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INFORMACJA DOT. KOSZTÓW PONIESIONYCH NA INWESTYCJE I REMONTY W 2022 r. 
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 

L.p. Nazwa, opis zadania, lokalizacja Okres 
realizacji 

Stopień realizacji 
wg umowy 

Wartość 
wydatkowana 
(zł brutto) 

Dostawcy, usługodawcy i wykonawca robót 

1 2 3 4 5 6 
I.   BUDYNKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, SPORTOWE, INNE OBIEKTY GMINNE 

1 Budowa świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym 
 
W ramach niniejszego zadania zrealizowano budowę budynku świetlicy 
wiejsko - sportowej w Przydrożu Małym. 
Wybudowana świetlica posiada powierzchnie 197,85 m2 i posiada następujące 
pomieszczenia: wiatrołap, wc damski, wc męski oraz dla niepełnosprawnych, 
pomieszczenie techniczne, kuchnia oraz sala spotkań. 
 
Wydatki poniesiono na: 
- roboty budowlane 
- nadzór inwestorski 
- czynności odbiorowe 
  

2020-2022 Zakończono 
X 2022r.  

974 695,39 Łącznie na zadaniu wydatkowano: 1 024 370,32 zł 
 
Zadanie realizowane przez: 
- Zakład Remontowo Budowlany Wiktor Staliś, 
Nadziejów – roboty budowlane 

-  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” 
Sp. z o. o., Opole 

Całkowita wartość umowy na roboty budowlane: 
972 990,94  / zł brutto. 

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu 
inwestycji lokalnych- 500 000,00 zł. 

Pozostała część z budżetu Gminy Korfantów 
2 Budowa drewnianej wiaty biesiadnej we Włodarach 

 
Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: 
 
- wykonanie dodatkowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - 
ok. 50 m2, 
- wykonanie stóp fundamentowych pod słupy drewniane - 16 szt., 
- wykonanie wiaty drewnianej o powierzchni zabudowy ok 170 m2 z dachem 
czterospadowym pokrytym blachodachówką, 
- malowanie konstrukcji wiaty, 
- wypełnienie części ścian zabudową ażurowym, 
- wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe z dachu. 
 
Wydatki poniesiono na: 
- roboty budowlane 
- nadzór inwestorski 

2021-2022 Zakończono 
IV 2022r. 

 

169 934,32 

 

Łącznie na zadaniu wydatkowano:  219 731,48 zł 
 
Zadanie realizowane przez: 
- Zakład Remontowo Budowlany Wiktor Staliś, 
Nadziejów – roboty budowlane 

-  USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR 
BUDOWLANY PIOTR POGWIZD - nadzór 
inwestorski 
 
Całkowita wartość umowy na roboty budowlane: 
211 408,49 zł brutto  
 
Projekt współfinansowany z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
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w ramach inicjatywy LEADER” 
Poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”. 
Program w zakresie: rozwoju ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej – w tym wyposażenie 
podmiotów działających w sferze kultury. 
Wysokość dofinansowania - 68 076,00 zł. 

3 Budowa świetlicy szkolnej w Rzymkowicach -  ETAP opracowanie 
dokumentacji budowlanej 
 
W ramach niniejszego zadania planowana jest budowa budynku świetlicy 
szkolnej w Rzymkowicach. 
Projektowana świetlica będzie miała powierzchnię użytkową ok 196 m2 i 
będzie składać się z następujących pomieszczeń: wiatrołap, wc damski, wc 
męski oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie techniczne, zaplecze sali 
oraz sala spotkań 

Wydatki poniesiono na: 
-opracowanie dokumentacji projektowej, 

2022 Zakończono etap 
dokumentacja 

budowlana: XII 
2022 r. 

32 000,00 Środki wydatkowane  
w ramach budżetu Gminy Korfantów 
 
Zadanie realizowane przez: 
- Panate sp. z o.o., Wrocław 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych: 
1 232 747,36 zł 
 

4 Modernizacja z ociepleniem budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Ścinawie Małej  ETAP opracowanie dokumentacji budowlanej 
 
W ramach niniejszego zadania planowano modernizację budynku ZSP w 
Ścinawie Małej w następującym zakresie: 
- termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi, 
- remont stref wejściowych, 
- wymiana poręczy i balustrad przy schodach, 
- wymiana okładzin schodów i posadzek na ciągach komunikacyjnych, 
- modernizacja instalacji elektrycznej, 
- modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą kotła na kocioł peletowy, 
- modernizacja instalacji wodociągowej, 
- budowę pochylni dla niepełnosprawnych. 
Wydatki poniesiono na: 
-opracowanie dokumentacji projektowej, 

2021-2022 Zakończono etap 
dokumentacja 

budowlana:: III 
2022 r. 

 

41 500,00 Środki wydatkowane  
w ramach budżetu Gminy Korfantów 
 
Zadanie realizowane przez: 
- WAJDA ARCHITEKCI Szymon Wajda, Nysa. 
 
W 2022 r. nie dokonano zlecenia prac budowlanych 
w ramach tego zadania z uwagi na otrzymanie ofert 
o wartościach znacznie przewyższających środki 
budżetowe zabezpieczone na ten cel. 
 
W 2023 r. przeprowadzony zostanie ponowny 
przetarg na realizację tego zadania w 
zmodyfikowanym zakresie. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych- 
1 873 552,48 zł 
 
Zadanie posiada dofinasowanie z programu z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 
1.614.000,00 zł 
 

RAZEM  1 218 129,71  
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II. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, ELEKTRYCZNA, KANALIZACJIA SANITARNA, DESZCZOWA 
5 Budowa odcinka kanalizacji burzowej w miejscowości Rączka w kierunku 

Świetlicy Wiejskiej 

W wyniku realizacji prac budowlanych związanych z ww. zadaniem 
inwestycyjnym wykonano: 
• Odcinek sieci kanalizacji deszczowej Ø 400 mm z rur PP ID SN8 – dł. 
41,40m. 
• Studnie włazowe, betonowe Ø 1000 mm – 2 szt. 
• Wpust drogowy – 1 szt. 
• Przyłącze kanalizacji deszczowej Ø 160 mm z rur PVC SN8 – dł. 11,00m. 
• Studnie rewizyjne, PVC Ø 315 mm – 2 szt. 
 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej, 
- roboty budowlane, 
- kierownictwo budowy.  

