INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2010 R.

INWESTYCJE LINIOWE
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Borek Stary
Zakupiono zbiornik na wodę czystą o pojemności 20 m3, zamontowano przewody dł. 56 mb
łączące zbiornik z SUW. Kwota - 40.220,70 zł.
Wodociąg Hermanowa Czerwonki II
Opracowano dokumentację projektową z przyłączami do budynków, przeprowadzono badania
archeologiczne po trasie projektowanego wodociągu. Kwota - 22.794,60 zł.
Wodociąg Kielnarowa Wólka
Opracowano dokumentację projektową wodociągu z przepompownią wody i przyłączami do
22 budynków, zakupiono kopie map ewidencyjnych i zasadniczych terenu objętego projektem.
Kwota - 25.000,00 zł.
Wodociąg Kielnarowa Zawodzie II
Wykonano roboty uzupełniające na odcinku wodociągu o dł. 139 mb oraz przebudowano
istniejący wodociąg na dł. 215 mb. Kwota - 130.923,77 zł.
Wodociąg Matysówka
Przygotowano działkę pod budowę zbiorników wody czystej oraz przepompownię wody.
Kwota - 1.949,24 zł.
Wodociąg Tyczyn, ul. Potoki
Opracowano dokumentację projektową i wykonano wodociąg z rur PE dł. 440 mb. Kwota 36.211,64 zł.
Kanalizacja sanitarna Hermanowa Pańskie Pola
Opracowano dokumentację projektową odcinka kanalizacji PVC Ø 200 mm, wykonano
odcinek kanalizacji sanitarnej dł. 86 mb. Kwota - 9.899,22 zł.
Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary
Wykonano: kolektory PVC Ø 200 mm i 160 mm o dł. 9981 mb, 4 kpl przepompowni ścieków,
przykanaliki PVC Ø 160 mm dł. 67 mb do czterech budynków, podział działek pod
przepompownie ścieków 3 kpl. Kwota – 1.640.715,78 zł. Zadanie współfinansowane ze
środków PROW 2007 – 2013.

Kanalizacja sanitarna Matysówka
Usunięto awarię kanalizacji sanitarnej spowodowaną osunięciem się ziemi i ułożono kolektor
tłoczny z rur PE Ø 63 mm dł. 168 mb. Kwota - 5.398,97 zł.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza
Wykonano 960 mb kanalizacji i 9 przykanalików. Kwota - 152.313,02 zł.
Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Mickiewicza Lasek
Opracowano projekt kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i 27 przyłączami do
budynków. Kwota - 29.929,34 zł.
Oczyszczalnia ścieków Tyczyn
Wykonano odcinek wodociągu PE Ø 110 mm dł. 68 mb. Kwota - 5.055,46 zł.

INWESTYCJE DROGOWE
Przebudowa drogi gminnej Hermanowa Czerwonki
Opracowano projekt zamienny dla odcinka o dł. 3393 mb uwzględniający budowę chodnika,
barier drogowych, oznakowania, oświetlenia drogowego, przebudowę drogi. Utwardzono
drogę kruszywem łamanym. Kwota - 9.998,74 zł.
Przebudowa drogi Hermanowa Łazy Leśniczówka
Opracowano projekt techniczny. Kwota - 46.400,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej Kielnarowa-Tyczyn-Matysówka
Wykonano: podbudowę z kruszyw łamanych, pobocza, rowy odwadniające na odcinku 3700
mb, 11 mijanek, oświetlanie drogowe na odcinku 200 mb, chodnik na odcinku 60 mb, położono
masę bitumiczną. Kwota - 2.332.198,34 zł. Zadanie dofinansowane w 50% z Budżetu Państwa
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011.
Droga wojewódzka Nr 878 Rzeszów - Dylągówka
Opracowano mapy do celów projektowych budowy chodnika na odcinku od drogi powiatowej
Borek Stary Klasztor do drogi powiatowej Borek Stary Błażowa. Opracowano projekt
techniczny na budowę chodnika w Kielnarowej na dł. 850 mb. Opracowano projekt zmiany
organizacji ruchu i wykonano przejście dla pieszych przy ul. Armii Krajowej w Tyczynie.
Kwota - 78.628,88 zł.
Droga powiatowa Tyczyn - Rzeszów
Zapłacono za projekt techniczny na budowę chodnika oraz dwóch zatok autobusowych. Kwota
- 10.980,00 zł.
Droga powiatowa Tyczyn - Nowy Borek - Błażowa
Zarząd Dróg Powiatowych wykonał przebudowę drogi na dł. 4000 mb na wartość 1.000.000,00
zł. Udział gminy - 100.000,00 zł.

INWESTYCJE KUBATUROWE
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Hermanowa
Kwota - 22.400,00 zł.
Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie
Opracowano: projekt zamienny, projekt przyłącza gazu, wody, c.o., energii. Kwota - 28.332,87
zł. Zadanie dofinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP.

