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Zadania inwestycyjne 
zrealizowane przez Burmistrza Miasta Dęblin w 2015 r. 

 
Przebudowa i budowa ulic w os. Lipowa w Dęblinie 

 

Plan: 140 000 zł   Wykonanie:140 000,00 zł 
 
Wykonawca: firma KAN-STYL Agnieszka Kania z Moszczanki 
Wartość umowy zawartej dnia 14.07.2014 r. to 2 977 812,40 zł 

 
Opis: Zakres zadania obejmował budowę ulic Słowackiego, ks. Hładuniaka, Norwida oraz 

przebudowę ul. Polnej i Pułaskiego wraz z odwodnieniem i przebudową niezbędnej infrastruktury 

technicznej.  

W 2014 r. odebrano końcowo roboty, jednak z powodu licznych usterek zatrzymano kwotę 

140 000 do czasu ich usunięcia. Usunięcie usterek potwierdzono protokołem odbioru z dnia 

02.09.2015 r., a zatrzymana kwota została wypłacona wykonawcy. 

 
Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Wiatracznej wraz z oświetleniem 
 
Plan: 376 289 zł   Wykonanie: 376 288,37 zł 
 
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Wiatracznej 

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław  

Koszt: 10 902,11 zł 

 

Prace inwestycyjne 
Wykonawca: firma KAN-STYL Agnieszka Kania z Moszczanki  

Koszt: 358 486,26 zł  

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca: firma ”Witesik” Zdzisław Witesik z Puław – branża elektryczna 

Andrzej Mroczek z Puław – branża drogowa 

Koszt: 6 900,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało przebudowę ul. Wiatracznej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. 

Wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, a także zrealizowane zostały roboty 

budowlane obejmujące I etap inwestycji, tj. przebudowę  głównego ciągu ulicy na odc. 299 mb  

z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm o pow. 1519,3 m2, budowę zjazdów do posesji  

o pow. 47,9 m2  oraz budowę oświetlenia (15 słupów stalowych z wysięgnikiem jednoramiennym, 

oprawą oświetleniową ze źródłem światła LED, długość kabla 604 mb). Zadanie zostało 

wykonane i odebrane dnia 18.12.2015 r. 

 

Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kowalskiego - II etap 

 

Plan: 43 500 zł   Wykonanie: 43 500,00 zł 

 

Prace inwestycyjne 

Wykonawca: firma POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina  

Koszt: 43 500,00 zł 
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Opis: W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na wykonaniu odcinka 

chodnika w ul. Kowalskiego o długości 210 mb i pow. 315 m2, przebrukowaniu nawierzchni 

z kostki brukowej o pow. 58 m2 oraz przestawieniu 2 słupów oświetleniowych. Zadanie zostało 

wykonane i odebrane 20.03.2015 r. 

Modernizacja ul. Sochackiego 

Plan: 17 486  zł   Wykonanie: 17 485,68 zł 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Sochackiego 

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław  

Koszt: 11 335,68 zł 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego  

w ul. Sochackiego 

Wykonawca: PREiB  „ElektroMeks” Roman i Anna Kuta Sp.j.  z Dęblina 

Koszt: 6 150,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

przebudowę ul. Sochackiego wraz z chodnikami, zjazdami na posesje oraz oświetleniem  

i odwodnieniem drogi.  

 

Modernizacja ul. Wiejskiej – dokumentacja 

 

Plan: 10 000 zł   Wykonanie: 10 000,00 zł 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Wiejskiej 

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław  

Koszt: 10 000,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  

na przebudowę ul. Wiejskiej, polegającą na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 

Remont dróg w osiedlu 15 P.P. "Wilków" 

 

Plan: 120 000 zł   Wykonanie:  119 999,55 zł  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remont dróg w osiedlu 15 P.P. 

