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1 gmina 0601062 lubelskie bialski
Kodeń (gmina 

wiejska)
500 000,00 3 291 528,43

Zakres inwestycji pn „Rozwój wod-kan na terenach popegeerowskich” w 

miejscowościach Kodeń i Kostomłoty obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej, 

sieci wodociągowej, przebudowę urządzeń oczyszczalni ścieków, budowę instalacji 

fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni. Inwestycje realizowane będą na terenie 

miejscowości w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 

gospodarki rolnej. Celem zadania jest wsparcie mieszkańców, ochrona środowiska i 

podniesienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego.

500 000,00 zł

2 gmina 0603122 lubelskie chełmski
Wierzbica 

(gmina wiejska)
99 000,00 110 000,00

Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Staszyce- obręb Kozia Góra o długości 190 m. Ścieki sanitarne z 

budynków osiedlowych odprowadzane będą za pośrednictwem przebudowanej 

sieci kanalizacyjnej do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. 99 000,00 zł

3 gmina 0602082 lubelskie biłgorajski
Księżpol (gmina 

wiejska)
600 000,00 600 000,00

Budowa chodnika w miejscowości Korchów Pierwszy. Termomodernizacja budynku 

świetlicy i remizy OSP w Korchowie Pierwszym wraz z wymianą pokrycia 

dachowego, drzwi garażowych. Zagospodarowanie placu przed remizą wraz z drogą 

dojazdową oraz budowa altany integracyjnej. 

500 000,00 zł

4 gmina 0619072 lubelskie włodawski
Wola Uhruska 

(gmina wiejska)
540 000,00 900 000,00

Inwestycja „Poprawa jakości nauczania poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w 

Macoszynie Dużym” polega na rozbudowie szkoły o salę gimnastyczną ok. 120 m2, 

magazyn, pracownię biologiczno-chemiczną o pow. ok. 35 m2, łazienkę i szatnię, 

wraz z wyposażeniem oraz wymianie kotła olejowego na gazowy i montażu paneli 

PV. Inwestycja służy wyrównaniu poziomu kształcenia dzieci do poziomu innych 

placówek oraz rozwiąże problem wykluczenia społecznego i marginalizacji osób 

zamieszkujących obszary wiejskie.

500 000,00 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



5 gmina 0618053 lubelskie tomaszowski

Lubycza 

Królewska 

(gmina miejsko-

wiejska)

180 000,00 200 000,00

Przedmiotem planowanej do realizacji inwestycji jest: „Budowa stacji uzdatniania 

wody w miejscowości Machnów Nowy”. Celem inwestycji jest poprawa jakości 

wody dostarczanej mieszkańcom Machnowa Nowego, która została 

zanieczyszczona azotanami pochodzenia rolniczego

180 000,00 zł

6 gmina 0604062 lubelskie hrubieszowski
Trzeszczany 

(gmina wiejska)
690 000,00 690 000,00

Rozbudowa remizy strażackiej w Leopoldowie. Zadanie obejmuje rozbudowę 

budynku remizy strażackiej w miejscowości Leopoldów na działce nr ewidencyjny 

536/8. Roboty będą polegały na rozbudowie istniejącego budynku remizy 

strażackiej o zaplecze kuchenne, toalety oraz salę główną.

400 000,00 zł

7 gmina 0615082 lubelskie radzyński
Wohyń (gmina 

wiejska)
320 000,00 360 000,00

Przebudowa dróg w miejscowości Planta. W ramach Przebudowy dróg gminnych 

wraz z pętlą przy przystanku autobusowym w centrum m. Planta, planuje się 

wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z utwardz. poboczy, nawierzchni asfaltowej 

dróg o łącznej długości 0,5 km, stanowi połączenie dwóch dróg gminnych i drogi 

powiatowej.Inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu po 

zlikwidowanym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz stanowi dojazd do bloku 

mieszkalnego dla rodzin pracowników PGR.  

320 000,00 zł

8 gmina 0611032 lubelskie łukowski
Adamów (gmina 

wiejska)
2 000 000,00 2 644 882,02

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gułowie

Zakres rzeczowy:

400 000,00 zł

9 gmina 0616043 lubelskie rycki
Ryki (gmina 

miejsko-wiejska)
5 000 000,00 10 767 311,00

Rozbudowa i przebudowa ul. Kochanowskiego w Rykach. Zadanie obejmuje:

- budowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Kochanowskiego z drogą wojewódzką  ul. 

Lubelską, 

- przebudowa istniejącej części ul. Kochanowskiego od ul. Słowackiego.

- rozbudowa ul. Kochanowskiego  do skrzyżowania z drogą wojewódzką  oraz do 

połączenia z istniejącą drogą gminną ul. Graniczną w Rykach wraz z infrastrukturą 

pieszo-rowerową, oświetleniem i odwodnieniem, urządzeniami bezpieczeństwa 

ruchu. 

Łączna długość  dróg objęta zadaniem,  ok. 1,72 km. 

1 000 000,00 zł



10 gmina 0613043 lubelskie parczewski
Parczew (gmina 

miejsko-wiejska)
1 350 000,00 1 500 000,00

Przedmiotem inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103849L w 

miejscowości Komarne” jest przebudowa drogi na odcinku 950 m wyrównanie 

istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej oraz wykonanie wzmocnienia 

konstrukcji tłuczniem kamiennym i wykonanie na odcinki 1150 m km nawierzchni 

bitumicznej. Droga zostanie poszerzona do szer. 5 m z wykonaniem podbudowy na 

poszerzeniu. Wykonanie nowej organizacji ruchu: znaki poziome i pionowe.
1 350 000,00 zł

11 gmina 0609112 lubelskie lubelski
Niemce (gmina 

wiejska)
5 000 000,00 5 000 000,00

„Budowa kompleksu szkolno-sportowego w m. Nasutów”. Zakres inwestycji 

obejmie budowę szkoły podstawowej, przedszkola, sali gimnastycznej oraz boiska 

wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres rzeczowy inwestycji 

obejmuje prace projektowe, budowlane, zakup wyposażenia, uzyskanie 

niezbędnych pozwoleń. Przewiduje się roboty budowlane architektoniczne, 

konstrukcyjne, instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji 

elektrycznej oraz teletechniczne.

