228,27 zł brutto
d) dochody z najmu i dzierżawy

- 47 468,52 zł brutto

e) dochody z tytułu odsetek

- 530,13 zł brutto

f) dochody z tytułu kosztów upomnienia

- 719,20 zł brutto

W 2016 roku kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła: 644 669,39 zł brutto.
17. Zestawienie wprowadzonych projektów zmian organizacji ruchu drogowego:
W 2016 roku siłami własnymi zarządu dróg wprowadzono następujące projekty zmian
w organizacji ruchu drogowego:
L.p.

1
2
3

Lokalizacja

ul. Sienkiewicza w Tarnowskich Górach
- uporządkowanie zasad postoju na parkingu
ul. Długa w Radzionkowie
- poprawa oznakowania skrzyżowania z ul. Szymały
ul. Wolności w Laryszowie
- korekta oznakowania obszaru zabudowanego

Oznaczenie sprawy

Termin

w WKTiDP

wprowadzenia

KTD.D.7121.2.5.2016

8.08.2016 r.

KTD.D.7121.2.7.2016

19.09.2016 r.

KTD.D.7121.2.23.2016

19.09.2016 r.

KTD.D.7121.2.26.2016

19.09.2016 r.

TD.7121.2.62.2014

25.11.2016 r.

TD.7121.2.64.2015

25.11.2016 r.

KTD.D.7121.2.8.2016

25.11.2016 r.

KTD.7121.2.100.2016

25.11.2016 r.

Skrzyżowanie ulic: Pastuszki, Wiejskiej
4

i Starotarnowickiej w Tarnowskich Górach
- wprowadzenie oznakowania poziomego na
skrzyżowaniu

5

Ulice: Ks. Drozdka i Rogowskiego w Kaletach
- korekta lokalizacji przejść dla pieszych
Skrzyżowanie ulic: Mickiewicza i Kościuszki

6

w Tarnowskich Górach
- zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu
ul. Mickiewicza w Tarnowskich Górach

7

- korekta lokalizacji znaki D-3 „droga
jednokierunkowa”
ul. Wiejska w Świniowicach

8

- zmiana lokalizacji przystanku i montaż lustra
drogowego

W roku 2016 na zlecenie zarządu dróg opracowano dwa projekty zmian organizacji ruchu
drogowego na drogach powiatowych.
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18. Zatrudnienie w ZDP – rok 2016.
Stan na dzień: 01.01.2016r. – 28 osób.
Stan na dzień: 31.12.2016r. – 25 osób.
W roku 2016 stosunek pracy został rozwiązany z 5 osobami przyjęto 2 osoby. W tym jedna osoba
zatrudniona na zastępstwo, 1 osoba została zatrudniona na prace interwencyjne. Jednocześnie
jeden pracownik przebywał na zasiłku rehabilitacyjnym.
19. Zakres i wycena zadań zrealizowanych przez brygady interwencyjne Zarządu Dróg
Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2016 roku.
Służba drogowa w roku 2016 wykonywała na sieci dróg powiatowych prace utrzymaniowe,
konserwacyjne i roboty remontowe.
Zakres prac i robót obejmował: miejscowy remont chodników i obiektów inżynieryjnych,
prace utrzymaniowe i konserwacyjne na oznakowaniu pionowym, koszenie poboczy trawiastych
i wycinki samosiewów ze skarp i rowów, prześwietlania koron drzew, frezowania pni, mechaniczne
ścinka poboczy, zabezpieczenie jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną oraz masą asfaltową
na zimno w okresie jesienno-zimowym, utwardzenie poboczy, konserwacja żywopłotów i zieleni
ozdobnej, remont dróg gruntowych, czyszczenie wpustów i przepustów, prace porządkowe takie
jak: zamiatanie jezdni, wysepek, wywóz liści, sprzątanie śmieci z rowów i poboczy, różne prace
na terenie siedziby Zarząd Dróg Powiatowych.
Wartość ww. robót i prac w całym 2016 roku szacuje się na kwotę ok. 845 tys. zł.
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2 0 . W y k az p ost ę po w ań p rzet a rg ow y c 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.

Dotyczy / Numer umowy

Wykonawca, Dostawca

Data
zawarcia

Wartość
umowy PLN
NETTO

Wartość
umowy
Euro NETTO

19.01.2016

1 860 159,07

445 557,75

Konsorcjum Firm tj.:
Lider:

1.

ZDP/6 – U/2016
„Budowa odwodnienia DP 3248S
Kalety – Miotek (ulica Ignacego
Paderewskiego) w m. Kalety” etap
III

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
Mostowych "Myszków" Sp. z o.o.
Żarki, ul. Myszkowskiej 59
Partner: „DROGREM” S.C. Łukasz
Kyrcz, Teresa Kyrcz, Bytom, ul.
Prusa 40/4.

2.

ZDP/13 – U/2016
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb
ZDP w Tarnowskich Górach w roku
2016.

