Załącznik
do Uchwały nr XXX/229/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004r.

Zestawienie zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Inowrocławskiego, przyjętego Uchwałą nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z
dnia 23 czerwca w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
Uzupełniony Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego zawiera zestawienie
nowych i zmodyfikowanych zadań inwestycyjnych na lata 2005- 2006 w ujęciu
szczegółowym oraz w ujęciu ogólnym na lata 2007-2013, zgłoszonych przez samorządy
gminne powiatu inowrocławskiego do dnia 7 grudnia 2004r.
Dokument wprowadza zadania inwestycyjne gminy wiejskiej Inowrocław w podokresie
programowania 2004-2006, przyjęte Uchwałą nr XXVIII/175/175/2004 Rady Gminy w
Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2004r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr
XXX/182/2004 z dnia 16 lipca 2004r.
Podstawę wprowadzenia przedmiotowych zmian do Planu Rozwoju Lokalnego stanowią:
zapisy Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
terminy konkursów ogłoszone przez Instytucję Zarządzającą na okres programowania 2005 w
działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji, a
takŜe rozdział VIII Planu Rozwoju Lokalnego pn "System wdraŜania i monitoringu, oceny i
komunikacji społecznej", który stanowi iŜ Zespół zadaniowy ds. rozwoju lokalnego winien
opiniować i rekomendować Radzie Powiatu w Inowrocławiu uzupełnienie planu, propozycje
jego zmian oraz kolejności wyboru projektów w ramach poszczególnych działań.

Zmiany Planu Rozwoju Lokalnego miasta Inowrocławia
Lp.
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Podokresy programowania w latach 2004-2006
1

Budowa
Skate
parku w mieście
Inowrocławiu
zadanie
zmodyfikowane

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

I

tak

III kwartał 2005 – IV
kwartał 2005

Generalnym celem realizacji projektu jest budowa
Skate parku jako oferty rekreacyjnej przeznaczonej dla
młodzieŜy Inowrocławia i regionu oraz przyjezdnych
gości.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa waŜnymi
czynnikami w rozwoju społecznym regionu są równieŜ
kultura fizyczna i sport. Są one istotnymi elementami
szeroko pojmowanych działań prozdrowotnych, mają
takŜe bezpośredni i pośredni wpływ na postawy i
zachowania społeczne. Stąd waŜnym celem
operacyjnym jest poszerzenie oferty turystycznej.
Potrzebę taką akcentuje równieŜ Program Rozwoju
Województwa w działaniu 5.2 – Podniesienie
standardu bazy turystycznej i obsługi ruchu
turystycznego.
Zrealizowana inwestycja słuŜyć ma przede wszystkim
młodym mieszkańcom Inowrocławia i regionu, a takŜe
„rolkarzom” z innych miast, szczególnie podczas
przeprowadzanych zawodów i pokazów. Wraz z
budową Skate parku przygotowana zostanie
wypoŜyczalnia sprzętu dla dzieci i młodzieŜy.
Budowa obiektu będzie spełniała podwójną funkcję:
przygotowanie infrastruktury słuŜącej rozwojowi
aktywnych form wypoczynku oraz przyczyniać się
będzie do ochrony Parku Solankowego w mieście.
Budowa Skate parku zwiększy liczbę obiektów
sportowych w mieście, w których moŜna uprawiać
aktywne formy sportu, rozbudowana zostanie tym
samym baza rekreacyjna.
Rezultaty: Zwiększenie miejskiej oferty uprawiania
sportu przez młodzieŜ; Zwiększenie ilości obiektów
sportowych w mieście; Wzrost liczby organizacji
zawodów o charakterze regionalnym.

891.966,84
133.795,02
668.975,13
89.196,69

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa
w
wysokości
10%

Jako wzbogacenie
infrastruktury
turystycznej projekt
łączy się ze
zgłoszonym do
ISEKP projektem
„Modernizacja
kompleksu
basenowohotelowego w
mieście
Inowrocławiu” nr
ERDF/732 oraz z
projektem „Budowa
kompleksu
rekreacyjnego oraz
parkingu na terenie
TęŜni solankowej w
mieście
Inowrocławiu” nr
99/II/2.6/6.

2

2

Budowa
kompleksu
rekreacyjnego na
terenie tęŜni
solankowej w
mieście
Inowrocławiu

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

II

tak

III kw. 2005 r. – IV
kwartał 2005 r.

zadanie
zmodyfikowane

3

Rewitalizacja
wieŜy ciśnień i
skweru L.
Wyczółkowskiego

zadanie
zmodyfikowane

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

III

tak

2006 – 2007
Etapy działania:
1. Prace
konserwatorkoremontowe przy
elewacji
2. Remont dachu
3. Remont i wymiana
okien oraz drzwi
4. Zagospodarowanie
skweru

Przedmiotem projektu jest stworzenie oferty
rekreacyjnej skierowanej dla mniej sprawnej fizycznie
grupy kuracjuszy, dla turystów i mieszkańców –
budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie tęŜni
solankowej w mieście Inowrocławiu.
Generalnym celem realizacji projektu jest zwiększenie
turystyki krajowej i zagranicznej w mieście
uzdrowiskowym Inowrocławiu poprzez wzrost stanu
infrastruktury
rekreacyjnej
i
podniesienie
konkurencyjności markowego produktu miasta – tęŜni
solankowej.
Planowana budowa kompleksu rekreacyjnego zostanie
zlokalizowana na terenie tęŜni solankowej.
Bezpośrednim odbiorcą działań planowanych będą
licznie przybywający na leczenie kuracjusze,
społeczność miasta, turyści odwiedzający miasto oraz
podróŜujący Szlakiem Piastowskim.
Aby umoŜliwić wejście na taras widokowy tęŜni
solankowej osobom mniej sprawnym ruchowo oraz
poruszającym się na wózkach inwalidzkich planuje się
budowę windy zewnętrznej. Z zakresu rekreacji
czynnej zostanie przygotowane pole do mini golfa oraz
plac do leŜakowania i przeprowadzania imprez
kulturalno-rozrywkowych. Będą to obiekty czynne w
okresie od wiosny do jesieni. W otoczeniu tych
obiektów
pobudowana
zostanie
bezpłatna
wypoŜyczalnia sprzętu: kijów golfowych oraz leŜaków.
W wyniku przeprowadzenia zadania miasto zyska
nowe, atrakcyjne elementy infrastruktury rekreacyjnej,
co uczyni Park Solankowy bardziej przyjaznym
miejscem wypoczynku dla mieszkańców i gości.
Rezultaty: Wzrost populacji objętej usługami:
moŜliwość skorzystania z tarasu; moŜliwość gry w
minigolfa, moŜliwość odpoczynku na leŜakach; Wzrost
ilości osób uczestniczących w zorganizowanych
imprezach na terenie kompleksu.

1.348.920,00

Tematyka projektu wynika jednoznacznie ze Strategii
Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2003-2013, z
Działania mającego na celu zwiększenie znaczenia
Inowrocławia jako istotnego kujawskiego ośrodka
kulturalnego. Zadania przyjęte do realizacji w tym
zakresie będą prowadziły do zapewnienia warunków
dla popularyzacji dziedzictwa historycznego i
kulturowego Inowrocławia w zróŜnicowanych i
atrakcyjnych formach, podtrzymywanie i umacnianie
lokalnej świadomości historycznej i wykreowanie
wizerunku miasta w kraju i za granicą poprzez m.in.
ochronę i renowację obiektów zabytkowych.

1.200.000,00

215.088,00
1.000.440,00
133.392,00

180.000,00
120.000,00
900.000,00

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa
w wysokości
10%

BudŜet gminy
BudŜet państwa
Środki UE

Ze względu na cel poszerzenie oferty
hotelowej i
rekreacyjnej
skierowanej do
turystów, kuracjuszy
i mieszkańców
miasta projekt jest
związany z projektem
złoŜonym do ISEKP i
zarejestrowanym pod
nr ERDF/ 732
Modernizacja
kompleksu
basenowohotelowego w
mieście
Inowrocławiu.
Wspólny cel
towarzyszy równieŜ
przedmiotowemu
projektowi oraz
projektowi
złoŜonemu do ISEKP
pod nr ERDF/6842
Modernizacja ciągów
komunikacyjnych
Parku solankowego
wraz z budową
ścieŜek rowerowych
w mieście
Inowrocławiu, i
dotyczy on
wzbogacenia oferty
wypoczynkowej
Parku Solankowego.
Podmioty
współuczestniczące:
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.

