GMINA KARGOWA UL. RYNEK 33, 66-120 KARGOWA

Raport z inwestycji
Zestawienie informacji na temat zakooczonych
i realizowanych inwestycji w Gminie Kargowa

KARGOWA
BUDOWA PUMPTRACKU
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Szacowany koszt inwestycji:
Zrealizowane prace:
Dotychczas poniesione
koszty:
Pozostało do realizacji:

Finansowanie:

ul. Sulechowska w Kargowej
04.2020 r. – 12.2021 r.
182 397,82 zł
dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę
14 000,00 zł
budowa toru o długości trasy 100 m z ukształtowaniem
naprzemiennych wyniesieo i obniżeo terenu (muld)
 zewnętrzne: Gmina Kargowa uzyskała wsparcie w formie
dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska
Baza Sportowa” w kwocie 63 839,00 zł.
 z budżetu gminy: 118 558,82 zł, tj. 65%

Wizualizacja toru:

Przydładowy wygląd pumptracku:

REGENERACJA BOISKA TRAWIASTEGO DO PIŁKI NOŻNEJ
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Koszt inwestycji:

ul. Sulechowska w Kargowej
03.2019 r. – 12.2021 r.
515 448,05 zł



Zrealizowane prace:





Pozostało do realizacji:




Finansowanie:

Galeria:

dokumentacja projektowa oraz uzyskanie wszelkich
niezbędnych uzgodnieo, pozwoleo, decyzji i zgód
wykonanie robót budowlanych (roboty ziemne, ułożenie siatki
pod nawierzchnią, wykonanie trawników)
wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska wraz
ze sterownikiem
wykonanie studni głębinowej wraz z instalacją pompy
zakup dwóch kompletów bramek Senior i Junior
naprawa ogrodzenia boiska
zewnętrzne: Gmina Kargowa otrzymała wsparcie w ramach
programu pn. ,,Nawadnianie boisk piłkarskich” realizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Kwota
dotacji wyniosła 30 000,00zł
z budżetu gminy: 485 448,05 zł

BUDOWA SKATEPARKU
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Szacowany koszt inwestycji:

ul. Sulechowska w Kargowej
04.2020 r. – 12.2021 r.
427 005,32 zł

Zrealizowane prace:




Dotychczas poniesione
koszty:

170 210,00 zł


Pozostało do realizacji:




Finansowanie:

Wizualizacka skateparku:

Przykładowy skatepark:

dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę
nawierzchnia betonowa o wymiarach 20x30m

zakup i montaż wyposażenia: (Bank ramp H150, Funbox z
platformą + grindbox 2/3 + poręcz 3/3, Quarter pipe H150,
Minirampa H120, 2xQuarter pipe H120 dostawiony do boku
minirampy, Ławka z niskim "oparciem", Poręcz łamana,
Grindbox + manual + poręcz, Grindbox łukowy)
budowa oświetlenia
budowa chodnika z betonowej kostki brukowej
montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na
rowery)
zewnętrzne: Gmina Kargowa złożyła wniosek o dofinansowanie
zakupu wyposażenia ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania Region Kozła – wnioskowana kwota 122 713 zł
z budżetu gminy: pozostałe koszty

BUDOWA GARAŻU NA SAMOCHODY OSP W KARGOWEJ
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Całkowity koszt inwestycji:

Zrealizowane prace:

Finansowanie:
Galeria:

ul. Browarna w Kargowej
05.2019 r. – 09.2020 r.
464 329,23 zł
 Budowa budynku garażowego, jednokondygnacyjnego z
dwuspadowym płaskim dachem. Powierzchnia całkowita
budynku 172,93 m2. Bramy wjazdowe do budynku od strony
zachodniej.
 Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i gazowe.
 Instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i centralnego
ogrzewania z kotłem gazowym.
 Plac przed garażem utwardzony kostką brukową.
Zadanie w całości finansowane z budżetu miasta.

BUDOWA UL. POLNEJ W KARGOWEJ
(ODCINEK OD UL. GÓRNEJ DO UL. STROMEJ)
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Koszt inwestycji:

Zrealizowane prace:

Finansowanie:

Dodatkowe informacje:

ul. Polna w Kargowej
02.2020 r. – 06.2021 r.
562 940,29 zł



dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę
wykonanie drogi o długości 300 m o nawierzchni jezdni z
betonowej kostki brukowej oraz zjazdów indywidualnych do
posesji, budowa kanalizacji deszczowej
zadanie w całości finansowane z budżetu miasta
Prace związane z budową całej ulicy Polnej były prowadzone
od 2016 r. w kilku etapach. Na całej drodze o długości 900 metrów,
od skrzyżowania z ulicą Kasztanową do skrzyżowania z ulicą Górną
droga posiada nawierzchnię z betonowej kostki brukowej a łączny
koszt inwestycji wyniósł około 1 mln 470 tys. złotych.