2022 Zakończono 
XII 2022r.  

100 105,90 Łącznie na zadaniu wydatkowano:  101 405,90 zł 
 
Zadanie realizowane przez: 
- PRD PRÓSZKÓW sp. z o.o., Folwark – roboty 
budowlane 

-   GREENSAN SP. Z O.O., Otmuchów- 
kierownictwo budowy, opracowanie dokumentacji 
projektowej 
 
Całkowita wartość umowy na roboty budowlane: 
89 610,52 zł brutto   

6 
 

Modernizacja kanalizacji burzowej w miejscowości Węża  
oraz poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości 
Węża ETAP III 

 
Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji odcinka istniejącej kanalizacji 
burzowej PVC Ø400 o długości 340mb, studni rewizyjnych Ø500 – 
3szt.,wykonanie cieku z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na pow. 68m²   

 
  
Wydatki poniesiono na:   
- roboty budowlane 

2022 Zakończono 
XII 2022r. 

297 907,70 Zadanie zrealizowane przy współudziale 
finansowym Powiatu Nyskiego w wysokości 
99.040,50 zł 

 

 

 

 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Korfantowie 

7 Budowa odcinka sieci wodociągowej w kierunku działki nr 739 w 
miejscowości Przechód. 

 
Zadanie obejmowało wspólną realizację Gminy Korfantów z właścicielem 
działki nr 739 w Przechodzie dot. budowy odcinka sieci wodociągowej z rur 
PE Ø 110 o długości około 171,80 mb, 1 hydrant nadziemny. 
 
 
 
 
W zakresie zadania właściciel działki zapewnił wykonanie m.in.: 
- mapa do celów projektowych, 
- opracowanie dokumentacji projektowej, 
- dziennik budowy, 
- opłata skarbowa za dokonanie zgłoszenia budowy, 

2021-2022 Zakończono 
IX 2022r. 

15 535,51 Zadanie zrealizowane wspólnie z właścicielem  
działki nr 739 w Przechodzie.  
Umowa z dnia 30.09.2021r. na wspólną realizację - 
udział Gminy w wysokości – 15.535,51 zł. 
 
Wartość inwestycji zgodnie z OT - 111.700,42 zł. 
Właściciel działki protokołem z dnia 2.09.2022r. 
przekazał na majątek Gminy wybudowany odcinek 
sieci wodociągowej. 
 
Zadanie realizowane przez: 
- PUH „GEOKARD” s.c. Krystyna i Leszek 
Górzyński ul. Chodowieckiego 9 z Nysy, 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa, 
- Starostwo Powiatowe ul. Parkowa 4 z Nysy, 
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- pełnienie funkcji kierownika budowy, 
- wytyczenie w terenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
- analiza wody, 
-opracowanie operatu szacunkowego. 
 

- Wodociągi i Kanalizacja ”AKWA” sp. z o.o. Al. 
Wojska Polskiego 2, z Nysy, 
- Agencja Usługowo-Handlowa Goleniowski 
Ryszard z Niwnicy. 

8 Opracowanie bilansu hydraulicznego dla Gminy Korfantów. 
 
Opracowanie objęło swoim zakresem analizę hydrauliczną sieci wodociągowej 
zlokalizowaną na terenie Gminy Korfantów oraz pozwoli na sprawdzenie 
rzeczywistego stanu i określenie kierunków rozbudowy, a także przyjęcie 
rozwiązań, które poprawią efektywne dostarczenie wody do odbiorców. 
 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie bilansu hydraulicznego. 

2021-2022 Zakończono 
I 2022r. 

43 050,00 Środki z budżetu gminy. 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa. 

9 Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 
wody w Przydrożu Małym – etap opracowania dokumentacji budowlanej. 

Zadanie obejmuje budowę zbiornika wyrównawczego o pojemności 200 m3 i 
pompowni wody wraz z budową odcinka sieci wodociągowej Ø 160 PE do 
istniejącej sieci tranzytowej Przydroże Małe – Ścinawa Mała. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 
Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinasowanie w kwocie 
4.439.000,00 zł. 
Zadania ujęte we wniosku : 
1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na 

przepompowni wody w Przydrożu Małym, 
2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica–Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 
5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  

w Ścinawie Nyskiej, 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 
7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 

Korfantowie, 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 

 

2021-2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 

20.09 
.2022r. 

30 750,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim wynosi 780.128,40 zł. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnację z 
realizacji robót budowlanych  
tych zadań w 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 5 z 21 
 

Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa.  

10 Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica–Ścinawa Nyska – etap  
opracowania dokumentacji budowlanej. 
 
Zadanie obejmuje budowę tranzytu wodociągowego Ścinawa Mała – Ścinawa 
Nyska od istniejącej sieci tranzytowej Przydroże Małe – Jegielnica do 
istniejącej sieci wodociągowej w Ścinawie Nyskiej ul. Jagielnicka z rur Ø 160 
PE o długości około 2 450,00 mb, przyłącza wodociągowe 10 szt., hydrant 
nadziemny 2 szt., przejście pod rzeka Ścinawa Niemodlińska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej, 
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. 

2021 -2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
29.07.2022r. 

36 657,39 Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie z 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w 
obszary wiejskie” objętego PROW na lata 2014 – 
2020. Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci 
wodociągowej Jegielnica-Ścinawa Nyska”. 
 
Dofinansowaniem objęto dwa zadania inwestycyjne 
: 
1. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-

Ścinawa Nyska szacunkowy koszt  
– 1.300.000,00 zł. 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Rączka szacunkowy koszt 
4.000.000,00 zł 
 

Umowa z dnia 2.12.2022 roku.  
Wnioskowana pomoc: 2 683.485,00 zł. 
 
Planowany termin przeprowadzenia prac 
budowlanych tych zadań 2023-2024. 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa, 
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. 
Norwida 34 z Wrocławia. 

