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SOR.0003.9.2020 

Pani 
Małgorzata Cichacka 
Radna Rady Powiatu Wrzesińskiego 

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Pani interpelację złożoną dnia 

23 czerwca 2020 r. dotyczącą przebudowy drogi powiatowej 2929P Chwalibogowo — Bardo — 

Racławki oraz znajdującego się tam przepustu. 

Przewod ąc Rady 

Marek Przyjernski 

Sprawę prowadzi: 
Marta Maciej czak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu, tel. 61 640 44 35 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 
ul. Chopina 10, 62-300 Września 

tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51 
www.wrzesnia.powiat.pl, starostwo@wrzesnia.powiat.pl 
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STAROSTA WRZESIŃSKI 

dotydy: interpelacji w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2929P Chwalibogowo — 

Bardo 

Odpowiadając na pismo nr SOR.0003.9.2020 z dnia 23.06.2019 r. informujemy, 

że pierwsze wnioski dotyczące przebudowy wskazanej drogi powiatowej oraz przepustu 

w m. Bardo wpłynęły w roku 2016 (w marcu oraz grudniu). Na ich podstawie, za kwotę blisko 

17 tys. zł, wykonano w roku 2017 dokumentację projektową przebudowy przepustu, której 

koszt oszacowano na kwotę 765.785,66 zł (po aktualizacji w roku 2020 — 873.934,96 zł). 

Kolejne wnioski wpłynęły w lutym 2018 roku oraz maju i czerwcu bieżącego roku. Zarówno 

przebudowa przepustu, jak i przebudowa drogi powiatowej nie zostały uwzględnione 

w zadaniach majątkowych powiatu. 

Remonty cząstkowe wszystkich dróg powiatowych realizowane są sukcesywnie, 

według potrzeb. Na drodze w m. Bardo remonty wykonywane są własnymi siłami, przy użyciu 

własnego sprzętu i materiału, dlatego dla konkretnej drogi nie jest możliwe jednoznaczne 

oszacowanie kosztów. Dla przykładu w roku bieżącym uzupełnianie ubytków prowadzone 

było dwukrotnie (w miesiącu kwietniu i czerwcu), natomiast w roku 2019 trzykrotnie 

— w marcu, maju i lipcu. Na utrzymanie stanu drogi powiatowej w m. Bardo ponoszone są także 

inne koszty związane m.in. z zimowym utrzymaniem, koszeniem poboczy i placów, 

karczowaniem krzewów, oznakowaniem pionowym czy, w latach wcześniejszych, 

utrzymaniem drogi gruntowej łączącej m. Bardo z drogą wojewódzką nr 432. Wnioski 

mieszkańców dotyczyły także stanu wspomnianej drogi gruntowej, w związku z czym w roku 

2018 dokonano jej całkowitego utwardzenia pofrezem asfaltowym, za kwotę blisko 67,5 tys. zł, 

co w znacznym stopniu poprawiło dostępność do ww. drogi wojewódzkiej. 

Od momentu funkcjonowania Wydziału i Referatu Dróg Powiatowych, jedynie w roku 

2017 odnotowano trzy wnioski dotyczące szkód na drodze nr 2929P, jednakże nie w samej 



miejscowości Bardo, a na odcinku pomiędzy Chwalibogowem, a Bardem. W związku 

z powstałymi szkodami wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 2.692,81 zł. 

W chwili obecnej realizowane są zadania, dla których wykonano już dokumentacje 

projektowe i uzyskano dofinansowanie zewnętrzne, bądź kontynuowane są inwestycje 

rozpoczęte w latach ubiegłych. W związku z tym, w roku bieżącym i przyszłym nie przewiduje 

się przebudowy drogi powiatowej w m. Bardo. Natomiast w dalszym ciągu, z dużą 

starannością, prowadzone będą wszelkie prace utrzymaniowe i naprawcze. 

Z uwagi na brak dokumentacji projektowej oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń 

niemożliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie wskazanego zadania z Funduszu Dróg 

Samorządowych. 
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