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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



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)



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



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 VI 

Inwestycje zrealizowane 

w 2021 roku



Przed 

Przed

Przebudowa ul. Skarbowskiego - II etap

Przed Przed 



Przebudowa ul. Skarbowskiego - II etap

Koszt ok. 240 tys. zł

Po wykonaniu



Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej 

Przed



Budowa chodnika przy ul. Krakowskiej 

Po wykonaniu

Koszt ok. 391 tys. zł



Miejsca parkingowe przy ul. Szczepańskiego

Przed



Miejsca parkingowe przy ul. Szczepańskiego

Po wykonaniu

Koszt ponad 385 tys. zł 



W trakcie roót

Przed rozpoczęciem prac

Budowa placu zabaw - Miejski Żłobek nr 1 

na os.Skarbowskiego



Po wykonaniu

Budowa placu zabaw - Miejski Żłobek nr 1 

na os. Skarbowskiego

Koszt ponad 273 tys. zł. 

Dofinansowanie ponad 265 tys. zł 



Koszt ponad 46 tys. zł

Oświetlenie boiska na os. Sterańczaka



Koszt ponad 13 tys. zł

Oświetlenie w Ogródku Jordanowskim przy parku 

im. Bohaterów Monte Cassino



Przebudowa bocznej ul. Pogodnej i Letniej - projekt

Koszt projektu 85 tys. zł



Przebudowa bocznej ul. Pogodnej i Letniej - projekt

Koszt projektu 85 tys. zł

ul. Letnia

boczna ul. Pogodnej



Dofinansowanie dróg powiatowych

ul. Bandurskiego

Ponad 141 tys. zł



Jarosławski Budżet Obywatelski

Boisko do gry w teqballa na Stadionie 

Miejskim przy ul. Bandurskiego, piłki i 

stół do teqballa

Koszt 99,5 tys. zł



Rozbudowa budynku przy ul. Żeromskiego

Żłobek przy Przedszkolu nr 1 - koncepcja



Żłobek przy Przedszkolu nr 1 - koncepcja

Rozbudowa budynku przy ul. Żeromskiego

Koszt koncepcji projektowej 

ponad 31 tys. zł (2020-2021)  



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 VI 

Planowane inwestycje w 
2022 roku



Przebudowa ul. Powstania Styczniowego - II etap



Przebudowa ul. Kruhel Pawłosiowski - IV etap



Projekt chodnika przy ul. Krakowskiej wraz odwodnieniem 



Projekt drogi łączącej cmentarz 

przy ul. Szczytniańskiej z ul. Krakowską



Modernizacja i instalacja oświetlenia – ul. Górnoleżajska



Dofinansowanie dla SP nr 4 na zakup i montaż 

bramy, furtki, ogrodzenia, zasilania elektrycznego 

oraz na zakup i montaż kotła gazowego i komina



Budowa siłowni dla seniorów na os. Sterańczaka



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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