
Zadania inwestycyjne i remontowe 
na drogach powiatowych 
planowane do realizacji

i przygotowania w 2019 roku.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

Luty 2019r.



ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2019 ROK
1. Rozbudowa ul. Czarne w Wiśle;

2. Przebudowa ul. Zamkowej w Dzięgielowie;

3. Rozbudowa ul. Głównej w Pruchnej;

4. Przebudowa mostu na rzece Wiśle w Ochabach;

5. Przebudowa ul. Długiej w Hażlachu- aplikowanie o dofinansowanie i rozpoczęcie zad.;

6. Przebudowa ul. Góreckiej w Skoczowie-aplikowanie o dofinansowanie na 2020r.;

7.) Przebudowa ul. Frysztackiej w Cieszynie -likwidacja zawężenia- powierzone M. C-n;

8). Przebudowa ul. Katowickiej w Cieszynie - powierzone Miastu Cieszyn; 

9.) Modernizacja ul. Stalmacha w Skoczowie - powierzone Miastu Skoczów; 

10.) Przebudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu (PT) – powierzone Miastu Ustroń;

11.) Przebudowa DP Brenna – Skoczów - ul. Breńskiej w Górkach Małych (PT – kontyn.);

12. Przebudowa ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach (PT - kontynuacja);

13. Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie (PT);

14. Przebudowa dwóch mostów w Kończycach Małych (PT);

15. Przebudowa skrzyżowania ul. Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie (PT);

16. Przebudowa ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie (PT);

17. Budowa mostu na rzece Wiśle w Strumieniu (PT);

18. Modernizacja ul. Bielskiej w Zabłociu (PT).



Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km
Zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej 2675S w Wiśle – ul. Czarne na odcinku ok. 1,4 km od obrębu 

skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 (na odc. ok. 1,4 km) do obrębu mostu na rzece Wisła, w tym zakres 
zaplanowanych robót obejmuje :

- rozbudowę z przebudową odcinka drogi powiatowej w niezbędnym zakresie, z dostosowaniem do wymogów 
nośności dla ruchu KR3;

- ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni; 

- niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków poziomych i pionowych;

- korektę geometrii skrzyżowania z drogą gminną ul. Osiedle Bajcary; 

- budowę zatok autobusowych;

- przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, przebudowę miejsc postojowych;

- przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego; 

- poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zabudowę korytek odwadniających, budowę 
drenaży;

- modernizację przepustów drogowych, odprowadzających wody deszczowe oraz wykonanie przepustu 
przeznaczonego do migracji drobnej zwierzyny;

- budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpieczenie skarp);



Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km 

- przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego;

- przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, regulację wysokościową zwieńczeń 
urządzeń uzbrojenia terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia podziemnego;

- wycinka zieleni kolidującej z przedsięwzięciem; 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu; 

- modernizację mostu na rzece Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej. 

Zadanie realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Całkowita wartość zadania – 17,8 mln zł, z czego wartość dofinasowania wynosi 9,16 mln zł, wkład własny w
wysokości 8,64 mln zł sfinansuje Powiat, przy zadeklarowanej pomocy finansowej Miasta Wisła.





Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km – stan istniejący.



Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km – stan projektowany.







Most przez rzekę Wisłę – stan projektowany.



Projektowane ściany oporowe.



Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie
Zadanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2608S - ul. Zamkowej w Dzięgielowie od obrębu skrzyżowania
z drogą gminną ul. Targoniny do skrzyżowania przy Zamku w Dzięgielowie – na odcinku 1064m. Zakres
planowanych robót obejmuje m.in.:

- przebudowę odcinka drogi powiatowej z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3, nośność  
100kN, klasa drogi L;

- poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do szer. 5,5m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na 
odcinku o długości 1064m; 

- przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Misyjną, ul. Spacerową;

- niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków pionowych; 

- wykonanie 1 przystanku wyposażonego w peron przystankowy;

- przebudowę istniejących i budowę nowych poboczy  oraz lokalnie odcinków chodników;

- przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego; 

- poprawę odwodnienia drogi;  

- przebudowę przepustów pod drogą i pod zjazdami;

- zabezpieczenie/umocnienie skarp poprzez zabudowę elementów prefabrykowanych typu ,,L’’ oraz zabudowę 
koszy gabionowych;



Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie

- przebudowę kolidującego uzbrojenia naziemnego w zakresie sieci energetycznej oraz 
zabezpieczenie istniejących sieci obcych (wodociągowej  i teletechnicznej); 

- wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem oraz dokonanie nasadzeń kompensacyjnych;

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa 
ruchu (1 radar z tablicą zmiennej treści - aktywną, jak również nad przejściem dla pieszych 
zostanie zamontowana sygnalizacja ostrzegawcza); 

- montaż barier stalowych U-14a na dł. 450 m. 

