
 

INWESTYCJE  ZREALIZOWANE 

W LATACH 2006 – 2010 

 

 

1. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC 

 

 Modernizacja drogi nr 351 P Petryki – Stawiszyn wykonanie 

podbudowy i nawierzchni  asfaltowej o długości 1985 m                         

i szerokości 3.5 m.  

Koszt inwestycji 476.269,85 zł 

 

 Modernizacja drogi nr 333 P w miejscowości Zbiersk wykona-

nie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości 576 m                      

i szerokości 3.0 m.  

Koszt inwestycji 78.508,33 zł 
 

 Przebudowa nawierzchni drogi nr 320 P Piątek Wielki – Piątek 

Mały wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej                           

o długości 1230 m i szerokości 3.0 m.  

      Koszt inwestycji 258.445,11 zł 

 

 Przebudowa nawierzchni drogi nr 344 P w miejscowości Pólko 

wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości                 

690 m i szerokości 3 m.  

Koszt inwestycji 112.375,33 zł 
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 Przebudowa nawierzchni drogi do przedszkola samorządowego 

w miejscowości Petryki. Wykonanie podbudowy i nawierzchni 

asfaltowej o długości 640 m i szerokości 4 m.  

Koszt inwestycji  196.484,30 zł (w tym dofinansowanie ze 

środków Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 

150.000,00 zł) 

 

 

Droga – Zbiersk Cukrownia 

 

 Przebudowa nawierzchni drogi nr 352 P Stary Kiączyn – Petryki 

wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej o długości                     

265 m i szerokości 4 m. 

Koszt inwestycji 66.357,28 zł 

 

 Przebudowa nawierzchni drogi nr 341 P Zbiersk Cukrownia-

Łyczyn wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej                       

o długości 785 m i szerokości 3 m.  

Koszt inwestycji 166.606,58zł 
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 Przebudowa nawierzchni drogi nr 335 P Zbiersk Cukrownia-

Zbiersk Kolonia wykonanie podbudowy i nawierzchni                           

asfaltowej o długości 1740 m i szerokości 3.5 m.                             

Koszt inwestycji 414.605,57zł 
 

 
Droga – Zbiersk Kolonia 

 Przebudowa nawierzchni drogi nr 324 P w miejscowości Długa 

Wieś Pierwsza na o odcinku 690 mb i szerokości 3.5 m                      

nawierzchnia asfaltowa.  

Koszt inwestycji 157.761,00zł 

 

 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 339 p                                       

w miejscowości Zbiersk Cukrownia na odcinku 690 mb                     

nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,0 mb. 

Koszt inwestycji szacunkowy 165.590,00 zł 

 

 Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4584 P na                  

odcinku Przyranie - Zbiersk Cukrownia i nr 4585 na odcinku  

Przyranie – Mycielin. Zadanie realizowane  wspólnie z Gminą 

Mycielin i Starostwem Powiatowym.  
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Wartość zadania wynosi 940.000,00 zł z czego powiat Kaliski 

zabezpiecza środki w wysokości 600.000,00 zł, udział Gminy 

– 170.000,00 zł. Odcinek wykonany na terenie Gminy                          

Stawiszyn o dł. 2,6 km. 

 

 

Droga – Łyczyn 

 
 

Chodnik – Stawiszyn, ul. 1-go Maja 
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 Przebudowa nawierzchni chodnika w miejscowości Zbiersk. 

Droga pow. Nr 3247 P na długości 390 mb.  

Wartość inwestycji 30.847,90 zł (dofinansowanie Starostwa 

Powiatowego w kwocie 20.000,00 zł). 

 

 Przebudowa nawierzchni chodnika w miejscowości Stawiszyn 

przy drodze pow. Nr 4342 P ul. Szosa Pleszewska - strona          

prawa o długości 530 mb.  

Wartość inwestycji 138.704,99 zł (dofinansowanie Starostwa 

Powiatowego w kwocie 128.000,00 zł). 

 

 

Chodnik – Stawiszyn, ul. Kościelna 

 Przebudowa nawierzchni chodnika w miejscowości Stawiszyn 

przy drodze pow. Nr 4342 P ul. Szosa Pleszewska - strona lewa 

o długości 290 mb.  

Wartość inwestycji 67.700,31 zł (dofinansowanie Starostwa 

Powiatowego w kwocie 32.500,00 zł). 
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 Przebudowa nawierzchni chodnika w miejscowości Zbiersk           

Cukrownia przy drodze pow. Nr 4586 P o długości 870 mb. 

Wartość inwestycji 50.000,00 zł. Dofinansowanie Starostwa 

Powiatowego w kwocie 20.000,00 zł. 

 

 Przebudowa nawierzchni chodników w miejscowości Stawiszyn 

ul. Targowa, Kościelna, Konińska, 1-go Maja, Szosa Konińska 

o pow. 4.066 m
2
 z wyminą krawężników i obrzeży nawierzchnia 

z kostki betonowej. 

 Wartość  inwestycji 590.081,07 zł 

 

 Przebudowa nawierzchni chodników w m. Stawiszyn ul. Szosa 

Konińska II etap , ul. Ciasna ul. Piskorzewska w zakresie                        

inwestycji wykonano 1000 mb chodnika z kostki betonowej                    

z wymiana krawężników i obrzeży przy średniej szerokości 1,2 

mb- 1,5mb w tym ul Ciasna została wykonana jako ciąg                               

pieszo-jezdny.  