"Wilków" 

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław  

Koszt: 3 276,72 zł 

 

Prace inwestycyjne 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia  

Koszt: 110 183,83 zł 

 

Roboty dodatkowe 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia  

Koszt: 4 325,00 zł 
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Nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi 

Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina  

Koszt: 2 214,00,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało remont drogi w os. 15 P.P. „Wilków” w zakresie wymiany nawierzchni 

wzdłuż budynków nr 18, 20, 22 i 24. W ramach zadania wykonane zostało m.in. frezowanie 

nawierzchni na odc. 98 mb oraz wykonanie nowej nakładki bitumicznej o pow. 453,8 m2, 

wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej z masy bitumicznej o długości 68,28 mb  

i pow. 423,1 m2 , a także wykonanie nowych elementów studni kanalizacyjnych. Roboty zostały 

wykonanie i odebrane w dniu 09.12.2015 r 

 

Przebudowa i budowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie 

 

Plan: 140 000 zł   Wykonanie: 0,00 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław  

Koszt: 118 080,00 zł 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanału deszczowego w ul. 

Jagiellońskiej. 

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław  

Koszt: 9 500,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg 

gminnych wraz chodnikami i kanalizacją deszczową oraz budową oświetlenia drogowego w 

osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia zewnętrzne, w tym 

uzgodnienia środowiskowe, brak warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej 

oraz brak prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wykonawca nie 

był w stanie wykonać przedmiotu umowy w założonym terminie. Zgodnie z Aneksem do umowy 

kompletne opracowanie zostanie przekazane Miastu do dnia 30.05.2016 r.  

 

Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola Nr 4 

  

Plan: 125 000 zł   Wykonanie: 92 383,26 zł 

 

Wykonanie map do celów projektowych 

Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych Mirosław Paczek z Dęblina  

Koszt: 861,00 zł 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  

Wykonawca: Grzegorz Waszczuk z Drelowa 

Koszt: 5 257,00,00 zł 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego 

parkingu i drogi dojazdowej do MP nr 4 

Wykonawca: PREiB  ElektroMeks Roman i Anna Kuta Sp.j.  z Dęblina 

Koszt: 3 444,00 zł 
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Dostawa materiałów budowlanych 

Wykonawca: Technobeton Sp. z o.o. z Lublina  

Koszt: 82 821,26 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało przebudowę drogi dojazdowej do Miejskiego Przedszkola nr 4  

z chodnikiem prawostronnym i budową miejsc postojowych oraz przebudową placu 

utwardzonego wraz z elementami odwodnienia. Wykonana została dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa, a także dokonana została dostawa materiałów: 

 kostki brukowej betonowej Holland:  

 grubości 8cm w ilości 1500 m2 w kolorze szarym, a także 55 m2 w kolorze grafit,  

 grubości 6 cm w ilości 520 m2 w kolorze czerwonym, a także 75 m2 w kolorze szarym,  

 płyt ażurowych 40x60x10 w ilości 680m2, 

 krawężników 30x15x100 w ilości 500mb  

z przeznaczeniem na wykonanie zadania. 

 

Budowa zatok parkingowych w os. Wiślana – dokumentacja 

 

Plan: 4 262 zł    Wykonanie: 4 261,95 zł 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę zatok postojowych  

i placu utwardzonego 

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DROROB Miłosz Kłyś z Puław  

Koszt: 4 261,95 zł 

 

Opis: Przedmiotem zadania było wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatok 

parkingowych  wzdłuż budynków wielorodzinnych nr 1, 3, 5, 5a, 9, 11, 13, 41, a także budowę 

placu utwardzonego  z drogą wewnętrzną przy budynku mieszkalnym nr 27. 

 

Wykonanie koncepcji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej  

Plan: 39 100 zł   Wykonanie: 39 100,00 zł 

Opracowanie inwentaryzacji budynków użyteczności publicznej 

Wykonawca: Energia Nowe Technologie Sp. z o.o. z Lublina  

Koszt: 39 100,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało przygotowanie inwestycji termomodernizacyjnej dla budynków  

z zasobu Miasta, polegające na wykonaniu kompletnej inwentaryzacji budowlanej budynków 

użyteczności publicznej, w tym: Urzędu Miasta, SPZOZ, ZSO, ZS nr 3, ZS nr 4, SP nr 2, SOSW, MP  

nr 1, MP nr 3 i MP nr 3 – filii, MP nr 4, Żłobka, MDK, Świetlicy na os. Mierzwiączka i budynku po SP 

nr 6. 

