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INWESTYCJE  W GMINIE BARANÓW - ROK 2019 

 
 
Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I 
Zakres wykonanych robót: 

 długość przebudowanego odcinka – 999 m 

 podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, 

 nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu 
asfaltowego (warstwa wiążąca  o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm), 

 wyniesione przejście dla pieszych  z modułowego systemu progów segmentowych, 

 peron przystankowy z kostki brukowej i wiata przystankowa, 

 utwardzone pobocza o szerokości 0,75 m, 

 oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów, 

 oznakowanie pionowe. 
Okres realizacji: 9.07- 22.08.2019 r. 
Termin odbioru: 11.09.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane: 598.505,77 zł;  konsorcjum firm: PBI Infrastruktura SA, Kraśnik 
(lider), PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz (partner); 

 nadzór inwestorski –  7.380,00 zł;  Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty” 
s.c. K.M. Pyra, Dęblin, 

 łączny koszt: 605.885,77 zł. 
Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych  
w kwocie 302.942,00 zł. Zadanie rozliczone. 

     
 
 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska 
Zakres wykonanych robót: 

 długość wykonanego odcinka – 500 m, 

 warstwa wyrównawczo-wzmacniająca podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 8 cm 
na szerokości 4,7 m, 

 nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm i szerokości 4,5 m, 

 uzupełnienie i profilowanie poboczy ziemnych. 
Okres realizacji: 2.09 – 25.09.2019 r. 
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Termin odbioru: 7.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane: 133.516,50 zł; Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 

 nadzór inwestorski: 2.001,21 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 

 łączny koszt: 135.517,71 zł. 
Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
w kwocie 80.000,00 zł. Zadanie rozliczone. 

        
 
 
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi gminnej położonej na działce 
o numerze ewidencyjnym 110 w miejscowości Łysa Góra 
Zakres wykonanych robót: 

 łączna długość przebudowanego odcinka – 1,2543 km, 

 warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego o grubości 11 cm  
na szerokości 3,8 m, 

 nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m z 4 mijankami o szerokości 5,0 m, 
składająca się z dwóch warstw betonu asfaltowego o grubości 4 cm każda (warstwa 
wiążąca i warstwa ścieralna), 

 obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i grubości 12 cm 

 oznakowanie pionowe 
Okres realizacji: 7.10 – 28.10.2019 r. 
Termin odbioru: 31.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane: 490.261,55 zł;  Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry, 

 nadzór inwestorski: 7.380,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 

 dokumentacja: 14.760,00 zł; Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 

 łączny koszt: 512.401,55 zł. 
Zadanie dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych  
w kwocie 245.130,00 zł. Zadanie rozliczone. 
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Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 0+007,50 do km 0+716,25  
w miejscowości Baranów 
Zakres wykonanych robót: 

 długość przebudowanego odcinka – 709 m, 

 rozebranie nawierzchni z betonowych płyt drogowych, 

 podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem  o szerokości 5,5 m  
i grubości 15cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o szerokości 5,30 m i grubości 20 cm, 

 nawierzchnia jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, składająca się z dwóch warstw betonu 
asfaltowego (warstwa wiążąca  o grubości 5 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm), 

 utwardzenie pobocza na szerokości 0,5 m, 

 oznakowanie pionowe. 
Okres realizacji: 7.10 – 30.11. 2019 r. 
Termin odbioru: 9.12.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane – 570.126,93 zł;  Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry, 

 nadzór inwestorski – 4.612,50 zł;  Zakład Projektowo-Usługowy „Drogi, Ulice, Mosty” 
s.c. K.M. Pyra, Dęblin 

 dokumentacja – 8.610,00 zł;  Marcin Gajewski PROJEKTY DROGOWE, Puławy, 

 łączny koszt: 583.349,43 zł. 
Zadanie dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 
63,63% (371.185 zł). Złożony wniosek o płatność. 