Galeria:
W trakcie robót:

Efekt koocowy:

ROZBUDOWA UL. KOLEJOWEJ W KARGOWEJ
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Całkowity koszt inwestycji:

ul. Kolejowa w Kargowej
08.2017 r. – 12.2019 r.
3 133 470,32 zł



Zrealizowane prace:






Finansowanie:




dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę,
wybudowany odcinek drogi o długości 550 m i szerokości 5,5 m
o nawierzchni bitumicznej,
chodnik, ścieżka rowerowa, zatoka autobusowa i miejsca
parkingowe wykonane z betonowej kostki brukowej,
kanalizacja deszczowa,
oświetlenie drogowe typu LED.
zewnętrzne: zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 468 027,00 zł,
zewnętrzne: Nestle Polska S.A. na podstawie porozumienia
przekazała na sfinansowanie inwestycji 369 000,00 zł,
z budżetu gminy: 1 296 443,32 zł, tj. 41,37%

Galeria:
W trakcie robót:

ul. Kolejowa po rozbudowie:

UTWORZENIE KLUBU DZIECIĘCEGO
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Szacowany koszt inwestycji:
Zrealizowane prace:
Dotychczas poniesione
koszty:

Pozostało do realizacji:

Finansowanie:

ul. Kościelna w Kargowej
01.2021 r. – 01.2022 r.
907 019,00 zł


dokumentacja projektowa

22 140,00 zł
Przebudowa części pomieszczeo budynku oświatowego przy
ul. Kościelnej 45 w Kargowej w celu utworzenia Klubu dziecięcego
zapewniającego miejsce dziennego pobytu dla 22 dzieci:
 roboty ogólnobudowlane,
 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej,
 wymiana instalacji elektrycznej, w tym opraw oświetleniowych
oraz okablowania;
 montaż systemu klimatyzacji;
 wykonanie ogródka bezpośrednio przy oddziale wraz z
systemowym niskim ogrodzeniem;
 wykonanie chodnika do budynku połączonego z istniejącą
komunikacją na terenie obiektu;
 wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną
nawierzchnią i ogrodzeniem;
 zakup i montaż wyposażenia,
 zakup pomocy dydaktycznych.
 zewnętrzne: wsparcie finansowe na realizację zadania na rzecz
rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziedmi w wieku
do lat 3 MALUCH+ 2021 w wysokości 725 615,00 zł
 z budżetu gminy: 181 404,00 zł

KLUB DZIECIĘCY W GMINIE KARGOWA SZANSĄ NA ROZWÓJ
ZAWODOWY RODZICÓW
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Środki pozyskane
dzięki dofinansowaniu w ramach projektu posłużą jako wkład własny w wyżej opisanej inwestycji
dofinansowanej z Programu MALUCH+. Oba projekty zakładają utworzenie 22 nowych miejsc opieki
nad dziedmi do lat 3, projekt europejski zakłada dodatkowo bieżące funkcjonowanie Klubu przez
3 lata: wynagrodzenia opiekunów, pielęgniarki, osoby sprzątającej, osoby prowadzącej zajęcia
rytmiczne, koszty wyżywienia dzieci, koszty eksploatacji budynku, koszty materiałów plastycznych
i środków czystości.
Całkowita wartość projektu: 846 188,76 zł
Kwota dofinansowania: 719 260,44 zł
Poziom dofinansowania: 85,00%
Czas realizacji proejktu: 01.06.2021 r. – 30.06.2023 r.

Przykładowy wygląd Klubu dziecięcego:

KARGOWA, WOJNOWO, SMOLNO WIELKIE
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
Lokalizacja:

Kargowa, Wojnowo i Smolno Wielkie

Czas realizacji:

02.2018 r. – 01.2020 r.

Całkowity koszt inwestycji:

3 196 038,95 zł

Zrealizowane prace:

Finansowanie:

Galeria:

Budowa trzech odcinków ścieżki rowerowej o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej:
 wzdłuż ul. Wolsztyoskiej przy drodze krajowej nr 32 oraz
częściowo przy drodze wojewódzkiej nr 314 o długości 266 m,
 wzdłuż drogi krajowej nr 32 na odcinku od Chwalimia do
Smolna Wielkiego o długości 2 546 m,
 od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 do miejscowości
Wojnowo o długości 2 158 m.
 zewnętrzne: dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020 w związku z realizacją projektu
pn. ,,Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach
Babimost, Kargowa i Zbąszynek” w kwocie 2 231 463,77 zł,
 z budżetu gminy: 964 575,18 zł, tj. 30,18%.

KARGOWA, CHWALIM, OBRA DOLNA
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Lokalizacja:

Kargowa, Chwalim i Obra Dolna

Czas realizacji:

2019 r. – 2020 r.





