INFORMACJE O REALIZACJI PROJEKTU PN.
„ Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki – Osieczek – Dębowa Łąka”
o długości 8,995km objętego dofinansowaniem w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
W dniu 23 września 2013 r. Rada Gminy Dębowej Łąki podjęła Uchwałę Nr 31/13 w sprawie
przystąpienia do partnerstwa w przygotowaniu projektu w konkursie ogłoszonym w ramach
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój”. Dnia 27 września 2013 r. Gmina Dębowa Łąka podpisała Umowę o partnerstwie
z Gminą Książki oraz Powiatem Wąbrzeskim dotyczącą wyrażenia woli wspólnego
wykonania i sfinansowania w 2014r. projektu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg
gminnych w miejscowości Książki – Osieczek – Dębowa Łąka” w ramach „Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W
ramach zakresu zadań wynikających z realizacji umowy wykonane zostało zadanie
inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki – Osieczek – Dębowa
Łąka”.
1. Zdjęcie drogi przed realizacją inwestycji.

Zadanie objęło wykonanie nawierzchni czterokrotnie powierzchniowo utrwalonej emulsją
asfaltową i grysami kamiennymi na odcinku o dł. 8,610 km w tym 7,815 km na terenie Gminy
Książki oraz 0,795 km na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wykonanie nawierzchni dwukrotnie
powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami kamiennym na odcinku o dł.
0,385km na terenie Gminy Dębowa Łąka, oraz szerokości pasa jezdnego do 5,0 m wraz z
poboczem 2 x 0,75 m. Nawierzchnia została wykonana na podbudowie z tłucznia kamiennego
o grubości warstwy do 23cm.
Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym zrealizowanym przez Gminę
Książki w dniu 7 maja 2014 r. doszło do podpisana umowy pomiędzy Gminą Książki a
Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drobud” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna oraz
Przedsiębiorstwem Drogowym LAMBDAR Sp. z o.o. z Łodzi na wykonanie robót
budowlanych w/w zadania.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniosło w sumie 4 103 640,28zł
brutto ( Gmina Książki i Gmina Dębowa Łąka) z czego 560 449,28zł przypadło na Gminę
Dębowa Łąka.
Koszty inwestycji w wysokości do 50% zostały pokryte ze środków „Narodowego programu
przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
Zdj.2 Roboty budowlane

Zdj.3 Roboty budowlane

Zdj. 4 Nowo powstała nawierzchnia

Projekt inwestycyjny o nazwie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki –
Osieczek – Dębowa Łąka” o długości 8,995km został zakończony w dniu 30 września 2014r.
Łączny koszt inwestycji współfinansowanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój wyniósł 4.103.640,28zł z
czego kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 2.051.820.14zł.
Zdj. 5 Odcinek przebudowanej drogi łączący się z drogą wojewódzką nr 548 w Dębowej
Łące.

W ramach przebudowy drogi na skrzyżowaniu zamontowano lampę solarną oraz świetlną
sygnalizację przejścia dla pieszych.

Zdj. 6 Tablica informacyjna

W dniu 06.10.2014r. dokonano oficjalnego przekazania nowo przebudowanej drogi gminnej
przez Wykonawcę, firmę Drobud, na rzecz Gminy Dębowa Łąka oraz Gminy Książki. W
uroczystym otwarciu udział wzięli między innymi przedstawiciele Urzędu Gminy w Dębowej
Łące z Wójtem Stanisławem Szarowskim, przedstawiciele Urzędu Gminy w Książkach z
Wójtem Jerzym Polcynem, Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Drobud Sp. z o.o.
Rafał Kalinowski, Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Drobud Sp. z o.o.
Mirosław Kalinowski oraz liczni zaproszeni goście związani z przebudową drogi gminnej.
Zdj.7 Przemarsz przez nowo przebudowaną drogę.

Zdj.8 Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Drobud Sp. z o.o. Pan Rafał Kalinowski,
podczas udzielania wywiadu dla Telewizji Regionalnej Bydgoszcz.

Zdj.9 Władze Gmin, , Prezes oraz Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Drobud
Sp. z o.o. podczas pamiątkowego zdjęcia.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 50% ze środków budżetu Państwa możliwe
było zrealizowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki –
Osieczek – Dębowa Łąka” o łącznej długości 8,995km. Przebudowana droga wpłynęła na
poprawę jakości życia mieszkańców oraz znacznie przyczyniła się do poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