11 Modernizacja przepompowni wody w Węży – etap opracowania 
dokumentacji budowlanej. 
 
Zadanie obejmuje modernizację istniejącej przepompowni wody polegającą na 
wymianie istniejącego zestawu hydroforowego wraz z automatyką i 
sterowaniem, który we współpracy z istniejącym zbiornikiem naziemnym 
zapewni poprawę wydajności i stanu technicznego przepompowni. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 
Węża, Korfantów”. Uzyskano promesą przyznającą dofinasowanie w kwocie 

2021-2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
15.04.2022r. 

15 006,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim – 181.109,47 zł. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnację z 
realizacji robót budowlanych  
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4.439.000,00 zł. 
Zadania ujęte we wniosku : 

1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 
wody w Przydrożu Małym, 

2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica–Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 
5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  

w Ścinawie Nyskiej, 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 
7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 

Korfantowie, 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 

 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

tych zadań w 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa. 

12  Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej – etap opracowania 
dokumentacji budowlanej. 
 
Zadanie obejmuje modernizację istniejącej przepompowni wody polegającą na 
wymianie istniejącego zestawu hydroforowego wraz z automatyką i 
sterowaniem, który we współpracy z istniejącym zbiornikiem naziemnym 
zapewni poprawę wydajności i stanu technicznego przepompowni. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 
Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinasowanie w kwocie 
4.439.000,00 zł. 
Zadania ujęte we wniosku: 
1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 

wody w Przydrożu Małym, 
2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 
5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  

w Ścinawie Nyskiej, 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 
7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 

2021-2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
15.04.2022r. 

15 006,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim – 349.784,92 zł. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnację z 
realizacji robót budowlanych  
tych zadań w 2022r. 
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Korfantowie, 
8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 

Korfantowie, 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 

 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa. 

13 Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  
w Ścinawie Nyskiej – etap opracowania dokumentacji budowlanej. 
 
Zadanie obejmuje zabudowę reduktora ciśnienia wraz z niezbędną armaturą na 
istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 PVC co umożliwi regulację ciśnienia na 
istniejącej sieci z możliwością jej rozbudowy. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 
Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinasowanie w kwocie 
4.439.000,00 zł. 
Zadania ujęte we wniosku : 

1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 
wody w Przydrożu Małym, 

2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 
5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. 

Parkowej w Ścinawie Nyskiej, 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 
7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 

Korfantowie, 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 

 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

2021-2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
30.03.2022r. 

4 797,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim – 57.749,28 zł. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnacje z 
realizacji robót budowlanych  
tych zadań w 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa. 
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14  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża – etap opracowania 
dokumentacji budowlanej. 
 
Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur Ø 160 PE o długości 
około 1 548,0 mb, przyłącza wodociągowe 8 szt., hydrant nadziemny 3 szt. dla 
wyrównania ciśnienia w sieci wodociągowej oraz zapewnienia ciągłości 
dostawy wody w trakcie awarii. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 
Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinasowanie w kwocie 
4.439.000,00 zł. 
Zadania ujęte we wniosku : 
1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 

wody w Przydrożu Małym, 
2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 
5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  

w Ścinawie Nyskiej, 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 
7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 

Korfantowie, 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 

 
Wydatki poniesiono na: 
- zakup mapy do celów projektowych, 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
30.06.2022r. 

34 410,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim – 552.800,72 zł. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnacje z 
realizacji robót budowlanych  
tych zadań w 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- Usługi Geodezyjne inż. Krzysztof Stateczny 
geodeta uprawniony ul. Kwiatowa 2 z Tułowic, 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa. 

15 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w 
Korfantowie - w części sieci wodociągowej. 

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej Ø 110 PE, PN o długości 
133,04 mb, hydrant nadziemny 1 szt., przepięcia przyłączy wodociągowych 3 
szt. 
 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej, 

2022 Zakończono 
XII 2022 

83 675,80 Środki z budżetu gminy. 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- CIEPŁO-PROJEKT Maciej Wyszyński z Niwnicy, 
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- zakup dziennika budowy, 
- roboty budowlane, 
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 

- Starostwo Powiatowej ul. Parkowa 4, z Nysy, 
- Adrian Kołek z Pogórza, 
- Fox Therm Biuro Projektowe mgr inż. Andrzej Lis 
ul. Sudecka 7A z Nysy. 

16 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kierunku działki nr 185/3 w 
Korfantowie - w części kanalizacji sanitarnej – etap opracowania 
dokumentacji budowlanej. 

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø  200 o długości 
około 102,80 mb, kanalizacji tłocznej PE Ø 75 o długości około 7,0 mb, 
przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie, 
ogrodzenie, oświetlenie. 

 

Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
31.08.2022r. 

14 760,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim – 271.328,20 zł  
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- CIEPŁO-PROJEKT Maciej Wyszyński z Niwnicy. 

17 Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie 
- etap opracowania dokumentacji budowlanej. 

Zadanie obejmuje modernizację przepompowni ścieków w istniejącym 
obiekcie przepompowni zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia w Korfantowie. 
Zakres obejmuje:  
- wymianę istniejącego zestawu pompowego wraz z osprzętem instalacyjno-
montażowym w tym pompy zatapialne 2 szt., 
- wymianę instalacji tłocznej wraz z armaturą, 
- wymianę wyposażenia istniejącego zbiornika przepompowni, 
- wymianę urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń 
stałych, 
- instalacja nowych szaf zasilająco-sterujących z wyposażeniem,  
- wykonanie instalacji tymczasowego przetłaczania ścieków na czas 
modernizacji przepompowni, 
- wentylacja pomieszczeń przepompowni. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 
Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę  przyznającą dofinasowanie w kwocie 
4.439.000zł.   
Zadania ujęte we wniosku : 

1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 
wody w Przydrożu Małym, 

2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 

2022 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
23.08.2022r. 

20 910,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim – 1 152.123,77 zł. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnacje z 
realizacji robót budowlanych  
tych zadań w 2022r.  
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5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  
w Ścinawie Nyskiej, 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 
7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 

Korfantowie, 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 

 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa. 

18 Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 
Korfantowie. 