Zrealizowane prace i ich
koszt






Finansowanie:
Galeria:

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chwalimiu w obrębie dz.
401/1 – 34 295,20 zł,
Budowa oświetlenia drogowego w Obrze Dolnej w obrębie dz. 221
– 47 449,50 zł,
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Zaułek Szczęśniaka w
Kargowej – 43 192,97 zł,
Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Lipowej w Kargowej –
82 998,03 zł,
Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Polnej w Kargowej –
dwa odcinki: od skrzyżowania z ul. Kasztanową do skrzyżowania z
ul. Widokowa i w obrębie dz. 1363 – 80 167,15 zł,
Budowa oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy ul.
Wolsztyoskiej w Kargowej (przy parku miejskim) – 28 610,00 zł,
Rozbudowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej Kargowa –
Chwalim – 70 488,00 zł,
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chwalimiu w obrębie dz.
nr 401/1 – 19 110,00 zł.

Zadanie finansowane z budżetu gminy.

KARGOWA, KARSZYN, WOJNOWO
WIATY PIKNIKOWE
Lokalizacja:

Kargowa, Karszyn i Wojnowo

Czas realizacji:

04.2019 r. – 09.2019 r.

Całkowity koszt inwestycji:

190 618,75 zł

Zrealizowane prace:

Budowa trzech wiat piknikowych o wymiarach 10,20m x 4,80m,
konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym w lokalizacjach:
Kargowa – nad Obrzycą, Karszyn – przy boisku piłkarskim
i Wojnowo – przy jeziorze Wojnowskim. Każda z wiat jest
wyposażona w dwa zestawy biesiadne (stół + 2 ławki).

Finansowanie:

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.

Galeria:

TEREN CAŁEJ GMINY
WIATY PRZYSTANKOWE
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Całkowity koszt inwestycji:

Zrealizowane prace:

Finansowanie:
Galeria:

Smolno Małe, Chwalim, Kargowa, Dąbrówka, Smolno Wielkie,
Wojnowo, Stary Jaromierz, Obra Dolna
2015 r. – 2020 r.
192 635,25 zł
W ciągu ostatnich 6 lat na terenie gminy zamontowano 15
nowych wiat przystankowych. Dzięki tym zakupom przystanki
zyskały nowy wygląd i zwiększył się komfort osób oczekujących
na autobus.
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy.

SMOLNO WIELKIE
BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO NA CMENTARZU GMINNYM
Lokalizacja:
Czas realizacji:
Całkowity koszt inwestycji:

Zrealizowane prace:

Finansowanie:

Galeria:

Smolno Wielkie
05.2019 r. – 10.2020 r.
115 630,00 zł
 dokumentacja projektowa,
 budowa ciągu pieszo-jezdnego o dł. 105 m na terenie
cmentarza komunalnego w Smolnie Wielkim, od bramy
cmentarnej przy drodze dojazdowej, zakooczenie za ołtarzem
w odległości 2,50 m od ogrodzenia cmentarza, nawierzchnia z
betonowej kostki w kolorze szarym
Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy, w części ze
środków funduszu sołeckiego – 25 997,48 zł.

SMOLNO MAŁE
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Lokalizacja:

Smolno Małe

Czas realizacji:

03.2017 r. – 12.2020 r.

Całkowity koszt inwestycji:

279 571,99 zł

Zrealizowane prace:

Rozbudowa powiększyła budynek o pomieszczenie sali głównej
świetlicy. Powierzchnia całkowita budynku po rozbudowie wynosi
około 76 m2, z czego 42,61 m2 to częśd dobudowana, kubatura
brutto całości wynosi 216 m3. W budynku istniejącym przewidziano
zaplecze techniczne, węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych oraz
częśd komunikacyjną.

Finansowanie:

zadanie zostało w całości sfinansowane z budżetu gminy

Galeria:

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.
STACJA UZDATNIANIA WODY
Lokalizacja:
Czas realizacji:

Kargowa
10.2020 r. – 08.2021 r.

Szacowany koszt inwestycji:

2 110 855,00 zł

Zakres prac:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z częściową przebudową
istniejących urządzeo i obiektów oraz budową rurociągu tłocznego
wód popłucznych.

Finansowanie:

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynikająca
z umowy z Urzędem Marszałkowskim wynosi 1 381 644,00 zł.

Galeria
Podczas trwania robót budowlanych:

Po zakooczeniu robót budowlanych:

KOLEKTOR TŁOCZNY
Lokalizacja:

Kargowa

Czas realizacji:

03.2021 r. – 12.2021 r.

Szacowany koszt inwestycji:

3 843 135,00 zł

Zakres prac:

Budowa kolektora tłocznego oraz modernizacja, budowa
przepompowni ścieków przy ul. Kościuszki w Kargowej.

Finansowanie:

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ogółem koszt zadania wynosi
3 843 135,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości
2 612 393,74 zł. Pozostała kwota 1 230 741,26 zł to wkład własny
Spółki.
Przepompownia ścieków przed rozpoczęciem robót:

