INFORMACJA WÓJTA GMINA DĘBOWA ŁĄKA
Z DNIA 16.10.2015r.

W dniu 16.10.2015r. na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowości Wielkie
Pułkowo dokonano odbioru technicznego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,850km,
w obrębie geodezyjnym : Wielkie Pułkowo dz. nr 3” współfinansowane przy udziale środków
budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej w kwocie 42 500,00zł.
Zadanie to polegało na wykonaniu robót pomiarowych, wyprofilowaniu i
zagęszczeniu mechanicznym podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonaniu
warstw odsączających na poszerzeniach o grubości 5cm po zagęszczenia, wykonaniu dolnej
warstwy podbudowy z kruszywa betonowego o frakcji 31,5-63mm o grubości 15cm, a
następnie wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 1-31,5mm o grubości 5cm.
Odcinek wykonanej modernizacji to 0,850km o szerokości jezdni 5m.
Realizacja zadania możliwa była dzięki zawarciu umowy w dniu 21 maja 2015r.
pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na
dofinansowanie zadania w kwocie 42 500,00zł.
W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, na wykonawcę robót
wybrano Zakład Handlowo – Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński, Toruń, ul. Zbożowa
74, 87-100 Toruń, za łączną kwotę 186 241 ,62zł brutto. Gmina Dębowa Łąka podpisała w
dniu 31.08.2015r. umowę z w/w Wykonawcą na wykonanie zadania z terminem realizacji do
dnia 20.10.2015r. Wykonawca wykonał zadanie przed upływem terminu wynikającego z
zapisów umowy.
Komisja przeprowadzająca odbiór techniczny w składzie :
1. Stanisław Skocki – kierownik referatu w Urzędzie Gminy Dębowa Łąka
2. Ewa Dutkiewicz – inspektor ds. budownictwa, Urząd Gminy Dębowa Łąka
3. Piotr Skowroński – przedstawiciel Urzędu Gminy Dębowa Łąka
4. Mariusz Wilczyński – właściciel firmy Wykonującej zadanie
5. Adam Jagodziński – kierownik budowy
6. Włodzimierz Łaganowski – inspektor nadzoru
nie stwierdziła usterek w wykonanych robotach oraz pozytywnie oceniła wykonane prace.
Zmodernizowana droga znacznie poprawi rolnikom dojazd do pól oraz mieszkańcom
dojazdu do budynków znajdujących się przy zmodernizowanym odcinku drogi pomiędzy
wsiami Kurkocin – Wielkie Pułkowo. Dodatkowo poprawi się komfort jazdy autobusu
dowożącego do szkół.
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