
W styczniu 2003 roku został otwar-

ty XVII Zamiejscowy Wydział Grodzki 

Sądu Rejonowego w Lublinie z siedzibą 

w Bychawie, obsługujący mieszkańców z 

terenu siedmiu gmin: Bychawa, Głusk, 

Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Ryb-

czewice, Strzyżewice, które terytorialnie 

podlegają tej placówce. Utworzenie sądu 

w Bychawie zakończyło epokę kłopotli-

wego dla mieszkańców Bychawy i okolic, 

dojazdu do właściwej terytorialnie pla-

cówki w Łęcznej. 

Sąd w Bychawie powstał przy pomocy 

samorządu Bychawy, który wygospodaro-

wał i zaadaptował na jego potrzeby lokal 

przy ulicy Rataja za sumę 125 tys. zł. 

Za da nia in we sty cyj ne 
zre ali zo wa ne w 2003 r.

• Bu do wa ha li spor to wej przy Gim na-

zjum nr 1 w By cha wie

Wy bu do wa na ha la spor to wa przy 

Gim na zjum nr 1 i SP w By cha wie o 

pow. 90 m2 i wy mia rach 36mx18m, 

wys. 8 m z za ple czem sa ni tar nym, ga le-

rią wi do ko wą zo sta ła od da na do użyt ku 

we wrze śniu 2003 ro ku. Koszt in we sty-

cji – 2.315.822,60 zł 

Środ ki ze wnętrz ne, któ re po zy ska no 

na tą in we sty cję to: 242.000 zł – środ ki 

Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz-

twa Lu bel skie go;

700.000 zł- środ ki ME NiS

• Bu do wa oświe tle nia dro go we go ul. 

Lu bel ska w By cha wie

Bu do wa li nii ka blo wej o dł. 461 mb 

z 19 opra wa mi świetl ny mi, koszt 

122.227,18 zł

Otrzymano zwrot poniesionych 

kosztów z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego

• Bu do wa par kin gu przy sta dio nie 

– I etap 41.985,35 zł

Utwar dzo no pły ta mi ty pu MO NO 

od ci nek wzdłuż ul. Spor to wej o pow. 

606 m2.

Opra co wa no pro jekt bu dow la ny 

i uzy ska no po zwo le nie na bu do wę par-

kin gu wraz z ada pta cją przy le głe go od-

cin ka ul. Spor to wej. 

Pro jekt za kła da bu do wę par kin gu 

o pow.: 4.175,30 m2, ada pta cję uli cy 

o pow. 432 m2, uzy ska nie 140 miejsc 

par kin go wych. W przy szło ści pla nu je 

się wy ko rzy sta nie te go pla cu ja ko no-

we tar go wi sko miej skie. Od Cu krow ni 

Lu blin prze ję to za zo bo wią za nia po-

dat ko we pły ty ty pu MO NO na koszt 

3.360 zł

Za re je stro wa no kar tę pro jek tu 

o do fi nan so wa nie do Eu ro pej skie go 

Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go 

• Bu do wa oświe tle nia dro go we go we wsi 

Wo la Ga łę zow ska 41.382,76 zł

Bu do wa li nii na po wietrz nej o dł. – 

520 mb z 11 opra wa mi świetl ny mi.

Otrzymano zwrot poniesionych 

kosztów z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubelskiego

• Mo der ni za cja dro gi w Wo li Ga łę zow-

skiej koszt 35.356,65 zł

Od ci nek dro gi o dł. 250 mb, szer. 

4 m; wy rów na nie pod bu do wy dro gi ma-

te ria łem ka mien nym i ma są mi ne ral no -

as fal to wą; po wierzch nio wo utwar dzo no 

emul sją i gry zem. 

• Mo der ni za cja dro gi w Pod zam czu 

35.941, 75 zł

Otrzy ma no środ ki z Urzę du Mar szał-

kow skie go Wo je wódz twa Lu bel skie go 

na kwo tę 25.000 zł

Od ci nek dro gi o dł. 200 mb, szer. 

4 m; wy rów na nie pod bu do wy dro gi ma-

te ria łem ka mien nym i ma są mi ne ral no -

as fal to wą;po wierzch nio wo utwar dze nie 

emul sja i gry zem

• Bu do wa ul. Koź mia na – III etap 

47.290,57 zł 

Jezd nia o dł. 64 mb, szer. 5 m; jed no-

stron ny chod nik wraz ze zjaz da mi na 

6 po se sji o łącz nej pow. 111 m2 

• Mo der ni za cja wjaz du z ul. Pił sud skie-

go 17.442,47 zł

Prze bu do wa wjaz du z dro gi po wia to-

wej (ul. Pił sud skie go) na osie dle Spół-

dziel ni Miesz ka nio wej o pow. 100,7 m2, 

szer. 5 m, dł. 18 mb, uło że nie opa ski 

z chod ni ko wej z pły tek i kra węż ni ka.

• Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej od ka na-

łu ul. Ra ta ja do ZSZ nr 1 w By cha wie 

koszt 15.790,60 zł

Opra co wa no pro jekt bu dow la ny 

i uzy ska no po zwo le nie. Pro jekt za kła-

da bu do wę ka na li za cji ma ło śred ni co wej 

o dł. 1.382 mb wraz z 5 przy ka na li ka mi 

o dł. 225,5 mb. 

Zło żo no wnio sek o do fi nan so wa nie 

z dzia ła nia 3.2 pro gra mu SA PARD 

oraz wnio sek o po życz kę z WFO ŚiGW

• Mo der ni za cja (od bu do wa) za le wu „Pod-

zam cze” 4.580,00 zł

Opra co wa no do ku men ta cję tech nicz-

ną i uzy ska no po zwo le nie na pra ce re-

mon to we.

