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PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 
 

Nazwa zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, 

drogowo-mostowej, sportowej i społecznej na terenie Gminy Korzenna 

Całkowita wartość inwestycji ogółem: 11 060 427,03 zł 

Kwota dofinansowania: 9 997 800,00 zł 

Kwota wkładu własnego:  1 062 627,03 zł 

Planowana data zakończenia inwestycji: 26.10.2023 r. 

Część 1: Budowa Sali gimnastycznej w Janczowej  

Zakresem zadania jest budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janczowej w 

systemie zaprojektuj i wybuduj. Lokalizacja: część dz. ewid. nr 313/3 oraz część dz. ewid. 

312/4. Przedmiot zadania: opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych na 

podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i uzyskanego 

pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.  

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janczowej pozwoli zapewnić 

odpowiednią bazę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

Wartość całkowita zadania: 4 630 000,00 zł 

 

Część 2: Budowa budynku aktywności społecznej w Łyczanej  

Miejsce realizacji inwestycji: Działka ewidencyjna nr 199/2, obręb Łyczana, gm. Korzenna. 

Przedmiotem zadania jest kompleksowa realizacja budowy budynku aktywności społecznej w 

Łyczanej wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną na podstawie dokumentacji 

projektowej pt.: „Budowa budynku aktywności społecznej w Łyczanej wraz z instalacjami 

wewnętrznymi oraz budowa przyłącza wodociągowego, instalacji wodociągowej, instalacji 

kanalizacji sanitarnej, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe do 10 m3, instalacji 

kanalizacji deszczowej, szczelnego zbiornika na wody opadowe do 10 m3, z układem 

komunikacyjnym” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
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Budynek aktywności społecznej w Łyczanej będzie miejscem prowadzenia działalności 

organizacji pozarządowych. 

Wartość całkowita zadania: 1 485 000,00 zł 

 

Część 3: Modernizacja Sali gimnastycznej w Wojnarowej  

Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót modernizacyjnych w zakresie 

obiektu sali gimnastycznej z zapleczem: wymiana pokrycia dachowego, modernizacja stolarki 

drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w pomieszczeniach sali gimnastycznej i zaplecza, 

modernizacja dwóch sanitariatów, modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie osprzętu 

elektrycznego w pomieszczeniach sali gimnastycznej i jej zaplecza, modernizacja sali 

gimnastycznej, modernizacja pozostałych pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej. 

Modernizacja Sali gimnastycznej w Wojnarowej przyczyni się do zwiększenia aktywności 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Wartość całkowita zadania: 630 000,00 zł 

 

Część 4: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Korzenna w 

miejscowościach Wojnarowa i Korzenna  

Zakres zadania obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzenna – 

Pogwizdów, Potoki, ETAP V zakres II oraz zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnarowa – Zabrzeż. 

Budowa  i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Korzenna ma na celu 

ochronę środowiska. 

Wartość całkowita zadania: 1 657 765,10 zł 

 

Część 5: Modernizacja infrastruktury drogowo – mostowej na terenie Gminy Korzenna 

w miejscowościach Wojnarowa i Korzenna  

Zakres zadania obejmuje modernizację polegającą na odbudowie odcinka drogi gminnej nr 

291277K „Wojnarowa-Zabrzeż” w miejscowości Wojnarowa na długości ok. 1670 mb oraz 

modernizację obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 291154K „Korzenna od szkoły 

przez Berdysiówki – Trzycierz koło Żuchowicza” w miejscowości Korzenna.  

Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Korzenna ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

Wartość całkowita zadania: 2 657 661,93 zł 

 