3

Oczekiwane rezultaty: poprawa
zapewnienie bezpieczeństwa.
4

Rewitalizacja
obiektów
zabytkowych:
murów miejskich
wraz z aranŜacją
otoczenia w
mieście
Inowrocławiu

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

V

tak

2005 – 2006

zadanie
zmodyfikowane

5

Sieć kanalizacji
sanitarnej wraz z
przepompownią
P3 w rejonie ul.
Jacewskiej

zadanie
zmodyfikowane

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

VI

tak

2005 – 2006
Etapy działania:
1. Budowa
przepompowni P3;
2. Budowa sieci
sanitarnej.

estetyki

wieŜy,

Generalnym celem realizacji projektu jest wzrost
atrakcyjności regionu i zwiększenie liczby turystów
poprzez ratowanie i restaurację obiektów o
podstawowym znaczeniu dla kultury narodowej i
regionalnej.
Przedmiotem projektu jest restauracja murów
obronnych wraz z aranŜacją otoczenia i modernizacją
placu klasztornego.
Kwestia renowacji obiektów zabytkowych jest równieŜ
jednym z waŜniejszych celów przyjętych w Strategii
Rozwoju Miasta Inowrocławia, w wyniku którego
śródmieście miasta zostanie wykreowane jako sfera
zabytkowo-usługowa.
Wzrost liczby zwiedzających będzie miał bezpośredni
wpływ na kwestię utrzymania miejsc pracy w sektorze
usług turystycznych, głównie w zakresie pracy
przewodników oraz wystąpi moŜliwość rozwinięcia się
usług małej gastronomii. Budowę murowanych
obwarowań rozpoczęto w XIII lub na początku XIV
wieku a ukończono przed 1320r. Z potęŜnych
obwarowań miejskich przetrwały zaledwie dwa
skromne fragmenty. W tej sytuacji naleŜy ze
zdwojonym pietyzmem zadbać o te obiekty
historyczne, które ocalały do naszych czasów.
Rezultaty: Wzrost liczby atrakcji w mieście; Wzrost
liczby zwiedzających; Stanowiska do parkowania
pojazdów; Zmodernizowany deptak z alejkami
spacerowymi i małą infrastrukturą.
Generalnym celem projektu jest poprawa jakości
środowiska poprzez budowę infrastruktury technicznej.
Zadanie to uwzględnione zostało w Strategii Rozwoju
Miasta Inowrocławia 2003-2013 w Priorytecie
pierwszym, w części poświęconej Rozwojowi funkcji
uzdrowiskowej miasta. W mieście naleŜy połoŜyć
szczególny
nacisk
na
rozwój
inwestycji
proekologicznych, które zmierzać będą do podniesienia
komfortu Ŝycia mieszkańców i zapobiegania dalszej
degradacji środowiska m.in. przez modernizacje i
rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i
ciepłowniczej.
Oczekiwane rezultaty: wybudowanie kanalizacji
sanitarnej wyeliminuje nielegalne odprowadzanie
ścieków z ul. Jacewskiej do stawów „Kozłówka” , poza
tym umoŜliwi rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej
w ul. Św. Ducha i ul. Długiej.

2.000.000,00
300.000,00
1.500.000,00
200.000,00

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa
w wysokości
10%

2.000.000,00
300.000,00
1.500.000,00
200.000,00

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa
w wysokości
10%

Podmioty
współuczestniczące:
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o.

4

6

Sieć kanalizacji
sanitarnej na ul.
Rąbińskiej

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

VII

tak

Etapy działania:
1. Budowa sieci
sanitarnej

zadanie
zmodyfikowane

7

Remont
kapitalny Teatru
Miejskiego przy
Placu
Klasztornym 2 i
budynku IDK
przy ul. J.
Kilińskiego 16

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

VII

tak

zadanie
zmodyfikowane

1.

Budowa
kanalizacji
rozdzielczej
–
zlewnia
ul.
Świętokrzyskiej
nowe zadanie

2006 – 2007

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

I

tak

Generalnym celem projektu jest poprawa jakości
środowiska poprzez budowę infrastruktury technicznej.
Zadanie to uwzględnione zostało w Strategii Rozwoju
Miasta Inowrocławia 2003-2013 w Priorytecie
pierwszym, w części poświęconej Rozwojowi funkcji
uzdrowiskowej miasta. W mieście naleŜy połoŜyć
szczególny
nacisk
na
rozwój
inwestycji
proekologicznych, które zmierzać będą do podniesienia
komfortu Ŝycia mieszkańców i zapobiegania dalszej
degradacji środowiska m.in. przez modernizacje i
rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i
ciepłowniczej.
Oczekiwane rezultaty: wybudowanie kanalizacji
sanitarnej pozwoli na zlikwidowanie osadników
gnilnych i wyeliminuje nielegalne odprowadzanie
ścieków do Rowu Rąbińskiego.
Tematyka projektu wynika jednoznacznie ze Strategii
Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2003-2013, z
Działania mającego na celu zwiększenie znaczenia
Inowrocławia jako istotnego kujawskiego ośrodka
kulturalnego. Zadania przyjęte do realizacji w tym
zakresie będą prowadziły do zapewnienia warunków
dla popularyzacji dziedzictwa historycznego i
kulturowego Inowrocławia w zróŜnicowanych i
atrakcyjnych formach, podtrzymywanie i umacnianie
lokalnej świadomości historycznej i wykreowanie
wizerunku miasta w kraju i za granicą poprzez m.in.
modernizację miejskich placówek kultury.

2005 – 2006
Etapy działania:
1. Prace remontowe
na sali teatralnej 2005 r.
2. Prace remontowe
w
pozostałej
części budynku –
2005.
3. Remont elewacji,
blacharka
i
docieplenie Teatru
i IDK – 2006 r.
4. Zagospodarowanie Oczekiwane rezultaty: zapewnienie bezpieczeństwa,
otoczenia – 2006 poprawa komfortu widowni, nowoczesne wyposaŜenie.
r.

Podokresy programowania w latach 2006-2007
Generalnym celem projektu jest poprawa jakości
2005 – 2010
środowiska
poprzez
rozbudowę
infrastruktury
technicznej. W mieście naleŜy połoŜyć szczególny
Etapy działania:
1. Budowa odcinka nacisk na rozwój inwestycji proekologicznych, które
do ulicy Studziennej zmierzać będą do podniesienia komfortu Ŝycia
mieszkańców i zapobiegania dalszej degradacji
– 2005-2008
środowiska m. in. Poprzez modernizację i rozbudowę
2. Rozdzielenie
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. W
kanalizacji
wyniku realizacji projektu zwiększy się długość
ogólnospławnej w ul.
Studziennej (na
miejskiej sieci kanalizacji rozdzielczej. Ścieki sanitarne
będą prawidłowo odprowadzane do oczyszczalni,
odcinku od ul.
opady nie będą powodowały dopływu dodatkowych
Świętokrzyskiej do
wód opadowych do urządzeń oczyszczalni.
ul. Św. Mikołaja) i

910.000,00
136.500,00
682.500,00
91.000,00

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa
w wysokości
10%

1.170.000,00
175.500,00
877.500,00
117.000,00

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa
w wysokości
10%

1.647.200,00
247.080,00
1.235.400,00
164.720,00

BudŜet gminy,
Środki UE,
BudŜet państwa
w wysokości
10%

Podmioty
współuczestniczące:
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o.

Podmioty
współuczestniczące:
Inowrocławski Dom
Kultury

Podmioty
współuczestniczące:
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.