              
 
 
Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów  
(ul. Puławska). 
Zakres wykonanych robót: 

 linia kablowa zasilająca o długości 1.056 m, 

 ustawienie 22 sztuk latarni z ledowymi źródłami  światła, 

 ustawienie 18 sztuk latarni z 20 ledowymi źródłami światła. 
Okres realizacji: 24.07 – 29.08.2019 r. 
Termin odbioru: 30.08.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane: 184.352,40 zł, Arkadiusz Lis, Dys 

 nadzór inwestorski: 4.920,00 zł, ANPAN Puławy, 

 koszty zarządzania projektem: 3 281,32 zł, Urząd Gminy Baranów, 
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 łączny koszt: 192 553,72 zł. 
Zadanie zrealizowane w ramach projektu unijnego z RPO Woj. Lubelskiego. 

        
 
 
Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 
„Baranów 3” miedzy słupami nr 26-28-20/1-30 i przyłączem do słupa  nr 29/1, 
kolidującego z projektowaną rewitalizacją dz. nr 2633/1 
Zakres wykonanych robót: 

 wybudowanie 277 m linii kablowej nN zasilającego budynek mieszkalny 

 demontaż odcinka linii napowietrznej nN 
Okres realizacji: 8.08 – 25.08.2019 r. 
Termin odbioru: 2.09.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane: 33.210,00 zł, PUH OKTAN Leokadiów, 

 nadzór inwestorski: odbiór przez Zakład Energetyczny. 
Zadanie zrealizowane ze środków własnych. 
 
 
Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka 
Zakres wykonanych robót budowlanych: 

 chodniki przy budynku świetlicy, 

 wykonanie łazienki, 

 wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z montażem pieca na ekogroszek, 

 wykonanie instalacji kanalizacyjnej, 

 montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Okres realizacji: 6.05. – 28.05.2019 r. 
Termin odbioru: 14.05.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane: 76.787,08 zł; Przeds. Wielobranżowe IZOTERM, Stalowa Wola 

 nadzór inwestorski: 2.423,10 zł; Handel i Usługi Andrzej Sala, Puławy 

 dostawa wyposażenia (stoły, krzesła, stół bilardowy, stojaki na rowery, sprzęt do ćwiczeń  
i rehabilitacji): 20.710,65 zł (DRZEWIARZ-BIS  Sp. z o.o. Lipno,  PROFI-SPORT  
Sp. z o.o. Rzeszów, LorsoSport Sp. z o.o. Białystok; ONBEST Terespol), 

 łączny koszt: 99.920,83 zł. 
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Zadanie z dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 
57.125,00 zł. Zadanie rozliczone. 

    

     
 
 
Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna 
Zakres wykonanych robót: 

 uporządkowanie, plantowanie oraz niwelacja i oczyszczenie terenu, 

 wykonanie nawierzchni z piasku (powierzchnia 220,5 m2, grubość warstwy 35 cm), 

 wykonanie ogrodzenia o długości 62 m, 

 dostawa i montaż urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, sześciokąt wielofunkcyjny, 
wieża strażacka, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, urządzenie 
fitness, 2 ławki, 2 kosze na śmiecie) 

Okres realizacji: 1.10 – 24.10.2019 r. 
Termin odbioru: 30.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty budowlane: 59.825,00 zł; SIMBA S.C. M.Ćwirzeń, W.Gęsicki, Zemborzyce 
Teresińskie, 

 nadzór inwestorski: 1.992,60 zł;  Handel i Usługi Andrzej Sala, Puławy, 

 łączny koszt: 61.817,60 zł. 
Zadanie dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 
63,63% (41.243,00 zł). Złożony wniosek o płatność. 
 

      
 
 
OZE w gminie Baranów 
Zakres wykonanych robót: 

 zakup i montaż solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej dla 155  
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obiektów prywatnych w gminie Baranów o łącznej mocy 618 kW, 

 zakup i montaż 12 pomp ciepła o mocy 30 kW. 
Okres realizacji: 4.09 – 31.10.2019 r. 
Wykonawca/Koszty: 

 roboty montażowe: 

  solary: 1 337 830,00 zł; SOLARTIME Sp. z o.o. Rzeszów,  

 pompy ciepła: 126 111,11 zł SUNGRANT Sp. z o.o. Białystok,  

 system ICT – 14 000,00 zł, 

 nadzór inwestorski – 15 000,00 zł, 

 studium wykonalności, promocja, koszty zarządzania – 33 856,26 zł; 

 łączny koszt: 1 526 797, 37 zł 
 

     
 
 
 
Baranów, maj 2020 r. 


