
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Lp. Rodzaj wnioskodawcy Kod TERYT wnioskodawcy Województwo 
Powiat/miasto na 

prawach powiatu
Gmina

Kwota wnioskowanych 

środków w zł
Szacowany koszt inwestycji w zł Przedmiot i krótki opis inwestycji

REKOMENDACJA 

KOMISJI

1 gmina 414112 kujawsko-Pomorskie świecki Warlubie (gmina wiejska) 200 000,00 440 000,00

Zakup autobusu szkolnego na 30 miejsc z platforma dla osób z niepełnosprawnością, w tym z jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. Rok produkcji 2020 

Silnik diesel 2,8 -3,0 o mocy 180-200 KM Euro 6 ABS, ASR, ESP DMC pojazdu 5500-6500 kg , ilość miejsc 30, manualna skrzynia biegów, winda dla wózków inwalidzkich.

200 000,00 zł

2 gmina 401062 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Koneck (gmina wiejska) 250 000,00 600 000,00

Droga gminna Straszewo-Zapustek to ważny ciąg drogowy łączący drogę gminną Koneck-Pomiany z drogą powiatową Turzno-Seroczki, skracająca dojazd do dróg 

wojewódzkich: Włocławek-Inowrocław i Ciechocinek-Sompolno. Rozwiązanie zapewni płynność ruchu, przejezdność dla pojazdów ciężkich, uporządkuje dojazd do 

przyległych obiektów, przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej zarówno mieszkańców gminy jak też potencjalnych przedsiębiorców, da szansę na 

zwiększenie przedsiębiorczości na terenie gminy. Przebudowa drogi gminnej wyraźnie zmniejszy poziom emisji hałasu i gazowych zanieczyszczeń środowiska 250 000,00 zł

3 gmina 401092 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Zakrzewo (gmina wiejska) 250 000,00 700 000,00

Budowa boiska sportowego w miejscowości Sędzin obejmuje: w miejscu istniejącego boiska do piłki nożnej wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

syntetycznej, ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego piłkochwytem wys.4m za bramkami, ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego siatką powlekaną wys.2 w pozostałej części, 

bieżnię o wym.50mx3m o nawierzchni syntetycznej stanowiącej rozbieg do skoku w dal, bieżnię okalającą boisko o dł.120m o nawierzchni syntetycznej, oświetlenie 

boiska na słupach z lampami ledowymi, montaż urządzeń małej architektury - ławki, kosze na śmieci itp. 250 000,00 zł

4 gmina 0405052 kujawsko-Pomorskie golubsko-dobrzyński Radomin (gmina wiejska) 250 000,00 470 000,00

Przebudowa drogi gminne nr 110334C jest ważnym ciągiem komunikacyjnym gdyż łączy ze sobą 2 gminy, Radomin - Golub - Dobrzyń. Projekt ma na celu poprawę 

poziomu rozwoju infrastruktury technicznej oraz poprawę dostępności komunikacyjnej terenów na cele mieszkaniowe i gospodarcze. Przebudowa drogi gminnej 

pozytywnie wpłynie na poprawę parametrów technicznych drogi. Skróceniu ulegnie czas dojazdu do pracy, szkoły, kościoła, zakładów opieki zdrowotnej, budynków 

użyteczności publicznej, urzędu gminy  Radomin jak i innych instytucji, nawierzchnia drogi ulegnie znacznej poprawie. 250 000,00 zł

5 gmina 0405062 kujawsko-Pomorskie golubsko-dobrzyński Zbójno (gmina wiejska) 250 000,00 763 946,28

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej i zbiornika retencyjnego naziemnego wody czystej w miejscowości 

Działyń, gmina Zbójno.

Jest to inwestycja celu publicznego polegająca na modernizacji stacji uzdatniania wody. Modernizacja obejmie przebudowę systemu technologicznego rurociągów w 

budynku S.U.W., zainstalowanie zestawu pompowego II stopnia, wykonanie otworu studziennego nr 2a wraz z obudową studni, budowa zbiornika retencyjnego wody 

czystej, wymiana obudowy istniejącego otworu studziennego nr 1, demontaż istniejącego osadnika wód popłucznych i montaż nowego.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie działek ewidencyjnych nr 725/6, 725/9, obręb Działyń, Gmina Zbójno.

