
Inwestycje drogowe 

zrealizowane przez  

Powiat Nowotarski  

i Miasto Nowy Targ  

w 2015r.  
 



Umowa nr 1/MNT/2015 z dnia 01.04.2015r. 
 

Powiat Nowotarski i Gmina Miasto Nowy Targ zawarły 

umowę, która określała działania jakie postanawiają 

podjąć wspólnie w zakresie: 

 - zmiany kategorii dróg  

- planowanych robót                                                    

budowlanych dotyczących                                         

przebudowy odcinka drogi                                                     

ul. Szaflarskiej, ul. Szpitalnej                                               

oraz skrzyżowania drogi                                              

powiatowej nr 1671K                                                                        

ul. św. Anny – ul. Kowaniec                                                          

oraz ul. Grel 

 



W ramach zmiany kategorii dróg Rada Powiatu i 

Rada Miasta podjęły stosowne uchwały.  

Zmiana kategorii dotyczyła następujących dróg: 

- odcinka ul. Szaflarskiej – od skrzyżowania                      

z al. Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 47 – zaliczenie do kategorii dróg powiatowych 

- odcinka ul. Szpitalnej stanowiące drogę 

powiatową nr 1680K – zaliczenie do kategorii dróg 

gminnych 

- ul. Kościuszki stanowiąca odcinek drogi 

powiatowej nr 1672K – zaliczenie do kategorii dróg 

gminnych 



Remont mostu na potoku Biały Dunajec w km 0+470  ciągu 

drogi powiatowej nr 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości 

Nowy Targ 

Przed remontem obiekt mostowy posiadał konstrukcję trójprzęsłową  

o przęsłach niezależnych, wykonany był z belek strunobetonowych. Długość 

mostu wynosiła 90,4 m a szerokość 11,2 m. Ze względu na stan techniczny 

obiektu mostowego nośność przed wykonaniem remontu wynosiła 10t.  Most na 

pot. Biały Dunajec był kilkakrotnie uszkadzany przez wielką wodę. Efektem 

postępującej degradacji obiektu byłaby konieczność dalszego ograniczenia 

nośności mostu a w konsekwencji jego wyłączenie  z ruchu. 

 

Prace budowlane obejmujące remont mostu polegały na wymianie uszkodzonych 

belek strunobetonowych, płyty żelbetowej i skorodowanych barieroporęczy, 

remoncie istniejących kap, gzymsów, stożków, umocnień, uzupełnieniu ubytków 

w filarach i przyczółkach, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej . Ponadto 

wykonano montaż opraw oświetlenia ulicznego oraz remont infrastruktury 

technicznej  w tym wyniesienie wodociągu poza obiekt mostowy i wymianę 

elementów gazociągu. 



Umowa nr 2/MNT/2015 z dnia 07.07.2015r. 
 

Powiat Nowotarski i Gminą Miasto Nowy Targ zawarły 

umowę w zakresie dofinansowania przez Miasto robót 

budowlanych i usług (m. in. pełnienie nadzoru 

inwestorskiego, opracowanie opinii technologicznej) 

związanych z wykonaniem prac budowlanych 

polegających na remoncie mostu na potoku Biały 

Dunajec w km 0+470 w ciągu drogi powiatowej nr 

1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ.  

Wysokość dofinansowania wyniosła 290 000,00 zł. 



Efektem umowy było podpisanie w dniu 21 lipca 2015r. umowy 

dotyczącej wykonania robót budowlanych związanych  

z remontem mostu na potoku Biały Dunajec  

 

 

Wykonawcą zadania było 

Przedsiębiorstwo 

Budowlane „ESBUD” 

Stanisław Chryczyk 



Koszt realizacji robót wyniósł 4 607 533,15 zł w zakresie 

remontu mostu oraz 249 836,00 zł w zakresie sieci 

wodociągowej  i został sfinansowany:             

                                         

-ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego: 4 317 433,15 zł 

z czego 3 252 716,72 zł pochodziło z dotacji celowej 

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji                                                                                        

-ze środków budżetu Miasta Nowy Targ: 290 000,00 zł 

-ze środków budżetu MZWiK w Nowym Targu: 249 836,00 zł 



Obiekt mostowy na pot. Biały Dunajec po wykonaniu remontu 

Obiekt mostowy na pot. Biały Dunajec przed wykonaniem remontu 



Porozumienie z dnia 28.04.2015r.  

oraz z dnia 23.06.2015r. 

Powiat Nowotarski i Gmina Miasto Nowy Targ zawarły 

porozumienia w sprawie sposobu i zasad wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót 

budowlanych, sporządzenia opinii technologicznej, 

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz innych świadczeń w ramach wykonywanych 

robót polegających na przebudowie drogi gminnej – 

ul. Norwida i odcinka ul. Szpitalnej w miejscowości 

Nowy Targ.  



