WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662)
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Rodzaj
wnioskodawcy

gmina

gmina

gmina

powiat

powiat

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

powiat

Kod TERYT
wnioskodawcy

0618092

0619082

0602112

0615000

0615000

0613032

0606052

0618053

0606102

0606102

0620000

Województwo

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

Powiat/miasto na
prawach powiatu

tomaszowski

radzyński

biłgorajski

Gmina

Tarnawatka (gmina
wiejska)

Wohyń (gmina
wiejska)

Potok Górny (gmina
wiejska)

radzyński

krasnostawski

tomaszowski

Milanów (gmina
wiejska)

Krasnystaw (gmina
wiejska)

Lubycza Królewska
(gmina miejskowiejska)

Siennica Różana
(gmina wiejska)

krasnostawski

Siennica Różana
(gmina wiejska)

Szacowany koszt
inwestycji w zł

2 873 827,53

Przedmiot i krótki opis inwestycji
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wieprzów - Etap 2 o długości: przewody grawitacyjne - 3,251km, rurociąg tłoczny - 0,426km, przykanaliki - 1,151km - łączna długość 4,828km. Inwestycja polega
na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz 2 przyłączy wodociągowych. Liczba planowanych przyłączy do kanalizacji - 54. Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Wieprzów - Etap 2 o długości: przewody grawitacyjne - 3,251km, rurociąg tłoczny - 0,426km, przykanaliki - 1,151km - łączna długość 4,828km. Inwestycja polega na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Wieprzów Ordynacki oraz 2 przyłączy wodociągowych. Liczba planowanych przyłączy do kanalizacji - 54

Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu. W zakresie inwestycji planowana jest przebudowa i modernizacja stacji ujęcia i uzdatniania wody w Wohyniu wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ujęcie wody
wymaga pilnej interwencji z uwagi na pojawiające się awarie, wzrost zużycia wody i konieczność przeciwdziałania skutkom COVID-19.
2 600 000,00

1 804 845,17

6 000 000,00

krasnostawski

zamojski

2 873 827,53

6 000 000,00

radzyński

parczewski

Kwota
wnioskowanych
środków w zł

1 129 193,00

3 000 000,00

1 500 000,00

760 000,00

499 695,66

8 500 000,00

2 900 000,00

1 804 845,17

Inwestycja pn: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jasiennik Stary i Kolonia Malennik polegać będzie budowie i przebudowie sieci wodociągowej w wyżej
wskazanych miejscowościach. Z uwagi na awaryjność sieci wodociągowej i przyłączy zaprojektowano wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Funkcjonujący obecnie na terenie inwestycji wodociąg z
uwagi na długi okres użytkowania i technologię wykonania jest awaryjny i sprawa problemy w eksploatacji. Projektowaną sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości
Lipiny Dolne. Sieć wodociągową projektuje się wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy ø 125x11,4 mm oraz 110x10,0 mm. W celu ochrony p.poż. zaprojektowano hydranty nadziemne DN 80 mm.
Przyłącza wodociągowe do budynków zaprojektowano z rur PE o średnicy ø 30x3,0 mm.

6 000 000,00

Budowa warsztatów kształcenia zawodowego -etap II i III. W ramach inwestycji zostanie kontynuowana budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP w Radzyniu Podl. Ze względu na duży zakres
inwestycji budowę podzielono na trzy etapy. Realizowany będzie drugi i trzeci etap o łącznej powierzchni użytkowej 1594m2. Etapy obejmują budowę warsztatów samochodowych, pracownię budowlaną,
pracownię obróbki mechanicznej, stacje diagnostyczne, stanowisko do pomiarów akustycznych, magazynki dla nauczycieli, pracownie informatyczne, pracownie językową, pracownie ogólną. W zakres inwestycji
wejdzie również częściowe wyposażenie. Etap I został zrealizowany i oddany do użytkowania.

6 000 000,00

„Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” – przebudowa budynku i instalacji Szpitala SPZOZ w Radzyniu Podlaskim do obowiązujących wymogów prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i
epidemiologicznego pacjentów i pracowników szpitala. Inwestycja będzie polegała na wydzieleniu stref pożarowych. Obejmie przebudowę kluczowych ciągów komunikacyjnych, montaż instalacji oddymiania,
modernizację instalacji oraz wind. Celem inwestycji będzie także likwidacja krzyżowania się ciągów komunikacyjnych, przeniesienie pracowni diagnostycznych, poprawa jakości i wymiany powietrza oraz
zapewnienie rezerwowych źródeł zasilania Szpitala. Projekt zmierza do spełnienia wymogów Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia w zakresie szczegółowych wymagań dla obiektów służby
zdrowia.

3 104 738,00

3 000 000,00

2 000 000,00

3 800 000,00

865 291,66

8 500 000,00

W ramach inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów oraz studni głębinowej w miejscowości Milanów" wykonanych zostanie 11,39 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami
oraz wykonana zostanie jedna studnia głębinowa. Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Wniosek ten znajduje się na wstępnej liście rankingowej konkursu wśród wniosków, które w momencie uzyskania pozytywnej ceny formalnej powinny otrzymać dofinansowanie na poziomie 66,63% w
kwocie 1 975 545 zł. Łączny wysokość kosztów kwalifikowalnych to 3 104 738 zł . Gmina Milanów wnioskuje o sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 1 129 193 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Inwestycja pn. „Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej” polega na budowie drogi gminnej klasy L od km 0+000 do km 0+994,29 w msc. Siennica Nadolna, Gmina Krasnystaw.
Parametry drogi: szer. pasa ruchu 2x3,0 m, szer. jezdni 6,0 m, pobocza 2x0,75 m z kruszywa frakcji 0-45 mm, kategoria ruchu KR2, chodnik z kostki betonowej, odwodnienie rowami przydrożnymi, przepustami
lub powierzchniowo. W pasie drogowym przewidziane jest wykonanie zjazdów na działki przylegające do drogi, oświetlenia ulicznego, wodociągu o dł. 282,0 m oraz kanału technologicznego na potrzeby m.in. linii
światłowodowej.

Przedmiotem planowanej do realizacji inwestycji jest: „Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubycza Królewska”. Projekt zakłada wymianę istniejących, wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw
starej generacji na nowsze oprawy ze źródłami światła typu LED oraz budowę nowych punktów oświetleniowych LED. Celem tego zadania jest zwiększenia efektywności energetycznej oraz uzyskania właściwych
parametrów oświetlenia ulicznego.

Rozbudowa budynku dworku. W ramach projektu planuje się: rozbudowę budynku dworu oraz rewaloryzację terenu parku w zespole dworsko-parkowym (obiekt wpisany do rejestru zabytków A/1130). W
budynku dworku wykonane zostaną następujące roboty budowlane: - instalacje wod-kan, c.o., elektryczne, rewitalizacja pomieszczeń i rozbudowa tak by przywrócić obiekt do stanu pierwotnego; W parku: odbudowa alejek spacerowych, mała architektura (ławki, kosze na śmieci), oświetlenie, monitoring. Obiekt zostanie przystosowany do działalności kulturalnej. W budynku wydzielone będą pomieszczenia na
prowadzenie działań kulturalnych i artystycznych; zakupione zostanie wyposażenie; wykonana będzie digitalizacja niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego ("Izba obrzędów Lubelszczyzny"; zasoby
malarstwa i sztuki ludowej) wraz z ich upowszechnieniem poprzez ICT, dostępne w Centrum Kultury; Wirtualny Park Miniatur budowli województwa lubelskiego (dostępny w CK); * Audiobook- wiersze Mikołaja
Reja(dostępny w CK); serwis internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne. Prace budowlane wykonywane są na podstawie posiadanego pozwolenia na budowę

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach projektu planuje się: budowę 44 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie wybudowane zostaną przy budynkach mieszkalnych we
wszystkich miejscowościach z terenu gminy Siennica Różana. Projekt przygotowany jest do realizacji, gdyż przygotowane są projektu budowalne oraz uzyskano zgłoszenie robót.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2951L” dotyczy odcinka dr. pow. klasy Z, relacji Zwierzyniec – Józefów Roztoczański na terenie gmin: Zwierzyniec i Krasnobród. Planowany zakres robót:
ujednolicenie szer. jezdni i nowa nawierzchnia szer. 5,5m na dł. 7,7 km o podniesionej nośności do 100kN, obustronne pobocza ulepszone kruszywem z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją,
przebudowa istniejących zjazdów, wyk. peronów przy przystankach autobus., odtworzenie przydrożnych rowów i oczyszczenie przepustów, wyk. oznak. poziomego i pionowego, wyk. elementów BRD –
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja stanowi odcinek plombowy, kończący przebudowę całej drogi o łącznej długości 12,1 km na terenie powiatu zamojskiego. Droga jest istotną częścią
ponadlokalnego układu komunikacyjnego, który ma duże znaczenie dla gospodarki opartej na turystyce. Realizacja zadania poprawi m.in. dostępność do Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”,
wpisanego na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO. W sytuacjach nagłych, droga będzie stanowiła alternatywę do wykorzystania w działaniach ratowniczych. Przebudowana droga pozwoli na sprawną
realizację zadań państwa, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii COVID-19.

