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Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych od dnia  27 maja  2014  roku do dnia 

22 lipca 2014 roku. 

1.Wykonanie dokumentacji przebudowy istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy       

w Łobaczewie Dużym i Lechutach Dużych.  

W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy istniejącego chodnika 

na ciąg pieszo-rowerowy w Łobaczewie Dużym i Lechutach Dużych z firmą Projektowanie           

i Nadzór Eugeniusz Celiński Klonownica Duża, za kwotę 38 130,00 zł. Termin wykonania         

19 grudzień 2014 r. Planowana realizacja wspólna z Zarządem Województwa Lubelskiego           

w 2015 roku. Gmina Terespol przekaże dokumentację i pokryje 60 % wartości robót.     

 
2.Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej ścieżki rowerowej w Lebiedziewie.  

W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji budowlanej ścieżki rowerowej  w Lebiedziewie, 

z firmą Projektowanie i Nadzór Dariusz Borowski Biała Podlaska, za kwotę  52 200,00 zł. Termin 

wykonania 29 listopad 2014 r. Planowana realizacja wspólna z Zarządem Województwa 

Lubelskiego w 2015 roku. Gmina Terespol przekaże dokumentację i pokryje 60 % wartości robót. 

 
3.Wykonanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego Małaszewicze Małe- 

Kobylany. 

W Trakcie realizacji jest wykonanie projektu ciągu pieszo rowerowego Małaszewicze Małe – 

Kobylany o długości ok. 1,8 km, z Pracownią Projektową System Biała Podlaska. Wartość 

zamówienia  63 960,00 zł. Termin wykonania 30 listopad 2014 r. 

 
4.Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika przy ul. Słonecznej 

w Małaszewiczach 

Wykonano projekt chodnika przy ul. Słonecznej w Małszewiczach, przez firmę Projektowanie       

i Nadzór Eugeniusz Celiński Klonownica Duża. Wartość zamówienia 7 995,00 zł. Złożono 

wniosek o pozwolenie na budowę.  

 
5. Wykonanie projektu dokumentacji projektowej drogi na ul. Ogrodowej w Koroszczynie. 

Wykonano projekty budowy ul. Ogrodowej w Koroszczynie za kwotę  7 150,00 zł. przez firmę 

Projektowanie i Nadzór Eugeniusz Celiński Klonownica Duża.  

Na budowę ul. Ogrodowej złożono wniosek do Marszałka Województwa Lubelskiego o dotację 

celową na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z FOGR. W trakcie jest pozyskiwanie 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  
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 6.Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 698 

w Łobaczewie Dużym i Lechutach Dużych. 

W trakcie realizacji jest wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy zjazdów w drogi 

wojewódzkiej nr 698 w Łobaczewie Dużym i Lechutach Dużych z firmą Projektowanie i Nadzór 

Eugeniusz Celiński Klonownica Duża, za kwotę 9 840,00 zł.  

 
7.Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania działki nr 1091 w Kobylanach. 

Wykonano projekt budowlany zagospodarowanie działki nr 1091 w Kobylanach, przez  

Pracownię Projektową System Krzysztof Kapturkiewicz Biała Podlaska. Projekt obejmuje 

wykonanie utwardzenia placu przed budynkiem Urzędu Gminy, alejki, oświetlenie terenu, zieleń.   

Wartość zamówienia 19 680,00 zł.    

 
8.Wykonanie projektu budowlanego terenów rekreacyjnych w Kobylanach – II etap. 

W trakcie opracowania jest projekt budowlany terenów rekreacyjnych w Kobylanach – etap II, 

przez firmą Fabryka Zieleni Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu Natalia Englender 

Miedzyrzec Podlaski za kwotę 46 550,00 zł. Zakres opracowań obejmuje wykonanie trasy do 

jeżdżenia na łyżworolkach z oświetleniem i nawierzchnią  bitumiczną długości ok. 900 m, alejki 

spacerowe z kostki brukowej powierzchnia ok. 1000 m2, ławki, kosze, pergole, trybuny z 

siedziskami na ok. 200 miejsc, stanowiska postojowe 15 szt., budynek zaplecza sportowego, 

nasadzenia zieleni.    

     
9. Budowa drogi 8 KDL wraz z kanalizacją deszczową. 

Dokonano odbioru końcowego drogi 8KDL wraz z kanalizacją deszczową w Kobylanach, oraz 

roboty uzupełniające związane z podniesieniem niwelety, pomiędzy istniejącym zjazdem z drogi 

powiatowej a ulicą Zielone Wzgórza. Wykonawca robót PPUH Transbet Wojtiuk Marian Biała 

Podlaska za kwotę 1 262 109,06 zł plus nadzór inwestorski 24 600,00 zł.   Roboty uzupełniające 

161.142,15 zł .  

