Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski
Stan na 31.12.2016 r.
RERERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych 1 w okresie od. 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
1.

Tytuł projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów"
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
30.10.2015r.
30.12.2015r.
09.06.2016r. – Wojewoda Śląski,
1. 14.11.2016r.
Raciborski,
20.04.2016r. – Gmina Rudnik,
2. 21.12.2016r.
Budżet
01.06.2015r. – Agencja Nieruchomości
Państwa,
Rolnych
Gmina Rudnik,
Wartość projektu:
1 958 023,04 zł
Agencja
Kwota
979 011,00 zł
Nieruchomości
dofinansowania:
Rolnych
Wkład własny
979 012,04 zł
w tym:
Powiat Raciborski:
462 583,19 zł
Gmina Rudnik:
499 296,14 zł
Agencja
Nieruchomości
Rolnych:
17 132,71 zł
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
22.03.2016r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S pomiędzy miejscowościami Szonowice-Modzurów w Gminie Rudnik na długości 1,75 km obejmująca m.in. rozbudowę
drogi z poszerzeniem jezdni do szerokości 5,5 i 6,0m, budowę chodników ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
utwardzenie poboczy, budowa kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych odwadniających.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
1 Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków.
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2.

3.

brak
Tytuł projektu: "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu"
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
30.10.2015r.
30.12.2015r.
03.11.2016r. – Wojewoda Śląski,
1. 09.12.2016r.
Raciborski,
23.09.2016r. – Miasto Racibórz
2. 29.12.2016r.
Budżet
Wartość projektu:
1 669 040,86 zł
Państwa,
Kwota
834 520,00 zł
Miasto
dofinansowania:
Racibórz
Wkład własny
834 520,86 zł
w tym:
Powiat Raciborski:
276 520,86 zł
Miasto Racibórz:
558 000,00 zł
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
29.09.2016r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Ocickiej w Raciborzu na długości 798,4 m obejmująca m.in. przebudowę drogi z dostosowaniem szerokości
jezdni do szerokości 6,0m, przebudowę chodników, wykonanie ścieżki rowerowej, przebudowę miejsc postojowych, zjazdów publicznych i indywidualnych,
odwodnienie korpusu drogowego.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
brak
Tytuł projektu: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów”
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
17.03.2016r.
1. 25.08.2016r.
Raciborski,
Wartość projektu:
100 000,00 2. 14.09.2016r.
Gmina
Kwota
50 000,00
Kornowac
dofinansowania:
Wkład własny:
50 000,00
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
06.04.2016r. – zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej
11.07.2016r. – roboty budowlane
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach zadania wykonano m.in.:
- dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania,
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4.

5.

- roboty rozbiórkowe, ziemne dla wykonania ciągu chodnikowego i elementów odwodnienia – 400 mb,
- elementy kanalizacji deszczowej,
- chodniki i zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podbudową na powierzchni 425,76 m2,
- krawężniki, obrzeża,
- odtworzenie nawierzchni jezdni przy krawężniku.
Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
brak
Tytuł projektu: „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap III – pomoc dla Powiatu”
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
07.04.2016r.
1. 08.11.2016r.
Raciborski,
Wartość projektu:
82 343,80 2. 04.12.2016r.
Miasto
Kwota
41 171,90
Racibórz
dofinansowania:
Wkład własny:
41 171,90
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
11.10.2016r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach projektu wykonano zadanie pn. „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap 3” które obejmowało m.in.:
- montaż nowych krawężników na odcinku 132,4 m,
- montaż nowych obrzeży na odcinku 132,4 m,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 20x10x6 cm wraz z podbudową o powierzchni 133,77 m 2,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 20x10x8 cm o powierzchni 38,35 m 2,
- montaż 4 studni rewizyjnych,
- montaż 2 studzienek ściekowych,
- wykonanie kanału z rur PVC ø 400 mm ma odcinku 119,4 m.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
brak
Tytuł projektu: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3509S i 3533S na odcinku ulicy Raciborskiej i Kościelnej
w miejscowości Turze, wraz z przebudową skrzyżowania tych dróg”
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
19.07.2016r.
1. 30.11.2016r.
Raciborski,
Wartość projektu:
17 835,00 2. 28.12.2016r.
Gmina Kuźnia
Kwota
17 835,00
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Raciborska

6.