REKOMENDACJA
KOMISJI

1 500 000,00 zł

550 000,00 zł

1 804 845,17 zł

500 000,00 zł

2 000 000,00 zł

400 000,00 zł

3 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

760 000,00 zł

499 695,66 zł

2 000 000,00 zł
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powiat

powiat

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

0620000

0620000

0603142

0603142

0603132

0603142

0608122

0608122

0606062

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

zamojski

8 800 000,00

zamojski

chełmski

chełmski

chełmski

rycki

lubartowski

lubartowski

krasnostawski

9 650 000,00

Żmudź (gmina
wiejska)

Żmudź (gmina
wiejska)

Wojsławice (gmina
wiejska)

Dęblin (gmina
miejska)

Serniki (gmina
wiejska)

Serniki (gmina
wiejska)

Kraśniczyn (gmina
wiejska)

415 000,00

512 508,22

1 117 374,57

3 329 201,85

3 200 000,00

1 229 933,00

500 000,00

17 600 000,00

9 650 000,00

415 000,00

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3270L” dotyczy dr. pow. klasy Z, relacji Łabuńki – Zubowice na terenie gmin: Łabunie i Komarów-Osada. Planowany zakres robót: ujednolicenie szer. jezdni i nowa
nawierzchnia szer. 5,5m na dł. 17,3km o podniesionej nośności do 100kN, obustronne pobocza ulepszone kruszywem z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją, przebudowa istniejących zjazdów,
wyk. peronów przy przystankach autobus., odtworzenie przydrożnych rowów i oczyszczenie przepustów, wyk. oznak. poziomego i pionowego m.in. aktywnego przejścia dla pieszych, wyk. elementów BRD –
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Droga nr 3270L jest ważnym elementem w układzie komunikacyjnym, który ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i w sposób istotny wpływa na
efektywne i skuteczne działania służb państwowych. W sytuacjach nagłych, droga będzie stanowiła alternatywę do wykorzystania w działaniach ratowniczych. Przebudowana droga pozwoli na sprawną realizację
zadań państwa, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii COVID-19.

Inwestycja pn. „Rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium Krasnobród” polega na rozbudowie budynku przychodni, która ma na celu powiększenie bazy hotelowej Sanatorium poprzez uzyskanie
dodatkowych łóżek sanatoryjnych na parterze oraz poddaszu (wzrost liczby łóżek z 19 do 62) oraz powiększenie bazy zabiegowej poprzez rozbudowę i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny zakładu
przyrodoleczniczego. Obiekt przeznaczony będzie dla osób, które przeszły zakażenie COVID-19 i potrzebują specjalistycznej rehabilitacji, aby zniwelować pochorobowe powikłania, najczęściej związane z
zaburzeniami ciśnienia krwi, zakrzepami zatorowymi, zmniejszeniem wydolności oddechowej oraz ogólnym osłabieniem organizmu. Planowany zakres robót: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz
wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie bazy hotelowej.

Przedmiotem wniosku jest „Przebudowa dróg gminnych Syczów i Annopol” o łącznej długości około 660 m. Inwestycja jest kontynuacją wykonanej w 2012r. przebudowy części przedmiotowej drogi. Parametry
techniczne dróg: - przekrój poprzeczny drogi – droga jednojezdniowa jednopasmowa (1x1) z mijankami, - szerokość podbudowy z kruszywa – 3,80 m, - szerokość jezdni – 3,50 m - szerokość poboczy – 2 x 0,75
m. Ponadto zostaną wykonane zjazdy oraz przebudowane skrzyżowania z drogą gminną i powiatową

2 000 000,00 zł

6 000 000,00 zł

415 000,00 zł

512 508,22

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Lipinki - Kazimierówka” na odcinku od km 0+644 do km 1+684. Inwestycja jest kontynuacją wykonanej 2020 r. przebudowy części przedmiotowej drogi.
Parametry techniczne drogi: - klasa funkcjonalno-techniczna drogi – D (Dojazdowa), - przekrój poprzeczny drogi – droga jednojezdniowa jednopasmowa (1x1) z mijankami, - szerokość podbudowy z kruszywa –
3,80 m, - szerokość jezdni – 3,50 m, - szerokość poboczy – 2 x 0,75 m. Ponadto zostaną wykonane zjazdy oraz przebudowane skrzyżowania z drogą gminną i powiatową.

512 508,22 zł

1 117 374,57

Przedmiotem wniosku jest sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz infrastrukturą przy boisku sportowym w Wojsławicach ul. Grabowiecka”. Obecnie boisko
sportowe w Wojsławicach ul. Grabowiecka nie posiada zaplecza szatniowego i sanitarnego dla zawodników i sędziów (brak toalet, łazienek, szatni). Brak przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i
energetycznych. Zadanie polega na budowie zalecza sanitarno-szatniowego dla zawodników i sędziów wyposażone w szatanie dla zawodników, łazienki, toalety, magazynek oraz wykonanie niezbędnych przyłączy
tj. energetyczne, wodociągowe (zasilane ze studni głębinowej) w tym ppoż. oraz kanalizacyjne (ścieki odprowadzane do szamba).

850 000,00 zł

3 329 201,85

3 200 000,00

2 459 866,00

50 000,00

Inwestycja polega na przeprowadzeniu robót budowlanych branży sanitarnej i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie. Jest to największa pod względem liczby uczniów oraz powierzchni
szkoła podstawowa w mieście. Zakres prac obejmie wymianę instalacji centralnego ogrzewania, która jest w bardzo złym stanie technicznym, instalacji oświetleniowej na energooszczędną, a także montaż
instalacji fotowoltaicznej. Zadanie to jest w pełni przygotowane, inwestor posiada dokumentację projektowo – kosztorysową oraz aktualne zgłoszenie wykonania robót.

Przedmiotem zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV fi 200 mm, sieci
kanalizacji tłocznej z rur PE fi 125mm i fi 110 mm, przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 160 mm, z montażem przepompowni ścieków z wykonaniem robót ziemnych, montażem rurociągów , montażem
studni rewizyjnych żelbetowych i PCW oraz wykonaniem prób szczelności rurociągów.

Przebudowa drogi gminnej nr 103559L Wólka Zabłocka – Nowa Wieś. Zakres robót obejmuje: roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót ziemnych, odtworzenie istniejących rowów
przydrożnych, wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie utwardzenia zjazdów, wykonanie remontu przepustu, umocnienie skarp rowów wraz z obsianiem
trawą, wykonanie oznakowania pionowego, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa.

Inwestycja będzie polegać na zagospodarowaniu terenu wokół nowo wybudowanego Domu Kultury z Punktem Informacji Turystycznej w Kraśniczynie. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie utwardzenie
placu przed budynkiem, który będzie służył jako parking oraz wykonanie dróg dojazdowych do posesji. Dodatkowo teren wokół Domu Kultury zostanie ogrodzony, a także zaprojektowana i wykonana będzie zieleń
wokół.

500 000,00 zł

3 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

500 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej w Dutrowie. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowana nowa sieć wodociągowa z rur PE100RC SDR17 dz 110/6,6 oraz dz 90/5,4 o łącznej długości
2059mb. Projektowana sieć wodociągowa połączona zostanie z siecią istniejącą dz 110PVC. Przyłącza wodociągowe w ilości 25szt. projektowane są z rur PE100RC SDR17 o łącznej długości 631mb.
21

gmina

0618102

lubelskie

tomaszowski

Telatyn (gmina
wiejska)

709 865,00

600 000,00 zł

856 014,13

Przebudowa drogi gminnej w Łykoszynie. W ramach realizacji zadania zaprojektowano przebudowę drogi o łącznej długości 310mb w tym wykonanie podbudowy z tłucznia oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego
(warstwa wiążąca gr. 4cm. + warstwa ścieralna gr. 4cm)
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23

24

gmina

powiat

gmina

0618102

0612000

0603042

lubelskie

lubelskie

lubelskie

tomaszowski

Telatyn (gmina
wiejska)

opolski

chełmski

494 000,00

1 780 000,00

Dorohusk (gmina
wiejska)

1 401 000,00

400 000,00 zł

494 000,00

1 780 000,00

1 401 000,00

Przedmiotem wniosku jest „Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków-Kosiorów-Trzciniec dług. 2,991 km”. Obejmuje: wykonanie robót przygotowawczych, poszerzenia i przebudowy
nawierzchni, przywrócenie funkcji użytkowych urządzeń odwadniających (przepusty), wykonanie poboczy utwardzonych, chodnika, przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia BRD,
nadzór inwestorski.

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów”. Celem tej inwestycji jest poprawa jakości usług świadczonych w zakresie gospodarki wodnej mieszkańcom
miejscowości Ostrów. Założeniem projektu jest rozbudowa istniejącego w Gminie Dorohusk systemu wodociągów o sieć do miejscowości Ostrów długości 2 890 metrów i wybudowanie 77 nowych przyłączy
wodociągowych. Liczba planowanych odbiorców operacji korzystających
z rozbudowanej infrastruktury wynosi – dla infrastruktury wodociągowej: 175 osób.

