
Ważniejsze inwestycje i zadania wykonane na terenie Gminy Przemków 
 w okresie ostatnich 30 lat: 

 
Lp. Rodzaj zadania, zakres inwestycji 

1 Rozbudowa i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z rozbudową 

oczyszczalni ścieków  w Przemkowie    

2 Budowa i wyposażenie przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

3 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 

4 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 „Moje Boisko Orlik 2012” 

5 Przekształcenie obiektów po byłych koszarach Armii Radzieckiej w osiedle mieszkaniowe 

6 Modernizacja systemu ogrzewania na osiedlu Huta 

7 Modernizacja Kotłowni węglowej na gazową m.in. w ośrodku zdrowia, w Gimnazjum, Szkole 

Podstawowej nr 1, Publicznym Przedszkolu nr 1, Przemkowskim Ośrodku Kultury, Bibliotece 

Miejskiej, Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Gminy i Miasta oraz Kino „Gwardia” 

8 Adaptacja budynku po Państwowym Gospodarstwie Rybackim na bibliotekę miejską i lokale 

dla organizacji pozarządowych  

9 Przebudowa kotłowni węglowej na biomasę w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej 

10 Montaż usprawnień dla osób niepełnosprawnych: windy dla osób niepełnosprawnych w 

budynku Zespołu Szkół, platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w ośrodku 

zdrowia. 

11 Remont budynku Urzędu oraz toalet miejskich w parku miejskim wraz z dostosowaniem dla 

osób niepełnosprawnych  

12 Budowa sceny widowiskowej w zabytkowym parku miejskim 

13 Budowa obwodnicy 

14 Remont nawierzchni i chodników przy ul. Topolowej raz ul. Rybnej wraz z budową parkingów  

15 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Łężcach i Ostaszowie, na odcinku 

Łężce-Ostaszów, Łężce-Przemków oraz w Wilkocinie 

16 Przebudowa dróg na osiedlu Mała Huta 

17 Remont drogi gminnej do Przysiółka Łąkociny 

18 Remont dróg stanowiących ulice: Fabryczną i Karpową 

19 Remont i konserwacja istniejących stawów nr 1 i 2 wraz z odcinkami rowów 

doprowadzających i odprowadzających wody w Parku Miejskim w Przemkowie 

20 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim 

21 Przebudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego LZS w miejscowości Ostaszów 

22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Przemkowie ( 17 budynków 

użyteczności publicznej m.in. szkoły, przedszkola, budynek urzędu, ośrodek kultury, kino, 

świetlice wiejskie, ośrodek zdrowia, remiza) 

23 Remont świetlicy wiejskiej w Karpiach 

24 Przebudowa dróg gminnych obejmująca ul. Akacjową i Topolową wraz z remontem 



chodników oraz ul. Klonową i Rentową, remont fragmentu nawierzchni ulicy Rybnej w 

Przemkowie wraz z zatokami parkingowymi w Przemkowie 

25 Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont chodników i dróg (IV etapy) 

 

26 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jędrzychówku 

27 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łężcach 

28 Utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie 

29 Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie 

30 Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie 

31 Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-zabawowych w miejscowościach 

Szklarki, Wysoka, Piotrowice, Karpie, Jędrzychówek, Wilkocin oraz placu przy ul. Lipowej 

32 Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wysokiej 

33 Sukcesywna wymiana urządzeń małej architektury tj. ławek, donic, koszy na śmieci, 

oświetlenia ulicznego, oznakowania drogowego i wymiana wiat autobusowych na terenie 

Przemkowa 

34 Budowa ciągów pieszych w parku miejskim 

35 Utworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności przy ul. Plac Targowy, ul. Mickiewicza, i ul. 

Jodłowej. 

 
 
 

Ważniejsze projekty realizowane przez Gminę Przemków 

L.p Nazwa projektu 
1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Przemków  

2 Kompleksowa informatyzacja Urzędu Miejskiego w Przemkowie i jednostek organizacyjnych 
Gminy w celu przystosowania do świadczenia e-usług 

3 Organizacja Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina, jako imprezy promującej kulturalne i 
przyrodnicze walory Gminy Przemków i Dolnego Śląska 

4 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w 
kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego 

5 Lato w mieście – zostań mistrzem własnego ciała – jako forma wspierania aktywności 
mieszkańców Gminy Przemków 

6 Naturalnie Przemków – naturalnie we Wrzosowej Krainie 

7 "X Ogólnopolski Bieg po Miód" 

8 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przemków na lata 2016-2023 

 

 
 
 
 
 


