
Z A Ł O Ż E N I A 

 

Planowanych zadań inwestycyjnych 

oraz zakupów inwestycyjnych 

na 2019 rok. 
 

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 

do  budżetu gminy na 2019 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą: 
 

I. Zadania inwestycyjne  

 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej 

na terenie gminy Radzyń Chełmiński oraz budowa zbiornika retencyjnego wody 

przy SUW Mazanki. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 1 420 720,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 603 374,00zł, środkami pochodzącymi z umorzenia 

pożyczki z WFOŚiGW  w Toruniu w wysokości 108 250,00zł oraz środkami 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 709 096,00zł, na operacje typu „Gospodarka 

wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                       

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,    

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

   

2. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy 

 

3. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041650C w miejscowości  Rywałd, 

dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej 

emulsją  i grysami. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 280 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 250 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu 

województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów                     

z produkcji rolnej  w wysokości 30 000,00zł. 

 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego (schodów), 

działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: ul. Widokowa – ul. Sady. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  12 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

5. Dokończenie przebudowy drogi gminnej nr 041619C w miejscowości Zielnowo 

(Drejsza). 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  150 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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6. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej                            

nr 041615C w miejscowości Mazanki. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  170 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej                                

nr 041614C w miejscowości Wymysłowo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  120 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

8. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka 

nr 91 w miejscowości Rywałd. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  122 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

9. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka 

nr 224/3 w miejscowości Rywałd. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  180 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

10. Aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej                               

nr 041633C w miejscowości Czeczewo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  170 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

11. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 37 w miejscowości Czeczewo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  90 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

12. Przebudowa drogi gminnej nr 041654C w miejscowości Gołębiewo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  260 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

13. Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  200 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

14. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej                            

nr 041605C w miejscowości Szumiłowo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  110 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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15. Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej, działka 

nr 110 w miejscowości Radzyń Wybudowanie. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  150 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

16. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu komunikacyjnego 

wraz z parkingiem łączącym ulicę Piłsudskiego, Ogniową, Trynka i Jana Pawła II. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  22 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

17. Opracowanie projektu organizacji ruchu, aktualizacja kosztorysu na budowę 

ścieżki rowerowej w miejscowości Gołębiewo, gmina Radzyń Chełmiński, odcinek 

D. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  3 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

18. Aktualizacja kosztorysu i przebudowa drogi gminnej nr 041618C w Radzyniu 

Wsi. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  50 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

19. Zakup wraz z montażem kotła c.o. - 250 KW dla potrzeb kotłowni ul. Fijewo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  55 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

20. Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy linii ciepłowniczej 

centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody w Radzyniu Chełmińskim przy ul. 

Fijewo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  7 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

21. Zakup serwera oraz przebudowa systemu oprogramowania dla potrzeb UMiG. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  27 818,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

22. Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół w Radzyniu 

Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  120 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

23. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa urządzeń                                    

w przepompowni ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  80 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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24. Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz opracowanie Studium 

Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego 

budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku 

na świetlicę środowiskową - etap I". 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  12 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

25. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej                      

w miejscowości Dębieniec. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  6 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

26. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Przebudowa świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Czeczewo, gmina Radzyń Chełmiński". 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  10 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

27. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa                            

z przebudową istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 

techniczną w miejscowości Zielnowo". 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  10 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

28. Budowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Gawłowice. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  35 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

29. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): 

zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VI. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 360 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości  70 000,00zł oraz dotacją celową ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 

państwa  w wysokości 290 000,00zł. 

 

30. Rozbudowa letniego amfiteatru poprzez budowę przyłącza elektrycznego wraz 

z instalacją odgromową w parku rekreacji , sportu i wypoczynku w Radzyniu 

Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  10 500,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

31. Rozbudowa placów zabaw na terenie miasta Radzyń Chełmiński. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  44 182,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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II. Zakupy inwestycyjne 

 

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 100 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 29 616,36zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 4 442,45zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: II Cyfrowy Region, Działanie 2.1 

Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w wysokości 25 173,91zł. 

 

3. Zakup zestawu dyskusyjnego z kolumną wspomagającą dla potrzeb Rady 

Miejskiej. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  20 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

4. Zakup samochodu strażackiego lekkiego dla potrzeb OSP Rywałd. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  100 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

5. Zakup nagłośnienia hali sportowej w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  52 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

6. Zakup nagłośnienia letniego amfiteatru w parku rekreacji, sportu i wypoczynku 

w Radzyniu Chełmińskim. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  72 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 


