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Schemat B: Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź 

  

  

Tytuł projektu: „Likwidacja skutków powodzi z roku 2010 w Gminie Cieszanów” 

Całkowita wartość projektu – 577 767,63 PLN 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 539 230,52 PLN 

Nazwa beneficjenta – Gmina Cieszanów 

Okres realizacji inwestycji: 

Od dnia 14.06.2012 r. do dnia 10.10.2012 r. 

  

Celem projektu jest odtworzenie infrastruktury komunikacyjnej Gminy Cieszanów zniszczonej 

w wyniku powodzi i podtopień, które miały miejsce w roku 2010. 

 

Zakres rzeczowy Projektu: 

Technicznym celem projektu jest odbudowa kluczowych dla komunikacji gminnej dróg 

gminnych 

i przepustów zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r. o łącznej długości 1244 m, w tym: 



 
- odbudowa drogi publicznej Nr 105008 w m. Doliny (przez wieś) w km 0+850 do 1+900, 

z zachowaniem dotychczasowych parametrów, jezdnia o 4 m. 

- odbudowa drogi publicznej Nr 105014 w Nowym Siole (cześć wsi zwana Sośnina) w km 

0+040 do  

1+414, z zachowaniem dotychczasowych parametrów. Odbudowa obejmuje odcinki drogi o 

długości łącznie 194 m i szerokości 4 m, a także 5 przepustów pod korona drogi: 

  

a) km 0+040 - 0+060 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 80 cm w km 0+050, L=8,00 m, 

b) km 0+390 - 0+410 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 80 cm w km 0+400, L=8,00 m, 

c) km 0+740 - 0+760 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 60 cm w km 0+750, L=8,00 m, 

d) km 0+840 - 0+860 - 20,00 mb - przebudowa przepustu fi 60 cm w km 0+850, L=8,00 m, 

e) km 1+300 - 1+414 - 114,00 mb - przebudowa przepustu fi 60 cm w km 1+370, L=8,00 m. 
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Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego 

  www.cieszanow.eu                                                                        www.rpo.podkarpackie.pl 

  

 


