
Lp. Kod TERYT
Nazwa 

Wnioskodawcy
Województwo Powiat Gmina

Kwota 

wnioskowanych 

środków w zł

Szacowany koszt 

inwestycji w zł
Przedmiot i krótki opis inwestycji

Rekomendacja 

Komisji

1 1817042 Gmina Komańcza podkarpackie sanocki Komańcza 2 300 000,00 2 300 000,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy, przepompowni scieków, 

modernizacja systemu sterowania popm, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przewiertami umozliwiającymi podpięcie kolejnych domów, likwidacja 

starej oczyszczalni i podpięcie jej do istniejącej kanalizacji, inwentaryzacja 

istniejącej sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczania mechanicznego 

oczyszczalni.

700 000,00 zł

2 1814032 Gmina Gać podkarpackie przeworski Gać 1 500 000,00 1 500 000,00 Inewstycja ma na celu utworzenie na działce nr ewid. 240/77 obręb Mikulice , 

gmina Gać Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych. Prace będą 

polegały na przebudowie budynku byłej oczyszczalni ścieków, rozbudowie 

niezbędnej infrastruktury, doposażeniu i ogrodzeniu terenu. Obecnie Gmina Gać 

nie posiada własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a jej 

mieszkańcy muszą korzystać z Punktu mieszczącego się z sąsiedniej gminie w 

miejscowości Siedleczka.

600 000,00 zł

3 1806052 Gmina Raniżów podkarpackie kolbuszowski Raniżów 1 300 000,00 1 500 000,00 Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

tłocznej z pompownią ścieków i zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa sieci 

wodociągowej dla projektu osiedla mieszkaniowego w raniżowie. Wykonanie 720 

m kanalizacji grawitacyjnej, 230 m kalizacji tłocznej i 965 m sieci wodociągowej, 

ponadto pompownia ścieków i zasilanie energetyczne.

800 000,00 zł

4 1819052 Gmina Wiśniowa podkarpackie strzyżowski Wiśniowa 1 500 000,00 1 500 000,00 Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa kanalizacji saniternej w 

miejscowości Wiśniowa, obejmująca teren osiedla mieszkaniowego po 

likwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. Kanalizacja 

sanitarna została zaprojektowana w układzie grawitacyjnym. W wyniku 

zrealizowania zadania powstanie sieć kanalizacyjna o łącznej długości 3,6 km.

600 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

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 1809032 Gmina Horyniec-

Zdrój

podkarpackie lubaczowski Horyniec-Zdrój 675 000,00 750 000,00 Kompleksowa przebudowa dróg na terenach byłych osiedli po pegeerowskich w 

gminie Horyniec-Zdrój. Zadanie obejmuje przebudowę 4 odcinków dróg na 

terenach osiedli, gdzie znajdowały się PGR-y. Są to trzy odcinki znajdujące się w 

Horyńcu-Zdroju (około 1,5 km) oraz jeden odcinek w Podemszczyźnie (około 100 

m). Wszystkie drogi są w złym stanie technicznym i stanowią jedyna drogę 

dojazdową mieszkańców do osiedli. Drogi planowane sa do realizacji w realizacji 

w technologii betonu asfaltowego.

400 000,00 zł

6 1804052 Gmina Laszki podkarpackie jarosławski Laszki 1 000 000,00 1 000 000,00 Przebudowa drogi gminnej Bukowina-Osada na dł. 1900 mb będzie polegać na 

oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu tłuczniem i masą 

mineralno-bitumiczną o gr.5 cm, wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-

bitumicznej o gr 4 cm, wzmocnieniu poboczy kruszywem naturalnym oraz 

odmuleniu rowów przydrożnych. Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie 

dostępności komunikacyjnej osady Bukowina oraz wzrost bezpieczeństwa 

użytkowniuków drogi poprzez poprawę jakości nawierzchni drogi.

600 000,00 zł

7 1815043 Gmina Sędziszów 

Małopolski

podkarpackie ropczycko-

sędziszowski

Sędziszów 

Małopolski

2 300 000,00 2 300 000,00 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją 

uzdatniania wody 

i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka.

Zakres inwestycji i rozwiązań projektowych  obejmuje:

- przebudowę stacji uzdatniania wody 

- budowę zbiornia na wodę (2 x 100 m3 ), sieci i obiektów infrastruktury 

technicznej  

1 200 000,00 zł

8 1809042 Gmina Lubaczów podkarpackie lubaczowski Lubaczów 4 200 000,00 4 583 125,00 Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową odcinków dróg i 

budową chodnika w miejscowości Krowica Sama.  Zakres planowanych prac 

obejmuje: budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej 

wraz z przepompowniami, budowę sieci przesyłowej, budowę przyłączy 

kanalizacyjnych, przebudowę zniszczonych odcinków dróg i budowę chodnika.

