
INWESTYCJE WYKONANE W 2021 R. 
 
Rok 2021 był dość obfity w inwestycje prowadzone przez Gminę Baranów. W budżecie 
Gminy na 2021 r. zaplanowano kwotę 4 734 464 zł. Wydatkowano kwotę – 4 435 103 zł. 
Plan został wiec wykonany w 93,7%.  
Najważniejsze zakończone inwestycje w 2021 r. to: 

1. Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Czołna i Śniadówka. Poniesiono łącznie 
wydatki w kwocie 2 081 372 zł, w tym modernizacja SUW Czołna 
– 759 402 zł, modernizacja SUW Śniadówka – 680 805 zł, 
wymiana wodomierzy – 583 834 zł. Pozostałe koszty to serwis 
obsługi klienta, nadzór inwestorski i promocja projektu. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 404 593 zł. Wykonawcą 
była firma INSTAL-SERWIS Wojciech Osiecki z Lubartowa. 

 
2. Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Baranów – ul. Polna. Wykonano 145 m sieci wodociągowej oraz 168 m sieci 
kanalizacyjnej. Poniesione koszty to 73 033 zł, całość ze środków własnych. Wykonawcą 
była firma INSTAL-SERWIS Wojciech Osiecki z Lubartowa. 

 
3. Przebudowa drogi gminnej nr 112814L w miejscowościach Baranów, Dębczyna, 

Zagóźdź. W 2021 r. wydatkowano kwotę 
1 092 408 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 
2 137 303 zł (roboty budowlane, dokumentacja  
i nadzór). Wykonano nową nawierzchnię 
bitumiczną o 
szerokości 5,5 m 
oraz pobocza z 
kruszywa na 

odcinku 4,9 km. Gmina pozyskała na to zadanie 
dotację z budżetu państwa w wysokości 1 945 794 zł. 
Wykonawcą było konsorcjum firm PBI Infrastruktura 
z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza.  

 
4. Przebudowa ul. Rynek i ul. Stawowej w Baranowie. Wykonane zostały nowe 

nawierzchnie na łącznej długości 372 m.  
Na ul. Rynek wykonano 
nową nawierzchnię 
asfaltową o długości 111 
m z oznakowaniem 
poziomym oraz ciąg 
pieszo-jezdny  
z betonowej kostki 

brukowej (76 m) i 5 miejsc parkingowych naprzeciwko kościoła 
parafialnego. Na ul. Stawowej wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej na odcinku 185 oraz plac do zawracania na końcu 



jezdni. Koszt poniesiony w 2021 r to 329 963 zł, dofinansowanie z budżetu państwa – 
161 906 zł. Wykonawcą była firma Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura  
z miejscowości Góry.  

 
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w miejscowości Zagóźdź. Wykonana został droga o nawierzchni 
asfaltowej o łącznej długości 322 m na odcinku od drogi gminnej 
do rzeki Bylina wraz z placem do zawracania. Koszt inwestycji 
wyniósł 120 827 zł., dofinansowanie przyznane przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
– 67.000 zł. Wykonawcą była firma Zakład Budowy Dróg  
i Mostów Bartłomiej Zadura z miejscowości Góry. 

 
6. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów. Wykonano prace 

związane z utworzeniem terenu rekreacyjnego wokół zbiornika wodnego przy  
ul. Stawowej. Zbiornik został odmulony, 
północny brzeg został umocniony koszami 
gabionowymi wypełnionymi kamieniem, zaś 
skarpę po stronie południowej umocniono 
otoczakiem. Na zbiorniku zbudowany został 
pomost widokowy. Na terenie przyległym 
do stawu wykonano alejki z kostki brukowe, 
zainstalowano ławki i kosze na śmiecie oraz 
pergole. Wykonano oświetlenie parkowe  
(4 latarnie), na których zainstalowano 4 kamery z przesyłaniem sygnału do serwera 
Urzędu Gminy. W ramach tego projektu wykonano także przewodnik multimedialny  
po naszej Gminie. Jest on dostępny na stronie internetowej Gminy. Koszt tego 
przedsięwzięcia (roboty budowlane, nadzory, przewodnik, promocja projektu) wyniósł  
w 2021 r. kwotę 651 170 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – 343 827 zł. 
Wykonawcą robót budowlanych była firma LS COMPLEKS z Lublina. 

 
W 2021 r przeprowadzono postępowania przetargowe i rozpoczęto realizację następujących 
zadań: 
1. Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii na cele kulturalne i turystyczne – 

wartość robót budowlanych wynosi prawie 3 mln zł; umowny termin zakończenia 
zadania to październik 2022 r., Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków rządowych 
w wysokości 2 840 000 zł. 

2. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów – 
wartość robót instalacyjnych wynosi 659 357 zł. Planowane zakończenie w lutym 2022 r. 

 
Ponadto wydatkowano kwotę 81 755 zł na dokumentacje techniczne zadań, które będą 
realizowane w 2022 r. i latach następnych. 
 
 


