Załącznik do uchwały nr XXXII/245 /05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z 21 lutego 2005 r.

Zestawienie zmian do Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Inowrocławskiego

W niniejszym zestawieniu ujęto propozycje zmian następujących samorządów: miasta
Inowrocławia, gminy Dąbrowa Biskupia, gminy Gniewkowo, gminy Złotniki Kujawskie oraz
Powiatu Inowrocławskiego. Pozostałe samorządy, tj. gmina Kruszwica, gmina Pakość, gmina
Rojewo oraz gmina Inowrocław nie zgłosiły swoich uwag do Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Inowrocławskiego.
Dokument dokonuje korekty w źródłach finansowania dotychczas zgłoszonych zadań
do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a takŜe prezentuje
nowe inwestycje.
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Zmiany Planu Rozwoju Lokalnego miasta Inowrocławia
Lp.

Nazwa
projektu

Nazwa
planowanego
działania

Kolejność
realizacji

Zgodność z
planem
zagospodarowa
nia
przestrzennego

Etap działania z
przewidywanym
czasem
(harmonogram
realizacji)

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady
do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we
wdraŜaniu

Uwagi

Podokresy programowania w latach 2004-2006
1

Budowa
Skate
parku w mieście
Inowrocławiu

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

I

tak

III kwartał 2005 – IV
kwartał 2005

zadanie
zmodyfikowane

2

Budowa
kompleksu
rekreacyjnego na
terenie tęŜni
solankowej w
mieście
Inowrocławiu

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

II

tak

II kw. 2005 r. – IV
kwartał 2005 r.

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.

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

891.966,84
267.590,05
535.180,10
89.196,69

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

1.348.920,00

400.175,96
800.351,91
133.392,00

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa
w wysokości

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.

W kwocie ogólnej
inwestycji nie ujęto
kosztów
niekwalifikowanych
o wartości
15.000,13zł.
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Rewitalizacja
wieŜy ciśnień i
skweru L.
Wyczółkowskiego

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

III

tak

zadanie
zmodyfikowane

4

Rewitalizacja
muru miejskiego
wraz z aranŜacją
otoczenia i
Placem

10%

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.

zadanie
zmodyfikowane

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

V

tak

2006 – 2007

1.200.000,00

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

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.
Oczekiwane rezultaty: poprawa estetyki wieŜy,
zapewnienie bezpieczeństwa.

2005
Etapy działania::
1.Prace budowlane
przy
murze
miejskim-2005r.

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.

2.570.000,00

360.000,00
120.000,00
720.000,00

771.000,00
1.542.000,00
257.000,00

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.

BudŜet gminy,
środki UE,
budŜet państwa

3

Klasztornym
zadanie
zmodyfikowane

5

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

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

VI

tak

2.Prace budowlanomontaŜowe
przy
budowie parkingu i
małej architektury2005r.
3. Remont elewacji
frontowej
Teatru2005r.
4.Prace budowlanomontaŜowe na placu
Klasztornym-2005r.

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.

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

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.
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

zadanie
zmodyfikowane

6

Sieć kanalizacji
sanitarnej na ul.
Rąbińskiej
zadanie
zmodyfikowane

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

VII

tak

2006 – 2007
Etapy działania:
1. Budowa sieci
sanitarnej

w wysokości
10%

2.000.000,00
600.000,00
1.200.000,00
200.000,00

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

910.000,00
273.000,00
546.000,00
91.000,00

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

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

Podmioty
współuczestniczące:
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o.
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7.

Budowa
sieci
wodociągowej
oraz
sieci
kanalizacji
sanitarnej
i
deszczowej wraz
z przyłączami w
ul. Świętokrzyskiej w mieście
Inowrocławiu”

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

I

tak

III kw.- I kw.2005r.
Etapy działania:
1.Prace
ziemne,
montaŜowe
i
drogowe na odcinku
od ulicy Roosevelta
do wysokości wieŜy
ciśnień- III kw.2005r.
2. Prace ziemne,
montaŜowe i
drogowe od wieŜy
ciśnień do ulicy
Studziennej- III-IV
kw.2005r.

