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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tyczyn

W niniejszym dodatku do „Głosu Tyczyna” przedstawiamy Państwu informa-
cję o najważniejszych zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w poszcze-
gólnych miejscowościach naszej Gminy w latach 2011 - 2014. Zapraszam 
Państwa do lektury tego materiału.

                                                             W imieniu władz samorządowych

                                                                              Burmistrz Tyczyna
                                                                                   dr Jan Hermaniuk 

Tyczyn, wrzesień 2014 

            Inwestycje samorządowe
Gminy Tyczyn w latach 2011-2014
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• Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Dół 
W ramach przebudowy drogi wykonano prace  

wykończeniowe (utwardzono pobocza, oczyszczono 
rowy przydrożne, wykonano zjazdy) na odcinku 376 
mb. Koszt inwestycji: 48 124,02 zł.

•Budowa oświetlenia drogowego przy drodze Borek 
Stary Zawodzie

Zrealizowane zostały prace polegające na wyko-
naniu oświetlenia drogowego na odcinku 1 km. Koszt  
inwestycji: 50 616,39 zł.

•Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Góra
Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, odwod-

nienie drogi; przebudowano: trzy przepusty pod drogą, 
zjazdy do posesji; położono masę bitumiczną, utwar-
dzono obustronnie pobocza; odcinek 530 mb. Koszt  
inwestycji: 205 075,40 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Stawiska
Przebudowano odcinek drogi o długości ok. 400 mb. 

Wykonano profilowanie koryta drogi, podbudowę z kru-
szyw łamanych, położono masę bitumiczną, utwardzo-
no obustronnie pobocza, umocniono dno i skarpy rowu 
odwadniającego, przebudowano i oczyszczono zjazdy 
do pól i posesji. Koszt inwestycji: 190 275,83 zł.

• Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej  
Rzeszów - Dylągówka nr 878

I etap inwestycji zrealizowano w 2013 roku. W ra-
mach tego etapu opracowano i przekazano do Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie projekt tech-
niczny. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich jako 
inwestor przeprowadził przetarg na budowę chodnika –  
odcinek o długości 450 mb. Całkowity koszt inwestycji: 
413 375,14 zł w tym:
- środki finansowe Gminy Tyczyn: 300 000,00 zł 
- środki finansowe PZDW: 113 375,14 zł. 

II etap budowy chodnika zaplanowano na 2014 rok. 
Opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski na 
budowę chodnika o długości 544 mb. Termin realizacji 
zadania – do końca 2014. Wartość zadania po przetar-
gu wynosi 540 000,00 zł w tym: 
- środki finansowe Gminy Tyczyn: 290 000,00 zł
- środki finansowe PZDW: 250 000,00 zł

• Przebudowa drogi od zakrętu do granicy Borku Sta-
rego w miejscowości Brzezówka w km 0+000 – 0+850

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Hyżne przy 
dofinansowaniu Województwa Podkarpackiego w kwo-
cie 50 000,00 zł. W ramach realizacji projektu wyko-
nano przebudowę drogi na odcinku 850 mb o średniej 
szerokości 3 mb polegającą na wykonaniu podbudo-
wy z  kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej 

BOREK STARY - INWESTYCJE DROGOWE

oraz utwardzeniu poboczy. Całkowity koszt inwestycji:  
166 970,44 zł w tym:
- środki finansowe Gminy Tyczyn: 30 000,00 zł
- środki finansowe Gminy Hyżne: 86 790,44 zł 
- środki finansowe Województwa Podkarpackiego:   
50 000,00 zł.

                Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Dół 

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Stawiska

 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
Rzeszów - Dylągówka nr 878

Przebudowa drogi od zakrętu do granicy Borku Starego w miejscowości Brzezówka
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BOREK STARY - INWESTYCJE LINIOWE
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku 
Starym – II etap 

Zrealizowane zadanie to część projektu pn. „Budo-
wa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym 
II etap oraz budowa wodociągu w Matysówce.”, na któ-
re Gmina Tyczyn uzyskała dofi nansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ra-
mach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” w kwocie 2 424 379,00 zł.

Zadanie zrealizowane w latach 2011-2012. Wybudowano 27 050 
mb sieci głównych i rozdzielczych PVC Ø 160 i 200 mm, 2 373 mb ru-
rociągów tłocznych, 179 przyłączy domowych PVC Ø 160 mm o łącz-
nej długości 1 581 mb, 4 przepompownie ścieków. Po zakończeniu 
realizacji zadania wykonano dodatkowo 91 szt. przyłączy domowych. 
Koszt inwestycji: 4 185 743,25 zł.

Po zakończeniu realizacji zadania dofi nansowanego z PROW 2007-
2013 kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej 
i w Borku Starym ze środków budżetu Gminy Tyczyn. 

Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PVC Ø 200-160 długości 1512 
mb, przyłącza Ø160 m o długości 368 mb oraz jedną przydomową 
przepompownie ścieków. W trakcie realizacji zadania zrezygnowa-
no z budowy drugiej przepompowni odprowadzając ścieki zamiennie 
kolektorem grawitacyjnym. Następnie wykonano przyłączą kanaliza-
cji sanitarnych do kolejnej grupy mieszkańców, którzy dokonali peł-
nej wpłaty, tj. 3500 zł. Realizacja zadania obejmowała budowę ka-
nalizacji z rur PVC Ø160 m – 200 m długości 348 mb.Koszt inwesty-
cji: 415 999,74 zł.

BOREK STARY - INWESTYCJE KUBATUROWE
• Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej

Zadanie dofi nansowane z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 
16 320,00 zł.

Zakres zrealizowanych prac w ramach zadania: prze-
budowa boiska do piłki nożnej, budowa boiska wielo-
funkcyjnego, budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
dla dzieci, przebudowa chodnika i ogrodzenia, budowa 
parkingu dla samochodów osobowych. Wartość inwe-
stycji według przeprowadzonego postępowania prze-
targowego to 497 776,91 zł.
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•Budowa szkolnego placu zabaw
Zakres prac obejmował: zaprojektowanie i wykona-

nie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 
zabawowych, wyrównaniem terenu i obsianiem trawą. 
Koszt inwestycji: 28 388,40 zł.

•Remont pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu 
ośrodka zdrowia wraz z klatką schodową

Remont polegał na podzieleniu pomieszczeń,  
wymianie instalacji elektrycznej i urządzeń sanitarnych,  
wykonaniu wentylacji oraz pomalowaniu pomieszczeń. 
Dzięki remontowi pozyskano dodatkowe lokale socjal-
ne. Koszt inwestycji: 91 052,31 zł. 

• Zagospodarowanie otoczenia boiska przy Szkole Pod-
stawowej

W ramach zadania wykonano: remont budynku  
magazynowo-socjalnego dla klubu sportowego, piłko-
chwyty wokół boiska, prace ziemne związane z ukształ-
towaniem terenu, dwie wiaty dla zawodników. Koszt  
inwestycji: 50 169,46 zł.

• Remont budynku OSP
W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian oraz 

remont toalet. Koszt inwestycji: 16 500,00 zł.

• Zakup oraz montaż malej architektury w miejscowo-
ści Borek Stary
 Zadanie dofinansowane z Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 9 999,96 zł.

W ramach realizacji projektu zostały zakupione oraz 
zamontowane elementy małej architektury: ławki par-
kowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne i znaki kie-
runkowe do oznaczenia numeracji domów w Borku Sta-
rym. Zakupione elementy małej architektury zamon-
towane zostały na terenie sołectwa: przy placach za-
baw, przystankach autobusowych, Szkole Podstawo-
wej, Domu Ludowym. Koszt inwestycji: 19 999,91 zł.

• Remont budynku Szkoły Podsta-
wowej

W ramach zadania wykonano  
remont elewacji oraz odnowiono 
parkiet na sali gimnastycznej. Koszt 
inwestycji: 44 407,86 zł.

Remont budynku OSP

Budowa szkolnego placu zabaw



5

• Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki
Inwestycja dofi nansowana z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013 w ramach działania 2.1 „Infrastruktura 
komunikacyjna” w kwocie 1 447 196,51 zł.

HERMANOWA - INWESTYCJE DROGOWE

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 3 393 mb 
polegającą na wykonaniu przepustów pod drogą, pod-
budowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitu-
micznej, utwardzeniu poboczy, udrożnieniu rowów 
przydrożnych, zjazdów, chodnika, a także oświetlenia 
drogowego. Koszt inwestycji: 2 125 816,23 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy
Inwestycja dofi nansowana z Na-

rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwo-
cie 513 907,50 zł. 

Przebudowano odcinek drogi o długości 1816 mb. 
Wykonano prace polegające na ułożeniu podbudo-
wy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicz-
nej, utwardzeniu poboczy, wykonaniu zjazdów, chod-
nika oraz oświetlenia drogowego. Koszt inwestycji: 
1 027 815,00 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Cmentarz
Wykonano przebudowę drogi polegającą na wyko-

naniu przepustów, podbudowy z kruszyw łamanych, 
położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy 
oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Przebudowa 
obejmowała odcinek 218 mb. Koszt inwestycji: 
65 900,00 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola
Na odcinku 450 mb wykonano podbudowę z kru-

szyw łamanych, położono masę bitumiczną, oczyszczo-
no rowy odwadniające, przepusty i zjazdy, utwardzono 
obustronne pobocza. Koszt inwestycji: 166 107,79 zł.

• Przebudowa wjazdu i placu przy Szkole Podstawowej 
Opracowano projekt techniczny, przeprowadzono 

przetarg na wykonanie przebudowy wjazdu i placu przy 
Szkole Podstawowej. Termin realizacji zadania – do 
końca września 2014 r. Koszt inwestycji: 93 101,32 zł.

