
Projekt 
 
z dnia  30 kwietnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 6 maja 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000-
0+980, oraz w km 1+010-1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz 

Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148-0+310 oraz 0+340-1+290  wraz 
z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne 

dofinansowania w zakresie Funduszu Dróg Samorządowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:  

§ 1. Przystępuje się do realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000-0+980, 
oraz w km 1+010-1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi 
gminnej Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148-0+310 oraz 0+340-1+290  wraz z remontem przepustów 
w miejscowości Dylągówka" w związku z przyznaniem dla Gminy Hyżne dofinansowania w zakresie Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

§ 2. 1. Całkowity koszt zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej „Zadział” km 0+000-0+980, oraz  
w km 1+010-1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi 
gminnej Nr 108456R „Zaprzylasek” w km 0+148-0+310 oraz 0+340-1+290  wraz z remontem przepustów  
w miejscowości Dylągówka" wynosi 3 275 687,63 zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć 
tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 63/100). Wysokość wkładu własnego Gminy Hyżne wynosi 
1 310 275,63 zł (słownie: milion trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 63/100).  

2. Zadanie realizowane będzie w roku 2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Gmina Hyżne w drugiej połowie 2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie pn.: na przebudowę dwóch
dróg gminnych wraz z remontem przepustów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Pismem z dnia 17.04.2020 r. Wojewoda Rzeszowski poinformował, że zatwierdzona została przez
Prezesa Rady Ministrów Lista zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Gmina Hyżne otrzymała dofinansowanie na
poziomie 60 % kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem wniosku jest przebudowa dwóch dróg na terenie gminy Hyżne: drogi gminnej wewnętrznej
„Zadział” w m. Grzegorzówka na odcinku o łącznej długości 1 340 m oraz drogi publicznej Nr 108456R
„Zaprzylasek” w m. Dylągówka na odcinku o łącznej długości 1 112 m. Wnioskiem objęty jest również
remont przepustów na przedmiotowych drogach.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wykonana kompleksowa przebudowa wraz z remontem
przepustów dwóch dróg gminnych polegająca na wzmocnieniu podbudowy metodą recyklingu na miejscu
poprzez przetworzenie istniejących warstw asfaltowych wraz z podbudową gruntu stabilizowanego
cementem, oraz ułożenie masy mineralno asfaltowej wiążącej (5 cm) i ścieralnej (4 cm) wraz z wykonaniem
obustronnych poboczy. W wyniku realizacji inwestycji zostanie łącznie przebudowana infrastruktura
drogowa o całkowitej długości 2 452 m.

Uchwała ma charakter intencyjny.
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