INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2014 R.

INWESTYCJE LINIOWE
Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do budynku magazynowo-socjalnego w Borku
Starym
Wykonano przyłącza z rur PE  40 mm, długości 75 mb i PVC  160 mm, długości 92 mb.
Kwota - 22.129,39 zł.
Wodociąg Hermanowa Czerwonki
Wykonano wodociąg z rur PE  od 90 do  50 mm dł. 1806 mb, przyłącza wodociągowe PE
 40 mm dł. 461 mb do 17 budynków. Kwota – 141.137,23 zł.
Wodociąg Kielnarowa Wólka
Wykonano wodociąg z rur PE  90 mm, długości 140 mb i PE  40 mm, długości 5,0 mb.
Kwota - 12.099,61 zł.
Wodociąg Tyczyn, ul. Potoki
Opracowano dokumentację projektową sieci dla działek przy ul. Potoki, uzyskano pozwolenie
na budowę. Kwota - 6.955,59 zł.
Kanalizacja sanitarna Kielnarowa - Borek Stary
Zakończono rozpoczęta w 2013 r. budowę kanalizacji z rur PVC  200 mm, długości 62 mb
i PVC  160 mm, długości 286 mb oraz przyłącza z rur PVC  160mm, długości 188 mb.
Podłączono do kanalizacji łącznie 37 budynków. Kwota - 61.629,79 zł.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza - Lasek
Wykonano sieć kanalizacyjną z rur PVC  200 mm, długości 409 mb. Kwota - 62.301,27 zł.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Potoki
Opracowano dokumentację projektową sieci dla działek przy ul. Potoki, uzyskano pozwolenie
na budowę. Kwota - 6.665,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE
Remont drogi gminnej Borek Stary Pustki
Wykonano: profilowanie drogi koparko-spycharką, zakupiono kręgi betonowe, przebudowano
przepusty pod drogą i zjazdy 70 mb, oczyszczono rowy przydrożne 1020 mb, utwardzono drogę
tłuczniem i klińcem 138 m3. Kwota - 30.000,00 zł.
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Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Borek Stary Zawodzie
Wykonano przebudowę przepustu polegającą na: wymianie kręgów betonowych z  500 na
 1000, wykonaniu przyczółków betonowych, umocnieniu skarp i wlotów o dł. 7 mb. Kwota
– 34.165,09 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Rzeszów – Dylągówka w Borku Starym
Budowa obejmowała odcinek o długości 544 mb z kostki brukowej strona lewa. Kwota 539.861,93 zł, w tym dotacja gminy - 290.000,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Grunwald Łącznik
Wykonano podbudowę z kruszyw łamanych, położono masę bitumiczną 4+3 cm, ułożono
korytka ściekowe 50x50 przejazdowe, utwardzono jednostronne pobocza na odcinku 157 mb.
Kwota - 68.825,75 zł.
Przebudowa dojazdu i placu przy Szkole Podstawowej w Hermanowej
Wykonano: regulację studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z jej oczyszczeniem,
wyprofilowanie i wzmocnienie podbudowy, ułożono krawężniki 84 mb, obrzeża 36 mb, kostkę
brukową 457 m2, parking z kostki brukowej 70 m2, fundament pod bramę wjazdową, chodnik
od drogi powiatowej do bramy wjazdowej, wzmocniono skarpę płytami „Jumbo”, położono
masę bitumiczną. Kwota - 73.626,74 zł.
Przebudowa drogi gminnej Nr 108922R w Kielnarowej
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 342 mb polegająca na: wykonaniu podbudowy
z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, oczyszczeniu rowów przydrożnych,
zjazdów wraz z ułożeniem przyczółków betonowych, ułożeniu korytek ściekowych na dnie
rowu, umocnieniu skarpy rowu płytami „Jumbo”, utwardzeniu obustronnych poboczy Kwota 185.344,81 zł, w tym: środki powodziowe 134.479,00 zł.
Przebudowa ul. Zagrody boczna w Tyczynie
Wykonano: wzmocnienie gruntu na odcinku 30 mb, podbudowę z kruszyw łamanych, studnię
rewizyjną, ułożono krawężnik drogowy, położono masę bitumiczną 4+3 cm, oczyszczono:
przepust, rów przydrożny, zjazdy na odcinku 223 mb x 5 mb. Kwota - 149.009,44 zł.
Przebudowa drogi gminnej Nr 108970R, ul. Stawowa w Tyczynie
Wykonano przebudowę drogi na odcinku 280 mb i sięgaczy o dł. 100 mb polegającą na:
przebudowie przepustu pod drogą, zjazdów na rowie melioracyjnym oraz rowie przydrożnym,
wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej 4+3 cm, utwardzeniu
obustronnych poboczy, oczyszczeniu rowów przydrożnych. Kwota - 240.050,18 zł, w tym
środki powodziowe 100.000,00 zł.
Remont kładki dla pieszych na potoku Hermanówka przy ul. Sadowej w Tyczynie
Wykonano remont kładki dla pieszych polegający na: wymianie dwóch trawerz stalowych 6 m,
przyczółków betonowych na posadowienie trawerz, zamontowaniu poręczy, ułożeniu płytek
chodnikowych przy dojściu do kładki. Kwota - 14.817,07 zł.
Umocnienie skarpy rowu przydrożnego przy ul. Łazy w Tyczynie
Dla zmniejszenia prędkości płynącej podczas opadów wody wykonano na dnie rowu
kaskadowo cztery kosze siatkowo-kamienne, skarpę i przeciwskarpę rowu umocniono opaską
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kamienno-siatkową, wolne przestrzenie między kamieniami wypełniono zaprawą cementową.