     
 

 

 

 

10.Remont drogi gminnej 100803L w Polatyczach. 
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Wykonano remont drogi 100803L w Polatyczach,  na odcinku o długości 1016 m, 

polegającego na ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonawca robót 

FEDRO Sp. z o.o,. ul. Kolejowa 1, Osieck. Wartość zamówienia  372 500,58 zł, nadzór 

inwestorski 3 075,00 zł.   

 

     
11.Remonty dróg gminnych. 

W dniu 1 lipca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie remontów dróg gminnych z firmą 

ELBUD Eliasz Pietraszuk Łobaczew Duży. Wartość zamówienia 126 001,20 zł plus nadzór 

inwestorski 4 920,00 zł. Termin wykonania 31 sierpień 2014 r.  

12. Budowa zjazdów z drogi gminnej 100820L w Kobylanach. 

W dniu 09 czerwca 2014 r. podpisano umowę na budowę zjazdów z drogi gminnej 100820L w 

Kobylanach z firmą ELBUD Eliasz Pietraszuk Łobaczew Duży. Wartość zamówienia 17 400,00 

zł plus nadzór inwestorski 984,00 zł.  Termin wykonania 30 lipiec 2014 r.   

 
13.Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Kolejarzy z drogą powiatową w 

Kobylanach. 

Wykonano oświetlenie wydzielone skrzyżowania ulicy Kolejarzy w drogą powiatową Nr 

1047L w Kobylanach przez firmę IGPOL Iga Olszanowska Biała Podlaska. Wartość 

zamówienia 35 360,00 zł plus nadzór inwestorski 2 214,00 zł.  

   
14.Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ul. Kolejarzy Południe w 

Małaszewiczach. 

W dniu 27 czerwca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia 

ul. Kolejarzy Południe w Małaszewiczach z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo 

Usługowe Zenon Szołucha Biała Podlaska. Wartość zamówienia 3 444,00 zł. Termin 

wykonania 8 sierpień 2014 r. 

 
15. Redukcja zużycia energii oświetlenia drogowego. 

W dniu 25 czerwca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie redukcji zużycia energii 

oświetlenia drogowego w Kobylanach – 2 obwody, Koroszczynie -2 obwody, Neplach i 

Małaszewiczach Osiedle II. Wykonawca Zakład Usług Elektrycznych Jan Lewczuk, 

Kobylany. Wartość zamówienia  47 970,00 zł. Termin Wykonania 31 lipiec 2014 r. 

  
 

  

16. Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ul. Ceglana w Kobylanach. 
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W dniu 27 czerwca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia 

ul. Ceglanej w Kobylanach z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe 

Zenon Szołucha Biała Podlaska. Wartość zamówienia 3 444,00 zł. Termin wykonania - 8 

sierpień 2014 r. 

 
17.Wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ul. Leśnej w Koroszczynie. 

W dniu 17 czerwca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia 

ul. Leśnej w Koroszczynie z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Zenon 

Szołucha Biała Podlaska. Wartość zamówienia 5 904,00 zł. Termin wykonania  - 8 sierpień 

2014 r.    

 
18. Wykonano oświetlenie drogowe w Kolonii Dobratycze – ustawiono maszt 

oświetleniowy hybrydowy, wykonawca ZUE Jan Lewczuk. Wartość zadania 6.150,00 zł. 

 

19. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego Lebiedziew  Kodeńska 53. 

Wykonano przyłącze wodociągowego do budynku komunalnego w Lebiedziewie ul. Kodeńska 53 

z EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach. Wartość zamówienia 4 981,50 zł. Termin wykonania 

30 września 2014 r. 

  
20. Budowa przyłącza kanalizacji ciśnieniowej do budynku komunalnego w Koroszczynie 

ul. Ogrodowa 21. 

Wykonano przyłącze kanalizacji ciśnieniowej do budynku komunalnego w Koroszczynie ul. 

Ogrodowa 21 z EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach. Wartość zamówienia 8 856,00 zł. 

Termin wykonania 30 wrzesień 2014 r. 

 
21. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Neplach                

ul Parkowa 14.   
Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Neplach ul. Parkowa 14 z 

EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach. Wartość zamówienia 9 821,55 zł. Termin wykonania 31 

październik 2014 r. 

       
22.Remont budynku mieszkalnego komunalnego w Murawcu 2. 

W dniu 27 czerwca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie remontu budynku mieszkalnego 

komunalnego w miejscowości Murawiec 2 z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe 

Granit Spółka z o.o. Biała Podlaska. Wartość zamówienia  30 659,19 zł puls nadzór 

inwestorski 500,00 zł. Termin wykonania 20 październik 2014 r.      
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23.Remont remizo-świetlicy w Koroszczynie. 

