
Numer Wniosku o dofinansowanie: Edycja2/2021/8507/PolskiLad

Data wpływu Wniosku do Banku: 2022-02-28

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do stosowania z:
Komunikat RODO: Tak
Regulamin Naboru Wnioskówo Dofinansowanie: Tak
Oświadczenie o pomocy publicznej: Tak
Oświadczenie o środkach publicznych: Tak

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

I. Dane Wnioskodawcy
NazwaWnioskodawcy:Gmina Stryków

Adres:

Ulica: KOŚCIUSZKI

Nr budynku: 27

Nr lokalu:

Kod pocztowy: 95-010

Miejscowość: STRYKÓW

Województwo: łódzkie

Powiat: ZGIERSKI

Gmina: STRYKÓW

REGON: 472057833

NIP: 7331307575

II. Dane personalne osoby upoważnionej do kontaktu
Imię: Ilona

Nazwisko: Olczyk

Telefon:427198002

Adres e-mail: ilona.olczyk@strykow.pl
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III. Przedmiot inwestycji
Limity dla wniosku: 65.000.000,00

Kod TERYTWnioskodawcy: 1020083

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa, Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, Kanalizacja
deszczowa

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Strykowa wraz z budową
kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Opis inwestycji: Zakres inwestycji obejmować będzie budowę jezdni, chodników, zjazdów oraz
oświetlenia ulicznego typu LED, jak również budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
oraz budowę kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni
bitumicznej szerokości ok. 5-6 m i długości ok. 6500 m. Nowy odcinek drogi ułatwi poruszanie się
mieszkańcom, ale również usprawni dojazd pracownikom z okolicznych miejscowości do pobliskich
magazynów i centrów logistycznych.Budowa dróg gminnych i kanalizacji sanitarnej w jednym zadaniu
ograniczy koszty inwestycji oraz uzbroi tereny budownictwa mieszkaniowego oraz tereny
przemysłowe wokół Strykowa o łącznej powierzchni około 50 ha. Dostępność sieci kanalizacji
sanitarnej stworzy dogodne warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego i jednocześnie
pozwoli na rozwój mieszkalnictwa, co przełoży się na wzrost zaludnienia i tym samym rozwój gminy.
Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej poprawi również stan środowiska naturalnego poprzez ochronę
zasobów wód gruntowych i lokalnej rzeki oraz wyeliminuje stare i nieszczelne szamba stanowiące
poważne zagrożenie związane z infiltracją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych,
co powoduje dużą szkodliwość dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Zwiększy to także
bezpieczeństwo sanitarne w czasie pandemii Covid-19. Budowa kanalizacji sanitarnej podniesie
walory ekologiczne regionu dzięki poprawie jakości środowiska naturalnego, a w efekcie stanowić
będzie polepszenie standardu życia obecnych i przyszłych pokoleń. Podłączenie do kanalizacji oraz
jednoczesna budowa nawierzchni podniesie standard i wartość przyległych nieruchomości, zwiększy
walory estetyczne, a przede wszystkim wzmocni bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
Ponadto sukcesywnie rozbudowywana infrastruktura pozwala na dostosowywanie gospodarki
wodno-ściekowej gminy do standardów europejskich.

Oświadczamy, że rozpoczęciepostępowania zakupowegonastąpiw terminie do 6miesięcy od daty
udostępnienia Wstępnej promesy: Tak

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-06-30

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 16.500.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 825.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcyw realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwotawnioskowanych środków (w PLN): 15.675.000,00
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