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                                                                  SPRAWOZDANIE 

                                          z działalności Miejskiej Służby Drogowej za 2019 r.   

 

 

 

                                                1.   Podstawy prawne działalności . 

 

1.1.Na podstawie uchwały Nr VIII/92/94 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 grudnia 1994 r. 

została utworzona jednostka budżetowa pod nazwą Miejska Służba Drogowa, która swoje 

funkcjonowanie, w tej formie prawnej, rozpoczęła z dniem 1 stycznia 1995 r. Zakres działania MSD 

oparty jest na podstawie : 

a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440), 

b) Ustawy z dnia  13  września  1996 r.   o   utrzymaniu   czystości   i  porządku  w   gminach ( tekst    

    jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn  zm.), 

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.). 

 

                           Do podstawowych zadań Miejskiej Służby Drogowej należą :      

 

a)  z zakresu transportu :  

 

     1)  opracowanie  projektów  planów  finansowania  budowy,  przebudowy,  remontu.  utrzymania 

          i  ochrony  dróg  oraz  drogowych  obiektów  inżynierskich;  

  

     2)  pełnienie funkcji inwestora; 

 

     3)  utrzymanie  nawierzchni  dróg,  chodników,  drogowych  obiektów  inżynierskich,   urządzeń 

          zabezpieczających  ruch  i  innych  urządzeń  związanych  z drogą; 

      

     4)  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

     

     5)  przygotowanie  infrastruktury  drogowej  dla  potrzeb  obronnych  oraz  wykonywanie innych 

          zadań  na  czas obrony kraju;  

      

     6)  koordynacja robót w pasie drogowym; 

 

     7)  wydawanie  zezwoleń  na  zajęcie  pasa  drogowego  i budowę zjazdu z drogi oraz pobieranie 

          opłat  i  naliczanie  kar pieniężnych; 
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      8)  prowadzenie  ewidencji  dróg  i  obiektów  inżynierskich  oraz  udostępnianie  ich na żądanie 

           uprawnionym organom; 

        

      9)  sporządzanie informacji o drogach publicznych  oraz przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji  

            Dróg Krajowych i Autostrad; 

   

    10)  przeprowadzanie  okresowych  kontroli   stanu  dróg  i  drogowych  obiektów  inżynierskich,  

           ze  szczególnym  uwzględnieniem  ich  wpływu  na  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego;  

 

    11)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

     

    12)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

      

    13)  wprowadzanie  ograniczeń  lub  zamykanie  dróg  i drogowych   obiektów   inżynierskich dla 

           ruchu   drogowego   wyznaczanie   objazdów   drogami   różnej   kategorii,  gdy   występuje    

           bezpośrednie  zagrożenie  bezpieczeństwa  osób  lub  mienia; 

     

    14)  pobieranie opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych 

 

    15)  budowa, przebudowa, remont i utrzymanie  

           a)  przystanków  komunikacyjnych, których  właścicielem  jest  Gmina  Miejska Hrubieszów 

           b)  wiat  przystankowych  lub  innych   obiektów  służących  pasażerom , posadowionych  na  

                miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego    

                miejsca, usytuowanych  w  pasie  drogowym  dróg publicznych, bez względu na kategorię  

                tych  dróg; 

     

    16)  uzgadnianie  zasad  korzystania  z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest  

           Gmina Miejska Hrubieszów; 

 

    17)  utrzymanie,  wymiana  i  naprawa oznakowania pionowego i poziomego oraz wprowadzanie  

           zatwierdzonych projektów organizacji ruchu; 

     

    18)  utrzymanie oznakowania nazw ulic, placów i skwerów na zarządzanych terenach;     

 

b)  z zakresu gospodarki komunalnej :      

 

      1)  utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 

 

      2)  utrzymanie terenów gminnych przeznaczonych pod drogi; 

 

      3)  utrzymanie  zieleni  miejskiej  oraz  parku  miejskiego  wraz  ze  zlokalizowanymi  na  nich 

           obiektami  małej  architektury  ( koszenie, sprzątanie, drobne naprawy infrastruktury); 

 

      4)  utrzymanie przekazanych placów zabaw i obiektów rekreacyjnych oraz deptaka miejskiego;   

   

      5)  instalowanie i naprawa koszy na śmieci na zarządzanych terenach; 

 

      6)  administrowanie i zarządzanie tablicami oraz słupami ogłoszeniowymi; 

 

      7)  wsparcie przy organizowaniu imprez  przez  Urząd Miasta  i  jednostki  podległe 

 

 



                                 2.  Dane o budżecie 2019 r.      

 

2.1. Budżet MSD za 2019 r. po stronie dochodów wykonany został w następujących wielkościach: 
a)  dz.600 ,  rozdz. 60016  :  plan      28 510 zł                wykonanie      33 654,79 zł 

b)  dz.756 ,  rozdz. 75618  :  plan        9 000 zł                wykonanie        8 883,15 zł 

 ...............................................................................................................................................................  