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy
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• Wodociąg Hermanowa Czerwonki 
I etap obejmował budowę odcinka sieci wodociągo-

wej z rur PE ø 110 mm długości 717 mb oraz z rur PE 
ø 40 mm długości 18 mb. Ponadto wykonano cztery 
przyłącza wody do obiektów gminnych w Hermanowej 
Czerwonki – wodociąg z rur PE ø 90 mm o długości 45 
mb oraz przyłącza z rur PE ø 40 mm o długości 134 mb. 
Koszt inwestycji: 71 675,74 zł. 

HERMANOWA - INWESTYCJE LINIOWE

HERMANOWA - INWESTYCJE KUBATUROWE
• Remont boiska przy Szkole Podstawowej – I etap

Inwestycja dofinansowana przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podkarpackiego w ramach programu 
„Bezpieczne boiska Podkarpacia” w kwocie 30 000,00 zł. 

I etap zadania obejmował wykonanie boiska wie-
lofunkcyjnego o wymiarach 24 x 43 m i bieżni o na-
wierzchni trawiastej. Koszt inwestycji: 129 071,76 zł.

• Remont pomieszczeń socjalnych w Hermanowej  
Czerwonkach

Remont polegał na podzieleniu pomieszczeń,  
wymianie instalacji elektrycznej i urządzeń sanitarnych,  
wykonaniu wentylacji oraz malowaniu pomieszczeń. 
Dzięki remontowi pozyskano dodatkowy lokal socjalny. 
Koszt inwestycji: 13 303,36 zł.

• Wymiana trzech wiat przystankowych w Hermanowej 
Zadanie dofinansowane z Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 9 675,42 zł.
Zakres prac obejmował demontaż istniejących wiat 
oraz rozbiórkę istniejących fundamentów. Na miej-
scu istniejących wiat zamontowano nowe wiaty przy-
stankowe. Wokół wiat została ułożona kostka brukowa. 
Koszt inwestycji: 19 350,85 zł.

• Remont - modernizacja placu zabaw przy Szkole  
Podstawowej

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla 
małych projektów. 

W ramach zadania wykonano roboty przygotowaw-
cze i urządzono zieleń oraz zakupiono i zamontowano 
urządzenia zabawowe. Koszt inwestycji: 28 040,80 zł.

Remont - modernizacja placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej

W II etapie wykonano sieć wodociągową z rur PE ø 63 
do 110 mm długości 911 mb oraz z rur PE ø 40 mm dłu-
gości 50 mb przez przedsiębiorstwo „SANRES” z Rze-
szowa. Następnie zawarto umowę z firmą „ELMARR” 
z Rzeszowa na budowę pozostałej części wodociągu  
z przyłączami domowymi. Wybudowano wodociąg  
z rur PE ø 50 do 90 mm długości 1806 mb oraz przyłą-
cza wodociągowe PE ø 40 mm długości 461 mb. Koszt  
inwestycji: 160 346,42 zł.
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• Osuszanie budynku Szkoły Podstawowej
Wdrożono system bezinwazyjnego osuszania AQU-

APOL. Metoda polega na zablokowaniu procesu podcią-
gania kapilarnego przez zastosowanie urządzenia, któ-
re przetwarza pole magnetyczne ziemi i w rezultacie 
wywołuje ruch wody w dół do gruntu. Badania trwa-
ją przez okres 3 lat, natomiast gwarancja obowiązu-
je przez okres 20 lat. Koszt inwestycji: 34 993,50 zł.

• Pętla autobusowa Hermanowa Gajówka
Postawiono zadaszenie przystankowe i położono  

wokół kostkę brukową. Wykonano oświetlenie pętli au-
tobusowej: powieszono 3 lamy oświetleniowe i zamon-
towano sterowanie. Koszt inwestycji: 21 350,31 zł.

• Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku domu 
ludowego oraz dobudowa garażu dla OSP

Wykonany został stan surowy zamknięty części ww. 
zadania, tj. dobudowa garażu dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hermanowej (pow. zabudowy 103,44 m2, 
2 kondygnacje). Koszt inwestycji: 249 727,47 zł. 

KIELNAROWA - INWESTYCJE DROGOWE
• Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 
w Kielnarowej

I etap budowy chodnika został zrealizowany przez 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszo-
wie, przy udziale środków Gminy Tyczyn w kwocie  
200 000,00 zł. Budowa obejmowała odcinek od Szko-
ły Podstawowej do skrzyżowania z drogą Kielnarowa – 
Matysówka. Koszt inwestycji: 334 057,64 zł.

W II etapie realizacji zadania wybudowano 235 mb 
chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą Kiel-
narowa Matysówka do skrzyżowania z drogą Kielna-
rowa Obszary. Zarząd Województwa Podkarpackiego 
przeznaczył na realizację zadania 60 848,68 zł. Koszt  
inwestycji: 210 848,68 zł.