800 000,00 zł

9 1809082 Gmina Wielkie Oczy podkarpackie lubaczowski Wielkie Oczy 900 000,00 1 100 000,00 Przebudowa i rozbudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy 500 000,00 zł

10 1806023 Gmina Kolbuszowa podkarpackie kolbuszowski Kolbuszowa 1 600 000,00 2 000 000,00 Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami oraz dwoma przepompowniami 

ścieków z zasilaniem energetycznym w rejonie ulic Wolskiej, Słonecznej i 

Piaskowej. W ramach projektu do nowej sieci kanalizacyjnej podłączonych 

zostanie  ok 55 budynków w tym: gosp. domowe, budynki wielorodzinne, 

podmioty gospodarcze oraz obiekty Parku Etnograficznego w Kolbuszowej.

1 000 000,00 zł



11 1821042 Gmina Olszanica podkarpackie leski Olszanica 5 000 000,00 5 000 000,00 Budowa w popegeerowskiej wsi Wańkowa w Gminie Olszanica „Centrum 

Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad-ski” jest w chwili obecnej największą tego 

typu inwestycją realizowaną na terenie województwa podkarpackiego. Projekt 

ten został wpisany do rządowego „Programu dla Bieszczad”, jako przedsięwzięcie 

o znaczeniu strategicznym dla rozwoju całego regionu. Nowoczesny ośrodek 

narciarski wraz z atrakcjami w sezonie letnim zmieni nie tylko oblicze Gminy 

Olszanica, ale także całego regionu Bieszczad.

2 000 000,00 zł

12 1813082 Gmina Przemyśl podkarpackie przemyski Przemyśl 990 000,00 990 000,00 Budowa Parku Sportowego przy ZS w Nehrbyce: 1 boisko wielofunkcyjne 

44mx30m złożone z 5 boisk: do koszykówki,2 do piłki ręcznej, 2 do siatkówki (w 

poprzek boiska głównego), nawierzchni tartanowej,zaplecza socjalnego (kontener-

szatnia z oświetl. I sanitariami),btamek,koszy, sietki. Boisko ogrodzone, 

oświetlone, furtka, bramka, ciągi piesze, dostęp dla osób niepełnospr. 2. 

Miasteczko ruchu drogowego: pow. 2100m2, 350m tras, nawierz. betonowa, 

malowane linie i oznaczenia, znaki drogowe.

600 000,00 zł

13 1804082 Gmina Radymno podkarpackie jarosławski Radymno 3 641 800,00 3 641 800,00 Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Nienowicach. 

Inwestycja umożliwi odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych do nowo 

przebudowanej oczyszczalni ścieków w Świętem. Zaprojektowana kanalizacja 

grawitacyjno-pompowa poprawi stan środow.natural. Dzięki realizacji zadania 

nastąpi wyrównanie dostępu do sieci kanalizacyjnej mieszkańców gminy, co 

wpłynie na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej oraz poziomu życia 

mieszkańców.

1 000 000,00 zł

14 1816052 Gmina Dynów podkarpackie rzeszowski Dynów 1 500 000,00 1 500 000,00 Budowa sieci wodociągowej we wsi Łubno. Zadanie stanowić będzie pierwszy 

etap realizacji pełnego uzbrojenia w/w wsi oraz zapewnienia mieszkańcom 

dostępu do wody pitnej. Budowa sieci wodociągowej zapewni także ochronę 

przeciwpożarową poprzez wykonanie hydrantów naziemnych na całym terenie 

miejscowości.

800 000,00 zł

15 1813092 Gmina Stubno podkarpackie przemyski Stubno 1 026 000,00 1 026 000,00 W ramach inwestycji przy szkole podstawowej w Stubnie powstaną: boisko do 

piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, piłkochwyty, bieżnia 

lekkoatletyczna prosta 3 torowa o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dal 

z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej, boisko wielofunkcyjne do gry w 

koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 19,10m x 32,10m o nawierzchni 

poliuretanowej typu natryskowego, oświetlenie boisk, ciągi komunikacyjne, mała 

architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci.

600 000,00 zł

12 200 000,00 zł


