
 
INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2011 R. 

 

 

 

INWESTYCJE LINIOWE  
 

Wodociąg Borek Stary    

Opracowano projekt prac geologicznych dla potrzeb ujęcia wody w Borku Starym. Kwota - 

6.519,00 zł. 

 

Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola – Babi Dół 

Wykonano operat szacunkowy wartości działki nr 1233/2 w Tyczynie pod przepompownię 

wody, opracowano mapy do celów projektowych. Kwota - 44.210,58 zł.  

 

Wodociąg Kielnarowa Wólka 

Wykonano trzy odwierty i dokumentacje: geotechniczną i hydrogeologiczną, uzgodniono 

projekt w ZUDP, zaktualizowano mapę do celów projektowych, zakończono opracowanie 

dokumentacji projektowej wodociągu. Kwota - 41.244,56 zł.  

 

Wodociąg Matysówka 

Wykonano 16 km wodociągu, dokonano wyceny działki pod przepompownię, zapis 

elektroniczny dokumentacji projektowej, zaktualizowanie kosztorysu dla potrzeb przetargu, 

zakupiono działkę pod przepompownię wody P-2. Zadanie realizowane w ramach projektu 

PROW kwota - 1.349.877,01 zł, środki własne 46.613,05 zł. 

 

Wodociąg Tyczyn Osiedle 600-lecia 

Wykonano odcinek wodociągu z rur PE Ø 90 mm długości 138 mb umożliwiający 

doprowadzenie wody do projektowanych budynków poza istniejącą zwartą zabudową osiedla. 

Kwota - 12.590,80 zł. 

 

Kanalizacja sanitarna Borek Stary - Tyczyn 

Opracowano kosztorys inwestorski do wniosku o dofinansowanie z PROW, wykonano kopie 

map projektowych. Kwota - 1.681,96 zł. 

 

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary etap II 

Wykonano: kolektory grawitacyjne dł. 27 050 mb, przyłącza domowe dł. 1 581 mb, kolektory 

tłoczne dł. 2 421 mb, 4 komplety przepompowni ścieków, wykupiono działki pod dwie 

przepompownie ścieków. Kwota - 415.325,29 zł. 

 

Kanalizacja sanitarna Matysówka 

Opracowano projekt budowlany przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym i zasilaniem 

energetycznym. Kwota - 5.546,00 zł. 

 



Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza Lasek 

Opracowano projekt budowlany, dokumentację hydrogeologiczną, uzyskano decyzję  

o oddziaływaniu inwestycji na środowisko naturalne. Kwota - 15.709,00 zł. 

 

 

 

INWESTYCJE DROGOWE  
 

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 3393 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy  

z kruszyw łamanych, przepustów pod drogą 2 x 2000 1 szt., Ø 600 3 szt., rowów 

odwadniających, zjazdów do pól i posesji, chodnika, oświetlenia, położeniu masy bitumicznej, 

utwardzeniu obustronnych poboczy, założeniu barier ochronnych. Kwota - 2.143.085,46 zł,  

w tym środki z programu PROW  2.125.816,25 zł.  

 

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Łazy 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1816 mb polegającą na: przebudowie przepustów pod 

drogą, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu 

obustronnych poboczy, wykonaniu: zjazdów do pól i posesji, rowów odwadniających, chodnika 

i oświetlenia na części drogi, barier ochronnych, mijanek. Kwota - 1.033.267,67 zł, w tym 

dofinansowanie 498.900,00 zł. 

 

Przebudowa drogi Kielnarowa Obszary Wólka 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 500 mb polegającą na: przebudowie przepustów pod 

drogą, wykonaniu rowu odwadniającego, profilowaniu koryta drogi, utwardzeniu łupkiem, 

żwirem i klińcem, założeniu zjazdów do pól, założeniu trzech zwrotów. Kwota - 48.567,64 zł.  

 

Przebudowa drogi Kielnarowa Wólka 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 230 mb polegającą na wykonaniu: przepustów pod 

drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu 

obustronnych poboczy, zjazdów do pól i posesji, oczyszczeniu rowów przydrożnych. Kwota - 

122.248,17 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej Matysówka II Strona Łany 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 110 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy  

z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu poboczy, oczyszczeniu rowów 

przydrożnych, wykonaniu odwodnienia drogi. Kwota - 118.192,81 zł. 