1 780 000,00 zł

600 000,00 zł

Budowa wodociągu, Gmina Komarówka Podlaska. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Przegaliny Duże i Brzeziny, gm. Komarówka Podlaska. Inwestycja przyczyni się do
podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy oraz wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczych obszarów wiejskich. Dzięki inwestycji zapewniony zostanie dostęp do jakościowo dobrej wody pitnej.
25

gmina

0615052

lubelskie

radzyński

Komarówka Podlaska
(gmina wiejska)

419 715,00

1 007 241,89

400 000,00 zł

26

27

28

29

30

31

32

33

gmina

0615052

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

powiat

lubelskie

lubelskie

0606022

0606022

0606022

0601052

0601052

0616000

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

radzyński

lubartowski

krasnostawski

krasnostawski

krasnostawski

bialski

bialski

Komarówka Podlaska
(gmina wiejska)

Ostrów Lubelski
(gmina miejskowiejska)

Fajsławice (gmina
wiejska)

Fajsławice (gmina
wiejska)

Fajsławice (gmina
wiejska)

Janów Podlaski
(gmina wiejska)

Janów Podlaski
(gmina wiejska)

rycki

645 900,00

1 800 000,00

799 500,00

849 000,00

500 000,00

3 400 000,00

4 000 000,00

950 000,00

1 614 750,00

3 300 000,00

799 500,00

849 000,00

500 000,00

6 800 000,00

4 000 000,00

950 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 101782L. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraż roboczy) w m. Komarówka Podlaska.
Zakres obejmuje przebudowę nawierzchni drogi i ciągów pieszych, budowę zatok autobusowych i miejsc postojowych, budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego. Ze względów bezpieczeństwa zostaną wykonane balustrady i próg zwalniający.

Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski. W ramach zadania przebudowane zostaną stacje uzdatniania wody w miejscowościach: Kaznów Kolonia, Kolechowice Kolonia oraz Rozkopaczew.
Przebudowa stacji konieczna jest do dalszego, ciągłego, niezawodnego zasilania wodociągu gminnego w wodę pitną. Przebudowa zapewni dalsze dostarczanie wody dla mieszkańców w odpowiedniej ilości, o
odpowiednim ciśnieniu i jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przebudowa stacji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości: Kaznów, Kaznów Kolonia, Kolechowice, Kolechowice
Folwark, Kolechowice Kolonia, Rudka Kijańska, Rozkopaczew, Wólka Stara Kijańska, Radzic Nowy. W ramach zadania zostanie wykonane w szczególności: wymiana istniejącego orurowania, wykonanie nowej
studni głębinowej oraz zbiornika wyrównawczego, modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, wykonanie kompensacji mocy biernej, remont budynku. W ramach zadania zostanie również
wybudowana sieć wodociągowa w Rozkopaczewie przy Jeziorze Mytycze. Podczas budowy mieszkańcy zostaną podłączeni do sieci.

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach obejmuje rozbudowę sieci: wodociągowej w centrum Fajsławic (sieć obecnie zasilana z ujęcia zakładowego i sieci z lat 50-tych,eksploatowanej przez SRH;
sieć jest bardzo awaryjna, wykonana głównie z rur stalowych 50, nie spełnia przepisów ppoż), kanalizacyjnej(mimo skanalizowania Fajsławic nowopowstające budynki nie mogą się przyłączyć, rozbudowa im to
umożliwi)

Gmina Fajsławice i Powiat Krasnostawski zawarły porozumienie o współfinansowaniu inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr3124L Fajsławice-Ksawerówka od km3+119,50 do km4+945”. To ostatni odcinek
tej drogi wymagający przebudowy. Powiat złożył wniosek do FDS i oczekuje na wyniki. Zgodnie z porozumieniem, wkład Gminy to 50%zakładanego udziału własnego powiatu. Wkład Gminy w wysokości 849000zł
zabezpieczono w budżecie i o taką kwotę Gmina wnioskuje z uwagi na wpływ COVID19 na sytuację finansową Gminy

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Fajsławicach obejmuje: -boisko wielofunkcyjne(moderniz.nawierzchni,montaż piłkochwytów i osprzętu), -duże boisko piłkarskie(demontaż starego i montaż nowego
ogrodzenia;montaż piłkochwytów,2wiat dla zawodników rezerw.i oświetlenia na słupach), -małe boisko trawiaste(moderniz.nawierzchni,montaż ogrodzenia i osprzętu,ławek,budowa parkingu na10miejsc w tym1dla
os.niepełnospr.)

„Przebudowa ulic 1-go Maja i Siedleckiej”. Przebudowie podlega odcinek drogi wojewódzkiej nr 698 relacji Siedlce-Terespol o długości 1550 m od km 65+150 do km 66+700. Inwestycja obejmie przebudowę
istniejącego chodnika oraz budowę nowego na odcinku ok. 600 m, powstaną 3 nowe zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Janów Podlaski,
obejmuje ulice Siedlecką i 1-go Maja. Jest to główna, reprezentatywna droga przebiegająca przez Janów Podlaski i przez bardzo zły stan nawierzchni wymaga gruntownej przebudowy.

„Budowa drogi gminnej nr 100072L”. Inwestycja polega na budowie drogi gminnej nr 100072L na nieutwardzonym odcinku długości 1890 m. Droga łączy Janów Podlaski z miejscowością Wygoda, w której
zlokalizowana jest najsłynniejsza w Polsce Stadnina Koni. Planuje się utwardzenie drogi betonem asfaltowym z szerokością jezdni min. 6 m, dodatkowo powstaną obustronne pobocza gruntowe, krawężniki,
odwodnienie drogi w formie spadków poprzecznych jezdni na pobocza.

Zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach polega na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, użyczonego przez Powiat Rycki Warsztatom Terapii Zajęciowej
w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 12. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych do głębokości posadowienia, docieplenie stropodachu, wymianę orynnowania, stolarki okiennej i drzwiowej, montaż
nowych obróbek blacharskich, podokienników, odtworzenie opaski wokół budynku, montaż nowych daszków nad wejściami, wymianę pokrycia schodów, montaż nowej drabinki wejściowej na dach, jak również
wymianę systemu c.o. oraz wentylacji. Zadanie to jest w pełni przygotowane, inwestor posiada dokumentację projektowo – kosztorysową oraz aktualne zgłoszenie wykonania robót.

550 000,00 zł

1 800 000,00 zł

760 000,00 zł

849 000,00 zł

500 000,00 zł

400 000,00 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

Budowa kanalizacji w Białej. Inwestycja przewiduje budowę kanalizacji w m. Biała. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców,
przedsiębiorców i turystów poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków, a także zapewnienie ochrony wód powierzchniowych przed ryzykiem skażenia bakteriologicznego i chemicznego.
34

35

gmina

gmina

0615062

0605072

lubelskie

lubelskie

radzyński

Radzyń Podlaski
(gmina wiejska)

janowski

Potok Wielki (gmina
wiejska)

hrubieszowski

Trzeszczany (gmina
wiejska)

1 470 047,68

750 000,00

1 470 047,68 zł

2 753 601,68

800 000,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Potok Wielki. Istniejąca sied oświetleniowa jest przestarzała i energochłonna. Powstałoby ok. 5 km nowej sieci oświetlenia
drogowego. Zmodernizowane zostałoby ok. 400 punktów oświetlenia ulicznego ( w tym zakup nowych lamp LED). Zmodernizowana sied oświetlenia ulicznego poprawi bezpieczeostwo ruchu pieszych i pojazdów
oraz zmniejszy wysokie koszty eksploatacyjne i konserwacyjne.

750 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 011046L Trzeszczany – Bogucice na działce nr 330 i 12. Roboty będą polegały na przebudowie drogi gminnej po istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej szerokości 5.0 m.
36

37

gmina

powiat

0604062

0618000

lubelskie

lubelskie

tomaszowski

815 720,00

2 126 953,25

800 000,00 zł

815 720,00

2 126 953,25

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3528L od drogi powiatowej Nr 3516L w miejscowości Podhorce do miejscowości Nowa Wieś o długości 1, 480 km. Inwestycja obejmuje tereny gminy Tomaszów
Lubelski. Planowane jest poszerzenie jezdni do 6 m, utwardzenie pobocza, wykonanie miejsc postojowych oraz oznakowania pionowego i poziomego w tym aktywnego oznakowania ograniczającego prędkość,
przebudowę przepustów i rowów oraz zjazdów. Zadanie obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowej.

1 000 000,00 zł

Projekt „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej” polega na głębokiej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 4. Inwestycja obejmuje docieplenie ścian i dachów, wymianę drzwi i
okien, wymianę oświetlenia na LED, modernizację instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła, wdrożenie systemu zarządzania energią.
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39

gmina

gmina

0610033

0613043

lubelskie

lubelskie

łęczyński

parczewski

Łęczna (gmina
miejsko-wiejska)

Parczew (gmina
miejsko-wiejska)

12 000 000,00

2 128 500,00

2 000 000,00 zł

12 000 000,00

2 365 000,00

„Parczew dzieciom – poprawa infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Parczew” zadanie obejmuje budowę strefy sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospod. terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Parczewie,
budowa boiska wielofun. w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce oraz budowę placu zabaw przy ul. 11-go Listopada w Parczewie. W ramach operacji powstaną ogólnodost. tereny sportowo-rekreacyjne,
zest. zabawowe, urządzenia siłowni zew., szachownicę wielkopow., ławki, stojaki na rowery, ciągi komun.

