
INWESTYCJE GMINNE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU 2018 

Inwestycje współfinansowane ze środków UE 

 
Lp. 

 

Nazwa zadania Opis Wartość zadania  Okres realizacji 

1. Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz 

z przyłączami w 

miejscowości Górka  

w gminie Kock 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

miejscowości Górka, gm. Kock. W ramach inwestycji 

wykonano:  

- kanalizację sanitarną z przyłączami w miejscowości Górka o 

łącznej długości ok. 8,8 km, 

- systemu monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków.  

2 771 800,00 zł 

W tym dofinansowanie z 

PROW na lata 2014-2020 

1 433 899,00 zł 

29.11.2017 – 

20.12.2018 

2. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

w gminie Kock  

Inwestycja obejmowała przygotowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej na budowę 31 przydomowych 

oczyszczalni ścieków  wraz z wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji. Inwestycja obejmowała: 

 -budowę biologicznych oczyszczalni ścieków z 

przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, 

odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem 

elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.  

451 902,00 zł 

W tym dofinansowanie z 

PROW na lata 2014-2020 

224 572,00 zł 

24.11.2017 – 

31.05.2018 

3. Rozwój mieszkalnictwa 

socjalnego  

w gminie Kock 

 

W ramach inwestycji dokonano: 

- przebudowy z rozbudową budynku szkoły ze zmianą 

sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny 

w technologii tradycyjnej, murowanej. 

- zagospodarowanie terenu wokół budynków, budowa 

elementów małej architektury (plac zabaw, altana), 

utwardzenie terenu, budowa miejsc postojowych; 

- budowę budynku gospodarczego. 

1 572 644,00 zł 

W tym dofinansowanie z 

RPO WL na lata 2014-2020 

1 336 747,39 zł 

15.02.2018 – 

30.11.2018 

4. Termomodernizacja 

obiektów użyteczności 

publicznej w gminie Kock 

 

Inwestycja obejmowała:  

- termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kocku 

wymianę instalacji c.o.,  remont stropodachu, 

 montaż instalacji fotowoltaiczna PV, wymianę oświetlenia w 

budynku, wymianę kotła na gazowy kondensacyjny 

-termomodernizację budynku WTZ w Kocku 

- wymianę instalacji c.o., docieplenie stropodachu, docieplenie 

ścian zewnętrznych budynku, wymianę opraw 

oświetleniowych na oprawy LED, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej 

3 476 728,36 zł 

W tym dofinansowanie z 

RPO WL na lata 2014-2020 

2 276 886,24 zł 

20.02.2018 – 

30.11.2019 



-termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kocku 

- wymianę instalacji c.o.,  docieplenie stropodachów 

styropapą, wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED z 

wymianą okablowania, wymiana kotłów na gazowe 

kondensacyjne, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 

-termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poizdowie 

- modernizację systemu grzewczego, wymianę stolarki 

drzwiowej zewnętrznej na energooszczędną, wykonanie nowej 

instalacji c.w.u.,  docieplenie ścian zewnętrznych i stropu sali 

gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej, 

montaż opraw oświetleniowych LED,  wymianę wewnętrznej 

instalacji elektrycznej,  montaż instalacji oświetlenia 

ewakuacyjnego i awaryjnego - w technologii LED 

 
Projekty realizowane ze środków budżetu państwa (dotacja celowa) w ramach Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019  
Lp. Nazwa zadania Opis Wartość zadania  Okres realizacji 

1. Przebudowa drogi gminnej 

nr 112642L w m. 

Białobrzegi 

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej o 

dług. 1,14 km i stanowi przebudowę drogi gminnej nr 

112642L w m. Białobrzegi od km 0+220 do km 1+360 wraz z 

przebudową skrzyżowań z drogami gminnymi nr 103151L i 

103146L oraz włączeniem do drogi krajowej nr 48. 

844 756,51 zł 

 W tym 

dofinansowanie w 

ramach Programu 

409 969,66 zł 

27.02.2018 – 30.09.2018 

 

 
Inwestycje zrealizowane ze środków własnych Gminy Kock  
Lp. 

 

Nazwa zadania Opis Wartość zadania  Okres realizacji 

1. Przebudowa dróg gminnych 

i budowa chodników w 

gminie Kock  

W ramach inwestycji zrealizowano dwa zadania: 

-przebudowę drogi gminnej nr 103146L w m. Wygnanka o dł. 

1,2 km 

-budowę chodników przy drogach gminnych (nr 103695L i 

103141L) w m. Talczyn 

918 354,72 zł 27.02.2018 – 30.09.2018 

2. Utworzenie Zakładu 

Aktywności Zawodowej  

w Kocku 

W ramach inwestycji zrealizowano: 

-przebudowę części parteru budynku SP w Kocku na potrzeby 

ZAZ  

- przebudowę budynku szkoły ze zmianą sposobu 

2 800 000,00 zł 

W tym 

dofinansowanie 

PFRON 

12.07.2018 – 30.11.2018 



użytkowania, 

- dostawę technologii kuchni na potrzeby ZAZ; 

- dostarczenie urządzeń, elementów wyposażenia i mebli 

składających się na przedmiot zamówienia w miejsce ich 

docelowego montażu i użytkowania, uruchomienie 

zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz 

przeprowadzenia dwóch szkoleń personelu,  

-zakup i dostawę ciągnika komunalnego oraz sprzętu do 

pielęgnacji zieleni i usług komunalnych, 

-zakup i dostawę fabrycznie nowych samochodów (autobusu z 

funkcją przewożenia osoby na wózku inwalidzkim oraz 

samochodu dostawczego o ładowności do 1 t) 

-zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego 

- budowę wiaty garażowej 

 

1 100 000,00 zł 

 


