
Inwestycje GMINY BRAŃSK w 

2016 roku



Inwestycje drogowe

Drogi gminne:

• Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk

• Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości Popławy 

• Przebudowa drogi gminnej Nr 108234B w miejscowości 

Lubieszcze

• Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica

Drogi powiatowe:

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy –

Puchały Stare

• Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi wojew. Nr 

681 – Poletyły (3PU)

• Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Świrydy

• Przebudowa mostu położonego na w ciągu drogi powiatowej Nr 

1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z 

dojazdami

• Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1694B i 1695B ulica w m. Popławy

• Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare- granica powiatu



Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk” to zadanie inwestycyjne, które zostanie zrealizowane w latach 2017-2018 przez Gminę Brańsk przy udziale środków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" typu "Budowa lub modernizacja

dróg lokalnych" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 3 967 766,55 zł, z czego dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych w

wysokości 2 524 688,00 zł.

Cel realizacji inwestycji to podniesienie standardu życia mieszkańców Gminy Brańsk poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy czterech dróg gminnych o nr 108228B

Pietraszki - Pruszanka Stara, 108227B Domanowo - Patoki, 108236B Olędzkie i 108225 Płonowo - Spieszyn.

Z początkiem IV kwartału 2016 r. Gmina Brańsk przeprowadziła procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawców

na w/w zadanie inwestycyjne z podziałem zamówienia na cztery części:

Część 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka Stara,

Część 2 Przebudowa drogi gminnej Nr 108227 B Domanowo - Patoki,

Część 3 Przebudowa drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie,

Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn.

Złożone w postępowaniu dla Części 1, 2 i 4 oferty z najkorzystniejszą ceną przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z czym zaszła

konieczność unieważnienia postępowania dla powyższych części oraz wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia. Rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie grudzień 2016/styczeń 2017 r.

Termin realizacji zadania dla Części 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 108228B Pietraszki-Pruszanka Stara planowane jest do końca września 2017, natomiast Część 2 Przebudowa drogi gminnej Nr

108227 B Domanowo - Patoki i Część 4 Przebudowa drogi gminnej Nr 108225B Płonowo - Spieszyn koniec czerwca 2018 r.

Dnia 24 listopada 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na realizację Części 3 Przebudowa

drogi gminnej Nr 108236B w miejscowości Olędzkie. Wykonanie inwestycji planowane jest do dnia 09 czerwca 2017 r.



Przebudowa drogi gminnej Nr 108224B w miejscowości 
Popławy

Przebudowa drogi realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegająca na wyrównaniu nierówności w profilu

podłużnym i poprzecznym mieszanką mineralno-asfaltową o średniej gr. 4 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego o gr. 4 cm, budowie zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, wykonaniu oznakowania wraz z

zagospodarowaniem działki przy budynku remizy OSP. Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 962,07 m.

 Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy Brańsk

 Całkowita wartość inwestycji to 969 947, 93 zł.



Przebudowa drogi gminnej Nr 108234B w miejscowości 
Lubieszcze

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej z masy

mineralno-asfaltowej, warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz warstwy wyrównującej o gr. 3 cm. Oczyszczono istniejące

przepusty i przykanaliki pod drogą oraz ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe. Zakupiono kostkę brukowo-

betonową, przebudowa chodników oraz zjazdów do nieruchomości nastąpi w 2017 roku. Długość przebudowanego

odcinka drogi wynosi 880 m.

 Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy Brańsk

 Całkowita wartość inwestycji to 431 321,41 zł.



Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości 
Brzeźnica

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.

„Przebudowa drogi gminnej Nr 108233B w miejscowości Brzeźnica”.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy Brańsk.

Całkowita wartość dokumentacji to 5 500,00 zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach „Programu rozwoju

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1694B Brańsk – Popławy –
Puchały Stare

Przebudowa drogi powiatowej polegała na frezowaniu nawierzchni na podłączeniach, wyrównaniu

istniejącego podłoża masą mineralno-bitumiczną, wykonaniu warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

gr. 5 cm, uzupełnieniu kruszywem naturalnym śr. gr. 10 cm poboczy na szerokości 1,25 m. Długość

przebudowanego odcinka drogi 880 m.

Przebudowa wykonana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia finansowego Gminy Brańsk w 

wysokości 50% oraz środków z budżetu państwa.

• Całkowita wartość inwestycji wyniosła 609 190,24 zł w tym:

udział Gminy Brańsk – 209 579,62 zł

udział Powiatu Bielskiego – 209 579,62 zł

rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa – 190 031,00 zł



Modernizacja drogi powiatowej Nr 1598B od drogi 
wojewódzkiej Nr 681 – Poletyły (3PU)

Modernizacja drogi powiatowej polegała na wycince i karczowaniu zakrzaczenia, odmuleniu przydrożnych

rowów, wykonaniu remontu przepustów pod drogą oraz przepustów pod zjazdami gospodarskimi,

wykonaniu nawierzchni 3PU o szerokości 5,5 m, poboczy oraz oznakowaniu drogi znakami pionowymi.

Modernizacja drogi wykonana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia finansowego Miasta Brańsk

oraz Gminy Brańsk w wysokości 70%.

• Całkowita wartość inwestycji wyniosła 154 474,60 zł w tym:

udział Gminy Brańsk – 98 132,22 zł

udział Powiatu Bielskiego – 46 342,38 zł

udział Miasta Brańsk – 10 000,00 zł



Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1571B Glinnik-Zanie-Świrydy

Dokumentacja opracowana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia

finansowego Gminy Brańsk w wysokości 50%.

Inwestycja planowana jest do realizacji w 2017 r. w ramach „Programu

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

• Całkowita wartość inwestycji wyniosła 14 550,00 zł w tym:

 udział Gminy Brańsk – 7 275,00 zł

 udział Powiatu Bielskiego – 7 275,00 zł



Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 
1694B Brańsk – Dziadkowice przez rzekę Czarną wraz z 

dojazdami

Przebudowa wykonana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia

finansowego Gminy Brańsk w wysokości 25% oraz środków z budżetu

państwa.

• Całkowita wartość inwestycji wyniosła 509 888,39 zł w tym:

 udział Gminy Brańsk – 130 228,19 zł

 udział Powiatu Bielskiego – 130 228,20 zł

 rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa – 249 432,00 zł



Opracowanie dokumentacji dla zadania Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1694B Popławy-Puchały Stare - granica powiatu

Dokumentacja opracowana przez Powiat Bielski przy udziale wsparcia finansowego

Gminy Brańsk w wysokości 50%.

• Szacowana wartość inwestycji wynosi 152 000,00 zł w tym:

• w 2016 r.

 udział Gminy Brańsk – 11 377,50 zł

 udział Powiatu Bielskiego – 11 377,50 zł

• w 2017 r.

 udział Gminy Brańsk – 64 622,50 zł

 udział Powiatu Bielskiego – 64 622,50 zł



Inwestycje wodociągowe

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej

dla zadania pn. „Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w

miejscowości Brzeźnica, Kalnica, Domanowo”.

Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy Brańsk.

Całkowita wartość wykonanej dokumentacji to 127 194,30 zł.



Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego 

dla OSP Lubieszcze

Całkowita wartość zadania: 87 000,00 zł

Dofinansowanie:

• WFOŚiGW w Białymstoku – 50 000,00 zł

• BS w Brańsku – 30 000,00 zł

• Gmina Brańsk – 7 000,00 zł.



 W 2016 r. Gmina Brańsk pozyskała środki 

unijne w łącznej wysokości ponad 2,5 mln zł.