 

Przebudowa ul. Kameliowej 

Wykonano przebudowę na odcinku 239 mb polegającą na utwardzeniu drogi tłuczniem  

i klińcem. Kwota - 28.984,95 zł. 

 

Przebudowa ul. Mokra Strona boczna 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 170 mb polegającą na: wykonaniu przepustów pod 

drogą, podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, zjazdów, umocnieniu 

dna i skarp rowu, umocnieniu obustronnych poboczy. Kwota - 125.707,65 zł. 

 

Przebudowa ul. Potoki – Pańskie Pola 



Wykonano przebudowę drogi na odcinku 850 mb polegającą na: wykonaniu przepustów pod 

drogą, podbudowy, położeniu masy bitumicznej, oczyszczeniu rowów, zjazdów, utwardzeniu 

obustronnych poboczy. Kwota - 437.410,34 zł. 

 

Przebudowa drogi powiatowej ul. Grunwaldzkiej w Tyczynie 

W ramach przebudowy drogi położono masę bitumiczną na odcinku od gimnazjum do pomnika 

Grunwaldu oraz chodnik wraz z regulacją studzienek. Udzielono pomocy finansowej 

Powiatowi Rzeszowskiemu w kwocie - 150.000,00 zł.  

Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Rzeszów – Dylągówka Nr 878 w Kielnarowej 

Wykonano chodnik na odcinku 476,4 mb. Udzielono pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu w kwocie - 200.000,00 zł.  

 

Budowa oświetlenia drogowego Borek Stary - Zawodzie 

Zakres prac obejmował budowę oświetlenia na odcinku 1435 mb z podwieszeniem 21 szt. lamp 

oświetleniowych. Kwota - 52.233,74 zł. 

 

 

 

INWESTYCJE KUBATUROWE  
 

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 

Wykonano: chodnik, remont ogrodzenia polegający na naprawie i odmalowaniu bram, słupków 

ogrodzeniowych i siatki od strony północnej oraz wymianie siatki ogrodzeniowej z trzech 

pozostałych stron, rozbiórkę toalety murowanej, niwelację terenu i wyrównanie dowiezionej 

ziemi, remont dachu  i ścian zewnętrznych budynku socjalno-sanitarnego, ławki, stoliki, 

monitoring. Kwota - 60.177,18 zł. 

 

Modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Tyczynie  

Wykonano przebudowę istniejącej instalacji c.o. Kwota - 165.652,82 zł. 

 

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP w Tyczynie 

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, mapy do celów projektowych, ekspertyzę 

geologiczną, projekt budowlany. Kwota – 69.158,73 zł. 

 

Rewitalizacja płyty Rynku w Tyczynie wraz z przyległymi uliczkami 

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano podział czterech działek,  

złożono dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota - 173.064,00 zł. 

 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie 

Zakres prac obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego, wykonanie robót budowlano montażowych, remontowych i wykończeniowych 

oraz izolacyjnych budynku, wykonanie wewnętrznych instalacji: wod.-kan. c.o. wewnętrznej 

instalacji gazowej, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, przyłączy, utwardzenie placu  

z dojściami, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w meble, urządzenia, sprzęt p.poż., 

wykonanie kominka, monitoringu. Kwota - 1.326.012,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

Unii  Europejskiej w ramach RPOWP 926.710,39 zł. 

 

Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Starym 

Wykonano: drenaż boiska, boisko do piłki nożnej o wymiarach 100 m x 55 m, boisko do 

koszykówki o wymiarach 30 m x 16 m, plac zabaw dla dzieci o wymiarach 13 m x 11 m, 



parking dla samochodów osobowych 10 stanowisk o wymiarach 16,10 m x 6 m, chodnik  

639 m2, umocnienie skarpy płytami „Jumbo”, balustrady schodowe, ogrodzenie panelowe. 

Kwota - 62.084,42 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 16.320,00 zł.  

 