 

Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2  - dokumentacja 

 

Plan: 8 000 zł    Wykonanie: 7 995,00 zł 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kompleksu boisk 

Wykonawca: Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. j.  

z Lublina  
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Koszt: 7 995,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

budowę kompleksu boisk przy SP nr 2, obejmującą budowę boiska do piłki nożnej z trawy 

syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz bieżni ze skoczną w dal. 

 

Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 

 

Plan: 639 000  zł   Wykonanie: 638 978,42 zł 

 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów 

Wykonawca: Starosta Rycki  

Koszt: 62,30 zł 

 

Prace inwestycyjne 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, Dąbrowa 

Górnicza  

Koszt: 620 061,45 zł 

 

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 

Wykonawca: Nadzory budowlane AUT-SERWIS Jacek Gilewicz z Lublina  

Koszt: 11 070,00 zł 

 

Modernizacja systemu monitoringu 

Wykonawca: TOM-NET Tomasz Chmielewski z Jastkowa 

Koszt: 7 784,67 zł 

 

 Opis: Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015. Zakres inwestycji obejmował: 

 budowę boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni o nawierzchni poliuretanowej – pow. 

938,20 m², 

 budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej – pow.  

1 800,00 m², 

 budowę nawierzchni z kostki brukowej  – pow. 210,50 m², 

 budowę piaskownicy do skoku w dal – pow. 24,75 m², 

 dostawę i montaż ogrodzenia oraz piłkochwytów, 

 dostawę i montaż wyposażenia. 

 

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach 

Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 200 000 zł. W ramach 

inwestycji wykonana została także instalacja monitoringu wizyjnego. Zadanie zostało zakończone 

i odebrane 12.08.2015 r., a także rozliczone. 

 

Przebudowa zasilenia oświetlenia mostu na rzece Wiśle wraz z budową 

oświetlenia drogowego przy drodze dojazdowej do Miejskiego Domu Kultury 

- dokumentacja 

 

Plan: 2 214 zł    Wykonanie: 2 214,00 zł 
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Usunięcie awarii 

Wykonawca: P.R.E.iB. „ElektroMeks” Roman i Anna Kuta Sp.j z Dęblina. 

Koszt: 2 214,00 zł 

 

Opis: W związku z wystąpieniem awarii zasilania oświetlenia mostu na rzece Wiśle wymieniony 

został odcinek kabla energetycznego na odc. ok. 30 m. 

 

Budowa oświetlenia w ul. Balonnej - dokumentacja 

 

Plan: 9 471 zł    Wykonanie: 9 471,00 zł 

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia 

drogowego w ul. Balonnej 

Wykonawca: P. R. E. i B. „ElektroMeks” Roman i Anna Kuta Sp. J. z Dęblina 

Koszt: 9 471,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

budowę oświetlenia drogowego w odcinku ul. Balonnej od słupa nr 4/5 w ul. Spacerowej do 

wiaduktu kolejowego. 

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Księżycowej, Akacjowej, Brzozowej 

 

Plan: 110 000 zł   Wykonanie: 74 026,62 zł 

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami 

Wykonawca: Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy 

Koszt: 6 000,00 zł 

 

Sporządzenie i wydanie warunków podłączenia 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 43,05 zł 

 

Prace inwestycyjne 

Wykonawca: Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Sp.j. z Ciepielowa 

Koszt: 43 153,57 zł 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

Wykonawca: Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy 

Koszt: 1 230,00 zł 

 

Utwardzenie ul. Akacjowej i Brzozowej kruszywem 

Wykonawca: POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 23 600,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej, a także wykonanie robót 

polegających na budowie sieci wodociągowej z rur PE o śr. 110 mm i długości 404 mb w ul. 

