
Stan realizacji inwestycji powiatowych– podsumowanie dotychczasowych działań 

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i podległe mu jednostki w latach 2010-2012 (tj. 

I połowa kadencji (2010 – 2014) realizował następujące zadania: 

 

Inwestycje majątkowe - drogowe 

 

1. „Remont drogi powiatowej nr 2331 w gminie Stegna, powiat nowodworski”. 

Inwestycja drogowa realizowana w 2011 roku polegała na przebudowie odcinka drogi w 

miejscowości Bronowo. Koszt inwestycji wyniósł 442 544,34 zł. Inwestycja ta była 

współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, tzw. 

„schetynówek” (218 954 zł). W wyniku zakwalifikowania się wniosku do dofinansowania 

blisko 1295 metrów drogi zostało pokrytych nowym asfaltem. Wykonawcą inwestycji była 

firma Warmińsko – Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.  W ramach przetargu 

został także wyłoniony Inżynier kontraktu – pan Wincenty Kulbacki z Biura Inwestycyjnego. 

Projektowanie i Nadzorowanie z siedzibą w Elblągu. Inwestycja rozpoczęła się 01.05.2011 r., 

a zakończyła się 30.06.2011 r. 

 

2. „Budowa drogi w Jezierniku gmina Ostaszewo.” Inwestycja finansowana w ramach 

współpracy powiatu z gminami. Wartość zadania 1 300 000 zł gdzie wkład własny powiatu 

wyniósł 830 000 zł, natomiast współfinansowanie gminy Ostaszewo wyniosło 470 000 zł. W 

ramach zadania wykonano 3,06 km drogi. Wykonawcą robót była firma Warmińsko – 

Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Inwestycja była realizowana w lecie 2011 

roku.  

 

3. „Przebudowa ulicy Morskiej w Kątach Rybackich gmina Sztutowo” Inwestycja 

finansowana w ramach współpracy powiatu z gminami. Wartość zadania 3 057 766,00 zł 

gdzie wkład własny wyniósł 1 657 766,00 zł natomiast współfinansowanie gminy Sztutowo 

wyniosło 1 400 000 zł. W ramach zadania wykonano 1,77 km drogi. Wykonawca robót była 

firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, inżynierem kontraktu zostało Biuro 

Projektowo – Inwestycyjne „Hydro – Term” z Malborka. Inwestycja była realizowana pod 

koniec 2011 roku. 

 

4. „Przebudowa dróg powiatowych w, Solnicy – Orlińcu,  Łaszce – Sztutowie jako 

kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu 

Nowodworskiego”. Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Wartość 

projektu to kwota 4 870 901.97 zł natomiast wartość dofinansowania 3 939 644,22 zł. Projekt 

został zrealizowany w lecie 2012 roku. Umowa z wykonawcą (SKANSKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie) zawarta została w dniu  23.03.2012 r. W ramach przetargu został także 

wyłoniony Inżynier kontraktu – pan Piotr Wojczal z biura „Projektowanie i Obsługa 

Inwestycyjna Piotr Wojczal” z siedzibą w Gdańsku. 

 

5. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2324G Jantar – Głobica – Rybina 

nad kanałem melioracyjnym w m. Stegienka”. Inwestycja dofinansowana z rezerwy 

subwencji ogólnej budżetu państwa. Wartość zadania to kwota 409 009,40 zł, natomiast 

wartość dofinansowania 204 500 zł. Zadanie zostało zrealizowane z końcem września 2012 

roku. Umowa na przebudowę mostu została podpisana z wykonawca robót Przedsiębiorstwem 

Budowlano – Usługowo – Handlowym „WANT” spółka cywilna z Tczewa, inżynierem 

kontraktu została Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DiM” Spółka zo.o. z Gdańska.   



Inwestycje majątkowe – pozostałe 

 

6. Budowa pracowni turystycznej przy Zespole Szkół Nr 2. Inwestycja polegająca na 

przebudowaniu pomieszczeń warsztatów szkolnych na profesjonalną pracownię turystyczną 

dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2. Inwestycja realizowana była w latach 2012 – 2013 przez 

Zakład Budowlany Stokłos. Wartość inwestycji wyniosła 68 532,19 zł 

 

7. „Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji  

przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek na trasie Mikoszewo – 

Żuławki” W chwili obecnej został rozpisany przetarg na wykonawcę dokumentacji. 

Zakładany czas zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 roku. Wartość inwestycji 

250 000 zł, gdzie dofinansowanie wynosi 187 500 zł. 

 

 

 

 

 

 


