
Budowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś          

na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi 

powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory                 

w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej 

Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska 

w miejscowości Huta Krzeszowska

Zakres drugiego etapu zadania obejmował budowę drogi
powiatowej Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś na odcinku Bukowina –
Ryczki o długości 2,8 km.

Całkowita wartość zadania to 2 669 297,68 zł

w tym:

➢ środki z RFRD 1 721 579,00 zł

➢ pomoc fin. z Gminy Krzeszów               50 000,00 zł

➢ pomoc fin. z Gminy i Miasta Ulanów  1 15 000,00 zł 

➢ środki własne Powiatu                        782 718,68 zł

INWESTYCJE



Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Krzywdy 

w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R, w m. Jarocin w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1041R, w m. Rudnik nad Sanem w ciągu 

drogi powiatowej Nr 1060R, w m. Krzeszów w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1069R, w m. Kurzyna Średnia w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1044R wraz z wykonaniem infrastruktury                                      

w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

W ramach zadania wybudowano i przebudowano pięć

przejść dla pieszych wraz z budową chodnika,

zamontowaniem barier ochronnych oraz wykonano

odpowiednie oświetlenie zgodne z wytycznymi WR-D-41-4

i oznakowanie.

Całkowita wartość zadania to 599 502,30 zł

w tym:

➢środki z RFRD 479 601,84 zł

➢środki własne Powiatu                      119 900,46 zł

INWESTYCJE



Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Przędzel  

w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R, w m. Huta 

Krzeszowska w obrębie skrzyżowania w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1048R i  drogi powiatowej Nr 1045R,             

w m. Nisko w ciągu drogi powiatowej Nr 1057R,                   

w m. Ulanów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R,                

w m. Nowy Nart w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R        

wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej                 

w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

W ramach zadania wybudowanych i przebudowanych zostało
pięć przejść dla pieszych wraz z budową chodnika,
zamontowaniem barier ochronnych oraz wykonano
odpowiednie oświetlenie zgodne z wytycznymi WR-D-41-4
i oznakowanie.

Całkowita wartość zadania to 940 463,29 zł 

w tym:

➢środki z RFRD 655 855,71 zł
➢środki własne Powiatu                       284 607,58 zł

INWESTYCJE



Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w m. Krzeszów 

Górny w ciągu drogi powiatowej Nr 1072R, w m. Jarocin 

w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1041R 

i Nr 1039R i w m. Bieliny w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R 

wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej 

w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

W ramach zadania wybudowano i przebudowano trzy przejścia

dla pieszych wraz z budową chodnika, zamontowaniem barier

ochronnych oraz wykonano odpowiednie oświetlenie zgodne

z wytycznymi WR-D-41-4 i oznakowanie.

Całkowita wartość zadania to 594 090,00 zł 

w tym:

➢środki z RFRD 475 272,00 zł

➢środki własne Powiatu             118 818,00 zł

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-

Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową 

drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy 

polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Krzywdy

W ramach inwestycji przebudowanych zostało 2,2 km drogi

i wybudowano 0,7 km ciągu pieszo-rowerowego.

Zmianie uległy elementy geometryczne i konstrukcyjne drogi,

przebudowane zostały skrzyżowania, zjazdy, kanalizacja

deszczowa, wykonane zostały pobocza, wybudowana ścieżka

rowerowa oraz zmieniło się oznakowanie.

Całkowita wartość zadania to 2 676 245,87 zł

w tym:

➢środki z RFRD 1 532 015,00 zł

➢pomoc fin. z Gminy Jeżowe        200 000,00 zł

➢środki własne Powiatu                944 230,87 zł

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska 

w km 10+194 – 10+673 w msc. Nowy Nart 

wraz z przebudową przepustu w km 1+147 

w miejscowości Jeżowe

Przebudowa drogi powiatowej 1087R na długości 479 m

w miejscowości Nowy Nart polegała na zmianie elementów

geometrycznych i konstrukcyjnych drogi.

Całkowita wartość zadania to 629 696,05 zł

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś 

w m. Hucisko

W ramach zadania przebudowano drogę na długości 802 mb.

Całkowita wartość zadania to 659 289,96 zł

INWESTYCJE



Budowa ścieżki rowerowej i chodnika 

w ciągu drogi powiatowej Nr 1022R 

Spokojna - Studzieniec - Jastkowice

Inwestycja polegała na wykonaniu bitumicznej ścieżki

rowerowej o długości 409 mb oraz chodnika z kostki brukowej

betonowej o długości 263 mb.

Wykonano również pobocze z kruszywa oraz ściek

z betonowych elementów prefabrykowanych.

Całkowita wartość zadania to 539 152,05 zł

w tym:

➢pomoc fin.z Gminy Pysznica 269 576,00 zł

➢środki własne Powiatu                       269 904,86 zł

INWESTYCJE



Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska 

polegająca na budowie chodnika 

w miejscowości Glinianka

W ramach zadania wybudowano chodnik w m. Glinianka

o długości 81 mb.

Całkowita wartość zadania to 27 569,84 zł

INWESTYCJE



Przebudowa sanitariatu 

w budynku dydaktycznym 

Liceum Ogólnokształcącego w Nisku 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania wykonano m. in. rozbiórkę istniejących

ścian, konstrukcję ściany aluminiowej wraz z drzwiami,

przebudowano instalację wod.-kan. co., elektryczną

i oświetlenia awaryjnego, roboty tynkarskie i malarskie,

położono płytki na posadzce i ścianach, zamontowano nowe

drzwi oraz wyposażenie.

Całkowita wartość zadania to 77 448,18 zł

w tym:

➢środki PFRON                  31 489,48 zł

➢środki własne Powiatu     45 958,70 zł

INWESTYCJE



Przebudowa łazienki 

w budynku Powiatowego Urzędu Pracy 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych

W ramach zadania wykonano m. in. rozbiórkę istniejących

ścian, przebudowano instalację wod.-kan. głównie podejścia

i oświetlenia, roboty tynkarskie i malarskie, położono płytki na

posadzce i ścianach, zamontowano nowe drzwi oraz

wyposażenie.

Całkowita wartość zadania to 41 307,29 zł

w tym:

➢środki PFRON                      13 997,30 zł

➢środki własne Powiatu         27 309,99 zł

INWESTYCJE



Wykonanie windy osobowej elektrycznej z szybem 

samonośnym panoramicznym dostosowanej do 

przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku 

użyteczności publicznej w Nisku 

przy ul. Paderewskiego 4    

W ramach zadania zamontowano zewnętrzną windę z szybem

samonośnym panoramicznym, mogącą przewozić jednocześnie

do 8 osób, wyposażoną w sygnalizację głosową, aby osoby

z ograniczeniami słuchowymi mogły korzystać z niej bez

trudności.

Ponadto wykonano dojście do windy i opaski przy szybie

windowym z kostki betonowej oraz dostosowano komunikację

wewnątrz budynku do dojścia do windy.

Całkowita wartość zadania to 404 000,00 zł

w tym:

➢środki PFRON                               150 000,00 zł

➢środki własne Powiatu                   254 000,00 zł

INWESTYCJE