zadanie
zmodyfikowane

ścieków do Rowu Rąbińskiego.
Przedmiotem projektu jest budowa sieci wodociągowej
oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z
przyłączami w ulicy Świętokrzyskiej w Inowrocławiu.
Inwestycja ma przede wszystkim na celu poprawę
stanu ochrony środowiska naturalnego miasta
Inowrocławia i poprawę jakości Ŝycia mieszkańców.
Budowa kanalizacji w ul. Świętokrzyskiej konieczna
jest ze względu na bardzo zły stan techniczny
istniejącego odcinka sieci oraz brak kanalizacji na
pozostałym odcinku ulicy. Konieczność budowy
kanalizacji wynika równieŜ z planowanej przez Urząd
Miasta modernizacji nawierzchni ul. Świętokrzyskiej.
Planując wymianę istniejącego kolektora uwzględnione
zostały problemy występujące na terenie całej zlewni –
konieczność wymiany kolektorów ze względu na ich
zły stan techniczny (wiek ponad 80 lat) i wykluczenie
odcinków przebiegających przez działki prywatne.

1.996.779,11

599.033,73
1.198.067,47
199.677,91

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

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

Wymiana wodociągów została podyktowana złym
stanem technicznym przewodów (wiek ok.100 lat,
liczne awarie), kompleksowym remontem ulicy oraz
koniecznością uporządkowania węzła wodociągowego
na wysokości wieŜy ciśnień.
8.

Przebudowa
Krytej Pływalni
„Delfin” w
mieście
Inowrocławiu
nowe zadanie

tak

2005-2006
I–roboty
budowlane
zewnętrzne,
II–roboty
budowlane
wewnętrzne – piwnica,
III–roboty
budowlane
wewnętrzne – parter,
IV–technologia
uzdatniania wody,
V–naprawa
niecki
basenu,
VI–zakup wyposaŜenia,
VII–roboty budowlane
zewnętrzne – elewacja i
stropodach,
VIII–naprawa dróg,
IX-zieleń

Głównym celem działania, w ramach którego
realizowana jest inwestycja, jest poprawa lokalnej
jakości infrastruktury sportowej. Przebudowa krytej
pływalni „Delfin” przyczyni się do podwyŜszenia
standardu obiektu i urządzeń sportowych, poprawę ich
dostępności,
w
szczególności
dla
osób
niepełnosprawnych, a podjęte działania wpłyną
korzystnie na integrację środowisk lokalnych poprzez
sport.
Szczegółowym celem realizacji projektu jest
dostosowanie wyposaŜenia basenu do obowiązujących
przepisów branŜowych, wykonanie kompleksowej
termomodernizacji i dostosowanie obiektu dla osób
niepełnosprawnych.
Realizacja inwestycji przyczyni się do promowania
zdrowego stylu Ŝycia oraz poprawy dostępności bazy
dla sportu masowego w mieście, słuŜącego rozwojowi
fizycznemu i aktywności sportowej mieszkańców
Inowrocławia, co pozostaje w zgodzie z celem
szczególnym Działania – Wzmocnienie lokalnej
infrastruktury sportowej w celu poprawy dostępu do
sportu społeczności lokalnych..
Do Inowrocławia jako miasta uzdrowiskowego co roku
w celach leczniczych i rekreacyjnych przyjeŜdŜa
kilkadziesiąt tysięcy osób z Polski i zagranicy. W
obiektach sanatoryjnych znajdują się zaledwie trzy
baseny, z których największy mieści maksymalnie do
20 osób. Zmodernizowana kryta pływalnia stałaby się
jedną z atrakcji rekreacyjnych dla kuracjuszy i
turystów, tym bardziej Ŝe usytuowana jest w
bezpośrednim sąsiedztwie strefy uzdrowiskowej i

4.570.260,00

1.350.942,00
450.314,00
2.701.884,00

budŜet
beneficjentów
budŜet państwa
środki UE

W kwocie ogólnej
inwestycji nie ujęto
kosztów
niekwalifikowanych
w wysokości
67.120,00 zł.
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1.