              RAZEM    :           plan       37 710 zł       -       wykonanie   -  42 537,94 zł  -  tj. 113,40% 
                  

 

                  Poniżej przedstawiono specyfikację osiągniętych dochodów : 

 

       a)  23 191,38 zł  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 

W  2019 r.   Kierownik   MSD  działający z upoważnienia  Burmistrza Hrubieszowa  wydał  łącznie 

183 decyzji  związanych z lokalizacją   w  pasach   drogowych  obiektów  budowlanych                   

i  urządzeń  niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami   lub   potrzebami   ruchu drogowego, 

prowadzenia robót w pasach drogowych oraz umieszczania w pasach drogowych urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

        b)  6 377,52 zł  - wpływy za wynajem miejsca na reklamę. 

             Umowy   za   wynajem   miejsca   na   reklamę   oraz   dzierżawę   terenu   zawarte  były       

             z  7  podmiotami gospodarczymi: 

       c)    1 500,00  zł  -  wpływy z usług (utrzymanie cmentarza wojennego), 

       d)    2 584,00  zł  - wpływy z różnych dochodów (sprzedaż płytek chodnikowych i złomu), 

       e)            0,27 zł – pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych zapłat,     

       f )    8 883,15 zł  - wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. 

 

W 2019 r. MSD posiadała łącznie 18 podpisanych z przewoźnikami umów na korzystanie                

z przystanków, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miejska Hrubieszów.   

       

 

2.2. MSD w 2019 r. realizowała wydatki w następujących działach i rozdziałach :      

a)  dz.600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne    plan  3 097 177 zł   wykonanie    2 929 793 zł 

b)  dz.600, rozdz. 60017 -  Drogi wewnętrzne             plan     257 921 zł   wykonanie      243 887 zł 

c)  dz.900, rozdz. 90003 -  Oczyszczanie miast i wsi  plan       23 780 zł    wykonanie        23 210 zł 

d)  dz.900, rozdz. 90004 -  Utrzymanie zieleni            plan         4 510 zł    wykonanie         4 510 zł 

................................................................................................................................................................ 

                                 RAZEM  :    plan  3 384 988 zł    -  wykonanie  3 203 000 zł    -    tj. 94,62 % 

 

 

     Z łącznie wykonanych wydatków w wysokości  3 203 000 zł,  na wydatki bieżące przeznaczono 

kwotę  2 480 854,32 zł,  tj. 77,45%, a  na wydatki  majątkowe  kwotę  722 145,68 zł,    tj.  22,55  % 

wydatków ogółem.  

Z wydatków bieżących  na  wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1 338 632,32 zł, 

tj. 53,95%,w tym nagrody jubileuszowe : 14 434 zł, i odprawa emerytalna 0 zł. 

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 70 788,00 zł 

Na realizację zadań statutowych, oprócz wynagrodzeń i pochodnych, wydatkowano kwotę                

1 071 434,00 zł,   tj.  43,19%  wydatków bieżących. 

W roku 2018 w Miejskiej Służbie Drogowej nie wykorzystano wszystkich środków na wydatki       

w wysokości 181 988 zł. Głównie kwota ta składa się ze środków  przeznaczonych na zimowe 

utrzymanie dróg (mieszanka uszorstniająca i usługa) a także niewykorzystane środki pozostałe        



z zadania budowa wiaty garażowej, brak obsady na stanowiskach specjalisty ds kadrowych i 

specjalisty ds. utrzymania dróg, jak również oszczędna gospodarka finansami MSD.   

 

 

 3.   Obszary działalności -  łączna powierzchnia do utrzymania   59,94 ha    

 

3.1. Drogi publiczne gminne :    

       a) 47 odcinków o łącznej długości 19,531 km, w tym drogi nieutwardzone : 9 odcinków               

           o  łącznej   długości 1,276 km,  

       b)  łączna powierzchnia pasów drogowych :  268256 m²   tj. 26,83 ha, 

       c)  utrzymanie drzew  26 szt., żywopłotów   428mb/315m²,   zieleńców 119720 m², 

       d)  utrzymanie porządku i czystości na jezdni 104677 m² i chodnikach 25179 m², 

       e)  zimowe utrzymanie dróg:  jezdnia 18.327 km, chodniki 25179 m². 