Księżycowej, Akacjowej i Brzozowej w Dęblinie, a po zakończeniu robót utwardzenie  

ul. Akacjowej i Brzozowej kruszywem. Zadanie zostało zakończone 14.12.2015 r. 
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Budowa przyłącza wodociągowego do targowiska przy ul. 15 P.P. „Wilków” 

 

Plan: 10 000 zł   Wykonanie: 10 000,00 zł 

 

Budowa przyłącza wodociągowego do targowiska 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 10 000,00 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało budowę przyłącza wodociągowego do działki 4057/5, łączącego sieć 

wodociągową w ul. 15 P.P. „Wilków” z wewnętrzną instalacją wodociągową nieruchomości, na 

której znajduje się targowisko miejskie, wykonanego z rur PE o śr. 110 mm i długości 89 mb  i rur 

PE o śr. zewn. 32 mm i długości 18 mb. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Wiślana 

 

Plan: 110 000 zł   Wykonanie: 91 192,01 zł 

 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

Wykonawca: Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy, 

Koszt: 9 000,00 zł 

 

Sporządzenie i wydanie warunków podłączenia 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 43,05 zł 

 

Prace inwestycyjne 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 77 294,70 zł 

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami 

Wykonawca: Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy 

Koszt: 2 000,00 zł 

 

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogowym ul. Wiślanej 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 2 815,75 zł 

 

Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie 

Koszt: 38,51 zł 

 

Opis: Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej  

w ul. Wiślanej, na odcinku od ul. Bajana do ul. Skarżyńskiego z rur PCV o śr. 200 mm i długości 

226 mb oraz z rur PCV o śr. 160 mm i długości 91 mb wraz z 11 przyłączami do granicy pasa 

drogowego z rur PCV o śr. 160 mm i długości 19 mb. Zadanie zostało wykonane i odebrane 

21.12.2016 r. 
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Budowa pawilonu sportowego - dokumentacja 

 

Plan: 60 442 zł   Wykonanie: 5 535,00 zł 

 

Wykonanie map do celów projektowych 

Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych Mirosław Paczek z Dęblina  

Koszt: 5 535,00 zł 

 

Opis: W ramach zadania zlecono wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej na budowę pawilonu sportowego z trybunami. Przedmiot zamówienia nie został 

wykonany z winy projektanta.  Naliczone zostały kary umowne w kwocie 5 490,70 zł. 

 

Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta. Budowa ogrodzenia placu 

zabaw w os. Podchorążych 

 

Plan: 101 538 zł   Wykonanie: 101 536,58 zł 

 

Dostawa urządzeń: 

Wykonawca: firma Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. z Koszalina  

Koszt: 74 985,02 zł 

 

Montaż urządzeń: 

Wykonawca: firma POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina.  

Koszt: 21 213,83 zł   

 

Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy i placu zabaw na os. Młynki 

Dostawca: DANMAN Maria Szydłowska ze Stężycy 

 Koszt: 2 999,50 zł 

 

Zakup i montaż 3 regulaminów korzystania z urządzeń 

Wykonawca: firma Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. z Koszalina 

Koszt: 2 338,23 zł 

 

Opis: W ramach zadania doposażono istniejące place zabaw w 24 urządzenia do ćwiczeń fitness 

wraz z wykonaniem nawierzchni pod poszczególne urządzenia na os. Młynki, Masów i Rycice,  

a także zamontowano 2 urządzenia zabawowe i wykonano ogrodzenie placu zabaw na os. 

Podchorążych. 

Ze względu na fakt, że na os. Masów i Rycice inwestycja realizowana była na terenie wspólnot 

gruntowych, zawarte zostały bezterminowe umowy użyczenia gruntu pod placami zabaw na rzecz 

Miasta Dęblin, a także Porozumienia ustalające zasady finansowania przedsięwzięcia, 

zobowiązujące Wspólnoty Gruntowe Masów i Rycice do przekazania na rzecz  Miasta Dęblin 

pomocy finansowej w wysokości 50%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz 

zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin 

 

Plan: 150 000 zł   Wykonanie: 149 919,03 zł 

Zakup udziałów: 400 000 zł  Wykonanie: 394 000,00 zł 
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a) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na podstawie 

Zarządzeń Burmistrza nr 09.2015, 25.2015, 148.2015, 176.2015. 

Wartość: 394 000,00 zł 

 

Opis: Zadanie to realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

w Dęblinie, współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

realizowane było w latach 2012-2015. Całkowita wartość projektu to 14 015 677,86 zł netto, 

natomiast kwota dofinansowania to 9 133 793,05 zł. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

obejmował: 

 Budowę magistrali wodociągowej i sieci wodociągowej do osiedla Lotnisko; 

 Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla m. Dęblina - os. Jagiellońska i Centrum - 

Etap II zad. 1;                                                                                                       

 Budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla m. Dęblina - Etap II, zad. 2; 

 Budowę kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy;  

 Budowę magistrali wodociągowej od ul. Ogrodowej do osiedla Stawy.                                                                                                                          

 

Zadanie zostało zakończone i odebrane 28.01.2015 r. 