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej (2 miejsce na ostatecznej liście rankingowej).

Całkowita wartość zadania – 3,8 mln zł, z czego wartość dofinasowania wynosi 1,9 mln zł, wkład własny
w wysokości 1,9 mln zł sfinansuje Powiat przy oczekiwanej pomocy finansowej Gminy Goleszów.



Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie – stan istniejący.



Przebudowa drogi powiatowej 2608S - ul. Zamkowa w Dzięgielowie – stan projektowany.









Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ul. Główna w Pruchnej – I etap

Zadanie dotyczy odcinka drogi o długości ok. 0,3 km - od nawierzchni wyremontowanej w 2010r do obrębu
skrzyżowania z ul. Stawową.

Zakres robót przewiduje m.in.:

- rozbudowę odcinka drogi powiatowej z dostosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3, klasa drogi Z, 

- poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do szer. min.6,00 m (z poszerzeniami na łukach poziomych do 
7,4m) wraz z wykonaniem nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni na odcinku o długości 290 m; 

- przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi tj. : w km 0+151 z drogą gminną ul. Cichą oraz w km 0+243 z 
drogą gminną ul. Stawową;

- wykonanie 1 przystanku wyposażonego w peron przystankowy „Pruchna Stadnina Koni 16”;

- budowę nowych poboczy  utwardzonych o szer.1,00 m, nowych odcinków ciągów chodnika o szer.2,20 m 
oraz poboczy gruntowych (ulepszonych) o szer.1,00 m i poboczy gruntowych o szer.0,50m;

- przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego; 

- poprawę odwodnienia poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej, zabudowę umocnionych rowów i rowów 
ziemnych; 

- przebudowę przepustów drogowych pod zjazdami;

- przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, wodociąg, sieć gazowa);



Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ul. Główna w Pruchnej – I etap

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu 
(wykonanie oznakowania aktywnego na przejściu, zastosowanie funkcjonalnego aktywnego systemu 
przejścia, detektorów ruchu, na słupach latarni zostaną zamontowane przyciski dla pieszych, a także 
zamontowane zostaną w ciągu jezdni aktywne punktowe elementy odblaskowe,
1 radar z tablicą zmiennej treści (aktywną), jak również nad przejściem dla pieszych zostanie zamontowana 
sygnalizacja ostrzegawcza.

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
(5 miejsce na ostatecznej liście rankingowej).

Całkowita wartość zadania – 1,8 mln zł, z czego wartość dofinasowania wynosi 0,83 mln zł, wkład własny
w wysokości 0,97 mln zł sfinansuje Powiat przy deklarowanej pomocy finansowej Gminy Strumień.



Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ul. Główna w Pruchnej – I etap – stan istniejący.



Rozbudowa drogi powiatowej 2627S – ul. Główna w Pruchnej – I etap – stan projektowany.





Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi 
powiatowej 2619 S

Przewidziany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej 2619 S – ul. Strażackiej          
w Ochabach. Obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.

Zakres zaplanowanych robót obejmuje : 

- rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu o konstrukcji nośnej złożonej z belek 
prefabrykowanych strunobetonowych typu T21 i T28;

- wykonanie mostu tymczasowego wraz z dojazdami i następnie jego rozbiórkę;

- korektę dojazdów do obiektu;

- wykonanie jednostronnego chodnika;

- odtworzenie drogi technologicznej na prawym wale rzeki Wisły;

- wykonanie odwodnienia obiektu wraz z wylotami W1 i W2;

- wykonanie barieroporęczy i balustrad;

- wykonanie oświetlenia obiektu;



Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi 
powiatowej 2619 S 

- ubezpieczenie koryta rzeki poprzez wykonanie w dnie i na skarpach narzutu ciężkiego z kamienia 
łamanego;

- przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa).

