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KSIĄŻNICE 



Książnice 

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej 

(wykonywana została sieć kanalizacji grawitacyjno –tłocznej o długości ponad 8,5 km. 

Powstało 6 przepompowni sieciowych)

Przebudowa drogi gminnej obok szkoły

(kompleksowe odwodnienie (kolektor deszczowy),chodnik oraz położono nową 

nawierzchnię bitumiczną z pełną podbudową na odcinku 380 m)

Przebudowa fragmentu drogi gminnej przy cmentarzu parafialnym 
(wykonanie odwodnienia i nowej nawierzchni na fragmencie drogi podporządkowanej

na odcinku 50 m)

Remont drogi gminnej Książnice –Wólka Książnicka (droga 

Niemiecka) 
(na odcinku ponad 1,3 km istniejącą nawierzchnię z kruszywa zastąpiła nawierzchnia 

bitumiczna, zostały odmulone rowy oraz przebudowane przepusty)

Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP

Nowy plac zabaw przy OSP współfinansowany ze środków PROW

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej



Gotowa kanalizacja sanitarna  



Gotowa kanalizacja sanitarna  



Gotowa kanalizacja sanitarna  



A tak zaczynaliśmy budowę kanalizacji w Książnicach 



A tak zaczynaliśmy budowę kanalizacji w Książnicach 



A tak zaczynaliśmy budowę kanalizacji w Książnicach 



A tak zaczynaliśmy budowę kanalizacji w Książnicach 



Nowy fragment drogi przy szkole 



Nowy fragment drogi przy szkole 



Nowy fragment drogi przy szkole 



Droga „Niemiecka” na finiszu prac



Droga „Niemiecka” na finiszu prac



Droga „Niemiecka” na finiszu prac



Nowy plac zabaw przy OSP



PODLESZANY



Podleszany

Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach II etapu

(wykonywana została sieć kanalizacji grawitacyjno–tłocznej o długości ponad 12 km.

Powstało 9 przepompowni sieciowych oraz 24 przepompownie przydomowe)

Zakup i montaż przydrożnych znaków informacyjnych z numerami domów

Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie

Podleszany/Książnice

(nowa nawierzchnia z kruszywa na odcinku 1200 m)

Zakup i montaż wiaty przystankowej

Nowy przepust drogowy w ciągu drogi powiatowej

(zadanie realizowane przez powiat mielecki)

Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w

ramach III etapu

Rozbudowa sieci wodociągowej



Gotowa kanalizacja sanitarna 



Gotowa kanalizacja sanitarna 



Nowa droga z kruszywa w ramach FOGR



Pojawiły się znaki informacyjne z numerami domów 



Nowy przepust w ciągu drogi powiatowej 



WOLA MIELECKA



Wola Mielecka 

Zakończenie budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej do gry w siatkówkę, koszykówkę, 

tenisa ziemnego i piłkę ręczną o wymiarach 30m x 44,5m,

- boisko piłkarskie z nawierzchni syntetycznej o wymiarach 28m x 49m,

- bieżnia lekkoatletyczna o długości 80m,

- skocznia do skoku w dal,

- infrastruktura (piłko chwyty, ławeczki, monitoring)

Zakup wysokowydajnej pompy dla OSP

(przewoźna motopompa do wody zanieczyszczonej Victor Pumps S150 P-45/1 (4645

l./min, 278 m3/godz.) napędzana silnikiem spalinowym (diesel) Hatz 2M41 z

wyposażeniem i przyłączami ssawnymi i tłocznymi)

Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego

Remont obiektu komunalnego LKS

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Remont sal w budynku filii SOKiS

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na LED



Nowy obiekt sportowo –rekreacyjny  



Trwająca budowa nowych obiektów  sportowo –rekreacyjnych w 

Woli Mieleckiej  
Nowy obiekt sportowo –rekreacyjny  



Nowy obiekt sportowo –rekreacyjny  



Droga dojazdowa do gruntów rolnych A tak zaczynaliśmy w 2019 roku 



A tak zaczynaliśmy w 2019 roku 



Pompa dla OSP  



Pompa dla OSP  



GOLESZÓW



Goleszów 

Zakup wyposażenia do altany rekreacyjnej przy budynku 

komunalnym

Zagospodarowanie terenu przy altanie rekreacyjnej

Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

sanitarnej dla sołectwa



Efekt końcowy skweru rekreacyjnego 



RYDZÓW



Rydzów 

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej

(wykonano nawierzchnię syntetyczną pod urządzeniami zewnętrznej siłowni, ułożono 

kostkę brukową we wjazdowej części szkoły oraz zakupiono stojaki na rowery dla uczniów)

Prace remontowe w Szkole Podstawowej

(zostały pomalowane korytarze i dwie sale lekcyjne, wymieniono oświetlenie, zakupiono 

nowe meble).