Zadanie obejmowało wymianę rurociągu na odcinku 129,0 m oraz czterech 
studni kanalizacyjnych od studni S1 (zlokalizowanej przy rzece Ścinawa 
Niemodlińska) do studni S4 (zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic 
Wyzwolenia – Niemodlińska w Korfantowie) wraz z wyniesieniem studni  
o 120 cm do góry w stosunku do istniejącego poziomu terenu ze względu na 
teren zalewowy oraz bliską lokalizację cieków wodnych, przebudowaną 
kanalizację włączono do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 300 poprzez 
studnie podlegające wymianie na nowe zachowując dotychczasowe spadki. 
 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej,  
- akt notarialny - służebność przesyłu, 
- roboty budowlane, 
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 

2022 Zakończono 
X 2022r. 

140 878,02 Środki z budżetu gminy. 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa, 
- Kancelaria Notarialna Wojciech Myga, Igor 
Frąszczak Spółka Partnerska ul. Kołłątaja 10/10 z 
Opola, 
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Prószków” 
Spółka z o.o. ul. Wiejska 5 z Folwarku, 
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM 
Spółka z o.o. ul. Kościuszki 31 z Opola. 

19 
 

 

Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 
Korfantowie - etap opracowania dokumentacji budowlanej. 

Zadanie obejmuje rozbudowę punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w 
celu zwiększenie możliwości przyjmowania ścieków dowożonych w stosunku 
do obecnej ilości wynikającej z technologii oczyszczalni. 
Przewiduje się budowę dodatkowego zbiornika o poj. ok 90 m3 (wyłączenie 
z eksploatacji dwóch istniejących o łącznej poj. 40 m3) oraz dostosowanie 
systemu napowietrzania. 
Przyjęcie zwiększonej ilości ścieków dowożonych wymaga także 
przeanalizowania gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 

2022–2023 W realizacji 0,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Trudności związane z uzgodnieniem  rozwiązań 
projektowych z dostosowaniem do istniejącego 
procesu technologicznego istniejącej oczyszczalni 
ścieków, która jest na gwarancji, a także 
konieczność uzyskania zgody na te rozwiązanie 
firmy udzielającej gwarancji spowodowały 
przesunięcie terminu zakończenia opracowania 
dokumentacji na I kw. 2023r. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
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Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinasowanie w kwocie 
4.439.000,00 zł. 
Zadania ujęte we wniosku: 
1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 

wody w Przydrożu Małym, 
2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 
5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  

w Ścinawie Nyskiej, 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 
7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 

Korfantowie, 
9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 

Korfantowie, 
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 

 
Nie poniesiono wydatków. 

budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnacje z 
realizacji robót budowlanych  
tych zadań w 2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartość do zapłaty w 2023 roku za dokumentację 
projektową w kwocie 30.750,00 zł realizowane 
przez - GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. 
Chrobrego 6 z Otmuchowa. 

20 
 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie - etap 
opracowania dokumentacji budowlanej. 

Zadanie obejmuje budowę: 
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 200 PVC na odcinku około 88,5 
mb, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej - 3 szt., 
- kanalizacja sanitarne tłoczna z rur Ø 75 PE na odcinku około 108,5 mb, 
- przepompownia ścieków - 1 szt. 
 
Zadanie rozpoczęto w związku z jego ujęciem we wniosku z dnia 29.07.2021r. 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Nazwa operacji „Modernizacja infrastruktury wodociągowo- 
kanalizacyjnej w miejscowościach Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Jegielnica, 
Węża, Korfantów”. Uzyskano promesę przyznającą dofinasowanie w kwocie 
4.439.000,00 zł. 
 
Zadania ujęte we wniosku : 
1. Budowa zbiornika wody wraz z podłączeniem do sieci na przepompowni 

wody w Przydrożu Małym, 
2. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica – Ścinawa Nyska, 
3. Modernizacja przepompowni wody w Węży, 
4. Modernizacja przepompowni wody w Ścinawie Małej, 
5. Zabudowa reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej przy ul. Parkowej  

w Ścinawie Nyskiej, 
6. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Węża, 

2022-2024 Zakończono etap 
dokumentacji 
budowlanej. 

Termin odbioru 
dokumentacji 
30.03.2022r. 

 

12 300,00 Środki z budżetu gminy. 
 
Szacunkowy koszt robót budowlanych zgodnie z 
kosztorysem inwestorskim – 194.774,92 zł. 
 
Znaczne zwiększenie kosztów usług i materiałów 
budowlanych, rygorystyczne wymogi programy 
uniemożliwiające zmniejszenie zakresu rzeczowego 
zadań objętych wnioskiem oraz brak środków w 
budżecie na pokrycie kosztów udziału własnego 
przekraczające koszty przyjęte we wniosku o 
dofinansowanie spowodowały rezygnacje z 
realizacji robót budowlanych  
tych zadań w 2022r. 
 
Zadanie realizowane przez: 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa. 
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7. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Wyzwolenia w 
Korfantowie, 

8. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w 
Korfantowie, 

9. Budowa punktu ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w 
Korfantowie, 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Korfantowie. 
 
Wydatki poniesiono na: 
- opracowanie dokumentacji projektowej. 

21  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączka – etap 
opracowania dokumentacji budowlanej. 

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej: 
- grawitacyjnej o długości około 2.072 mb, 
- tłocznej o długości około 704,0 mb, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej 56 szt., 
- przepompownia ścieków 1 szt. wraz z zagospodarowaniem terenu tj. 
utwardzenie, ogrodzenie, oświetlenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wydatki poniesiono na: 
- mapa do celów projektowych, 
- dodatkowa dokumentacja projektowa,  
-  opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. 

2022 -2024 Opracowanie 
dokumentacji 
budowlanej 
zakończono. 
Podać termin 

odbioru 
dokumentacji 
28.11.2022r.  

83 426,05 Na realizacje zadania uzyskano dofinansowanie z 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w 
obszary wiejskie” objętego PROW na lata 2014 – 
2020.  Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rączka oraz odcinka sieci 
wodociągowej Jegielnica-Ścinawa Nyska”. 
 
Dofinansowanie objęto dwa zadania inwestycyjne : 
1. Budowa tranzytu wodociągowego Jegielnica-
Ścinawa Nyska szacunkowy koszt  
– 1.300.000,00 zł. 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Rączka szacunkowy koszt  
4.000.000,00 zł 
 
Umowa z dnia 2.12.2022 roku.  
Wnioskowana pomoc: 2.683.485,00 zł. 
 