• Remont drogi Kielnarowa Zawodzie
Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania 

Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 150 000,00 zł.

Wykonano remont drogi na odcinku 431 mb pole-
gający na ułożeniu podbudowy z kruszyw łamanych,  
położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy oraz 
oczyszczeniu rowów przydrożnych i zjazdów. Koszt  
inwestycji: 243 456,95 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary - Wólka
W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek 

drogi o długości 500mb. Koszt inwestycji: 48 154,26 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Wólka - I etap
Mieszkańcy wykonali utwardzenie drogi z wła-

snych środków kruszywem łamanym na odcinku 300 
mb. Gmina Tyczyn sfinansowała pokrycie drogi masą  
bitumiczną na odcinku 190 mb. Koszt inwestycji:  
109 495,83 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Wólka – II etap
Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania 

Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 40 000,00 zł.

 Przebudowano odcinek o długości 120 mb. Wyko-
nano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę  
bitumiczną, wykonano zjazd do działki, utwardzono  
pobocza, położono korytka ściekowe i umocniono skar-
pę. Koszt inwestycji: 75 888,17 zł.

Remont drogi Kielnarowa Zawodzie

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Wólka - I etap
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• Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa – Matysówka
Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania 

Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 150 000,00 zł. 

KIELNAROWA- INWESTYCJE LINIOWE
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielnarowej i Borku Starym – II etap Patrz Inwestycje liniowe w Borku Starym 

KIELNAROWA - INWESTYCJE KUBATUROWE
•Zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego 

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie  
330 721,00 zł.

• Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa Obszary Ma-
tysówka

Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania 

• Budowa szkolnego placu zabaw
Zakres prac obejmował: zaprojektowanie i wykona-

nie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 
zabawowych, wyrównaniem terenu i obsianiem trawą. 
Koszt inwestycji: 32 084,55 zł.

cji inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości  
342 mb. Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, 
położono masę bitumiczną, wykonano odwodnienie 
drogi. Koszt inwestycji: 185 344,81 zł.

Inwestycja obejmowała remont istniejącego Domu 
Ludowego oraz zagospodarowanie terenu wokół  
budynku, polegające m.in. na wykonaniu wielofunkcyj-
nego boiska wraz z wyposażeniem i podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych oraz miejsca spotkań plenerowych. 
Koszt inwestycji: 563 980,58 zł.

W ramach realizacji zadania utwar-
dzono obustronne pobocza, przebu-
dowano trzy przepusty pod drogą, oczyszczono rowy 
przydrożne oraz zjazdy. Prace wykonano na odcinku 
2230 mb. Koszt inwestycji: 203 841,08 zł.

Wojewody Podkarpackiego na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych w kwo-
cie 134 479,00 zł. W ramach realiza-
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• Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku 
„Domu Nauczyciela”

W ramach zadania Gmina Tyczyn wyremontowała 
trzy mieszkania socjalne. Zakres robót obejmował pra-
ce rozbiórkowe, montaż ścianek G-K, roboty malarskie, 
roboty posadzkowe, montaż drzwi, roboty instalacyj-
ne wod.-kan., c.o., elektryczne oraz montaż urządzeń  
sanitarnych. Koszt inwestycji: 64 698,33 zł.

• Odwodnienie boiska sportowego przy Centrum  
Rekreacyjno-Kulturalnym

W ramach zadania zrealizowano prace budowla-
ne polegające na wykonaniu korytek ściekowych wraz 
z studzienkami odwodnieniowymi. Koszt inwestycji:    
11 881,80 zł.

• Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do 
skoku w dal przy Szkole Podstawowej

Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Tu-
rystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych  
w kwocie 147 830,50 zł.

Zakres prac w ramach zadania: roboty ziemne i profi-
lowanie terenu, budowa boiska sportowego wielofunk-
cyjnego i skoczni do skoku w dal o nawierzchni z kost-
ki gumowej, urządzenie boisk do gry w piłkę ręczną  
i nożną, koszykówkę oraz siatkówkę, montaż piłko-
chwytów wokół boiska sportowego wielofunkcyjnego. 
Koszt inwestycji: 295 991,01 zł.

• Remont w budynku remizy OSP
W ramach remontu wykonano instalację centralne-

go ogrzewania z piecem gazowym oraz wymieniono 
bramę wjazdową i drzwi zewnętrzne. Koszt inwestycji:  
33 391,99 zł.

Odwodnienie boiska sportowego 
przy Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym

Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do 
skoku w dal przy Szkole Podstawowej
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• Przebudowa drogi gminnej Matysówka II Strona Łany 
W ramach prowadzonej inwestycji wykonano podbu-

dowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną, 
utwardzono pobocza oraz oczyszczono rowy przydroż-
ne. Prace wykonano na odcinku 110 mb. Koszt inwe-
stycji: 68 501,08 zł.