5

ul. H.F. Hoyera –
2007 r.
3. Rozdzielenie
kanalizacji
ogólnospławnej w ul.
Krętej – 2007 r.
4. Rozdzielenie
kanalizacji
ogólnospławnej w ul.
Ks. B. Gordona ((do
ul. I. Paderewskiego)
– 2008 r.
5. Rozdzielenie
kanalizacji
ogólnospławnej w ul.
Św. Mikołaja – 2008
r.
6. Budowa odcinka
od ul. Studziennej do
ul. Poznańskiej –
2009-2010

6

Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Pakość

Lp

1

Nazwa działania

2

Działanie

Kolejność
realizacji

3

4

Etap działania z
przewidywanym
czasem
Oczekiwania i rezultaty
(harmonogram
realizacji)
5
6
7
Podokresy programowania w latach 2004 - 2006

Zgodność z
planem
zagospodarowani
a przestrzennego

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu

Uwagi

8

9

10

I.
Zaopatrzenie w
wodę i rozbudowa
systemu
odprowadzania i
oczyszczania
ścieków
1

Przebudowa
przepompowni
ścieków przy
ul. Jankowskiej w
Pakości wraz z
budową kolektora
sanitarnego w ul.
Lipowej oraz
kolektora
deszczowego w ul.
Jankowskiej
zadanie
zmodyfikowane

1

Realizacja
inwestycji na
podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2004 - 2005

Powstanie nowej przepompowni
wraz z rurociągiem tłocznym
pozwoli na rozwój sieci
kanalizacyjnej w południowo–
zachodniej części miasta i gminy.
Zmniejszy w znacznym stopniu
negatywne oddziaływanie
zbiorników bezodpływowych na
prywatnych nieruchomościach,
dzięki ich likwidacji i przyłączeniu
do sieci kanalizacyjnej nowych
mieszkańców. Zwiększy szansę
pozyskania inwestorów
zewnętrznych.

700 000,00 BudŜet gminy
Dotacja WFOŚiGW
środki UE

7

2

2
Przebudowa
oczyszczalni ścieków
zadanie zmodyfikowane

3

Budowa kanalizacji
3
ściekowej i
deszczowej z
przyłączami przy
ulicach:
Hankiewicza,
Mikołaja, Kwiatowej
Cmentarnej oraz
Polnej
zadanie zmodyfikowane

Podokresy programowania w latach 2004 – 2006
Istniejąca oczyszczalnia ścieków
wymaga modernizacji z powodu
2004 - 2006
Realizacja
eksploatowania ogólnospławnego
inwestycji na
systemu kanalizacyjnego na terenie
podstawie decyzji
miasta i dowoŜenia taborem
o ustaleniu
asenizacyjnym ścieków silnie
lokalizacji
zanieczyszczonych. Technologia
inwestycji celu
powinna zapewnić: oczyszczanie
publicznego
ścieków na poziomie
obowiązujących przepisów oraz
skuteczną metodę utylizacji osadów.
Inwestycja oprócz zmniejszenia
negatywnego oddziaływania na
wody Noteci, Warty i Odry pozwoli
takŜe na stworzenie nowych miejsc
pracy i zwiększy atrakcyjność
Pakości dla inwestorów zewn.
Realizacja
inwestycji na
podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2006

Planowana długość projektowanej
sieci wynosi 1800m, a szacunkowa
ilość przyłączy 120 szt. Budowa
sieci kanalizacyjnej pozwoli
zmniejszyć negatywny wpływ
zbiorników bezodpływowych na
strefę pośredniej ochrony wód
gruntowych ujęcia przy
ul.Jankowskiej, zwiększy się
atrakcyjność tej części miasta.
Budowa sieci pozwoli na dociąŜenie
zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków

6 200 000,00 BudŜet gminy
Dotacja WFOŚiGW
środki UE

1 200 000,00 BudŜet gminy
Dotacja WFOŚiGW
Środki UE
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1
1

2
II
Lokalna
infrastruktura
drogowa

3
1
Modernizacja
nawierzchni i
chodników w ulicach
Lipowej i
Jankowskiej
nowe zadanie

2

Modernizacja ulic
1
Mikołaja,
Cmentarna,
Mogileńska
łączących drogi 251 i
255
zadanie zmodyfikowane

4

5

6

7

8

9

Realizacja
inwestycji na
podst. Decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2006

Długość drogi ok. 1200m. Remont
tego fragmentu drogi wojewódzkiej
będzie moŜliwy po montaŜu sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Modernizacja nawierzchni zwiększy
bezpieczeństwo na tej części drogi
wojewódzkiej i poprawi walory
estetyczne centrum miasta

800 000,00 BudŜet gminy
Środki UE

Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2006-2008

Długość drogi ok. 1950m.
Zasadniczym celem przedmiotowej
inwestycji jest zapewnienie
bezpiecznego ciągu
komunikacyjnego łączącego drogi
wojewódzkie 251 i 255 z
wyłączeniem centrum miasta.
Inwestycja zwiększy atrakcyjność
osiedla domków jednorodzinnych i
powoli na jego dalszą rozbudowę, a
takŜe zmniejszy uciąŜliwy hałas i
ruch komunikacyjny w centrum
miasta. Zmniejszenie ruchu
samochodowego pozytywnie
wpłynie na kondycję zabytkowej
architektury w centrum miasta.

3 137 000,00 BudŜet gminy
BudŜet państwa
Kredyt
Środki UE
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9

Podokresy programowania w latach 2007 – 2013
I. Zaopatrzenie w
wodę i rozbudowa
systemu
odprowadzania i
oczyszczania ścieków
1

Budowa
kanalizacji
ściekowej i
deszczowej z
przyłączami
przy ul.
Barcińskiej

1

Realizacja
inwestycji na
podst. Decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2007 - 2008

Realizacja
inwestycji na
podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2007 - 2008

Długość sieci 6 649 m, ilość
przyłączy 187 szt. Inwestycja ma na
celu uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej tego rejonu miasta
oraz likwidację istniejących szamb
co w znacznym stopniu ograniczy
ich negatywne oddziaływanie na
środowisko wodno-gruntowe.

3 800 000,00 BudŜet gminy
Dotacja WFOŚiGW

Planowana długość projektowanej
sieci wynosi 8000m. Obecnie
eksploatowana oczyszczalnia
ścieków jest bardzo kosztowna w
eksploatacji. Z punktu widzenia
technologicznego i ekonomicznego
korzystniejszym jest jej wyłączenie i
tłoczenie ścieków do
zmodernizowanej oczyszczalni w
Pakości. Warunki terenowe
pozwalają na ich grawitacyjny spływ
ze wschodniej części gminy Pakość.
Uzbrojenie tej części gminy w sieć
kanalizacyjną pozwoli na
pozyskiwanie inwestorów
zewnętrznych wykorzystujących
wodochłonne technologie.

3 000 000,00 BudŜet gminy
Dotacja WFOŚiGW

środki UE

zadanie
zmodyfikowane

2

Rozbudowa
2
kanalizacji
ściekowej i
deszczowej z
przyłączami we
wsi Kościelec
Budowa
przepompowni ścieków,
likwidacja
eksploatowanej
obecnie
oczyszczalni
nowe zadanie

Środki UE
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1
3

2

3
Kompleksowe
rozwiązanie
problemów
gospodarki wodno
ściekowej w oparciu
o Program
gospodarki wodno
ściekowej dla miasta
i gminy Pakość.
Rozbudowa sieci
kanalizacji
deszczowej i
ściekowej w mieście
i gminie, budowa
instalacji
podczyszczających
ścieki deszczowe
nowe zadanie

4
3

5
Realizacja
inwestycji na
podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

6
2011 - 2013

7
Eksploatowana obecnie sieć
kanalizacyjna to w większości siec
ogólnospławna, obejmująca swym
zasięgiem ok. 40% powierzchni
miasta. Rozbudowa i remonty
istniejącej sieci kanalizacyjnej
dociąŜą oczyszczalnię ścieków, a
rozdzielenie sieci deszczowej i
ściekowej pozwoli na zwiększenie
efektywności i zmniejszenie
energochłonności pracującej
oczyszczalni. Oczyszczone w
separatorach piasku i
ropopochodnych ścieki deszczowe
odprowadzane będą do rzeki Noteć.
Kompleksowe rozwiązanie
problemów w gospodarce wodno
ściekowej pozwoli na
zminimalizowane negatywnego
wpływu miasta i gminy Pakość na
wody Noteci I jeziora Mielno.
Proponowane inwestycje zwiększą
atrakcyjność Pakości w sektorze
turystyki i gospodarki, a takŜe
wpłyną na rozwój nowych miejsc
pracy w sektorze usługowym,
rolniczo spoŜywczym i
przemysłowym.