Planowany termin przeprowadzenia prac 
budowlanych tych zada 2023-2024  
 
Zadanie realizowane przez: 
- Usługi Geodezyjne inż. Krzysztof Stateczny 
geodeta uprawniony ul. Kwiatowa 2 z Tułowic, 
- GREENSAN Piotr Bielenny ul. B. Chrobrego 6 z 
Otmuchowa, 
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. 
Norwida 34 z Wrocławia. 

RAZEM 949 175,37    
III. DROGI 

22 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z 
odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 
 
Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy  nawierzchni drogi  z kostki 
betonowej  w miejscowości Korfantów ul. Spacerowa i Parkowa (od 

2019-2022 Zakończono 
XII 2022r. 

1 303 703,58 
 

Środki z budżetu gminy oraz współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu 
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w 
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
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skrzyżowania z ul. Kościuszki do Rynku) z kostki betonowej gr. 8cm,  
o długości 442 mb, na pow. 2372,68 m², wykonanie nawierzchni chodnika o 
pow. 717,67m² i wjazdów na pow. 228,48m², wykonanie muru oporowego 
prefabrykowanego typu L wraz z barierami, przełożenie linii energetycznej. 
Wykonano linię oświetlenia ulicznego o długości 566,5 mb, zabudowę 15 
słupów oświetlenia ulicznego z oprawami typu led  mocy 31W wraz z  
podłączeniem do sieci Tauron Nowe Technologie. 

 
Wydatki poniesiono na:   
- opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlano - wykonawczej 
- roboty budowlane  
- nadzór inwestorski  
 
 
 
 
 
 
 

rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w wysokości do 63,63% kosztów 
kwalifikowanych tj. 551 560,00 zł 

Łącznie w latach 2019-2022 wydatkowano 
1.325.843,58zł 

- AR-DOM Biuro Projektowo Usługowe 
Arkadiusz Żurakowski ul. Mierosławskiego 19, 48-
200 Prudnik 
- Zakład Usługowo Handlowy BUDMAR 
Przemysław Bońkowski ul. Chabrów 10/28, 45-221 
Opole 
- INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 
8/1, 45-342 Opole 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Korfantowie 
 
 
 
 
 

23 Przebudowa nawierzchni Rynku w Korfantowie 
  

Zadanie obejmowało przebudowę Rynku w Korfantowie w zakresie 
obejmującym przebudowę nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej 
18x18x10 na pow. 562,0m², z kostki kamiennej rzędowej 18x18 na pow. 
600m² oraz strefy pieszej i parkingowej z kostki kamiennej granitowej 
12x12x10 na pow. 1154m², z płyt granitowych 50x50x8 na pow. 561,0m², z 
płyt granitowych 25x25x10 na pow. 710,0 m², - wykonanie cieku ulicznego z 
kostki kamiennej granitowej 12x12x10 na pow. 73,25m², wykonanie  i 
podłączenie odwodnienia liniowego do sieci kanalizacji deszczowej. 
nasadzenie drzew Wokół Rynku nasadzono drzewa w ilości 23 (szt.) wraz z 
przykryciem ozdobną kratą żeliwną 120 x 120cm (23 szt)  

We wschodniej części Rynku w Korfantowie wykonano fontannę z 
obramowaniem blokami granitowymi na płycie żelbetowej z zabudową 
systemu technologicznego, pomieszczenia technologicznego z 
wyprowadzeniem i zabudową urządzeń technologicznych, z podłączeniem 
wody oraz odpływu do kanalizacji, wykonanie przewodów elektrycznych 
zasilających z podłączeniem do zasilania budynku urzędu 

2019-2022 Zakończone  
XII 2022r. 

3 649 929,10  
Środki z budżetu gminy oraz wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
który uzyskano dofinansowanie w kwocie 
2.500.000,00zł 

 
 
Od 2019 łącznie wydatkowano 4.603948,22 zł 
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Wykonano klomby obramowane murkiem z bloków granitowych na ławie 
betonowej w Rynku w Korfantowie: a) 4 klomby w północno zachodniej 
części Rynku z bloków granitowych 30x30cm o dł. 66,20 mb,   
 30x60 cm o dł 17,40mb, b) 2 klomby w zachodniej części Rynku z bloków 
granitowych  40x60cm o długości 57,0 mb, c) 3 klomby we wschodniej 
części Rynku z bloków granitowych 40x60cm o długości 126,9mb, 
Dowiezienie i wypełnienie klombów ziemią urodzajną wraz z jej 
rozplantowaniem oraz z nasadzeniem drzew (15szt.) i zieleni wraz z 
wykonaniem ich  nawodnienia. 

   Na Rynku w Korfantowie zostały ułożone przewody logiczne UPT  ziemne 
kat. 6 oraz przewody napięciowe do zasilania kamer monitoringu 
zamontowane na słupach oświetleniowych z Urzędu w kierunku słupa Nr 8 
po 3 sztuki przewodu, w kierunku słupa Nr 4 po 3 sztuki przewodu z 
włączeniem do istniejącej sieci elektrycznej w budynku Urzędu z zabudową 
tablicy bezpiecznikowej na dwa obwody 

 

 
Wydatki poniesiono na: 
- roboty budowlane; 
- pełnienie funkcji kierownika budowy; 
- zakup tablic informacyjnych; 
- docelowa organizacja ruchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i    
  Mieszkaniowej  w Korfantowie  
- Przedsiębiorstwo   
  Wielobranżowe „INWESDIM” sp. z o.o.   
  Opole    
 - Linare Kamil Andrejuk ul. 3-maja 51, 17-200    
  Hajnówka 
-  Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Wojtowicz  
ul. Parkowa 5/6, 48-317 Korfantów 
- PRD Pruszków ul. Wiejska 6, 46-060 Folwark 
- Łukasz Martynowicz Lipno 13c, 49-130   
  Tułowice 
-Energo Instal Puczkowska Justyna ul. Bończyka 
23/4, 48-304 Nysa 
. 