Zakup pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły

(szkoła wzbogaciła się  o 15 laptopów oraz nowe zestawy zabawek do przedszkola). 



Doposażenie Szkoły Podstawowej  



Doposażenie Przedszkola



Nowa podbudowa pod urządzeniami  



Zagospodarowanie terenu wokół szkoły 



Droga dojazdowa do gruntów rolnych 

BOŻA WOLA



Boża Wola

Zakończenie budowy wałów przeciwpowodziowych 

(inwestycja realizowana była przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

Powstało niemal 6 km nowego, lewostronnego wału Wisłoki i lewostronnego obwałowania 

potoku Kiełkowskiego) 

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przeznaczonej na cele 

rekreacyjne sołectwa

Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji 

sanitarnej dla sołectwa



Nowe wały przeciwpowodziowe  



Nowe wały przeciwpowodziowe  



Droga dojazdowa do gruntów rolnych 
Trwająca budowa nowych obiektów  sportowo –rekreacyjnych w 

Woli Mieleckiej  

SZYDŁOWIEC 



Szydłowiec 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego
(obiekt garażowy)

Geodezyjne wytyczenie granic pasów drogowych

Rozbudowa sieci wodociągowej



Nowy obiekt garażowy  



Nowy obiekt garażowy  



Droga dojazdowa do gruntów rolnych 

ZŁOTNIKI 



Złotniki 

Budowa garażu dla OSP 

(postał obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednopiętrowy o powierzchni zabudowy 

87,24 m2)

Zagospodarowanie terenu wokół budynków OSP 

(nasadzenia oraz utwardzenie kruszywem placu manewrowego)

Zakup regałów do garażu OSP

Wykonanie ogrodzenia wraz z remontem wjazdu na obiekcie LKS

Remont pomieszczeń w budynku OSP

Nowy obiekt mostowy (inwestycja realizowana przez PZDW)

Rozbudowa sieci wodociągowej 

Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego



Droga dojazdowa do gruntów rolnych 
Nowy garaż dla OSP 



Zagospodarowanie terenu przy OSP 



Droga dojazdowa do gruntów rolnych 
Nowy obiekt mostowy 



Chrząstów



Chrząstów 

Konserwacja istniejących urządzeń na placu zabaw przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym

Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw przy Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym

Rozbudowa sieci wodociągowej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej



Nowy plac zabaw 



Doposażenie jednostki OSP  



Chorzelów



Chorzelów

Przebudowa drogi gminnej przez wieś
(prace obejmowały przebudowę odwodnienia, zjazdów oraz wykonanie nowej nawierzchni

bitumicznej na odcinku 948 m)

Przebudowa drogi powiatowej – zakończenie inwestycji ciągu pieszo-

rowerowego
(przebudowano chodnik na ciąg pieszo – rowerowy, wykonano odwodnienie pasa

drogowego, wyremontowano nawierzchnię drogi oraz 4 zatoki autobusowe. Powstały 2

nowe przejścia dla pieszych i nowe oznakowanie drogi)

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół współfinansowany ze środków

PROW

Zakup i montaż trybuny na obiekt sportowy LKS
(powstała trybuna stała, posadowiona na płycie fundamentowej, zadaszona o konstrukcji

stalowej z siedziskami plastikowymi i pokryciem z poliwęglanu komorowego. Trybuna

składa się z 102 miejsc siedzących rozstawionych w czterech rzędach)



Chorzelów

Remont ogrodzenia w tym nowe piłkochwyty na obiekcie sportowym o

nawierzchni syntetycznej

Remont sal tanecznych i zaplecza technicznego w Ośrodku Kultury

Wykonanie prac renowacyjno konserwacyjnych zabytkowej figury św. 