8

9

10

10 000 000,00 BudŜet gminy
Dotacja WFOŚiGW
Środki NFOŚiGW
Środki UE
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Lp

1

Nazwa działania

Działanie

Kolejność
realizacji

2

3

4

Oczekiwania i rezultaty
Etap działania z
przewidywanym
czasem
(harmonogram
realizacji)
5
6
7
Podokresy programowania w latach 2007 – 2013

Zgodność z
planem
zagospodarowani
a przestrzennego

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu

Uwagi

8

9

10

II
Lokalna
infrastruktura
drogowa
1

Budowa obwodnicy
w kierunkach
wschód –zachód i
północ-południe
zadanie zmodyfikowane

2

Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2011-2013

Długość drogi 4500m. Znaczny
wzrost natęŜenia ruchu drogowego,
szczególnie transportu pomiędzy
zakładami chemicznymi w
Janikowie i Inowrocławiu a
Bielawami oraz z kopalni kruszyw w
Wojdalu, powoduje, Ŝe budowa
obwodnicy jest inwestycją
konieczną. Zmniejszenie ruchu
samochodów cięŜarowych w
centrum miasta pozwoli na wzrost
atrakcyjności gospodarczej i
społecznej miasta, pozwoli takŜe w
pełni wykorzystać walory
środowiskowe i historyczne miasta i
gminy. Rozwój dróg wpłynie na
poprawę atrakcyjności gminy na
etapie poszukiwań inwestorów
zewnętrznych.

25 000 000,00 BudŜet gminy
BudŜet państwa
Kredyt
Środki UE
Środki Generalnej
Dyrekcji Dróg
Państwowych,
Środki Starostwa
Powiatowego w
Inowrocławiu
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1
1

2

2
III Lokalna
Infrastruktura
turystyczna i
kulturalna.

3
Pawilon sportowy

4

5
Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

6
2007 – 2008

Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2007-2008

3

Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2008-2009

4

Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2009-2010

1

zadanie zmodyfikowane

ŚcieŜka rowerowa od 2
ul. Jankowskiej w
Pakości do
miejscowości
Giebnia Ostrowo
zadanie zmodyfikowane

3

Adaptacja sali
widowiskowej przy
Ośrodku Kultury i
Turystyki w Pakości
zadanie zmodyfikowane

4

ŚcieŜka rowerowa
Pakość – Kościelec
zadanie zmodyfikowane

7
Obiekt o powierzchni 300m2
Realizacja inwestycji przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności
rekreacyjno-turystycznej gminy,
umoŜliwi mieszkańcom gminy
szerszy dostęp do imprez kulturalno
- sportowych
Długość ścieŜki ok.4000m.
Wytyczenie ścieŜek rowerowych
wpłynie na bezpieczeństwo
rowerzystów oraz przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności rekreacyjno–
turystycznej gminy.

W gminie Pakość brak jest obiektów
kulturalnych podnoszących jej
atrakcyjność. Realizacja tej
inwestycji wpłynie na
upowszechnienie kultury wśród
mieszkańców gminy poprzez
organizowanie imprez kulturalnych,
artystycznych oraz organizowanie
spotkań tematycznych. Ułatwi
wznowienie działalności kina.
Długość ścieŜki ok. 4000m.
Wytyczenie ścieŜek rowerowych
wpłynie na bezpieczeństwo
rowerzystów oraz przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności rekreacyjno–
turystycznej gminy.

8
9
400 000,00 BudŜet gminy
Środki UE

10

500 000,00 BudŜet gminy
Środki UE

1 000 000,00 BudŜet gminy
Środki UE
Umowy publiczno –
prywatne.

700 000,00 BudŜet gminy
Środki UE
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1

2

5

3
Zagospodarowanie
wyrobisk
poŜwirowych w m.
Wojdal i Mielno

4
5

zadanie zmodyfikowane

5

6

Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2011-2013

Realizacja
inwestycji na
podst. decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2007-2009

7

8

9

Zagospodarowanie wyrobisk
poprzez wydzielenie miejsc do
kąpieli, yachtingu, wędkarstwa,
tworzenie terenów dla pól
namiotowych oraz imprez
plenerowych przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności turystycznej
gminy

5 000 000,00 BudŜet gminy
Środki UE

Długość sieci 35500m, ilość
przyłączy ok.190 szt.
Doprowadzenie sieci gazowej do
terenów przeznaczonych pod
inwestycje zwiększy atrakcyjność
inwestycyjną gminy. Znacznie
poprawi się takŜe czystość powietrza
dzięki redukcji emisji szkodliwych
gazów z tzw. niskich emitorów

3 400 000,00 BudŜet gminy
Środki UE

10

Umowy publiczno –
prywatne.

IV
Kompleksowe
uzbrojenie
terenu pod
inwestycje
1

Budowa rozdzielczej 1
sieci gazowej w
miejscowości
Jankowo, Ludwiniec,
Radłowo.
zadanie zmodyfikowane

Umowy publiczno –
prywatne.
Zakład Gazowniczy.
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Plan rozwoju lokalnego gminy Dąbrowa Biskupia
Lp.

Nazwa działania

1

2

1

2

Działanie

3

Budowa
I
Zaopatrzenie w wodę i przydomowych
system odprowadzania i oczyszczalni ścieków
oczyszczania ścieków
zadanie
zmodyfikowane

Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsiach
Parchanie,
Modliborzyce,
Brudnia
Zadanie wykreślone

Kolejność
realizacji

4

I

II

Zgodność z Etap działania
z
planem
zagospodaro przewidywany
m czasem
wania
przestrzenne (harmonogra
m realizacji)
go

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
Uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

8

9

10

5

6

7

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

2005-2007

Rozwiązanie problemu odprowadzania
ścieków bytowych z gospodarstw
domowych we wsiach w których nie ma
kanalizacji sanitarnej.
WyposaŜenie w przydomowe
oczyszczalnie ścieków - 250 szt.( ok.
250 gospodarstw domowych)

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

IV- 2005
XI - 2006

Podokresy programowania w latach 2004 - 2006

Kontynuacja dalszej budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa
Biskupia Rozwiązanie problemu
odprowadzania ścieków bytowych ze
153 gospodarstw domowych. Likwidacja
130 nieszczelnych szamb

275.000,00 BudŜet gminy
550.000,00 Środki
prywatne
2.475.000,00 Środki UE
RAZEM;
3.300.000,00

Poszukiwane są
alternatywne
moŜliwości do
dotychczasowyc
h rozwiązań
uporządkowania
gospodarki
ściekowej na
terenie gminy w
tych wsiach
gdzie nie ma
kanalizacji.

1.078.000,00 BudŜet gminy
322.000,00 Środki
prywatne
4.100.000,00 Środki UE
RAZEM;
5.500.000,00
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Modernizacja
II
oczyszczalni ścieków
w Dąbrowie
Biskupiej i
przystosowanie do
przyjmowania
osadów ściekowych
z oczyszczalni
przydomowych

3

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

nowe zadanie

1

I.
Lokalna infrastruktura
drogowa

Utwardzenie drogi w
Konarach

Utwardzenie drogi
do Niemojewa

I

II

nowe zadanie

1

II.
System odprowadzania i
oczyszczania ścieków

Budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków
II etap
nowe zadanie

W związku z planowaną budową
przydomowych oczyszczalni ścieków
zachodzi potrzeba dostosowania
istniejącej oczyszczalni ścieków do
przyjmowania osadów i ścieków z
przydomowych oczyszczalni ścieków.

1.125.000,00 Środki UE
375.000,00 BudŜet gminy
RAZEM:
1.500.000,00

Zbyt mała moc
przerobowa
istniejącej
oczyszczalni
ścieków, brak
miejsc na
przyjmowanie
duŜych ilości
osadów
ściekowych.

Podokresy programowania w latach 2007- 20013

nowe zadanie

2

2006-2007

I

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

2010

Długość odcinka 800 m łączący
miejscowości Konary z Dziewą

37.500,00 BudŜet gminy
112.500,00 Środki UE
RAZEM:
150.000,00

2010-2013

Długość utwardzonego odcinka 2500 m

112.500,00 BudŜet gminy
337.500,00 Środki UE
RAZEM:
450.000,00

2008-2010

Rozwiązywanie problemów
odprowadzania ścieków bytowych z
gospodarstw domowych we wsiach, w
których nie ma kanalizacji sanitarnej.
WyposaŜenie w przydomowe
oczyszczalnie ścieków – 100 szt.

