
                                                     Cieszyn, dnia 04.11.2019 r. 

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie                

ul. Liburnia 4 

43 - 400 Cieszyn                  

DW.422.18.2.2019 

      

 

Informacja 

o drogowych zadaniach inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku przez Miejski Zarząd Dróg 

w Cieszynie 

 

1. Przebudowa drogi powiatowej, ulicy Katowickiej w Cieszynie. 

Roboty zaplanowane i zrealizowane zostały na odcinku od skrzyżowania z ulicą Liburnia, 

Stawowa do skrzyżowania z ulicą Moniuszki, jako wspólne zadanie Powiatu Cieszyńskiego        

 i Gminy Cieszyn. 

W 2018 roku przygotowano dokumentację niezbędną do realizacji zadania: 

 badania geotechniczne podłoża 

 opracowanie nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni 

 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. 

W rezultacie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego, w 2019 roku wyłoniono wykonawcę 

robót drogowych Eurovia Polska S.A. 

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 12 sierpnia 2019 roku do 23 września 2019 roku. 

Ogólny sposób wykonania robót: 

 frezowanie nawierzchni bitumicznej jezdni 

 ułożenie nowej nawierzchni jezdni: podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej                          

 ze specjalistycznych mas bitumicznych zaprojektowanych na podstawie badań 

 laboratoryjnych 

 wymiana krawężnika drogowego, betonowego na nowy, granitowy 

 wykonanie oznakowania poziomego. 

Podstawowy zakres wykonanych robót drogowych: 



długość:          247,70 m  

powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, razem  3726,14 m2 

krawężnik drogowy, granitowy      508,35 m 

powierzchnia przełożonej nawierzchni chodnika z kostki betonowej 196,38 m2  

 

Koszt: 921 069,44 zł brutto 

 

2. Przebudowa ulicy Rzeźniczej w Cieszynie. 

Przedsięwzięcie jest zadaniem inwestycyjnym Gminy Cieszyn, polegającym na wykonaniu 

robót budowlanych związanych z przebudową drogi publicznej, o kategorii drogi gminnej, 

ulicy Rzeźniczej w Cieszynie na odcinku o długości 189,00 mb od skrzyżowania z ulicą 

Sportową do przejazdu kolejowego. 

Podstawowy zakres robót obejmuje: 

rozbudowę kanalizacji deszczowej 

wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów 

wymianę krawężnika drogowego na nowy, betonowy 

wymianę krawężnika drogowego na nowy, granitowy w rejonie przejazdu kolejowego 

ustawienie obrzeża betonowego 

wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej. 

Planowany zakres robót: 

kanalizacja deszczowa: 

 długość odcinka         109,00m

 kanalizacja deszczowa PCV, sieć i przykanaliki     111,00 m 

 studnie rewizyjne         7 szt 

 wpusty deszczowe        5 szt 

nawierzchnia bitumiczna 

 długość:          224,00 m 

 powierzchnia nawierzchni jezdni i zjazdów, razem   1428,70 m2    

  

nawierzchnia chodnika z kostki brukowej, betonowej 

 długość:           189,00 m 

  

 powierzchnia nawierzchni chodnika     392,99 m2 



 krawężnik drogowy, betonowy o wymiarach 15x30x100cm:  238,00 m 

  

 krawężnik drogowy, granitowy o wymiarach 15x25x100cm:  22,00 m  

 obrzeże betonowe 6x20x100 cm:       67,50 m. 

Wykonawca robót, wyłoniony w rezultacie rozstrzygnięcia zamówienia publicznego to Eurovia 

Polska S.A., Sektor Bielsko Biała. 

Roboty budowlane rozpoczęte zostały 24 października 2019 roku. 

Planowany termin zakończenia robót: 30 listopada 2019 roku.  

Planwany koszt: 419 363,22 zł brutto 

 

3. Wymiana kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową na moście w ciągu ulicy 

Zamkowej nad rzeką Bobrówką w Cieszynie. 

Zakres prac obejmował: 

 rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, 

 wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 3cm, 

 ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, 

 wymianę nawierzchni na chodnikach. 

 

Koszt: 40 025,09 zł brutto 

 

4. Przebudowa ulicy Hażlaskiej na odcinku ok 85mb, od skrzyżowania z ulicą 

Frysztacką do skrzyżowania z ulicą Św. Jerzego w Cieszynie. 

Zakres prac obejmował: 

 rozebranie istniejącego odcinka drogi z kostki brukowej, 

 wykonanie nowego odcinka drogi o długości 85m i szerokości jezdni 6,00m (2x3,00m)  

z zastosowaniem nawierzchni bitumicznej, 

 wykonanie kanalizacji deszczowej, 

 wykonanie nowego oznakowania drogi. 

Koszt: 505 311.80 brutto 

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż                                    

ul. Frysztackiej, na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie. 



Zakres prac obejmował: 

 przebudowę drogi na długości 341m wraz z korektą geometrii oraz przebudową i 

dobudową chodników, jezdnia o szerokości 7,0m (2x3,5m), chodnik o szerokości 2,0m, 

 budowę zatoki postojowej, 

 budowę muru oporowego, 

 budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury drogowej (kanalizacja deszczowa), 

 przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury podziemnej, 

 przebudowę skrzyżowania z ulicą Hażlaską poprzez zwężenie wylotu ulicy Hażlaskiej  

z zachowaniem wyspy kanalizującej przy jednoczesnej likwidacji wysp trójkątnych wraz  

z korektą geometrii i niwelety wylotu oraz przyległych chodników, 

 przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych lub publicznych zlokalizowanych na 

odcinku drogi objętym przebudową, 

 wykonanie nowego oznakowania drogi. 

 

Koszt: 2 642 126,63 zł brutto 
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1 x Adresat 

1 x MZD DK 