MATYSÓWKA - INWESTYCJE DROGOWE

MATYSÓWKA- INWESTYCJE LINIOWE
• Budowa wodociągu w Matysówce

Zrealizowane zadanie to część projektu pn. „Budo-
wa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym 
II etap oraz budowa wodociągu w Matysówce”, na któ-
re Gmina Tyczyn uzyskała dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ra-
mach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” w kwocie 2 424 379,00 zł.

• Oświetlenie drogi Matysówka II Strona Łany
Opracowano projekt techniczny oraz wykonano oświe-

tlenie drogi (2 lampy). Koszt inwestycji: 9 348,00 zł.

• Odbudowa drogi gminnej Matysówka cmentarz – Sło-
cina w miejscowości Matysówka

Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowa-
nia Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków             
klęsk żywiołowych w kwocie 150 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w latach 2011-2012. Zakres 
zadania obejmował budowę: dwóch zbiorników wody 
czystej o pojemności łącznej 200 m3 , trzech przepom-
powni wody, sieci wodociągowej Ø 40 mm do 160 mm 
o łącznej długości 18 500 mb, 200 sz. Przyłączy wodo-
ciągowych Ø 32 mm o łącznej długości 4550 mb. Koszt 
inwestycji: 2 557 941,43 zł. 

W 2013 roku ze środków budżetu Gminy Tyczyn  
wykonano przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40 i 50 
mm długości 641 mb. Koszt inwestycji: 47 314,18 zł.

MATYSÓWKA - INWESTYCJE KUBATUROWE
• Budowa szkolnego placu zabaw

Zakres prac obejmował: zaprojektowanie i wykona-
nie placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń 
zabawowych, wyrównaniem terenu i obsianiem trawą.
Koszt inwestycji: 22 410,60 zł.

• Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu  
Ludowego

Zadanie dofinansowane z Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w kwocie 10 000,00 zł.
W ramach realizacji zadania zamontowano klima-

tyzatory w trzech pomieszczeniach budynku Domu  
Ludowego w Matysówce: w dużej sali na piętrze, w sali 
ze sceną na parterze oraz w kuchni. Koszt inwestycji:  
21 894,00 zł.

• Osuszanie budynku Szkoły Podstawowej
Wdrożono system bezinwazyjnego osuszania AQU-

Zakres prac w ramach zadania: 
wykonanie robót pomiarowych, 
przygotowanie terenu pod budowę, 
przebudowa przepustów, wykonanie koryt i zagęszcze-
nie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łama-
nych, umocnienie rowów przydrożnych, wykonanie na-
wierzchni z betonu asfaltowego, oczyszczenie rowów 
przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów oraz 
wykonanie oznakowania pionowego. Koszt inwestycji: 
225 452,36 zł.
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TYCZYN - INWESTYCJE DROGOWE

APOL. Metoda polega na zablokowaniu procesu podcią-
gania kapilarnego przez zastosowanie urządzenia, któ-
re przetwarza pole magnetyczne ziemi i  w rezultacie 
wywołuje ruch wody w dół do gruntu. Badania trwa-
ją przez okres 3 lat, natomiast gwarancja obowiązu-
je przez okres 20 lat. Koszt inwestycji: 36 125,10 zł.

• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w kwocie 71 230,40 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano docieplenie 
ścian ze styropianu grubości 12 cm z wyprawą z tyn-
ku cienkowarstwowego mineralnego z malowaniem 
farbami silikatowymi, docieplenie cokołu ze styroduru 
grubości 5 cm z wyprawą z tynku cienkowarstwowe-
go mozaikowego, docieplenie stropu. Koszt inwestycji:  
138 613,10 zł.

• Przebudowa ul. Potoki w Tyczynie – Hermanowa  
Pańskie Pola

Wykonano przebudowę drogi polegającą na wy-
konaniu przepustów, podbudowy z kruszyw łama-
nych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu pobo-
czy oraz oczyszczenie rowów przydrożnych. Przebu-
dowa obejmowała odcinek 870 mb. Koszt inwestycji:  
437 410,34 zł.

• Przebudowa ul. Kameliowej
Wykonano regulację studzienek kanalizacji sanitarnej 

oraz utwardzono drogę kruszywem łamanym na odcin-
ku 270 mb. Koszt inwestycji: 31 152,50 zł.

• Przebudowa ul. Mokra Strona 
Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położo-

no masę bitumiczną na odcinku 610 mb, wykonano od-
wodnienia oraz zjazdy. Koszt inwestycji: 125 707,65 zł.

• Remont ul. Polnej 
Wykonano remont drogi kruszywem łamanym na od-

cinku 520 mb. Koszt inwestycji: 13 861,49 zł.

• Przebudowa chodnika przy ul. Wyzwolenia
Wykonana została przebudowa chodnika z kostki  

brukowej na odcinku 156 mb. Koszt inwestycji:  
36 169,61 zł. 