FEL – TANK Sp. z o.o.
Felicjan Kawik, ulica Boczna 6
44 – 240 Żory

15.03.2016

89 430,89

21 421,09

3.

ZDP/19 – U/2016
Utrzymanie przydrożnej zieleni
wysokiej w ciągu dróg powiatowych
na terenie powiatu Tarnogórskiego
w roku 2016

P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika,
42 – 283 Boronów,
ulica Grabińska 8

27.04.2016

107 285,57

25 697,76

4.

ZDP/20 – U/2016
Wykonanie remontów cząstkowych
wraz z wykonaniem nakładek na
wybranych odcinkach nawierzchni
jezdni dróg powiatowych na terenie
powiatu tarnogórskiego w roku
2016

P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika,
42 – 283 Boronów,
ulica Grabińska 8

27.04.2016

1 219 512,19

292 105,73

5.

ZDP/24-U/2016
Wykonanie remontów chodników
wraz z elementami odwodnienia w
ciągu dróg powiatowych na terenie
powiatu tarnogórskiego w roku
2016

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

10.05.2016

552 845,53

132 421,26

6.

ZDP/25-U/2016
Wykonanie elementów oznakowania
poziomego nawierzchni jezdni dróg
powiatowych na terenie Powiatu
Tarnogórskiego w roku 2016

SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
87– 800 Włocławek

16.05.2016

121 950,42

29210,38

7.

ZDP/26-U/2016
Budowa chodnika w ciągu ulicy 3 –
go Maja w Świerklańcu i w ciągu
ulicy Lasowickiej w Nowym Chechle
(zaprojektuj i wybuduj)

P.H.U. „DOMAX” Arkadiusz Mika,
42 – 283 Boronów,
ulica Grabińska 8

25.05.2016

160 000,00

38 324,27

8.

ZDP/31-U/2016
Budowa chodnika w ciągu ulicy
Głównej w miejscowości Zendek –
etap III

PIDP Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno – Drogowe,
Józef Pietryga,
42 – 922 Radzionków, ulica
Zofii Nałkowskiej 28

03.08.2016

68 966,04

16 519,21

9.

ZDP/40-U/2016
Utrzymanie zimowe nawierzchni
jezdni dróg powiatowych na terenie
gminy Zbrosławice

Remondis Gliwice Sp. z o.o.
44 – 100 Gliwice, ulica Kaszubska
2

09.11.2016

1 023 219,35

245 088,35

10.

ZDP/41-U/2016
Utrzymanie zimowe nawierzchni
jezdni dróg powiatowych na terenie
gminy Tarnowskie Góry

Zakład Usługowy Konserwacja
Terenów Zielonych Jacek
Wieczorek 41 – 933 Bytom, ulica
Łokietka 4

09.11.2016

902 955,59

216 281,97
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11.

ZDP/42-U/2016
Utrzymanie zimowe nawierzchni
jezdni dróg powiatowych na terenie
gmin Tworóg oraz Krupski Młyn

HUCZ Sp. z o.o., Sp.k. 42 – 283
Boronów, ulica Częstochowska 14

09.11.2016

675 329,43

161 759,43

12.

ZDP/43-U/2016
Utrzymanie zimowe nawierzchni
jezdni dróg powiatowych na terenie
gmin Miasteczko Śląskie oraz
Ożarowice

HUCZ Sp. z o.o., Sp.k. 42 – 283
Boronów, ulica Częstochowska 14

09.11.2016

474 493,76

113 653,92

13.

ZDP/44-U/2016
Utrzymanie zimowe nawierzchni
jezdni dróg powiatowych na terenie
gmin Świerklaniec oraz Radzionków

Zakład Usługowy Konserwacja
Terenów Zielonych Jacek
Wieczorek 41 – 933 Bytom, ulica
Łokietka 4

09.11.2016

366 905,09

87 883,56

14.

ZDP/45-U/2016
Utrzymanie zimowe nawierzchni
jezdni dróg powiatowych na terenie
gminy Kalety

HUCZ Sp. z o.o., Sp.k. 42 – 283
Boronów, ulica Częstochowska 14

09.11.2016

219 894,48

52 670,60

15.

ZDP/49-U/2016
Modernizacja nawierzchni ulicy
Łokietka w Miasteczku Śląskim – DP
3256 S

„OLS” Sp. z o.o., Sp.k. 42 – 700
Lubliniec, ulica Chopina 2

13.12.2016

195 121,95

46 736,92

16.

ZDP/50-U/2016
Ochrona mienia realizowanej w
formie bezpośredniej ochrony
fizycznej stałej na terenie
obiektów Zarządu Dróg
Powiatowych w Tarnowskich Górach
przy ulicy Pyskowickiej 54

Agencja Ochrony Osób i Mienia
„PULS” Leszek i Katarzyna Pyka,
Spółka Jawna.

28.12.2016

56 910,57

13 631,60
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