Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach”
mająca na celu promocję lokalnych produktów rolnych oraz rozwój przedsiębiorczości
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,
w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres/efekt realizacji projektu pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach” obejmuje:













przebudowę nawierzchni placu targowego ze szlachetnej betonowej kostki brukowej o pow. ok.780m2
wraz z opaską, wjazdem i wejściami oraz z wykonaniem odwodnienia z włączeniem do istniejącej
kanalizacji deszczowej;
zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych typu SN 15KV na dług. ok. 40mb;
regulację urządzeń na istniejących sieciach infrastruktury technicznej;
remont i przebudowę nawierzchni chodnika wzdłuż placu targowego z betonowej kostki brukowej
w ciągu ul. Wszystkich Świętych i ul. Kazimierza Wielkiego;
remont nawierzchni 11 miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej zlokalizowanych przy ul. Kazimierza
Wielkiego wraz z oznakowaniem wraz z dowiązaniem do nich jezdni;
budowę modułowych straganów handlowych w łącznej ilości 8 sztuk, każdy o pow. zabudowy ok. 7,20m2;
wykonanie i montaż 4 sztuk kaset przyłączeniowych tj. rozdzielnic podziemnych typu SEK wraz z przyłączami
do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zasilania elektrycznego modułowych straganów targowych;
budowę na placu targowym toalety modułowej wolnostojącej prefabrykowanej o pow. zabudowy ok. 5,74m2,
przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych;
wykonanie i montaż elementów małej architektury: stylowych słupków blokujących, 2 sztuk ławek, 2 sztuk koszy
na śmieci, 1 stojaka na rowery, 1 sztuki tablicy informacyjnej, 4 sztuk pojemników segregacyjnych na śmieci każdy
o poj. 240 l wraz z obudową, 1 sztuki tablicy z oznaczeniem targowiska „Mój Rynek”, montaż 1 sztuki zdroju czerpalnego
stylizowanego żeliwnego wraz z podłączeniem do sieci wod-kan;
wykonanie oświetlenia placu targowego poprzez zabudowę 6 słupów oświetleniowych stylowych z oprawami typu LED
wraz z zasilaniem i podłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz z możliwością zamontowania na nich kamer do
monitoringu;
wykonanie monitoringu placu targowego poprzez zabudowę 2 kamer zewnętrznych na wysięgnikach na słupach
oświetleniowych wraz z zasilaniem i podłączeniem do sieci światłowodowej i do systemu monitoringu.

Celem operacji jest: promocja lokalnych produktów rolnych oraz rozwój przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska
przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętach
Wartość uzyskanego dofinansowania: 559.795,00 zł

