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Odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 19.03.2021 roku, w sprawie zakresu robót objętych zadaniem 

pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska" 

W odpowiedzi na otrzymaną interpelację, w sprawie realizacji zadania pn.: "Remont drogi 

powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna ul. Brwinowska", uprzejmie informuję, że przedmiotowe 

zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

(FDS). 

Zakres robót objętych remontem został określony na podstawie oceny stanu technicznego 

elementów pasa drogowego drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna, ul. Brwinowska przy 

założeniu, że remontem objęta zostanie wyłącznie nawierzchnia jezdni. 

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w ramach oceny stanu technicznego drogi i 

poszczególnych elementów pasa drogowego, w tym elementów oporujących (krawężników) uznali, że 

poza wymianą nawierzchni jezdni niezbędna jest również wymiana części krawężników (zniszczonych, 

połamanych). Na podstawie przeprowadzonych obmiarów i oceny stanu technicznego, zakres robót 

remontowych rozszerzono o wymianę części krawężników (370 mb) oraz regulację wysokościową 

elęmentów urządzeń obcych, zlokalizowanych w chodnikach i w rejonie włączeń w drogi boczne wraz 

z częściową wymianą nawierzchni z kostki betonowej. Prace te w niezbędnym zakresie, zostały 

uwzględnione w wykonywanym remoncie drogi, polegającym na wymianie nawierzchni jezdni ulicy 

Brwinowskiej w Podkowie Leśnej, na odcinku długości 0,817 km (od km 3+675 do km 4+492). 

Rzeczowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 

asfaltowej średnia grubość warstwy 5 cm, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego -

mieszanki mineralno -asfaltowej AC11 W o średniej grubości warstwy min. 4 cm, wykonanie warstwy 

ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA 11 PMB 45/80-55 dla ruchu KR-3/4 gr. 5 cm, 

wymianę części krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm oraz obrzeży betonowych 8x30 cm 

wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, regulację pionową 22 szt. studzienek 

rewizyjnych z PVC typu Wavin o średnicy 315 mm, regulację pionowa kratek ściekO\vych - nadbudowa 

wykonana betonem, ułożenie chodników z kostki betonowej, wykonanie oznakowania pionowego (107 

szt. w tym 4 szt. znaków aktywnych z własnym źródłem zasilania solarnym) oraz oznakowania 

poziomego: 310,2 m2 oznakowania grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych i 9,36 m2 linii 

koloru czerwonego akustyczno-wibracyjnych w obrębie przejazdu WKD. 



Zaplanowanie kolejnych prac w pasie drogi powiatowej - ul. Brwinowskiej jest sprawą otv.'artą, 

niemniej jednak, zważywszy na fakt udziału finansowego innych gmin powiatu grodzi ski ego w 

modernizacjach dróg powiatowych, oczekiwałbym aby te kolejne prace finansowało lub 

współfinansowało miasto Podkowa Leśna, 
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