
Inwestycje drogowe w roku 2020

W  2020  roku  Gmina  Przystajn�  zaplanowała  realizację  szeregu  zadan�  w  zakresie
poprawy  bezpieczen� stwa  mieszkan� co� w  w  ruchu  drogowym.  Częs�c�  realizacji  juz"  się
rozpoczęła, pozostałe są w trakcie przygotowania. Są to następujące inwestycje:

Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa 
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku 2,84 km wraz
z  odwodnieniem  i  innymi  robotami  towarzyszącymi.  Na  realizację  zadania  Gmina
uzyskała  dofinansowanie  ze  s�rodko� w  PROW  2014-2020.  Inwestycja  jest  w  trakcie
realizacji,  umowę  z  wykonawcą  zawarto  30.03.2020  r.,  przewidziany  termin
zakon� czenia to 31.08.2020 r.

Przebudowa drogi gminnej  nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko
Przedmiotem  inwestycji  jest  zaprojektowanie,  uzyskanie  wszelkich  uzgodnien�  oraz
wykonanie robo� t budowlanych, w tym nawierzchni z masy bitumicznej o długos�ci 0,54
km  wraz  z  robotami  towarzyszącymi.  Gmina  uzyskała  dofinansowanie  na  realizację
zadania ze s�rodko� w Funduszu Dro� g Samorządowych.  Przewidywany termin realizacji
zadania to 31.10.2020 r..

Przebudowa drogi gminnej  nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara
Przedmiotem  inwestycji  jest  zaprojektowanie,  uzyskanie  wszelkich  uzgodnien�  oraz
wykonanie robo� t budowlanych, w tym nawierzchni z masy bitumicznej o długos�ci 1,18
km, chodnika dla pieszych, poboczy,  odwodnienia oraz innych robo� t  towarzyszących.
Gmina  uzyskała  dofinansowanie  na  realizację  zadania  ze  s�rodko� w  Funduszu  Dro� g
Samorządowych.  Przewidywany termin realizacji zadania to 30.09.2021 r.

Przebudowa dojazdowej do pól Nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
Zadanie dotyczy przebudowy drogi dojazdowej do po� l poprzez wykonanie nawierzchni
z  masy  bitumicznej  na  odcinku  0,75  km  wraz  z  poboczami.  Zadanie  jest
wspo� łfinansowane ze s�rodko� w Wojewo� dztwa S7 ląskiego w ramach Funduszu Ochrony
Grunto� w Rolnych. Zakon� czenie prac budowlanych przewidziano na 31.10.2020 r.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2031 S poprzez wykonanie chodnika
w miejscowości Podłęże Szlacheckie
Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  chodnika  wzdłuz"  drogi  powiatowej
w miejscowos�ci  Podłęz"e  Szlacheckie o długos�ci  364,88 mb.  Zadanie  jest  realizowane
przy wspo� łfinansowaniu z budz"eto� w Gminy Przystajn�  oraz Powiatu Kłobuckiego. Prace
potrwają do 31.08.2020 r. 

Przebudowa drogi gminnej nr 678 035 S w miejscowości Siekierowizna
Zadanie polega na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej na docinku 300 mb wraz
z poboczami i robotami towarzyszącymi. 
Przewidywany termin realizacji to 31.07.2020 r.


