Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Budowa ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej II etap.
Całkowity koszt realizacji zadania: 1 179 480,00 zł.
Wartość dofinansowania: : 589 740,00 tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

Budowa ul. Wysokiejw Mosinie.
Całkowity koszt realizacji zadania: 1 633 800,00 zł.
Wartość dofinansowania: : 816 900,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap I ul. Piaskowa.
W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I etap budowy drogi o dł. ok 860 mb pomiędzy Krosnem i
Krosinkiem w ciągu ul. Piaskowej w Krośnie.
Całkowita wartość zadania: 2 671 022,09 zł
Dofinansowanie wartości: 749 958,00 zł

Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa.
W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I etap budowy drogi o dł. ok 800 mb pomiędzy Krosnem i
Krosinkiem w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.
Wartość dofinansowania: 1 104 769,00 zł tj.50% ) kosztów kwalifikowalnych
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 209 539,65 zł brutto
Wartość całkowita projektu: 2 360 015,80 zł brutto

„Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P”
W zakres projektu wchodzi budowa ul. Gałczyńskiego odcinek od km 0+005,00 do km 1+025,10 - w tym:
Budowa jezdni jednopasmowej dwukierunkowej o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokości 7,00 m –
1020,10 mb
Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni z kostki betonowej po prawej stronie o szerokości
2,50 m – 800 mb
Budowa chodnika prawostronnego o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 2,00 m i lewostronnego
szerokości 1,50 m – 2025,20 mb ( w tymprzebudowę istniejącego chodnika na odcinku 150 mb)
Budowa zjazdów na posesje o szerokości 4,00 m oraz zjazdów publicznych szerokości 6,00 m
Budowa lewostronnych skrzyżowań - 5 szt.
Budowa zatok postojowych parkingowych wzdłużnych o szerokości 2,50 m - na długości 400 mb
Budowa wysepek – 1 szt.
Oznakowanie pionowe słupki do znaku - 83 szt., znaki drogowe 115 szt.
Oznakowanie poziome – 536,53 m2 (linie segregacyjne ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych oraz
symbole nawierzchni),
Budowa oświetlenia - 22 szt. słupów oświetleniowych, 26 szt. opraw oświetleniowych.
Demontaż starego oświetlenia – 5 szt.

Wyznaczenie przejść dla pieszych przez jezdnię - 16 szt.
Wyznaczenie przejść dla pieszych przez ścieżkę rowerową – 16 szt.
Wyznaczenie przejść dla rowerzystów – 5 szt.
Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gałczyńskiego długości – 1382,80 mb ( w tym 1009 sieć kanalizacji
deszczowej oraz 373,80 przykanaliki).
Ponadto w ramach zadania dla skutecznego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Gałczyńskiego konieczne
jest wybudowanie kanalizacji deszczowej w:
ul. Wiosny Ludów, Mosina
ul. J. Sowińskiego, Mosina
ul. K. Marcinkowskiego, Mosina
o łącznej długości 1001,65 mb ( w tym 862 mb sieć kanalizacji oraz 139,65 przykanaliki).
Wartość całkowita projektu: 7 467 282,02 zł
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 7 467 282,02 zł.
Wartość dofinansowania: : 2 999 607,00 tj. 50% kosztów kwalifikowalnych.