24 Przebudowa drogi wiejskiej w miejscowości Włostowa w kierunku posesji 
nr 93a 
 
Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Włostowa 
z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 7cm, o długości 56 mb, na pow. 158m² 
 
Wydatki poniesiono na: 
- roboty budowlane 
 

2022 Zakończono 
VIII.2022 

59 767,11 Środki z budżetu gminy  
 
 
 
 
 ABC-BUDOWA Robert Machnik, z siedzibą  ul. 
Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole 

25 Przebudowa odcinka drogi w kierunku posesji nr 19 w miejscowości 
Przechód 
 
Zadanie obejmowało  Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Przechód 
z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4cm, o długości 182 mb, na pow. 
554m², 
 

2022 Zakończono 
VIII. 2022r. 

 

103 907,96 Środki z budżetu gminy  
 
 
 
 
 
 ABC-BUDOWA Robert Machnik, z siedzibą  ul. 
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Wydatki poniesiono na:   
- roboty budowlane 

Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole 

26 
Modernizacja nawierzchni drogi w kierunku cmentarza w miejscowości 
Gryżów 
 
Zadanie obejmowało  Wykonanie nawierzchni odcinka drogi w miejscowości 
Gryżów z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 7cm, o długości 160 mb, na 
pow. 630,0m²  
 
Wydatki poniesiono: 
- roboty budowlane 
 

2022 Zakończono 
X 2022r. 

144 173,70 Środki z budżetu gminy i z funduszu sołeckiego 
Budżet gminy – 129.501,90 zł 
Fundusz sołecki – 14.671,80 zł 
 

 

 
 
-   ABC-BUDOWA Robert Machnik, z siedzibą  ul. 
Ludwika Solskiego 38/1, 45-564 Opole 

27 Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz 
Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości 
Korfantów, ul. Ulianówka  

 

Zadanie  obejmowało wykonanie przebudowy nawierzchni drogi w 
miejscowości Korfantów ul. Ulianówka z mieszanki mineralno – bitumicznej o 
gr. 10cm, długości 380mb na pow. ok. 2375m²,  zmiennej szerokości 3,0-4,0m. 

 

 

 

Wydatki poniesiono: 
- roboty budowlane 
- inspektor nadzoru 
 
 

2022 -2023 W realizacji 
XII 2022r. –  
częściowo 
odebrane 

364 301,19 

 

Zadanie zrealizowane w  ramach „Modernizacji 
infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów 
oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz z budżetu gminy 
Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe: 

1) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, 
ul. Ulianówka wartość umowna 583 984,75 zł   
w tym dofinansowanie w kwocie 489.729,61 zł 

2) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów 
ul. Poprzeczna wartość umowna 186 602,73 zł   
w tym dofinansowanie w kwocie 156.485,05 zł 

3) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów 
ul. Nowa wartość umowna 1 041 347,09 zł w 
tym dofinansowanie w kwocie 873.273,67 zł    

4) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w 
Ścinawie Małej wartość umowna 1 291,962,30 zł 
w tym dofinansowanie w kwocie 1.083.511,67 zł 

 
Kwota promesy na wszystkie zadania – 
2.603.000,00zł co stanowi 83,86% warości całości 
inwestycji; 
Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%. 
 
Przewidziano zakończenie tego zadania w 2023r. w 
kwociw 222.983,56 zł (płatność obejmuje ułożenie 
nawierzchni jako warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno - bitumicznej) 
  
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych   
  Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100   
  Głubczyce 
-  ATB – BUD 2 sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7,   
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  45-071 Opole - AR-DOM Biuro Projektowo 
Usługowe 

28 Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz 
Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości 
Korfantów ul. Poprzeczna  

 
 

Zadanie obejmowało wykonanie  przebudowy nawierzchni drogi w 
miejscowości Korfantów ul. Poprzeczna z mieszanki mineralno - bitumicznej 
gr. 8cm, o długości 140 mb, na pow. 820,0m².  

 
 
Wydatki poniesiono na:   
- dokumentacja budowlano - wykonawcza 
- roboty budowlane 
- nadzór inwestorski 
 
 
 
 
 

2022 Zakończone 
XII 2022r.  

 

199 101,46 zł Zadanie zrealizowane w  ramach „Modernizacji 
infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów 
oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz z budżetu gminy 
Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe: 
5) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, 

ul. Ulianówka wartość umowna 583 984,75 zł   
w tym dofinansowanie w kwocie 489.729,61 zł 

6) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów 
ul. Poprzeczna wartość umowna 186 602,73 zł   
w tym dofinansowanie w kwocie 156.485,05 zł 

7) Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów 
ul. Nowa wartość umowna 1 041 347,09 zł w 
tym dofinansowanie w kwocie 873.273,67 zł    

8) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w 
Ścinawie Małej wartość umowna 1 291,962,30 
zł w tym dofinansowanie w kwocie 
1.083.511,67 zł 

 
Kwota promesy na wszystkie zadania łącznie  – 
2.603.000,00zł co stanowi 83,86% warości całości 
inwestycji; 
Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%. 
 
 
 
- INNTEST – usługi w budownictwie ul.    
  Drzymały 8/1, 45-342 Opole; 
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych   
  Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100   
  Głubczyce 
-  ATB – BUD 2 sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7,   
  45-071 Opole 

29 Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz 
Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa drogi w miejscowości 
Korfantów ul. Nowa 

 
Zadanie z terminem realizacji w 2023roku obejmuje przebudowę nawierzchni 
drogi w miejscowości Korfantów ul. Nowa  z kostki betonowej o gr. 8 cm na 
pow. ok. 2787,10m²  o dł. ok. 467 mb, zmiennej szerokości 4,5 - 5,0m.  

2022-2023 W realizacji. 153 491,98 Zadanie zrealizowane w  ramach „Modernizacji 
infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów 
oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz z budżetu gminy 
Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe: 

9) Przebudowa drogi w miejscowości 
Korfantów, ul. Ulianówka wartość umowna 
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Wydatki poniesiono: 
- zaliczka na zakup materiałów budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 

583 984,75 zł   w tym dofinansowanie w 
kwocie 489.729,61 zł 

10) Przebudowa drogi w miejscowości 
Korfantów ul. Poprzeczna wartość umowna 
186 602,73 zł   w tym dofinansowanie w 
kwocie 156.485,05 zł 

11) Przebudowa drogi w miejscowości 
Korfantów ul. Nowa wartość umowna 
1 041 347,09 zł w tym dofinansowanie w 
kwocie 873.273,67 zł    

12) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w 
Ścinawie Małej wartość umowna 
1 291,962,30 zł w tym dofinansowanie w 
kwocie 1.083.511,67 zł 
 

Kwota promesy na wszystkie zadania – 
2.603.000,00zł co stanowi 83,86% warości całości 
inwestycji; 
Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%. 
 

