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Zarz1dtr Powiatu w Nowym Dworze Gdafskim

z dnia 21.10.2015 r.

w sprawie przyjqcia do realizacji ,,Planu rozwoju sieci d169 powiatowych

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2018".

Na podstawie an. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym

(Dz.U.220L5 r., poz. 1445) w zwiqzku z art.20 pkt 1 oraz 19 ust. I i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21

marca 1.985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z p6Ln. zm.) ZarzEd Powiatu

w NowSnn Dworze Gdariskim uchwala, co nastqpuje:

sl.

Zarz4d Powiatu w Nowym Dworze Gdanskim przyjmuje do realizacji Planu rozwoju sieci dr6g

powiatowych Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2018 w brzmieniu okreSlonym w zalqczniku

nr I do uchwaly.

s2.

Wykonanie uchwaly powierza siE StaroScie Nowodworskiemu.
ST o TA
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Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.



Zgodnie z art. 19 ust. I ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z

2015 r. poz. 460 z p6Ln. zm.), organem samorzqdowym, do kt6rego wla5ciwo5ci nale24 sprawy

planowania w zakresie dr6g powiatowych jest Zarzqd Powiatu. Do zadan Zarz4du Powiatu nale2y

sporz4dzanie Planu rozwoju sieci drogowej na terenie powiatu. Konieczno5i jego opracowania

wynika r6wnie2 z zapis6w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U . z

2015 r. poz. 460 z p6in. zm.) "Do zarzqdcy drogi nale2y w szczeg6lnoici: L) opracowywanie

projekt6w plan6w rozwoju sieci drogowej oroz bieilqce informowanie o tych planoch organ6w

wlaiciwych do sporzqdzanio miejscowych plan6w zogospodarovlania przestzennego; ".

Dokument dotyczqcy planu rozwoju sieci drogowej jest niezbqdny przy okre6leniu

kierunk6w rozwoju i utrzymania sieci drogowej.

Przyjqcie powy2szej Uchwaly pozwoli r6wnie2 prawidtrowo realizowai zadania z zaluesu

infrastruktury drogowo - mostowej przez Zarz4d Dr6g Powiatowych w Nowym Dworze Gdariskim

na lata nastqpne i bqdzie stanowilo dokument programowy przy projektowaniu d2et6w.
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PLAN ROZWOJU SIECI DR6G POWIATOWYCH

W POWIECIE NOWODWORSKIM

w LATACH 2015 - 2018

I

t

t

Nowy Dwr6r Gdariski, paidziernik 2015 r.



STAN TECHNICZNY DR6G POWIATOWYCH

Zarzqd Dr6g Powiatowych w Nowym Dworze Gdariskim administruje 277,55 km dr6g,
35 mostami, 14 przepustami o Swietle powy2ej 1,5 m i 90 przepustami o Swietle poni2ej
1,5m. Wiqkszo5d nawierzchni dr6g powiatowych zostala wykonana na przelomie lat 70

i 80 - tych poprzedniego stulecia w technologiach, kt6re w tamtym okesie byly wystarczajqce dla
istniejqcego ruchu kolowego. Rozw6j motoryzacji a w szczeg6lno5ci ciq2kiego uansportu
samochodowego spowodowal znacznQ degradacjq nawierzchni drogowych. Na dzieri dzisiejszy

konstrukcje dr6g sprzed 30 lat nie spelniaj4 warunk6w no6noSci dla pojazd6w o masie calkowitej
przekraczajQcej czQsto 50 ton i nacisk na o5 8 ton. Obecnie wiQkszo6f konstrukcji dr6g
powiatowych, przez nadmieme obciqZenie i naturalnq degradacjq wynikajqcq z normalnej

eksploatacji, uply.wu czasu, oddzialpvania warunk6w atmosferycznych jest w zlym stanie

technicznym.

W ostatnich latach na terenie powiatu wykonano kilkana6cie inwestycji modernizacji dr6g

powiatowych majEcych na celu wzmocnienie konstrukcji jezdni i wykonanie nowej nawierzchni.

Lqcznie z objazdami wykonanymi w 2005 r. podczas remontu Drogi Krajowej

nr 7 wykonano modemizacje okolo 60 km dr6g powiatowych.

W roku 2010 zostaly przeprowadzone badania ugiqd sprq2ystych i ocena no6noici na

nastqpujqcych drogach powiatowych:

a) Nr 2328G Mikoszewo Drewnica - Dworek

b) Nr 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa - DK nr 7

c) Nr 2324G Port rybacki - Jantar - Globica - Rybina - Sztutowo

Przeprowadzone badania wykazaly przekroczenie prog6w no6no6ci dla kategorii ruchu KR1 -
( ruch typu lekkiego), co oznacza koniecznoS6 przeprowadzenia pilnej interwencji przed

wyczerpaniem ich przydatno6ci do eksploatacji. W podobnym stanie sq pozostale drogi

powiatowe. W zwiqzku z powyLszym zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia przebudowy lub

remont6w dr6g.