400.000,00 BudŜet gminy
1.200.000,00 Środki UE
RAZEM:
1.600.000,00
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Zestawienie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego w Gminie Rojewo
Lp

Nazwa działania

1

2

1

I.
Zaopatrzenie w wodę i
system odprowadzania i
oczyszczania ścieków

Działanie

Kolejność
realizacji

3

Budowa sieci
wodociągowej z
przyłączami w
miejscowości Osiek
Wielki
nowe zadanie

4

I

Zgodność z Etap działania
z
planem
zagospodaro przewidywany
m czasem
wania
przestrzenne (harmonogra
m realizacji)
go

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
Uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

8

9

10

5

6

7

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

IV.2005 –
VI.2005

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi
Osiek Wielki. Obecnie mieszkańcy
zaopatrują się w wodę z własnych studni
kopanych o małej wydajności. Zasilane
są one z wód znajdujących się na
niewielkiej głębokości (w pierwszej
warstwie wodonośnej). Woda podskórna
często pochodząca z opadów
atmosferycznych oraz niewłaściwa
lokalizacja studni stwarzają ciągłe
zagroŜenia związane ze skaŜeniem
bakteriologicznym. W ostatnim czasie
wystąpiły równieŜ problemy z brakiem
wody w studniach (obniŜenie się
poziomu wód gruntowych).

Podokresy programowania w latach 2007- 20013

120.000,00 BudŜet gminy
230.000,00 Środki UE
RAZEM:
350.000,00

PrzedłuŜenie
istniejącego
wodociągu w
miejscowości
Zawiszyn gm.
Rojewo
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Zestawienie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego w Gminie Złotniki Kujawskie
Lp

Nazwa działania

1

2

1

I.
Lokalna infrastruktura
drogowa

Działanie

Kolejność
realizacji

3

Przebudowa drogi
gminnej
Gniewkówiec –
Karczówka
zadanie
zmodyfikowane

4

I

Zgodność z
Etap działania
planem
z
zagospodarowa przewidywany
nia
m czasem
przestrzennego (harmonogra
m realizacji)
5

Realizacja
inwestycji na
podstawie
pozwolenia na
budowę AiB
7351-9/2/2003 z
dnia 11.09.2003

6

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
Uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

7

8

9

10

lipiec-wrzesień Zadanie te słuŜyć będą przede wszystkim
poprawie jakości techniczno-uŜytkowej dróg
2005r
a co się z tym wiąŜe podniesieniu standardu
Ŝycia mieszkańców. Z uwagi na duŜe
zaniedbania
w
zakresie
dostępności
komunikacyjnej i transportowej na obszarze
gminy, zwłaszcza w zakresie stanu
technicznego dróg, do najpilniejszych potrzeb
zaliczane
są
zadania
związane
z
powiększeniem sieci lokalnych dróg oraz ich
przystosowaniem do obecnych potrzeb.
Wykreowanie gminy i podniesienie jej
atrakcyjności
otwiera
moŜliwości
inwestowania w zakresie gospodarczym i
uzyskanie odpowiedniego stopnia czystości
środowiska przyrodniczego. Stąd teŜ istnieje
konieczność przygotowania odpowiedniej
infrastruktury technicznej, szczególnie w
zakresie budowy sieci dróg gminnych.
Rozwój infrastruktury terenów wiejskich w
gminie umoŜliwia prowadzenie działalności
i
spowoduje
turystyczno-przyrodniczej
zwiększenie podaŜy dostępnych terenów
inwestycyjnych , tym samym dając asumpt do
lokowania się firm sektora małych i średnich
przedsiębiorstw, zaspakajając w ten sposób
popyt na te tereny.
Cel projektów:
- budowa infrastruktury drogowej słuŜącej
umacnianiu potencjału rozwojowego gminy
- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy
i regionu
- maksymalizacja dochodów mieszkańców
gminy ze sprzedaŜy produktu turystycznego i
zdrowej Ŝywności oraz tworzenie nowych
miejsc pracy
- skrócenie dojazdów do sąsiednich gmin

167.006,00 BudŜet gminy
835.027,00 Środki UE
111.337,00 BudŜet państwa
RAZEM:
1.113.370,00

18

2

Przebudowa ulic
Kwiatowej i
Świerkowej w
miejscowości
Tuczno

I

brak informacji

155.502,00 BudŜet gminy
777.510,00 Środki UE
103.668,00 BudŜet państwa

lipiec-wrzesień
2005r

RAZEM:
1.036.680,00

nowe zadanie
3

Przebudowa ulic
Lipowej i Wiśniowej
w miejscowości
Tuczno
nowe zadanie
Przebudowa drogi w
Dąbrówce
Kujawskiej

4

II

II

zadanie
zmodyfikowane

5

Przebudowa ulic
StraŜackiej i
Kasztanowej w
Złotnikach
Kujawskich
zadanie
zmodyfikowane
Przebudowa drogi
powiatowej nr 2368C
Dźwierzchno –
Złotniki Kujawskie

6

zadanie
zmodyfikowane

II

I

brak informacji

235.988,00 BudŜet gminy
1.179.934,00 Środki UE
157.324,00 BudŜet państwa

lipiec-wrzesień
2006r

Realizacja
sierpieńinwestycji na
październik
2006 r.
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
czerwiecRealizacja
sierpień 2006r.
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Realizacja
lipiec-wrzesień
inwestycji na
2005r.
podstawie
pozwolenia na
budowę AiB
7351-9/9/2003 z
dnia 6.05.2003

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej
wsi, usprawnienie i skrócenie dojazdu
mieszkańców do pracy, poprawa
komfortu podróŜowania.

RAZEM:
1.573.246,00
180.000,00 BudŜet gminy
900.000,00 Środki UE
120.000,00 BudŜet państwa
RAZEM:
1.200.000,00

195.000,00 BudŜet gminy
975.000,00 Środki UE
130.000,00 BudŜet państwa
RAZEM:
1.300.000,00

153.420,00
153.421,00
204.018,00
1.530.141,00

BudŜet gminy
BudŜet powiatu
BudŜet państwa
Środki UE

RAZEM:
2.530.141,00

II.
Lokalna infrastruktura
społeczna
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1

Budowa Sali
gimnastycznej przy
Zespole Placówek
Oświatowych w
Tucznie
zadanie
zmodyfikowane

1

I.
Lokalna infrastruktura
drogowa

Przebudowa ulic
Podgórnej,
Poprzecznej,
Ustronie, RóŜanej i
Słonecznej w
Tucznie

I

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
inwestycji celu
publicznego

VI.2006 r.VIII.2007 r.

Zasadniczym celem działania z zakresu
rozwoju i modernizacji bazy oświatowej jest
zmniejszenie róŜnic pomiędzy miastem i wsią
pod względem dostępu do edukacji. Brak
odpowiedniej
infrastruktury
sportowej
ogranicza w powaŜnym stopniu sprawność
fizyczną zarówno dzieci jak i dorosłych
mieszkańców gminy. Jedną z przyczyn tego
zjawiska
jest
niedostatek
aktywności
ruchowej, które wynika m.in. z braku dostępu
do infrastruktury sportowej na odpowiednim
poziomie. Baza obiektów sportowych – ani
liczebnie ani pod względem jakości - nie
odpowiada
standardom
europejskim.
Upowszechnianie sportu jest waŜnym
elementem dbałości o stan zdrowia
społeczeństwa, dostępu obywateli (takŜe osób
niepełnosprawnych) do róŜnorodnych form
sportowej aktywności. W środowisku
wiejskim tego rodzaju przedsięwzięcia są
szczególnie
waŜne
aby
niwelować
nierówności w stanie zdrowia i sprawności
fizycznej w stosunku do mieszkańców miast.

Podokresy programowania w latach 2007- 2013
maj-wrzesień
2007

575.000,00 BudŜet gminy
1.725.000,00 Środki UE
RAZEM:
2.300.000,00

1.128.574,00

nowe zadanie
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Zestawienie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego w Gminie Kruszwica
Lp

Nazwa działania

1

2

Działanie

Kolejność
realizacji

3

4

Zgodność z Etap działania
z
planem
zagospodaro przewidywany
m czasem
wania
przestrzenne (harmonogra
m realizacji)
go
5

6

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

2004-2006

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

2005-2006

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
Uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

7

8

9

10

I.
Lokalna infrastruktura
turystyczna i kulturalna
1
Zintegrowany system
dróg rowerowych i
autokarowych
łączących zabytki i
obiekty turystyczne
Kruszwicy

I

zadanie
zmodyfikowane

2
Adaptacja budynku
na świetlicę wiejską
w Sławsku Wielkim
nowe zadanie

II

Projekt przewiduje zbudowanie ścieŜek
rowerowych (19 km), toalet i małej
architektury. Realizacja przedsięwzięcia
przyczyni się do spędzania wolnego
czasu w sposób aktywny. Budowa
pozwoli równieŜ przystosować obiekty
do osób niepełnosprawnych.
MoŜliwość współpracy z gminami
ościennymi w zakresie realizacji miejsc
wypoczynku sobotnio-niedzielnego w
zakresie moŜliwości spędzania wolnego
czasu w sposób aktywny.