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych   
  Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100   
  Głubczyce 

30 Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów oraz 
Ścinawa Mała, gmina Korfantów – Przebudowa nawierzchni drogi ul. 
Tylnej w Ścinawie Małej  

 
Zadanie z terminem realizacji w 2023r.  obejmuje przebudowę nawierzchni 
drogi oraz ciągu pieszego w ul. Tylnej w Ścinawie Małej z kostki betonowej 
stylizowanej gr. 8cm o dł ok. 379,5m zmiennej szerokości 3,0 – 5,0m  

 
Wydatki poniesiono: 
- zaliczka na zakup materiałów budowlanych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-2023 W realizacji 1 702,86 
 

Zadanie zrealizowane w  ramach „Modernizacji 
infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów 
oraz Ścinawa Mała” realizowane z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych oraz z budżetu gminy 
Dofinansowaniem objęto 4 zadania drogowe: 
• Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów, ul. 

Ulianówka wartość umowna 583 984,75 zł   w 
tym dofinansowanie w kwocie 489.729,61 zł 

• Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. 
Poprzeczna wartość umowna 186 602,73 zł   w 
tym dofinansowanie w kwocie 156.485,05 zł 

• Przebudowa drogi w miejscowości Korfantów ul. 
Nowa wartość umowna 1 041 347,09 zł w tym 
dofinansowanie w kwocie 873.273,67 zł    

• Przebudowa nawierzchni drogi ul. Tylnej w 
Ścinawie Małej wartość umowna 1 291,962,30 zł 
w tym dofinansowanie w kwocie 1.083.511,67 zł 

 
Kwota promesy na wszystkie zadania – 
2.603.000,00zł co stanowi 83,86% warości całości 
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inwestycji; 
 
Udział własny – 500.896,87zł co stanowi 16,14%. 
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych   
  Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11, 48-100   
  Głubczyce 

31 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości 
Ścinawa Mała 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i 
kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Ścinawa Mała ul. 
Polna z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości 263mb  

W ramach zadania wykonano ułożenie krawężnika betonowego o długości 
50m 

 

 

 

 

2022 Zakończono 28 048,53 

Środki z funduszu sołeckiego 
Fundusz sołecki – 28.048,53 zł 
 
-  INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 
8/1, 45-342 Opole; 
Firma Budowlana SKILO INTERIORS Wiesław 
Nowacki Przydroże Małe 
 

32 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna w kierunku 
posesji nr 8 – opracowanie dokumentacji budowlanej 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i 
kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna z 
mieszanki mineralno – bitumicznej o długości 395mb  

 

 

2022 Zakończone 
VI 2022r. 

11 070,00 

 

 

 

Środki z budżetu gminy  
 

 

 

INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 
8/1, 45-342 Opole; 
 

33 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Puszyna w kierunku 
posesji nr 36, 40 - opracowanie dokumentacji budowlanej  

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i 
kosztowej przebudowy nawierzchni drogi z mieszanki mineralno - bitumicznej 
o długości 366 mb w miejscowości Puszyna 

2022 Zakończone 
VI 2022r. 

12 915,00 
 

Środki z budżetu gminy  
 

-  INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 
8/1, 45-342 Opole; 
 

34 Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztowej we Włodarach – etap 
opracowania dokumentacji budowlanej  

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i 
kosztowej przebudowy nawierzchni drogi o długości 365mb w miejscowości 

2022 - 
2023 

W realizacji 
 

19 680,00 
 

Środki z budżetu gminy 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 
2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
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Włodary od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 407 do mostu na cieku 
wodnym Młynówka Bielicka 

W 2022r. sporządzono część opracowania projektowego w zakresie drogi 
wewnętrznej na odcinku od mostu na cieku Młynówka Bielicka przy ul. 
Szkolnej do wysokości nieruchomości nr 2  na odcinku o długości ok. 324mb.  

Pozostała część opracowania w zakresie odcinka drogi od skrzyżowania z 
drogą wojewódzką Nr 407 ul. Nyska do posesji nr 2 na odcinku 352mb do 
zakończenia w 2023r. 

 

 

Dofinansowaniem objęto  2 zadania: 
1) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztowej we 

Włodarach 
2) Przebudowa obiektu mostowego na cieku 

wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości 
Włodary 

Deklarowana kwota udziału własnego 32.000,00zł 
(w wysokości 2% ) 

Planowane środki (w wysokości 98%) w wysokości 
1.568.000,00 zł 

INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 
8/1, 45-342 Opole; 
 
 

35 
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku 
posesji nr 64  - etap opracowania dokumentacji budowlanej 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i 
kosztowej przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Stara Jamka o 
długości 182mb. 
 

2022 Zakończone 
XII 2022r. 

19 680,00 Środki z budżetu gminy oraz przy udziale funduszu 
sołeckiego miejscowości Stara Jamka  
Budżet gminy – 16.680,00 zł 
Fundusz sołecki – 3.000,00 zł 
 
 
INNTEST – usługi w budownictwie ul. Drzymały 
8/1, 45-342 Opole;  

36 

Przebudowa obiektu mostowego na cieku wodnym Młynówka Bielicka w 
miejscowości Włodary – etap opracowania dokumentacji budowlanej  

Zadanie obejmowało opracowanie aktualizacji dokumentacji budowlano 
wykonawczej i kosztowej przebudowy obiektu mostowego na cieku wodnym 
Młynówka Bielicka w miejscowości Włodary 
 
 
 
 
 
 
  

2022 Zakończono 
XII 2022r. 

49 200,00 Środki z budżetu gminy 
 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 
2024 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 

Dofinansowaniem objęto  2 zadania: 

3) Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pocztowej we 
Włodarach 

4) Przebudowa obiektu mostowego na cieku 
wodnym Młynówka Bielicka w miejscowości 
Włodary 

Deklarowana kwota udziału własnego 32.000,00zł 
(w wysokości 2% ) 

Planowane środki (w wysokości 98%) w wysokości 
1.568.000,00 zł 

RAFINS Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 55-57/7, 
50-262 Wrocław 
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37 Remont i utrzymanie dróg na terenie gminy Korfantów 
 
Wydatki poniesiono m.in. na: 
- remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na terenie gminy 
Korfantów obejmujące wyrównanie i profilowanie nawierzchni dróg, 
uzupełnianie nierówności materiałem kamiennym, ścinka poboczy, niwelacja 
terenu z profilowaniem spadków poprzecznych zapewniających 
powierzchniowy spływ wód opadowych na pobocza (rowy), wałowanie. 
Realizowane na podstawie zlecenia całorocznego udzielonego ZGKiM w 
Korfantowie w zakresie bieżących remontów dróg o nawierzchni gruntowo 
tłuczniowej obejmującej wszytkie miejscowości gminy. 
 