 

 

3.2. Drogi wewnętrzne i ciągi piesze :       

       129  odcinków  o  łącznej  długości  51,457 km,  w  tym  drogi  nieutwardzone  96 odcinków            

        o łącznej długości 50700 mb  

       Łączna powierzchnia pasów drogowych / działek / 331. 103 m²                                  tj. 33,11 ha 

 

3.3. Tereny zlecone przez Urząd Miasta do bieżącego utrzymania   

       41 odcinków o łącznej powierzchni  74,094 m²                                                              tj. 7,41 ha 

 

3.4. Teren parku „Solidarności”. 

       Łączna powierzchnia  13,954  m²                                                                                   tj. 1,39 ha 

 

3.5. Nasadzenia kwiatów - 6 szt. wieże kwiatowe i ponad 30 szt. donic wiszących 

 

3.6. Place zabaw i siłownie – 15 szt                                                                                                                                                  

 

3.7. Przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest gmina miejska   

       Hrubieszów  -   16 szt. 

 

3.8. Tablice i słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Hrubieszowa –  19 szt. 

 

3.9. Kładki dla pieszych – 7 szt.       

 

       a) ul. Piłsudskiego – ul. Krucza         25 mb x 1,30 m, 

       b) ul. Krucza – ogrody działkowe      12 mb x 1,60 m, 

       c) ul. Ceglana – Oś. Jagiellońskie      26 mb x 1,00 m, 

       d) ul. Wodna – ul. Rubinowa 2 szt     43 mb x 1,00 m  i  8 mb x 1,50 m, 

       e) ul. Podzamcze – ul. 3-go Maja       30 mb x 3,10 m, 

       f) ul. Działkowa – ul. 3-go Maja        12 mb x 1,60 m. 

 

 

 

 

 



4. Zadania inwestycyjne wykonane w 2019 r. 

 

4.1.  Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Kolejowa - Basaja : 40 603,93 zł.      

        W systemie zleconym  

        Zadanie  zostało  ukończone   wykonano warstwę ścieralną nawierzchni na przebudowanym   

        odcinku i  zostało wykonane oznakowanie poziome.  

 

4.2.   Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej  449 893,89 zł         

         W systemie zleconym 

         Zadanie  zostało  wykonane  przez  specjalistyczną  firmę  Zakład  Remontowo - Budowlany  

         Adam Kustra w Zamościu  

         Całkowita długość wybudowanego odcinka kanalizacji deszczowej  w ulicy Chmielnej wraz              

         z przyłączem do kanału burzowego w ul. Żeromskiego  wynosi 428,50 m 

 

4.3.  Budowa ul. Lipowej  63 173,36 zł       
        W systemie zleconym 

        -  roboty ziemne i przygotowawcze 

        -  wykonano podbudowę z kruszywa o szerokości 4,5 m i grubości warstwy po zagęszczeniu 

            mechanicznym 15 cm na odcinku 175 m 

         -  nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu na odcinku 

            175 m 

 

4.4.  Budowa drogi wewnętrznej boczna ul. Grabowieckiej  1 137,20 zł     

        zakupiono mapy i wypis z rejestru gruntów  

         

4.5.   Budowa drogi wewnętrznej ul. Armii Krajowej   26 988,20 zł       

         W systemie własnym 

         -  prace ziemne przy profilowaniu i poszerzeniu drogi 

         -  regulacja studzienek kanalizacyjnych 

         -  dolna warstwa podbudowy wraz z poszerzeniem wbudowano 387,18 t mieszanki kamiennej 

 

4.6.  Budowa studni odwadniającej przy garażach ul. Listopadowa 10 892,60 zł    

        W systemie zleconym 

        Zadanie zostało wykonane przez firmę Compakt 

 

4.7.  Budowa budynku garażowego  25 200,00 zł     

        - mapy do celów projektowych 

        - została opracowana dokumentacja projekt konstrukcyjny 

        - zakupiono konstrukcję stalową budynku garażowego 

 

4.8.  Zakupy inwestycyjne  

        - samochód ciężarowy wywrotka do 3,5 t marki Iveco rok produkcji 2013  75 210,50 zł 

        - samochód dostawczy Ford Tourneo  rok produkcji 2013    29 046,00 zł 

 

 

 

 

 

     5.     Zadania z zakresu bieżącego utrzymania wykonane w 2019 r.  



 

5.1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz terenów  komunalnych i zleconych :     

       a)  usługa sprzętu zewnętrznego na podstawie zawartych umów z PGKiM Sp z o.o. Hrubieszów          

            i PRDiM Sp z o.o. w  Hrubieszowie  44 199,00 zł,  całkowita   długość odcinków  zleconych    

            do   utrzymania  przez firmy zewnętrzne to 15.268 km,  

       b)  zakup   mieszanki  piaskowo  – solnej  90 t  o  wartości  18 819,00 zł,   

       c)  zakup soli  drogowej 6000 kg   o wartości  3 567,00 zł.   