Wykonano remont  remizo-świetlicy w Koroszczynie polegający na wymianie jednego okna 

zewnętrznego i jednych drzwi wewnętrznych.  Wykonawca robót to Firma Handlowo-

Usługowa Tulipan Adam Petrus Kobylany. Wartość zamówienia 1 936,76 zł.    

 
24. Remont budynku komunalnego w Lebiedziewie ul. Kodeńska 53 

Wykonano remontu budynku komunalnego w Lebiedziewie ul. Kodeńska 53 przez Pana Roberta 

Jarockiego z Terespola za kwotę 3 400,00 zł.   

  
25.Wykonanie i ustawienie pięciu tablic ogłoszeniowych. 
W trakcie realizacji jest wykonanie i ustawienie pięciu tablic ogłoszeniowych z firmą EKO-BUG 

Spółka z o.o. w Kobylanach. Miejsce ustawienia tablic to: Krzyczew, Neple, Kuzawka, Lechuty 

Duże, Michalków. Wartość zamówienia 4 753,95 zł. Termin wykonania 30 wrzesień 2014 r.   

  
26.Dotacja celowa do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w 2014 roku. 
W 2014 r. złożono 95 wniosków na udzielenie dotacji, na zakup i montaż kolektorów 

słonecznych. Rozliczono już 72 umowy, na kwotę 143 540,00 zł. Wysokość dotacji nie może 

przekroczyć 70 % kosztów inwestycji i kwoty 2 000,00 zł, w przypadku budynku 

jednorodzinnego.  

 
 

27.Wykaszanie traw z poboczy pasów drogowych dróg gminnych.   

W trakcie realizacji jest wykaszania traw z poboczy pasów drogowych dróg gminnych o 

długości 33,135 km i szerokości 2x3,5 m, z firmą  EKO-BUG Spółka z o.o.   w Kobylanach. 

Pozostało do wykonania jedno koszenie w terminie. Wartość Zamówienia 67 635,16 zł. 

Termin wykonania  do dnia 30 września 2014 r.  
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28.Utrzymanie kąpieliska i terenów rekreacyjnych na dz. nr 229 i 230 w Kobylanach.  

W trakcie realizacji jest utrzymanie kąpieliska i terenów rekreacyjnych na dz. nr 229 i 230 w 

Kobylanach, z firmą  EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach, za kwotę 86 928,96 zł. Termin 

wykonania 30 września 2014 r.  

   
29. Sprzątanie i likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Terespol. 

W trakcie realizacji jest sprzątanie i likwidacja dzikich wysypisk w 2014 roku, z firmą EKO-

BUG Spółka z o.o. w Kobylanach. Cena za 1 m3 zebranych odpadów to 89,10 zł. 

Maksymalna ilość, która można zebrać w ramach tej umowy to 330 m3.  Termin wykonania 

14 listopad 2014 r. 

  
30. Dotacja na prace konserwatorskie w Kobylanach.  

W dniu 3 czerwca 2014 r. podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorskich na 

wykonanie rewitalizacji i remontu budynku cerkwi prawosławnej oraz rekonstrukcji wieży 

dzwonniczej i wieży kopuły wraz z więźba dachową w Kobylanach. Kwota dofinansowania 

to 30 000,00 zł. Termin rozliczenia dotacji to 12 grudzień 2014 r.      

   
31.Remont „Prochowni” w Kobylanach - II etap.  

W dniu 15 lipca 2014 r. podpisano umowę na wykonanie remontu Prochowni w Kobylanach 

II etap, z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bialbud” Sp. J. Stanisław Lewczuk, 

Czesław Niczyporuk Biała Podlaska, na kwotę 124 696,96 zł. plus nadzór inwestorski 2 

750,00 zł.  Termin wykonania 17 październik 2014 r. Na zadanie to uzyskano dotację z 

PROW „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 73 700,00 zł. 

  
 

32. Dostawa ciągników.  

W dniu 10 lipca 2014 r. podpisano umowę na dostawę dwóch ciągników, przyczepy oraz 

ładowacza czołowego. Wartość zamówienia 710 940,00 zł. Termin dostawy – 31 lipca 2014r. 

33. Malowanie czołgu w Neplach. 

Pomalowano czołg w Neplach we współpracy ze Strażą Graniczną w Bohukałach. 
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34. Roboty różne wykonane przez własnych pracowników Urzędu Gminy. 

a/ ogrodzenie placu zabaw w Łobaczewie Dużym 

 

        
 

b/ ogrodzenia placów zabaw w Lechutach Dużych i Łęgach 

          
 

c/ uporządkowanie skwerku w Łobaczewie Małym – karczowanie krzaków, pielęgnacja  

   drzew, dowiezienie ziemi z rozplantowaniem, zasianie trawy. 

 

          
 

 