- remont drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej na odcinku miejscowości 
Puszyna – Przydroże Małe (droga przez las) w zakresie obejmującym 
uzupełnienie nierówności materiałem kamiennym w ilości 60 ton. 
 
-  remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Gminie 
Korfantów przy użyciu mieszanki mineralno-asfaltowej w miejscowości 
Przechód (droga na Smolarnię, Podgórze) Rynarcice , Korfantów ul. 
Słowackiego 
 
 
- zabezpieczeniem nieruchomości przed zalewaniem wodami opadowymi w 
miejscowości Gryżów (droga do młyna) w zakresie obejmującym: 
wykonanie dodatkowych przy kanalików burzowych Ø500 – 1szt., ułożenie 
krawężników, 
 
- uzupełnienie częściowych ubytków ściany oporowej (dz. nr 231) przy 
chodniku znajdującym się w pasie drogi wewnętrznej w miejscowości Gryżów 
w zakresie obejmującym usunięcie starego tynku, zagruntowanie, ułożenie 
kamieni w brakujących miejscach i uzupełnienie szczelin tynkiem 
 
- zakup lustra drogowego w ilości 3szt (miejsce montażu Korfantów ul. 
Wyzwolenia, Przechód oraz Ścinawa Nyska ul. Parkowa).,  
 
 
- zimowe utrzymanie dróg miejskich i wiejkich na terenie gminy Korfantów, 
posypywanie dróg mieszanką piaskowo – solną, zebranie zgromadzonej na 
poboczach dróg nadmiernej ilości śniegu (załadunek, wywóz i rozładunek), 
rozwiezienie mieszanki piaskowo – solnej do miejscowości Przechód i 
Ścinawa Mała, zakup soli 

 

- montaż lustra w miejscowości Przechód, Korfantów ul. Wyzwolenia i 
Ścinawa Nyska ul. Parkowa  

I-XII 2022 Zakończono 175 664,56 
 
 

59 128,35 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 229,44 
 
 
 

60 694,65 
 
 
 
 
 

12 300,00 
 
 
 
 

1 850,00 
 
 
 
 

2 514,12 
 
 
 

27 810,00 
 
 
 
 
 
 

1 400,00 
 
 

Środki z budżetu gminy 
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i     
   Mieszkaniowej w Korfantowie 
 
 
 
 
 
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i     
   Mieszkaniowej w Korfantowie 
 
 
PUH PLUSPOL Krystyna Sdzuj ul. Wiejska 61, 45-
302 Opole; 
  Firma Handlowo – Usługowa Adrian Kołek 
Pogórze 
 
 
Firma Handlowo – Usługowa Adrian Kołek Pogórze 

 
 
 
 
MAJSTER Marcin Malinowski Firma Remontowo 
Budowlana ul. Opolska 19, 48-317 Korfantów 
 
  
 
Zakład Reklamowy Znaki pl Otmuchów 
 
 
 
Firma Hndlowo – Usługowa Adrian Kołek Pogórze 
 
 
 
 
 
 
Firma Budowlana SKILO INTERIORS Wiesław 
Nowacki Przydroże Małe 
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Korfantów, 13.03.2023 r. 

 

 
- inspekcja TV kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki i Parkowej w 
Korfantowie 

 
738,00 

 
PIOBAD Piotr Chyliński ul. Józefa Hallera 4B/49, 
45-867 Opole 

RAZEM 6 296 337,03    
IV. PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 

38 Remont i utrzymanie wiat przystankowych na terenie gminy Korfantów. 
 
Wydatki poniesiono m.in. na: 
 
-Remont zadaszeń wiat przystankowych w miejscowości Kuropas oraz 
Kuźnica Ligocka 
 
- Wykaszanie i sprzątanie terenów w obrębie przystanków komunikacyjnych 
na terenie Gminy Korfantów. 

2022 Zakończono 10 948,09 Środki w całości z budżetu Gminy. 
 
Zadania realizowane przez: 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Korfantowie. 
-  MAJSTER Marcin Malinowski Firma 
Remontowo-Budowlana , Korfantów. 

RAZEM 10 948,09   
V. OŚWIETLENIE ULICZNE 

39 Oświetlenie drogowe w Gminie Korfantów. 
 
Wydatki poniesiono na: 

2022 Zakończono 260 543,48  Środki w całości z budżetu Gminy. 
 
Zadanie realizowane przez: 

- Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 96 608,55 TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą: Plac 
Powstańców Śląskich 20, Wrocław. Umowa na 
utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg 
publicznych na terenie Gminy Korfantów Nr 
2018/UP/TD/OP SR/10088 została zawarta na okres 
od 02.05.2018 r. do 01.05.2022 r. 

-Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych 163 934,93 TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą: Plac 
Powstańców Śląskich 20, Wrocław. Umowa na 
utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg 
publicznych na terenie Gminy Korfantów Nr 
UP/TNT/09102/2022 została zawarta na okres od 
02.05.2022 r. do 30.04.2022 r. 

40 

-Naprawa uszkodzonego słupa nr 260/O, ul. Prudnicka  

2022 Zakończono 

6 273,00 Środki w całości pokryte z wypłaconego 
odszkodowania  
ENERGO-INSTAL 
PUCZKOWSKA JUSTYNA 
ul. Bończyka 23/4 
48-304 

RAZEM 266 816,48   
RAZEM WSZYSTKIE DZIAŁY  8 741 406,68   