Kwota - 37.154,71 zł.
Remont ul. Słowackiego w Tyczynie
Wykonano remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy polegający na: wymianie 2 studzienek,
ułożeniu nowych rur kanalizacji deszczowej  200 mm, zasypaniu i zagęszczeniu wykopu,
wykonaniu stabilizacji z tłucznia, położeniu masy bitumicznej na długości 40 mb x 1 m. Kwota
- 16.174,50 zł.
Przebudowa oświetlenia drogowego Hermanowa Gajówka
Podwieszono 3 lampy oświetleniowe i kabel energetyczny o długości 150 mb. Kwota –
9.299,99 zł.
Przebudowa oświetlenia drogowego Hermanowa Przylasek
Postawiono 2 słupy energetyczne, podwieszono kabel na długości 250 mb i 4 lampy
oświetleniowe, zamontowano sterowanie. Kwota – 16.762,90 zł.
Przebudowa oświetlenia drogowego Hermanowa Kościół boczna
Podwieszono 180 mb kabla energetycznego i 2 lampy oświetleniowe. Kwota – 3.321,00 zł.
Budowa Oświetlenia drogowego ul. Mickiewicza w Tyczynie
Wykonano oświetlenie drogowe, wbudowano 29 szt. słupów energetycznych, podwieszono
kabel na długości 1191 mb i 29 szt. lamp oświetleniowych, zamontowano sterowanie. Kwota –
13.995,26 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Budynek socjalno-sportowy w Borku Starym
Wykonano przyłącz wody, remont toalet i kominów. Kwota - 8.816,20 zł.
Boisko sportowe w Borku Starym
Wykonano odwodnienie boiska. Kwota - 4.000,00 zł.
Rozbudowa garażu OSP w Hermanowej
Wykonano: strop drewniany nad piętrem, instalację elektryczną i odgromową, przyłącze
kanalizacji sanitarnej, instalację wod. kan. i c.o., docieplenie ścian z parapetami zewnętrznymi
i zadaszeniem nad bramami wjazdowymi, utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz część
robót wykończeniowych obejmujących okładziny z płytek. Kwota - 209.990,22 zł.
Zabezpieczenie skarpy przy boisku Szkoły Podstawowej w Hermanowej.
Zabezpieczenie obejmowało montaż korytek ściekowych betonowych oraz ułożenie płyt
betonowych ażurowych na skarpie przy boisku. Kwota - 11.688,40 zł.
Budynek socjalno-sportowy w Hermanowej
Wykonano zasilanie elektryczne i przyłącz energii. Kwota - 3.418,10 zł.
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Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej.
Zakres prac obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 x 43 m i nawierzchni
z kostki gumowej z piłkochwytami h-80 m oraz skoczni do skoku w dal z rozbiegiem
o wymiarach 1,5 x 33 m z nawierzchni z kostki gumowej i zeskokiem o wymiarach 3 x 8 m
wykonanym jako dół wypełniony piskiem. Kwota – 172.487,75 zł.
Boisko trawiaste wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej.
Zakres prac obejmował: niwelację terenu, wykonanie drenażu, dostarczenie ziemi urodzajnej
z wyrównaniem i zagęszczeniem, wykonanie ogrodzenia z dwóch stron. Kwota - 33.859,61 zł.
Budynek Szkoły Podstawowej w Kielnarowej
Wykonano odwodnienie budynku. Kwota - 32.673,79 zł.
Budynek Szkoły Podstawowej w Matysówce.
Wykonano termomodernizację budynku szkoły polegającą na: docieplenie ścian z wyprawą
elewacyjną i docieplenie stropu z wykonaniem pomostów z płyty OSB. Kwota - 140.654,72 zł,
w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW - 71.230,40 zł.
Remont kamienicy Tyczyn, ul. Rynek 3
Zakres prac obejmował: naprawę tynków, wymianę rynien i rur spustowych, odmalowanie
elewacji, malowanie balustrad, metalowej ślusarki i krat okiennych. Kwota - 19.038,49 zł.
Przebudowa zabytkowego budynku dawnego Urzędu w Tyczynie, ul. Rynek 24
Zakres prac obejmował: wymianę pokrycia dachowego wraz z ołaceniem, wymianę rynien i rur
spustowych, remont konstrukcji dachowej oraz ściany ogniowej i kominów. Kwota 49.887,73 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW 2007 – 2013 - 25.000,00 zł.
Przebudowa i rozbudowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego wraz z zapleczem szatniowosanitarnym przy Szkole Podstawowej w Tyczynie.
Zakres prac obejmował: przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego, wzmocnienie
i ocieplenie dachu nad dotychczasową salą gimnastyczną, pokrycie dachu, wykonanie instalacji
sanitarnej i elektrycznej, przebudowę fragmentu kanalizacji deszczowej, wykonanie tynków,
malowanie, montaż ślusarki drzwiowej i okiennej, malowanie pomieszczeń, układanie płytek,
przebudowę istniejącego wjazdu z ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowę fragmentu drogi
wewnętrznej, wykonanie ocieplenia i wyprawę elewacji. Kwota – 1.427.977,00 zł.
Remont garażu OSP w Tyczynie
Wykonano: remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., posadzki, okładziny
ścienne z płytek ceramicznych, malowanie i inne prace towarzyszące. Kwota - 22.176,23 zł.
Stadion w Tyczynie
Zakupiono 285 szt. krzeseł stadionowych wraz z elementami montażowymi. Kwota 20.000,00 zł.
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