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Każdego dnia za pośrednictwem naszej strony internetowej informujemy Państwa o zmianach
zachodzących w czasie ogłoszonego stanu epidemii. Zamieszczamy komunikaty o zasadach
bezpieczeństwa, godzinach pracy urzędu, edukacji w sieci. Poniżej zebraliśmy kilka istotnych
tematów i zamieściliśmy w jednym miejscu, żeby szybciej i prościej mogli Państwo dotrzeć do
istotnych informacji:

kolejne zmiany od 04 maja [1]
etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 [2]
obowiązek zasłaniania ust i nosa od 16 kwietnia [3]
zasady bezpieczeństwa wprowadzone od 01 kwietnia [4]
zasady bezpieczeństwa w stanie epidemii [5]
praca GOPSu [6]
kontakt z ZWiUK [7]
informacje ZUS - tarcza antykryzysowa [8]
kwarantanna domowa [9]
teleporady w przychodni IKAR [10]
lekcje w sieci [11]
dyżury specjalistów szkolnych [12]
zmiany w rozkładzie jazdy autobusów PKS [13]
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Opis realizacji: W dniu 11 września 2018 r. na podstawie umowy nr I.2720.34.2017.ZP1 z dnia
03.11.2017 r. zlecono firmie PARTERTECH STABIBUD, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 123/2, 85-022
Bydgoszcz, wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia nawierzchni dróg gruntowych
wraz z procesem stabilizacji za pomocą środków chemicznych hydrofobowych jonowymiennych na
następujących ulicach: ul. Grzybowa, Leśników, Łososiowa, Borowikowa w Łochowicach. Roboty
zostały zrealizowane i odebrane protokolarnie w dniu 9 kwietnia 2019 r. Powierzchnia wykonanej
stabilizacji wyniosła 9.684m2 Wydatkowano kwotę: 450.306,00 zł brutto. Mając na uwadze
zgłoszenia mieszkańców powyższych ulic (powstający pył po każdorazowym przejeździe samochodu,
wątpliwości czy technologia chemicznego utwardzenia dróg jest obojętna dla środowiska i zdrowia
mieszkańców), a także postępującą degradację nawierzchni pod wpływem warunków
atmosferycznych stwierdzono, że technologia mechanicznego profilowania i zagęszczania
nawierzchni dróg gruntowych wraz z procesem stabilizacji nie spełnia pierwotnego celu, jakim było
ulepszenie dróg gruntowych i poprawa ich funkcjonowania, tj. brak pyłu, kolein, głębokich uszkodzeń
nawierzchni. W związku z powyższym Wójt Gminy Białe Błota złożył wniosek do Rady Gminy o
zabezpieczenie środków na kontynuację prac, celem wykonania kolejnych warstw konstrukcyjnych
drogi na zrealizowanej podbudowie, zgodnie z dokumentacją projektową. Rada Gminy przychyliła się
do wniosku Wójta. W dniu 19.11.2019 r. zawarto umowę nr RZP.272.87.2019.ZP3 z
Przedsiębiorstwem EL – KAJO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 27 w Bydgoszczy (85-079), z
terminem realizacji do dnia 13.12.2019 r., z wynagrodzeniem brutto w wysokości 1 384 135,58 zł.
Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego ulic o następujących
długościach: ul. Borowikowa 367m, ul. Leśników 410m, ul. Grzybowa 475m, ul. Łososiowa 289m.
Jezdnie szerokości 5,5m, odprowadzenie wód opadowych do rowów przydrożnych. Inwestycja
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obejmowała również wykonanie zjazdów i dojść do zabudowanych nieruchomości z kostki brukowej
betonowej. Z uwagi na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót zgodnie z technologią (ujemna temperatura, opady atmosferyczne), wydłużono termin
realizacji do dnia 30.04.2020 r. Wykonawca prace bitumiczne związane z wbudowaniem warstw
ścieralnych na ulicach rozpoczął w marcu z uwagi na korzystne warunki pogodowe, sprzyjające
wykonaniu tego typu prac. Obecnie wykonawca jest na końcowym etapie budowy.
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