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

zadanie
zmodyfikowane

Obszary
podlegające
restrukturyzacji

VII

tak

wszystkich obiektów sanatoryjnych.
Rezultaty – zwiększenie liczby osób korzystających z
pływalni, zwiększenie liczby osób korzystających z
sali gimnastycznej, oszczędność energii cieplnej,
zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków.
Podokresy programowania w latach 2006-2007
Tematyka projektu wynika jednoznacznie ze Strategii
2006 – 2007
Rozwoju Miasta Inowrocławia na lata 2003-2013, z
Etapy działania:
1. Prace remontowe Działania mającego na celu zwiększenie znaczenia
na sali teatralnej - Inowrocławia jako istotnego kujawskiego ośrodka
kulturalnego. Zadania przyjęte do realizacji w tym
2006 r.
2. Prace remontowe zakresie będą prowadziły do zapewnienia warunków
w
pozostałej dla popularyzacji dziedzictwa historycznego i
części budynku – kulturowego Inowrocławia w zróŜnicowanych i
atrakcyjnych formach, podtrzymywanie i umacnianie
2006r.
3. Remont elewacji, lokalnej świadomości historycznej i wykreowanie
blacharka
i wizerunku miasta w kraju i za granicą poprzez m.in.
docieplenie Teatru modernizację miejskich placówek kultury.
i IDK – 2007 r.
4. Zagospodarowanie Oczekiwane rezultaty: zapewnienie bezpieczeństwa,
otoczenia – 2007 poprawa komfortu widowni, nowoczesne wyposaŜenie.
r.

1.170.000,00
351.000,00
702.000,00
117.000,00

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

Podmioty
współuczestniczące:
Inowrocławski Dom
Kultury

6

Zmiany Planu Rozwoju Lokalnego gminy Dąbrowa Biskupia
Lp.

Nazwa działania

1

2

1

I.
Zaopatrzenie w wodę i
system odprowadzania i
oczyszczania ścieków
1)
projekt - zadanie
inwestycyjne
Dz. 3.1

Działanie

Kolejność
realizacji

3

4

Rozbudowa ujęcia wody i
stacji uzdatniania wody w
Dąbrowie Biskupiej oraz
sieci wodociągowej we
wsiach: Dąbrowa Biskupia,
Wonorze, Bąkowo,
Głojkowo, Konary

I

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

6

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

7

8

9

10

Podokresy programowania w latach 2004 - 2006

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2004 - 2005

Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi.
aktualnie funkcjonujący układ zasilania w wodę
gminy Dąbrowa Biskupia charakteryzuje się przede
wszystkim róŜnymi systemami pompowania wody
do sieci wodociągowej. jedynie stacja uzdatniania
wody w Parchaniu charakteryzuje się
dwustopniowym systemem pompowania i jej
retencjonowaniem w zbiornikach o pojemności
200m3. System ten pozwala na niezakłócone
podawanie większej ilości wody podczas
chwilowych duŜych rozbiorów) bez spadków
ciśnienia wody. Niestety ten system charakteryzuje
się układem sterowania hydroforowym, którego
podstawową wadą jest praca na bazie róŜnicy
ciśnień.
Zaprojektowany nowy układ pompowy w Dąbrowie
Biskupiej i Parchniu pozwoli podawać wodę o
stałym ciśnieniu bez względu na ilość jej pobierania
w jednostce czasu do wartości max poboru 100m3/h.
Układ pompowy zostaje wysterowany w funkcji
ciśnienia wody. Wszystkie pompy sterowane będą
przetwornicami napięciowo - częstotliwościowymi
zapewniającymi elastyczną pracę stałego układu
oraz duŜe oszczędności. Konieczna jest rozbudowa
układu sieci wodociagowej w Wonorzu, Dąbrowie
B., Bąkowie, Głojkowie i Konarach
W wyniku podjętych działań dwie hydrofornie nie
rentowne zostaną wycofane z eksploatacji

206.100,00
618.300,00
1236.600,00
RAZEM:
2.061.000,00

BudŜet państwa
BudŜet gminy
Środki UE

W obecnym układzie spadki
hydrauliczne na sieci
magistralnej nie połączonej
wzajemnie powodują
występowanie duŜych róŜnic
ciśnień w poszczególnych
punktach. Przewody takie
wymagają duŜych średnic. W
razie awarii duŜa liczba
mieszkańców pozbawiona
jest wody
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Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków

Rozbudowa - Modernizacja
oczyszczalni ścieków w
Dąbrowie Biskupiej

2.