Pla no wa ny za kres obej mu je dal sze 

pra ce nad za bez pie cza niem gro bli, 

brze gów, wy spę i ro wów do pły wo we go 

i od pły wo we go zbior ni ka; od mu le nie 

zbior ni ka i ro wów; re mont: po mo stów, 

kład ki na wy spę, doj ścia nad za lew od 

stro ny ul. Pod wa le.

Zło żo no wnio sek o do fi nan so wa nie 

z dzia ła nia 4.3 pro gra mu SA PARD 

oraz wnio sek o po życz kę z WFO ŚiGW

• Mo der ni za cja (prze bu do wa) sta dio nu 

spor to we go 535,50 zł

Zle co no opra co wa nie pro jek tu bu dow-

la ne go na kom plek so wą mo der ni za cję 

sta dio nu ter min za koń cze nia prac pro-

jek to wych 15.03.2004 r.

Pro jek to wa ny za kres prac ma ob jąć: 

prze bu do wa try bun spor to wych wraz 

z za da sze niem, bu do wę przy łą cza wo do-

cią go we go, mo der ni za cję bu dyn ku pa-

wi lo nu, przebudowa boiska, re mont do-

jaz dów i chod ni ków na te re nie obiek tu, 

mo der ni za cję oświe tle nia, ogro dze nie. 

Całość prac ma na celu przystosowa-

nie obiektu do potrzeb osób niepełno-

sprawnych

I etap pro jek to wy – prze bu do wa try-

bun spor to wych wraz z za da sze niem 

zo stał już ukoń czo ny.

Zło żo no wnio sek o do fi nan so wa nie 

z dzia ła nia 4.3 pro gra mu SA PARD do 

re ali za cji I eta pu – prze bu do wa try bun 

oraz wnio sek do Urzę du Mar szał kow-

skie go dot. wpro wa dze nie ca ło ści za da-

nia do „Pro gra mu roz wo ju ba zy spor to-

wej wo je wódz twa lu bel skie go”, oraz do 

funduszu PEFRON

• Prze bu do wa ul. Wan dzin – Za dę bie 

4.281,00 zł

Zle co no opra co wa nie pro jek tu bu-

dow la ne go na prze bu do wę tej dro gi, 

ter min za koń cze nia prac pro jek to wych 

31.03.2004 r.

Pro jek to wa ny za kres prac ma ob jąć 

od no wę na wierzch ni oraz bu do wę chod-

ni ka – jed no stron ne go na ca łej jej dłu-

go ści.

Za re je stro wa no kar tę pro jek tu o do-

fi nan so wa nie do Eu ro pej skie go Fun du-

szu Roz wo ju Re gio nal ne go

• Prze bu do wa ul. Pod wa le 1.284,50 zł

Zle co no opra co wa nie pro jek tu bu-

dow la ne go na prze bu do wę tej dro gi 

ter min za koń cze nia prac pro jek to wych 

31.03.2004 r.

Pro jek to wa ny za kres prac ma ob jąć 

od no wę na wierzch ni i chod ni ka na ca łej 

jej dłu go ści oraz bu do wę no wych miejsc 

po sto jo wych.

Za re je stro wa no kar tę pro jek tu 

o do fi nan so wa nie do Eu ro pej skie go 

Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go

Re mon ty i in we sty cje 
w pla ców kach oświa to wych 

W ro ku 2003 nie wąt pli wie naj więk-

szą in we sty cją w oświa cie by ła bu do wa 

ha li spor to wej przy Gim na zjum nr 1 

i SP w By cha wie. W 2003 ro ku wy ko na-

no rów nież: 

– w Szko le Pod sta wo wej w By cha wie  

wyre mon towano ko tłow nię – koszt re-

mon tu 136.098 zł. 

– wy re mon to wa no i za ku pio no wy po sa że-

nie do sto łów ki oraz kuch ni w SP w By-

cha wie. Koszt re mon tu i wy po sa że nie 

84.422 zł 

–  w Szko le Pod sta wo wej w By cha wie wy-

mie nio no okna – 70.500 zł oraz uło żo-

no kost kę wo kół bu dyn ku – 37.500 zł 

– w Szko le Pod sta wo wej w By chaw ce 

za ku pio no no wy piec c. o. – 18.999 zł 

oraz wy mie nio no okna – 49.244 zł

– w przed szko lu w By cha wie za ku pio no 

no wy piec c. o. – 13.800 zł 

Działa nia ma ją ce na ce lu po pra wę es te ty ki 
i wy glą du mia sta i Gmi ny By cha wa

•  Re mont chod ni ka przy Urzę dzie Miej-

skim od stro ny ul. Par ty zan tów 

 na wierzch nia z kost ki ce men to wej 

– 420,15 m2;

wy miana kra węż ni ków – 173,3 mb

Kosz ty po nie sio ne 31.800,92 zł

(Dro ga wo je wódz ka nr 834)

• Re mont chod ni ka ul. Lu bel ska

 na wierzch nia z kost ki ce men to wej 

– 47,42 m2

Kosz ty po nie sio ne 3.974,00 zł

(Dro ga wo je wódz ka nr 836) Po zo sta-

łe pra ce przy re mon cie chod ni ka wzdłuż 

ul. Lu bel skiej wy ko na ne i fi nan so wa ne 

by ły ze środ ków Za rzą du Dróg Wo je-

wódz twa Lu belskiego

•  Re mont za to ki ul. Pił sud skie go na-

wierzch nia z ma sy mi ne ral no-as fal to-

wej – 277,75 m2

Kosz ty po nie sio ne 10.000,00 zł

(Dro ga po wia to wa)

•  Re mont chod ni ka ul. Mic kie wi cza, 

prze ka za na do ta cja do Sta ro stwa Po wia-

to we go 47.500,00 zł, łącz ny koszt tej 

in we sty cji 48.063,00

dodatek 
dodatek 

specjalny
specjalny

PODSUMOWANIE 
Szanowni Państwo!

