
Zadania z zakresu usuwania skutków nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 r. realizowane na terenie powiatu tucholskiego w 2019 roku, finansowane z Funduszu
Solidarności UE

Lp. Jednostka Gmina/ Powiat Nazwa zadania Dofinansowanie z FSUE Długość drogi

1. Gmina
Lubiewo

Gmina Lubiewo/
pow. tucholski

„Remont drogi gminnej nr 010628C w m. Bysław ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 0+495”

„Remont drogi gminnej nr 010645C w m. Bysław ul. Modrakowa od km 0+000 do km 0+220”

„Remont drogi gminnej nr 010631C w m. Bysław ul. Zbysława od km 0+093 do km 0+412”

„Remont drogi gminnej nr 010611C Klonowo - Bruchniewo od km 0+000 do km 1+100”

„Remont drogi gminnej nr 010613C Bruchniewo - Brukniewo od km 1+750 do km 3+419”

„Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 313 obręb Minikowo od km 0+000 do km 0+150”

„Remont dróg wewnętrznych działka nr ewid. 377 obręb Minikowo od km 0+000 do km 0+664,
działka nr ewid. 6/2 obręb Bysławek od km 0+000 do km 1+620, działka nr ewid. 1146 obręb

Lubiewo od km 0+000 do km 0+824”

668.200,68 7,061 km

2. Gmina
Gostycyn

Gmina Gostycyn
pow. tucholski

Odbudowa drogi gminnej nr 010518C  relacji Przyrowa - Przyrówka od km 0+000 do km 0+890”

„Odbudowa drogi gminnej nr 010518C  relacji Przyrowa - 
Przyrówka od km 2+470 do km 2+880”

„Odbudowa drogi gminnej nr 010504C od km 0+000 
do km 1+630 relacji Wielki Mędromierz – Łyskowo”

„Odbudowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej 
o nr ewid. 228/3 od od 0+000 do km  0+190 

w miejscowości Wielki Mędromierz”

„Odbudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 58 
relacji Wielki Mędromierz – Mały Mędromierz na odcinku 

od km 0+000 do km 1+191”

„Odbudowa drogi gminnej nr 010571C od km 0+020 
do km 0+742  relacji Mała Klonia - Wilkowo”

2.085.861,83 4,983 km

3. Powiat pow. tucholski 12.893.096,6 16,578 km



Tucholsk
i

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1038C relacji Gostycyn - Bysław od km 2+540 do km 5+130”

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1043C Bagienica - Wielka Klonia od km 8+670 do km 11+570”

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1112C relacji Wielka Klonia - Gostycyn od km 2+515 do km
6+328”

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1003C relacji Nadolna Karczma - Piastoszyn od km 0+000 do km
3+310”

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1022C relacji Tuchółka - Bladowo od km 0+000 do km 1+500”

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1015C relacji Tuchola - Tleń od km 1+220 do km 3+815, z
wyłączeniem odcinka od km 2+535 do 2+665”
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RAZEM                                                                 19 zadań
15     647     159,1  

7

Zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych 
realizowane na terenie powiatu tucholskiego w 2019 roku.



Lp.

Jednostka Gmina/ Powiat Nazwa zadania
Promesa MSWiA/

środki przekazane do jst
Długość odcinka

1.
Powiat

Tucholski pow. tucholski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C Mosna - Lipowa (etap II)
od km 0+000 do km 1+312 

i od km 1+487 do km 1+807” 1.300.000 1,632 km

2. Śliwice Gmina Śliwice/
pow. tucholski

„Przebudowa drogi gminnej nr 010212C Śliwice - Lińsk 
w km 0+000 do km 2+016 w miejscowości Śliwice” 1.600.000 2,016 km

3.
Śliwice Gmina Śliwice/

pow. tucholski

„Przebudowa drogi gminnej nr 010209C 
Rosochatka - Okoniny od km 0+000 do km 4+156

 w miejscowości Okoniny” 2.000.000 4,156 km

4. Cekcyn Gmina Cekcyn/
pow. tucholski

„Przebudowa drogi gminnej nr 010304C relacji Małe Gacno -
Zdroje od km 0+000 do km 0+710” 550.000 0,710 km

5. Kęsowo Gmina Kęsowo/ 
pow. tucholski

„Przebudowa drogi gminnej nr 010426C relacji Brzuchowo -
Pamiętowo od km 3+000 do km 3+700” 260.000 0,700 km

6.
Gostycyn Gmina Gostycyn/

pow. tucholski

„Przebudowa drogi gminnej nr 010501C 
relacji Wielki Mędromierz - Gostycyn 

od km 4+900 do km 6+100”
1.000.000 1,200 km

7.
Lubiewo Gmina Lubiewo/

pow. tucholski
„Przebudowa drogi gminnej nr 010640C w miejscowości Sucha ul.

Leśna od km 0+000 do km 0+350”
500.000 0,350 km

RAZEM                                                                 7 zadań
7.210.00

0

1,632 km
powiat

9,132 km
gminy


