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INWESTYCJE GMINY TYCZYN W 2013 R. 

 

 

 

INWESTYCJE LINIOWE  
 

Wodociąg Hermanowa Czerwonki 

Wykonano wodociąg z rur PE  63 do 110 mm, dł. 911 mb i przyłącz PE  40 mm dł. 50 mb. 

Kwota -  94.582,59 zł. 

 

Wodociąg Matysówka 

Wykonano przyłącza wodociągowe z rur PE  40 i 50 mm dł. 641 mb. Kwota -  47.314,18 zł.  

 

Kanalizacja sanitarna Hermanowa-Czerwonki 

Opracowano projekt podłączenia kanalizacji sanitarnej z Domu Nauczyciela do oczyszczalni 

ścieków przy Zakładach Mięsnych „Herman”. Kwota - 8.315,70 zł. 

 

Kanalizacja sanitarna Kielnarowa Borek Stary 

Wykonano: kanalizację z rur PVC  160 i 200 mm dł. 1512 mb, przyłącza PVC  160 mm dł. 

368 mb, 1 przydomową przepompownię ścieków. Kwota - 157.341,69 zł. 

 

Kanalizacja sanitarna Tyczyn, ul. Polna 

Wykonano kolektor sanitarny z rur PVC  200 mm dł. 181 mb. Kwota - 21.690,52 zł. 

 

Kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Mickiewicza-Lasek 

Przygotowano teren pod budowę przepompowni ścieków, dokonano podziału działki  

i wykupiono 1 ar gruntu. Kwota - 6.391,15 zł. 

 

 

INWESTYCJE DROGOWE  
 

Przebudowa drogi gminnej Borek Stary Stawiska 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 400 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy  

z kruszyw łamanych, położeniu masy bitumicznej, utwardzeniu obustronnych poboczy, 

umocnieniu rowu przydrożnego korytkami betonowymi, oczyszczeniu zjazdów. Kwota - 

190.275,83 zł.   

 

Przebudowa drogi Matysówka Cmentarz 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 560 mb polegającą na: wykonaniu podbudowy  

z kruszyw łamanych, przebudowie przepustu pod drogą, położeniu masy bitumicznej, 

utwardzeniu pobocza kruszywem, wykonaniu odwodnienie drogi. Kwota - 236.054,94 zł,  

w tym środki powodziowe 150.000,00 zł.  
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Przebudowa drogi ul. Zagrody w Tyczynie – Kielnarowa Zawodzie 

Wykonano przebudowę drogi na odcinku 1730 mb i chodnika z kostki brukowej dł. 950 mb 

polegającą na: przebudowie sieci wodociągowej pod przepustem i 2 przepustów pod drogą  

Ø 1000, wykonaniu kanalizacji deszczowej pod chodnikiem, położeniu masy bitumicznej, 

wykonaniu, przebudowie i oczyszczeniu zjazdów do pól i posesji, utwardzeniu pobocza 

kruszywem, oczyszczeniu rowów przydrożnych, wycięciu drzewa i wykonaniu muru 

oporowego oraz barierki przy kapliczce. Kwota - 978.997,63 zł, w tym: dotacja Wojewody 

Podkarpackiego 456.999,00 zł, Powiatu Rzeszowskiego 228.496,00 zł. 

 

 

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ogrodowej 

Wykonano przebudowę chodnika z kostki brukowej ul. Kazimierza Wielkiego 302 mb,  

ul. Ogrodowa 180 mb. Kwota - 120.441,92 zł, w tym dotacja 76.800,00 zł.  

 

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Rzeszów Dylągówka Nr 878 

Wykonano chodnik o dł. 450 mb, prace polegały na: ułożeniu kolektora kanalizacji deszczowej 

wraz ze studzienkami rewizyjnymi i przykanalikami, koszy zabezpieczających skarpę, 

wykonaniu podbudowy pod kostkę brukową, ułożeniu krawężnika, kostki brukowej i obrzeży, 

zamontowaniu separatorów oraz barier ochronnych. Kwota - 300.000,00 zł. 

 

Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie gminy Tyczyn poprzez oznaczenie miejsc  

o charakterze zabytkowym i atrakcyjnych turystycznie 

Wykonano: 25 szt. znaków informacyjno – promocyjnych, podstronę internetową (zakładka) 

na stronie www.tyczyn.pl z informacją o realizowanym projekcie oraz interaktywną mapę, na 

której zamieszczone zostały miejsca realizacji projektu wraz z charakterystyką. Kwota - 

12.255,02 zł.   