 

W 2015 r. Miasto Dęblin przekazało Spółce kwotę 394 000 zł z przeznaczeniem na zakup 

udziałów  Spółki. 

 

b) W ramach zadania zrealizowano także: 

 

 Budowę sieci wodociągowej w ul. Hładuniaka i ul. Chabrowej 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o.  z Dęblina 

Koszt: 55 567,76 zł brutto 

 

Opis: W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w ul. Hładuniaka i ul. Chabrowej z rur PE  

o śr. 125 mm i długości 383 mb.  

 

 Budowę sieci wodociągowej w ul. Młynki 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

Wykonawca: Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy 

Koszt: 6 000,00 zł 

 

Sporządzenie i wydanie warunków podłączenia 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 43,05 zł 

 

Prace inwestycyjne 

Wykonawca: Zakład Instalacji WOD - KAN Dygas Sp. j. z Ciepielowa. 

Koszt:  39 301,07 zł 

 

Nadzór inwestorski nad zadaniem 

Wykonawca: Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy 

Koszt: 1 230,00 zł 
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Opis: W ramach zadania wykonano sieć wodociągową w ul. Młynki z rur PE o śr. 110 mm  

i długości 377,5 mb. 

 Budowę przyłączy wodociągowych w ul. Jagiellońskiej 

 

Wykonano 5 szt. przyłączy wodociągowych w granicach  pasa drogowego. 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 22 386,00 zł 

 

Opis: W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe w ul. Jagiellońskiej z rur PE o śr.  

50 mm i długości 126 mb, do granicy pasa drogowego.  

 

Opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 

na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach 

Koszt: 68,10 zł 

 

 Utwardzenie ulicy Młynki kruszywem po budowie sieci wodociągowej 

Wykonawca: Poltor Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 6 900,00 zł 

 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przyłącza 

wodociągowego do targowiska przy ul. 15 P.P. „Wilków” 

Wykonawca: Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy 

Koszt: 2 000,00 zł 

 

Ponadto poniesiono koszty na: 

 

Przejęcie od osób prywatnych nowo wybudowanych odcinków przewodu 

kanalizacyjnego leżącego w granicach pasa drogowego 

Koszt: 14 642,69 zł 

 

Wykonanie map do celów projektowych 

Wykonawca: Biuro Usług Geodezyjnych Mirosław Paczek z Dęblina 

Usługi Projektowe Stefan Słowak ze Stężycy 

Koszt: 1 722,00 zł 

 

Sporządzenie i wydanie warunków podłączenia 

Wykonawca: MZGK Sp. z o.o. z Dęblina 

Koszt: 43,05 zł 

 

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej 

na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie 

Koszt: 8,68 zł 

 

 

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego 

na rzecz GDDKiA w Puławach 

Koszt: 6,63 zł 
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Przebudowa dróg powiatowych w ramach zadania „Zwiększenie dostępności 

obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji 

publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych 

bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48” 

  

Plan: 335  560 zł   Wykonanie: 335  559,09 zł 

Opis: Zadanie realizowane przez Powiat Rycki obejmowało modernizację dróg powiatowych na 

terenie Dęblina, w tym: ul. Składowej, ul. 1 Maja, ul. Skotnickiego, ul. Spacerowej i ul. Stawskiej. 

Zadanie było dofinansowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.  Zgodnie z Umową nr 7011.7.2.2014 w sprawie realizacji 

przedmiotowego zadania, Miasto Dęblin po zakończeniu jego realizacji zobowiązało się do 

pokrycia 50% wkładu własnego, tj. 314 488,58 zł.  

Ponadto Miasto Dęblin przekazało Powiatowi Ryckiemu dotację celową na realizację 

zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Ryki i Miasta Dęblin” w kwocie 

21 070,51 zł z przeznaczeniem na budowę nowego chodnika na odc. ul. 1 Maja oraz budowę 

ścieku ulicznego i wpustów ulicznych w ww. ulicy. 

 
 

 


