
Kolbuszowa 26.11.2OL9 r.
Or.0003.23.2019

Sz. P.

J6zef Fryc

Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na interpelacjq z dnia 4.LL.20t9 r. przesylam zestawienie inwestycji na kt6re

Gmina Kolbuszowa posiada wydane zgloszenie/pozwolenie na budowq.
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Zestawienie inwestycj i drogowych

Lp. Nazwa inwestycji Pozwolenie/zgloszenie Uwagi

I

Przebudowa drogi gminnej Zargbki-
Dubas -Werynia polegajqca na budowie
chodnika od km 1+814,00 do km
2+606,88 w m. Zargbki

Zgloszenie rob6t z dnia
06.09.2019 r. -
prawomocne 08.10.2018

Inwestycja zgloszona
w dniu 27 .08.2019 r.
do Funduszu Dr6g
Samorz4dowych -
nab6r na 2010 r.

2.

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej
nr 103992R ul. Kolejowej w
Kolbuszowej

Decyzja o pozwoleniu na
budowg Nr 333/2017
1l.09.2017 r.

J"

Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej
Kolbuszowej wr az z infrastruktur4
towarzysz1cq

Decyzja o pozwoleniu
budowE nr 5412017 z
dnia 14.02.2017

Realizacja w 2020 r.-
umowa zdnia
25.09.2019 r. z
Funduszu Dr6g
Samorz4dowych
wieloletniego zadania
gminneAo

4.

Rozbudowa drogi gminnej nr l040l l
ul. Piaskowa w Kolbuszowej - od km
0+004,00 do 1+827,60

Realizacja inwestycj i na
podstawie decyzji nr
DllV/l/15 o zezwoleniu
na r ealizacj g inwestycj i
drogowej znak:
A8.67 47 .4.1 .201 5 z dnia
30.06.2015 r.

-kontynuacja

Realizacja w 2020 r.-
umowa zdnia
25.09.2019 r. z
Funduszu Dr6g
Samorz4dowych
wieloletniego zadania
gminnego

5.

Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej
publicznej nr 104046 R Kolbuszowa
G6rna - Wojk6w Dolny od km 0+000
do km l+800

decyzji NR D/IV/1/2018
z dnia 20.06.2018 r.
o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji
drogowej. Decyzja
ostateczna 22.08.2018 r.

Realizacja w 2020 r.-
umowa zdnia
25.09.2019 r. z
Funduszu Dr6g
Samorz4dowych
wieloletniego zadania
gminneso

6.

Przebudowa drogi gminnej Nr 10
3987R ul. Fabrycznej w
Kolbuszowej
Budowa o6wietlenia ulicznego drogi
gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej

Zgloszenie rob6t z dnia
23.t1.2018 r.

Realizacja w 2020 w
ramach Budowa
Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej -
PKA: Budowa i
modernizacja linii
kolejowych oraz
infrastruktury
przystankowej

7.

Przebudowa ul. Witosa w
Kolbuszowej Zgloszeme rob6t

z dnia 12.11.2019 r.

Realizacja w roku
2019 r. w zakresie
budowy kanalizacji
deszczowei

8.

Przykrycie odcinka potoku G6rnianka w
km 3+178,50 do 3+227,50 i wykonanie
parkirrgu z odprowadzeniem w6d
opadowych, wykonanie dw6ch sztuk
wylot6w do potoku wrazzniezbqdna

pozwolenie na budowg:
decyzjanr 36012016
znak:
48.6740.4.69.2016 z
dnia 11.10.2016 r..

Realizacja rok 201 8,
2019 inwestycja
do zakofczenia



infrastruktur4 (korytka Sciekowe,
kanalizacja i studzi enki kanal izacyj ne)
na czE6ci dzialek nr ewid. 9r.428313,
4283 I 4, 3887 I 5, 4284t 5, 42841 6
polo2onych w obrEbie ewidencyjnym
Kolbuszowa G6rna, w jednostce
ewidencyinei Kolbuszowa

decyzja nr 38712016
znak'.
48.6740.4.100.2016 z
dnia 08.1 1.2016 r. oraz
decyzja nr 41 120 I 8 znak:
48.6740.4.122.2017 z
dnia 0l .02.2018 r.

9.

Budowa parkingu wraz z doj5ciem do
przystanku osobowe go w Kolbuszowej
G6rnej

Pozwolenie na budowg
decyzja Nr 26412019 z
dnia26.06.2019r.

Realizacja w 2020 w
ramach Budowa
Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej -
PKA: Budowa i
modernizacja linii
kolejowych oraz
infrastruktury
przystankowej -
realizacja202l r.

10.

Budowa ciqgu pieszego wzdlu2 rzeki Nil,
przebudowa ulicy parkowej, rozbudowa
parkingu, wraz z niezbqdnq
infrastrukturq realizowanych w ramach
zadania pn. Zagospodarowanie teren6w
wzdlu2 rzeki Nilw ramach rewitalizacji
miasta Kolbuszowa

Pozwolenie na budowg
Nr311/2017 zdnia
25.08.2017 r. decyzja
ostateczna 12.09.2017 r.

