
Informacja o projektach współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej 

 

1.  „Wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi t erenów przemysłowych w osiedlu 

Wośniki w Radomiu – budowa ul. Hodowlanej wraz z infrastruktur ą”   

Projekt współfinansowany jest  w 29,55%  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013 (Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości  

na Mazowszu, Działania 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą). 

Całkowity koszt inwestycji to 2.965.497,71 zł  w tym 876 304,57  zł dofinansowanie z EFRR. 

Inwestycja została rozpoczęta w czerwcu 2007r.,  termin zakończenia to październik 2007 r. 

Inwestycja polegała na budowie ulicy Hodowlanej o długości 370m, w tym: 

1) wykonanie odwodnienia ulicy 

2) budowę jednostronnego chodnika oraz jednostronnego pobocza 

3) budowę oświetlenia ulicznego w ulicy i przebudowę na skrzyŜowaniu 

4) budowę w ul. Hodowlanej zatoki postojowej 

5) budowę kanału sanitarnego 

6) przebudowę sieci wodociągowej w ul. Hodowlanej i skrzyŜowaniu 

7) przebudowę skrzyŜowania ulic Kieleckiej-Wośnickiej-Hodowlanej 

8) budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu 

2. „Wykonanie infrastruktury technicznej dla obsługi t erenów przemysłowych w osiedlu 

Wośniki w Radomiu – budowa drogi dojazdowej wraz z infrastruktur ą od  

ul. Hodowlanej do terenów inwestycyjnych”  

Projekt współfinansowany jest w 25,91% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013 (Priorytet I - Tworzenie 

warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, 

Działania 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą). 

Całkowity koszt inwestycji to 2.813.490,80 zł w tym 728.975,46  zł dofinansowanie z EFRR. 

Inwestycja została rozpoczęta we wrześniu 2008r.,  termin zakończenia to grudzień 2008 r. 

Inwestycja polegała na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych o powierzchni 18,2 ha. Uzbrojenie 

terenu obejmowało: 

1)  wykonanie odwodnienia terenu pod drogę dojazdową 



2) budowę drogi dojazdowej o długości 754 m 

3) budowę chodnika przylegającego do jezdni 

4) budowę oświetlenia ulicznego  

5) budowę kanalizacji sanitarnej 

6) wykonanie sieci wodociągowej 

7) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi 

8) urządzenie terenów zieleni 

 