Efektem porozumienia było podpisanie w dniu 6 lipca 2015r. umowy 

dotyczącej wykonania robót budowlanych związanych z przebudową  

ul. Szpitalnej i ul. Norwida.  

 

Wykonawcą zadań było przedsiębiorstwo  

pn:  „PRACE ZIEMNE MASZYNAMI BUDOWLANYMI Andrzej Kiernia” 



Przebudowa ul. Szpitalnej wraz  

z włączeniem ul. Norwida 

 
Przed wykonaniem przebudowy ul. Szpitalna posiadała nawierzchnię 

bitumiczną, ograniczoną obustronnym krawężnikiem betonowym, po 

stronie prawej chodnik. 

W ramach realizacji inwestycji wykonano i wzmocniono nową 

nawierzchnię wraz z użyciem geosiatek zbrojeniowych z włókien 

szklanych i węglowych , wykonano obustronne chodniki na całej 

długości przebudowywanej drogi, zatoki autobusowe, modernizację 

odwodnienia drogi, przebudowano oświetlenie uliczne i skrzyżowanie 

z ul. Norwida oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.  

 

Koszt realizacji robót wyniósł 2 201 373,52 zł i został sfinansowany  

w całości ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego 



Ul. Szpitalna przed wykonaniem przebudowy 

Ul. Szpitalna po wykonaniu przebudowy 



Ul. Szpitalna po wykonaniu przebudowy 

Ul. Szpitalna przed wykonaniem przebudowy 



Ul. Szpitalna przed wykonaniem przebudowy 

Ul. Szpitalna po wykonaniu przebudowy 



Inwestycje przewidziane do realizacji w 2016r.  

Na rok 2016r. zaplanowana została realizacji inwestycji pn:  

 

„Rozbudowa skrzyżowania ul. św. Anny z ul. Grel w 

miejscowości Nowy Targ”. Koszt inwestycji szacowany jest 

na kwotę 400 000,00 zł. 

                   

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 

Podtatrzańskiej i ul. Szaflarskiej. Szacunkowy koszt realizacji 

szacowany jest na 400 000,00 zł. 



Powiat podejmie działania mające na celu 

opracowanie  koncepcji   przebudowy odcinka 

 ul. Szaflarskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Solidarności do skrzyżowania z DK 47  



Przebudowa ul. Norwida w Nowym Targu 

  

 Przed wykonaniem przebudowy ul. Norwida 

posiadała nawierzchnię z asfaltobetonu ułożoną na 

płytach betonowych oraz nieutwardzone pobocza . 

 W ramach realizacji inwestycji wykonano  

przebudowę ulicy od skrzyżowania z ul. Szpitalną do 

skrzyżowania z ul. Św. Anny o łącznej dł. 613 mb. Prace 

budowlane polegały na wykonaniu  6 m drogi o  

nawierzchni  z asfaltobetonu, budowie  chodników  o 

szerokości 1,5 m od strony północnej oraz 2 m od 

strony południowej, wykonaniu miejsc parkingowych, 

rozbudowie kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu 

oznakowania pionowego i poziomego.  



 Koszt realizacji robót wyniósł 1 472 939,09 zł. brutto. 
  
 Inwestycja została sfinansowana: 
 
•  w 50% ze środków  budżetu Miasta Nowy Targ               

tj. w wysokości 727 365,00 zł.  
  
 oraz 
 
• w 50% ze środków pochodzących z budżetu Państwa 

ponieważ w dniu 28.10.2015 r. Gmina Miasto Nowy Targ 
podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim  i uzyskała 
dofinansowanie  w wysokości 727 365,00 zł z dotacji  
celowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 



Ul. Norwida przed wykonaniem przebudowy 

Ul. Norwida po wykonaniu przebudowy 



    Plany inwestycyjne  

Gminy Miasta Nowy Targ na rok 2016 

 
• Gmina Miasto Nowy Targ złożyła wniosek do Wojewody 

Małopolskiego o dofinansowanie przebudowy systemu 
komunikacyjnego dróg w obrębie miasta Nowy Targ tj. : ul. 
Jana Pawła II, ul. Konfederacji Tatrzańskiej, ul. Po Wale, ul. 
Sikorskiego, ul. Ku Studzionkom w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” na rok 
2016. Po dokonanej wstępnej ocenie 64 wniosków nasz 
wniosek uzyskał 4 miejsce na wstępnej liście rankingowej. 
Tak więc istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w 
wysokości ok. 3 000 000 zł. przy szacunkowym koszcie 
przebudowy dróg w wysokości ok. 6 000 000 zł. 

• Mając na uwadze bardzo dobrą współpracę z Powiatem 
Nowotarskim  Gmina Miasto Nowy Targ planuje również 
podjęcie wspólnych działań w ramach bieżącego utrzymania 
dróg tj. remontów, odśnieżania, poprawy organizacji ruchu 
oraz wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne. 

 



Dziękuję za uwagę 


