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Zakończono kolejne inwestycje infrastrukturalne w Gminie Mielec, które objęły przebudowę dróg za kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Drogi
przebudowane na odcinku blisko 4 km zostały odebrane osobiście przez wójta Gminy Mielec Józefa Piątka.

 

- Na drogi Woli Mieleckiej i Rzędzianowicach udało się otrzymać dotację w wysokości 303 622,00zł w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w
infrastrukturze komunalnej. Reszta kwoty pochodzi ze środków własnych. Wykonawcą wszystkich prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w
Mielcu – informuje wójt Piątek.

Najdłuższy odcinek drogi został zmodernizowany w Woli Mieleckiej. Drogę tą przebudowano na odcinku 1850 metrów i sięga aż do granicy z
Rzędzianowicami. Na odcinku 260 metrów do linii końca zabudowań mieszkalnych położono asfalt. Resztę drogi stanowiącym przede wszystkim
dojazd do pól utwardzono kruszywem.

Natomiast w Rzędzianowicach i Chrząstowie wyasfaltowano odcinek drogi o długości kolejno 540 i 400 metrów. W Goleszowie nierówną i zniszczoną
drogę poszerzono pokrywając ją dwoma warstwami asfaltu na długości 1100 metrów.

W nowym półroczu bieżącego roku planowany jest jeszcze co najmniej 300 tysięcy złotych na dalsze remonty m.in drogi Trześń –Wola Chorzelowska –
Szydłowiec oraz drogi nr 103 404 w Chorzelowie na terenie osiedla „Stara Wieś”.

 

 

 

Szczegółowa lokalizacja dróg:

 

1. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 71 oraz dz. ewid. 99/2, 94, 70/8, 69/3, 69/10, 68/2, 67/2 w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000-1+850 – 
361 711,64zł.

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 103 435 Rzędzianowice /Kościół - SKR/ dz. ewid. nr 388 w miejscowości Rzędzianowice w km 1+180-1+720 – 149
693,71zł.

3. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 484 w miejscowości Chrząstów odcinek długości 400mb – 62 153,13zł.
4. Przebudowa drogi gminnej nr. 103 411 Goleszów przez wieś dz. ewid. nr 510, 511, 487 w miejscowości Goleszów w km 0+000 – 1+100 – 232

825,08zł.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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