2 500 000,00 zł

12 gmina 0603102 lubelskie chełmski
Sawin (gmina 

wiejska)
2 982 909,47 2 982 909,47

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sawinie. Inwestycja przewiduje modernizację 

funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Sawinie. Celem głównym projektu jest 

ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ograniczenie kosztów 

eksploatacji. Funkcjonująca oczyszczalnia wymaga modernizacji celem stabilizacji 

warunków oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadanie 

przyczyni się do poprawy życia mieszkańców.
546 000,00 zł

13 gmina 0603142 lubelskie chełmski
Żmudź (gmina 

wiejska)
4 241 000,00 4 241 000,00

Przedmiotem  inwestycji jest „Przebudowy oczyszczalni ścieków, przebudowę 

przepompowni  w miejscowości Żmudź. W ramach inwestycji zaplanowano również 

dostawę  i montaż technologii i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania 

oczyszczalni a także dostawę maszyn do eksploatacji i utrzymania oczyszczalni i sieci 

kanalizacyjnej (ciągnik do transportu przyczepy z osadem odwodnionym, wóz 

asenizacyjny do transportu ścieków dowożonych z terenu gminy nieobjętego 

kanalizacją.

800 000,00 zł

14 gmina 0613022 lubelskie parczewski
Jabłoń (gmina 

wiejska)
182 000,00 182 000,00

„Przebudowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych na osiedlu w miejscowości 

Kalinka”

W ramach zadania planuje się wykonanie:

- prac bud. przy trzech drogach wewnętrznych o łącznej pow. około 1710 m2. Ze 

względu na zły stan techniczny nawierzchni tych dróg w licznych nierównościach 

poprzecznych i podłużnych tworzą się zastoiska wodne. Przewiduje się oczyszczenie 

i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni a następnie wykonanie 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

- prac bud. przy wszystkich ciągach pieszych o łącznej pow. około 700 m2. 

Przewiduje się wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku stabilizowanego 

mechanicznie, podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, podsypkę 

cementowo – piaskową oraz warstwę ścieralną z kostki betonowej – 6 cm.

182 000,00 zł



15 gmina 0603052 lubelskie chełmski
Dubienka (gmina 

wiejska)
1 200 000,00 1 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Dubienka”. W ramach zadania przebudowana zostanie „stara” sieć 

kanalizacyjna wybudowana w latach 70-tych, wykonana z rur kamionkowych na 

odcinku 1,3 km.

140 000,00 zł

16 gmina 0616062 lubelskie rycki
Ułęż (gmina 

wiejska)
420 000,00 420 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości 

Podlodów”. W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie przebudowana droga 

gminna,  aby  poprawić dojazd do Spółdzielni mieszkaniowej w Podlodowie i 

gospodarstw, do których prowadzi ta droga. Przebudowa obejmie  odcinek drogi o 

długości ok. 330 mb. należący własnościowo do gminy Ułęż.  Zostanie wykonanie 

poszerzenie  drogi do szerokości  4,5 m, zostaną wykonane nowe pobocza z 

kruszywa drogowego o szerokości 0,75 m. Droga zostanie oświetlona- planowane 

jest wykonanie nowego oświetlenia lampami ledowymi. W miejscowości Podlodów 

w latach PRLu funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Mieszkańcy, którzy 

tam pracowali, zajmują obecnie bloki mieszkalne  w zwartej zabudowie, dość 

mocno zaniedbane. Występuje tam nadal sporo problemów społecznych. Część 

osób dorosłych nie podejmuje pracy, niektóre rodziny żyją z zasiłków państwa. 

Potrzebna jest aktywizacja społeczna oraz inwestycje gminne, które poprawiłyby 

jakość życia mieszkańców Podlodowa. Przebudowa drogi gminnej  poprawiłaby 

standard egzystencji.

300 000,00 zł

17 gmina 0602102 lubelskie biłgorajski
Obsza (gmina 

wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miejscowości Obsza i Wola 

Obszańska o łącznej długości 2,0 jm. Przewidywany zakres robót: roboty 

przygotowawcze w tym rozbiórkowe, remont nawierzchni bitumicznej, 

zabezpieczenie zjazdów przy krawędzi jezdni, zabezpieczenie keawędzi poboczy 

kostką brukową oraz kruszywem, roboty wykończeniowe, przbrukowanie części 

nawierzchni chodników, remont oznakowania poziomego oraz pionowego.
800 000,00 zł

18 gmina 0618102 lubelskie tomaszowski
Telatyn (gmina 

wiejska)
1 241 210,00 1 241 210,00

Budowa drogi gminnej w Poturzynie

W ramach realizacji zadania zaprojektowano budowę drogi o łącznej długości 999 

mb. w tym wykonanie robót ziemnych, warstwy filtracyjnej, podbudowy z tłucznia 

oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca gr. 4cm. + warstwa 

ścieralna gr. 4cm)  Projektowana droga położona jest w miejscowości Poturzyn 

gdzie funkcjonowało przed laty zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo 

gospodarki rolnej.

800 000,00 zł

11 317 000,00 zł