• Przebudowa ul. Grunwaldzkiej
Zadanie zrealizowano wspólnie z Zarządem Dróg  

Powiatowych w Rzeszowie. Położono masę bitumicz-
ną na długości 400 mb. Ułożono nowy chodnik z kost-
ki brukowej na długości 270 mb. Koszt inwestycji:  
300 000,00 zł.

• Modernizacja kładki pieszo - jezdnej w ciągu ul.  
Wyzwolenia

Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania 
Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 160 000,00 zł.

Wykonano wymianę nawierzchni betonowej kładki, 
wymieniono bariery ochronne, odnowiono filary, umoc-
niono skarpę płytami JOMBO, wykonano odwodnienie.
Koszt inwestycji: 232 518,47 zł.

Budowa szkolnego placu zabaw Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
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• Przebudowa ul. Tyczyn Mokra Strona – Kielnarowa
Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych na części 

drogi, położono masę bitumiczną, wykonano odwod-
nienie, utwardzono obustronnie pobocza. Przebudowa-
no odcinek 610 mb. Koszt inwestycji: 214 387,40 zł.

• Przebudowa ul. Potoki
Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych na części 

drogi, położono masę bitumiczną, wykonano odwod-
nienie, utwardzono obustronnie pobocza. Przebudowa-
no odcinek 564 mb. Koszt inwestycji: 228 111,37 zł.

• Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz  
z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej 
Kielnarowa Zawodzie

Inwestycja dofinansowana z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 w kwocie  
456 992,00 zł oraz przy pomocy finansowej Powiatu 
Rzeszowskiego w kwocie 228 496,00 zł.

Modernizacja kładki pieszo-jezdnej 
w ciągu ul. Wyzwolenia

Przebudowa ul. Tyczyn Mokra Strona – Kielnarowa

Przebudowa ul. PotokiPrzebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie wraz 
z budową chodnika oraz przebudowa drogi gminnej 

Kielnarowa Zawodzie

Zakres prac w ramach zadania: rozbiórki elemen-
tów dróg, wycinka drzew i krzewów, przebudowa prze-
pustów, wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej, 
studni rewizyjnych i przykanalików, budowa chodni-
ka, wykonanie nawierzchni asfaltowej, oczyszczenie  
rowów przydrożnych i przepustów, utwardzenie zjazdów,  
kanalizacja deszczowa, oznakowanie poziome i pio-
nowe. Koszt inwestycji: 978 997,63 zł.



13

• Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kazimierza Wielkie-
go i ul. Ogrodowej

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  
w kwocie 76 800,00 zł. 
W ramach realizacji zadania wykonano przebudo-

wę chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego na długości 
302 mb oraz przy ul. Ogrodowej na długości 180 mb.  
Zakres zrealizowanych prac: rozebranie starego chod-
nika z płytek betonowych i osadzenie nowych krawęż-
ników, wykonanie podbudowy pod chodnik, ułożenie 
kostki brukowej i uzupełnienie nawierzchni drogi masą 
bitumiczną. Koszt inwestycji: 120 441,91 zł. 

• Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Mickie-
wicza

W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe 
na odcinku 1350 mb, tj. od ulicy Leśnej do stacji tra-
fo przy ulicy Lasek. Postawiono 29 sztuk słupów oświe-
tleniowych wirowanych z lampami. Koszt inwestycji:  
92 489,64 zł.

• Przebudowa ulicy Stawowej
Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania 

Wojewody Podkarpackiego na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w kwocie 100 000,00 zł.

Przebudowa chodnika w ciągu 
ul. Kazimierza Wielkiego

 i ul. Ogrodowej

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje 
odcinek drogi głównej 280 mb oraz drogę boczną o dłu-
gości 100 mb.  Do wykonania: podbudowa z kruszyw 
łamanych, położenie masy  bitumicznej, wykonanie od-
wodnienia drogi. Termin realizacji – do końca września 
2014 r. Koszt inwestycji: 236 851,57 zł.

• Przebudowa drogi ul. Zagrody boczna
Zakres prac obejmował ułożenie krawężnika, wyko-

nanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie masy 
bitumicznej na odcinku 223 mb i szerokości 5 mb. 
Koszt inwestycji: 149 009,44 zł.

• Remont kładki na potoku Hermanówka przy ulicy  
Sadowej

Opracowano projekt techniczny, wykonano re-
mont kładki dla pieszych polegający na demontażu  
starej kładki i wykonaniu filarów pod trawerzy; włożono  
dylinę za mostem na bariery ochronne, wykonano  
obicia do kładki z płytek chodnikowych. Kwota inwesty-
cji: 14 765,92 zł.

