
Tabela nr 2

Lp.

Jednostka 

samorządu 

terytorialnego

Powiat Nazwa zadania (*)

Planowana całkowita 

wartość zadania 

(w tys.zł)

Planowana wartość 

zadania do realizacji 

w 2017 roku  

(w tys. zł)

wysokość proponowanej 

dotacji

 w tys. zł

Uwagi

1 2 3 4 5 6 8 9

1
POWIAT  

OSTROWIECKI
ostrowiecki

Wykonanie  właściwych robót w 

ramach zadania p.n.: „Stabilizacja 

skarpy wzdłuż drogi powiatowej  nr 

0689T Ćmielów – Krzczonowice-

Przeuszyn  w mjsc. Ćmielów od km 

0+000 do km 0+800 wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i odtworzeniem 

ulicy Opatowskiej’. 

3 000,00 1 000,00 800,00

2
POWIAT 

SANDOMIERSKI
sandomierski

Wykonanie właściwych robót w 

ramach zadania pn. „Stabilizacja 

osuwiska wraz z odbudową drogi 

powiatowej nr 0781T w miejscowości 

Ułanowice od km 1+050 do km 

1+170”. KRO 12-10-164

1 310,16 1 310,16 1 048,00

RAZEM
4 310,16 2 310,16 1 848,00

(*) Uwaga

Całkowita wartość robót szacowana jest na kwotę 3 000 tys. zł. 

W 2015 roku wydatkowano kwotę 101,475 tys. zł  na wykonanie dokumentacji 

geologiczno- inżynierskiej.

 W 2016 roku wydatkowano kwotę 97,17 tys. zł.  na wykonanie dokumentacji 

projektowo-budowlanej   przedmiotowego zadania. 

Pozostała do wydatkowania kwota  2 801,355 tys. zł . 

Ze względu na duży i skomplikowany technologicznie zakres robót, wykonanie 

kolejnego etapu zadania  planuje się w cyklu dwuletnim , tj.: w 2017 roku 

przerób  na kwotę  1 000,000  tys. zł,

w 2018 roku przerób na kwotę 1 801,355 tys. zł.

Realizacja przedmiotowego  zadania doprowadzi do zabezpieczenia:

- skarpy przed dalszymi procesami jej erozji i osuwania się,

- drogi powiatowej nr 0689T , Rynku miasta Ćmielów oraz drogi wojewódzkiej  

nr 755 położonych poniżej skarpy ulegającej procesom osuwiskowym, 

notorycznym zamulaniem w/w elementów infrastruktury miejskiej, 

- domów mieszkalnych, pól uprawnych sąsiadujących ze skarpą osuwiska,

-kanalizacji sanitarnej ze względów epidemiologicznych 

- kanalizacji deszczowej przed zamulaniem

Powstałe osuwisko w bezpośredni sposób zagroziło drodze powiatowej nr 

0781T. Prawostronna część drogi uległa zniszczeniu. Osuwisko jest ciągle 

aktywne dlatego też istnieje realne zagrożenie całkowitego zniszczenia 

wskazanego odcinka drogi. Powiat sandomierski w ramach środków własnych 

nie jest w stanie w całości sfinansować stabilizacji osuwiska łącznie z 

odbudową wskazanego odcinka drogi powiatowej

Uzasadnienie

województwo świętokrzyskie

Propozycje planowanych do realizacji w 2017 roku zadań z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom

 NAZWA ZADANIA - np.. "Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania pn "Stabilizacja ......."; Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn. "Stabilizacja ..........."; Wykonanie 

właściwych robót w ramach zadania. "Stabilizacja ............."                                                              

W przypadku zadań, gdzie występują prace mierzalne tj. odbudowa drogi, kanalizacji itd.. nazwa zadania winna odzwierciedlać kilometraż w jakim będzie ono realizowane. Kilometraż ten powinien być również umieszczony w Opinii 

WZNRP.

7


