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Inwestycje 2021 roku
(ogólnomiejskie)



Remont płyty Rynku – I etap
część południowo-zachodnia

Całkowity koszt ok.10 mln zł, 

w tym 6,7 mln zł w 2021 roku

Dofinansowanie ponad 4,5 mln zł



Przebudowa ul. Kraszewskiego 

Planowany koszt całkowity- ok. 8,7 mln zł, 

w tym w 2021 wydano ok. 4,8 mln zł 

Dofinansowanie na całą inwestycję ponad 3 mln zł

Przed remontem



Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Pl. Mickiewicza

Wykonana w ramach umowy miasta 

z właścicielem Galerii Stara 

Ujeżdżalnia - firmą CD Locum 



Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Pl. Mickiewicza

Rondo Profesora Jana Haftka



Rondo Burmistrza Adolfa Dietziusa

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Pl. Mickiewicza



Stadion Miejski przy ul. Piekarskiej

Koszt całkowity wyniósł ok. 13,6 mln zł, 

w tym w 2021 r. wydano ok.1 mln zł

Dofinansowanie ok. 2 mln zł
Fot. Radosław Baj (2)



Dofinansowanie 1,4 mln zł 

Koszt całkowity ok. 3,3 mln zł, w tym 

w 2021 roku wydano ok.1,7 mln zł

Blok komunalny przy ul. Wróblewskiego



I etap - koszt ponad 143 tys. zł 

Dofinansowanie ponad 98 tys. zł

Renowacja cmentarza wojennego przy ul. Pruchnickiej



Planowany koszt całkowity ok. 5,2 mln zł, 
w tym w 2021 r. wydano ok. 1,5 mln zł

Dofinansowanie całej inwestycji - 3,3 mln zł  

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

przy ul. Krakowskiej



Koszt ponad 600 tys. zł 

Dofinansowanie 230 tys. zł

Remont muru oporowego przy ul. Podgórze – IV etap

W trakcie prac



Inwestycja w całości dofinansowana

Planowany koszt całkowity ok. 3,7 mln zł, 

w tym w 2021 r. wydano ok. 600 tys. zł 

Kanalizacja sanitarna ul. Grodziszczańska i Pogodna



Przy ul. Batalionów Chłopskich (1), 

3-go Maja (3), ul. Brodowicze (1). 

Koszt 50 tys. zł

Wiaty przystankowe



Koszt 40 tys. zł

Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

• Rynek 

• dworzec PKP 

• Ogród Jordanowski

• bulwary nad Sanem

• parking przy 

Klasztorze 

Dominikanów 

(Budżet Obywatelski)



DZIELNICA I 
Inwestycje zrealizowane 

w 2021 roku



Przed

Przebudowa ul. Boczna Sanowa (II etap) 



Po wykonaniu

Przebudowa ul. Boczna Sanowa (II etap) 



Po wykonaniu

Koszt ponad 131 tys. zł 

Przebudowa ul. Boczna Sanowa (II etap) 



Budowa i modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych 
(w obrębie nr 3 na dz. o nr ewid. 659/1)

Przed Przed



Budowa i modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych (w obrębie nr 3 na dz. o nr ewid. 659/1)

Koszt ponad 66 tys. zł, w tym 

dofinansowanie ponad 52 tys. zł 

Po wykonaniu



Nawierzchnia podwórza - ul. Kraszewskiego 10 

Przed Po wykonaniu



Po wykonaniu
: 

Nawierzchnia podwórza - ul. Kraszewskiego 10 

Przed Koszt ponad 77 tys. zł
: 



II etap  - w trakcie prac

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze



II etap – w trakcie prac

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze



II etap w 2020/2021 – przepompownia 

ścieków, kanalizacja grawitacyjna i tłoczna

Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru Garbarze

Łączny koszt inwestycji - ponad 4 mln zł 

(I i II etap w latach 2019-2021)



Budowa kanalizacji do działek przy ul. Zamkowej

Koszt ok. 407 tys. zł 

Kanalizacja grawitacyjna, tłoczna, 

przepompownia ścieków



Oświetlenie ul. Ujejskiego i bocznej ul. Pełkińskiej

Koszt ponad 53 tys. zł



Przebudowa ul. Harlendera - projekt



Koszt projektu 

ok. 44 tys. zł

Przebudowa ul. Harlendera - projekt



Przebudowa ul. Pełkińskiej - projekt



Przebudowa ul. Pełkińskiej - projekt

Koszt projektu ponad 146 tys. zł

(płatność w 2022 roku, po uzyskaniu decyzji ZRID)



