
Książenice – wykaz inwestycji Starostwa Powiatowego 

Inwestycje wykonane w 2019r.: 

1. Remont drogi powiatowej nr 1503 W Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów w 

miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837.Wykonano wymianę 

warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni w miejscowości Opypy i Książenice na odcinku od km 3+037 

do km 5+837. Łączna długość odcinka 2 800 m. Wartość robót ogółem: 1.432.480,36 zł brutto.  

Inwestycje wykonane w 2020r.: 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503W polegająca na budowie chodnika w miejscowości 

Książenice w rejonie ronda i skrzyżowania z ul. Korzenną gmina Grodzisk Mazowiecki 

Roboty obejmowały wykonanie budowy chodnika z kostki betonowej oraz zjazdów w ciągu drogi 

powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów w m. Książnice i Marynin w 

rejonie ronda w Książnicach na odcinku pomiędzy przejściami dla pieszych oraz na odcinku od ul. 

Korzennej do zjazdu do supermarketu Biedronka. Koszt projektu 39 000 zł. Wykonanie 287 960,81  

Inwestycje wykonane w 2021r.: 

1. Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503W w m. Książenice – 

Marynin .Roboty obejmowały wykonanie robót drogowych polegających na wykonaniu przebudowy 

i budowy chodnika o nawierzchni asfaltowej oraz zjazdów do posesji w ciągu drogi powiatowej nr 

1503W w m. Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki Powiat Grodziski na odcinku od ul. 

Sadowej/Lipowej do ul. Marylskiego, o łącznej długości ok. 800m. Koszt projektu: 67 650,00 zł. 

Wykonanie: 933 570,00 

2. W ramach wydatków bieżących wykonano remont nawierzchni jednego pasa drogi powiatowej 

nr 1501W w Urszulinie na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych nr 1502W i 1501W w 

kierunku Urszulina (ok. 800 mb). Koszt: 208 003,73 z 

3. Realizowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.: Rozbudowa drogi 

powiatowej 1501W w zakresie budowy ścieżki rowerowej (Urszulin - granica powiatu ok. 800 

mb). Koszt: 67 650,00 zł 

Inwestycje 2022r.:Zlecono wykonanie projektu BRD w zakresie wprowadzenia sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu dróg 1504W i 1503W w Opypach i Ksiażenicach – koszt: 18 450,00 

Wykonano dokumentacje projektowo – kosztorysowe trwa procedura wydawania decyzji ZRiD dla: 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502W w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na 

odcinku od drogi powiatowej nr 1503W do skrzyżowania z drogą nr 1501W oraz 

rozbudowa drogi powiatowej nr 1501W od skrzyżowania z drogą nr 1502W do centrum 

Urszulina. Koszt: 108 500,00 

2. Budowa drogi powiatowej nr 1502W od drogi powiatowej nr 1501W do granicy powiatu 

wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą nr 1501W na rondo w gminie Grodzisk 

Mazowiecki. Koszt: 60 000,00   

                                                                                        za zgodność   Stanisław Kolasa  



                                                   

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                            

                                                                                                                             

 


