
Inwestycje prowadzone w 2021 roku. 
 
1. Przebudowa drogi gminnej  nr 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezierze. 

W ramach zadania zostało przebudowane 921m drogi. Prace polegały na wykonaniu 
podbudowy na poszerzeniach, budowie chodników, wykonaniu poboczy z kruszywa oraz 
ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.  

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia.  
Koszt realizacji: 595 740,06 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg: 463 270,04 zł.  
 

2. Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 430 i 496 w m. Głusiec  
Prace polegały na: 
 - roboty pomiarowe, 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, 
- ułożenie nawierzchni z masy asfaltowej, 
- wykonano 800 mb drogi o szerokości 3-3,5 m. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia.  
Koszt realizacji: 136 995,06 zł 
Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa 

Mazowieckiego w wysokości 50 000,00 zł. 
 

3. Budowa drogi gminnej Słowiki Stare – Leśna Rzeka  
Roboty drogowe polegały na:  
- roboty pomiarowe; 
- ustawienie obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej; 
- profilowanie podłoża; 
- ułożenie nawierzchni z bloczków betonowych; 
Wykonano ok. 200 mb drogi o szerokości 4mb. Koszt zadania wyniósł: 67 944,62 zł. 

Wykonawcą zadania była firma: TIT BRUK Tomasz Knopik ul. Tomaszowska 42/30 lok. 
9, 26-420 Nowe Miasto                
Zadanie zostało dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa 
Mazowieckiego w wysokości 30 000,00 zł 
 
4. Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec 

Prace polegały na:  
- roboty pomiarowe; 
- ustawienie obrzeży na podsypce cementowo – piaskowej; 
- profilowanie podłoża; 
- ułożenie nawierzchni z bloczków betonowych; 
Wykonano ok. 300 mb drogi o szerokości 4mb. Koszt zadania wyniósł: 59 992,02 zł. 

Wykonawcą zadania była firma: TIT BRUK Tomasz Knopik ul. Tomaszowska 42/30 lok. 
9, 26-420 Nowe Miasto           

      
5. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym 

dla m. Sieciechów – etap III. 
Zakres  etapu obejmował wykonanie kolektorów podciśnieniowych wraz ze studniami 
zaworowymi i odcinkami grawitacyjnymi 
na odcinku: 
- od ul. Paryż - węzeł 2 - węzeł 4 - węzeł 8 - do końca, 
- węzeł 4 - węzeł 9 - SZ54. 
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 



- kolektory podciśnieniowe z rur : 
PE 160 mm L= 1 413,0 m 
PE 125 mm L= 326,0 m 
PE 90 mm L= 506,0 m 
ŁĄCZNIE : L= 2 245,0 m 
- studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) wyposażone w 
zawór podciśnieniowy dz 90mm - 28 szt. 
- sieci grawitacyjne 160 PVC "S" : łączna długość L= 155,0 m 
- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego 400 mm - 16 kpl. 
- instalacja monitoringu zaworów podciśnieniowych 
Wykonawcą zadania była firma URTECH Sp. z o.o. z Warszawy. 
Koszt realizacji zadania: 825 775,37 zł. 
6. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów. 
Prace polegały na wymianie studni pompowni głównej wraz z armaturą, wymiana 
dyfuzorów w studni ścieków dowożonych, wymiana rurociągów. 
Dostawcą materiałów była firma BIO-TECH z Nieporętu. Wykonawcą robót była firma 
URTECH Sp z o.o. z Warszawy. 
Koszt realizacji zadania: 78 179,40 zł. 
 
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej podciśnieniowej na ul. Ks. Sałka w 

Zajezierzu.  
Prace polegały na rozbudowie z sieci kanalizacyjnej wraz z montażem studni zaworowej 
celu podłączenia kolejnych działek na których powstaje zabudowa mieszkaniowa.  
Roboty wykonała firma: Bogdan Czapka z Kozienic. 
Koszt realizacji zadania: 20 245,08 zł. 
 
8. Budowa przepustu na kanale Gniewoszowsko – Kozienickim w pasie drogi gminnej 

170710W. 
Prace polegały na wymianie zniszczonej konstrukcji nośnej z drewnianej na stalową oraz 
wykonanie nawierzchni i barierek.  
Materiały zostały zakupione przez Gminę Sieciechów. Roboty budowlane wykonał Pułk 
Drogowo – Mostowy z Dęblina. 
Koszt realizacji zadania: 69 621,29 zł. 
 
9. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Zajezierze. 
W ramach zadania zamontowano instalacje fotowoltaiczne na garażu OSP Zajezierze o mocy 
7,92 kWp. Wykonawca zadania była firma ELEKTOMEKS z Dęblina.  
Koszt zadania: 29 997,40 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 
Warszawie w wysokości: 26 997,66 zł. 
 
10.  Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Wola Klasztorna. 
W ramach zadania zamontowano instalacje fotowoltaiczne na garażu OSP Wola Klasztorna 
o mocy 7,92 kWp. Wykonawca zadania była firma ELEKTOMEKS z Dęblina.  
Koszt zadania: 29 997,40 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 
Warszawie w wysokości: 26 997,66 zł. 
 
11. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Łoje. 
W ramach zadania zamontowano instalacje fotowoltaiczne na garażu OSP Łoje o mocy 7,92 
kWp. Wykonawca zadania była firma ELEKTOMEKS z Dęblina.  
Koszt zadania: 29 997,40 zł. 



Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 
Warszawie w wysokości: 26 997,66 zł. 
 