dofinansowania:
Wkład własny
0,00
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
17.08.2016r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach projektu opracowano dokumentację projektową dla:
- przebudowy skrzyżowania DP 3509 S (ul. Raciborska) z DP 3533 S (ul. Kościelna) poprzez wykonanie jednokierunkowego zjazdu z DP 3509 S na DP 3533 S
oraz chodnika z kostki brukowej po stronie prawej kapliczki (patrząc od miejscowości Siedliska) oraz przebudowę jezdni w technologii obejmującej m.in.
wykonanie nowych warstw bitumicznych wiążącej i ścieralnej oraz niezbędnej wymiany i regulacji elementów odwodnienia na skrzyżowaniu oraz fragmencie ul.
Kościelnej,
- wykonania odcinka chodnika z kostki brukowej betonowej na ul. Raciborskiej i ul. Kościelnej,
- prac w pasie drogowym związanych z dostosowaniem pobocza po stronie prawej od w/w skrzyżowania do sklepu na ul. Kościelnej 5, do zakresu wynikającego z
projektu zagospodarowania terenu i wykonania parkingu w rejonie kościoła i plebanii od strony ul. Kościelnej,
oraz
- projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
brak
Tytuł projektu: „Przebudowa skrzyżowania dróg 3514S i 3523S w miejscowości Rudnik wraz z remontem ciągu pieszego w ciągu drogi 3514S”
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
19.07.2016r.
1. 18.11.2016r.
Raciborski,
Wartość projektu:
69 914,52 2. 23.12.2016r.
Gmina Rudnik
Kwota
34 957,26
dofinansowania:
Wkład własny
34 957,26
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
28.09.2016r. – roboty budowlane branża elektryczna
04.10.2016r. - roboty budowlane branża drogowa
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach projektu wykonano zadanie pn. „Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN w obrębie skrzyżowania dróg DP 3514S i DP 3523S” polegające na:
- wymianie 2 słupów linii napowietrznej nN,
- wymianie przewodu AsXSn na długości 116,0 m,
oraz
zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg DP 3514S i DP 3523S w miejscowości Rudnik” polegające m.in. na :
- wykonaniu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U o średnicy od 160 mm do 250 mm na odcinku 54,2 m,
- wykonaniu 3 studzienek ściekowych,
- montażu nowych krawężników na odcinku 87,0 m,
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- montażu nowych obrzeży na odcinku 12,0 m,
- wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej 20x10x8 cm wraz z podbudową o powierzchni 176,10 m 2,
- wykonaniu nakładki bitumicznej grubości 4 cm, o powierzchni 120,24 m 2.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
Brak
7.

Tytuł projektu: „Modernizacja elementów drogi 3547S w miejscowości Gamów”
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
19.07.2016r.
1. 14.12.2016r.
Raciborski,
Wartość projektu:
209 480,34 2. 27.12.2016r.
Gmina Rudnik
Kwota
104 740,17
dofinansowania:
Wkład własny
104 740,17
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
07.09.2016r. - dokumentacja projektowa
14.11.2016r. - roboty budowlane branża drogowa
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach zadania wykonano m.in.:
- dokumentację budowlano-wykonawczą w branży drogowej i elektrycznej dla modernizacji odcinka ul. Długiej w Gamowie od posesji nr 7 do posesji nr 19 - ok
280 mb,
- montaż nowych krawężników na odcinku 189,8 m,
- montaż nowych obrzeży na odcinku 199,9 m,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 20x10x6 cm wraz z podbudową o powierzchni 236,72 m 2,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 20x10x8 cm o powierzchni 30,80 m 2,
- regulacja włazów 3 studni rewizyjnych,
- wbudowanie mieszanki grysowo – asfaltowej o powierzchni 267,40 m 2,
- demontaż i montaż rurociągi o średnicy ø 800 mm na odcinku 80,0 m,
- wykonanie 2 studni rewizyjnych,
- wykonanie 5 studzienek ściekowych.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
Brak

8.

Tytuł projektu: „Realizacja zadań przy drogach powiatowych”
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
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1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
2.Termin finansowego zakończenia projektu

Powiat
Raciborski,
Gmina
Krzyżanowice

30.09.2016r.
1. 20.12.2016r.
Wartość projektu:
118 188,78 2. 29.12.2016r.
Kwota
19 702,07
dofinansowania:
Wkład własny
98 486,71
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
04.11.2016r. - roboty budowlane branża drogowa
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach projektu wykonane zostało zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Głównej w Tworkowie, w ciągu drogi powiatowej nr 3516S”, które obejmowało
m.in.:
- demontaż i montaż nowych krawężników na odcinku 307,5 m,
- demontaż i montaż obrzeży na odcinku 306,5 m,
- wymianę nawierzchni chodnika z kostki betonowej 20x10x6 cm wraz z podbudową o powierzchni 419, 74 m 2,
- wymianę podbudowy i nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 20x10x8 cm o powierzchni 125,75 m 2,
- wykonanie nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 6 cm i powierzchni 149,76 m 2,
- regulacja włazów 4 studni rewizyjnych,
- wymianę 2 studzienek ściekowych,
- regulację 4 wpustów ulicznych z wymianą żeliwa,
- regulację 6 studzienek telekomunikacyjnych.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
Brak
9.