I

II

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2005
- 2007

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2006 - 2007

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2005
odcinek
Modliborzyce,
Rejna

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2005
2006

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)

770.000,00
550.000,00
1.980.000,00

BudŜet gminy
Środki prywatne
Środki UE

RAZEM; 3.300.000,00

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

900.000,00
600.000,00

Środki UE
BudŜet gminy

RAZEM: 1.500.000,00

Poszukiwane są alternatywne
moŜliwości do
dotychczasowych rozwiązań
uporządkowania gospodarki
ściekowej na terenie gminy
w tych wsiach gdzie nie ma
kanalizacji.
Zbyt mała moc przerobowa
istniejącej oczyszczalni
ścieków Brak miejsc na
przyjmowanie duŜych ilości
osadów ściekowych,

II.
Lokalna infrastruktura
drogowa
Remont drogi powiatowej
Modliborzyce, Pieranie

Remont drogi gminnej w
Nowym Dworze

I
Odcinek długości
1,2 km
Modliborzyce,
Rejna

II
Odcinek dł.
2,0 km

W wyniku realizacji projektu nastąpi połączenie
dróg –wojewódzkiej w Pieraniu oraz powiatowej w
Modliborzycach co w dalszej perspektywie ułatwi
dojazd do osrodków przemysłowych i kulturalnych
takich jak Toruń, Bydgoszcz,
Gniewkowo,Inowrocław.
Polepszy się oraz skróci dojazd rolników do
zakładów przetwórstwa roślin w
Wierzchosławicach,Gniewkowie,Radziejowie,przetwórstwa mięsa w Radojewicach
W wyniku remontu drogi nastąpi połączenie drogi
gminnej z drogą wojewódzką w Radojewicach oraz
drogą powiatową w Rejnie.
Stworzy się moŜliwość mieszkańcom przyległych
miejscowości dojazdu do pracy ,szkoły i ośrodków
kultury w innych miastach . Zniwelowane częściowo
zostaną róŜnice między wsią a miastem.
Miejscowości Radojewice i Nowy Dwór to okolice z
pręŜnie rozwijającym się ruchem turystycznym, stąd
konieczność poprawienia dróg dojazdowych w celu
przeprowadzania bezkolizyjnego transportu. Trasa
Radojwice - Nowy Dwór jest ciekawym obiektem
krajobrazowym zwłaszcza odcinek leśny, który w
przyszłości moŜe być włączony w planowaną
infrastrukturę turystyczną i zagospodarowany jako
ścieŜki oraz szlaki rowerowe.

120.000,00 BudŜet gminy
BudŜet powiatu
180.000,00
RAZEM;

300.000,00

120.000,00
180.000,00
RAZEM

Środki UE

BudŜet gminy
Środki UE

300.000,00
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Budowa dywanika w
Dziewie

Budowa dywanika w
Konarach

I

I

Budowa ulic Spacerowej,
Leśnej, Budowlanej i
Słonecznej w Dąbrowie
Biskupiej

II

Budowa drogi w
Zagajewiczkach - kolonia

II

Budowa chodnika w
Radojewicach

Budowa Chodnika w Woli
Stanomińskiej

II

II

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
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

2005 - 2006

2005 - 2006

2005 - 2006

2006 - 2007

2006

2006

Poprawa infrastrukrury komunikacyjnej wsi
Utwardzonego odcinka dł. ok. 1200m usprawnienie
polepszenie dojazdu mieszkańców do biur, zakładów
pracy , przetwórstwa płodów rolnych

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej wsi, dł.
Utwardzonego odcinka ok. 1200m , usprawnienie
polepszenie dojazdu mieszkańców do biur, zakładów
pracy , przetwórstwa płodów rolnych

Poprawa stanu i rozbudowa dróg.
Zniwelowanie róŜnic między wsią a miastem.
Poprawa wizerunku centralnej wsi gminnej;
polepszenie warunków mieszkaniowych pręŜnie
rozwijających się osiedli mieszkaniowych

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej wsi
Utwardzonego odcinka dł. ok. 1700 m usprawnienie
polepszenie dojazdu mieszkańców do biur, zakładów
pracy , przetwórstwa płodów rolnych

Długość utwardzonego odcinka 400m. nastąpi
wzrost bezpieczeństwa dla ludzi poprzez częściową
likwidację zagroŜeń stworzonych przez duŜą ilość
pojazdów poruszających się ruchliwą drogą
wojewódzką

Wieś Wola Stanomińska stanowi zwarta zabudowę
mieszkaniową . zamieszkuje w niej duŜa liczba
młodzieŜy . Budowa Chodnika zwiększy
bezpieczeństwo mieszkańców

120.000,00 Środki UE
80.000,00 BudŜet gminy
RAZEM:

200.000,00

RAZEM:

120.000,00 Środki UE
80.000,00 BudŜet gminy
200.000,00

RAZEM:

300.000,00
450.000,00
750.000,00

150.000,00
100.000,00
RAZEM:

BudŜet gminy
Środki UE

Koniecznośc odwodnienia
osiedla. Problemem jest
zaangaŜowanie bardzo
duŜych środków