Okolo 65% dr6g powiatowych o nawierzchni bitumicznej jest zniszczona. Wiele dr5g nie ma

normatpvnej szeroko5ci a na jezdniach wystqpujq siatkowe pqkniqcia. W swoich zasobach mamy

takie drogi grunto\Me o dI. 33,5 km, kt6re nie spelniajq ustawowych wymog6w dr5g powiatowych.

Sq to za zwyczaj drogi do p6l systematycznie niszczone przez ciq2ki sprzqt rolniczy.

W oparciu o sporzqdzon4 ocene stanu technicznego dr6g powiatowych Zarz4d Dr6g
Powiatowych w Nowym Dworze Gdariskim opracowal poniZszy plan rozwoju dr6g powiatowych

w powlecie Nowodworskim w latach 2015 - 2018.



Planowane zadania inwestycyjne na drogach powiatowych

Nazwa zadania Zakres
modemizacji

Dlugo6i
wmb

Planowana
wartoSt

zadania ( zl
bruuo)

2015 1 Dokumentacja techniczna remontu drogi
powiatowej nr 2324G Port rybacki - Jantar -

Globica-Rybina-Sztutowo

Wykonanie
konstrukcji i nowej
nawierzchni jezdni
wraz z poboczami

5400 38.007,00

2 Dokumentacja techniczna przebudowy drogi
powiatowej nr 2337G Ostaszewo -Nowa

cerkiew -Lichnowy

Wzmocnienie i
poszerzenie jezdni

wazz
wykonaniem

poboczy

8s0 11.931,00

) Dokumentacja techniczna przebudowy drogi
powiatowej

nr 2303G Rychnowo Zulawskie- Myszewko
-Myszewo

Wzmocnienie i
poszerzenie jezdni

wazz
wykonaniem

poboczy

4504 31.980,00

Dokumentacja techniczna przebudowy drogi
powiatowej nr 2326G Port rybacki -Sztutowo

(dokofi czenie dokumentacji)

Wzmocnienie i
poszerzenie jezdni

wtaz z
wykonaniem
chodnik6w i

Scie2ek
rowerowych

2200 50.000,00

2 Dokumentacja techniczna przebudowy drogi
powiatowej nr 2316G Sztutowo -Laszka

-Plonina

Wykonanie
konstrukcji i nowej
nawierzchni wraz z

poboczami

12000 80.000,00

Remont drogi powiatowej nr 2324G Port
rybacki - Jantar - Globica-Rybina-Sztutowo

Wykonanie
konstrukcji i nowej
nawierzchni jezdni
wraz z poboczami

Etap I
2700

Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G
Ostaszewo -Nowa Cerkiew -Lichnowy

Wzmocnienie i
poszerzenie jezdni

WTAZ Z

wykonaniem
poboczy

850 500.000,000

Przebudowa drogi powiatowej nr 2328G
Mikoszewo -Drewnica-Dworek

Wzmocnienie
nawierzchni jezdni

wraz z budow4
sl<rzyLowai z

ruchem okrqinym
chodniktlw i

Scie2ek pieszo-
rowerowych

Etap I
Chodniki
i Scie2ki
pieszo-

ro\,gerowe

5.000.000,00

2016

4

J

2.650.000,00

Rok Lp.
I

1

I

I

I
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I

I



6 Budowa drogi powiatowej nr 2325G wraz z
odwodnieniem w m. Stegna

Budowa drogi
powiatowej wraz z

odwodnieniem
separatorami i
zbiomikiem

retencyjnym

270. ,0( )

7 Budowa odwodnienia ronda przy plaZy droga
powiatowa nr 2327G w m. KEty Rybackie

Dokumentacja
techniczna i
wykonanie

00 0080.0

2600 5.13132B Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G na

odcinku Jazowa -Wierciny
Wykonanie nowej
nawierzchni jezdni

wraz z
poszerzeniem do
5m i przebudowa

wodociqgu

Wykonanie nowej
nawierzchni,

mijanek i zjazd6w

t.748039 Remont drogi powiatowej nr 2301G na

odcinku Solnica - Rakowiska

Etap II
2700

2.650.00 ,01 Remont drogi powiatowej nr 2324G Pon
rybacki - Jantar - Globica - Rybina -Sztutowo

Wykonanie
konstrukcji i nowej
nawierzchni jezdni
wraz z poboczami

2 Modemizacja drogi powiatowej nr 2324G
port rybacki - Jantar( ul. Morska przy pqtli)

Dokumentacja
techniczna i

wykonanie nowej
nawierzchni jezdni
wraz z chodnikami

i odwodnieniem

20t7

3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G Pon

rybacki -Sztutowo
Wzmocnienie i

poszerzenie jezdni
WAZZ

wykonaniem
chodnik6w i

Scie2ek
rowerowych,
odwodnienia i
przebudow4
istniejqcej

infrastruktury
(wodociqg
energetyka)

