
Z A Ł O Ż E N I A 

 

Planowanych zadań inwestycyjnych 

oraz zakupów inwestycyjnych 

na 2021 rok. 
 

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 

do projektu budżetu gminy na 2021 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych 

dotyczą: 
 

 

I. Zadania inwestycyjne  

 

 

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą  74 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

2. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń 

Chełmiński - Zakrzewo 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

3. Przebudowa dróg ciągu komunikacyjnego wraz z parkingiem łączącym ulicę 

Piłsudskiego – nr drogi 041805C od km 0+000 do km 0+203, Ogniową – nr drogi 

041807C od km 0+000 do km 0+084 i Jana Pawła II – nr drogi 041804C od km 

0+000 do km 0+072 w Radzyniu Chełmińskim 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  713 444,23zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 463 444,23zł oraz planowaną dotacją na podstawie 

złożonego wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 250 000,00zł. 

 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ciągu pieszego (schodów), 

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

Planowane nakłady finansowe wyniosą  33 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy.  

 

5. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041627C w miejscowości 

Zielnowo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo 

utrwalonej emulsją i grysami 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 250 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 175 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu 

województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów                     

z produkcji rolnej  w wysokości 75 000,00zł. 
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6. Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd na terenie gminy Radzyń 

Chełmiński: odcinek D 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 750 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 132 821,49zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 617 178,51zł, Oś 

priorytetowa 3 – Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, 

Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych. 

 

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika                                 

w Rywałdzie  

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

własnymi gminy. 

 

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej                         

nr 041614C w miejscowości Czeczewo 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  8 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

9. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej                            

w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 0004 Gołębiewo 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  160 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej                              

nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie  

Planowane nakłady finansowe wyniosą  8 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

11. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej                           

nr 041609C w miejscowości Stara Ruda (do skrzyżowania) 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  73 500,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej                   

ul. Fijewo 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  8 500,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

13. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej                            

w miejscowości Zakrzewo – działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo  

Planowane nakłady finansowe wyniosą  263 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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14. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej nr 

041613C w miejscowości Mazanki. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  310 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

15. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę, przebudowę budynku Urzędu 

Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 

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

własnymi gminy. 

 

16. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej                          

w miejscowości Zakrzewo – działki nr 56 i 55 obręb 0013 Zakrzewo. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  13 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

17. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej                           

w miejscowości Nowy Dwór – działka nr 18 obręb 0008 Nowy Dwór. 

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

własnymi gminy. 

 

18. Zakup wraz z montażem elementów zewnętrznego Ogrodu zmysłów dla dzieci 

niepełnosprawnych 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 103 133,96zł i pokryte zostaną środkami 

pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2. 

Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach projektu pn.”Kraina radości. Dostosowanie 

istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci                                               

z niepełnosprawnościami”. 

 

19. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu dla potrzeb Klubu 

Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim z dostosowaniem dla osób 

niepełnosprawnych  

Planowane nakłady finansowe wyniosą  52 500,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

20. Przebudowa przepompowni ścieków P1 w Radzyniu Chełmińskim oraz 

opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej 

w Radzyniu Chełmińskim ul Widokowa - Tysiąclecia 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  215 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 
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21. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - 

etap I       

Planowane nakłady finansowe wyniosą 520 116,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 125 478,60zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 354 078,05zł jako 

refundacja poniesionych wydatków na realizację inwestycji, Oś priorytetowa 6: 

Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów funkcjonalnych oraz środkami z budżetu państwa w 

wysokości 40 559,35zł. 

 

22. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę środowiskową - 

etap II      

Planowane nakłady finansowe wyniosą  269 500,00zł i pokryte  zostaną środkami  

pochodzącymi z otrzymanej dotacji w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

 

23. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę pokrycia dachowego 

na budynku świetlicy wiejskiej w Zakrzewie wraz z ociepleniem 

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

własnymi gminy. 

 

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

zabezpieczenie i konserwacja murów - etap VIII 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 198 200,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości  38 200,00zł oraz dotacją celową ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 

państwa  w wysokości 160 000,00zł. 

 

25.Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 67 760,46zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 37 788,56zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 29 971,90zł w ramach 

działania 19 Leader, poddziałanie 19o.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
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26. Kształtowanie przestrzeni publicznej w mieście Radzyń Chełmiński poprzez 

stworzenie strefy rekreacji i aktywności fizycznej szczególnie dedykowanej 

seniorom. 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 244 542,82zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy w wysokości 95 302,82zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 149 240,00zł na 

operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. 

 

 

II. Zakupy inwestycyjne  
 

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 61 809,98zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 9 271,47zł 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 52 538,51zł. 

 

2. Wykup nieruchomości dla potrzeb UMiG 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 275 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

3. Zakup kotła warzelnego 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 