Środki UE
BudŜet gminy

250.000,00

RAZEM:

28.000,00 BudŜet gminy
42.000,00 Środki UE
70.000,00

RAZEM:

24.000,00 BudŜet gminy
36.000,00 Środki UE
60.000,00
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Budowa drogi gminnej
Mleczkowo - Wilkostowo

Utwardzenie drogi w
Radojewicach I i II kolonia

II

I

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2006 - 2008

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2006 - 2007

Mleczkowo - Wilkostowo - dł. 1365m

90.000,00
135.000,00
RAZEM:

225.000,00

93.570,00 Środki UE
62.380,00 BudŜet gminy

Kolonia I ok. 600m,

RAZEM:

155.950,00

100.000,00
150.000,00

kolonia II ok. 1500m

Nastąpi poprawa infrastruktury komunikacyjnej wsi,
usprawnienie i polepszenie dojazdu mieszkańców do
biur, zakładów pracy, zakładów przetwórstwa
płodów rolnych

BudŜet gminy
Środki UE

RAZEM:

BudŜet gminy
Środki UE

250.000,00
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3.

III.
Gospodarka odpadami
Wprowadzenie systemu
segregacji odpadami

Dostosowanie wysypiska
do przepisów UE

4.

I

II

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2005/2006

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2005

Eksploatacja składowiska planowana jest do 2010
roku. Obecnie procent wypełnienia składowiska
wynosi 38% całkowitej pojemności dla I etapu
Wprowadzenie systemu segregacji odpadów
przedłuŜy "Ŝywotność" wysypiska być moŜe o kilka
lat. Konieczne staje się wprowadzenie systemu
selektywnej zbiórki odpadów oraz uzupełniającej na
składowisku. Segregacja powinna objąć części
odpadów (np. szkło, plastiki, złom, opony itp.), które
po wysegregowaniu ich z ogólnej masy byłyby
kierowane ich do recyklingu

80.000,00 BudŜet gminy
120.000,00 Środki UE
RAZEM;

200.000,00

WdraŜanie zbiórki i segregacji śmieci z terenu Gminy
Budowa systemu odgazowywania złoŜa
składowanych odpadów. Instalację odgazowująca
mogą stanowić studnie wykonane z preferowanych
kręgów betonowych wypełnionych Ŝwirem.
Doprowadzenie do bezpiecznego postępowania z
osadami z oczyszczalni ścieków, które obecnie są
składowane na wysypisku, a mogły by być uŜywane
w systemie nawoŜenia
Przystosowanie istniejących składowisk do
gromadzenia wyselekcjonowanych surowców
wtórnych oraz wyposaŜenie w urządzenia do
przerobu odpadów
Konieczność segregacji u źródła na frakcje:
makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, złom i inne
odpady - w zabudowie rozproszonej konieczne jest
wyposaŜenie w worki foliowe objętość

80.000,00 BudŜet gminy
120.000,00 Środki UE
RAZEM;

200.000,00

IV.
Kompleksowe
zagospodarowanie
terenów dla celów
inwestycyjnych
Dz. 3.1

Przygotowanie terenów
pod inwestycje

I

Realizacja
inwestycji
zgodnie z
planem
miejscowego
zagospodarowani
a lokalnego

2005 - 2006
Przygotowanie terenu pod budownictwo
mieszkaniowe we wsi Dąbrowa Biskupia obszar 5
ha

80.000,00 BudŜet gminy
120.000,00 Środki UE
RAZEM;

200.000,00
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5.

Realizacja
inwestycji
zgodnie z
planem
miejscowego
zagospodarowani
a lokalnego

2005 - 2006

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2004 - 2005

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2006 - 2007

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2005 - 2006

Przygotowanie terenu pod inwestycje produkcyjno usługowe

40.000,00 BudŜet gminy
60.000,00 Środki UE
RAZEM; 100.000,00

V.
Lokalna infrastruktura
turystyczna i kulturalna
Remont kompleksu
rekreacyjno - sportowego
w Dąbrowie Biskupiej

Remont placu przy
obelisku gen. Sikorskiego
w m. Parchanie

Remont i wyposaŜenie
boisk sportowych w
miejscowościach:
Parchanie, Ośniszczewko,
Pieranie, Dąbrowa
Biskupia

