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 INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Miasto i Gmina Działoszyn na początku sierpnia br. wystąpiła z wnioskiem  
o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 109027E w miejscowości  
Posmykowizna na odcinku ok. 214,0 m. 
  

Przebudowa tej drogi gminnej stanowid będzie zamknięcie spójnego ciągu  
komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej nr 486 do drogi krajowej nr 42. 
  

W ramach przebudowy na przedmiotowym odcinku drogi planowane jest  
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,0 m, chodników  
i zjazdów indywidualnych do posesji i na pola oraz wymiana krawężników.  
Dla odwodnienia jezdni wykonany zostanie zbiornik chłonno-odparowujący. 
Zakooczenie robót przewidziano na listopad 2021 roku. Przewidywane koszty 
planowanej przebudowy to 932 126,00 zł netto. Realizacja zadania znacząco 
poprawi bezpieczeostwo ruchu drogowego oraz rozwiąże problem systema-
tycznego zalewania jezdni przez wody opadowe, co w znacznym stopniu  
utrudnia mieszkaocom wsi Posmykowizna dojazd do posesji. 

Przebudowa drogi gminnej nr 109027E  
w miejscowości Posmykowizna  

Wykonawca robót budowlanych: 
Rafalin Sp. z o.o. Spółka koman-
dytowa 42-290 Blachownia,  
ul. Malicka 42. Przedsięwzięcie 
dotyczyło przebudowy drogi 
gminnej od drogi wojewódzkiej 
nr 486 do drogi powiatowej  
DP P3501 na odcinku od 0+735 
do 1+680,92. Roboty polegały  
na wykonaniu profilowania wraz 
z uzupełnieniem podbudowy, 
wykonaniu warstwy wyrównaw-
czej z dolomitu oraz ułożeniu 
warstw z betonu asfaltowego. 
Zadanie realizowane było przy 
współudziale środków z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. War-
tośd całkowita robót: 528 359,55 
zł, dofinansowanie z FDS: 
264 179,00 zł, wkład własny: 
264 180,55 zł. 

Przebudowa drogi gminnej 
(ul. Szkolnej) w Szczytach  
od drogi DW 486  
do DP 3501E - etap II 

W dniu 10.09.2019 roku Miasto i Gmina Działoszyn złożyła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji pn. Prze-
budowa drogi gminnej od drogi DP nr P3501 do miejscowości Sadowiec Wrzosy. Wniosek został 
ujęty na liście rezerwowej, z możliwością realizacji w roku następnym. Wspomniana droga prze-
biega przez teren gruntów rolnych. Odcinek drogi objęty planowaną przebudową wynosi  
1225,65 m. Przebudowa drogi polegała na profilowaniu istniejącej podbudowy, uzupełnieniu 
ubytków w podbudowie, ułożeniu warstwy z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m oraz wyko-
naniu pobocza o szerokości 0,75 m. Przewidziano odwodnienie powierzchniowe drogi. Realizacja 
inwestycji przyczyni się do poprawy funkcjonalności oraz parametrów technicznych drogi, jak 
również do poprawy bezpieczeostwa ruchu. Wnioskowana kwota dofinansowania 403 701,00 zł 
stanowi 50% całkowitej wartości zadania, tj. kwoty 807 402,00 zł. 
  

W dniu 13.08.2020 roku otrzymaliśmy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informację 
potwierdzającą przyznanie środków na w/w zadanie. 
  

Przebudowę drogi gminnej od drogi powiatowej P3501 do miejscowości Sadowiec Wrzosy wyko-
nała firma Rafalin z Blachowni. Kwota kontraktu 536 431,73 zł. Przebudowano drogę o długości 
około 1,2 km wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm.  

Przebudowa drogi gminnej od drogi DP nr P3501 do miejscowości Sadowiec Wrzosy  

Drogi i chodniki w gminie Działoszyn  

Budowa budynku  
komunalnego w Kolonii 
Lisowice 

Budowa budynku komunalnego w Kolonii 
Lisowice. Wykonano dokumentację wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na budowę.  
W 2020 r. została rozpoczęta budowa 
obiektu. 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy 
budynku UMiG w Działoszynie. Kwota umowy 84 870,00 zł. Termin 
wykonania 31.03.2021 r. Projekt wykona firma Ekobud z Domosina. 
Wykonanie projektu wynika z konieczności dostosowania budynku 
użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonanie dokumentacji przebudowy kotłowni SP nr 1 w Działoszynie. Wykonano 
dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Koszt dokumentacji  
4 800,00 zł. W ramach zadania istniejąca kotłownia węglowa będzie zastąpiona 
kotłownią gazową. Podpisano umowę z firmą EWE Energia sp. z o.o. na budowę 
przyłącza gazowego. 

Kotłownia gazowa  
w ośrodku zdrowia 

Wykonanie kotłowni gazowej w budynku komu-
nalnym przy ul. Piłsudskiego 21 B w Działoszynie 
(budynek ośrodka zdrowia). Kwota zadania  
to 151 437,74 zł, termin realizacji 30.10.2020 r. 
Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektrycz-
ne Urszula Rosiak z Rudy k. Wielunia. 

Kotłownia gazowa  
w SP nr 2 w Działoszynie 

Wykonanie kotłowni gazowej w budynku  
SP nr 2 w Działoszynie przy ulicy Ogrodowej 
3a. Kwota zadania to 540 447,85 zł, termin 
realizacji 30.10.2020 r. Prace wykonała firma 
Instalatorstwo Elektryczne Urszula Rosiak  
z Rudy k. Wielunia. 

Projekt na przebudowę budynku  
UMiG w Działoszynie  

Kotłownia w SP nr 1 w Działoszynie 


