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1 gmina 2413072 gmina Świerklaniec śląskie tarnogórski Świerklaniec 350 000,00 350 000,00

Zakres zadania obejmuje przebudowę remizy strażackiej w sołectwie 

Świerklaniec poprzez przebudowę posadzki garażu wozu bojowego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerklańcu, budowę szatni dla druhów OSP 

oraz przebudowę pomieszczeń remizy, instalacji zew. i wew.  wraz z budową 

monitoringu obiektu. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i 

ochrony przed zagrożeniami mieszkańców i przyjezdnych do Gminy, jak 

również zwiększenie efektywności i skuteczności ww. jednostki ratowniczo-

gaśniczej podczas akcji interwencyjnych.

350 000,00 zł

2 gmina 2404082 gmina Kruszyna śląskie częstochowski Kruszyna 427 000,00 447 000,00

Przebudowa remizy strażackiej w Widzowie. Zadanie polegać będzie między 

innymi na ociepleniu przegród zewnętrznych budynku w tym dachu, 

wykonaniu na parterze instalacji co, częściowej wymianie instalacji 

elektrycznej, przebudowie szatni zlokalizowanej na piętrze z adaptacją na 

potrzeby toalet. W ramach zadania planuje się również: położenie płytek w 

części budynku, malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji 

stalowej dachu oraz modernizację wentylacji dachu. 
300 000,00 zł

3 gmina 2404052 gmina Kłomnice śląskie częstochowski Kłomnice 762 000,00 825 000,00

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Skrzydlowie

Projektowana inwestycja dotyczy rozbudowy z nadbudową istniejącej 

remizy strażackiej OSP w Skrzydlowie. Nadbudowa jest niezbędna dla 

potrzeb parkowania pojazdów bojowych. Natomiast rozbudowa związana 

jest z koniecznością połączenia części sanitarnej i garażu remizy. 

Projektowana rozbudowa ma na celu lepsze skomunikowanie 

poszczególnych części obiektu. 
600 000,00 zł

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE



4 gmina 2404112 gmina Mykanów śląskie częstochowski Mykanów 690 000,00 982 748,00

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 599025S (ul. Główna w 

m.Lubojenka) o dł. 2210mb, Zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa, 

odtworzenie rowów i poboczy, nawierzchnia zatoki autobusowej oraz 

przepust w rej. skrzyżowania z ul. Prostą w miejscowości Lubojenka. Droga 

stanowi jedyne połączenie mieszkańców Lubojenki z Częstochową oraz z 

południową częścią gminy. Przebiega nią trasa gminnej komunikacji 

publicznej. Gmina na ter. popegeerowskich organizuje Gminne Centrum 

Rekreacji. Zrewitalizowano duży zbiornik wodny, wybudowano boisko, plac 

rekreacyjny dla dzieci z siłownią zewnętrzną dla dorosłych (uwzględniający 

urządzenia dla niepełnosprawnych). Droga ułatwi dojazd do tych terenów 

oraz do planowanej budowy przez Jurajski Agro Fresh Park SA giełdy rolno-

spożywczej, co przyciągnie potencjalnych inwestorów.

500 000,00 zł

5 gmina 2416092 gmina Włodowice śląskie zawierciański Włodowice 1 000 000,00 1 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest Budowa punktu przesiadkowego w 

miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej. Planowane 

prace:Rozebranie istniejącej nawierzchni, korytowanie, wykonanie nowej 

podbudowy, wykonanie krawężników, wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej, oznakowanie,

2) Wykonanie wiaty przystankowej,

3) Zagospodarowanie terenów zielonych. Ławki, kosze, oświetlenie.

4) Kanalizacja deszczowa,

5) inne koszty (internet, ładowanie telefonu),

6) Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu,

7) Projekt budowlany,

8) Nadzór inwestorski.

700 000,00 zł

6 gmina 2404092 gmina Lelów śląskie częstochowski Lelów 365 500,00 430 000,00

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi przy domu nauczyciela w 

Podlesiu – działki ewid. Nr 942, 941, 903, 902 obręb Podlesie. 