I

I

II

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju
imprez sportowych, spędzania wolnego czasu w
sposób aktywny. Remont w/w kompleksu pozwoli
na rozwój nowych dyscyplin sportowych jak tenis
ziemny czy siatkówka do uprawiania których
brakowało przystosowanych obiektów. Rozbudowa
kompleksu rekreacyjnego pozwoli równieŜ
przystosować ten obiekt do osób
niepełnosprawnych: rozbiórce ulegną obrzeŜa
betonowe - obramowanie placu, miejsca parkingowe
przewidziano przy budynku oraz na przeciwko
wejścia głównego. Jako najbliŜej połoŜone wejścia
projektuje się stanowisko dla osób
niepełnosprawnych.
MoŜliwość współpracy z gminami ościennymi w
zakresie realizacji miejsc wypoczynku sobotnioniedzielnego w zakresie moŜliwości spędzania
wolnego czasu w sposób aktywny.

103.823,152
155.734,728
RAZEM;

BudŜet gminy
Środki UE

259.557,88

Decyzja z dnia
31.12.2002.
Znak:7331-55/02,
ustalająca warunki
zabudowy i
zagospodarowania
terenu dla inwestycji
polegającej na
remoncie kompleksu
rekreacyjnosportowego w
Dąbrowie Biskupiej,
Decyzja nr 1/2003
znak A i B 7351-1 /1
/2003 zatwierdzająca
projekt budowlany i
zezwalająca Urzędowi
Gminy w Dąbrowie
Biskupiej na remont
w/w kompleksu

Organizowanie przez Towarzystwa Przyjaciół gen.
Sikorskiego oraz przez gminę corocznych
uroczystości zw. z obchodami rocznic i pamięci
Wielkiego Polaka
12.000,00 BudŜet gminy
18.000,00 Środki UE
RAZEM;
Inwestycja ta polepszy funkcjonowanie zarówno
placówek szkolnych, gdyŜ w większości są to
obiekty naleŜące do szkół, a przede wszystkim
pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego przez
młodzieŜ z terenu naszej gminy. Nastąpi
promowanie zdrowego sposobu Ŝycia.

30.000,00
60.000,00 Środki UE
40.000,00 BudŜet gminy

RAZEM:

Brak zaplecza
sportowego

100.000,00
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6.

VI. Lokalna
infrastruktura społeczna
1. Wymiana kotła CO
węglowego na olejowe

Remont i wyposaŜenie
boisk sportowych w
miejscowościach:
Wonorze, Bąkowo,
Konary, Wola
Stanomińska, Stanomin

II

Modernizacja kotłowni
opalanej węglem na
kotłownię opalaną olejem
opałowym w Ośrodku
Zdrowia w Dąbrowie
Biskupiej

I

Modernizacja kotłowni
opalanej węglem na
kotłownię opalaną olejem
opałowym w Ośrodku
Zdrowia w Parchaniu

II

Modernizacja kotłowni
opalanej węglem na
kotłownię opalaną olejem
opałowym w Ośrodku
Zdrowia w Radojewicach

II

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

Realizacja
inwestycji na
podstawie
pozwolenia na
budowę

2006 - 2007

V.2006 - IX.2006

Realizacja
inwestycji na
podstawie
pozwolenia na
budowę

V.2006 - IX.2006

Realizacja
inwestycji na
podstawie
pozwolenia na
budowę

2006 - 2007

Inwestycja ta polepszy funkcjonowanie zarówno
placówek szkolnych, gdyŜ w większości są to
obiekty naleŜące do szkół, a przede wszystkim
pozwoli na aktywne spędzanie czasu wolnego przez
młodzieŜ z terenu naszej gminy. Nastąpi
promowanie zdrowego sposobu Ŝycia.

Technologia kotłowni opalanej olejem opałowym
pozwoli na pełne wykorzystanie sprawności cieplnej
kotła oraz kaloryczności oleju opałowego, który
wielokrotnie przewyŜsza kaloryczność węgla nie
powodując jednocześnie zanieczyszczenia atmosfery
jak spalanie węgla. Technologia ta będzie przyjazna
środowisku, ekonomiczna w utrzymaniu i
bezobsługowa. Przewiduje się uzyskanie efektu
ekologicznego na dzień 30.10.2004 -rozpoczęcie
sezonu grzewczego