       

       Łącznie na zimowe utrzymanie w 2019 r. wydatkowano środki w wysokości : 66 585,00 zł. 

  

 

5.2.  Remonty   cząstkowe    na   drogach   gminnych   i  wewnętrznych.  

        a)  mieszanka mineralno – asfaltowa na gorąco - ogółem w 2019 r. wbudowano 4,2 Mg          

             masy asfaltowej o wartości  1 601,46 zł. 

             Wykaz ulic remontowanych  stanowi załącznik  nr 3.      

 

        b) mieszanka mineralno  –  asfaltowa na zimno  -  ogółem  zakupiono  w  2019 r. 2,0 Mg,             

            o wartości 1 722,00 zł,    wbudowano 4,075 Mg  masy  asfaltowej.  

            Wykaz ulic remontowanych mieszanką asfaltowo – mineralną na zimno załącznik nr 2. 

      

5.3. Nakładki bitumiczne - usługa zlecona dla PRDiM Hrubieszów.    

 

       1. Droga  wewnętrzna  ulica  Orzeszkowej:  wykonano  skropienie  starej  nawierzchni  emulsją 

           asfaltową  i  ułożenie  nawierzchni  z  mieszanki  mineralno  asfaltowej  o  grubości  5 cm po  

           zawałowaniu na odcinku o dł. 550 m. powierzchnia 1650 m²  wartość prac  87 207,00  zł. 

        

       2. Droga gminna ul. Leśmiana : 

           a) wykonano frezowanie nawierzchnia 70 m² 

           b) skropienie remontowanego odcinka o powierzchni 575 m² emulsją asfaltową, 

           c) wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 5 cm po zawałowaniu 

               na odcinku  96 m o powierzchni 575 m².   Wartość zadania wyniosła 30 095,64 zł 

 

      3. Droga gminna ul. Łazienna : 

           a) wykonano frezowanie nawierzchnia 62 m² 

           b) wyrównanie zaniżeń betonem asfaltowym   132 m² 

           c) skropienie remontowanego odcinka o powierzchni 374 m² emulsją asfaltową, 

           d) wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 5 cm po zawałowaniu 

               na odcinku  85 m o powierzchni 374 m².   Wartość zadania wyniosła 22 397,07 zł 

 

       4. Droga gminna ul. Sokalska : 

           a) wykonano frezowanie nawierzchnia 65 m² 

           b) skropienie remontowanego odcinka o powierzchni 1075,40 m² emulsją asfaltową, 

           c) warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej gr.3 cm 1075,40 m² 

           d) ponowne skropienie  odcinka o powierzchni 1075,40 m² emulsją asfaltową, 

           e) wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 4 cm po zawałowaniu 

               na odcinku  158 m o powierzchni 1075,40 m².   Wartość zadania wyniosła 83 903,44 zł 

       5. Droga gminna ul. Świerkowa :      



           a) skropienie remontowanego odcinka o powierzchni 763 m² emulsją asfaltową, 

           b) warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno asfaltowej gr.3 cm 763 m² 

           c) ponowne skropienie  odcinka o powierzchni 763 m² emulsją asfaltową, 

           d) wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno asfaltowej grubości 4 cm po zawałowaniu 

               na odcinku  123 m o powierzchni 763 m².   Wartość zadania wyniosła 59 145,90 zł 

 

 

        Łącznie  na  remonty  cząstkowe  i   nakładki   bitumiczne  na  drogach  gminnych                              

        i wewnętrznych wydatkowano środki w wysokości :  210 562,51 zł. 
 

 

5.4.  Remont drogi  ul. Berka Joselewicza:    

        1. W systemie własnym: 

            a) ustawienie krawężnika na ławie betonowej, 

            b) ustawienie obrzeży chodnikowych z zabezpieczeniem oporu, 

            c) wykonanie chodnika  i opaski z kostki brukowej,   

            Wartość wbudowanych materiałów   7 691,25 zł    

       2. W systemie zleconym: 

            a) frezowanie nawierzchni w miejscach uszkodzonych i zaniżonych 71 m², 

            b) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 - 5 cm,  dł. 85 m – 357 m². 

            Razem wartość robót   17 102,54 zł.        

            Łączny koszt wykonanych prac to 24 793,79 zł. 

 

5.5. Remont ( przebudowa ) ul. Kopernika:      

       1.  W systemie własnym : 

            a) prace ziemne ręczne i mechaniczne z odwiezieniem urobku, 

            b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku,  

            c) ustawienie  krawężnika  na ławie z betonu   B-10,  

            d) wykonanie wjazdów na posesje       

            Wartość wbudowanych materiałów 24 888,80 zł. 

