
 
INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2012 R. 

 

 

 

INWESTYCJE LINIOWE  
 

Wodociąg Hermanowa - Czerwonki 

Wykonano: sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm dł. 717 mb, PE Ø 40 mm dł. 18 mb,  PE Ø 

90 mm dł. 45 mb, przyłącza z rur PE Ø 40 mm dł. 134 mb. Kwota - 71.675,74 zł.  

 

Wodociąg Hermanowa Pańskie Pola  

Wykonano: sieć wodociągową z rur PE Ø 50 do 110 mm dł. 3 920 mb, przyłącza domowe  

z rur PE Ø 40 mm dł. 690 mb do 25 budynków, przepompownię wody z zasilaniem 

energetycznym i ogrodzeniem, zbiornik na wodę czystą o poj. 20,0 m3 1 kpl. Kwota -  

24.773,10 zł. 

 

Wodociąg Matysówka 

Wykonano: sieć wodociągową z rur Ø 40 do 160 mm dł. 18 500 mb, przyłącza wodociągowe 

z rur PE Ø 32 mm dł. 4 550 mb w ilości 200 szt., przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej 

kolidującej z pompownią wody P-1, przepompownie wody P-1 i P-2 wraz z zasilaniem 

energetycznym i ogrodzeniem, zbiorniki żelbetowe na wodę czystą o poj. 100 m3 każdy 2 szt.  

Kwota - 1.305.802,86 zł, w tym wydatki w ramach projektu 1.105.269,61 zł. 

 

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary etap II 

Opracowano kosztorys inwestorski, operat wodno-prawny, wykonano przyłącz do budynku 

OSP. Kwota - 116.006,42 zł. 

 

 

INWESTYCJE DROGOWE  
 

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Góra 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 530 mb polegającą na: przebudowie 3 przepustów 

pod drogą, zjazdów do posesji, wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, odwodnienia, 

położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy. Kwota - 205.075,40 zł.  

 

Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Pańskie Pola 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 450 mb polegającą na: oczyszczeniu rowów 

odwadniających, przepustów i zjazdów, utwardzeniu obustronnych poboczy, wykonaniu  

podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej. Kwota - 166.107,79 zł. 

 

 

 



Wymiana trzech wiat przystankowych w Hermanowej  

Wykonano demontaż istniejących wiat o konstrukcji stalowej oraz rozbiórkę istniejących 

fundamentów, zamontowano nowe typy wiat, ułożono kostkę brukową,  Kwota - 19.350,85 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa – Matysówka  

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 2230 mb polegającą na: utwardzeniu obustronnych 

poboczy (podbudowa z kruszyw łamanych gr. 30 cm x 50 cm, skropienie nawierzchni emulsją 

asfaltową), przebudowie 3 przepustów pod drogą, oczyszczeniu rowów przydrożnych oraz 

zjazdów. Kwota - 203.841,05 zł, w tym środki powodziowe - 150.000,00 zł. 

 

Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa - Wólka 

Wykonano przebudowę polegającą na: położeniu masy bitumicznej, wykonaniu podbudowy  

z kruszyw łamanych, zjazdu do działki, utwardzeniu pobocza, położeniu korytek ściekowych, 

umocnieniu skarpy dł. 120 mb. Kwota - 75.888,17 zł, w tym środki powodziowe 40.000,00 zł. 

       

Przebudowa ul. Mokra Strona – Kielnarowa Mokra Strona. 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 610 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy  

z kruszyw łamanych na części drogi, odwodnienia, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu 

obustronnych poboczy. Kwota - 214.387,40 zł. 

 

Przebudowa ul. Zagrody w Tyczynie  

Kwota - 10.500,51 zł. 

 

Przebudowa ul. Potoki 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 564 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy  

z kruszyw łamanych na części drogi, odwodnienia, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu 

obustronnych poboczy. Kwota - 228.111,37 zł. 

 

Przebudowa ul. Potoki Boczna 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 120 mb polegającą na: wycięciu krzewów w ciągu 

wytyczonej drogi, wykonaniu prac ziemnych, przepustu Ø 500 pod drogą, rowu 

odwadniającego, utwardzeniu łupkiem. Kwota - 22.899,37 zł. 

 

Budowa chodnika przy drodze Nr 878 Rzeszów – Dylągówka  

Udzielono pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu w kwocie - 150.000.00 zł. 

 

Oświetlenie drogi Matysówka II Strona Łany 

Wykonano dwie lampy oświetleniowe. Kwota - 9.348,00 zł. 

 

Oświetlenie ul. Zagrody w Tyczynie 

Wykonano oświetlenie ul. Zagrody boczna. Kwota - 3.690,00 zł. 

 

 

 

INWESTYCJE KUBATUROWE  
 

Remont pomieszczeń socjalnych na poddaszu w budynku Ośrodka Zdrowia w Borku Starym 

Zakres prac obejmowała: roboty rozbiórkowe, malarskie, posadzkowe, instalacyjne wod-kan, 

c.o., elektryczne, montaż ścianek G-K, drzwi, urządzeń sanitarnych. Kwota - 82.527,43 zł. 

 



Ośrodek Zdrowia w Borku Starym (mieszkania socjalne) 

Dokonano opłaty za zwiększenie mocy energii elektrycznej. Kwota - 2.648,31 zł. 

 

Przebudowa Domu Ludowego w Borku Starym 

Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej inwentaryzacyjnej. Kwota - 

14.760,00 zł.  

