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Działania Inwestycyjne 

Powiatu Poddębickiego  

w roku 2015 



Zmodernizowano odcinek drogi powiatowej 

Dalików – Brudnów 
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Inwestycja Dalików – Brudnów obejmowała przebudowę drogi na odcinku 4, 350 km.  

W ramach zadania poszerzono nawierzchnię z 4 m do 5,5 m, wymieniono stare i wybudowano  

nowe chodniki. Zamontowano również bariery ochronne oraz elementy odblaskowe, a także 

zmodernizowano istniejące oświetlenie.  

Całkowity koszt inwestycji to 3 miliony zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Urzędu 

Wojewódzkiego w Łodzi  1 mln 500 tyś.  zł. Pozostałe środki pochodziły z dofinansowania z Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi  440 tyś. zł, Gminy Dalików  160 tyś. zł oraz środków własnych 

Powiatu w wysokości 900 tyś zł. 

 



Realizacja zadania pn. 

„Remont dróg powiatowych na terenie  

Powiatu Poddębickiego – część I - drogi” 

W ramach przedsięwzięcia na terenie naszego powiatu 

wyremontowano 29 km dróg, w technologii 2 cm dywaniku 
na zimno. 

Nawierzchnię zmieniono na odcinkach tj.: 

-  Zelgoszcz – Światonia – 2,460 km 

-  Niewiesz  do DK 72 i Lipnica do DW 473 – 3,505 km 

-  W Niewieszu – 0,680 km 

-  Kuciny – Madaje Stare – 5,420 km  

-  Złotniki – Dalików – 2,166 km 

-  Poddębice (ul. Targowa) – Ciężków – 4,420 km 

-  Ciężków – Kałów, Kałów – granica powiatu – 4,110 km  

- Chodaki – 0,840 km 

- Rzeczyca – 2,500 km 

- Felicjanów – Czekaj – 1,250 km 

- granica Powiatu – Łążki – 1,485 km 
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Realizacja zadania pn. 

„Remont dróg powiatowych na terenie  

Powiatu Poddębickiego” – część II - chodniki 

Ponadto w ramach zadania przebudowano  

i wyremontowano chodniki: 

 

- przy ul. Różanej w Uniejowie – 588 m2 

- przy ul. Wiśniowej w Uniejowie - 99 m2 

- przy ul. Północnej w Poddębicach – 4000 m2 

- oraz wymieniono krawężniki w Niewieszu – 989 mb 

 

Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 

Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 3 mln 710 tys. zł  

Z czego, 1 mln 670 tys. zł stanowi dofinansowanie  

z NPPDL, pozostałe 2 mln 50 tys. zł sfinansowano  

z budżetu Powiatu.   
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Usuwanie szkód powodziowych 

Nowa nawierzchnia na odcinku  

Lubola - Ferdynandów 

Droga Lubola – Ferdynandów w gminie Pęczniew zyskała nową nawierzchnię z mieszanki 

mineralno – asfaltowej na odcinku 1,400 km za kwotę 356 tyś. zł. 

Dzięki szeregowi prac porządkowych znacznie poprawiło się bezpieczeństwo uczestników 

ruchu. Zadanie w dofinansowane zostało przez Wojewodę Łódzkiego w wysokości 278 tyś. zł, 

zaś środki własne Powiatu stanowiły 78 tyś. zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach 

usuwania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej zdarzeniami losowymi.  
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Utrwalenie nawierzchni w Brzegu i przebudowa 

chodnika na ul. Rzecznej w Uniejowie 

 
W 2015 roku wykonano także podwójne powierzchniowe 

utrwalenie nawierzchni wraz z obustronną ścinką poboczy  

w miejscowości Brzeg na długości 1,400 km.  

Przedsięwzięcie wyniosło ponad 72 tys. zł i w całości 

sfinansowane zostało z budżetu Powiatu.  

Ze środków własnych przebudowano również chodnik  

przy ul. Rzecznej w Uniejowie na powierzchni prawie 1150 m2. 

Łączna wartość zadania wyniosła 112 tys. zł.  
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Podsumowanie inwestycji drogowych  

w 2015 roku 

Podsumowując w 2015 roku przebudowaliśmy  

i zmodernizowaliśmy 36 km dróg powiatowych  

i prawie 6 000 m2 chodników za ponad 7,2 mln. zł.  

Jest to dla naszego samorządu duży sukces, który wpłynie  

na rozwój gospodarczy całego obszaru.  

Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane zostały dzięki wsparciu 

Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego oraz współpracy Rady i Zarządu 

Powiatu z samorządami gminnymi. 
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Inwestycje w ośrodki wsparcia osób 

niepełnosprawnych  

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie przebudowano  

węzły sanitarne przystosowując łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Całość zadania zrealizowano z dotacji z budżetu państwa. Koszt inwestycji wyniósł 20 tys. zł  

 

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie 

przeprowadzono  adaptację pomieszczeń piwnic dostosowując jej do potrzeb terapii, 

archiwum oraz magazynu.  

Koszt inwestycji wyniósł 80 tys. zł i został w całości sfinansowany ze środków budżetu 

państwa.  
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Inwestycje w placówki oświatowe 

W budynku Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Poddębicach 

wykonano instalacje olejowe i wymieniono palniki gazowe na olejowe w istniejącej kotłowni. 

Całość zadania zrealizowano ze środków własnych. Koszt inwestycji wyniósł  32 tys. zł  

 

W budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wykonano instalacje olejową  

i wymieniono palniki gazowe na olejowe w istniejącej kotłowni .  

Całkowity koszt inwestycji to 38 tys. zł. Zadanie sfinansowano z budżetu powiatu 
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Działania Inwestycyjne 

Powiatu Poddębickiego  

w roku 2016 



Modernizacja drogi  

Wartkowice – Sędów – Karnice – Niewiesz - Lipnica 

Droga Wartkowice – Sędów – Karnice – Niewiesz – Lipnica  na odcinku 16,350 km zyskała nową 

nawierzchnię z mieszanki  mineralno – asfaltową oraz chodniki w Niewieszu i Wartkowicach o 

powierzchni ponad 2,4 tys. m2.  Wartość inwestycji to prawie  4 mln.  zł. 

Dzięki szeregowi prac porządkowych znacznie poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu. 

Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewodę Łódzkiego w wysokości prawie  2 mln. zł,  

z Urzędu Marszałkowskiego ponad 550 tys. zł, pozostałe środki to wkład własny Powiatu oraz 

wsparcie Gminy Poddębice i Gminy Wartkowice.  
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Było  tak 

Tak jest 

Tak jest 



Modernizacja tzw. „betonówki”  

Pęczniew – Siedlątków 

Droga Pęczniew – Siedlątków na długości 3,6 km otrzymała nawierzchnię mineralno – 

asfaltową.  Wartość inwestycji to prawie 1,2 mln. zł. W ramach zadania wykonano również 

zatoczki autobusowe, prace porządkowe w pasie drogowym oraz pobocza.   

Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewodę Łódzkiego w wysokości  

prawie  600 tys.  zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016 – 2019 oraz  Gminę Pęczniew w wysokości 291 tys. zł  
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Było  tak 

Tak jest Tak jest 



Usuwanie szkód powodziowych  

Remont drogi w Pudłówku 

Droga w Pudłówku na odcinku 1,5 km została wyremontowana dzięki dofinansowaniu w ramach usuwania 

szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Koszt remontu to ponad 460 

tys. zł. , z czego 310 tys. zł dofinansowanie z budżetu państwa.  

Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej, oczyszczono rowy oraz wyrównano pobocza.   
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Było  tak 

Tak jest 

Tak jest 



Remont chodników na ul. Kilińskiego  

w Uniejowie 

Na ulicy Kilińskiego w Uniejowie na odcinku 165 m ułożono chodnik.  

Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków własnych Powiatu. Koszt inwestycji 

wyniósł prawie 30 tys. zł.    
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Było  tak 

Tak jest 

Tak jest 



Podsumowanie inwestycji drogowych  

w 2016 roku 

Podsumowując w 2016 roku przebudowaliśmy  

i zmodernizowaliśmy 21,5 km dróg powiatowych  

i prawie 2,6 tys. m2 chodników za prawie 5,6 mln. zł.  

 

Inwestycje drogowe realizowaliśmy dzięki wsparciu  

Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego oraz współpracy Rady i Zarządu 

Powiatu z samorządami gminnymi. 

17 

  STAROSTWO  POWIATOWE  W  PODDĘBICACH 



Inwestycje w ośrodki wsparcia osób 

niepełnosprawnych  

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie wykonano izolację 

pionową piwnic wraz z dociepleniem.  

Całość zadania zrealizowano z dotacji z budżetu państwa. Koszt inwestycji wyniósł 57 tys. zł  

 

W Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie wykonano pokrycie dachu łącznika 

mieszkalnego .  

