
Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja3PGR/2021/209/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: 2.000.000,00

Kod TERYTWnioskodawcy: 3027073

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa

Nazwa inwestycji: Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Opis inwestycji: Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym
W ramach zadania budowy chodnika w m. Smaszew zostaną wykonane: - chodnik o szerokości 2,0
m o nawierzchni z kostki brukowej - ściek przykrawężnikowy i zjazdy indywidualne - korekta łuku
polegająca na zmianie geometrii wraz z wykonaniem poszerzenia, oraz warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni - pobocza z kruszywa łamanego - kanalizacja deszczowa z wpustami i
przykanalikami - remont ist. przepustu drogowego - energooszczędne oświetlenie uliczne W
miejscowości Smaszew, gmina Tuliszków, Powiat Turecki znajdował się PGR Brudzyń a budowany
chodnik znajduje w bezpośredniej sąsiedztwie budynków po byłym PGR. Budowa chodnika w m.
Smaszew 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.

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): 1.052.288,39

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 21.045,77

Procentowy udział własny Wnioskodawcyw realizacji inwestycji: 2,00 %

Kwotawnioskowanych środków (w PLN): 1.031.242,62

Strona 2 z 2