Jana Nepomucena

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 103 440R 

Smyków II

Rozbudowa sieci wodociągowej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej



Nowy fragment drogi  



Nowa nawierzchnia bitumiczna 



Nowa nawierzchnia bitumiczna 



Nowy plac zabaw przy szkole  



Nowy plac zabaw przy szkole  



Nowa trybuna na obiekcie LKS 



Nowa trybuna na obiekcie LKS 



Nowe piłkochwyty, remont ogrodzenia 



Gotowy ciąg pieszo-rowerowy 



RZĘDZIANOWICE



Rzędzianowice  

Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Zakup wiat przystankowych

Drobne remonty w budynku OSP Rzędzianowice II



Nowa plac zabaw przy szkole  



WOLA CHORZELOWSKA



Wola Chorzelowska

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej 

(zostanie wykonana sieć kanalizacji grawitacyjno–tłocznej oraz kanalizacji sanitarnej 

wysokociśnieniowej o długości ponad 12 km. Powstanie 170 przydomowych 

przepompowni ścieków)

Wykonanie fragmentu oświetlenia ulicznego

Zakup i montaż wiaty magazynowej dla OSP

Rozbudowa sieci wodociągowej



Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej 



Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej 



TRZEŚŃ



Trześń  

Remont sali tanecznej w budynku OSP

Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół współfinansowany ze środków PROW

Zakup i montaż trybuny na obiekt sportowy LKS

(powstała trybuna stała, posadowiona na płycie fundamentowej, zadaszona o konstrukcji

stalowej z siedziskami plastikowymi i pokryciem z poliwęglanu komorowego. żelbetonowej.

Trybuna składa się z 102 miejsc siedzących rozstawionych w czterech rzędach)

Rozbudowa sieci wodociągowej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej



Nowa trybuna na obiekcie LKS 



Nowa trybuna na obiekcie LKS 



Nowa trybuna na obiekcie LKS 



Stary zastąpił nowy plac zabaw 



Stary zastąpił nowy plac zabaw 



Stary zastąpił nowy plac zabaw 
Sala taneczna po remoncie  



Stary zastąpił nowy plac zabaw 
Sala taneczna po remoncie  



MELIORACJA
DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ:

GMINNĄ SPÓŁKĘ WODNĄ, 
GMINĘ MIELEC, 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE



L.p. Miejscowość Nazwa cieku
Ogółem rozmiar 

wykonanych robót [mb]

1 Boża Wola Potok Kiełkowski 1270

2 Chorzelów
Graniczny

Chorzelowski
5650

3 Chrząstów Chrząstowski 1120

4 Goleszów 

Książnicko - Goleszowski

Podleśnia

Potok Kiełkowski

5725

5 Książnice

Podleszańsko - Książnicki

Książnicko -Goleszowski

przydrożny Książnice

3200

6 Podleszany

Podleśnia

Od Jeziora Nr 1 

Wisowatka

przydrożny Tarnowiec

Podleszańsko - Książnicki

5720



7 Rzędzianowice

Grzebowisko 

B-1

NR 3

Nowy B-2

Łukawiec

10423

8 Rydzów

Nr 38

Nowy Rydzów

Stara Wiśnia

9719

9 Trześń
Światowiec

Rzeka
6170

10 Wola Chorzelowska Leszczyna 1760

11 Wola Mielecka

Szkolny

Stawiska

Królewski

3045

12 Złotniki 
Złotnicki

Złotnicko - Berdechowski

1215

RAZEM 31 53802



RÓW ZŁOTNICKO – BERDECHOWSKI – ZŁOTNIKI



KANAŁ KRÓLEWSKI – WOLA MIELECKA 



RÓW PRZYDROŻNY W KSIĄŻNICACH _



RÓW PRZYDROŻNY W PODLESZANACH (TARNOWIEC)_



STAWISKA (WOLA MIELECKA) 



RZEKA (TRZEŚŃ)



PODLESZAŃSKO - KSIĄŻNICKI 



RÓW KSIĄŻNICKO – GOLESZOWSKI



RÓW PODLEŚNA (KSIĄŻNICE)