500 000,00 zł

40

41

42

43

44

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

0613043

0614062

0616032

0601152

0604011

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

parczewski

puławski

rycki

bialski

hrubieszowski

45

gmina

0604011

lubelskie

hrubieszowski

46

powiat

0617000

lubelskie

świdnicki

Parczew (gmina
miejsko-wiejska)

Kurów (gmina
wiejska)

Nowodwór (gmina
wiejska)

Sosnówka (gmina
wiejska)

Hrubieszów (gmina
miejska)

Hrubieszów (gmina
miejska)

1 533 600,00

900 000,00

810 689,97

1 240 637,00

2 500 000,00

1 704 000,00

1 500 000,00

1 705 913,97

2 570 294,73

2 500 000,00

10 998 659,85

26 000 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

Budowa strażnicy OSP w Wierzbówce wraz z zapleczem. W ramach operacji powstanie nowy budynek remizy OSP ze świetlicą łączący w sobie dwie funkcje. Pierwsza związana jest z działalnością bojową
jednostki rat. OSP gdzie zlokalizowano garaż, węzeł sanit., kotłownię i pom. gosp. Druga część pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną i będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców. Składa się ze świetlicy,
pom. gosp., 2 toalet (w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnospr.) oraz korytarza.

Budowa strażnicy OSP w Klementowicach. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano już stan surowy budynku. Środki finansowe zaangażowane 600 000,00 zł. Budynek złożony z dwóch stanowisk garażowych,
zaplecza sanitarnego, sali edukacyjno-konferencyjnej, zaplecza kuchennego. Budynek służyć będzie mieszkańcom również jako centrum integracji społecznej i życia kulturalnego. Zagospodarowane i
uporządkowane zostanie najbliższej otoczenie budynku. Zakupione zostanie pierwsze wyposażenie budynku.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowodworze oraz połączenie sieci wodociągowych zaopatrujących w wodę z SUW Nowodwór i SUW Trzcianki mieszkańców Gminy Nowodwór. Przebudowany zostanie
budynek SUW Nowodwór wraz z całą technologią oraz 2 ujęcia wody, wybudowany zostanie zbiornik na wodę uzdatnioną 100m3, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna 10kWp, wykonane będzie
ogrodzenie, drogi i chodniki wewnętrzne oraz wybudowanie 1600mb sieci wodociągowej fi 110mm. Celem projektu jest poprawa dostępności do wysokiej jakości wody na terenie Gminy Nowodwór.

Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sosnówka, modernizacja oczyszczalni ścieków przy Szkole Podst w Sosnówce, budowa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Motwica. Wnioskowana
kwota środków będzie stanowiła wkład własny do projektu. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę budynku wraz z termomodernizacją, wymiana urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa zbiorników
retencyjno-wyrównawczych, przebudowa inst. zewnętrznej między obiektowej, budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa sieci wodociągowej, modernizacja oczyszczalni ścieków

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Hrubieszowie”: (468 punktów świetlnych na istniejących słupach stanowiących własność miasta, w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich). Wymiana 461 lamp
sodowych i 7 rtęciowych o mocach: 70, 150, 250 i 400W na energooszczędne lampy LED o niższej mocy: 226 lamp o mocy-50W, 215-100W,27-30W. Nastąpi poprawa jakości powietrza (zmniejszenie emisji
CO2), warunków bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu pieszego i drogowego, racjonalizacja zużycia energii elektrycznej oraz zminimalizowanie kosztu eksploatacji oświetlenia.

"Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”.Obiekt o pow. zabudowy 1735,88 m2 składa się z hali basenowej (lustro wody 457,92 m2), strefy wejściowej z szatniami, małą
gastronomią i węzłami sanitarnymi, pomieszczeń technicznych i administracyjnych, wyposażenia. W hali basenowej: basen pływacki i do nauki pływania, basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci, saunarium.
Pływalnia wyposażona w instalacją solarną (32 panele o mocy 13 kW) oraz fotowoltaiczną (175 paneli o mocy 50 kW).Infrastruktura zagospodarowania terenu to m.in.: chodniki z małą architekturą, parkingi (10
miejsc).

530 000,00 zł

900 000,00 zł

800 000,00 zł

630 000,00 zł

2 500 000,00 zł

5 000 000,00 zł

Przebudowa ulicy Dworcowej w Świdniku.

47

48

powiat

gmina

0614000

0603032

lubelskie

lubelskie

puławski

chełmski

1 384 565,00

Chełm (gmina
wiejska)

864 706,00

1 384 565,00

864 706,00

4 500 000,00 zł
Kompleksowa odnowa wraz ze zwiększeniem efektywności społecznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kęble. Opis: Odnowa kompleksu budynków w tym zabytkowego obiektu poprzez prace
restauracyjne - wymiana zniszczonej stolarki okiennej, zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie izolacji i odwodnienie dachu wraz z hydroizolacją w budynku internatu, montażem paneli
fotowoltaicznych, budowa nowej stajni dla koni (w celu zajęć z hipoterapii), wraz z dokumentacją i nadzorem.

Przebudowa drogi gminnej w Srebrzyszczu. Zakres wniosku obejmuje przebudowę dróg Nr 104653L i Nr 105065L w miejscowości Srebrzyszcze, ul. Kościelna i Sportowa, o długości 798 m projekt ma na celu
zapewnienie ciągłości ruchu w sieci dróg gminnych, połączenie z drogą wyższej kategorii-powiatową nr 1828L, poprawę dostępności do zabudowań oraz obiektów użyteczności publicznej, a także bezpieczeństwa
ruchu pieszych.

1 384 565,00 zł

426 140,02 zł

Budowa drogi gminnej w Zakalinki. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 100019L na odcinku od km 2+620 do km 3+390, o długości odcinka 770 m, szerokość jezdni 5 m, kategoria ruchu KR1
49

50

51

52

53

54

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

0601072

0614011

0610062

0613062

0619072

0608132

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

bialski

puławski

łęczyński

parczewski

włodawski

lubartowski

Konstantynów (gmina
wiejska)

Puławy (gmina
miejska)

Spiczyn (gmina
wiejska)

Siemień (gmina
wiejska)

Wola Uhruska (gmina
wiejska)

Uścimów (gmina
wiejska)

1 002 935,00

11 000 000,00

420 291,49

1 116 987,60

960 000,00

1 999 779,78

700 000,00 zł

1 002 935,00

14 200 000,00

420 291,49

1 116 987,60

1 200 000,00

3 999 779,78

Projekt dotyczy budowy sali gimnastycznej o wymiarach 45,74x37,32 m przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach. W ramach inwestycji powstanie obiekt jednokondygnacyjny z pełnym zapleczem sanitarnym.
Nowa sala będzie posiadać boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki. Obecna funkcjonująca sala powstała w 1969 r. i jest za mała (10x20m), nie spełnia minimalnych wymagań, co uniemożliwia prawidłową
organizację zajęć wf oraz zachowania dystansu związanego z COVID-19. Taka sytuacja powoduje, że zajęcia wf organizowane są na korytarzach szkolnych.

„Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Spiczyn”. Projekt zakłada budowę oświetlenia ulicznego przy drogach nieoświetlonych na terenie Gminy Spiczyn w miejscowościach Zawieprzyce oraz Jawidz. W
ramach projektu planuje się budowę 37 nowych latarni ulicznych z zastosowaniem energooszczędnych opraw oświetleniowych (led). Oprawy posiadać będą reduktory mocy oraz programator umożliwiający
obniżenie zużycia energii w godzinach nocnych. Realizacja inwestycji pozwoli na wykonanie oświetlenia stanowiącego infrastrukturę poprawiającą komfort życia mieszkańców.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siemieniu. Zakres projektu: budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu wraz z niezbędną infrastrukturą (budowa ogrodzenia,
oświetlenia, monitoringu, drenażu oraz utwardzenia oraz montaż małej architektury). Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim pełne wykorzystane potencjału rewitalizowanej przestrzeni dla poprawy
jakości życia mieszkańców nadaniu miejscu nowych funkcji społecznych i gospodarczych. Przedsięwzięcie stanowi priorytetową inwestycję dla władz gminy w latach 2021-2022.