Podniesienie standardu Ŝycia na wsi,
zaspokajanie potrzeb społecznych i
kulturalnych, rozwój toŜsamości
społeczności wiejskiej i zachowania
dziedzictwa kulturowego

BudŜet gminy
6 000 000,00 Środki UE

290 896,00 BudŜet gminy
Środki UE

II.
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Oświata i wychowanie
1

Kruszwicka sieć
publicznych punktów
dostępu do internetu
zadanie
zmodyfikowane
Budowa sali
gimnastycznej w
Szkole Podstawowej
nr 2

2

III

zgodna

2005

Poprawa warunków nauki języków
obcych

IV

zgodna

2005

Poprawa zdrowotności dzieci i
młodzieŜy

I

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego

2005

Poprawa komunikacji lokalnej,
dostępności do zabytków i obiektów
sportowych, utworzenie miejsc
parkingowych dla autokarów i sam.
osobowych, zintegrowanie ulic z sys.
ścieŜek rowerowych

I

j.w.

2005

Poprawa komunikacji lokalnej, poprawa
dojazdu do przedsiębiorstw i
niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, poprawa dojazdu do pkt.
czerpania wody (ochrona
przeciwpoŜarowa), zintegrowanie ulic z
sys. ścieŜek rowerowych

500 000,00 BudŜet gminy
Środki UE

Środki UE
1 200 000,00 BudŜet gminy

zadanie
zmodyfikowane

1

III.
Lokalna infrastruktura
drogowa

Przebudowa ul.
Kujawskiej i
Kolegiackiej
zadanie nowe

2

Przebudowa ul.
Portowej,
Powstańców Wlkp. I
Wodnej
zadanie nowe

1 500 000,00 BudŜet gminy
Środki UE

Środki UE
1 000 000,00 BudŜet gminy
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Zestawienie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Lp

Nazwa działania

1

2

Działanie

Kolejność
realizacji

3

4

Zgodność z Etap działania
z
planem
zagospodaro przewidywany
m czasem
wania
przestrzenne (harmonogra
m realizacji)
go
5

6

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
Uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

7

8

9

10

Podokresy programowania w latach 2004 - 2006

I.
Lokalna infrastruktura
drogowa
1

Przebudowa drogi nr
2539 C Słońsko –
Olszewice

tak

IV kw. 2004
II kw. 2005

Poprawa infrastruktury drogowej,
usprawnienie dowozu dzieci do szkoły

Ogółem: 743 000,00

ZDP
UG Inowrocław

tak

III kw. 2005

Poprawa bezpieczeństwa ruchu

Ogółem:
2 041 000,00

ZDP
UG Złotniki
UE

1

zadanie zmodyfikowane

2

Przebudowa drogi nr
2368 C
Barcin – Złotowo Złotniki Kuj. ul.
Jesionowa w
Złotnikach Kuj.

2

153 421,00 ZDP
153 421,00 UG
Złotniki
1 734 159,00 UE

zadanie zmodyfikowane

3

Przebudowa drogi nr
2548 C Rybitwy –
Janikowo
od km 0+000 do
3+380

tak
3

zadanie zmodyfikowane

Przebudowa
wiaduktu w ciągu
drogi nr 2548 C
Rybitwy – Janikowo
w m. Rybitwy

tak
3

II kw. 2005
wykonanie
dok.
projektowej
Realizacja lata
2006 do
2008
III kw. 2005
wykonanie
dok.
projektowej
Realizacja
2006

OdciąŜenie drogi wojewódzkiej nr 255,
przejęcie cięŜkiego ruchu
samochodowego, który przejeŜdŜa przez
m. Pakość, dostosowanie drogi i
obiektów mostowych do
obowiązujących obciąŜeń

Ogółem:
3 800 000,00

ZDP
UE
GM Pakość

570 000,00 ZDP
3 230 000,00 UE

Ogółem:
2 200 000,00

ZDP
UE

120 000,00 dok. ZDP
312 000,00 ZDP
1 768 000,00 UE

zadanie zmodyfikowane

23

Przebudowa mostu
drogowego w ciągu
drogi nr 2548 C
Rybitwy – Janikowo
w m. Gorzany

tak
3

Ogółem:
3 000 000,00

IV kw. 2005
wykonanie
dok.
projektowej
Realizacja
2006

ZDP
UE

130 000,00 dok. ZDP
430 000,00 ZDP
2 439 500,00 UE

nowe zadanie

4

Przebudowa
ul. Świętokrzyskiej
odcinek od ul.
Staszica do
al. Niepodległości

tak
3

III kw. 2005
wykonanie
dok.
projektowej
Realizacja
2006

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych

Ogółem:
1 267 800,00

ZDP
UE
UM Inowroclaw

52 825,00 dok. ZDP
182 246,00 ZDP
1 032 729,00 UE

nowe zadanie

Przebudowa
ul. Świętokrzyskiej
odc. ul. Poznańska
do ul. Staszyca

tak
4

nowe zadanie
5

ul. Szymborskiej
odcinek od ul.
Poznańskiej
do ul. Andrzeja

tak
4

nowe zadanie
6

Przebudowa
4
ul. Jacewskiej
odcinek ul. Działowa
do ul. Bursztynowej

tak

nowe zadanie

7

Przebudowa ciągu
ulic Kopernika –
Roosevelta –
Niepodległości
Etap I ul. Kopernika
nowe zadanie

tak
4

Ogółem:
1 011 195,00

II kw. 2006
wykonanie
dok.
projektowej
Realizacja
2007

ZDP
UE
UM Inowrocław

43 215,00 dok. ZDP
188 417,00 ZDP
822 783,00 UE

III kw. 2006
wykonanie
dok.
Projektowej
Realizacja
2007
IV kw. 2006
wykonanie
dok.
Projektowej
Realizacja
2007

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych

Ogółem: 507 840,00 ZDP
UE
21 160,00 dok. ZDP UM Inowroclaw
94 162,00 ZDP
413 678,00 UE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych

Ogółem:
2 511 840,00

I kw. 2006
wykonanie
dok.
Projektowej
Realizacja
2007

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych,

ZDP
UE
UM Inowroclaw

104 660,00 dok. ZDP
465 737,00 ZDP
2 046 103,00 UE

Ogółem:
1 924 845,00
50 000,00 dok. ZDP
331 227,00 ZDP
1 593 618,00 UE

ZDP
UE
UM Inowrocław
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II.
Ochrona dziedzictwa
kulturowego – Działanie
3.2 Obszary podlegające
restrukturyzacji

II etap rewaloryzacji
Pałacu
Mieszczańskego w
Inowrocławiu
zadanie
zmodyfikowane

I

tak

2005-2006

Realizacja niniejszego projektu związana jest
z następującymi przesłankami:
Niedostateczną promocją regionu wraz z jego
historią i dziedzictwem kulturowym,
wzbogacenie oferty turystycznej miasta,
chęcią przyciągnięcia uwagi turystów,
wzbudzenie zainteresowania historią regionu;
wzbogaceniem środków stymulujących
rozwój gospodarczy powiatu wobec
wysokiego poziomu bezrobocia w regionie.
Niniejszy projekt znajduje swoje
uzasadnienie w świetle załoŜeń Strategii
Rozwoju Województwa KujawskoPomorskiego oraz załoŜeń „Strategii Rozwoju
Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.
Projekt zakłada wykonanie: elewacji(1080
m²): roboty rozbiórkowe, rusztowanie,
izolacja pionowa, tynki renowacyjne,
sztukateria, malowanie ścian zewnętrznych,
dwóch dźwigów platformowych dla
niepełnosprawnych i toalety, wykonanie
izolacji pionowej zewnętrznych ścian
fundamentowych(160 m²), małej
architektury(1200m²) oraz dojazdu(390m²).
Dzięki projektowi nastąpi ochrona cennego
dziedzictwa kulturowego, przeniesienie
cennych zbiorów muzealnych(Literatura
Młodej Polski: Jan Kasprowicz, Stanisław
Przybyszewski) i ich ekspozycja w nowej
siedzibie muzeum. Projekt ma na celu
rewaloryzację Pałacu Mieszczańskiego(w
zakresie elewacji) oraz zagospodarowanie
otoczenia zabytkowego obiektu. Projekt jest
kompatybilny z polityką równych szans.
Niniejszy projekt realizowany będzie na
obszarze podlegającym restrukturyzacji(teren
powiatu inowrocławskiego zagroŜony jest
bezrobociem strukturalnym, o wysokim
udziale dochodów ze źródeł socjalnych).
Projekt ma przyczynić się do wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej terenu objętego
projektem oraz stworzenia nowych miejsc
pracy. Projekt obejmuje społecznoekonomiczne cele, takie jak:
rewitalizacja lokalnego obiektu
dziedzictwa kulturowego przyczyni się
do wzrostu atrakcyjności turystycznej i
inwestycyjnej miasta i powiatu; wzrostu
znaczenia kultury jako czynnika