Zaprojektowano przebudowę odcinka o długości 546 mb, poprzez 

podwyższenie parametrów technicznych odcinka drogi poprzez wymianę 

warstw konstrukcyjnych, oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o 

szerokości od 3 m do 4 m oraz dwustronnych poboczy z kruszywa łamanego 

o szer. po 50 cm jak również wykonanie zjazdów indywidualnych. 
300 000,00 zł

7 gmina 2403113 gmina Strumień śląskie cieszyński Strumień 695 000,00 695 000,00

Inwestycja obejmuje przebudowę części ul. Strażackiej w Zbytkowie na 

odcinku 265 m polegającą na wykonaniu nowych warstw konstrukcyjnych, 

nowych warstw nawierzchni, obustronnego ograniczenia nawierzchni z 

drogowych krawężników betonowych, kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody z jezdni, wpustów ulicznych wraz z budową systemu 

odprowadzenia nadmiaru wody deszczowej ze zbiornika retencyjnego przy 

ul. Strażackiej. Inwestycja ta poprawi znacznie bezpieczeństwo na terenie 

gminy Strumień.

400 000,00 zł



8 gmina 2411082 gmina Rudnik śląskie raciborski Rudnik 800 000,00 800 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa 

infrastruktury towarzyszącej na osiedlu wielorodzinnym w Strzybniku.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                    Zakres inwestycji obejmuje 

400 mb. dróg wraz z chodnikami, wykonanie pod drogą kanalizacji, instalacji 

elektrycznej oraz montaż 6 lamp oświetleniowych. Kanalizacja będzie 

uzupełniona o zbiorczą oczyszczalnię ścieków oraz przepompownię.                                                                                              

                                                                             Nawierzchnia istniejących dróg 

dojazdowych jest wyeksploatowana, wykonana z trylinki drogowej i betonu, 

nie spełnia wymagań nośności dla żadnej kategorii ruchu, brak kanalizacji 

sanitarnej, chodników i odpowiedniego oświetlenia.  

600 000,00 zł

9 gmina 2411033 gmina Krzanowice śląskie raciborski Krzanowice 800 000,00 800 000,00

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej zniszczonej nawierzchni drogi 

gminnej ul. Cichej w miejscowości Bojanów. Nawierzchnia jezdni posiada 

liczne zagłębienia i nierówności. W ramach zadania przewiduje się 

wzmocnienie i wyprofilowanie istniejącej drogi na łącznej długości 450 mb, 

położenie nowej warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy gruntowych 

kruszywem łamanym. Droga łączy się z drogą wojewódzką nr 917.
600 000,00 zł

10 gmina 2415082 gmina Marklowice śląskie wodzisławski Marklowice 1 000 000,00 1 100 000,00

Przedmiotem inwestycji jest Budowa odcinka ul. Środkowej i Szerokiej oraz 

przebudowa odcinka ul. Kilińskiego i Spacerowej w Marklowicach.

Zakres robót obejmuje budowę nowych odcinków dróg ul. Szeroka dł. 60,0 

mb i szer. 5,50 mb (zamknięcie istniejącej pętli) ul. Środkowa dł. 70,0 mb i 

szer. 4,0 mb oraz przebudowa ul. Spacerowej na odcinku dł. 100,0 mb i szer. 

3,0 mb z budową kanalizacji deszczowej a także przebudowę ul. Kilińskiego 

na dł. 530,0 mb i szer. 3,0 mb z budową mijanek. 
800 000,00 zł

11 gmina 2416073 gmina Pilica śląskie zawierciański Pilica 1 950 000,00 2 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa termomodernizacja obiektu wraz 

z rozbudową istniejącego obiektu OSP Pilica, przebudową i adaptacją 

istniejącego obiektu pod funkcję biblioteki oraz zmiana sposobu 

użytkowania istniejącej biblioteki na Dom Kultury w miejscowości Pilica wraz 

z  infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, w celu 

ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej obiektów 

użyteczności publicznej.
800 000,00 zł



12 gmina 2402102 gmina Wilkowice śląskie bielski Wilkowice 2 000 000,00 2 000 000,00

Przebudowa i utwardzenie istniejącego placu biesiadnego z przeznaczeniem 

na imprezy plenerowe 

w ramach inwestycji „Rozbudowa i przebudowa budynku „Dom Strażaka” w 

Bystrej w tym budowa:

- miejsc utwardzonych biesiadowania, tanecznych

- drogi dojazdowej do bud. amfiteatru wraz z parkingiem

- drogi dojazdowej do proj. rozbudowy 

- miejsc handlowych

- oświet. zewnętrznego

- przeb. istn. placu zabaw

- przeb. kan. deszczowej

- wyznaczenie miejsca do gry w piłkę siatkową na utwardzonym placu 

tanecznym

800 000,00 zł

6 750 000,00 zł