Dokonując podsumowania osiągnięć kadencji sa-

morządu w latach 2002-2006 pragnę wyrazić ser-

deczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali 

nasze działania, idące w kierunku zmian w infra-

strukturze miasta i gminy Bychawa, poprawy jego 

wyglądu i estetyki oraz wspierania inicjatyw spo-

łecznych. Zachęcam Czytelników do zapoznania się 

z dodatkiem specjalnym „Głosu Ziemi Bychawskiej” 

oraz do obiektywnej oceny naszej pracy. 

Burmistrz Bychawy, Andrzej Sobaszek

2003

Zadania zrealizowane podczas kadencji 
samorządu w latach 2002-2006
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•  Re mont chod ni ka ul. Pięk na na wierzch-

nia z kost ki ce men to wej: chod nik – 

530,0 m2, zjaz dy na po se sję – 86,9 m2.

Kosz ty po nie sio ne 45.458,15 zł

•  Re mont chod ni ka ul. Ko ściusz ki na-

wierzch nia z kost ki ce men to wej 

– 350,6 m2

Kosz ty po nie sio ne 31.033,08 zł

•  Re mont chod ni ka ul. Ście gien ne go 

na wierzch nia z kost ki ce men to wej 

– 110,0 m2

Kosz ty po nie sio ne 11.644,34 zł

•  Re mont chod ni ka ul. Pru sa – Ks. D. 

Ma ja  na wierzch nia z kost ki ce men to-

wej – 39,0 m2

Kosz ty po nie sio ne 2.998,68 zł

(1500 zł uzyskana dotacja z PZU)

•  Re mont chod ni ka ul. A. Kra jo wej 

(ko ło stra ży po żar nej) na wierzch nia 

z kost ki ce men to wej – 41,23 m2, obrze-

ża 10,5 mb, kra węż ni ki 10,50 mb 

Kosz ty po nie sio ne 2.949,63 zł

•  Re mont chod ni ka ul. A. Kra jo wej (przy 

przed szko lu) na wierzch nia z kost ki ce-

men to wej – 59,3 m2, obrze ża 7 mb.

Kosz ty po nie sio ne 5.139,49 zł

•  Re mont chod ni ka przy Urzę dzie 

Miej skim od stro ny ul. Pił sud skie go 

na wierzch nia z kost ki ce men to wej 

– 20,6 m2,

Kosz ty po nie sio ne 2.354,00 zł

wy mia na kra węż ni ków – 85,2 mb

Kosz ty po nie sio ne 4.817,34 zł

•  Re mont par kin gu przy Urzę dzie Miej-

skim na wierzch nia z ma sy mi ne ral no 

– as fal to wej z ozna ko wa niem. Kosz ty 

po nie sio ne 31.776,06 zł

•  Re mon ty cząst ko we na wierzch ni bi tu-

micz nych ma sa mi ne ral no – as fal to wej 

– 40,76 t

Kosz ty po nie sio ne 25.830,66 zł

•  Za kup no wych wiat prze stan ko wych 14 

szt. szkla nych wiat

Kosz ty po nie sio ne 41.720,05 zł

•  De mon taż, re mont, prze wóz sta rych 

wiat przy stan ko wych 

Po now nie roz sta wio no – 8 wy re mon-

to wa nych wiat przy stan ko wych

Kosz ty po nie sio ne 9.350,65 zł

(sta re przy stan ki zo sta ły wy re mon to-

wa ne przez pra cow ni ków urzę du <gru-

pa bez ro bot nych> i usta wio ne na te re nie 

so łectw)

•  Opra co wa nie pro jek tu or ga ni za cji ru-

chu

Ob szar ob ję ty opra co wa niem dro gi 

Ma ry sin – Wo la Du ża 

Kosz ty po nie sio ne 2.196,00 zł

•  Za kup zna ków dro go wych

85 szt. zna ków dro go wych 

Kosz ty po nie sio ne 8.058,25 zł

•  Za kup pro gów zwal nia ją cych 2 szt. ul. 

Szkol na; 2 szt. ul. Ko nop nic kiej Kosz-

ty po nie sio ne 4.864,22 zł (W ob rę bie 

Szko ły Pod sta wo wej w By cha wie)

•  Re mont gro bli czo ło wej za le wu „Pod-

zam cze”

Na pra wio no i wzmoc nio no gro blę czo-

ło wą pa li sa dą drew nia ną na dł. 190 mb. 

Kosz ty po nie sio ne 7.975,27 zł

(Po nie sio ne kosz ty to tyl ko za kup 

ma te ria łów i do wóz zie mi wszyst kie pra-

ce wy ko na no spo łecz nie przez miej sco-

wych węd ka rzy)

•  Re kon struk cja źró deł w par ku przy ul. 

11-go Li sto pa da

Oczysz czo no i ob ło żo no fa szy ną brze-

gi źró deł po ło żo nych w par ku za Szko łą 

Pod sta wo wą w By cha wie.

Kosz ty po nie sio ne 12.663,91 zł

(3.800,- do ta cja z WFO ŚiGW)

•  Za kup ko szy na śmie ci – te ren mia sta

43 szt. ko szy na śmie ci – te ren mia-

sta. 

Kosz ty po nie sio ne 6.867,30 zł

•  Za kup po jem ni ków i kon te ne rów na 

od pa dy sta łe

20 szt. po jem ni ków na od pa dy sta łe – te-

ren mia sta 

20 szt. po jem ni ków siat ko wych na od pa-

dy z two rzy wa sztucz ne go

46 szt. kon te ne rów na od pa dy sta łe – te-

ren ca łej gmi ny

Kosz ty po nie sio ne 139.763,40 zł

(100.000,- po życz ka z WFO ŚiGW. 

Usta wie nie po jem ni ków pla nu je się roz-

po cząć w m -cu kwietniu 2004 r.)