• Remont parkingu przy ul. Mickiewicza
Wykonano profilowanie placu pod utwardzenie  

parkingu, ułożono podbudowę z kruszyw łamanych, 
ułożono krawężnik drogowy, zjazd wraz z przyczółkami 
i barierami ochronnymi, oczyszczono rów przydrożny.  
Powierzchnia parkingu – 18 arów. Kwota inwestycji:  
31 697,11 zł.

• Remont parkingu przy ul. Armii Krajowej
Wykonano profilowanie placu pod utwardzenie  

parkingu, ułożono podbudowę z kruszyw łamanych, 
ułożono krawężnik drogowy, zjazd wraz z przyczółka-
mi i barierami ochronnymi, oczyszczono rów przydroż-
ny. Powierzchnia parkingu – 20 arów. Kwota inwesty-
cji: 20 296,18 zł. 

Remont kładki na potoku Hermanówka 
przy ul. Sadowej

Remont parkingu przy ul. Mickiewicza

• Remont parkingu przy ul. Zagrody.
Rozburzono stare zabudowania, oczyszczono plac  

z istniejących zakrzewień, wykonano roboty ziem-
ne i wyprofilowano plac pod utwardzenie parkingu.  
Wykonano utwardzenie parkingu kruszywem łamanym, 
oczyszczono rów odwadniający. Powierzchnia parkingu 
– 4,43 ara. Kwota inwestycji: 21 854,81 zł.
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• Wodociąg Tyczyn Osiedle 600-lecia
Wykonano odcinek wodociągu z rur PE ø 900 mm  

długości 138 mb umożliwiający doprowadzenie wody 
do budynków poza istniejącą zwartą zabudową osiedla. 
Koszt inwestycji: 12 590,80 zł.

• Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Polna
Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur 

PVC Ø 200 mm o długości 181 mb. Wykonawcą robót 
było przedsiębiorstwo „AWERS” Sp. z o.o. ze Zgłob-
nia. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki udziałowi  
zainteresowanych mieszkańców z rejonu ul. Polnej, 

TYCZYN - INWESTYCJE LINIOWE
którzy wnieśli darowiznę w wysokości 50% wartości  
inwestycji. Koszt inwestycji: 21 690,58 zł.

• Budowa kanalizacji sanitarnej Tyczyn ul. Mickiewicza 
- Lasek

Opracowano kosztorys inwestorski na budowę  
odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Ogłoszo-
no przetarg i wybrano na wykonawcę przedsiębiorstwo 
„AWERS” Sp. z o.o. ze Zgłobnia. Zakres kanalizacji  
z rur PVC Ø 160÷200 mm o długości 400 mb. Zakoń-
czenie robót przewidziano na grudzień 2014 r. Koszt  
inwestycji: 63 000,00 zł.

• Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Tury-
stycznej w Tyczynie

Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007 – 2013 w kwocie w ramach osi priorytetowej  
6 Turystyka i kultura w kwocie 968 020,00 zł.

TYCZYN - INWESTYCJE KUBATUROWE

Przeprowadzono, pod ścisłym nadzorem konserwa-
torskim, adaptację budynku mocno zniszczonego spi-
chlerza dworskiego, z przełomu XVIII/XIX w., na po-
trzeby Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji 
Turystycznej w Tyczynie. Zakres prac w ramach zada-
nia: wykonanie instalacji elektrycznej; roboty budow-
lane – prace termomodernizacyjne związane z naprawą 
pokrycia dachowego oraz elementów konstrukcyjnych 
dachu, remont piwnic, wykonanie elewacji; roboty sa-
nitarne – wykonanie instalacji wod.-kan, CO, przyłącz 
sieci cieplnej; zakup wyposażenia niezbędnego do pro-
wadzenia działalności przez Centrum. Koszt inwestycji: 
1 376 463,04 zł. 

• Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
Szkoły Podstawowej

Przeprowadzono kapitalny remont instalacji central-
nego ogrzewania, nie wymienianej od początku istnie-
nia szkoły, polegający na kompleksowej wymianie in-
stalacji i grzejników. Koszt inwestycji: 131 893,48 zł.

• Plac zabaw przy Szkole Podstawowej
Obok Szkoły Podstawowej w Tyczynie wykonany  
został nowoczesny plac zabaw dla dzieci (ogródek jorda-
nowski). Ponadto systemem gospodarczym wykonano  
wiele prac remontowych i porządkowych, obejmujących 
między innymi remont ogrodzenia, rozbiórkę przesta-
rzałej toalety i wyrównanie terenu. Wykonano również 
ławki i stoliki oraz monitoring obiektu. Koszt inwesty-
cji: 109 298,09 zł.

• Prace remontowe w budynku zaplecza socjalnego - 
sanitariaty przy ogródku jordanowskim

Zakres prac obejmował wykonanie instalacji  
wodno-kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń w bu-
dynku socjalnym przy placu zabaw. Koszt inwestycji: 
19 640,46 zł.

• Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarcze-
go na budynek mieszkalny wraz z przebudową i wyko-
naniem wewnętrznych instalacji w Tyczynie

Inwestycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 88 963,55 zł.  