250 000,00 zł

6 gmina 406022 kujawsko-Pomorskie grudziądzki Gruta (gmina wiejska) 250 000,00 650 000,00

Remont i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia – celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności opieki zdrowotnej dla pacjentów 

placówki. W ramach projektu zaplanowano adaptację pomieszczeń na nowe gabinety lekarskie, prace remontowo-budowlane obiektu wraz z dostosowaniem do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością oraz częściową wymianę wyposażenia. Planowany remont umożliwi wydzielenie strefy "czystej" i "brudnej" ośrodka, co znacznie poprawi 

standardy świadczonej opieki medycznej, podniesienie poziomu standardu higienicznego, szczególnie w okresie pandemii, a także poprawi ogólne funkcjonowanie 

systemu opieki zdrowotnej w gminie. Gmina Gruta posiada gotowość projektową inwestycji.
250 000,00 zł

7 gmina 408032 kujawsko-Pomorskie lipnowski Chrostkowo (gmina wiejska) 250 000,00 450 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 170230C w miejscowości Nowa wieś gm. Chrostkowo. Celem inwestycji jest przebudowa drogi gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną 

nr 248, obręb Nowa Wieś, gmina Chrostkowo na nawierzchnię utwardzoną betonem asfaltowym, wykonanie utwardzonych poboczy za pomocą kruszywa kamiennego. Z 

drogi zostaną wykonane do każdej przyległej działki indywidualne zjazdy drogowe. w miejscu włączenia drogi gminnej w drogę powiatową planuje się konserwację 

istniejącego przepustu drogowego. Projektuje się również wprowadzenie oznakowania drogowego pionowego w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 250 000,00 zł

8 gmina 408073 kujawsko-Pomorskie lipnowski Skępe (gmina miejsko-wiejska) 250 000,00 437 000,00

Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącego pomostu kąpielowo – wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem. Przebudowie poddana 

zostanie górna część pomostu obejmująca pokład wraz z konstrukcją nośną, barierki. Wzmocnione zostaną również pale nośne. Pomost został wybudowany przed 15 laty 

i wymaga gruntownej modernizacji aby zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom. Miasto i Gmina Skępe jako obszar turystyczny posiada walory w postaci jezior, 

dlatego też ich atrakcyjne zagospodarowanie jest istotne z punktu turystycznego rozwoju jednostki. 250 000,00 zł

9 powiat 412000 kujawsko-Pomorskie rypiński 350 000,00 1 900 000,00

Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 +230. Przedmiotowy odcinek jest częścią ciągu drogowego drogi 

powiatowej nr 2116C Wrocki-Pusta Dąbrówka-Radziki Duże od km 0+000 do km 9+833. Na terenie powiatu rypińskiego położony jest odcinek tej drogi od km 4+927 do 

km 9+833, czyli o długości 4,906 km. Planowany do budowy w ramach przedmiotowej inwestycji odcinek drogi powiatowej o długości 3,470 km posiada nawierzchnię 

nieutwardzoną (nawierzchnia naturalna gruntowa, miejscami wzmocniona żwirem). W ramach planowanej budowy przedmiotowej drogi wykonana zostanie nowa 

konstrukcja drogi na długości 3,470 km. W ramach robót przygotowawczych podłoże zostanie wykorytowane oraz zagęszczone. Planuje się wykonać podbudowę o 

łącznej grubości 30 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnie drogi planuje się wykonać w technologii podwójnego powierzchniowego 

utrwalenia emulsją asfaltową i grysami.

