
WYDZIAŁ INWESTYCJI - INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA – Styczeń- 2023r. 

1. Zakończono prace związane z realizacją zadania gminnego objętego dofinansowaniem ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku pn.: „Remont dróg gminnych nr 107412D, 107413D 

(ul. Turecka i ul. Janczarska) w miejscowości Legnickie Pole”. Wykonawcą zadania jest firma 

BUDRIM Sp. z o. o. z siedzibą w Kunicach. Długość odcinka objętego wnioskiem wynosi 980 m.b.  

2. Trwa procedura związana ze złożonym wnioskiem pozwolenia na budowę  dla zadania: „Budowa 

wyniesionego przejścia dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa w pasie drogi gminnej przy ul. 

Księżnej Anny (dz. nr 370, 3712) w miejscowości Legnickie Pole.”  

3. Dobiegają końca prace dla zadania gminnego objętego dofinansowaniem ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku pn.:” „Przebudowa ul.  Kiliana Ignacego Dientzenhofera i ul. 9 

Kwietnia w m. Legnickie Pole”. Wykonawcą robót jest firma: POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE 

S.A. z siedzibą w Drawsko Pomorskie.  

4. Trwają prace związane z realizacją zadań pn.:  

         - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z wiatą i zagospodarowaniem terenu  

w m. Taczalin. 

         - „ Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w zieleń, 

wiatę oraz elementy infrastruktury w m. Mikołajowice.”  

5. Zakończyła się inwestycja dotycząca. budowy sieci wodociągowej  w miejscowości Gniewomierz. 

6. Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy 

jezdni oraz budowy chodnika i kanału technologicznego. dz. nr 14,430,22,417/3, obręb Nowa Wieś 

Legnicka" zadanie dofinansowane w 90 % przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną w Legnicy. 

Wykonawcą zadania jest firma AS ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. 

7. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulica Asama w 

miejscowości Legnickie Pole”. Przekazano plac budowy. Wykonawcą robót jest firma: POL-DRÓG 

DRAWSKO POMORSKIE S.A. z siedzibą w Drawsko Pomorskie.  

8. Wyłoniono wykonawcę dla zadania pn.: „ Budowa przychodni zdrowia w legnickim polu”. W chwili 

obecnie przekazano plac budowy. Konsorcjum firm: Zakład Remontowo- Budowlany „DAR-BET” 

Dariusz Kokoszka z siedzibą w Brzegu Dolnym, Firma Handlowo-Usługowy KLIMA-SPEC z siedzibą 

Wołowie. Całkowita wartość inwestycji to: 5 200 000 zł. 

 