•  Za kup ła wek par ko wych

20 szt. ław ki na te re nie mia sta

Kosz ty po nie sio ne 6.588,00 zł

•  Za kup kwiet ni ków 

 14 szt. Kosz ty po nie sio ne 2.215,52 zł

•  Za kup ta blic ogło sze nio wych

13 szt. ta bli ce usta wio ne na te re nie 

mia sta

Kosz ty po nie sio ne 4.659,18 zł

•  Od no wie nie ta blic na wjaz dach do mia-

sta 

4 szt. Kosz ty po nie sio ne 9.000,00 zł

•  Za kup opraw par ko wych – park przy 

ul. Pił sud skie go

11 szt. opraw

Kosz ty po nie sio ne 2.463,11 zł

•  Za kup opraw par ko wych – park przy 

ul. 11-go Li sto pa da 

11 szt. park ul. 11-go Li sto pa da,

Kosz ty po nie sio ne 2.682,12 zł

4 szt. park ul. Ry nek 

Kosz ty po nie sio ne 723,89 zł

•  Re mont bu dyn ku Urzę du Miej skie go 

przy ul. Pił sud skie go

Kosz ty po nie sio ne 36.000,09 zł

•  Re mont bu dyn ku Urzę du Miej skie go 

przy ul. Par ty zan tów 

Kosz ty po nie sio ne 12.700,00 zł

•  Re mont ka na łu desz czo we go ul. 

Cho pi na 

Wy mia na krę gów na dłu go ści 10 mb

Kosz ty po nie sio ne 6.912,47 zł

•  Roz biór ka zsy pu na opał przy bu dyn-

ku wspól no ty miesz ka nio wej 

ul. Pił sud skie go 32

Kosz ty po nie sio ne 8.500,00 zł

•  Za kup i re mont płu gów śnież nych

2 szt. płu gów, 1 dmu cha wa 

Kosz ty po nie sio ne 13.317,83 zł

(płu gi wy ko rzy stu ją ochot ni cze stra-

że po żar ne)

•  Za kup i usta wie nie za pór

Kosz ty po nie sio ne 5.225,76 zł

(Usta wio no przy dro dze w Ko wer-

sku)

•  Do sta wa kru szy wa dro go we go – dro gi 

na te re nie gmi ny na te ren dróg gmin-

nych do star czo no:

1.749,8 ton kru szy wa dro go we go,

1.650,0 ton mie szan ki sor to wa nej

Kosz ty po nie sio ne 105.461,61 zł

•  Rów na nie dróg gmin nych, kosz ty po nie-

sio ne 5.697,75

•  Na wnio sek Urzę du Miej skie go 

w By cha wie Za kład Ener ge tycz ny po-

now nie uru cho mił oświe tle nia ulicz ne 

w miej sco wo ściach Za ra szów, Ol szo-

wiec Kolonia , Kolonia Ga łę zów Dru-

ga. Kosz ty kon ser wa cji i zu ży tej ener gii 

po no szo ne są z bu dże tu gmi ny.

Zadania inwestycyjne
zrealizowane w 2004 roku

• Budowa kanalizacji sanitarnej od ist-

niejącego kanału K-1-1 przy ul. Rataja 

do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 

przy ul. Reymonta w Bychawie.

Budowa kolektora sanitarnego do 

ZSZ była realizowana od 01.03.2003 r. 

do 30.12.2004 r. Łączne nakłady finan-

sowe wyniosły 269.603,12 zł. Wydatki 

poniesione przez budżet gminy w roku 

2003 wynoszą 13.140,60 zł, zaś w roku 

2004 – 8.546,00.

Inwestycja została zrealizowana przy 

pomocy środków finansowych Programu 

SAPARD – 123 958,26 oraz pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wy-

sokości 123.958,26.

Długość sieci kanalizacji z przyłączami 

= 1 601,5 m. 

Wartość całej inwestycji wyniosła: 

271.474,12

• Modernizacja stadionu – I etap: prze-

budowa trybun sportowych

Roboty wykonane zostały przy udziale 

pomocy finansowej Programu SAPARD 

– 126.642,84

W ramach prac modernizacyjnych 

wykonano:

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- skarpa trybun

- roboty montażowe widowni

- montaż krzesełek 

Długość trybun wynosi 92 m., szero-

kość – 7,88 m. Ilość miejsc siedzących 

= 528 tj. 6 sektorów po 88 krzesełek. 

Wartość inwestycji: 296.066,05 zł

• Odbudowa zalewu „Podzamcze”.

Na dotychczas wykonane roboty skła-

dają się:

–  budowa pomostu rekreacyjno-wędkar-

skiego o dł. 55 m i szerokości 1,80 m

–  wykonanie palisady przeciwerozyjnej

–  wykonanie drogi dojazdowej na groble

– odmulenie zbiornika

– wykonanie kładki na wyspę

–  remont rowu odpływowo-dopływo-

wego

–  remont pomostów wędkarskich (nowe 

pomosty wędkarskie)

– kładka przez rzekę Gałęzówkę 

Koszt inwestycji wyniósł: 460.240,02 

zł, z czego część stanowią środki fi-

nansowe z Programu SAPARD w wy-

sokości 129.961,90 zł oraz pożyczka 

z WFOŚiGW w wysokości 284.571,00  

zł

• Budowa ul. Koźmiana (Okres realizacji: 

01.01.2003 – 31.12.2005) 

Zakończono IV etap. Prace wykonano 

na odcinku 102 m., w tym chodnik 96,4 

m² oraz zjazdy 33,2 m². Koszt inwestycji, 

IV etapu wyniósł 110.951,29 zł.

• Modernizacja ujęcia wody w Bychawie

Koszt zadania – 806.086,79  zł w tym:

–  580.000,00 zł - Wojewódzki Fun-

dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – pożyczka 

– 226.086,79 zł - środki Bychawskie-

go Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. 

z o.o.