POTOK KIEŁKOWSKI 



Remont cząstkowy placów i dróg kruszywem w 2020 roku na terenie Gminy 

Mielec –156 158,63 PLN

wbudowano 2003 ton kruszywa na 29 odcinkach dróg gminnych





Pozostałe działania:

Rozbudowa sieci wodociągowej – 1387 m za 176 832,10 PLN

- Złotniki – 80 m, 

- Wola Mielecka  - 355 m,

- Trześń – 108 m,

- Wola Chorzelowska  – 196,50 m, 

- Chorzelów – 293,50 m,

- Szydłowiec – 129 m,

- Chrząstów – 20 m,

- Podleszany – 205 m.

Modernizacja sieci wodociągowej w Chrząstowie – 1 574,40 PLN

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 333 m za 105 757,31 PLN

- Chorzelów  – 50 m, 

- Chrząstów – 91 m,

- Wola Mielecka – 192 m,

- Trześń - zakup studni podciśnieniowych 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Chorzelowie – 13 788,28 PLN



Reasumując:

 Wbudowano 2003 ton kruszywa na 29 odcinkach dróg gminnych,

 Położono nawierzchnię bitumiczną na odcinku 2 308 m dróg 

gminnych  (3 odcinków dróg),

 Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku  ponad 15 km,

 Zmodernizowano i rozbudowano infrastrukturę oświetleniową w 4 

sołectwach Gminy Mielec.

 Wybudowano, odnowiono 6 placów zabaw.



Otrzymane wsparcie zewnętrzne:

1. Ministerstwa Sportu środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w wysokości 1 230 000,00 na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej w Książnicach”. Kosztorysowa wartość zadania to

2 470 036,00 zł.

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. Realizacja zadania „Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody

w miejscowości Rzędzianowice”. Kwota otrzymanego wsparcia to

1 999 743,65 zł. Modernizacja stacji uzdatniania wody kosztować będzie

2 644 259,12 zł.

3. Promesa - Wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych na

kwotę 2 012 292,00 zł. Zostanie przeznaczona na budowę kanalizacji

sanitarnej w Woli Chorzelowskiej.



Otrzymane wsparcie zewnętrzne:

4. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Kwota wsparcia 5 000 000,00 zł

z przeznaczaniem na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tłocznej w m. Boża Wola, Goleszów, Podleszany Etap III”.

5. Fundusz Dróg Samorządowych – Wsparcie w kwocie 1 032 626,00 zł. na

realizację 2 zadań związanych z przebudową dróg gminnych.

6. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Wsparcie

w kwocie 50 000,00 zł dla OSP Wola Mielecka na zakup wysokowydajnej pompy.



Otrzymane wsparcie zewnętrzne:

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Rzeszowie – 9 860,00 PLN na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

8. Podkarpacki Program Odnowy Wsi. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły

podstawowej w Rydzowie – 10 000,00 PLN.

9. Zarząd Województwa Podkarpackiego. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

92 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Budowa i

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie

Podleszany/Książnice.

Łączne pozyskane wsparcie zewnętrzne 11 436 521,65 PLN



Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Mielec

Projekty: 381 instalacji

Eko-energia w gminach: Tuszów Narodowy – Mielec.

Zamontowano 250 instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych:

- 104 instalacje fotowoltaiczne,

- 82 instalacje kolektorów słonecznych,

- 38 powietrznych pomp ciepła,

- 26 kotłów ogrzewanych biomasą.

Pozbądź się smogu w Gminie Mielec.

Zainstalowano 131 kotłów do centralnego ogrzewania:

- 104 gazowe kotły kondensacyjne o mocy od 26 do 35 kW, 

- 12 automatycznych kotłów opalanych biomasą o mocy od 11 do 25 kW.

- 15 kotłów  na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa o mocy od 15 

do 20 kW. 



Pierwsze instalacje OZE na terenie Gminy Mielec 



Pierwsze instalacje OZE na terenie Gminy Mielec 



Pierwsze instalacje OZE na terenie Gminy Mielec 



Pierwsze instalacje OZE na terenie Gminy Mielec 



Projekt nowej bazy dla GZGK



Dziękuję za uwagę 


