
Z A Ł O Ż E N I A 

 

Planowanych zadań inwestycyjnych 

oraz zakupów inwestycyjnych 

na 2022 rok. 
 

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 

do projektu budżetu gminy na 2022 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych 

dotyczą: 
 

 

I. Zadania inwestycyjne  

 

 

1.Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa SUW w Radzyniu 

Chełmińskim  

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

własnymi gminy. 

 

2. Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - opracowanie Studium 

Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji                                

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 43 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

3. Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych 

"Zielona Góra" z centrum miasta 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  2 500 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 320 000,00zł oraz środkami w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 180 000,00zł. 
 

4 Budowa ciągu pieszego (schodów), działka nr 336/2 w Radzyniu Chełmińskim: 

ul. Widokowa – ul. Sady 

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

własnymi gminy. 

 

5. Przebudowa ul. Trynka w Radzyniu Chełmińskim 

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

własnymi gminy w wysokości 157 630,00zł oraz środkami pochodzącymi z środków 

otrzymanych w 2020 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                               

w wysokości 42 370,00zł. 

 

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołębiewo - działka nr 160 obręb 

0004 Gołębiewo  

Planowane nakłady finansowe wyniosą 140 000,00zł i pokryte zostaną środkami 

własnymi gminy. 

 



- 2 - 

 

 

7. Przebudowa drogi gminnej nr 041642C w miejscowości Radzyń Wybudowanie 

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

własnymi gminy. 

 

8. Przebudowa - modernizacja drogi gminnej działka nr 14 obręb 0013 Zakrzewo 

w miejscowości Zakrzewo dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni 

powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 243 000,00zł i pokryte zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 177 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu 

województwa kujawsko – pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów                     

z produkcji rolnej  w wysokości 66 000,00zł. 

 

9. Przebudowa drogi gminnej ul. Fijewo w Radzyniu Chełmińskim 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  77 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

10. Skomunikowanie terenów rolniczych z centrum wsi Rywałd 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  30 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

11. Skomunikowanie sołectw Radzyń Wybudowanie i Mazanki z centrum miasta 

Radzyń Chełmiński 

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

własnymi gminy. 

 

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej                          

nr 041608C w Rywałdzie 

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

własnymi gminy. 

 

13. Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej na zakup, demontaż                       

i montaż komina stalowego wraz z podłączeniem do kotłowni przy ulicy Sady                    

w Radzyniu Chełmińskim  

Planowane nakłady finansowe wyniosą  300 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 

 

14. Rozbudowa, przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu 

Chełmińskim  

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

własnymi gminy. 
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15. Budowa parkingu dla potrzeb Klubu Dziecięcego w Radzyniu Chełmińskim                 

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  

Planowane nakłady finansowe wyniosą  47 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy.  

 

16. Budowa oświetlenia rynku w Radzyniu Chełmińskim 

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

własnymi gminy.  

 

17. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu 

Chełmińskim wraz z przebudową garaży i wyposażeniem w meble i urządzenia 

uruchamianej świetlicy środowiskowej w w/w budynku OSP 

Planowane nakłady finansowe wyniosą  450 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości 90 000,00zł oraz środkami pochodzącymi z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 w wysokości 360 000,00zł. 

 

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

zabezpieczenie i konserwacja murów - etap IX 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 524 800,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy w wysokości  57 000,00zł oraz dotacją celową ze środków 

finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 

państwa  w wysokości 467 800,00zł. 

 

19.Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej przy jeziorze w sołectwie Kneblowo 

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

własnymi gminy w wysokości 37 789,46zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparce na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w wysokości 29 971,00zł.  

 

20. Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Radzyniu Chełmińskim 

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

własnymi gminy w wysokości 54 829,66zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w wysokości 65 170,34zł. 
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II. Zakupy inwestycyjne  
 

 

1. Wykup gruntów na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński 

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

własnymi gminy. 

 
2. Zakup chłodni do kuchni szkolnej 

Planowane nakłady finansowe wyniosą 17 000,00zł i pokryte  zostaną dochodami 

własnymi gminy. 