• Remont drogi gminnej nr 2208011 we 

wsi Osowa Kolonia – I etap

Prace wykonano na odcinku o dłu-

gości 750 m, w ramach których wyko-

nano podbudowę o grubości 10 cm oraz 

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

emulsją asfaltową i grysem kamiennym. 

Wartość inwestycji – 110.706,03 zł, 

w tym dotacja na usuwanie skutków po-

wodzi z Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów, Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywio-

łowych w wysokości 79.100,00 zł

• Remont drogi gminnej  nr 2208038 we 

wsi Zaraszów Kolonia – I etap, wraz 

z przepustem drogowym Ø 140

Prace wykonano na odcinku o dłu-

gości 500 m, w tym: roboty ziemne, wy-

równanie istniejącej podbudowy tłucz-

niem kamiennym sortowanym oraz 

powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

drogowych emulsją asfaltową i grysem 

kamiennym.

Przepust: scalenie trzech rur żelbe-

towych wraz ze ścianką czołową, na-

wierzchnia z brukowca z kamienia na-

rzutowego.

Koszt inwestycji: 102.918,88 zł, w tym 

dotacja na usuwanie skutków powodzi 

z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych 

w wysokości 70.377,00 zł.

• Modernizacja drogi w Łęczycy 

Prace wykonano na odcinku o długości 

785 mb, w tym:

–  wyrównanie materiałem kamiennym 

– 117 m³, 

–  wyrównanie masą asfaltową 

75 kg/m²

–  pojedyncze powierzchniowe utrwa-

lenie emulsją asfaltową i grysami 5/8 

– 3350 m²

Wartość inwestycji wyniosła 

121.430,50 w tym dotacja z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 

50.000 zł

• Modernizacja drogi w Podzamczu 

Prace wykonano na odcinku o długoś-

ci 250 m, w tym: wyrównanie istniejącej 

podbudowy materiałem kamiennym, wy-

równanie masą mineralno-asfaltową, wy-

konanie pojedynczego powierzchniowego 

utrwalenia emulsją asfaltową z grysem.

Wartość inwestycji: 28.831,00 zł

• Remont drogi w Starej Wsi

Prace wykonano na odcinku o długości 

140 m. Wykonano 447,5 m² nawierzchni 

z masy mineralno-asfaltowej.

Wartość inwestycji: 23.408,38 zł

• Wykonano projekt budowy ul. Pod-

wale

 Działania mające na celu poprawę estetyki i 
wyglądu miasta i gminy Bychawa

• Remont chodników przy ulicach Bato-

rego i Dąbrowskiego

ul. Dąbrowskiego – wykonano pra-

ce na odcinku o długości 135 mb 

2004
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listopad 2006 3PODSUMOWANIE LAT 2002-2006

Zadania inwestycyjne

• Dojście nad zalew „Podzamcze”

W 2005 roku wykonano dojście nad 

zalew „Podzamcze”. Dojście od ul. 

Podwale do kładki na rzece Gałęzówce 

utwardzono płytami żelbetowymi i wy-

równano masą asfaltową.

• Modernizacja (przebudowa) stadionu 

sportowego – II etap

W 2005 roku został złożony wnio-

sek o dofinansowanie z działania 3.5.1 

ZPORR. Przewidywany koszt całko-

wity inwestycji  2.281.035,31 zł, w tym 

1.595.193,65 zł ze środków ZPORR, 

685.841,66 zł ze środków własnych. 

• Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Bychawie

Opracowano dokumentację budow-

laną i uzyskano pozwolenie na budo-

wę. Złożono wniosek o dofinansowanie 

ze środków ZPORR i pożyczkę z Naro-

dowego Funduszu Ochrony środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Planowany termin 

realizacji zadania to IV-XI 2006 r.

• Odbudowa ul. Podwale

Złożono wniosek o dofinansowanie 

z działania 3.2 ZPORR. Planowany 

koszt całkowity: 289.991,76 zł, w tym 

środki ZPORR - 216.438,87 zł, środ-

ki z budżetu państwa – 28.858,51 zł, 

z budżetu gminy – 43.287,78 zł. W dniu 

14.12.2005 r. została podpisana umowa 

z Wojewodą Lubelskim.

Realizacja inwestycji zaplanowana zo-

stała na 2006 rok.

Dotychczas na realizację projektu wy-

dano 22.416,00 zł 

• Budowa spięcia wodociągu – ul. Marsz. 

J. Piłsudskiego

Opracowano dokumentację budowla-

ną i 4.11.2005 r. uzyskano pozwolenie 

na budowę.

Dotychczasowy poniesiony koszt 

4.129,00 zł

Planowany termin realizacji zadania 

– 2006 r.

• Remont drogi w Woli Dużej

Został wyremontowany odcinek o dł. 

570 mb za kwotę 110.743,05 zł z czego 

87.097,00 zł przekazało Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

jako dotację celową z budżetu państwa 

na usuwanie skutków powodzi.

• Budowa ul. Grota Roweckiego

Została wykupiona działka. Łączna 

kwota wydatków – 5.606,43 zł

• Remonty ul. Piłsudskiego 

Wymieniono krawężniki. Remonty 

cząstkowe nawierzchni na terenie miasta 

masą mineralno-asfaltową

Całkowity koszt zadania 26.068,00 zł

• Remont drogi w Zaraszowie-Kolonii

Został wyremontowany odcinek o dłu-

gości 500 mb za kwotę 49.391 zł, z cze-

go 38.565 zł przekazało Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Była to dotacja celowa z budżetu państwa 

na usuwanie skutków powodzi.