 

Budynek Domu Nauczyciela w Hermanowej 

Zakres prac obejmował: remont pomieszczeń na parterze budynku w zakresie instalacji 

sanitarnych i elektrycznych, uzupełnienie tynków, okładzin ściennych, wymianę skrzydeł 

drzwiowych, wymianę wykładziny posadzkowej oraz wykonanie posadzek z płytek, 

malowanie, wykonanie wentylacji, wymianę zaworów grzejnikowych w całym budynku. 

Kwota – 29.964,87 zł.  

 

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Hermanowej Czerwonkach 

Opracowano dokumentację projektową, mapy, dokumenty formalno-prawne. Kwota - 

71.755,62 zł.  

 

Budowa boisk przy Szkole Podstawowej w Hermanowej  

Zakres prac obejmował wykonanie: boiska i bieżni o nawierzchni trawiastej, wyposażenie  

w sprzęt sportowy oraz piłkochwyty wysokości 8 m, boiska z kostki poliuretanowej. Kwota - 

129.071,76 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 30.000,00 zł. 

 

Projekt budynku dla potrzeb sportu w Hermanowej  

Kwota - 4.514,00 zł.  

 

Budynek Domu Nauczyciela w Kielnarowej (mieszkania socjalne) 

Zakres prac obejmował: wykonanie remontu komina, instalacji sanitarnych, uzupełnienie 

tynków, malowanie, montaż okien PCV. Kwota - 17.115,61 zł. 

 

Remont Remizy OSP w Kielnarowej  

Zakres prac obejmował: remont instalacji c.o., dostawę i montaż bramy garażowej, wykonanie 

posadzki, zakup płytek. Kwota - 29.990,42 zł. 

 

Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Kielnarowej 

Zakres prac obejmował: wykonanie pokrycia dachu, wymianę obróbek, remont kominów, 

wymianę okien i drzwi, roboty budowlane wykończeniowe, docieplenie całego budynku wraz 

z wyprawą elewacyjną i odbojówką, przebudowę schodów głównych wraz z pochylnią dla 

niepełnosprawnych. Kwota - 598.977,17 zł. 

 

Remont budynku ul. Św. Krzyża  

Zakres prac obejmował: wykonanie: instalacji sanitarnej, elektrycznej, uzupełnienie tynków, 

okładzin ściennych, wymianę skrzydeł drzwiowych, wymianę wykładziny posadzkowej, 

posadzki z płytek, malowanie, wymianę 6 okien, remont komina c.o. Kwota - 13.545,39 zł. 

 

Remont budynku ul. Kościuszki 6 

Zakres prac obejmował: remont instalacji sanitarnych, elektrycznych, wymianę ścianek 

działowych, drzwi wewnętrznych, uzupełnienie tynków, okładzin ściennych, malowanie oraz  

wymianę zaworu przy kotle c.o. Kwota - 5.793,26 zł. 



 

Mieszkanie socjalne w Tyczynie, ul. Rynek 24 

Zakres prac obejmował: wymianę drzwi zewnętrznych, naprawę murku przy schodach 

wejściowych. Kwota - 2.714,99 zł. 

 

Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Grunwaldzka 58  

Zakres prac obejmował wykonanie rozbiórki budynku o konstrukcji drewnianej. Kwota - 

9.000,00 zł.  

 

Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne  

W ramach zadania gmina pozyskała 4 mieszkania socjalne, w tym jedno przystosowane dla 

osoby niepełnosprawnej. Kwota - 208.813,51 zł, w tym dofinansowane z Banku Gospodarki 

Krajowej 88.963,55 zł. 

 

Place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Matysówce, Kielnarowej i Borku Starym 

Zakres prac obejmował: zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw, dostawę i montaż 

urządzeń zabawowych, wyrównanie terenu i obsianie trawą. Kwotę - 82.883,55 zł. 

 

Budynek socjalno-sanitarny na placu zabaw (Ogródek Jordanowski) przy Szkole Podstawowej  

w Tyczynie  

Zakres prac obejmował wykonanie remontu polegającego na: wymianie okien i drzwi, 

wykonaniu posadzek i instalacji sanitarnej z montażem urządzeń sanitarnych, remont instalacji 

elektrycznych, naprawę dachu z wymianą rynien, naprawę i malowanie elewacji oraz 

malowanie pomieszczeń, wykonanie przyłącza sanitarnego i przyłącza wody. Kwota - 

19.640,46 zł. 

 

Rozbudowa i dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Tyczynie      

Zakres prac obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty ogólnobudowlane 

(wykonanie fundamentów i ścian). Kwota - 325.205,36 zł.  

 

Rozbudowa Gimnazjum w Tyczynie  

Opracowano projekt zamienny na łącznik i segment żywienia. Kwota - 95.961,21 zł. 

 

Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie 

Wykonano wymianę kotła c.o. wraz z niezbędnym osprzętem. Kwota - 44.774,50 zł.   

 

Rewitalizacja Rynku w Tyczynie  

Opracowano dokumentację projektową. Kwota - 74.880,75 zł.  

 

Budowa toalet na stadionie w Tyczynie 

Zakres prac obejmował: wykonanie robót remontowych (wymiana pokrycia dachowego, 

wymiana ścianek działowych, posadzek, tynków, naświetleń, drzwi, okładzin ściennych, 

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych), przebudowę fragmentu 

ogrodzenia na bramę z bramką od strony toalet, wykonanie przyłącza wody i kanalizacji 

sanitarnej, przebudowę bramy (główne wejście). Kwota - 77.086,04 zł. 

 

 