350 000,00 zł

10 gmina 401031 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Nieszawa (gmina miejska) 400 000,00 480 000,00

Rozbudowa z przebudową remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją grzewczą niskoemisyjną z 

wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. Rozbudowa wraz z przebudową wejścia i toalet celem dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, montaż paneli 

fotowoltaicznych na dachu budynku, wykonanie izolacji termicznej dachu i elewacji zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co, cwu, 

montaż ogrzewania niskoemisyjnego. Wyposażenie obiektu w urządzenie do odprowadzania spalin samochodu poza budynek. \zwiększenie dostępności do obiektu oraz 

poprawa standardu obiektu

400 000,00 zł

11 gmina 0407033 kujawsko-Pomorskie inowrocławski Gniewkowo (gmina miejsko-wiejska) 400 000,00 1 200 000,00

Budowa zaplecza socjalnego dla miejscowej drużyny piłkarskiej wraz z montażem zadaszenia na trybunach dla widowni na Stadionie Miejskim im. Mariana Teppera w 

Gniewkowie. Pierwszy element zadania: Budowa zaplecza sanitarnego dla miejscowej drużyny piłkarskiej "Unia Gniewkowo". W ramach tego elementu zostanie 

wybudowany budynek, w którym znajdą się m.in. pomieszczenie gospodarcze, siłownia, szatnie, łaźnie i wc, pomieszczenia dla trenerów/sędziów/zarządu, zaplecze 

kuchenne. Drugi element: budowa zadaszenia na nowo wybudowanych trybunach na Stadionie Miejskim im. Mariana Teppera w Gniewkowie. Nad trybunami zostanie 

zamontowana konstrukcja stalowa wraz z rynnami oraz membranowym pokryciem dachu wyposażonym w instalację odgromową.  
400 000,00 zł

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662



12 gmina 408043 kujawsko-Pomorskie lipnowski Dobrzyń Nad Wisłą (gmina miejsko-wiejska) 400 000,00 450 000,00

Przebudowa Pl. Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą polegająca na przebudowie fontanny, budowie oświetlenia, zakupie małej architektury, wykonaniu przyłącza 

wodociągowego, uzupełnieniu zieleni. Plac stanowi centralny punkt miasta. Celem projektu jest modernizacja tego miejsca i uczynienie go wizytówką miasta. Będzie to 

miejsce spotkań i integracji mieszkańców oraz turystów odwiedzających miejscowość. 400 000,00 zł

13 gmina 414032 kujawsko-Pomorskie świecki Drzycim (gmina wiejska) 400 000,00 500 000,00

Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń budynku na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą – inwestycja będzie polegała na adaptacji pomieszczeń 

szkoły podstawowej w Drzycimiu na pomieszczenia przedszkola wraz z niezbędnym zapleczem oraz  placem zabaw. Zadanie jest konieczne do wykonania z uwagi na zły 

stan techniczny istniejącego budynku przedszkola i zbyt dużych kosztów remontu i przystosowania do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
400 000,00 zł

14 gmina 414112 kujawsko-Pomorskie świecki Warlubie (gmina wiejska) 400 000,00 732 023,00

Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowe. Przebudowa nawierzchni drogi obejmuje odcinek 662 mb 

(beton asfaltowy) chodnik 90m2 (kostka betonowa 8 cm), pobocza, bariery ochronne, zatoka autobusowa, odwodnienie spadki poprzeczne. Obciążenie 8Mg/oś, 

szerokość korony 5,5 m, szerokość jezdni do 4m, klasa drogi L. 400 000,00 zł

15 gmina 416052 kujawsko-Pomorskie tucholski Śliwice (gmina wiejska) 400 000,00 900 000,00

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Śliwicach I Etap. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku w celu utworzenia 

zespolonej obsługi mieszkańców. Projekt ma zapewnić integrację instytucji publicznych: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Stanu 

Cywilnego w Śliwicach. Planowane biuro obsługi będzie dostępne osobom o szczególnych potrzebach oraz zapewni zachowanie standardów sanitarnych w czasie 

zagrożenia epidemicznego. 400 000,00 zł

16 gmina kujawsko-Pomorskie włocławski Włocławek (gmina wiejska) 400 000,00 400 000,00

Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Modzerewo. Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Modzerewo ma 

na celu stworzenie miejsc, w którym mieszkańcy Modzerewa i okolicznych miejscowości będą spotykać się w celu rozwijania swoich pasji, pogłębiania wiedzy w 

dziedzinach sportu, rekreacji oraz organizowania wspólnych spotkań i imprez okolicznościowych. Na terenie Modzerewa oraz okolic działa wiele organizacji 

pozarządowych tj.: ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń wiejskich, kluby sportowe. Nie posiadają one żadnego miejsca spotkań ani miejsca do treningów. Lokalizacja 

inwestycji obejmuje miejscowość Modzerewo przy drodze krajowej nr 62. W ramach budowy ww. obiektów inwestor Gmina Włocławek planuje:    - zagospodarowanie 

zielenią wraz z nasadzeniami drzew, - zagospodarowanie terenu - siłownia zewnętrzna, plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne

400 000,00 zł

17 gmina kujawsko-Pomorskie włocławski Włocławek (gmina wiejska) 400 000,00 500 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pińczata ma na celu stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy Pińczaty i 

okolicznych miejscowości będą się spotykać w celu rozwijania swoich pasji, pogłębiania wiedzy w dziedzinach informatyka, historia, rękodzieło czy warsztaty  kulinarne 

oraz organizowania wspólnych spotkań i imprez okolicznościowych. Na terenie Pińczaty oraz okolic działa wiele organizacji pozarządowych tj.: ochotnicza straż pożarna, 

koło gospodyń wiejskich, koło nowoczesnych gospodyń, zespól ludowy i wiele innych. Nie posiadają one żadnego miejsca spotkań. Lokalizacja inwestycji obejmuje 

miejscowość Pińczata przy drodze krajowej nr 91. W ramach budowy ww. obiektów inwestor Gmina Włocławek planuje: - budowę obiektu kubaturowego w 

miejscowości Pińczata o powierzchni ok.150 m2,  -  budowę parkingu i chodników,  - zagospodarowanie zielenią wraz z nasadzeniami drzew,                                                                                 
400 000,00 zł

18 gmina 401042 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Aleksandrów Kujawski (gmina wiejska) 500 000,00 2 233 358,04

Rozbudowa drogi gminnej nr 160248C w miejscowości Otłoczyn i Białe Błota. Łączna dł. - 1420mb, przejścia dla pieszych - 1 i więcej, ścieżka rowerowa - 1420mb.

500 000,00 zł

19 gmina 401052 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Bądkowo (gmina wiejska) 500 000,00 500 000,00

Modernizacja Stadionu Sportowego w Bądkowie. Stadion pełni funkcję rekreacyjno-sportową. Prowadzone są na nim rozgrywki ligowe piłkarskiego Klubu Sportowego 

PIAST. Stadion jest również miejscem organizacji imprez plenerowych.
500 000,00 zł

20 gmina 401052 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Bądkowo (gmina wiejska) 500 000,00 579 221,59

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka kultury w Bądkowie. Budynek poddany modernizacji to obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo 

podpiwniczony. Pełni funkcję kulturalną, odbywają się w nim zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, spotkania imprezy oraz koncerty orkiestry dętej. Planuje się 

dokonanie modernizacji budynku celem poprawienia komfortu cieplnego i komfortu użytkowania wraz z pracami remontowymi wewnątrz. 
500 000,00 zł

21 gmina 401062 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Koneck (gmina wiejska) 500 000,00 863 022,59

Wykonanie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową toalety publicznej oraz przebudową drogi gminnej w miejscowości Koneck. Projekt zakłada budowę 18 

miejsc postojowych oraz 2 dla osób niepełnosprawnych, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej, budowę chodnika oraz nawierzchni pod małą architekturę (toaletę 

publiczną, stojaki na rowery, ławki) oraz przebudowę drogi gminnej. Uzupełnieniem inwestycji będą nasadzenia roślin oraz nowoczesne oświetlenie. Celem zamierzenia 

jest atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni usytuowanej w centrum miejscowości, graniczącej z obiektami użyteczności publicznej. 500 000,00 zł

22 gmina 401092 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Zakrzewo (gmina wiejska) 500 000,00 1 200 000,00

Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Siniarzewo. Planowana dł. do zrealizowania wynosi ok.1,1 km. Zakres robót obejmuje: wykonanie warstwy ścieralnej z 

betonu asfaltowego grubości 5 cm na podbudowie z warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem grubości 10 cm i z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie grubości 12 cm., ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, 

ustawienie obrzeży betonowych8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. na ławie betonowej z oporem, oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu. 500 000,00 zł

23 gmina 0407022 kujawsko-Pomorskie inowrocławski Dąbrowa Biskupia (gmina wiejska) 500 000,00 1 800 000,00

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne 

źródła energii. W ramach inwestycji wykonana zostanie budowa nowych sal lekcyjnych pozwalająca na poprawę jakości edukacji, wykonana zostanie termomodernizacja 

starej części szkoły z wymianą stolarki okiennej, budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowa pozwoli na wyodrębnienie świetlicy dla 

dzieci oraz stołówki. 500 000,00 zł

24 gmina 413032 kujawsko-Pomorskie sępoleński Sośno (gmina wiejska) 500 000,00 568 089,70

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogólnodostępnych wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Wielowicz - etap II  (województwo kujawsko-pomorskie, powiat 

sępoleński, gmina Sośno, jednostka ewidencyjna Sośno 041303_2, obręb ewidencyjny Wielowicz 0018, działki o numerach ewidencyjnych: 10/5a i 267). Powyższe 

przedsięwzięcie inwestycyjne zaplanowane jest do wykonania na trzech integralnie powiązanych ze sobą odcinkach o łącznej długości 0,41035 km, tj. na:

a) odcinku nr 1 o długości 0,30300 km;

b) odcinku nr 2 o długości 0,05737 km;

c) odcinku nr 3 o długości 0,04998 km,

oraz w granicach placu manewrowego (nawrotki), ulokowanego na przedłużeniu projektowanego odcinka nr 1.

W IV kwartale 2020 r. wykonano Etap I inwestycji, obejmujący odcinek nr 2 o długości 0,05737 km. Przedmiot wniosku są odcinki nr 1 i 3 o łącznej długości 0,35298 km 

(tzw. Etap II inwestycji). Dopełnieniem działań będzie wyposażenie dróg w energooszczędne oświetlenie LED, w miejscu obecnie funkcjonujących lamp sodowych.

500 000,00 zł



25 gmina 418043 kujawsko-Pomorskie włocławski Brześć Kujawski (gmina miejsko-wiejska) 500 000,00 1 499 760,00

Adaptacja budynku byłego ośrodka zdrowia w Brześciu Kujawskim na cele społeczne.   Inwestycja zakłada utworzenie, świetlicy integracyjno-terapeutycznej i 

pomieszczeń pomocy społecznej. Na parterze zaprojektowano 2 sale z zapleczem sanitarnym i biurowym. Pomoc społeczna została podzielona na dwie części – część na 

parterze przeznaczoną dla os. niepełnosprawnych, dostępną z terenu bez żadnych barie architektonicznych oraz część biurową na piętrze. 500 000,00 zł

26 powiat 419000 kujawsko-Pomorskie żniński 500 000,00 500 000,00

Inwestycja dotyczy zakupu sprzętu i aparatury  medycznej dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w Żninie (Spółka ze 100% udziałem Powiatu Żnińskiego) do 

wykonywania zabiegów i procedur medycznych: 

1. ortopedycznych -Artroskop diagnostyczno – operacyjny;

 2. endoskopowych -Wideogastroskop i Wideokolonoskop;

 3. operacyjnych - Aparat do znieczulenia wraz z oprzyrządowaniem;

 4. intensywnej terapii -  Monitory parametrów życiowych wraz z centralą

500 000,00 zł

27 gmina kujawsko-Pomorskie włocławski Włocławek (gmina wiejska) 500 000,00 2 000 000,00