 

 

INWESTYCJE KUBATUROWE  
 

Remont 3 mieszkań w budynku Domu Nauczyciela w Kielnarowej 

Kwota - 64.698,33 zł.  

 

Remont kominów w budynku przy ul. Rynek 3 w Tyczynie 

Kwota - 25.912,80 zł. 

 

Remont pomieszczeń w budynku ul. Św. Krzyża 14 

Remont polegał na wymianie drzwi. Kwota - 13.281,52 zł. 

 

Budynek ul. Rynek 24 w Tyczynie 

Wykonano ekspertyzę techniczną i osuszenie budynku. Kwota – 34.692,15 zł 

 

Remont budynku Urzędu Miejskiego w Tyczynie 

Wykonano: instalację elektryczną w pomieszczeniu kancelarii tajnej, remont wentylacji w sali 

narad i pomieszczeniach sąsiadujących, remont wieżyczki (dach, remont kominów), malowanie 

dachu, remont schodów od strony wschodniej. Kwota - 38.156,08 zł. 

 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Hermanowej, w tym: dobudowa 

garażu dla OSP 

Wykonano dokumentację projektową oraz roboty ogólnobudowlane. Kwota - 172.300,00 zł.    

http://www.tyczyn.pl/
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Remont świetlicy OSP w Tyczynie 

Wykonano: remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, strop podwieszany, 

posadzki, wymieniono skrzydła drzwiowe. Kwota - 6.645,22 zł.  

 

Zagospodarowanie otoczenia boiska przy Szkole Podstawowej w Borku Starym 

Wykonano naprawę nawierzchni trawiastej boiska, wyremontowano częściowo budynek 

zaplecza socjalno-magazynowego, zakupiono kosiarkę, wykonano zadaszenia dla zawodników 

oraz ogrodzenie. Kwota - 50.169,46 zł. 

 

Remont Pomnika Powstańców Styczniowych w Borku Starym 

Wykonano: mapki geodezyjne, usunięcie spoin, spoinowanie, czyszczenie, impregnację. 

Kwota - 3.743,56 zł.   

 

Osuszenie budynku Szkoły Podstawowej w Hermanowej  

Wdrożono system bezinwazyjnego osuszania budynku. Kwota - 34.993,50 zł. 

 

Umocnienie skarpy przy boisku Szkoły Podstawowej w Hermanowej  

Wykonano: przełożenie sieci gazowej znajdującej się na skarpie, umocnienie skarpy płytami 

„Jumbo”, odwodnienie korytkami ściekowymi. Kwota - 15.509,08 zł. 

 

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Hermanowej  

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę wahadłową podwójną, karuzelę 

talerzową z siedziskami, most linowy, piaskownicę z pokrowcem, zestaw zręcznościowy, 

sprężynowiec, 2 ławki, kosz, tablicę regulaminową. Kwota - 28.093,15 zł. 

 

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

w Kielnarowej  

Wykonano: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x43 m z kostki gumowej oraz skocznię  

do skoku w dal z rozbiegiem o wymiarach 1,5x33 m z kostki gumowej i zeskokiem o wymiarach 

3x8 m wykonanym jako dół wypełniony piaskiem. Kwota - 100.105,19 zł. 

 

Centrum Kulturalne w Kielnarowej 

Wykonano odwodnienie boiska przy budynku Centrum. Kwota - 11.881,80 zł. 

 

Przebudowa i rozbudowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Tyczynie, przebudowa i rozbudowa wewnętrznego 

układu komunikacyjnego wraz ze zjazdami publicznymi na drogę gminną  

Wykonano: przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego, wzmocnienie i ocieplenie dachu nad 

dotychczasową salą gimnastyczną, pokrycie dachu, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, 

przebudowano fragment kanalizacji deszczowej. Kwota - 829.472,57 zł.  

 

Remont przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 

Wykonano remont ogrodzenia przy ul. Kazimierza Wielkiego na dł. 151 mb, przebudowano 

schody wejściowe do szkoły, przebudowano zejście z chodnika do szkoły oraz wejście na plac 

zabaw. Kwota - 44.652,86 zł. 

 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie  

Remont obejmował usunięcie szkód (remont dachu i wymianę drzwi do piwnicy) w ramach 

przyznanego odszkodowania przez TUW. Kwota - 23.770,00 zł. 
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Remont na stadionie w Tyczynie 

Wykonano utwardzenie terenu kostką betonową w okolicy toalet. Kwota - 7.073,85 zł. 