       2. W systemie zleconym: 

            a) frezowanie nawierzchni w miejscach uszkodzonych i zaniżonych 106,60 m², 

            b) regulacja studzienek kanalizacyjnych 4 szt 

            c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 745 m² 

            d) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,  dł. 207 m – 745 m². 

            Razem wartość robót   41 730,21 zł.        

            Łączny koszt wykonanych prac to 66 619,01 zł. 

 

 5.6. Remont ( przebudowa ) ul. Kościuszki:   

       1.  W systemie własnym : 

            a) prace ziemne ręczne i mechaniczne z odwiezieniem urobku, 

            b) wykonanie warstwy odsączającej z piasku,  

            c) ustawienie  krawężnika  na ławie z betonu   B-10,  

            d) wykonanie wjazdów na posesje       

            Wartość wbudowanych materiałów 27 451,64 zł. 

 

       2. W systemie zleconym: 



            a) frezowanie nawierzchni w miejscach uszkodzonych i zaniżonych 86,60 m², 

            b) regulacja studzienek kanalizacyjnych 6 szt 

            c) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 756 m² 

            d) ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm,  dł. 210 m – 756 m². 

            Razem wartość robót   43 005,72 zł.        

            Łączny koszt wykonanych prac to 70 457,36 zł. 

 

5.7.  Przebudowa chodnika ul. Nowe Osiedle :  75 m     

        a)  prace rozbiórkowe zdjęcie starych płytek chodnikowych i roboty ziemne, 

        b)  ustawienie obrzeży chodnikowych 150 szt, 

        c)  wykonanie podbudowy 150 m², 

        d)  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce 2,5MPa w ilości150 m² . 

        Wartość wbudowanych materiałów  9 423,97 zł. 

 

5.8.  Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia : 332 m    

        a)  prace rozbiórkowe i roboty ziemne, 

        b)  ustawienie obrzeży chodnikowych 670 szt, 

        c)  wykonanie podbudowy  – 532 m², 

        d)  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce 2,5MPa w ilości 532 m² . 

        e)  naprawa trzech wjazdów na posesję  

        Wartość wbudowanych materiałów  39 848,76 zł. 

 

5.9.  Utwardzenie terenu przy przystanku „Stokrotka”     

        a)  roboty ziemne prowadzone ręcznie i mechanicznie JCB  

        b)  wykonanie podbudowy   

        c)  ułożenie kostki brukowej  118,80 m² 

        d)  ustawienie ławek 

        e)  remont tablicy ogłoszeniowej 

        Wartość wykonanego zadania 15 329,72 zł 

 

5.10.Poziome oznakowanie dróg gminnych w 2019 r.    

        usługa zlecona  - Domino-Znak Lublin o wartości  24 505,27 zł.  

        1339 m² malowanie cienkowarstwowe , 

        Ulice :  Basaja „Rysia” + rondo,  Kolejowa, Wyzwolenia, Partyzantów,  Plac Wolności,  Plac     

        Staszica   łącznik   z   Partyzantów,   Czerwonego   Krzyża,   Różana,    Makowa,   Fiołkowa,     

        Konwaliowa,  Lipowa,  parking  przy  Stokrotce.   

        

5.11.  Oznakowanie  pionowe  dróg gminnych i wewnętrznych   w  2019 r.      

        Zakupiono  23  tarcz   znaków    drogowych ,  które  zostały  zamontowane  na  w związku ze    

        zmianą organizacji ruchu na ul. Partyzantów i na terenie parkingu „Stokrotka”  

        Zakupiono  elementy  progów zwalniających zamontowanych na drogach wewnętrznych 

        - boczna Żeromskiego dojazd do garaży – 4 progi zwalniające 

        - boczna Mickiewicza dojazd do bloków 1-6  - 2 progi. 

        Lustra drogowe 2 szt Oś. Jagiellońskie  ul. Unii Horodelskiej 

        Wartość  zakupionych w 2019 r znaków,  luster drogowych, elementów progów zwalniających    

        pachołków i barier ochronnych wraz z pozostałymi  materiałami  do oznakowania (folia, farby,   



        rury, blacha, cement)  wyniosła  11 752,46 zł.   

 

5.12.  Remonty dróg gruntowych gminnych  i  wewnętrznych :  

        naprawa  materiałem kamiennym  -  ogółem   wbudowano  439,02 Mg   mieszanki   kamiennej       

        Łączna wartość zakupionego przez MSD  kruszywa w 2019 r  to 35 347,82 zł. 

        Transport    materiału   kamiennego   i  robocizna  MSD.     

        Lokalizację  i   ilość  wbudowanej mieszanki kamiennej przedstawia  załącznik nr 3. 

   

5.13. Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych, wewnętrznych  i ciągach  pieszych, 

         terenach  komunalnych  i  zleconych.      