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Smólniku Miejscowość Smólnik położona jest w gminie Włocławek. Ujęcie jest zlokalizowane w odległości około 10 km na 

południowy wschód od Włocławka. Sąsiedztwo ujęcia stanowi zabudowa mieszkalna i tereny leśne. W of\grodzeniu na działkach nr 111/14 oraz 111/9 znajdują się dwie 

studnie głębinowe  Nr 1 i Nr 2, budynek stacji 3 komorowy odstojnik popłuczyn oraz drenaż rozsączający. Wszystkie powyższe działki stanowią własność Gminy 

Włocławek. Z uwagi na wyeksploatowanie niektórych urządzeń podjęto decyzję o modernizacji istniejącej stacji w tym m.in. 1. Demontaż istniejącego układu 

technologicznego,  2. Montaż nowego układu technologicznego o wydajności 40m3/h, 3. Wykonanie nowej instalacji elektroenergetycznej i sterowniczej 4. Demontaż i 

montaż nowego układu dezynfekcji wody, 5. Montaż nowego układu pompowania wody, 6. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z rurociągami 7. Modernizację 

odstojnika wód popłucznych wraz z instalacją   8. Budowę układu rozsączania wód popłucznych9. Wykonanie remontu istniejącego budynku SUW

500 000,00 zł

28 gmina 403022 kujawsko-Pomorskie bydgoski Dąbrowa Chełmińska (gmina wiejska) 600 000,00 1 000 000,00

Rozbudowa obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarże. W ramach zadania powstaną dwa boksy garażowe dla wozów bojowych, zaplecze socjalne, 

węzeł sanitarny; na piętrze: czytelnia szkolna przy bibliotece oraz pomieszczenia socjalno-biurowe z salką konferencyjną. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2020 

i jest realizowana ze środków budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska, a wykonywana w siłach własnych przez druhów z OSP Czarże.
600 000,00 zł

29 gmina 408082 kujawsko-Pomorskie lipnowski Tłuchowo (gmina wiejska) 600 000,00 650 000,00

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Jasień w Gminie Tłuchowo. W wyniku realizacji zadania powstanie nowy budynek o 

powierzchni zabudowy 198 m2 ( pow. użytkowa 168,42m2). Wykaz pomieszczeń: hol z szatnią, sala świetlicy, kuchnia, zmywalnia, pom. pomocnicze, kotłownia, 

przedsionek, wc, pomieszczenia porządkowe. Nowopowstały obiekt stanowić będzie miejsce działalności dla istniejących stowarzyszeń i organizacji społecznych min. " 

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń", grupa artystyczna "Brzydkie Kaczątka", Ochotnicza Straż Pożarna oraz inne organizacje nieformalne. 600 000,00 zł

30 gmina 409022 kujawsko-Pomorskie mogileński Jeziora Wielkie (gmina wiejska) 600 000,00 2 500 000,00

Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie. Projektowany budynek sali gimnastycznej 

jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 627,32 m2, powierzchnia użytkowa 583,38 m2, kubatura 5493,69 m2, wysokość 11,94 m wraz z budową łącznika do 

istniejącego budynku wyposażonego już w szatnie, łazienki i sanitariaty.
600 000,00 zł

31 gmina 418011 kujawsko-Pomorskie włocławski Kowal (gmina miejska) 400 000,00 681 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 191821C  ul. Dobrzyńska od km 0+015 do km 0+584 w Kowalu. Początek odcinka drogi ul. Dobrzyńskiej to skrzyżowanie z drogą powiatową 

nr 2943C ul. Kołłątaja. Trasa drogi przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej i prowadzi do cmentarza parafialnego w Kowalu oraz dalej w stronę kompleksu 

leśnego Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej posiada bardzo liczne spękania i zaniżenia. 
400 000,00 zł

32 gmina 408043 kujawsko-Pomorskie lipnowski Dobrzyń Nad Wisłą (gmina miejsko-wiejska) 700 000,00 750 000,00

Modernizacja kompleksu szkolno-sportowego. Przedsięwzięcie będzie polegało na założeniu nowego poszycia dachowego na budynkach Szkoły Podstawowej w 

Dobrzyniu nad Wisłą oraz Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą (DCSiT). Dzięki realizacji zadania zostanie ograniczona ilość energii 

niezbędnej do zaopatrzenia obiektów w ciepło, co przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
700 000,00 zł