Budynek CDKiIT przed i po remoncie
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W ramach zadania gmina pozyskała 4 mieszkania so-
cjalne, w tym jedno przystosowane dla osoby niepełno-
sprawnej. Koszt inwestycji: 208 813,51 zł.

• Remont toalet, przebudowa ogrodzenia i wymiana 
bramy przy stadionie

Zakres prac obejmował remont istniejących toa-
let wraz z przebudową ogrodzenia i wymianą bramy 
wjazdowej przy stadionie w Tyczynie. Koszt inwestycji:  
94 786,04 zł.

• Osuszanie zabytkowego budynku dawnego magistra-
tu przy ulicy Rynek 24 w Tyczynie

Wdrożono system bezinwazyjnego osuszania AQU-
APOL. Metoda polega na zablokowaniu procesu podcią-
gania kapilarnego przez zastosowanie urządzenia, któ-
re przetwarza pole magnetyczne ziemi i  w rezultacie 
wywołuje ruch wody w dół do gruntu. Badania trwa-
ją przez okres 3 lat, natomiast gwarancja obowiązu-
je przez okres 20 lat. Koszt inwestycji: 24 403,20 zł.

• Remont schodów terenowych przy Szkole Podstawowej
 Prace polegały na wykonaniu podkładu pod istniejącą 
okładzinę z płyt granitowych oraz przełożenie chodni-
ka z kostki betonowej przy schodach. Koszt inwestycji: 
15 910,779 zł. 

• Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
Inwestycja dofinansowana przez Ministra Sportu i Tu-

rystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej w kwocie 480 000,00 zł.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej

Prace
 remontowe 
w budynku 
zaplecza 

socjalnego - 
sanitariaty 

przy ogródku
 jordanowskim

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego 
na budynek mieszkalny wraz z przebudową 

i wykonaniem wewnętrznych instalacji w Tyczynie

ruchowej; przebudowę infrastruktury towarzyszącej: 
wjazdu, drogi wewnętrznej, kanalizacji wewnętrznej  
i przełożenie kabla energetycznego. Koszt inwestycji:  
2 530 148,98 zł.

• Zakup stoisk handlowych do promocji produktów  
lokalnych dla Centrum Dziedzictwa Kulturowego i In-
formacji Turystycznej

Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia-
łania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla 
małych projektów w kwocie 15 872,00 zł. 

W ramach realizacji zadania zakupionych zostało  
8 szt. stoisk handlowych, które wykorzystywane będą 
przy okazji cyklicznych jarmarków lokalnych produk-
tów oraz imprez odbywających się przy CDKiIT. Koszt 
inwestycji: 24 403,20 zł. 

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa Szkoły  
Podstawowej w Tyczynie o salę gimnastyczną wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą:  
dobudowę nowego budynku mieszczącego salę gimna-
styczną wraz z zapleczem socjalno-szatniowym; prze-
budowę i remont części istniejącego budynku i prze-
znaczenie dotychczasowej sali na salę rehabilitacji  

• Budowa oświetlenia boiska oraz montaż instalacji 
alarmowej na stadionie

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji 
projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 
dostawę i montaż ośmiu słupów rurowych ocynkowa-
nych wraz z fundamentami prefabrykowanymi i ośmio-
ma lampami halogenowo – sodowym oraz ułożenie  
kabla energetycznego policznikowego w rurze ochron-
nej. Wykonano także instalację alarmową. Koszt inwe-
stycji: 11 943,14 zł.

• Remont garażu dwustanowiskowego OSP
Wykonano remont instalacji elektrycznej, wodno-ka-

nalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania; wykonano 
posadzki, okładziny ścienne z płytek ceramicznych i po-
malowano ściany. Dodatkowo wyremontowano świetli-
cę. Koszt inwestycji: 27 176,23 zł.

• Remont zewnętrzny budynku Urzędu Miejskiego
W ramach zadania wykonano remont kominów nad 

dachem budynku, remont pokrycia dachu oraz ogro-
dzenie agregatu prądotwórczego. Dodatkowo utwar-
dzono parking i wymalowano linie. Koszt inwestycji:  
45 991,10 zł + parking.

• Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyle-
głymi uliczkami

Wykonano kompletną dokumentację techniczną oraz 
uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono nakłady 
na kwotę 182 643,70 zł. 
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Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

 Remont schodów terenowych 
przy Szkole Podstawowej

Zakup stoisk handlowych do promocji produktów 
lokalnych dla Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

i Informacji Turystycznej

Remont 
garażu 

dwustano-
wiskowego 

OSP

Budowa oświetlenia boiska 
oraz montaż instalacji 

alarmowej na stadionie

Ogrodzenie agregatu prądotwórczego 
przy Urzędzie Miejskim w Tyczynie

Opracował Urząd Miejski w Tyczynie