Inwestycja „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Woli Uhruskiej” polegać będzie na budowie remizy strażackiej z 3 boksami garażowymi (2 poj. typu śred. i 1 lekkiego) wraz z niezbędnym zapleczem
(szatanie, dyżurka, sala szkoleniowa, wieża suszenia węży, sanitariaty, łazienki, aneks kuchenny, magazyny, kotłownia), wykonaniu zagospodarowania terenu, przyłączy mediów oraz instalacji PV. Budynek
będzie siedzibą OSP Wola Uhruska, magazynu przeciwpowodziowego oraz ew. Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi”. Planowana jest modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Starym Uścimowie o przepustowości 180 m3/d oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w miejscowości Orzechów Kolonia. W wyniku przebudowy oczyszczalni ścieków, przepustowość oczyszczalni zostanie zwiększona do 200 m3/d, w ramach przebudowy zaplanowano: remont
pomieszczenia odwodnienia osadu, przebudowa sita pionowego, pompowani osadu powrotnego, reaktora biologicznego, komory pomiaru ścieków oczyszczonych, pomieszczenia kontenera na piasek, zbiornika
stabilizacji osadu nadmiernego, budynku techniczno -socjalnego, budowy pomieszczenia sita pionowego, komory zasuw ścieków surowych KZ1, komory zasuw przepompowni ścieków KZ3, studni rewizyjnej
ścieków oczyszczonych, osadnika wtórnego, pomieszczenia piaskownika wirowego, pomieszczenia dmuchaw, zbiornika retencji ścieków dowożonych, silosu na wapno, komory pomiaru osadu, komory zasuw
osadu nadmiernego KZ2, sieci technologiczne : rurociąg ścieków surowych i oczyszczonych, rurociąg osadu, rurociągi sprężonego powietrza, utwardzenie nawierzchni placu manewrowego, instalacja elektryczna
zawiązana z przebudową oczyszczalni ścieków. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzechów Kolonia obejmuje: wykonanie sieć wodociągowa o długości 1531,2 m z rury PE 100 SDR17 na ciśnienie
1MPa o średnicy 110mm, montaż zasów sekcyjnych i hydrantów naziemnych DN80 (w komplecie z zasuwą) 11 szt.

1 000 000,00 zł

420 291,49 zł

800 000,00 zł

600 000,00 zł

1 000 000,00 zł
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gmina

gmina

gmina

gmina

miasto na prawach
powiatu

gmina

0611011

0611072

0609042

0607042

0664011

0607083

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

łukowski

łukowski

Łuków (gmina
miejska)

Stanin (gmina
wiejska)

lubelski

Garbów (gmina
wiejska)

kraśnicki

Gościeradów (gmina
wiejska)

Zamość

kraśnicki

3 600 000,00

800 000,00

3 500 000,00

3 421 157,00

4 720 986,00

Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem o długości 32,26 m, szerokości 21,72m, wysokości max 10,35m, powierzchnia użytkowa 941,63 m2, powierzchnia całkowita 1461,87 m2, kubatura 6404,0
m3. Sala gimnastyczna w realizowanym obiekcie posiada wymiary 12,26 m x 25,20 m i wysokość 6,68 m. W budynku, poza salą gimnastyczną, zaprojektowano część socjalno - sanitarną, składającą się z dwóch
zespołów szatniowych oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, złożonych z szatni, natrysków, umywalni i sanitariatów, pokój trenera z wc. Ponadto zaprojektowano magazyn sprzętu sportowego, wc dla
niepełnosprawnych, ogólnodostępne sanitariaty, salę wraz z zapleczem przeznaczoną do zajęć gimnastyczno - korekcyjnych np. dla dzieci młodszych oraz dodatkowe sale dydaktyczne.

BUDOWA BUDYNKU SPZOZ W GARBOWIE ZE STACJĄ WYJAZDOWĄ POGOTOWIA RATUNKOWEGO Inwestycja obejmuje budowę przychodni podstawowej opieki zdrowotnej- SP ZOZ z gabinetem
rehab.(Gmina) i SW Pogotowia (finansowaną przez Wojewódzkie Pog. Rat SP ZOZ) Budynek 2 kon. z windą o łącz pow. użyt. 938,5m2 (pow. SPZOZ- 780,21m2 , pow. SW PR- 158,29m2 ) dost. dla osób z
niepełnosprawnościami, spełniający wymogi sanit. zwiększający bezpiecz. epid. zw. z COVID -19. Obecna siedziba wiek ok. 200lat, zabyt. pałacyk pod ochroną Konserwatora, z uwagi na zużycie i stan tech.- nie
spełnia standardów SANEPID.

1 000 000,00 zł

800 000,00 zł

1 500 000,00 zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gościeradów Folwark
900 000,00

4 000 000,00

Urzędów (gmina
miejsko-wiejska)

4 500 000,00

Zagospodarowanie Placu Narutowicza w Łukowie. Celem projektu jest przywrócenie pierwotnej, historycznej funkcjonalności placu (m.in. na potrzeby organizacji uroczystości publicznych). Zakres rzeczowy
inwestycji obejmuje: wymianę nawierzchni placu, chodników i ulic, budowę kanalizacji deszczowej z systemem retencjonowania wody, zagospodarowanie zielonego skweru i wyeksponowanie zabytkowej fasady
zespołu klasztornego, oświetlenie LED, odbudowę pomnika „Pamięci Powstańców Łukowian”, monitoring.

1 105 000,00

800 000,00 zł

900 000,00

4 000 000,00

1 300 000,00

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów. Systemem objęte zostaną miejsca gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych w zabudowie wielorodzinnej. Inwestycja
polega za zakupie urządzeń mechanicznych do gromadzenia odpadów komunalnych (inteligentne moduły wyposażone w: kontrolę dostępu, wagi legalizowane, pomiar zapełnienia, CCTV) i systemu
informatycznego (baza danych, aplikacja www), montażu urządzeń na terenie Miasta, uruchomieniu urządzeń i systemu informatycznego (smart management).

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Urzędowie. Projekt zakłada dostosowanie parametrów budynku oczyszczalni ścieków do planowanej rozbudowy polegającej na montażu reaktorów SBR wraz z
oprzyrządowaniem z systemem napowietrzania i sterowania. Ponadto, planowane jest wykonanie sytemu odwadniania osadu ścieków oraz budowa wiaty na potrzeby oczyszczalni.

4 000 000,00 zł

800 000,00 zł

Przebudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia drogowego w ulicy Bełżyckiej i Słowicza Dolina w Wąwolnic y. Wykonanie robót związanych z wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej, uzbrojenia i przyłączy w
61

gmina

0614102

lubelskie

puławski

Wąwolnica (gmina
wiejska)

1 440 000,00

1 600 000,00

obszarze pasa drogowego. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego. Po wykonaniu infrastruktury przebudowa nawierzchni ulicy wewnętrznej „Słowicza Dolina” oraz przebudowa nawierzchni drogi powiatowej – ulicy Bełżyckiej
w zakresie poprawy parametrów technicznych nawierzchni.

925 000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pawłów (ul. Lubelska, ul. Pastownie) o długości 5,865 km. Wykonane zostaną również 3 przepompownie sieciowe i 3 przepompownie przydomowe.
W ramach projektu wykonanych zostanie 38 indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych. Wybudowana sieć zostanie włączona przez istniejąca kanalizację do oczyszczalni ścieków w Pawłowie
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64

65
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67

68

gmina

gmina

powiat

gmina

gmina

gmina

gmina

0603082

0605053

0606000

0615022

0612063

0618072

0601142

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

chełmski

janowski

Rejowiec Fabryczny
(gmina wiejska)

Janów Lubelski
(gmina miejskowiejska)

krasnostawski

radzyński

1 562 846,00

3 969 246,82

Borki (gmina wiejska)

opolski

Poniatowa (gmina
miejsko-wiejska)

tomaszowski

Rachanie (gmina
wiejska)

bialski

1 650 000,00

Sławatycze (gmina
wiejska)

500 000,00

3 000 000,00

5 000 000,00

550 000,00

1 000 000,00 zł

3 400 000,00

5 193 373,00

4 222 603,00

798 366,41

3 200 000,00

7 500 000,00

800 000,00

Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Janów Lubelski. Zadanie obejmuje modernizację 1700 szt. punktów oświetleniowych wraz z wymianą 566 szt. wysięgników i 109 szt. słupów w celu poprawy
wyników świecenia (technologia LED), wymianę zabezpieczeń wraz z zastosowaniem redukcji mocy w oprawach i modernizację szaf oświetleniowych poprzez wyniesienie ich ze stacji transformatorowych na
terenie Gminy Janów Lubelski. Powyższe działania przyczynią się do redukcji emisji CO2 i poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ciągów komunikacyjnych na terenie gminy.

Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 3147
Przebudowa drogi nr 3147 Wólka Orłowska - Kalinówka - Skierbieszów od km 4+100 do km 5+090, obejmuje podniesienie warunków technicznych i eksploatacyjnych drogi poprzez prace obejmujące: warstwę
wyrównawczą, wiążącą z betonu asfaltowego, wyprofilowanie poboczy wraz z nawierzchnią z kruszywa, regulację istniejących zjazdów oraz wykonanie nowych, budowę przepustu drogowego, peronów
przystankowych. Podstawowy dochód podatkowy gminy Izbica w przeliczeniu na mieszkańca jest jednym z najniższych w powiecie. Droga ma znaczenie w ruchu transgranicznym.