         Systematyczne  opróżnianie  koszy  ulicznych,  zbieranie  martwych,  bezdomnych  zwierząt     

         domowych.  Koszty   poniesione  za   przyjęcie  odpadów 32 063,08 zł   a  z  tytułu utylizacji   

         odpadów zwierzęcych  2 540,70 zł.     

         Robocizna  i  transport  MSD. 

  

5.14. Utrzymanie  i  konserwacja  zieleni  w  pasach  drogowych dróg gminnych  i  wewnętrznych, 

         terenach komunalnych  i  zleconych.         

         Prześwietlanie drzew, cięcie odmładzające żywopłoty, wycinka  krzaków, koszenie zieleńców. 

         Wycinka drzew:   

         -  ul. Plac Staszica 6 szt. (wierzba, 3 klony, mirabelka, kasztan),   

         Sprzęt, transport  i  robocizna  MSD. 

         Prace zlecone przez Urząd Miasta: 

         -  podcinanie  gałęzi  drzew  przy  wykorzystaniu  podnośnika  na  terenach przy wspólnotach 

             mieszkaniowych, 

         -  załadunek i wywóz gałęzi i liści z terenów miejskich przy wspólnotach mieszkaniowych, 

         -  dwukrotne koszenie terenu cmentarza komunalnego przy ul. Nowej ( ok 4 ha) 

         -  dwukrotne koszenie terenu po składowisku odpadów ul. Wyzwolenia  

         -  koszenie terenów miejskich przy ul. Klonowej 

 

 

5.15. Utrzymanie  przystanków komunikacyjnych administrowanych przez MSD     

         Prace   prowadzone   w   zakresie:   sprzątanie  i   utrzymanie  czystości  na  16  przystankach,    

         mycie szyb, zmywanie napisów, opróżnianie koszy na śmieci. 

         Robocizna   i   transport   MSD. 

         W  ramach  zadania została zakupione  dwie wiaty przystankowe,  które zostały zamontowane    

         po  stronie  prawej i lewej w okolicach bloków przy ul Zamojskiej, wartość zakupionych  wiat   

         wraz z montażem wyniosła 9 195,53 zł. 

 

 

5.16. Utrzymanie  15 tablic ogłoszeniowych i 4 słupów ogłoszeniowych.  

         Oczyszczenie i usuwanie starych i  nieaktualnych  ogłoszeń i plakatów.  

         Robocizna i transport MSD. 

     

 

 

 

 



     6.   Prace wykonane przez Miejską Służbę Drogową w 2019 r. na zlecenie  

 Gminy Miejskiej Hrubieszów. 

 

      

 6.1.  Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 3 ul. Dwernickiego  

         Zakres wykonanych prac: 

            a) roboty ziemne wykonane mechanicznie i ręcznie z odwiezieniem urobku, 

            b) ustawienie obrzeży chodnikowych i krawężników, 

            c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 

            d) wykonanie podbudowy 

            e) wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej 26 m² 

            f) ułożenie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej na podsypce -  87 m², 

            g) wykonanie regulacji wysokości studni kanalizacyjnych. 

            h) wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych z wypełnieniem ok 200 m² ułożono 833 szt 

           Koszt robocizny i sprzętu MSD według kosztorysu 14 069,72 zł.  

 

6.2.  Remont opaski odwadniającej przy budynku Narutowicza 12    

        Zakres wykonanych prac obejmował: 

           a) rozebranie części starej opaski odwadniającej, 

           b) prace ziemne wykonane ręcznie z odwiezieniem urobku, 

           c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku,    

           d) ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 w ilości 20 szt, 

           e) wykonanie podbudowy,  

           f) ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej na podsypce cemenowo-piaskowej – 8,5 m² 

           Koszt robocizny i sprzętu MSD według kosztorysu 401,50 zł.  

 

6.3.  Wykonanie opaski odwadniającej i dojścia do budynku przy ul. Prostej 13  

        Zakres wykonanych prac obejmował:      

           a) prace ziemne wykonane ręcznie z odwiezieniem urobku – 3,40 m³, 

           b) wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm z piasku, 

           c) ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 w ilości 17 szt, 

           d) ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej na podsypce cemenowo-piaskowej – 18,04 m² 

           e) zabezpieczenie podwaliny budynku folią i ułożenie cieku wodnego z prefabrykatów, 

           Koszt robocizny i sprzętu według wartości kosztorysowych 1062,95 zł. 

 

6.4.  Utwardzenie wjazdu i wyrównanie terenu  przy ul. 3-go Maja 19 i 21 . 

         Zakres wykonanych prac obejmował: 

           a) roboty przygotowawcze pomiarowe, 

           b) utwardzenie wjazdu mieszanką kamienną z wyrównaniem 

           c)  wyrównanie nierówności mieszanką kamienną na terenie podwórza wraz z dojściem do 

                 kontenera na odpady komunalne.  