Koszt inwestycji 271.172,00zł 

 

 Przebudowa placu przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta. 

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej z azylem dla                     

pieszych o pow.
 
430 m

2
 z ułożeniem krawężnika.  

Wartość inwestycji 42.797,47 zł 

 

 

Parking przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie 
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 Budowa parkingu przed Zespołem Szkół w Stawiszynie wraz z 

drogami manewrowymi i wykonaniem kanalizacji deszczowej. 

Wykonano 993,18 m
2
 nawierzchni z kostki betonowej.  

Koszt inwestycji 155.051,00 zł 

 

 Budowa parkingu w miejscowości Zbiersk Cukrownia przy                 

zespole Szkół z wykonaniem kanalizacji i nawierzchni kostki 

betonowej z drogą manewrową o powierzchni 1800 m
2
  

Koszt inwestycji 250.501,00 zł  

 

Na przebudowę dróg gminnych uzyskano dofinansowanie                           

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko-

ści 499.600,00 zł. 

 

2. WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

 

 Budowa sieci wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłączami              

w miejscowości Zbiersk Cukrownia (Tartak) oraz odcinka sieci 

wodociągowej w miejscowości Długa Wieś Druga (w kierunku 

miejscowości Piątek Wielki)  

Wartość inwestycji: 129 402,39 zł 

 

 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk                           

Cukrownia.  

Wartość inwestycji: 10 430,00 zł 

 

 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej                            

w miejscowości Stawiszyn.  

Wartość inwestycji: 65 700,00 zł (w tym roboty budowlano – 

montażowe 64 000,00 zł) 
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 Wykonano dokumentację techniczną oraz budowę sieci                      

wodociągowej zewnętrznej wraz z przyłączami w miejscowości 

Zbiersk Cukrownia (osiedle domków jednorodzinnych).                  

Wartość inwestycji: 77 159,00 zł ( w tym roboty budowlano – 

montażowe 75 000,00 zł) 

 

Oczyszczalnia ścieków – Długa Wieś Druga 

 

 Odwiert studni głębinowej w Stawiszynie.  

Wartość inwestycji: 138 573,84 zł (w tym roboty budowlano 

– montażowe 134 196,34 zł) 

 

 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków                                      

w miejscowości Długa Wieś Druga.  

Wartość inwestycji: 5 767 764,78 zł. Planowane zakończenie 

inwestycji: październik 2011 r. 
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków – Długa Wieś Druga 

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn                   

Długa Wieś Druga.  

Wartość inwestycji: 2 766 919,68zł. Planowane zakończenie 

inwestycji: październik 2011 r. 

 

 

Na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę                    

kanalizacji sanitarnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego – działania 3.4. „Gospodarka wodno-

ściekowa” otrzymano dofinansowanie w wysokości 6.983.130,36 zł., 

tj. 80% całkowitych kosztów inwestycji. 
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3. OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA, SPORT,                            

KULTURA 

 

 Budowa hali sportowo-widowiskowej ogólnodostępnej                             

w miejscowości Stawiszyn wraz z kompleksem boisk                             

wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni.  

Wartość inwestycji: 7 440 028,28 zł (w tym roboty                           

budowlano – montażowe 6.799.344,02 zł). Dofinansowanie ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 

1.000.000,00 zł. 

 

 

 

Hala Sportowo-Widowiskowa w Stawiszynie 
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Wnętrze Hali Sportowo-Widowiskowej w Stawiszynie 

 

Wejście główne do Hali Sportowo-Widowiskowej w Stawiszynie 
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Łącznik - Zespół Szkół w Stawiszynie 

 

 

 Budowa łącznika pomiędzy dwoma obiektami Zespołu Szkół             

w Stawiszynie przy ul. Szkolnej 8.  

           Wartość inwestycji: 809 508,78 zł (w tym roboty budowlano   

– montażowe 793.254,94 zł) 

 

 Remont kotłowni w Zespole Szkół w Stawiszynie przy                         

ul. Szkolnej 8.  

Wartość inwestycji: 303 040,42 zł (w tym roboty budowlano 

– montażowe 290 740,42 zł) 

 

 Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Stawiszynie 

przy ul. Szkolnej 8.  

Wartość inwestycji: 60 774,38 zł (w tym roboty montażowe: 

56 242,38 zł) 
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 Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowo-widowiskowej 

oraz boisk zewnętrznych w miejscowości Stawiszyn przy                   

ul. Szkolnej 8.  

Wartość inwestycji: 219 844,00 zł 

 

 Wymiana podłóg z parkietu na wykładzinę PCV w budynku 

szkolnym w Zespole Szkół w Zbiersku. 

Wartość inwestycji: 53 666,64 zł 

 

 Remont budynku klubowego użytkowanego przez GLZS „Korona-

Pogoń” Stawiszyn.  

Wartość inwestycji 14.000,00 zł. Zadanie dofinansowane                             

z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wysokości 7.000,00 zł. 

 

 


