
 
Częstochowa, dnia 31.01.2017 r. 

 
Program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z  2  grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji 

z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu1 p.n. "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1057 S w km 0+050 ÷ 0+880 w m. Wrzosowa, gm. Poczesna”. 

 

1) Dane o planowanym: 
a) zakresie rzeczowym inwestycji: 

Roboty przygotowawcze; roboty ziemne; odwodnienie; podbudowy; nawierzchnie; 
elementy ulic; przebudowa zatok autobusowych; oznakowanie dróg i urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu; roboty wykończeniowe; przebudowa sieci wodociągowej; 
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej; przebudowa sieci elektroenergetycznej; 
przebudowa sieci teletechnicznej. 

b) okresie realizacji inwestycji: 
Planowy termin rozpoczęcia inwestycji: 20.02.2017 r.; planowy termin zakończenia 
inwestycji: 31.07.2017 r. 

 
2) Ocena efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności: 

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy funkcjonalności i parametrów technicznych 
istniejącej sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Częstochowskiego. Projekt będzie 
miał szczególne znaczenie dla połączenia z kluczową siecią drogową, jako połączenie  
z drogą krajową nr 1. W wyniku przebudowy nawierzchni jezdni oraz budowy chodników 
w terenie zabudowanym w miejscowości Wrzosowa nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; pozwalając oddzielić ruch pieszy od kołowego oraz zwiększyć atrakcyjność 
terenów inwestycyjnych. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności do lokalnych 
ośrodków gospodarczych (przedsiębiorstw). Przebudowane połączenie wzmocni istniejący 
układ komunikacyjny i usprawni przemieszczanie się siecią dróg na terenie Powiatu 
Częstochowskiego w samych jego granicach; jak również udrożni korytarze dojazdowe do 
sieci dróg Subregionu Północnego województwa i kraju. 
 

3) Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji: 

Długość przebudowanej drogi: 830 mb 

Długość realizowanego chodnika: 1575 mb 

Długość realizowanej kanalizacji deszczowej: 830 mb 

                                                 
1 Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie. 



 

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji: 

Lp. 
ELEMENTY I RODZAJE 
ROBÓT 

KOSZT 
KWALIFIKOWANY 

KOSZT 
NIEKWALIFIKOWANY  

TERMIN REALIZACJI 

1 Roboty przygotowawcze 156 000.00 9 300.00 31.03.2017 
2 Roboty ziemne 40 900.00 0.00 30.04.2017 
3 Odwodnienie 805 200.00 0.00 30.05.2017 
4 Podbudowy 555 200.00 0.00 30.06.2017 
5 Nawierzchnie 362 600.00 0.00 15.07.2017 
6 Elementy ulic 496 300.00 0.00 10.07.2017 

7 
Przebudowa zatok 
autobusowych 

23 500.00 0.00 30.06.2017 

8 
Oznakowanie dróg i 
urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu 

36 300.00 0.00 30.07.2017 

9 Roboty wykończeniowe 24 000.00 0.00 30.07.2017 

10 
Przebudowa sieci 
wodociągowej 

0.00 253 000.00 15.05.2017 

11 
Przebudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

0.00 45 000.00 30.04.2017 

12 
Przebudowa sieci 
elektroenergetycznej 

0.00 13 300.00 10.05.2017 

13 
Przebudowa sieci 
teletechnicznej 

0.00 29 400.00 15.05.2017 

SUMA   2 500 000.00 350 000.00 OGÓŁEM 2 850 000.00 
 
 

5) Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł 
środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji: 

Całkowita wartość projektu: 2 850 000.00 zł 

Źródła finansowania projektu: 

− wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 250 000.00 zł 
− wysokość wkładu własnego: 800 000.00 zł 

− udział partnera: 

• Gmina Poczesna: 800 000.00 zł 
• STL Development Kijak Spółka Jawna: 500.00 zł 

• Easy-Trade Poland Łukasz Kijak: 500.00 zł 
• P.P.H.U. "HYDROTERM" S.C. Dariusz Wachowski i Dawid Wachowski:  

500.00 zł 
• ZTHU Stanisław Krupiński: 1000.00 zł 
• Zakład Pogrzebowy "MORFEUSZ" Ireneusz Jeziorowski: 1000.00 zł 

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REMIX" Grzegorz Kołodziej: 1000.00 zł 



 

6) Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych 
składników majątkowych, po zakończeniu realizacji inwestycji, oraz o planowanej 
kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiaj ą 
zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie: 

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie drogi po 2017 roku będzie Powiatowy Zarząd 
Dróg w Częstochowie. 

Utrzymanie drogi finansowane będzie ze środków Budżetu Powiatu w Częstochowie. 

 
 



 

Informacje uzupełniające, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady 

Ministrów z  2  grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania 

inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579) dla projektu2 p.n.  

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1057 S w km 0+050 ÷ 0+880 w m. Wrzosowa,  

gm. Poczesna”. 

 

1) Analiza celowości i możliwości wykonania inwestycji etapami: 

Nie dotyczy. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r. 

2) Oświadczam, że planowane kwoty środków ze wszystkich źródeł na finansowanie 
inwestycji w całym okresie jej realizacji są określone w wysokości umożliwiaj ącej 
terminowe regulowanie zobowiązań finansowych i terminowe zakończenie inwestycji; 

3) Oświadczam, że posiadam dokument stwierdzający prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 Prawa 
budowlanego. 

 
 

                                                 
2 Proszę wpisać nazwę projektu zgodną z wnioskiem o dofinansowanie. 