           Koszt materiału  777,98 zł. 

 

 

 

6.7.  Inne zadania realizowane przez MSD na zlecenie Gminy Miejskiej 

    - obsługa świąt patriotycznych ( flagowanie miasta, sprzątanie po uroczystościach) 



    - obsługa imprez kulturalnych i sportowych, transport różnego rodzaju sprzętu, krzesełka, ławki, 

      sceny namioty 

    - transport urn wyborczych 

    - porządkowanie cmentarza wojennego, pomników i innych miejsc pamięci narodowej 

    - zimowe utrzymanie terenu przy budynku Urzędu Miasta 

    - pomoc w budowie lodowiska 

    - transport piasku z terenu po lodowisku ok 200 t na teren kąpieliska 

    - utrzymanie terenu przy budynku ul. Staszica 9 ( koszenie, zamiatanie ) 

    - transport urządzeń sanitarnych do zabezpieczenia imprez  organizowanych przez Urząd Miasta 

    - pomoc w ustawieniu Szopki Bożonarodzeniowej   

    - naprawa zerwanego przez wiatr zadaszenia na straganach przy bazarze ul. Kolejowa 

 

 

7.  Prace wykonane przez Miejską Służbę Drogową w 2019 roku 

w ramach zawartych porozumień 

  
7.1.  Budowa parkingu na samochody osobowe przy ul. Teresówka dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

       Zamojska 175 B 

       Zakres robót: 

       a)  roboty ziemne wykonane koparką z transportem urobku 

       b)  profilowanie i zagęszczenie podłoża 

       c)  ustawienie krawężników z wykonaniem ławy betonowej 69 szt 

       d)  wykonanie podbudowy z grunto-cementu 

       e)  ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 140 m² 

       Koszt robocizny i sprzętu MSD według kosztorysu powykonawczego 5 521,51 zł        

 

7.2.  Budowa chodnika przy ul. Targowej  porozumienie z  Powiatem Hrubieszowskim 

        Zakres robót: 

        a)  prace rozbiórkowe i roboty ziemne, 

        b)  wymiana krawężników 35 szt i obrzeży chodnikowych 335 szt, 

        c)  wykonanie podbudowy z grunto-cementu    56,0m³, 

        d)  ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce 56,0m² . 

        Wartość robocizny i sprzętu MSD według kosztorysu powykonawczego   3 148,75 zł.  

 

7.3.  Budowa  chodnika  przy  ul. Grabowieckiej  w  ramach porozumienia  z  Skarbem  Państwa- 

        Państwowym   Gospodarstwem   Leśnym   Lasy   Państwowe,   Nadleśnictwem   Strzelce                                 

        i  Powiatem  Hrubieszowskim. 

        Zakres prac obejmował: 

        a)  roboty ziemne wykonane mechanicznie- wyrwanie istniejącego krawężnika 

        b)  ustawienie krawężnika na ławie betonowej 41 szt 

        c)  ustawienie obrzeży z zabezpieczeniem  41 szt 

        d)  wykonanie podbudowy 65,60 m² 

        e)  układanie kostki brukowej 65,60 m² 

        Wartość robocizny i sprzętu MSD według kosztorysu powykonawczego  3 800,00 zł    

 

7.4.  Remont opaski odwadniającej  i chodnika przy bloku ul. Zamojska 175 D,   



        dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zamojska 175 D 

        Zakres wykonanych prac obejmował: 

        a) rozebranie części starej opaski odwadniającej, 

        b) prace ziemne wykonane ręcznie z odwiezieniem urobku, 

        c) wykonanie warstwy odsączającej z piasku,    

        d) ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 w ilości 58 szt, 

        e) ustawienie krawężnika 12x25x100 ilość 19,5 m 

        f) wykonanie podbudowy 61,38 m²,  

        g) ułożenie nawierzchni  z kostki brukowej na podsypce cemenowo-piaskowej – 71,86 m² 

        Koszt robocizny i sprzętu MSD według kosztorysu 6 791,50 zł.  

 

 

 

   8.  Potrzeby Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie na lata następne.   

             

          Mając na uwadze wzrost wydajności pracy i poprawę jakości prowadzonych zadań z zakresu 

utrzymania dróg, terenów zielonych i czystości na terenie miasta, jak również prac zleconych przez 

Urząd Miasta proszę o rozpatrzenie możliwości zakupu maszyn i środków transportowych dla 

naszej jednostki takich jak mała zamiatarka uliczna i nowoczesny ciągnik z możliwością 

podłączenia osprzętu o napędzie hydraulicznym do realizacji zadań komunalnych takich jak:  

koszenie poboczy, koszenie boisk i placów zabaw jak również pracy przy zimowym utrzymaniu 

chodników, ciągów pieszych i dróg wewnętrznych. 