2200 9.138.86

2018 1 Przebudowa dogipowiatowej
nr 2303G Rychnowo Zulawskie- Myszewko

-Myszewo

Wzmocnienie i
poszerzenie jezdni

wraz z
wykonaniem

poboczy

4504 2.000.000, 0

I

I

450.000,00
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Planowane zadania inwestycyjne -budowa chodnikt6w

Rok Nazwa Zadania Warto66 zadania
(zI brutto)

2015 0 0

2016 Budowa chodnika w
m. Orlowo w ciqgu
drogi powiatowej

nr 2340G

1150 958.464,7s

Dokumentacja
techniczna chodnika
Nowotna -Tujsk w

ciqgu drogi powiatowej
nr 2335G Tujsk-

Szkarpawa

1660 40.000,00

Dokumentacja i
budowa chodnika w
Ostaszewie w ciqgu
drogi powiatowej

nr 2334G

s00 500.000,00

Przebudowa chodnika
w ciqgu drogi

powiatowej nr 2340G

m. Lubieszewo

250
chodnik szerokoSci
1,5 m od ko6ciola do

szkoly

50.000,00

2017 Budowa chodnika w
ciqgu drogi powiatowej

nr 2306G
w m. Marzqcino

65 110.000,00

Budowa chodnika w
ciQgu d-rogi powiatowej

nr 2335G Tujsk
-Szkarpawa

1660 250.00,00

2018 Aktualizacja projektu i
budowa chodnika w

ciqgu drogi powiatowej
nr 2345G w m. Jazowa

1583 400.000,00

Zakres (mb)
I

I



MOSTY

Zarz4d Dr6g Powiatowych posiada w utrzymaniu 35 obiekt6w mostowych. Sq to mosty od

kilku do kilkunastu metr6w rozpiqtodci. Mosty s4 obiektami starymi zbudowanymi w latach 50-60

tych ubieglego stulecia. Jedynie most w Drewnicy oraz most w Kqpkach sq mostami nowymi.

Most zwodzony w Sztutowie przez Wislq Kr6lewieckq zostal wpemontowany w 2002 r.

DwadzieScia osiem most5w to konstrukcje 2elbetowe, siedem to konstrukcje stalowe. Obiekty

mostowe ze wzglqdu na stan techniczny, na dzieri dzisiejszy, nie stanowiq zagro2enia dla ich

u2ytkownik6w. Jedynie most w Rakowiskach o numerze inwentarzowym JNI 01027949 w ciqgu

drogi powiatowej 2302G Myszewo-Rakowiska posiada najni2sz4 ocenQ i naleZy wykona6 jego

przebudowq.

Na 21 mostach no5no56 jest ograniczona do 15 Mg, na 7 mostach do 20 Mg, natomiast na moScie w

Zelechowie, Tujsku i Wqiowcu do 10 Mg. W Rakowiskach no6no6i mostu ograniczono do 3,5 Mg

(zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w

sprawie warunk6w technicznych, jakimi powinny odpowiada6 obiekty drogowe, obiekty

in2ynierskie i ich usytuowanie ( Dz.U nr 63,po2.735 z p6LA. zm.). No5no56 most6w na &ogach

powiatowych powinna posiada6 klasq obciq2enia co najmniej B, odpowiadajqcq no6no6ci 40Mg.

Ten wym6g spetrnia most w Drewnicy posiadajqcy no5no56 - 60Mg.

Planowane zadania inwestycyjne na obiektach mostowych

Rok

2016

Przebudowa mostu na
przepust w miejscowo6ci

Rakowiska
JNI 1027975

Aktualizacj a dokumentacji
technicznej remontu mostu

w miejscowo5ci Ptronina

JNr 01027968

Warto66 zadania
(zI brutto)

Nazwa zadania

Dokumentacja na rozbi6rkq
istniejqcego mostu

i wykonanie przepustu

40.000,00
2015

Wykonanie dokumentacj i
technicznej przebudowy

mostu na przepust w
miejscowoSci Rakowiska

JNI 1027975

Dokumentacja techniczna
remontu mostu

zwodzonego w Tujsku

Remont konstrukcji mostu
i element6w przqsla zwodzonego

90.000,00

Rozbi6rka istniejEcego mostu
i wykonanie przepustu

120.000,00

Remont konstrukcji mostu
i element6w przqsla zwodzonego

1.500.000,00

10.000,00Remont podp6r i dZwigar6w

Zakres zadania

I

I

ttt

201-.7 i R.rnont mostu w Tujsku 
I



Dokumentacja techniczna
remontu przepustu w

m. Stawiec nr 134/02 w
ciEgu drogi powiatowej nr

234t G

Remont d2wigar6w i plyty
betonowej

40.000,00

370. 000,00Remont mostu w
miejscowoSci Plonina

JNI 01027968

Remont podp6r i dZwigar6w2018

Remont przepustu w
m. Stawiec nr 134/02 w

ciqgu drogi powiatowej nr
234L G

Remont dZwigar6w i plyty
betonowej

1s0.000,00
I
I


