
Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja3PGR/2021/276/PolskiLad

Data wpływu Wniosku do Banku: 2022-02-23

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do stosowania z:
Komunikat RODO: Tak
Regulamin Edycji PGR: Tak
Oświadczenie o pomocy publicznej: Tak
Oświadczenie o środkach publicznych: Tak
Oświadczenie o statusie JST: Tak

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
NazwaWnioskodawcy:Powiat Turecki

Adres:

Ulica: KALISKA

Nr budynku: 59

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 62-700

Miejscowość: TUREK

Województwo:wielkopolskie

Powiat: TURECKI

Gmina: TUREK

REGON: 311018982

NIP: 6681940189

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Karolina

Nazwisko: Karolak - Czapla

Telefon:632223321

Adres e-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl
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III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 8.000.000,00

Kod TERYTWnioskodawcy: 3027092

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na
odcinku Władysławów – Kuny

Opis inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek na
odcinku Władysławów – Kuny W ramach zadania zostanie wykonany nw. zakres robót drogowych W
m. Kuny na odcinku o długości 1,62km (km 1+234 do km 2+855) - wykonanie frezowania istniejącej
nawierzchni jezdni - likwidacja spękań dylatacyjnych poprzez frezowanie i ułożenie geosiatki -
oczyszczenie i skropienie wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej - budowa chodnika wraz ze zjazdem
- umocnienie pobocza kruszywem łamanym - wykonanie oznakowania poziomego Na odcinku od
Piorunowa do Chylina powierzchnia około 2,0 tys m2 - wykonanie prac polegających na usunięciu
„przełomów” oraz miejsc utraty nośności konstrukcji drogi poprzez rozbiórkę dotychczasowej
konstrukcji jezdni - odtworzenie warstw konstrukcyjnych (podbudowa pomocnicza+ podbudowa
zasadnicza oraz warstwy bitumiczne) W m. Chylin na odcinku o długości 1,7km (km 5+900 do km
7+600) - wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni jezdni - likwidacja miejsc utraty nośności
konstrukcji jezdni - oczyszczenie i skropienie wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej - wykonanie
oznakowania poziomego Inwestycja pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
zwiększy dostępność komunikacyjną obszarów położonych w miejscowościach objętych wnioskiem,
ograniczy to peryferyjność obszaru wiejskiego i sprawi, że mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej.
Przebudowa dróg powiatowych na ternie Gminy Władysławów ma za zadanie przeciwdziałanie
nierównościom społecznym, poprawę jakości życia mieszkańców dzieci i młodzieży z rodzin byłych
pracowników PGR poprawić dostęp do szkół, ośrodka zdrowia, budynków przeznaczenia
kulturalnego, remiz OSP i siedzib Kół Gospodyń Wiejskich i dojazdu do stolicy powiatu. Na terenie
Gminy Władysławów w miejscowościach Chylin, Piorunów, Kamionka, Russocice, Tarnowski Młyn
zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez KOWR zlokalizowane był PGR Brudzyń znajdujący się na
terenie Powiatu Tureckiego. Inwestycja pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi 3219P, ograniczy to peryferyjność obszaru wiejskiego i sprawi, że mieszkańcy będą czuli się
bezpieczniej.

Oświadczamy, że rozpoczęciepostępowania zakupowegonastąpiw terminie do 6miesięcy od daty
udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-10-30

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 40.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcyw realizacji inwestycji: 2,00 %

Kwotawnioskowanych środków (w PLN): 1.960.000,00
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