Przebudowa ul. Misztale - projekt



Przebudowa ul. Misztale - projekt

Koszt projektu ponad 243 tys. zł 
(płatność w 2022 roku, po uzyskaniu decyzji ZRID)



Dofinansowanie dróg powiatowych

Remont ul. Pasieka

Ponad 53 tys. zł 

Dofinansowanie dróg powiatowych



Dofinansowanie dróg powiatowych 

Przebudowa ul. Stefana Okrzei 

Ponad 95 tys. zł 

Dofinansowanie dróg powiatowych

Przebudowa ul. Stefana Okrzei 



Dofinansowanie dróg powiatowych

Przebudowa ul. Rybackiej 

Około 178 tys. zł 



Wymiana okien w budynku 

dawnego kolegium 

jezuickiego przy pl. ks. Skargi 

Jarosławski Budżet Obywatelski

Koszt ponad 61 tys. zł



Remont łazienek i wymiana 

okien w SP nr 11

Jarosławski Budżet Obywatelski

Koszt 100 tys. zł



PLANY INWESTYCYJNE 

NA 2022 ROK 
(ogólnomiejskie)



Remont płyty Rynku – etap II 

część północna i wschodnia z Placem Św. Michała

Planowane wydatki – ponad 6 mln zł

(dofinansowanie 4,7 mln zł)



Przebudowa ul. Kraszewskiego

Planowane wydatki – 5,5 mln zł



Planowane wydatki - ok. 3,2 mln zł

Kanalizacja sanitarna 

ul. Grodziszczańska-Pogodna  



Planowane wydatki – ponad 4,2 mln zł  

Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych



DZIELNICA I 
Inwestycje planowane 

w 2022 roku



Planowana przebudowa drogi 

i chodnika - ul. Harlendera



Przebudowa ul. Wróblewskiego



Wykonanie nawierzchni drogi 

i chodnika na ul. Boczna Okrzei 
(zlecono opracowanie dokumentacji projektowej)



Planowana przebudowa 

ul. Klasztornej (schody)



Modernizacja fontanny w parku im. 

Czesławy Puzon ps. Baśka – II etap



Budowa parkingu przy 

ul. Czesławy Puzon ps. Baśka



Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej nr 11

Dostępna Szkoła



Winda przy Szkole Podstawowej nr 11



Mała architektura i oświetlenie 

na obszarze Parku Kulturowego



Wykonanie przyłącza wody przy 

cmentarzu przy ul. Boczna Sanowa



Budowa oświetlenia w ul. Jarowej 

(wraz z połączeniem z ul. Podgórze)

Wystosowano pismo do Rady Dzielnicy nr 1



Budowa budynku przy ul. Rybackiej 
(opracowanie dokumentacji projektowej)



Opracowanie projektu budowy 

kanalizacji deszczowej

W obszarze ulic: Kopystyńskiego, Fredry, Flisacka, Zwierzyniecka, Długosza, Nad Sanem



Przebudowa ul. Stefana Okrzei 

(dotacja dla powiatu)



Przebudowa ul. Zwierzynieckiej 

(dotacja dla powiatu)



Budowa ronda u zbiegu ulic Podzamcze, Rybacka, 

Podgórze, Panieńska (dotacja dla powiatu)



Projekty, na które pozyskano dofinansowanie 

zewnętrzne w latach 2019 - 2022

• wartość projektów 110,6 mln zł

• pozyskane dofinansowanie ok. 79 mln zł

47 projektów, w tym m.in.

• przebudowa płyty Rynku

• domy seniora i kluby

• PSZOK

• blok mieszkalny przy 

ul. Wróblewskiego

• mur oporowy przy ul. Podgórze

• Cmentarz Wojenny przy ul. 

Pruchnickiej

• termomodernizacja SP nr 11

• zakup autobusu elektrycznego

• miejsca opieki w Żłobku nr 1

• projekt „Zdalna szkoła” Fot. Norbert Krysa



Jarosławski Budżet Obywatelski 2023

Zgłoś projekt do 14 czerwca! 

Fot. Norbert Krysa
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