800.250,00 Środki UE
106.700,00 BudŜet państwa
160.050,00 BudŜet powiatu
RAZEM:
1.067.000,00
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wpływającego na dywersyfikację i
zwiększenie zatrudnienia, poziom Ŝycia
mieszkańców i rozwój społecznogospodarczy;
zwiększenie dostępu miejscowej
ludności do moŜliwości stwarzanych
przez Muzeum, a takŜe uczestnictwa w
imprezach kulturalno- oświatowych;
zwiększenie ruchu turystycznego o
około 89% w stosunku do roku 2003;
korzystanie ze zwiększonego ruchu
turystycznego poprzez efekt
zatrudnieniowy(bezpośredni i pośredni), a
pośrednio takŜe spadek bezrobocia i wzrost
dochodów związany z aktywizacją
agroturystyczną i turystyczno- rekreacyjną
regionu. Realizacja projektu przyczyni się do
utrzymania dotychczasowych oraz stworzenia
dodatkowych 5 nowych miejsc pracy. Dzięki
projektowi powstaną nowe podmioty
gospodarcze. Wykonanie projektowanej
inwestycji przyniesie wymierne korzyści
przede vwszystkim dla szeroko rozumianych
beneficjentów bezpośrednich i pośrednich
projektu, tzn. dla turystów, mieszkańców
powiatu, którzy otrzymają szansę dostępu do
wysokiej klasy obiektu muzealnego,
pracownicy muzeum; punkty gastronomiczne
oraz okoliczne obiekty turystyczne(w tym
gospodarstwa agroturystyczne), które
oferować będą usługi noclegowe i rekreacyjne
dla potrzeb obsłuŜenia zwiększonego ruchu
turystycznego.

Podokresy programowania w latach 2007 - 2013
I.
Lokalna infrastruktura
drogowa
1

Przebudowa drogi nr
2558 C Janikowo –
Tupadły

tak
3

II kw. 2007
Realizacja
2008-2012

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych,

Ogółem:
11 000 000,00

ZDP
UE

ZDP
UE

200 000,00 dok. ZDP
1 620 000,00 ZDP
9 180 000,00 UE
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2

3

4

Przebudowa drogi nr
2033 C
Cierpice – Rojewo Inowrocław od km
20+193 do km
29+113

tak
3

Przebudowa ciągu
ulic Kopernika –
1
Roosevelta Niepodległości
Etap II ul. Rossevelta

tak

Przebudowa ciągu
ulic Kopernika –
Roosevelta Niepodległości
Etap III al.
Niepodległości

tak
2

II kw. 2007
Realizacja
2008-12

II kw. 2008
Realizacja
2009

II kw. 2009
Realizacja
2010

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych,

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych,

Poprawa bezpieczeństwa ruchu,
dostosowanie do obowiązujących
wymogów technicznych,

Ogółem:
9 000 000,00
200 000,00 ZDP
1 329 000,00
dok.ZDP
7 480 000,00 UE
Ogółem:
2 295 490,00
50 000,00 dok.ZDP
336 824,00 ZDP
1 908 666,00 UE
Ogółem:
6 459 900,00
50 000,00 dok. ZDP
961 485,00 ZDP
5 448 415,00 UE

ZDP
UE

ZDP
UE

ZDP
UM Inowroclaw
UE

ZDP
UM
Inowroclaw
UE

ZDP
UM Inowroclaw
UE

ZDP
UM
Inowroclaw
UE
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Zestawienie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego w gminie Inowrocław
Lp.
Nazwa projektu

1

2

Nazwa
planowanego
działania

Kolejność
realizacji

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

Etap działania z
przewidywanym
czasem
(harmonogram
realizacji)

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia

Instytucje i
podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu

Uwagi

3

4

5

6

7

8

9

10

Podokresy programowania w latach 2004-2006
1.

I.
Zaopatrzenie w wodę i
system odprowadzania i
oczyszczania ścieków

Wymiana rurociągu
wody pitnej w
Trzaskach

I

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji 2004 - 2006
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Aktualnie wieś
zaopatrywana jest w wodę
wodociągiem Ŝeliwnym i
azbestowym. Po
wymianie nastąpi
poprawa jakości wody
pitnej, zmniejszy się
awaryjność sieci,
Zwiększy się dostępność
do wody
pitnej

365.000,00 BudŜet gminy
GZK Inowrocław

2
PrzedłuŜenie sieci
Wodociągowej w
Sławęcinku o
długości ok.120 mb
3

PrzedłuŜenie sieci
Wodociągowej w
Miechowicach
o długości ok.
190 mb.

Realizacja inwestycji 2005
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Realizacja inwestycji 2004
na podstawie decyzji
O ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

10.000,00 BudŜet gminy

20.000,00 BudŜet gminy
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4

5

6

Wykonanie
kanalizacji
szczegółowej w
Łojewie i
okolicznych wsiach

Kanalizacja
ściekowa kolektor do
Pławinka

Kanalizacja
ściekowa w m.
Cieślin, Kruśliwiec,
Sójkowo,
Strzemkowo,
Gnojno,
Stefanowo

Realizacja inwestycji 2004
na podstawie decyzji
o pozwoleniu na
budowę Nr AiB
7351-3/19/04
z dnia 23.03.2004r

Realizacja inwestycji 2004
na podstawie decyzji
o pozwoleniu na
budowę Nr
AiB7351-3/72/03
z dnia 7.07.03
Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji
o pozwoleniu na
budowę Nr AiB
7351-3/74/03
z dnia 24.07.03
wpł. 17.10.03

2004-2006

Cel projektów –
uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej na
terenie gminy oraz
uzbrojenie terenu w celu
poprawy jego
atrakcyjności
inwestycyjnej i
turystycznej. W wyniku
inwestycji nastąpi
likwidacja istniejących
zbiorników
bezodpływowych i
podłączenie ich do
kanalizacji. Tereny
objęte projektami są
całkowicie
zwodociągowane dlatego
powaŜnym problemem
ochrony środowiska jest
dysproporcja pomiędzy
ilością wody dostarczanej
do gospodarstw
domowych i rolnych
a odprowadzonymi
ściekami.
Oczekiwane rezultaty
-poprawa stanu
sanitarnego gminy
poprzez wyeliminowanie
istniejących nieszczelnych
zbiorników nieczystość
-uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
-poprawa stanu czystości
wód
- zmniejszenie stopnia
zanieczyszczenia

3.481.163,1.044.349,2.436.814,-

BudŜet gminy
Środki UE

2.448.063,734.419,1.713644,-

BudŜet gminy
Środki UE

Cieślin
2.098.899,-

Kruśliwiec
473.584,142.075,331.509,Sójkowo
448.341,134.502,313.839,Strzemkow
493.210,147,963,345.247,Gnojno
721.637,216.491,505.146,Stefanowo
5.106.649,1.531.995,3.574.654,

BudŜet gminy
PWiK
w Inowrocławiu

BudŜet gminy
Środki UE
BudŜet gminy
Środki UE
BudŜet gminy
Środki UE
BudŜet gminy
Środki UE
BudŜet gminy
Środki UE
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Kanalizacja
ściekowa w m.
Popowice i Krusza
Zamkowa