• Remont chodnika ul. 1-go Maja 

• Remont chodnika ul. ks. Dominika 

Maja

• Droga powiatowa: 

i szerokości: od 1,05 do 1,75 m. Za-

kres wykonanych robót: remont kra-

wężnika, remont obrzeży, remont 

chodnika, remont zjazdów do posesji

Wartość zadania: 35.314,65 zł

ul. Batorego – wykonano prace na od-

cinku o długości 140 m i szerokości: 

od 1,60 do 1,80 mb.   Zakres wy-

konanych robót: remont krawężnika, 

remont obrzeży, remont nawierzchni 

chodnika, remont zjazdów do posesji.

Wartość zadania: 58.038,20 zł.

• Remont nawierzchni ulic w mieście: 

Dąbrowskiego, Batorego, Piękna 

i Kościuszki

Prace wykonano na odcinkach:

– ul. Dąbrowskiego: dł. 0,1328 km – 

774,25 m² (136,8 m)

– ul. Batorego: dł. 0,1368 km – 815,95 

m² (136,8 m)

– ul. Piękna: dł. 0,1900 km – 1060,70 

m² (190 m)

– ul. Kościuszki: dł. 0,096 km – 626,17 

m² (96 m)

Wykonanie podbudowy oraz poło-

żenie nawierzchni z mieszanek mine-

ralno-asfaltowych, regulacja pionowa 

studzienek dla urządzeń podziemnych.

Wartość zadania: 137.404,55 zł.

• Zakup wiat przystankowych 

W 2004 r. zakupiono 5 szt. wiat przys -

tankowych o łącznej wartości 18.500,00 zł, 

które ustawiono w miejscowośc iach: Ska-

winek, Bychawka Dru ga Kolonia (Abra-

mów), Win cen tówek, Podzamcze, Stara 

Wieś Druga.

• Remont ul. Szkolnej

Zakres wykonanych robót obej-

mował: ułożenie warstwy z masy 

asfaltowej - 293,7 m², remont cząst-

kowy nawierzchni masą 2,2 tony

Wartość zadania: 11.321,62 zł.

• Wykonanie remontu nawierzchni ulicy 

Wandzin

Prace obejmowały remont cząst-

kowy nawierzchni bitumicznej ma-

są mineralno-asfaltową – 44,07 tony.

Wartość zadania: 26.882,70 zł.

• Wykonanie rowu odwadniającego przy 

ul. Powstańców Warszawy

Prace obejmowały wykopanie rowu 

o dł. 99 m oraz wykonanie przepustu 

z kręgów o dł. 4 m. Wartość zadania: 

12.200,00 zł.

• Wykonanie remontu cząstkowego ulic 

na terenie miasta Bychawy

–  remont cząstkowy masą asfaltową 

– 27,8 ton

–  frezowanie z odwozem rumoszu

Łączna wartość zadań: 18.290,24 zł

• Zakup kostki brukowej o warto-

ści 27.327,96 zł, którą wykorzy-

stano do remontu chodników:

–  ul. Marszałka Piłsudskiego (Dwo-

rzec PKS)

–  ul. Marszałka Piłsudskiego (przy 

kiosku koło Dworca PKS)

–  ul. Marszałka Piłsudskiego (przed 

Pomnikiem Marszałka J. Piłsud-

skiego)

–  ul. Marszałka Piłsudskiego (przed 

budynkiem SP ZOZ)

–  ul. Marszałka Piłsudskiego (zatoki 

dla busów przed ZS im. ks. A. 

Kwatkowskiego)

–  ul. Marszałka Piłsudskiego (przy 

aptece obok BCK)

–  ul. Armii Krajowej (przy skrzy-

żowaniu z ul. Piłsudskiego obok 

posesji Policji)

– ul. Armii Krajowej (przy JRG 

PSP)

–  ul. Partyzantów (dojście do przed-

szkola)

– ul. Szarych Szeregów

– Gałęzów Kolonia Druga (dojście do 

Remizy OSP)
• Naprawa i uporządkowanie dróg w 

rejonie stadionu sportowego

Wartość zadania: 9.774,64 zł.

• Zakup materiałów na remont dróg na 

kwotę 99.017,64 zł, w tym: mieszanki 

sortowanej i kruszywa: – frakcja 5-20 

- 1.215 ton – frakcja 0-16 - 1.215 ton

• Remont nawierzchni ul. Żeromskiego.

• Remont chodników przy ul. Lubel-

skiej

Wykonał Samorząd Wo jewództwa 

przy współpracy gminy w kwocie 47.669, 

00 zł

• Nowe kontenery i pojemniki do segre-

gacji odpadów

Zakupiono:

– 46 dużych kontenerów,

–  20 sztuk śmietników dla odpadów nie-

segregowanych,

–  20 sztuk śmietników do segregacji 

śmieci,

– 5 sztuk śmietników z siatką,

– 11 koszy ulicznych

• Wykonano prace przy oświetleniu 

ulicznym

Wymiana opraw żarówek:

–  Bychawa (ul. Piłsudskiego, całe 

osiedle koło Szkoły Podstawowej, 

ul. Podwale, ul. Kopernika)

–  Stara Wieś w okolicach Szkoły Pod-

stawowej

–  Wola Gałęzowska - koło Szkoły 

Podstawowej i Domu Dziecka.

Wymiana opraw i uruchomienie 

oświetlenia:

– Gałęzów Hektary

– Gałęzów Druga Kolonia

– Kosarzew Kolonia

• Renowacja i porządkowanie parków na 

terenie miast

Czynności, wykonane w obrębie par-

ków w Bychawie – Podzamczu, w parku 

przy ul. 11 Listopada oraz parku przu 

ul. Marszałka Piłsudskiego obejmowały 

m.in.:

– koszenie i usuwanie chwastów oraz 

dzikich odrostów drzew i samosiewów,

– koszenie trawy,

– stosowanie środków chemicznych w 

celu usawania zachwaszczenia,

– usuwanie zagrażających suchych i 

chorych gałęzi drzew, wykonywanie cię-

cia odmładzającego krzewów,

– oczyszczanie źródeł w parku przy ul. 

