


Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013

Priorytet: 7. Transport
Działanie: 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury   
uzupełniającej kluczową sieć drogową



Beneficjent: 
Gmina Ciasna

Wartość projektu:    3 163 600,85 zł.
Dofinansowanie:     2 689 060,72 zł.

Budżet Gminy:        474 540,13 zł.



Cel projektu:

Zasadniczym celem strategicznym projektu była poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie
Ciasna poprzez przebudowę ważnych arterii komunikacyjnych największych miejscowości gminy,
dzięki czemu ułatwiona została komunikacja wewnątrz gminy oraz dostęp do przebiegającej przez
gminę ważnej drogi krajowej DK 11 stanowiącej kluczowy element regionalnego systemu korytarzy
transportowych.transportowych.

Celem operacyjnym jest przebudowanie wybranych, ważnych dla społecznego i gospodarczego punktu
widzenia ulic w miejscowościach Ciasna i Sieraków Śląski. Drogi wybrane zostały ze względu na ich
lokalizację – przylegają one do znacznych obszarów, które mogą zostać wykorzystane na cele
gospodarcze i mieszkaniowe.

Projekt bezpośrednio wpisuje się w główny cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego, którym jest stymulowanie dynamicznego rozwoju regionu przy wzmocnieniu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Dzięki realizacji niniejszego przedsięwzięcia Gmina Ciasna
znacznie poprawiła swoją atrakcyjność inwestycyjną i społeczną. Poprawa dostępności komunikacyjnej
umożliwiła zdynamizowanie rozwoju najważniejszych miejscowości gminy, ułatwiła jej mieszkańcom
dostęp do punktów użyteczności publicznej i poprawiła codzienny komfort bytowania.



Sieraków Śląski ul. Nowa– po realizacji projektu



Sieraków Śląski ul. 22 lipca – po realizacji 
projektu



Sieraków Śląski ul. Szyszków – po realizacji 
projektu



Ciasna ul. Ks. Twardocha – po realizacji projektu





Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji 
20.05.2009 r.

Termin rzeczowego zakończenia inwestycji 
05.07.2011 r.05.07.2011 r.

Termin finansowego zakończenia inwestycji
24.08.2011 r.

Termin podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim 
02.07.2014 r.



Efekty rzeczowe

L.p. Nazwa ulicy
Długość 

przebudowane
j drogi

Długość 
wybudowane
go chodnika

Długość 
wybudowanej 

kanalizacji 

Ilość 
zamontowany

ch lamp
oświetleniowj drogi go chodnika

kanalizacji 
deszczowej

oświetleniow
ych

1. Sieraków Śląski, ul. Nowa 258,0 mb 0,0 mb 254,0 mb 8

2. Sieraków Śląski, ul. 22 lipca 545,0 mb 0,0 mb 543,0 mb 18

3. Sieraków Śląski, ul.  Szyszków 958,0 mb 0,0 mb 0,0 mb 32

4. Ciasna, ul. Ks. Twardocha 262,30 mb 435,0 mb 234,0 mb 16

RAZEM 2 023,30 mb 435,0 mb 1 031,0 mb 74



Wskaźniki rezultatu:

� skrócenie  czasu przejazdu samochodów osobowych            
o 3 minuty 45 sekund,o 3 minuty 45 sekund,

� skrócenie  czasu przejazdu samochodów  ciężarowych             
o 4 minut,

� nośność wybudowanych i przebudowanej drogi - 100 
kN/oś.