Istniejąca kotłownia jest wyposaŜona w kocioł
stalowy opalany węglem kamiennym, jest to
technologia przestarzała, o niskiej sprawności
technicznej, nie posiadająca Ŝadnych urządzeń
chroniących środowisko. Zmiana tej technologii na
opalaną olejem opałowym pozwoli na pełne
wykorzystanie sprawności cieplnej kotła oraz
kaloryczności oleju opałowego, który wielokrotnie
przewyŜsza kaloryczność węgla nie powodując
jednocześnie zanieczyszczenia atmosfery

Istniejąca kotłownia jest wyposaŜona w kocioł
stalowy opalany węglem kamiennym, jest to
technologia przestarzała, o niskiej sprawności
technicznej, nie posiadająca Ŝadnych urządzeń
chroniących środowisko. Zmiana tej technologii na
opalaną olejem opałowym pozwoli na pełne
wykorzystanie sprawności cieplnej kotła oraz
kaloryczności oleju opałowego, który wielokrotnie
przewyŜsza kaloryczność węgla nie powodując
jednocześnie zanieczyszczenia atmosfery

RAZEM:

60.000,00 Środki UE
40.000,00 BudŜet gminy
100.000,00

Brak zaplecza
sportowego

47.354,40 Środki UE
31.569,60 BudŜet gminy
RAZEM:

78.924,00

57510,60
38340,40
RAZEM:

Środki UE
BudŜet gminy

95.851,00

42.000,00 Środki UE
28.000,00 BudŜet gminy
RAZEM:

70.000,00
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Poprawa stanu sanitarnego
w ośrodkach zdrowia w
Parchaniu, Radojewicach,
Dąbrowie Biskupiej.
Przystosowanie Ośrodków
Zdrowia do osób
niepełnosprawnych

I

2005 - 2006

Przystosowanie podjazdów i wejść do moŜliwości
osób niepełnosprawnych, podjazdy do wózków
inwalidzkich, barierki. Inwestycja będzie
trzyetapowa i obejmie Ośrodki Zdrowia w:
Dąbrowie Biskupiej

RAZEM:

32.000,00 BudŜet gminy
48.000,00 Środki UE
80.000,00

RAZEM:

28.000,00 BudŜet gminy
42.000,00 Środki UE
70.000,00

RAZEM:

40.000,00 BudŜet gminy
60.000,00 Środki UE
100.000,00

Radojweicach

Parchaniu

VI. Oświata i
wychowanie

I
Wymiana okien w Zespole
Szkół w Dąbrowie
Biskupiej

2005 - 2006

60.000,00 BudŜet gminy
90.000,00 Środki UE
RAZEM;

150.000,00
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Lp

Nazwa działania

1

2

1

I.
Lokalna infrastruktura
drogowa

Działanie

Kolejność
realizacji

3

Remont drogi w Brudni

Utwardzenie drogi w
Zagajewicach

Utwardzenie drogi w
Chlewiskach

2

4

I

I

II

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

6

7

8

9

10

2007

Remont nawierzchni drogi będzie kontynuacją
remontu drogi Modliborzyce - Brudnia długości ok.
2km. Nastąpi poprawa infrastruktury komunalnej
wsi, usprawnienie polepszenie dojazdu
mieszkańców do biur, zakładów pracy ,
przetwórstwa płodów rolnych

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

Podokresy programowania w latach 2007- 2008
Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego
Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2007 - 2008

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2008

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2007 - 2008

Długość utwardzonego odcinka 450m. po
utwardzeniu nawierzchni nastąpi połączenie dwóch
odcinków drogi w sąsiadujących ze sobą gminach
Dąbrowa Biskupia i Gniewkowo. Droga ta jest
bardzo uczęszczana ze względu na bliskość
zakładów przetwórczych w Gniewkowie i
Wierzchosławicach

18.000,00 Środki UE
12.000,00 BudŜet gminy
RAZEM:

30.000,00

RAZEM:

24.000,00 BudŜet gminy
36.000,00 Środki UE
60.000,00

RAZEM:

40.000,00 BudŜet gminy
60.000,00 Środki UE
100.000,00

Długość utwardzonego odcinka 500m do cmentarza

II.
Lokalna infrastruktura
turystyczna i kulturalna
Szlaki rowerowe
Niemojewo - Nowy Dwór

I

Popularyzacja terenów rekreacyjno - sportowo krajobrazowych na obszarze gminy Dąbrowa
Biskupia Ośrodki Radojewice i Nowy Dwór to
okolice z pręŜnie rozwijającym się ruchem
turystycznym,.

