
Inwestycje zrealizowane 
 
 
1) Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH 
 
OPERACJI „POPRAWA DOST ĘPNOŚCI MIESZKAŃCÓW TOLNIK 

WIELKICH I KOBIELI DO DW 513 I SIEDZIBY GMINY KIWITY“ 

 
Operacja miała na celu przebudowę drogi polegającą na rozebraniu istniejącej nawierzchni 

smołowej i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, przebudowie istniejących przepustów 

pod drogą z rur betonowych na rury PCV oraz umocnieniu poboczy. Przebudowa pozwoliła 

podnieść rzeczywistą masę całkowitą pojazdów poruszaj ących się przedmiotową drogą z 12 

na 18 ton. 

 
2) Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH 
 
OPERACJI „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODC INKU OD 

SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZK Ą DW 507 ORNETA- HENRYKOWO-

PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU KOLEJOWEGO OLSZTYN-BRANIEWO)“ 

 
Odcinek drogi stanowi część drogi powiatowej nr 1397N, która jest drog ą łączącą Powiat 

Lidzbarski z Powiatem Braniewskim, czyli ponad lokalną. Jej początek stanowi skrzyżowanie 
 
z drogą wojewódzk ą nr 513 w Miejscowości Mingajny, następnie prowadzi ona do 

miejscowości Henrykowo, gdzie krzyżuje się z drogą wojewódzk ą 507. Następnie prowadzi 

do granicy Powiatu Lidzbarskiego i wchodząc na teren Powiatu Braniewskiego w 

miejscowości Bornity łączy się z drogą powiatową 1399N, pó źniej w miejscowości Pakosze 

łączy się z drogami powiatowymi 1342N i 1385N. W dalszej kolejności przebiega przez 

miejscowość Wysoka Braniewska gdzie łączy się z drogą powiatową 1332N, następnie 

krzyżuje się ponownie z drogą wojewódzk ą DW507 po czym łączy się z drogami 

powiatowymi 1320N i 1322N i biegnie do granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Jak 

wynika z opisanego przebiegu drogi powiatowej 1397N, jest ona bardzo ważnym elementem 

strategicznym dla Gminy Orneta oraz powiatów Lidzba rskiego i Braniewskiego. Dzięki 

realizacji projektu, mieszkańcy Gminy Orneta mają ułatwione połączenie z miastami 

województwa, takimi jak Olsztyn, Dobre Miasto, Bran iewo, Pieniężno, Lidzbark Warmiński 

czy samą Ornetą. Właśnie te miasta są najczęściej miejscem pracy dla mieszkańców Gminy 

Orneta. Droga Powiatowa 1397N jest drogą łączącą wiele miejscowości Powiatu 

Lidzbarskiego z miejscowościami Powiatu Braniewskiego. 



3) Nazwa  inwestycji:  WYKONANIE  NAKŁADKI  BITUMICZNEJ  NA  DP  1533n  NA 
 
ODCINKU BLANKI - KŁ ĘBOWO 

 

15 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim miało 

miejsce podpisanie umowy na wykonanie robót budowla nych pn. „Wykonanie nakładki 

bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki-Kłębowo”. Umowa została podpisana pomi 

ędzy Powiatem Lidzbarskim w imieniu którego wyst ępuje Starosta Lidzbarski Pan Jan 

Harhaj, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. reprezentowany m przez Dyrektora 

Pana Krzysztofa Wołodko. 
 
Wartość umowy 1 243 376,25 zł brutto 
 

Końcowy odbiór robót budowlanych odbył si  ę w dniu 14.08.2017r. 

 

4) Nazwa  inwestycji:   „Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim” 

 
9 sierpnia 2017 r. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj oraz Prezes Firmy Budokop Lidzbark 

Warmiński Piotr Głodowski podpisali umowę na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 

„Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim”. Zadanie swym zakresem 

obejmuje przebudowę ulicy Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim polegająca na 

wykonaniu: nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu jednostronnego chodnika oraz ścieżki 

rowerowej, wykonaniu miejsc postojowych oraz przebudowy skrzyżowania z ul. 

Astronomów. Wartość zadania opiewa na 898 097,42 zł brutto. Termin wykonania robót 

budowlanych przewidziany jest do 31 października 2017 roku. 

 