Wniosek dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Stara Wieś. Planowana inwestycja będzie polegała na dostosowaniu budynku do jego
wielofunkcjonalnego sposobu wykorzystywania, tj. jako siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalu wyborczego, miejsca zebrań władz sołectwa oraz miejsca imprez okolicznościowych. Budynek został
wybudowany w latach 60-tych XX wieku, stąd aby mógł dalej pełnić swoje funkcje konieczne jest jego unowocześnienie.

Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Poniatowa
Istniejące oświetlenie drogowe na terenie Gminy Poniatowa w przeważającej części stanowią energochłonne oprawy rtęciowe oraz sodowe. W zakresie inwestycji znajduje się następujący zakres robót: Wymiana
istniejących opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych (1100 sztuk) na energooszczędne oprawy z diodami LED. Dowieszenie 367 szt. nowych opraw energooszczędnych diodowych LED na istniejących
słupach sieci energetycznej. Dobudowa 200 szt. nowych punktów oświetleniowych. wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z inwestycją: roboty demontażowe, montaż nowych słupów
oświetleniowych, wysięgników, okablowania, szafek oświetleniowych.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Michalów i Rachanie. Inwestycja obejmowała będzie przygotowanie dokumentacji planistycznej i technicznej obejmującej ok.9 km sieci głównej i przykanalików z
odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków. W większej części sieć główna w technologii grawitacyjnej z jedną lub dwiema przepompowniami ścieków.

Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego. 1. Napęd -4x4 uterenowiony; 2. Silnik - EURO 6; Moc silnika- min 280km. 3. Kabina: jednomodułowa, ilość miejsc: 6, układ miejsc, 1+1+4. 4. Zabudowa:
materiał-stal nierdzewna/ kompozyt Ilość skrytek-7 (3+3+2) Zamknięcia - żaluzje aluminiowe z zabezpieczeniem rurowym Oświetlenie-zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w technologii led 5. Układ wodnopianowy: Autopompa dwuzakresowa Wydajność minimum 2900 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar Wydajność minimum 400 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar dozownik ręczny lub automatyczny środka pianotwórczego
(3% i 6%) 6. Zbiornik na wodę: Pojemność minimum 3000 dm3 Materiał kompozyt 7. Zbiornik na środek pianotwórczy: Pojemność 10% pojemności zbiornika na wodę Materiał kompozyt 8. Inne elementy układu:
Szybie natarcie wodno-pianowe, długość węża 60m, sterowane ręcznie i elektrycznie Działko wodne umieszczone na dachu pojazdu Zraszacze, 4 sztuki, dwa z przodu pojazdu i dwa z boku pojazdu
Automatyczny zawór napełniania hydrantowego 9. Wyposażenie: Maszt oświetleniowy pneumatyczny z najaśnicami LED, sterowany pilotem przewodowym lub bezprzewodowym Niezależne ogrzewanie kabiny i
przedziału autopompy
Klimatyzacja kabiny Kamera cofania Wyciągarka elektryczna w obudowie Taran Fala świetlna

1 500 000,00 zł

3 969 246,82 zł

500 000,00 zł

500 000,00 zł

1 000 000,00 zł

500 000,00 zł
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72

73

74

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

0601062

0609013

0618042

0608052

0607062

0611102

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

bialski

lubelski

tomaszowski

Kodeń (gmina
wiejska)

Bełżyce (gmina
miejsko-wiejska)

Krynice (gmina
wiejska)

lubartowski

Kamionka (gmina
wiejska)

kraśnicki

Szastarka (gmina
wiejska)

łukowski

Wojcieszków (gmina
wiejska)

Rewitalizacja centrum Kodnia to kompleksowy projekt służący do wzrostu atrakcyjności turystycznej Kodnia oraz stworzenie nowoczesnego centrum z atrakcjami dla mieszkańców gminy w różnym wieku.
Nowa inwestycja będzie miała w zakresie m. in. roboty budowlane przy drogach, chodnikach, parkingach, rewitalizację zieleni, budowę małej infrastruktury, odnowę elementów zabytkowych, przebudowę byłego
posterunku policji i stworzenie w nim Centrum Rekreacyjno – Turystycznego. Projekt przyczyni się do stworzenia miejsc pracy i większej dostępności dla os. niepełnosprawnych.
2 100 000,00

5 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

2 500 000,00

7 500 000,00

2 900 000,00

3 500 000,00

Publiczny żłobek w Bełżycach. Przedmiotem inwestycji jest dobudowa budynku złobka do istniejącego budynku przedszkola w miejscowosci Bełżyce. Budynek jednokondygnacyjny z czterema salami dla dzieci,
łącznikiem z przedszkolem oraz pomieszczeniami towarzyszacymi. Sale dla dzieci będą wyposażone w sprzęt oraz urzadzenia umożliwiajace im właściwy rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny. Żłobek
przygotuje dzieci do kolejnego, przedszkolnego etapu edukacji oraz pzozwoli pracujacycm rodzicom w zapewnieniu dzieciom profesjonalnej opieki.

Rozbudowa wodociągu Dabrowa - Majdan-Sielec. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Majdan-Sielec w miejsce starej awaryjnej azbestowo-cementowej wraz z niezbędną armaturą (
hydranty p.poż., reduktory ciśnienia, zasuwy sekcyjne, studzienki ) oraz przebudowę stacji wodociągowej Dabrowa z postawieniem żelbetowego zbiornika na wodę z której zasilana jest w wodę miejscowość
Majdan-Sielec.

Budowa stadionu miejskiego w Kamionce. Zadanie przewiduje budowę nowoczesnego wielofunkcyjnego stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego, z którego w sposób nieodpłatny będą mogli korzystać Mieszkańcy
całej gminy, chcący rozwijać swoje pasje i utrzymywać kondycję fizyczną. Jednocześnie obiekt będzie stanowił bazę sportową dla zlokalizowanego w pobliżu Zespołu Szkół oraz lokalnego klubu sportowego, który
notabene swoje mecze w roli gospodarza zmuszony jest rozgrywać dziś w oddalonym o 12 km Lubartowie. Dodatkowo klub ten kształci dzieci i młodzież we wszystkich kategoriach wiekowych – od młodzika,
poprzez trampkarza i juniora, a na seniorze skończywszy.

1 230 000,00 zł

5 000 000,00 zł

1 000 000,00 zł

1 200 000,00 zł

Przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Polichna Czwarta, gm. Szastarka
2 100 000,00

2 500 000,00

800 000,00 zł

2 100 000,00

4 035 755,16

„Rozbudowa szkoły w Wólce Domaszewskiej, Gmina Wojcieszków”. W ramach zadania wykonane będą sale dla oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym, stołówka z zapleczem kuchennym, biblioteka
z czytelnią i salą multimedialną oraz sala konferencyjno-wystawowa. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konieczność rozbudowy wynika z ograniczonej ilości pomieszczeń w
istniejącym budynku szkoły. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanego budynku wynosi 1045,50 m2.

1 000 000,00 zł

„Zakup Rezonansu Magnetycznego”. W ramach inwestycji zaplanowano zakup rezonansu magnetycznego wraz z pełną adaptacją pomieszczeń niezbędnych dla jego funkcjonowania, wyposażeniem, instalacją i
uruchomieniem pracowni w Samodzielnym Publiczny Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.
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powiat

gmina

powiat

powiat

gmina

gmina

gmina

gmina

gmina

0605000

0612072

0601000

0612000

0614032

0611042

0603072

0611092

0601112

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

janowski

opolski

4 000 000,00

Wilków (gmina
wiejska)

bialski

1 438 600,00

opolski

puławski

łukowski

chełmski

łukowski

bialski

10 000 000,00

3 000 000,00

Janowiec (gmina
wiejska)

Krzywda (gmina
wiejska)

Leśniowice (gmina
wiejska)

Trzebieszów (gmina
wiejska)

Piszczac (gmina
wiejska)

500 000,00

1 000 000,00

2 397 580,00

2 216 540,00

600 000,00

4 000 000,00 zł

4 000 000,00

10 000 000,00

1 438 600,00

3 000 000,00

520 000,00

2 000 000,00

5 517 780,00

4 999 394,20

600 000,00

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej.
Przedmiotem wniosku jest budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wilków. W ramach wniosku planuje się także dostawę technologii i wyposażenia technologicznego
wraz z montażem i uruchomieniem, dostawę maszyn i urządzeń niezbędnych do eksploatacji oraz utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków; m.in. ciągnik do transportu przyczepy jednoosiowej do
osadu odwodnionego, ładowacz czołowy do ciągnika, koparka do ciągnika, kosiarka rotacyjna do ciągnika, wóz asenizacyjny do transportu ścieków dowożonych utwardzenie placu oczyszczalni ścieków.

Zabezpieczenie energetyczne SPZOZ Międzyrzec Podlaski. Kompleksowe zabezpieczenie energetyczne oraz w zakresie COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim: montaż instalacji
fotowoltaicznej 25,6 kW, agregatu prądotwórczego 300 kW,
oświetlenia, instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej bloku operacyjnego, laboratorium, izby przyjęć, punktu pobrań materiału SARS-CoV-2 i łóżek obserwacyjnych w kierunku COVID-19, sterylizatorni, diagnostyki
obrazowej, oddziałów szpitala, układów pomiarowo-rozliczeniowych zgodnych z Ustawą o rynku mocy.

„Doposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Opolu Lubelskim w sprzęt medyczny”. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitala w Poniatowej, ul. Fabryczna 18, 24- 320 Poniatowa: 1.
cyfrowy aparat RTG typu ramię ,,C” –szacowany koszt 900 000 zł 2. cyfrowy mobilny aparat RtG –szacowany koszt 450 000 zł 3. laparoskop z torem wizyjnym –szacowany koszt 700 000 zł 4. aparat USG z
opcjami kardiologicznymi –szacowany koszt 300 000 zł 5. respiratory szt 4 –szacowany koszt 400 000 zł 6. łóżka do intensywnej opieki medycznej +szafki przyłóżkowe kpl 10 –szacowany koszt 250 000 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa świetlicy wiejskiej na Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Oblasy. Zakres prac obejmuje głęboką termomodernizację budynku, przebudowę sal wewnętrznych, w
tym sanitariatów i kuchni, celem dostosowania do potrzeb społecznych i gospodarczych, przebudowę garażu na samochód strażacki i zaplecza dla strażaków. Wymianę pokrycia dachowego oraz przebudowę
poddasza na poddasze użytkowe. W ramach inwestycji planuję się również montaż ogrodzenia i zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiającego kompleksowe wykorzystanie obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywda”. Ze względu na zły stan techniczny funkcjonującej oczyszczalni, niezbędne jest przeprowadzenie przebudowy.
Przeprowadzona również kontrola LWIOŚ zaleciła poprawienie stanu technicznego oczyszczalni. Realizacja inwestycji ograniczy czynnik awaryjności oczyszczalni co wpłynie na jej prawidłową i wydajną pracę
oraz zmniejszy wydatki związane z usuwaniem ewentualnej awarii. Zwiększy to technologiczną oraz ekonomiczną efektywność obiektu.

Inwestycja obejmuje realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim”. W ramach inwestycji powstanie pierwsza na terenie gminy Leśniowice
pełnowymiarowa sala gimnastycznej do gier zespołowych wraz z zapleczem socjalno-technicznym i widownią. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną: droga dojazdowa, parkingi, niezbędne przyłącza oraz
zagospodarowanie terenu przyległego.

Nazwa zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”.
Inwestycja zawiera również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebieszów-Kolonia oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Trzebieszów Drugi wraz z modernizacją stacji ujęcia i
uzdatniania wody w miejscowości Dębowica.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na osiedlu w Chotyłowie. Drogi te są obecnie w złym stanie technicznym. Na drogach jest wiele dziur i wybojów. W porze letniej z dróg unosi się dużo pyłu, zaś w porach
deszczowych zalega woda. Mieszkańcy mają utrudnione poruszanie się po tych drogach. Utwardzenie ich kostką brukową w bardzo dużym stopniu poprawi dojazd do posesji mieszkających tam mieszkańców
oraz innych osób korzystających z tych dróg. Poprawi to ich bezpieczeństwo i wygodne poruszanie się pieszo, rowerem i samochodem. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na ich życie codzienne.

400 000,00 zł

270 000,00 zł

3 000 000,00 zł

420 000,00 zł

500 000,00 zł

1 900 000,00 zł

500 000,00 zł

600 000,00 zł
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gmina

gmina

powiat

0607092

0607102

0607000

lubelskie

lubelskie

lubelskie

kraśnicki

kraśnicki

Wilkołaz (gmina
wiejska)

Zakrzówek (gmina
wiejska)

kraśnicki

600 000,00

1 000 000,00

15 000 000,00

1 047 468,00

1 400 000,00

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Marianówka oraz Obroki” Inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Marianówka oraz Obroki. Powstanie nowa sieć wodociągowa w
jednym z dwóch ostatnich sołectw Gminy Wilkołaz, które nie są jeszcze zwodociągowane. Sieć będzie miała długość 8 358 metrów i będzie uzbrojona w hydranty przeciwpożarowe oraz zasuwy. Przejścia pod
przeszkodami będą wykonane metodą przewiertu w rurach osłonowych.

Przebudowa targowiska w miejscowości Zakrzówek. Zadanie polega na wykonaniu utwardzenia miejsc służących do prowadzenia handlu (obecnie tylko część placu targowego posiada nowa nawierzchnię z kostki
brukowej, w przeważajacej części targowisko jest utwardzone kruszywem i mocno zdegradowaną nawierzchnią asfaltową), wykonaniu odwodneinia i buidowę nowego oświetlenia wraz z przebudową ulicy
Strażackiej, stanowiącej wjazd na plac targowy, utworzenie miejsc parkingowych przy targowisku

„Opieka nad osobami starszymi SPZOZ". Przedmiot inwestycji obejmuje modernizację i rozbudowę dwóch pawilonów szpitala w których zlokalizowane są oddziały: chorób płuc i gruźlicy, chemioterapii, opieki
paliatywnej, hospicjum domowego oraz zakład pielęgnacyjno opiekuńczy. W ramach zadania zostanie zrealizowana modernizacja i przebudowa pomieszczeń oddziału chorób płuc i gruźlicy z zapewnieniem
odpowiedniej izolacji pacjentów zakaźnych. Oddział zostanie zlokalizowany na dwóch kondygnacjach, w tym w części parteru zostanie zlokalizowana odpowiednia izba przyjąć z możliwością izolacji pacjentów oraz
sale dla pacjentów z chorobami zakaźnymi zapewniające odpowiednią ich izolację. Budynek zostanie wyposażony w odpowiednią instalację wentylacyjną.
W budynku zostanie zamontowana również winda. W wyniku re alizacji inwestycji szpital będzie miał możliwość hospitalizowania pacjentów z zachowaniem bezpieczeństwa personelu i innych pacjentów
przebywających na oddziale. Inwestycja pozwoli objąć stałą opieką pacjentów powiatu kraśnickiego i powiatów ościennych w okresie pandemii oraz po niej. Ze względu na liczne powikłania powodowane przez
15 000 000,00 wirus SARS CoV 2 w obrębie dróg oddechowych inwestycja jest niezbędna w celu monitorowania i leczenia osób po przebytym zakażeniu. W rozbudowanym budynku zostanie zlokalizowany również oddział
opieki paliatywnej i oddział chemioterapii oraz hospicjum domowe. Pomieszczenia oddziałów zostaną dobudowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarno epidemiologicznymi w celu zapewnienia właściwej
izolacji osób w stanie terminalnym oraz przechodzących chemioterapię. W drugim pawilonie zostanie wykonana kompleksowa modernizacja i rozbudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego
zwiększenie ilości łóżek z obecnych 40 do minimum 80 w celu zapewnienia możliwości hospitalizacji pacjen tów i zapewnienia warunków zgodnych z obowiązującymi standardami opieki nad osobami starszymi
oraz przewlekle chorymi.

600 000,00 zł

800 000,00 zł

2 700 000,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2639L Józefów – Dzierzkowice o długości 8,46km
87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

powiat

gmina

gmina

gmina

gmina

miasto na prawach
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lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie
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6 500 000,00

Radzyń Podlaski
(gmina wiejska)

Batorz (gmina
wiejska)

Terespol (gmina
miejska)

Terespol (gmina
miejska)

Chełm

693 707,32

500 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

biłgorajski

puławski

500 000,00

2 200 000,00

Nałęczów (gmina
miejsko-wiejska)

biłgorajski

4 950 000,00

1 300 000,00

puławski

Nałęczów (gmina
miejsko-wiejska)

puławski

Nałęczów (gmina
miejsko-wiejska)

8 100 000,00

2 520 000,00

800 000,00 zł

8 000 000,00

Sprzęt do budowy kanalizacji.
Inwestycja przewiduje zakup koparki kołowej i minikoparki. Zakup specjalistycznego sprzętu przyczyni się do rozwiązania problemu braku skanalizowania obszarów gminy Radzyn Podlaski. Problem ten bardzo
negatywnie wpływa na życie mieszkańców. W wyniku realizacji zadania nastąpi: znaczący wzrost poziomu skanalizowania na obszarze Gminy Radzyn Podlaski, poprawa standardu i jakości mieszkańców,
500 000,00 zapewnienie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejski, prace ziemne przy usuwaniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych.

693 707,32

500 000,00

2 000 000,00

Przedmiotem operacji jest „Przebudowa drogi gminnej nr 109085L Batorz Drugi Wólka Batorska od km 0+000 do km 0+950.” W ramach zadania będą wykonane następujące prace: Roboty ziemne, wykonanie
podbudowy z kamienia łupanego, wykonanie nawierzchni asfaltowej. Dodatkowo przy przebudowie drogi zostanie wykonany kanał technologiczny. Nazwa zadania: ”Przebudowa drogi gminnej nr 109085L Batorz
Drugi „od lipy” do wólki Batorskiej od km 0+000 do km 0+950”

Przebudowa/ modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 88. Inwestycja obejmie modernizację / przebudowę budynku będącego w zarządzie MOK-u którego współwłaścicielem jest Powiat Bialski i Gmina
Miasto Terespol, w którym znajduje się Akademickie Liceum. Na podstawie porozumienia z powiatem, miasto planuje adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na salę konferencyjną i strzelnicę. W budynku
planowana jest wymiana podłóg i instalacji elektrycznej. W pomieszczeniach zamontowane zostaną klimatyzatory. Utwardzona będzie nawierzchnia boiska położonego przy budynku.

