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Starostwo Powiatowe w WieLiczce

Wieliczka, dnia 2 lutego 2021r.

KANCELARlA STAROSTWA
dala
wpływu

Nr

2021 -02- O 2

332,

092,1

.................. '.°'Zał

.

Pan
Jacek Juszkiewicz
Radni Powiatu Wielickiego
Klub Porozumienie Samorządowe

W odpowiedzi na interpelację z dnia 20 stycznia 2021r., będącą jednocześnie
żądaniem udostępnienia w trybie dostępu do informacji publicznej wykazu umów
zawartych w latach 2019, 2020 na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
realizacji inwestycji drogowych (budowy/przebudowy dróg, budowy chodników,
ścieżek rowerowych, budowy rond, estakad, mostów przepustów) na terenie powiatu
wielickiego, w złączeniu przesyłam wnioskowane informacje.
Z wyrazami szacunku:

Otrzymują:
1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Powiatu
3. aa

I

WYKAZ UMÓW ZAWARTYCH W LATACH 2019-2020 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI
DROGOWYCH (BUDOWY/PRZEBUDOWY DRÓG, BUDOWY CHODNIKÓW, ŚCIEŻEK ROWEROWYCH, BUDOWY ROND, ESTAKAD. MOSTÓW,
PRZEPUSTÓW) NA TERENIE POWIATU WIELICKIEGO
Data
zawarcia
umowy

Termin
realizacji
umowy

Opis zakresu umowy

1

04.04.2019r.

grudzień
2019 rok

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi
powiatowej nr 2020K Łazany - Niegowić w m. Łazany w km 0+300 - 0+450"

2

09.04.2019r.

2021-06-30

3

09.04.2019r.

2021-06-30

4

09.04.2019r.

2020-11-16

5

09.04.2019r.

2020-07-30

6

23.04.2019r.

2021-06-30

7

18.06.2019r.

2020-10-15

8

14. l 1.2019r.

30.06.2021

9

14.11.2019r.

2020-11-30

10

18.02.2020r.

30.06.2021

11

26.05.2020r.

30.ll.2021r

12

02.12.2020r.

2021-06-02

13

10.12.2020r.

2021-09-10

L.p

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K Mogilany - Raciborsko - Dobranowice od skrzyżowania z
drogą gminną nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027K w
miejscowości Gorzków" (poszerzenie jezdni, budowa chodnika, przebudowa odwodnienia drogi)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki - Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na
odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek" (poszerzenie jezdni,
budowa chodnika przebudowa odwodnienia droqt)
„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2008K Dąbrowa - Grodkowice w miejscowości Dąbrowa na
odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2010K do skrzyżowania z drogami gminnymi nr
560270K i 560271K" (poszerzenie jezdni budowa chodnika przebudowa odwodnienia droqi)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 K Chorągwica - Raciborsko w miejscowości Chorągwica na
odcinku od skrzyżowania z drooa Powiatowa nr 2022 K do budvnku OSP w Choraowicv"
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa - Kłaj w miejscowości Targowisko na odcinku od
wiaduktu na autostradzie A4 do mostu na rzece Tusznica wraz z budową nowego mostu w miejsce
istniejącego o nr JNI 01012763" (poszerzenie jezdni, budowa chodnika, przebudowa odwodnienia
drooi)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice - Kunice od istniejącego chodnika do drogi
gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice" (poszerzenie jezdni, budowa chodnika, przebudowa
odwodnienia droqi)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010 K Staniątki - Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr
560267K do skrzyżowania z drogą krajową nr 75 w miejscowości Szarów, gmina Kłaj, powiat
wielicki" (poszerzenie iezdni budowa chodnika Przebudowa odwodnienia drooi)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2017 K Brzezie - Marszowice - Łapanów w miejscowości Niegowić
na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą gminną nr 560110K, gmina Gdów, powiat
wielicki"(poszerzenie iezdni budowa chodnika przebudowa odwodnienia droqi)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037 K Wieliczka - Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918 K do
drogi powiatowej nr 2012 K w miejscowości Czarnochowice, gmina Wieliczka, powiat
wielicki"(poszerzenie tezdnl budowa chodnika przebudowa odwodnienia droqi)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018 K Biskupice - Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w
miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice,
powiat wielicki" (poszerzenie iezdni budowa chodnika przebudowa odwodnienia dront)
Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej
2027K z droca powiatowa 2034K w mletscowośct Siercza w km 1+977 00"
„Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w
mieiscowości Niepołomice powiat wielicki"

Termin
realizacji
inwestycji

UWAGI
Program
zawieszono=brak
możliwości
dofinansowania
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2021
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*Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na lata 2019-2029
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