11 Listopada i zainstalowanie nowego 

oświetlenia,

– uzupełnianie ziemią zapadniętych 

miejsc,

– odtwarzanie alejek parkowych,

– wykonywanie prac porządkowych, 

w celu wyeksponowania walorów krajo-

brazowych,

– montaż odnowionych ławek ze sta-

dionu miejskiego

Inwestycje i działania wspierające placówki 
oświatowe

• Nowy autobus szkolny „SMYK”

• Parking przy Szkole Podstawowej w 

Bychawie

• Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

– wymiana części okien,

– pomalowanie kilku sal

• Szkoła Podstawowa w Bychawce

– wymiana części okien,

– pomalowanie kilku sal

•  Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzow-

skiej

– wymiana okien,

– nowa sala komputerowa,

– remont podłogi

• Szkoła Podstawowa w Zaraszowie

 – wymiana części okien,

- pomalowanie kilku sal

• Szkoła Podstawowa w Bychawce

–  wymiana części okien,

–  pomalowanie kilku sal

Wspieranie inicjatyw społecznych

• Odnowienie budynku remizy OSP w 

Gałęzowie Kolonii Drugiej

– pomalowanie elewacji budynku,

– remont schodów

• Pomoc finansowa przy zakupie nowych 

samochodów dla Policji

park przy ul. Piłsudskiego

park przy 11-Listopada

park w Bychawie – Podzamczu

2005
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Realizacja zadań inwestycyjnych
(wg sprawozdania na dzień 27 października 2006 z 

Wydziału Gospodarki Przestrzenno-Komunalnej Urzę-

du Miejskiego w Bychawie)

• Odbudowa ul. Podwale w Bychawie Inwestycja 

zapoczątkowana w 2003 r.

Całkowita wartość zadania: 293.115,94 zł 

Otrzymany zwrot środków z programu ZPORR: 

13.174,50 zł

Pozostałe kwoty do zwrotu: 179.042,04  - 

ZPORR, 25.628,87 – z budżetu państwa

• Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie 

Inwestycja rozpoczęta w 2004 r., obecnie reali-

zowana

Planowana całkowita wartość zadania: 

5.160,940,33 zł 

Otrzymany zwrot środków z programu ZPORR: 

41.180,18 zł

Pozostałe kwoty do zwrotu: 3.500.627,27 

ZPORR, 478.887,99 – budżet państwa

• Modernizacja stadionu sportowego z budową 

parkingu 

Zadanie rozpoczęte w 2003 (II etap)

- budowa przyłącza wodociągowego 

Wartość zadania: 32.621 zł

- wykonanie zadaszenia trybun

Przewidywany termin zakończenia zadania: listo-

pad 2006 r.

Planowana całkowita wartość zadania: 410.043,52 

zł 

• Budowa sieci gazowych w Bychawce Pierwszej, 

Drugiej i Trzeciej 

Inwestycja rozpoczęta w 2005 r. 

Zaplanowany termin zakończenia zamówienia 

podstawowego obejmującego (96 przyłączy) 25 paź-

dziernika 2006 r, termin zakończenia zadania w 

związku z robotami  uzupełniającymi to 30 listopada 

2006 r.

Docelowo zadanie obejmować będzie budowę 115 

przyłączy gazowych. 

Planowana wartość zadania: 541.753,51 zł, bez 

robot uzupełniających.

Kwota robót uzupełniających: 63.207,62 zł. 

Kwota dokonanych wpłat przez mieszkańców: 

122.500 zł. 

• Budowa chodnika w Starej Wsi Drugiej 

Inwestycja rozpoczęta w 2004 r. 

Zadanie w trakcie realizacji, wg informacji z 

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w By-

chawie termin zakończenia robót ustalony był na 24 

października 2006 r.  

Wartość robót budowlanych wynosi: 98.961,73 zł 

• Modernizacja drogi w Łęczycy 

III etap odcinek o długości 240 mb, IV etap odci-

nek o długości 75 mb 

Planowana całkowita wartość zadania: 132.694,31 

zł 

Uzyskano dofinansowania z środków FOGR w 

kwotach: 40.000 zł i 30.000 zł

• Modernizacja drogi w Podzamczu 

Odcinek o długości 300 m, zadanie wykonano i 

zgłoszono do odbioru

Planowana całkowita wartość zadania: 41.286,48 

zł 

• Modernizacja drogi w Woli Gałęzowskiej 

Opracowano dokumentację na odcinek o długości 

220 mb

Poniesione koszty: 3.151,50 zł 

• Budowa ul. Gen. G. Roweckiego w Bychawie 

Wykonanie projektu rozpoczęte w 2004 r.

Planowany koszt projektu: 24.771,63 zł (łącznie z 

kosztami za wykup gruntów)

• Budowa spięcia wodociągu przy ul. Piłsudskiego 

w Bychawie 

Rozpoczęte w 2005 r., zadanie zakończono

Całkowita wartość zadania: 24.420,55 zł 

• Budowa oświetlenia przy ul. Rataja w Bychawie 

Rozpoczęte w 2004 r., zadanie zakończono i przy-

stąpiono do użytkowania

Całkowita wartość zadania: 70.519,83 zł 

• Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej 

w Bychawie 

Zawarto umowę z projektantem, zaplanowany 

termin zakończenia 15 grudzień 2006 r.

Planowane koszty projektu: 21.228,- zł 

Złożono wniosek o pożyczkę ze środków 

WFOŚiGW w Lublinie w wysokości: 260.000 zł na 

realizację zadania w 2007 r. 