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoje, Występ, Mozolice Małe, 

Zbyczyn. 
Prace polegały na zakupie oraz montażu energooszczędnych lamp oświetleniowych LED 

wraz z częściową wymiana wysięgników. Prace wykonała firma:  „ELEKTROB”                 
Sp. z o.o. ul. Lubelska 26, 26-900 Kozienice.  Koszt zadania wyniósł 80 000.00 zł. 
 Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w ramach programu „MIAS Mazowsze 2021” w wysokości:                 
40 000,00 zł. 

 
13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępice.  
Prace polegały na zakupie oraz montażu energooszczędnych lamp oświetleniowych LED 
wraz z częściową wymiana wysięgników. Prace wykonała firma:  „ELEKTROB”                 
Sp. z o.o. ul. Lubelska 26, 26-900 Kozienice.  Koszt zadania wyniósł 29 536,48 zł. 
 
14. Rewitalizacja parku wm. Zajezierze oraz utworzenie „kwietnej łąki” w m. Zajezierze. 
W ramach zadania zakupiono nowe drzewa do parków w Zajezierzu oraz przygotowano 
teren i obsiano łąkę kwietną.  
Koszt zadania wyniósł: 20 000,00 zł 
 Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w ramach programu „MIWOPiM MAZOWSZE 2021” w wysokości: 10 
000,00 zł. 
 
15. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731W Sieciechów – Gniewoszów w m. 

Wola Klasztorna (dotacja). 
Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kozienicach. Gmina 
Sieciechów przekazała dotacje na realizacje zadania w wysokości: 1999 999,23 zł (w tym 
dotacja od Wspólnoty Gruntowej Wola Klasztorna w wysokości: 100 000,00 zł). 
 
16. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ. 
W ramach zadania zakupiono tłuczeń do wyrównania drogi gminnej na dz. nr 56 za kwotę: 
12 433,61 zł. 
 
17. Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe. 
W ramach zadania zakupiono bloczki betonowe do ułożenia nawierzchni na drodze gminnej 
w m. Mozolice Małe za kwotę: 12 861,71 zł. 
 
18. Wykonanie i utwardzenie poboczy drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszkowska. 
W ramach zadania wykonano korytowanie, zasypanie tłuczniem i zagęszczenie w celu 
poszerzenia poboczy przy drodze gminnej. Koszt zadania:  11 200,00 zł. 
 
19. Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów. 
W ramach zadania zakupiono tłuczeń na drogi gminne oraz zamówiono usługę równiarką. 
Koszt zadania: 23 811,81 zł.  
 
20. Projekt – modernizacja ul. Krótka i ul. Lotniskowa w m. Zajezierze. 
W ramach zadania sporządzono projekt przebudowy ulic Krótkiej i Lotniskowej w 
Zajezierzu. Koszt realizacji zadania: 24 687,80 zł. 
Na podstawie projektu został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o 
dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Wniosek 



pozytywnie przeszedł ocenę i zadanie zostało zamieszczone na podstawowej liście zadań 
rekomendowanych do dofinansowania w wysokości 80% kosztów całkowitych. 
 
21. zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w Sieciechowie. 
W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane nowe zabawki i urządzenia na placu 
zabaw. 
Koszt realizacji: 6 979,09 zł. 
 
22. Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskie w m. Mozolice Duże. 
Wykonano ocieplenie dachu, sufit kasetonowy, malowanie pomieszczeń. Koszt realizacji: 
31 478,21 zł 
 
 23. Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskie w m. Opactwo. 
Wykonano kostkę, wymieniono drzwi z zadaszeniem, zakupiono grill ogrodowy i materiały 
do malowania.. 
 Koszt realizacji: 15 516,44 zł. 
 
24. Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskie w m. Nagórnik. 
Wykonano ogrodzenie, wymieniono okno, zakupiono lampę i grzejnik olejowy. 
Koszt realizacji: 11 529,85 zł. 
 
25.  Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskie w m. Słowiki Nowe. 
 Wykonano ogrodzenie, ułożono kostkę, zasadzono rośliny.  
Koszt realizacji: 53 231,03 zl. 
 
26. Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskie w m. Głusiec. 
Zakupiono materiały za rozbudowę świetlicy wiejskiej za kwotę: 18 394,69 zł.  
 
 27. Zakup materiałów  do modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Wola klasztorna. 
Zakupiono materiały za kwotę: 18 370,00 zł. 
 
28. Zakup pomieszczenia segmentowego (gospodarczego) na sprzęt i ubrania specjalne 

dla OSP Sieciechów.  
Zakupiono gotowe pomieszczenie segmentowe za kwotę 20 000,00 zł. 
 
29. Wykup udziałów w działkach z przeznaczeniem na drogę w m. Słowiki Nowe. 
Wykupiono udział w działce za kwotę: 1 568,96 zł. 
 
30. Zakup samochodu pożarniczego dla KW Państwowej Straży Pożarnej – dotacja. 
Gmina przekazała dotację na zakup samochodu w wysokości: 5 000,00 zł 
 
31. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na piece ekologiczne w Gm. Sieciechów. 
W 2021 roku Gmina Sieciechów uruchomiła dotację na wymianę źródeł ciepła. Dotacja 
wynosi 2 000,00 zł na wymianę jednego pieca. Z dotacji skorzystało 13 osób za łączną kwotę 
26 000,00 zł. 
 
32. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gm. Sieciechów.   
W 2021 roku Gmina Sieciechów uruchomiła dotację na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Dotacja wynosiła  3 000,00 zł na jedną budowę.  Z dotacji skorzystało 
12 osób za łączną kwotę 36 000,00 zł 
 

 
Sporządził: Hołda Zbigniew 


