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Komunikacja lokalna  (ZTM)
� W 2010 r. realizowano 

porozumienie międzygminne 
z m. st. Warszawą w 
zakresie autobusowego 
transportu lokalnego na 
liniach 705, 735 i 736. 

� Dofinansowanie komunikacji 
na liniach podmiejskich 705, 
735 i 736 na podstawie 
porozumienia 
międzygminnego wyniosło 
1100 000zł.
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Komunikacja lokalna (PPKS)

   Realizowano ulgę 100% 
dla osób powyżej 65 roku 
życia, przy przejazdach 
autobusami PPKS, której 
kwota wyniosła 35 000 zł.

   Dofinansowywano 
połączenia lokalne w dni 
wolne od nauki szkolnej a 
także kursy w niedziele i 
święta za kwotę 115 000zł.
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Drogi gminne

Drogi gminne:

1) o nawierzchni twardej 
(asfaltowe, kostka): 
46km

2) o nawierzchni  
nieutwardzonej: 32km
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Decyzje drogowe 
• 143 decyzji dot. umieszczenia urządzeń 

niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg tj.(kable 
energetyczne, wodociągi, gaz, kanalizacja, itp.),

• 78 decyzji dot. zajęcia pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót budowlanych przy drogach 
gminnych,

� 39 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg 
gminnych do nieruchomości, 

� 43 oświadczenia o połączeniu nieruchomości z 
drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg 
gminnych.
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Utrzymanie dróg gminnych

Remonty dróg gminnych  
o nawierzchni 

asfaltowej wyniosły 
prawie  

150 000zł
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Utrzymanie dróg gminnych

Profilowanie 
mechaniczne 

nawierzchni dróg 
nieutwardzonych 

wyniosło: 120 000zł
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Utrzymanie dróg gminnych

Koszt wykaszania 

pasów drogowych 

dróg gminnych 

wyniósł ponad: 40 000zł
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Utrzymanie dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg 
gminnych i chodników 

na terenie gminy w 
2010 r. wyniosło 

niemalże  250 000zł
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Utrzymanie dróg i placów gminnych

Codziennym utrzymaniem 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Nieporęt zajmował się, 
wyłoniony w drodze 
zamówienia publicznego ZUK 
K.Goźliński wraz z 
podwykonawcą - firmą 
„Wojdex”.

Koszt bieżącego utrzymania 
czystości i porządku, na 
drogach oraz innych terenach 
Gminnych wyniósł niemalże 
260 000zł 
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Infrastruktura drogowa
Wykonywano:

1) naprawy i wymiany 
oznakowania pionowego 
dróg

2) naprawy wiat 
przystankowych

3) czyszczenie studni 
chłonnych wodę 
opadową

4) montaż tablic z nazwami 
ulic
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Drogi powiatowe 
na terenie Gminy Nieporęt

Realizowane było 
porozumienie ze Starostą 
Legionowskim w zakresie 

wykaszania pasów 
drogowych dróg 

powiatowych, wycinki 
zakrzaczeń oraz 

utrzymania czystości i 
porządku na tych  drogach 

za kwotę 53 000zł 
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Oświetlenie drogowe 

Na terenie gminy na koniec 2010 roku 
zlokalizowanych było 2 250 szt. punktów 
oświetleniowych,

Bieżąca konserwacja oświetlenia drogowego w 
tym także bieżące naprawy wyniosły prawie

160 000zł,

Roczny koszt energii elektrycznej zużytej do 
oświetlenia drogowego w 2010 r. wyniósł:

734 000zł
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Dział Zarządu Dróg 
i Gospodarki Komunalnej 

Dziękuję za uwagę.

Prezentację przedstawił: 

Krzysztof Aniołkowski


