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Powiat Limanowski z prawie 32 milionowym
doﬁnansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg!
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania bezpiecznej i nowoczesnej
infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Powiat Limanowski złożył 3 nowe wnioski na zadania w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dwa z nich zakwaliﬁkowały się do doﬁnansowania, natomiast jedno
znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. W tym roku Powiat Limanowski otrzymał wsparcie w
wysokości prawie 32 mln zł.
Nowe zadanie które otrzymały doﬁnansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to:
15 970 901,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w
km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice,
Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, . Okres realizacji zadania to 04.2021r. – 09.2023r.
6 676 622,00 zł – remont drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna-Podłopień na odcinku I w km od 9+120 do
km 10+525, na odcinku II w km od 10+565 do km 10+710, na odcinku III km od 10+776 do km 15+472 w
miejscowości Wilczyce, Jurków i Dobra. Okres realizacji zadania 04.2021r. – 09.2022r.
Zadania, które otrzymały doﬁnansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozpoczęte w 2020 r. i kontynuowane w
2021 r. to:
7 089 963,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Górna – Podłopień; odcinek I w km od 0+075
do km 2+678 w miejscowości Łostówka, odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i
Wilczyce. Okres realizacji zadania 07.2020r. – 09.2022r.
2 167 981,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1579 K Siekierczyna – Naszacowice w km od 2+468,68 do km
4+638,00 w miejscowości Przyszowa. Okres realizacji zadania 08.2020r. – 09.2021r.
Zadanie które znalazło się na liście rezerwowej to:
5 548 249,00 zł – remont drogi powiatowej nr 1618K Limanowa-Szyk-Mstów na odcinku I w km od 5+800 do km
8+115, na odcinku II w km od 8+500 do km 11+333 w miejscowości Rupinów, Nowe Rybie, Szyk.
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