Budowa kanalizacji deszczowej w Terespolu. Planowana inwestycja zakłada budowę ok 3 km sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice w mieście. Na sieci wykonane zostaną wpusty kanalizacyjne ze
studniami osadnikowymi. Ścieki do rowów melioracyjnych odprowadzone zostaną z zastosowaniem gotowych umocnionych wylotów. Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenów
miejskich przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych opadami deszczu a także pozwoli na redukcję zanieczyszczeń trafiających do odbiorników z wodami opadowymi i roztopowymi .

Celem przedsięwzięcia jest poprawadostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm, poprzez zadania: 1) Wyposażenie poradni kardiologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej
oraz laboratorium analitycznego MSPZOZ w Chełmie,
2) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do MSPZOZ w Chełmie, 3) dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (windy zewnętrzne i wewnętrzne,
3 000 000,00
platformy przyschodowe, podjazdy zewnętrzne).

Przebudowa budynku na potrzeby muzeum. W ramach przebudowy budynku dawnej szkoły w Osuchach w celu przystosowania do potrzeb Muzeum Ziemi Biłgorajskiej powstanie dopasowane do oczekiwań
odbiorcy XXI wieku muzeum walk partyzanckich ze szczególnym uwzględnieniem jednej z największych bitew partyzanckich w Polsce – bitwy pod Osuchami. Niezwykle ważna i dramatyczna bitwa była punktem
kulminacyjnym niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej “Sturmwind II”.
2 500 000,00 Inwestycja ma charakter ponadlokalny. Jej zrealizowanie będzie impulsem do promocji regionu, nawiąznaiu partnerstw oraz rozwoju usług komplementarnych. Przedsięwzięcie uwzględnia zagospodarowanie
terenu.

5 500 000,00

Budowa siedziby zakładu gospodarki komunalnej. W związku z brakiem dostatecznej infrastruktury technicznej, biurowej oraz socjalnej konieczna jest budowa nowego obiektu. Projekt obejmuje budowę zakładu
gospodarki komunalnej o łącznej powierzchni zabudowy ok. 1 500 m2 - z wykorzystaniem OZE do produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej na potrzeby budynku. Budynek będzie wyposażony w
nowoczesny system zarządzania energią pozwalający m. in. na efektywne gospodarowanie zasobami m.in. zużywana energia.

Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane przy Zespole Szkół Budowalnych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Inwestycja polega na przebudowie bieżni
sportowej, obiektów lekkoatletycznych (np. skoczni w dal, rzutni kulą) oraz budowy niezbędnej towarzyszącej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty dopełnią istniejącą infrastrukturę pływalni,
hal sportowych, boiska trawiastego oraz internatu ze stołówką. Z obiektów sportowych skorzystają uczniowie ZSBiO Biłgoraj, kluby sportowe, mieszkańcy miasta Biłgoraj w ramach zajęć rekreacyjnych.
1 600 000,00
Wykonane obiekty będą także bazą do organizacji i inicjacji wydarzeń sportowo-kulturalnych.

9 000 000,00

2 800 000,00

Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I
Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 8 300 m sieci głównej grawitacyjnej oraz 1 200 m kanalizacji tłocznej wraz z 3 przepompowniami sieciowymi i przejściem w pasie kolejowym sieci w
miejscowości Czesławice wraz z oświetleniem hybrydowym przy przepompowniach (3 szt.)

Budowa ronda w miejscowości Nałęczów
Projekt obejmuje budowę ronda w centrum Miasta Nałęczów na skrzyżowaniu ulic: Pierwszego Maja, Kolejowa, Armatnia Góra i Poniatowskiego.
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500 000,00 zł

1 400 000,00 zł

3 000 000,00 zł

2 200 000,00 zł

3 000 000,00 zł

1 300 000,00 zł
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12 500 000,00

Chełm

włodawski

14 500 000,00

Wyryki (gmina
wiejska)

lubartowski

włodawski

4 676 446,80

Włodawa (gmina
miejska)

lubelskie

lubelskie

lubelskie

lubelskie

810 874,98

1 700 000,00

70 000 000,00

łukowski

radzyński

kraśnicki

2 500 000,00

Radzyń Podlaski
(gmina wiejska)

Kraśnik (gmina
miejska)

4 000 000,00

690 000,00

375 365 473,54

12 500 000,00

14 500 000,00

2 316 990,98

5 196 052,00

1 700 000,00

70 000 000,00

2 500 000,00

26 284 333,00

690 000,00

478 461 473,59

Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych miasta Chełm oraz kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej. Projekt obejmie inwestycje poprawiające efektywność
energetyczną budynków wielorodzinnych, znajdujących się w zasobach komunalnych miasta Chełm oraz dotyczy kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej wraz z dostosowaniem
infrastruktury towarzyszącej dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby działalności Centrum Dialogu Kultur znajdującego się na Górze Chełmskiej, która stanowi kolebkę historycznie wielokulturowego i
wieloreligijnego miasta Chełm

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełm
Inwestycja pozwoli na przebudowę ok. 7000 m dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W zakres inwestycji wejdzie również przebudowa i budowa infrastruktury towarzyszącej (ciągi rowerowe, chodniki,
przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami).

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyrykach oraz stacji uzdatniania wody w Lubieniu”. Poprawa środowiska naturalnego oraz
warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wnioskowana kwota pokryje wkład własny Gminy Wyryki w realizację zadania.

Nazwa zadania: „Szpital wspólnym dobrem” - Inwestycja będzie obejmowała dostosowanie budynków szpitala do przepisów ppoż. oraz dostosowanie sterylizacji do obowiązujących przepisów prawa wraz z
wyposażeniem.

„Skate Park i rowerowe miasteczko ruchu” Budowa skateparku z oświetleniem, ogrodzeniem o powierzchni ok. 900m2 oraz rowerowego miasteczka ruchu przy szkole nr 3 we Włodawie. Obiekt wykonany z
betonu lanego, metodą torkretowania bez sztucznych łączeń i klawiszowania z poręczami, bowlami, murkami i rampami. Dostosowany do uprawiania sportów (jazda na deskorolce, hulajnodze,rowerze,BMX ,jazda
na rolkach). Rowerowe miasteczko ruchu o wydzielonej powierzchni ze znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną do nauki przepisów ruchu drogowego.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny. Wykonanie wzmocnienia i wyrównania nawierzchni zdegradowanych, poddanych nadmiernej eksploatacji odcinków dróg wojewódzkich: Nr 812 –
10,650 km, Nr 816 – 37,570 km, Nr 830 -19,361 km, Nr 843 – 6,600 km, Nr 844 – 10,376 km, Nr 850 – 1,100 km, Nr 852 – 6,336, Nr 842 – 11,235 km, Nr 849 – 20,340 km, Nr 853 – 13,610 km, Nr 855 –
6,404 km, Nr 858 – 2,100 km, Nr 863 – 22,404 km, o łącznej długości 168,086 km.

Zakup samochodowego sprzętu do utrzymania i eksploatacji 540 km dróg powiatowych. Samojezdny uniwersalny pojazd z zestawem wysięgnikowym z przystawkami i głowicami roboczymi. Sprzęt będzie
wykorzystany do utrzymania dróg powiatowych m. in. w zakresie letniego i zimowego utrzymania nawierzchni dróg, wyrównywania, ścinki i koszenia poboczy, odnowy i pogłębiania rowów. Istnieje duże społeczne
zapotrzebowanie na dobrze eksploatowane i utrzymane drogi

Przebudowa drogi 1208L, 1227L, 1233L.
Inwestycja przewiduje przebudowę dróg powiatowych przy współpracy Gminy Radzyń Podlaski z Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim przy wkładzie własnym gminy w wysokości 15% i 15% wkładzie
własnym Powiatu Radzyńskiego i dofinansowaniu 70% z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczy dróg: 1208L, 1227L i po 50% z budżetu Gminy Radzyń Podlaski i Starostwa Powiatowego w Radzyniu
Podlaskim, dotyczy drogi 1233L.

Modernizacja budynku remizy Miejskiej OSP w Kraśniku wraz z dokumentacją projektową i zagospodarowaniem terenu działki. Modernizacja obejmie m.in. przebudowę przyłączy mediów; rozbudowę budynku
remizy o boks garażowy, magazyn sprzętu strażackiego, pomieszczenie przejściowe, remont istniejących pomieszczeń socjalnych. Działka zostanie zagospodarowana poprzez stworzenie utwardzonej drogi
dojazdowej do remizy wraz z miejscami parkingowymi i placem manewrowym. Wykonane będą nasadzenia i ogrodzenie.

7 000 000,00 zł

4 800 000,00 zł

810 874,98 zł

3 000 000,00 zł

400 000,00 zł

10 000 000,00 zł

2 000 000,00 zł

4 000 000,00 zł

500 000,00 zł

164 960 922,36 zł