W wyniku rzeczowej realizacji zadania wybudowany zostanie nowy drogowy obiekt mostowy klasy A
o dł.77m. W początkiem lutego wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków Rezerwy
Subwencji Ogólnej

Całkowita wartość zadania – 8,0 mln zł, z czego wnioskowana wartość dofinasowania z budżetu państwa
wynosi 4,0 mln zł, wkład własny w wysokości 4,0 mln zł sfinansuje Powiat przy zadeklarowanej pomocy
finansowej Gminy Skoczów w wys. 50%.



Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S – stan istniejący.



Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S 
– stan projektowany.









Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Długa w Hażlachu 

Przedmiotowe zadanie jest w końcowej fazie opracowania dokumentacji i wymaga uzyskania decyzji
realizacyjnej ZRID. Kolejno, w przypadku pojawienia się możliwości aplikowania o dofinansowanie – np.
z Funduszu Dróg Samorządowych – Powiat planuje aplikować o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

W związku z powyższym zakłada się, że w br. nastąpi jedynie rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania,
a zasadnicza realizacja nastąpi w 2019r.

Zadanie dotyczy przebudowy Długiej w Hażlachu (od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha do istniejącego
chodnika) na odcinku ok. 0,98 km ul.. Zaplanowany zakres robót obejmuje m.in.:

- przebudowę odcinka drogi powiatowej z dostosowaniem do wymogów klasy drogi Z;

- poszerzenie i ujednolicenie szerokości jezdni do szer. 6,00 m (wraz z normatywnymi poszerzeniami na 
łukach poziomych od 6,5m do 6,8 m); 

- niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków pionowych i poziomych; 

- Wykonanie nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią bitumiczną;

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi tj. ul. Rudowską i ul. Myśliwską;

- wykonanie 2 przystanków wyposażonych w perony przystankowe;



Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Długa w Hażlachu 

- budowę jednostronnego ciągu chodnika o szer. 2 m oraz pobocza o szerokości 1m;

- przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego;

- odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej; 

- przebudowę przepustów pod zjazdami;

- przebudowę kolidującego uzbrojenia naziemnego w zakresie sieci energetycznej oraz zabezpieczenie 
istniejących sieci obcych  (teletechnicznej, energetycznej); 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

• Szacowana wstępnie wartość zadania na poziomie 5 mln zł.



Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Długa w Hażlachu – stan istniejący.



Przebudowa drogi powiatowej 2621 S – ul. Długa w Hażlachu – stan projektowany.











Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap

Przedmiotowe zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji realizacyjnej ZRID.

Zadanie jest planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 PRO – WSL. Ogłoszony został konkurs RPSL.06.0100-IZ.01-24-296/18; działanie 6.1. Typ. 2
Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych. Składanie wniosku w terminie do 28.03.2019r.

Zgodnie z zasadami programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 85% wydatków kwalifikowalnych i nie
więcej niż 3,6 mln zł (całkowita pula dostępnych środków w programie wynosi 65 mln złotych i została
podzielona na 17 powiatów ziemskich).

Szacunkowa wartość zadania wynosi 9,9 mln zł, uwzględniając dofinansowanie w wys. 3,6 mln, wkład własny
dla przedmiotowego zadania wynosiłby 6,3 mln zł. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie z
Miastem Skoczów, które współfinansowałoby zadanie w wys. 50% wkładu własnego.

Uwzględniając procedury naboru i oceny wniosków w przypadku pozyskania dofinansowania przeprowadzenie
rzeczowej realizacji planuje się na 2020r.



Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap 
Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odc. 1,2 km (od II przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) wraz z
przebudową mostu nad Bajerką. Planuje się następujący zakres robót:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi powiatowej o szerokości 7,0 m (z normatywnymi  poszerzeniami na 
łukach poziomych);

- rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego przepustu na kanale „Bajerka”;

- budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2,0;

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem o szerokości 1,0 m;

- przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi;

- przebudowę zjazdów do posesji;

- budowę dwóch zatok autobusowych;

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem sięgacza kanalizacji deszczowej i odprowadzeniem wód do 
rzeki Wisła;

- wykonanie studni deszczowych z wpustami deszczowymi wzdłuż całego odcinka drogi;

- przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej;

- budowę oświetlenia ulicznego;

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 



Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap – stan istniejący.



Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap – stan projektowany.













Pozostałe zadania drogowe (powierzone):

Przebudowa drogi powiatowej 2624 S wraz z budową 
muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej w Cieszynie 

Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn. Zakres
planowanych robót obejmuje przebudowę ul. Frysztackiej na
odcinku od skrzyżowania z ul. Hażlaską do skrzyżowania z ul.
Folwarczną, likwidację zawężenia drogi w rejonie muru oporowego
(budowa nowego muru i poszerzenie jezdni), przebudowę
skrzyżowania ul. Frysztackiej z ul. Hażlaską, budowę kolektora
kanalizacji deszczowej od ul. Hażlaskiej do miejsca zrzutu do rzeki
Bobrówka, wykonanie chodników.



Pozostałe zadania drogowe:

Przebudowa drogi powiatowej 2712 S - ul. Katowicka 
w Cieszynie

Zadanie powierzone do realizacji Miastu Cieszyn. Zakres
planowanych robót obejmuje przebudowę ul. Katowickiej na
odcinku 0,27 km, (od skrzyżowania z ul. Stawową, Liburnia,
Kolejową do skrzyżowania z ul. Moniuszki), w tym wymianę
nawierzchni jezdni wraz z obustronną wymianą krawężników,
utwardzeniem pobocza wzdłuż placu targowego oraz
przebudowę parkingu w rejonie kościoła p.w. Świętej
Elżbiety.



Pozostałe zadania drogowe:

Modernizacja drogi powiatowej 2616 S - ul. Stalmacha 
w Skoczowie

Zadanie powierzone do realizacji Miastu Skoczów. Zakres
planowanych robót obejmuje przebudowę ul. Stalmacha
na odcinku 0,65 km od ronda na ul. Objazdowej do skrzyżowania
z ul. Wiślicką. W ramach zadania planowana jest wymiana
nawierzchni jezdni, chodników, remont odwodnienia, przebudowa
sieci. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie
której w br. Planowane jest przeprowadzenie rzeczowej realizacji
zadania.



Projekty techniczne:

Przebudowa drogi powiatowej  2604 S – ul. Lipowska 
w Ustroniu - PT

Zadanie powierzone do realizacji Miastu Ustroń. Zakres
dokumentacji projektowej przewiduje o projektowanie
w zakresie ciągu chodnika na odcinku od ul. Szkolnej do
ul. Leśnej do wraz z częściową przebudową drogi. Dokumentacja
została zlecona w 2018r. Z podziałem na następujące etapy:

- Etap I: od ul. Szkolnej do wjazdu do kościoła katolickiego;

- Etap II: od wjazdu do kościoła do skrzyżowania z ul. Leśną.



Projekty techniczne:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S
Brenna – Skoczów - ul. Breńska w Górkach 

Małych (PT- kontynuacja).

Zakres dokumentacji projektowej przewiduje przebudowę
odcinka 0,9 km drogi powiatowej 2602 S (od ronda
w Górkach Wielkich do skrzyżowania z drogą gminną
ul. Stara Droga) – kontynuacja opracowania dokumentacji
projektowej.



Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S Brenna – Skoczów– stan projektowany.







Projekty techniczne:  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 S 
– ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach (PT – kontynuacja)

Zakres dokumentacji projektowej przewiduje oprojektowanie
w zakresie przebudowy drogi powiatowej na odcinku ok. 0,2
km (od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania
z ul. Skotnią), tj. przebudowy jezdni, budowy obustronnego
chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi,
odwodnieniem drogi i przebudową kolidującej infrastruktury.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 S – ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach – stan istniejący.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2607 S – ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach – stan projektowany.



Projekty techniczne:

Przebudowa ul. Bielskiej  w Cieszynie wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Wiślańską - PT

Zakres dokumentacji projektowej będzie obejmował
przebudowę tzw. środkowego odcinka ul. Bielskiej od
skrzyżowania z ul. Stawową do przystanku autobusowego
Krasna – Gruszka. Kluczową kwestią w ramach tego zadania
będzie zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania ul. Bielskiej
z ul. Wiślańską oraz ul. Bielskiej i Stawowej, a ponadto
przebudowa ciągów pieszych, budowa zatok autobusowych,
peronów postojowych, przebudowa odwodnienia drogi oraz
przebudowa oświetlenia ulicznego.