60.000,00 Środki UE
40.000,00 BudŜet gminy
RAZEM:

Brak miejsc do
czynnej rekreacji

100.000,00
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WyposaŜenie świetlic
wiejskich: Stanomin,
Dąbrowa Biskupia,
Mleczkowo, Wonorze,
Konary, Przybysław

Wspieranie zespołu
folklorystycznego

Lp

Nazwa działania

1

2

1

I.
Lokalna infrastruktura
drogowa

Działanie

II

II

Kolejność
realizacji

3

Utwardzenie drogi w
Konarach

Utwardzenie drogi do
Niemojewa

2007 - 2008

4

I

II

2007

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

6

Świetlice wiejskie są istotnym elementem w
organizacji Ŝycia społeczności. Przy braku innych
rozrywek kulturalnych w regionie funkcjonowanie
świetlic pozwala na aktywne spoŜytkowanie czasu
wolnego przez dzieci i młodzieŜ, dostarczając
większości jedynej moŜliwości obcowania z
internetem, czy np. zaznajomienia się z technikami
fotografii i wieloma innymi dziedzinami.
WyposaŜenie świetlic w odpowiedni sprzęt
WyposaŜenie zespołu we właściwy sprzęt
muzyczny, zamówienie nowych strojów pozwoli na
wypromowanie samego zespołu muzycznego, a
przede wszystkich na propagowanie kultury
regionalnej zarówno w całym kraju jak równieŜ w
krajach UE.

2010

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

2010 - 2013

RAZEM:

140.000,00

30.000,00 Środki UE
20.000,00 BudŜet gminy
RAZEM:

50.000,00

Konieczność
promowania
kultury naszego
regionu

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia

Instytucje i
podmioty
uczestniczące
we wdraŜaniu

Uwagi

7

8

9

10

Podokresy programowania w latach 2008- 2013
Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

84.000,00 Środki UE
56.000,00 BudŜet gminy

RAZEM:

60.000,00 BudŜet gminy
90.000,00 Środki UE
150.000,00

RAZEM:

180.000,00
270.000,00
450.000,00

Długość odcinka 800m łączący miejscowości
Konary z Dziewą

Długość utwardzonego odcinka 2500m.

BudŜet gminy
Środki UE
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2

II.
System odprowadzania i
oczyszczania ścieków

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków II
etap

I

Realizacja
inwestycji na
podstawie
decyzji o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu
publicznego

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.

960.000,00
640.000,00
RAZEM:

Środki UE
BudŜet gminy

1.600.000,00
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Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego gminy 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

Oczekiwania i rezultaty

Nakłady do
poniesienia
w zł

Instytucje i
podmioty
uczestniczące we
wdraŜaniu

Uwagi

6

7

8

9

10

sierpień 2005czerwiec 2006

Zadanie te słuŜyć będą przede wszystkim
poprawie jakości techniczno-uŜytkowej dróg
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

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

383.229,03 BudŜet gminy
766.458,05 Środki UE
127.743,01 BudŜet państwa
RAZEM:
1.277.430,09
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2

Przebudowa ulic
Kwiatowej i
Świerkowej w
miejscowości
Tuczno

I

brak informacji

322.500,00 BudŜet gminy
645.000,00 Środki UE
107.500,00 BudŜet państwa

sierpień 2005czerwiec 2006

RAZEM:
1.075.000,00

nowe zadanie

Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Gniewkowo
Lp

Nazwa działania

1

2

Działanie

Kolejność
realizacji

3

4

Sieć kanalizacyjna –
budowa kanalizacji
sanitarnej
KaczkowoGniewkowo

1

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

2005

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

III.
Rozwój Lokalny
1

zadanie
zmodyfikowane

Rozwiązanie problemu odprowadzania i
oczyszczania ścieków bytowych z
gospodarstw domowych na oczyszczalnie
ścieków zlokalizowanej w miejscowości
Gniewkowo. I etap kanalizacji gminy

4.200.000,00
2.520.000,00 Fundusze UE
1.260.000,00 Środki własne
420.000,00 BudŜet państwa
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Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
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
powiatowej nr 2368
C DźwierzchnoZłotniki Kuj.( ul.
Jesionowa w
Złotnikach Kuj).
zadanie zmodyfikowane

tak
2

Sierpień- Poprawa bezpieczeństwa ruchu
Listopad
2005r.

Ogółem:
2 309.433,01
346.415,00 UG Złotnikipodmiot
współuczestniczą
cy
346.414,90 Powiat
230.943,30 BudŜet państwa
1.385.659,81 UE
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