• Remont drogi Osowa Kolonia – etap II 

Odcinek o długości 200 m, zadanie zakończone

Całkowita wartość zadania: 75.392,05 zł

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA 

(tzw. powodziowe) w wysokości: 59.425 zł

• Remont drogi Osowa Kolonia – etap III

Odcinek o długości 100 m, zadanie zakończone

Całkowita wartość zadania: 55.954,70 zł

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA 

(tzw. powodziowe) w wysokości: 43.248 zł

• Remont drogi Wola Duża – etap III odcinek o 

długości 200 m, zadanie zakończone

Całkowita wartość zadania: 53.888,98 zł 

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA 

(tzw. powodziowe) w wysokości: 40.575 zł

• Odbudowa sieci wodociągowej w Bychawie przy 

ul. 11-go Listopada, Lubelskiej i Mickiewicza 

Całkowita wartość zadania: 71.940,84 zł

Uzyskane dofinansowania ze środków MSWiA 

(tzw. powodziowe) w wysokości: 56.752 zł

• Remont kapliczki Św. Jana Nepomucena w Pod-

zamczu 

Planowana wartość zadania: 19.764,81 zł (umowy 

na roboty budowlane i nadzory: inwestorski, kon-

serwatorski)

• Remont budynku mieszkalnego ul. ks. A. Kwiat-

kowskiego w Bychawie

Planowana wartość zadania: 27.000 zł. 

• Projekt przebudowy pomieszczeń szkoły w Oso-

wie na lokale socjalne 

W dniu 11 września 2006 r. zawarto umowę z 

projektantem, zaplanowany termin zakończenia 20 

listopada 2006 r.

Planowane koszty projektu: 18.056 zł.

• Projekt remontu drogi Skawinek – Wola Duża 

Obszar objęty opracowaniem obejmować będzie 

odcinek drogi o długości ok. 1,3 km, 

wpłynęła oferta geodety na opracowanie mapy do 

projektowania

• Zakup pojemników na odpady stałe

Planowane koszt zakupu: 31.750 zł 

Złożono wniosek o pożyczkę ze środków 

WFOŚiGW w Lublinie w wysokości: 31.750 zł 

Zestawienie nie obejmuje wszystkich zadań, które 

zostały wykonane w tym roku.

– Gałęzów – Kowersk;

– Wola Duża – Osowa

Dofinansowano prace remontowe  obu 

dróg w kwocie 145.000,00 zł.

• Droga wojewódzka - budowa chodnika 

w miejscowości Stara Wieś

Opracowano dokumentację budowla-

ną i 28.08.2005 r. uzyskano pozwolenie 

na budowę chodnika (długość 1400 mb) 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 842.

Dotychczasowy koszt wyniósł 

22.072,00 zł.

Złożono wniosek do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Lublinie w sprawie 

realizacji I etapu prac w 2006 roku.

• Modernizacja drogi w Starej Wsi Tr 

zeciej 

odcinek drogi o dł. 180 mb, szerokości 

3 m, ustawiono przepust Ø 100 i ułożono 

nawierzchnię z masy mineralno-asfal-

towej.

Całkowity koszt wyniósł: 42.888,00zł

Wniosek uzyskał dofinansowanie 

w wysokości 30.000,00 zł z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych

• Budowa sieci gazowych w miejscowoś-

ciach – Bychawka Pierwsza, Druga, 

Trzecia

Opracowano dokumentację budowlaną 

i wystąpiono o pozwolenie na budowę.

Ponownie złożono wiosek o pożyczkę 

do Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

2006 r. (wnioskowana kwota pożyczki 

– 725.600,00 zł)

Dotychczasowy koszt projektu wy-

niósł 46.520,00 zł

• Dostawa materiałów drogowych na re-

monty dróg gminnych

Zakupiono 1375 ton kruszywa dro-

gowego, 900 ton mieszanki sortowanej, 

łączna wartość zakupu 81.783 zł. 

• Droga powiatowa – budowa chodnika 

w sołectwie Grodzany

Wybudowano 352 mb chodnika.

Budowa chodników przy drogach po-

wiatowych

Zakupiono materiały i pokryto koszty 

wynajmu sprzętu o wartości 124.000 zł.

• Uruchomienie oświetlenia, wymiana 

opraw żarówek

W latach 2003-2005 dokonano na te-

renie miasta i gminy wymiany 300 szt. 

lamp oświetlenia drogowego o wartości 

ok. 93.000 zł:

Bychawa (ul. Piłsudskiego, osiedle 

obok Szkoły Podstawowej, ul. Podwale, 

ul. Kopernika, ul. Sportowa, ul. Armii 

Krajowej)

Stara Wieś w pobliżu Szkoły Podsta-

wowej

Wola Gałęzowska w okolicach Szkoły 

Podstawowej i Domu Dziecka

Oprawy wymieniono i uruchomiono 

oświetlenie również w miejs co woś ciach: 

• Gałęzów • Gałęzów Kolonia-Pierwsza 

• Gałęzów Kolonia-Druga • Kosarzew 

Dolny-Kolonia • Zaraszów • Kowersk 

• Bychawka Druga • Bychawka Trzecia 

• Wincentówek • Olszowiec-Kolonia • 

Podzamcze • Zadębie

Remonty i inwestycje w placówkach 
oświatowych

• Gimnazjum nr 1 w Bychawie

– dofinansowano prace związane z przy-

gotowaniem boiska szkolnego

–zakupiono komputer do księgowości

• Remonty w Szkole Podstawowej w By-

chawie w ramach środków budżeto-

wych:

– wyłożono korytarz wykładziną anty-

poślizgową

– zakupiono farby do malowania sal lek-

cyjnych i korytarza szkolnego

– zakupiono i wymieniono drzwi w świet-

licy i bibliotece szkolnej

– zakupiono multimedialny rzutnik pis-

ma

– przeznaczono 1000 zł na budowę tere-

nów zielonych

• Szkoła Podstawowa w Woli Gałęzow-

skiej

– uruchomiono pracownię komputerową 

oraz alarm

– wykonano drobne remonty

•  Szkoła Podstawowej w Zaraszowie

– odnowiono sale lekcyjne

– zabezpieczono dach przed przecieka-

niem

2006
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