Projekty techniczne:

Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627S nad rzeką 
Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych - PT

Zakres dokumentacji projektowej przewiduje przebudowę
mostów w ciągu drogi powiatowej 26217 S nad rzeką
Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych.
Obiekty są w złym stanie technicznym.



Przebudowa mostu nad torami PKP w Kończycach Małych – stan istniejący.



Przebudowa mostu nad torami rzeką Piotrówką w Kończycach Małych – stan istniejący.



Projekty techniczne:

Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623 S 
(ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich 
skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów - PT

Zakres dokumentacji projektowej przewiduje przebudowę
odcinków dróg powiatowych (o sumarycznej długości ok.1
km) 2623S (ul. Katowicka) i 2624 S (ul. Cieszyńska) wraz z ich
skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów.



Projekty techniczne:

Przebudowa drogi powiatowej 2624 S – ul. Cieszyńska 
w Pogwizdowie - PT 

Zakres zadania przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę odcinka o dł. PK. 350 m drogi, od posesji nr 175
do obrębu skrzyżowania z ul. Północną w Kaczycach. Głównym
założeniem zadania jest zaprojektowanie obniżenia niwelety drogi pod
wiaduktami kolejowymi, aby mogły się nią poruszać samochody
ciężarowe (obecnie zaniżona skrajnia pod wiaduktami kolejowymi
uniemożliwia ruch pojazdów ciężarowych na tym odc. drogi).



Projekty techniczne:

Budowa mostu na rzece Wiśle w Strumieniu -PT 

Zakres zadania dotyczy opracowania dokumentacji projektowej
na budowę nowego mostu na rzece Wiśle w Strumieniu wraz
z dojazdami.

Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie na opracowanie
przedmiotowej dokumentacji projektowej z rządowego Programu
Mosty Plus – termin składania wniosków – do końca marca br.



Projekty techniczne:

Modernizacja drogi powiatowej 2633S  - ul. Bielska 
w Zabłociu - PT

Zakres dokumentacji projektowej przewiduje ok. 1km
modernizacji drogi powiatowej 2633 S ul. Bielska w Zabłociu
wraz z budową chodnika na odcinku od OSP Zabłocie do
mostu na rzece Wiśle.



ZADANIA REMONTOWE NA 2019 ROK
(„Plan remontów dróg powiatowych na rok 2019”)

1. Remont nawierzchni DP 2602 S - ul. Górecka Brennej wraz z remontem
istniejącego chodnika na odc. ok. 1km (od skrzyżowania z ul. Miodową
w kierunku Górek).

2. Remont nawierzchni DP 2634 S - ul. Wyzwolenia w Chybiu i Zarzeczu na
odc. ok. 1km (od skrzyżowania z ul. Podgroble do skrzyżowania
z ul. Sienkiewicza – kontynuacja z 2018r).

3. Remont nawierzchni DP 2616 S - ul. Skoczowska w Dębowcu na odc. ok. 1km
(od skrzyżowania z ul. Wrzosową do skrzyżowania z ul. Cieszyńską, Katowicką
i Szkolną).

4. Remont nawierzchni DP 2624 S - ul. Cieszyńska w Pogwizdowie na odc. ok. 1km
(od granicy z Miastem Cieszyn w kierunku Kaczyc).

5. Remont nawierzchni DP 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu na odc. ok. 0,9km
wraz z remontem istniejącego chodnika na odc. ok. 0,75km (od skrzyżowania
z DW 941 do skrzyżowania z DP 2659S – ul. Daszyńskiego) – planowane
powierzenie do realizacji Miastu Ustroń.

6. Remont nawierzchni DP 2646 S - ul. Ks. Janusza na odc. ok. 1km wraz
z remontem istniejącego prawostronnego chodnika na odcinku ok. 0,4km
(od obrębu skrzyżowania z DW 937 w kierunku Pielgrzymowic).



Dziękuję za uwagę.

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

Luty 2019r.