Inwestycja wyniosła 45 tys. zł, z czego 36 tys. zł pochodziło z budżetu Państwa, a pozostała 

część  z budżetu Powiatu.  
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Inwestycje w ośrodki wsparcia osób 

niepełnosprawnych  

W grudniu zostały zakupione dwa samochody VW Transporter Combi przystosowane do 

przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupu dwóch pojazdów dla Powiatowego Domu 

Samopomocy w Czepowie i Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie został 

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w wysokości 70%.  Koszt obu samochodów wyniósł 228 tys. zł.  
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Wymiana podłogi w sali gimnastycznej  

w Liceum Ogólnokształcącym  

im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.  

Wartość zadania obejmującego wykonanie nowej 

podbudowy oraz nową nawierzchnię w Sali 

gimnastycznej w LO wyniosła ponad 79 tys. zł  
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Podsumowanie inwestycji drogowych  

w latach 2015 – 2016  

Podsumowując w 2015 i 2016 roku przebudowaliśmy  

i zmodernizowaliśmy 57,5 km dróg powiatowych  

i prawie 8,6 tys. m2 chodników za ponad 12,8 mln. zł.  

 

Inwestycje drogowe w ponad 50% realizowaliśmy z udziałem środków 

zewnętrznych -  dzięki wsparciu  

Wojewody Łódzkiego,  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  

oraz współpracy Rady i Zarządu Powiatu z samorządami gminnymi. 
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Planowane działania 
Powiatu Poddębickiego  

w roku 2017 i 2018 



Przebudowa drogi Dalików – Huta Bardzyńska  

– granice Powiatu w 2017 r. 

Zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej na odcinku 

Dalików – Huta Bardzyńska – granice Powiatu o łącznej długości 

8 km.  

Zadanie uzyskało dofinansowane z Budżetu Województwa w 

ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% czyli ponad 1,330 

mln. zł .  

 Całość inwestycji szacowana jest na ponad 2,6 mln. zł, jednak 

ostateczne kwoty zostaną ustalone po przetargu.   
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Remont dróg powiatowych nr 3706E w miejscowości Domaniew  

i nr 3703E  Biała Góra – Domaniew – 2017 r.  

Zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej na odcinku Biała Góra – 

Domaniew łącznej długości 5,9 km oraz w miejscowości Domaniew  

w kierunku Krasnołany na długości 1,6 km.  

Zadanie uzyskało dofinansowane z Budżetu Województwa w ramach 

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 

2016-2019 w wysokości 50% czyli ponad 1 mln. zł 

Całkowity koszt zadania szacowany jest na ponad 2 mln. zł 
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Usuwanie szkód powodziowych 

Remont drogi powiatowej w miejscowości Niewiesz 

- 2017 r.  

Zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej w miejscowości Niewiesz 

na odcinku prawie  1 000 m w kierunku Bronówek.  

Zadanie ma szanse uzyskać dofinansowane z w ramach usuwania szkód  

w infrastrukturze komunalnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. 

Szacunkowy koszt remontu to ponad 290 tys. zł., z czego 80% będzie 

stanowić dofinansowanie z budżetu państwa.  
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Przebudowa drogi Poddębice – Brudnów 

- 2018 r.  

Zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej na odcinku Poddębice – 
Brudnów o łącznej długości 8 km.  

Zadanie uzyskało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania  
z zakresu modernizacji dróg lokalnych.  

 Powiat uzyskał dofinansowania w wysokości prawie  1,2 mln. zł  
co stanowi 63,6%.  

Ponadto Gmina Dalików zaoferowała pomoc finansową w kwocie 149 tys. 
zł, a Gmina Poddębic  kwotę ponad 193 tys. zł 

Wykonanie inwestycji planowane jest na 2018 r.  
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Na 2018 r.  

Planujemy złożyć wnioski do  

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  

na następujące ulice i drogi:  

I zadanie w Poddębicach:  

  dokończenie nakładki asfaltowej na ostatnim odcinku ul. 1-Maja  pomiędzy  

ul. Piotrowskiego i ul. Młynarską oraz wymiana chodników na całym odcinku. 

 modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Północnej na odcinku od ul. Łęczyckiej 

do Piotrowskiego. 

 wymiana chodników na całej długości ul. Parzęczewskiej  
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II zadanie  
• trwają negocjacje z poszczególnymi gminami w sprawie złożenia drugiego wniosku 