 

 

                      Wykaz sprzętu jakim dysponuje MSD stanowi załacznik Nr 4. 

   

  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Opracował : 
    Mariusz Biront 

    Kierownik MSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 
 WYKAZ ILOŚCI WBUDOWANEJ MIESZANKI KAMIENNEJ 

 NA DROGACH GRUNTOWYCH w 2019 r. 

 

 

Lp Data Nazwa drogi Ilość Mg Uwagi 

1 12.04.2019 ul. Nowe Osiedle 16 Mg. Utwardzenie  bocznej drogi 

gruntowej Rydel 

2 16.04.2019 ul. Słoneczna 22 Mg. Utwardzenia poboczy 

3 17.04.2019 ul. Klonowa 6 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

4 17.04.2019 łączniki ul. Lipowa- ul. Dębowa 16 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

5 18,04.2019 ul. Diamentowa 8 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

6 18.04.2019 przedłużenie ul. Jagiełły  10 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

7 15.05.2019 ul. Diamentowa  4 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

8 15,20.05.2019 Boczna za boiskiem 15 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

9 16.05.2019 Boczna od ul. Nowej - ZK 6 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

10 16.05.2019 Łotoszyny 17,6 Mg. Utwardzenie wjazdu  



11 16-17.05.2019 ul. Tulipanowa   7 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

12 17.05.2019 ul. Dębowa 11 Mg Utwardzenie pobocze 

13 23.05.2019 Boczna grabowieckiej 5 Mg.  Za Nadluśnictwem  

14 28.05.2019 ul. Sokalska   8 Mg. Wyrównanie pod nawierzchnie 

15 30.05.2019 ul. Orzeszkowej  21 Mg. Regulacja pobocza 

16 10.06.2019 Boczna Kochanowskiego 6 Mg. Utwardzenie na całym odcinku 

17   Lipowa  8 Mg. Regulacja pobocza 

18 9.07.2019 Boczna za CPN 105,46 Mg Utwardzenie na całym odcinku  

19  Parking  "Stokrotka" 31 Mg. Wykonanie podbudowy 

20 20.08.2019 Boczna Grabowieckiej 22 Mg. Regulacja pobocza  

21 20.08.2019 ul. Sikorskiego 12 Mg. Przedłużenie odcinka 

22  Boczna Lipice 14 Mg. ubytki 

23  Boczna Żeromskiego 10 Mg. ubytki 

24 21.08.2019 Boczna Uchańskiej 8,56 Mg. ubytki 

25 21.08.2019 Przedłużenie ul. Jagiełły 18 Mg. Utwardzenie na skrzyżowaniu 

26  ul. Klonowa 10 Mg. Regulacja pobocza 

27  Boczna Grabowieckiej 6,5 Mg. Utwardzenie całego odcinka 

28  Nowe Osiedle do Uchańskiej 8,9 Mg. Utwardzenie całego odcinka 

29  Boczna ul. Reja 3,0 Mg. Utwardzenie odcinka 

30  Boczna ul. Kochanowskiego 3,0 Mg. Utwardzenie  odcinka 

  razem 439,02 Mg  

 

Załącznik nr 4 

 

 

 

Wykaz środków transportowych 

należących do Miejskiej Służby Drogowej 

na dzień 31 grudnia 2019 

 

 

Lp Nazwa środka transportowego Rok 

produkcji 

Wiek  Wartość 

początkowa 

Umorzenie na 

dzień 

31.12.2018 

1 Ciągnik Ursus C-360  ( w listopadzie 2018 r 

zakupiono kabine o wartości 8 130,00 zł.)  

Przyczepa ciągnikowa 

1979 

 

1979 

41 

 

41 

3 000,00 

 

1 000,00 

3 000,00 

 

1 000,00 

2 Ciągnik Ursus 3512 

Przyczepa ciągnikowa 

1995 

1995 

25 

25 

20 996,09 

5 700,00 

20 996,09 

5 700,00 

3 Samochód ciężarowy wywrotka do 3,5 t Iveco 2013 7 75 210,50 ------ 

4 Samochód ciężarowy Mercedes 1993 27 28 000,00 28 000,00 

5 Samochód ciężarowo osobowy Iveco 2006 14 49 596,14 39 676,92 



6 Samochód ciężarowo osobowy Volkswagen 2010 10 45 271,00 9 808,72 

7 Samochód dostawczy Ford Tourneo 2013 7 29 046,00 968,20 

8 Koparko ładowarka JCB ( użyczona dla MSD 

przez Burmistrza Miasta na czas nieokreślony 

2015 5 -------- ------- 

 