Tytuł projektu: „Poszerzenie jezdni skrzyżowania DP nr 3521S z DP 3503S w Modzurowie”
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Powiat
21.10.2016r.
1. 14.11.2016r.
Raciborski,
Wartość projektu:
27 022,37 2. 22.12.2016r.
Gmina Rudnik
Kwota
13 511,18
dofinansowania:
Wkład własny
13 511,19
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
21.10.2016r. - roboty budowlane branża drogowa
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Zadanie obejmowało poszerzenie jezdni skrzyżowania DP nr 3521S z DP 3503S w Modzurowie poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni
bitumicznej oraz zagospodarowanie pozostałego skweru.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
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Brak
10.

11.

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (II).
PUP
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Europejski
09.03.2016 r., aneks z dnia 18.11.2016 r.
1. 31.12.2016 r.
Fundusz
2. 31.12.2016 r.
Wartość projektu:
1.428.143,80 zł
Społeczny
Kwota
1.428.143,80 zł
PO WER
22.02.2016 r
29.02.2016 r
dofinansowania:
Działanie 1.1
Wkład własny
0,00 zł
Poddziałanie
1.1.1
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Nie dotyczy
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęła 167 osób bezrobotnych w tym:
- 23 os. w ramach szkoleń,
- 98 os. w ramach staży,
- 32 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- 14 os. w ramach bonu szkoleniowego
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
Nie dotyczy
Tytuł projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (II).
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Europejski
27.04.2016 r., aneks z dnia 18.11.2016 r.
1. 31.12.2016 r.
Fundusz
2. 31.12.2016 r.
Wartość projektu:
985.090,60 zł
Społeczny
24.02.2016 r.
15.03.2016 r. Kwota
985.090,60 zł
RPO WSL
dofinansowania:
Działanie 7.2
Wkład własny
0,00 zł
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Nie dotyczy
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęła 104 osoby w tym:
- 38 os. w ramach szkoleń,
- 35 os. w ramach staży
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12.

13.

- 32 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
Nie dotyczy
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy.
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Rezerwa
29.08.2016 r.
----------30.09.2016 r.
1. 31.12.2016 r.
Ministra
2. 31.12.2016 r.
Wartość projektu:
301.200,00 zł
Kwota
301.200,00 zł
dofinansowania:
Wkład własny
0,00 zł
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Nie dotyczy
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 33 osoby w tym:
- 7 os. w ramach szkoleń, - 7 os. w ramach bonu szkoleniowego, 8 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie
stanowiska pracy – 1 os., dofinansowanie studiów podyplomowych – 3 os. , bon na zasiedlenie – 7 os.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
Nie dotyczy
Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych do 30 roku życia.
Źródło
Termin złożenia Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
Rezerwa
28.09.2016 r.
--------------24.10.2016 r.
1. 31.12.2016 r.
Ministra
2. 31.12.2016 r.
Wartość projektu:
75.000,00 zł
Kwota
75.000,00 zł
dofinansowania:
Wkład własny
0,00 zł
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Nie dotyczy
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objęła 9 osób w tym:
- 5 os. otrzymało bon na zasiedlenie,
- 3 os. odbyło szkolenie,
- 1 os. otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
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14.

finansowe):
Nie dotyczy
Tytuł projektu:
Źródło
Termin złożenia
finansowania wniosku
Urząd Miasta 16.11.2015 r.
Racibórz

Data oceny
formalnej
Nie dotyczy.

Data decyzji o dofinansowaniu lub
1.Termin rzeczowego zakończenia projektu
data podpisania umowy
2.Termin finansowego zakończenia projektu
08.03.2016 r.
1. 17.06.2016 r.
2. 07.07.2016 r.
Wartość projektu:
61.867,19 zł
Kwota
20.000,00 zł
dofinansowania:
Wkład własny
41.867,19 zł
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Nie dotyczy.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Dotacja celowa na organizację uroczystego otwarcia kaplicy zamkowej w dn. 17.06.2016 r.
Informacja dot. kontroli projektu: (czy była przeprowadzona, przez kogo, kiedy, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty
finansowe):
Nie dotyczy.

Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski
Kwota dofinansowania
Wkład własny
w tym:
- budżet Powiatu
- pomoc finansowa
- dotacja Agencji Nieruchomości Rolnych

Opracowała
Ilona Bojczuk
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7 103 150,30 zł
4 904 882,98 zł
2 198 267,32 zł
1 123 838,47 zł
1 057 296,14 zł
17 132,71 zł