33 gmina 414093 kujawsko-Pomorskie świecki Świecie (gmina miejsko-wiejska) 700 000,00 757 853,02

Inwestycja polegać będzie na budowie drogi gminnej ul. K. Jagiellończyka w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Początek budowy 

drogi przypada 4,0 m przed krawędzią jezdni ul. B Chrobrego, w dowiązaniu do wykonanego wlotu ulicy, natomiast na końcu drogi bez przejazdu zaprojektowano zatokę 

dla pojazdów osobowych o wymiarach 6,0x6,0. Planuje się wybudowanie 155,6 mb drogi. Droga gminna, dwupasmowa, dwukierunkowa posiadać będzie przekrój uliczny 

z obustronnymi wystającymi krawędziami oraz jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m odsuniętym od krawędzi jezdni za pomocą zieleńca  szer. 1,0m. 700 000,00 zł

34 gmina 418052 kujawsko-Pomorskie włocławski Choceń (gmina wiejska) 800 000,00 1 103 474,00

Inwestycja ma na celu zaopatrzenie ludność w wodę pitną w okresie suszy. Obejmuje zakup i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Borzymiu po PGR, budowę 

Zbiornika Retencyjnego na wodę pitną oraz budowę nowego ujęcia do poboru wody. Celem jest zwiększenie produkcji wody w gminie Choceń. Cel inwestycji wynika z 

konieczności poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej w okresie suszy oraz zwiększenia atrakcyjności obszarów 

inwestycyjnych i osadniczych. 800 000,00 zł

35 gmina 419033 kujawsko-Pomorskie żniński Janowiec Wielkopolski (gmina miejsko-wiejska) 800 000,00 2 900 000,00

Inwestycja obejmuje rozbudowę Przedszkola Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą  i budowę zatoczki autobusowej dla uczniów 

dowożonych do placówek oświatowych w ul. Szkolnej.  Zakres: dobudowa 1-kondygnacyjnego budynku, o pow. zabudowy 540 m2, (4 sale przedszkolne; sanitariaty, ciągi 

komunikacyjne, pom. gosp. i socjalne);  infrastruktura towarzysząca: 14 miejsc parkingowych, urządzenie zieleni, utwardzenie terenu łącznie z drogą techniczną,  

ogrodzenie, budowa zatoczki autobusowej  o dł. 36 mb  z przebudową chodnika. 800 000,00 zł

36 gmina 419033 kujawsko-Pomorskie żniński Janowiec Wielkopolski (gmina miejsko-wiejska) 900 000,00 1 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach”.  W ramach zadania projektuje się rozbudowę i 

przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Żernikach o budynek jednokondygnacyjny  o powierzchni użytkowej  384 m2. W planowanym budynku mieścić się będą: 

dwie sale lekcyjne przeznaczone dla oddziału przedszkolnego, świetlica szkolna, toalety, pokój nauczycielski oraz przede wszystkim sala gimnastyczna  (obecnie Szkoła nie 

dysponuje salą gimnastyczną – zajęcia WF odbywają się w niewielkiej sali rehabilitacyjnej) i biblioteka szkolna ( do tej pory biblioteka szkolna znajdowała się poza 

terenem szkolnym w budynku wynajmowanym odo osoby prywatnej). Budynek wymaga dostosowania do warunków określonych w Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania. Szkoła dysponuje zbyt małą ilością sal lekcyjnych i zmuszona jest wynajmować świetlicę od pobliskiej Parafii Rzymskokatolickiej w Żernikach,  co w dużym 

stopniu utrudnia prowadzenie zajęć.  

900 000,00 zł



37 gmina 409043 kujawsko-Pomorskie mogileński Strzelno (gmina miejsko-wiejska) 983 075,00 1 966 150,08

Projekt przewiduje rozbudowę ul. Gimnazjalnej w Strzelnie o Dł.231 m (odcinek od drogi krajowej nr 25 do ul. Kościelnej), Szer. jezdni od 6 m, szer. pasów ruchu 2x3 m.  