Planowane wykonanie
na202012021w
ramach rewitalizacji



Zestawienie inwestycji elektrycznych

Lp. Nazwa inwestycji Data
p ozw o leni a / zglo szenia

Uwagi

Budowa oSwietlenia ul. Ks. Ludwika
Ruczl<i wraz zoSwietleniem parkingu
przy stacji kolejowej w Kolbuszowej

06.06.2018 Realizacja w 2020 r.

Budowa o6wietlenia ul. J. Bytnara 15.04.2019
Realizacja planowana

w 2O2t r.
Opracowanie dokumentacji na

o6wietlenie w Kupnie -Zagrody 07.03.2019
Realizacja czqSciowa
w 2019 r.

Opracowanie dokumentacji na

o6wietlenie w NoweiWsi 08.02.2019
Realizacja czqSciowa

w 2019 r.
Dobudowa o5wietlenia w Hucie
Przedborskiej w kierunku Huciska

09.08.2019
Realizacja planowana
w 2021 r.

Dobudowa oSwietlenia ulicznego
wzdiu2 drogi krajowejw Kupnie

24.05.2019
Realizacja czqSciowa
planowana w 2020 r.

Dobudowa o6wietlenia Werynia Kolonia
cz. I

09,08.2019
Realizacja planowana

w 2021 r.
Dobudowa o5wietlenia Werynia Kolonia
cz.ll

1,6.07.20t9
Realizacja planowana

w 202Lr.
Budowa oSwietlenia w miejscowo6ci
Kiap6wka 18.06.2019

Realizacja planowana
w 2027 r.

Dobudowa o(wietlenia Widelka 76.O4.2019
Realizacja czqSciowa
planowana w 2O2O r.

Przcbudowa oiwietlenia ul. Ko6ciuszki
wraz z kanalizacia teletechniczna 2s.70.2019

Realizacja planowana

w 2020 r.

Budowa o6wietlenia placu gminnego
obok remizy OSI) w Swierczowie

02.05.2019

Realizacja planowana
po zakoficzeniu
budowy remizy OSP w
Swierczowie



Zestawienie pozostalych inwestycji

L.p. Nazwa inwestycji

Decyzja o pozrvoleniu
na budowglzgloszcnie
zamiaru wykonania

rob6t

Urr'tgi

1

Budowa kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Wolska, Sloneczna,
Piaskowa w Kolbuszowej

Zgloszenie o

przyst4pieniu do
budowy z dnia
29.05.20t9 r.

Trwajq konsultacje z
mieszkaricami ul.
Slonecznej

)
Budowa kontenerowej stacji
dezynfekcji wody z infrastruktur4
towarzyszaca w Kolbuszowei Dolnei

Decyzjanr 12812018 z
dnia 10.04.2018 r.

Zlo2ony wniosek o
dofinansowanie z
PROW

3.

Przebudowa odcinka kanalizacj i
sanitarnej w rejonie ul. 3-go Maja
w Kolbuszowej

Zgloszenie o
przyst4pieniu do
budowy z dnia
08.02.2017 r.

Na chlviiq obecnq
brak Srodk6w w
burdzecic

4.

Modernizacj a przepompowni Sciek6w
sanitarnych oraz budowa ruroci4gu w
rejonie ul. Jana Pawla ll w
Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej

Zg\oszenie o
przyst4pieniu do
budowy z dnia
30.12.20t6 r.

Zadanie rozpoczgte
w 2019 r.

5.

Przebudowa sieci kanalizacji
og6lnosplawnej w obszarze ulic.
Rzeszowskiej, Kolej owej, Towarowej,
Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej
na system kanalizacj i rozdzielczel

Zgloszenie o

przyst4pieniu do
budowy z dnia
01.03.2018 r.

RozpoczEto w
ramach budowy
sklepu Lidl,
planowana realizacja
w 2020 r.

6"
,,Przebudowa i termomodernizacj a
budynku", ul. Kolejowa 4, 36-100
Kolbuszowa

Decyzjanr 5112017 z
dnia 10,02.2017 r.

Na chwilg obecn4
brak Srodk6w w
budzecie

7.

Zmiana pozwolenia na budowg nr
| 60 120 1 4,,Rozbudowa i przebudowa
budynku Zespolu Szk6l Specjalnych w
Kolbuszowej Dolnej"

Decyzjqnr 23712017 z
dnia 04.07 .2017 r.

Na chwilg obecn4
brak Srodkow w
budzecie

8.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyl1czami i pompowni4 Sciek6w P-1

zzasilaniem energetycznym we wsi
Werynia etap I

Decyzj1nr AB.U32|12 z
dnia 12.06.2012 r.

Zlohony wniosek o
dofinansowanie z
PROW

9.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyl1czami z pompowniami sciek6w
P-2,P-3,P-4, P-5, P-6,P-7, P-9, P-9,
P-10, P-11, z zasileniem
energetycznym we wsi Werynia etap
il

Decyzj4nr AB.ll38l12 z
dnia05.07.2012 r.

Realizac.i a r ozp o cznie
siE po r.vykonaniu
etapu I

zup-
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