7

1

II.
Lokalna infrastruktura
drogowa

Dokończenie
budowy drogi
Jacewo małe-Balin

2
Budowa drogi
osiedle Pierańskie

3

4

Jednostronny
chodnik na ul.
Powst.Wilkp.
i Szkolnej
w Jaksicach

Jednostronny
chodnik Jaksice Borkowo

Popowice
712.977,213.893,499.084,KruszaZam
696.096,208.829,487.267,-

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji 2004 - 2006
o pozwoleniu na
budowę Nr
AiB7351-3/40/03
z dnia 27.05.03

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji 2004-2005
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji 2004
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Budowa drogi to
skrócenie dojazdu o ok.10 1.341.594,km do Gniewkowa i
560.000,Wierzchosławic, a z tym
741.594,wiąŜe się zmniejszenie
40.000,emisji spalin do atmosfery
Przy drodze powstała
zwarta zabudowa
mieszkaniowa.
W wyniku budowy drogi
stworzy się mieszkańcom
moŜliwość dojazdu do
drogi wojewódzkiej

370.000,00
370.000,00

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji
2003 – 2004
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Wieś Jaksice stanowi
zwartą budowę
mieszkaniową.budowa
chodnika zwiększy
bezpieczeństwo zwłaszcza
dzieci uszęszczających do
Szkoły Podstawowej

Realizacja inwestycji 2004 – 2005
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Nastąpi wzrost
bezpieczeństwa dla ludzi, 500.000,zwiększy bezpieczeństwo 300.000,dzieci w drodze do szkoły
przy drodze krajowej

BudŜet gminy
Środki UE
BudŜet gminy
Środki UE

BudŜet gminy
Środki UE
Urząd
Marszałkowski

BudŜet gminy

70.000,- BudŜet gminy
150.000,- Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu

BudŜet gminy

30

5

6

Budowa drogi ulica
Słoneczna w
Jaksicach

Realizacja inwestycji 2004
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

SkrzyŜowanie ul.
Szosa Bydgoska z
drogami pow. i
gminnymi w
Jaksicach

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji
o ustaleniu
2003 – 2004
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Dywanik asfaltowy
Łąkocin

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji 2005 – 2006
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

7

8

9

Dywanik asfaltowy
od szkoły do posesji
p.Wróblewskiego w
Łojewie

Budowa parkingu
przy kościele w
Orłowie

Realizacja inwestycji 2005 – 2006
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Realizacja inwestycji 2004
na podstawie
zawiadomienia

Ulica jako droga
osiedlowa stanowi
równocześnie dojazd do
pól uprawnych, przez co
ruch pojazdów rolniczych
niszczy istniejącą nie
zamkniętą podbudowę
tłuczniową. Inwestycja
spowoduje polepszenie
dojazdu,
dojścia mieszkańców.
Zniwelowane zostaną
częściowo róŜnice między
miastem a wsią.
Bezkolizyjne
skrzyŜowanie
poprawi bezpieczeństwo
poruszających się po
drogach
Droga gminna
650m
Połączy drogę gminną
Od centrum wsi
Do drogi wojew. na
Włocławek
Utwardzenie ok.300 mb.i
zamknięcie podbudowy
asfaltem
Usprawni właściwe
korzystanie z drogi
rolnikom,wędkarzom
i mieszkańcom
korzystania z wód jeziora
Nastąpi poprawa
bezpieczeństwa dla
uczestników ruchu
drogowego na drodze
powiatowej

400.000,00

BudŜet gminy

900.000,300.000,600.000,-

BudŜet gminy
GDDKiA

500.000,10.000,BudŜet gminy
U.E.
U. Marszałk.
200.000,00
BudŜet gminy
Starostwo
Powiatowe
w Inowrocław

50.000,-

BudŜet gminy
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10

11

Budowa chodnika od
drogi Latkowo do
drogi Czyste
Droga powiatowa
w Orłowie

Sławęcinekposzerzenie drogi

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji 2004 – 2006
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Realizacja inwestycji 2005
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
c

12
Wykonanie 1 zatoki
na przystanku
autobusowym
w Sławęcinku
13
Budowa drogi
Słońsko-Olszewice

2006

Nastąpi wzrost
bezpieczeństwa dla ludzi
poprzez częściową
likwidację zagroŜeń
stwarzanych przez duŜą
ilość pojazdów
poruszających się
ruchliwą drogą woj.

1.000.000,-

Obecnie rozwój
100.000,Inwestycji
Budownictwa usługowego
przemysłowego i
mieszkaniowego
wymusza na gminie
dla poprawy
bezpieczeństwa
jej poszerzenie
Bezpieczne korzystanie
z komunikacji zbiorowej 50.000,autobusowej przy
ruchliwej drodze
krajowej

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji 2003 - 2005
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Droga powiatowa
łącząca dwie
miejscowości
daje skrót od drogi
Parchańskiej w kierunku
Torunia

Realizacja inwestycji 2004-2006
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Droga wojewódzka
o duŜym natęŜeniu
ruchu ,brak chodnika
po jego wybudowaniu
nastąpi poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców i dzieci
uczęszczających do SP

720.000,320.000,400.000,-

BudŜet gminy

BudŜet gminy

BudŜet gminy

BudŜet gminy
Starostwo
Powiatowe w
Inowrocławiu

14
Budowa chodnika
wzdłuŜ drogi woj. w
Tupadłach w
kierunku Kruszwicy

500.000,300.000,200.000,-

BudŜet gminy
Urz. Marsz.
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15

śalinowo- dywanik
asfaltowy
od krzyŜówki do
sołtysa p. Sibora w
Kr.Podlotowej

Realizacja inwestycji 2006
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Droga dot. terenu
zabudowy rolniczej
I produkcyjno-rolniczej
500 mb.

500.000,15.000,-

BudŜet gminy
Urz. Marsz.

16
Dywanik asfaltowy
na drodze PławinWielowieś

Realizacja inwestycji 2006
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

PrzedłuŜenie
chodnika z Kruszy
Duchownej do
Tupadeł

Realizacja inwestycji 2004
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Dywanik asfaltowy
w Kruszy Podlotowej
na odcinku od drogi
powiatowej do p.
Skowrońskiego

Realizacja inwestycji 2006
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Wykonanie chodnika
z zatoczką w
Sikorowie

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji
o ustaleniu
lokalizacji inwestycji 2004
celu publicznego

17

18

19

BudŜet gminy

Inwestycja poprawi
bezpieczeństwo
osób poruszających się
przy drodze krajowej.

Istniejąca droga o
nawierzchni ŜuŜlowej
utrudnia korzystanie z
drogi mieszkańcom.
PołoŜenie dywanika
ok.300 m poprawi
bezpieczeństwo jej
uŜytkowników i komfort
jazdy
Budowa chodnika
i zatoki autobusowej
poprawi bezpieczeństwo
na tym odcinku drogi
powiatowej
odcinek 127 mb.

200.000

BudŜet gminy

200.000,-

BudŜet gminy

60.000,-

BudŜet gminy
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1

2

III.
Baza oświatowa

IV.
Lokalna infrastruktura
turystyczna i kulturalna

2005 – 2006

Budowa sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej
w Jaksicach
I wykup gruntu pod
boisko pełno
wymiarowe

Budowa Domu
Kultury w Górze

Świetlica wiejska
dla miejscowości
Czyste

Realizacja inwestycji
na podstawie decyzji
2004- 2006
o pozwoleniu na
budowę Nr
AiB7351-3/48/03
z dnia 30.5.2003r.
Realizacja
inwestycji na
podstawie decyzji o
ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2004

Cel- zmniejszenie róŜnic 1.800.000,25.000,między miastem a wsią
pod względem dostępu do 425.000,edukacji. Brak
1.350.000,odpowiedniej
infrastruktury sportowej
ogranicza sprawność
fizyczną dzieci i
dorosłych mieszkańców
gminy.
770.000,-

BudŜet gminy
Środki UE i
MENiS

BudŜet gminy

I etap
350.000,00
IIetap
420.000,Domy kultury i
100.000,00
świetlice wiejskie są
istotnym elementem w
organizacji Ŝycia
społeczności. Przy braku
innych rozrywek
kulturalnych w rejonie
funkcjonowanie świetlic
pozwala na aktywne
spędzenie czasu wolnego
przez dzieci, młodzieŜ
.Projekt zmobilizuje
lokalną społeczność do
podejmowania wspólnych
przedsięwzięć na rzecz
poprawy warunków Ŝycia
na wsi, stworzenia
korzystnego klimatu dla
rozwoju gospodarczego,
społecznego i
kulturalnego wsi.

BudŜet gminy
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