Chodnik dwustronny na odcinku o szerokości od 2,4 do 3,6 m. Prędkość projektowa 30km/h Klasa drogi L. Przebudowanie istniejących zjazdów z przedmiotowej ulicy. 

Projektuje się też założenie trawników .Skrzyżowania z  drogami gminnymi oraz droga krajową projektuje się jako zwykłe o promieniach  R od 3m do 8 m
983 075,00 zł

38 powiat 401000 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski 1 000 000,00 2 710 000,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+1732,50 - etap I. Klasa drogi Z, kategoria ruchu KR2, jezdnia o 

nawierzchni bitumicznej 6,0m o dwóch pasach ruchu, zjazdy z betony asfaltowego, perony autobusowe, pobocza gruntowe z kruszywa łamanego, oznakowanie pionowe 

oraz poziome, urządzenia BRD. Obecnie droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szer. od 5,0m do 6,0m w złym stanie technicznym oraz niewystarczające 

parametry techniczne powodujące wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez poszerzenie nawierzchni drogi do 6,0m, wykonanie zjazdów oraz 

odwodnienia planowana przebudowa drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu i poprawy jej bezpieczeństwa. Droga stanowi połączenie z drogą wojewódzką nr 252 

oraz drogą krajową DK91

1 000 000,00 zł

39 gmina 403043 kujawsko-Pomorskie bydgoski Koronowo (gmina miejsko-wiejska) 1 000 000,00 2 000 000,00

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Nad Kanałem w Samociążku poprzez: wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o zmiennej szer.od.3,5m do 5m z 

obustronnymi poboczami gruntowymi szer.0,75m wraz ze zjazdami; budowę peronu autobusowego z kostki betonowej i wyspy dzielącej przy zatoce autobusowej; 

budowę progów zwalniających z kostki betonowej; usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w drodze; budowę kanału technologicznego; wykonanie 

zieleni. 1 000 000,00 zł

40 gmina 410013 kujawsko-Pomorskie nakielski Kcynia (gmina miejsko-wiejska) 1 000 000,00 9 394 749,35

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest I etap rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Kcyni. Głównym problemem jest niedostateczny stan techniczny 

infrastruktury. Obecny stan oczyszczalni może doprowadzić w kolejnych latach do negatywnych konsekwencji dla środowiska z powodu niewłaściwego działania systemu 

albo jego całkowitego wyłączenia. Niezbędna jest zatem rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia dostępu do podstawowej infrastruktury 

technicznej oraz zapewnienia dobrego stanu środowiska. 1 000 000,00 zł

41 powiat 411000 kujawsko-Pomorskie radziejowski 1 000 000,00 1 200 000,00

Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98. Budynek parterowy, przykryty dachem wielospadowym. W skład 

budynku wchodzą: wiatrołap, komunikacja, 5 pom. biurowych, archiwum, sala narad, pom. socjalne, szatnia, WC, pom. gospodarcze, 2 magazynki, pom. na węzeł 

cieplny. Pow. użyta. ogółem 258 m2, pow. zabudowy 280 m2. Instalacja elektryczna, c.o., wentylacja, klimatyzacja, także podjazd dla os. niepełnosprawnych, parking, 

drogi wew. oraz zieleń ozdobna. 1 000 000,00 zł

42 gmina 415022 kujawsko-Pomorskie toruński Chełmża (gmina wiejska) 1 000 000,00 2 500 000,00

Przedmiotem zadania  "Budowa remizy strażackiej w miejscowości Kończewice" jest wybudowanie obiektu remizy strażackiej o łącznej powierzchni około 450m2 oraz 

zagospodarowanie terenu. Dwukondygnacyjny obiekt częściowo podpiwniczony będzie zawierał: dwa boksy garażowe dla wozów strażackich, zaplecze socjalne, węzeł 

sanitarny, salę konferencyjną, biuro, dwa pokoje, kotłownie, pomieszczenia gospodarcze. Ponadto planuje się zagospodarowanie otoczenia budynku remizy tj. 

wykonanie podjazdów do garażu, chodników, urządzenie terenu zielonego oraz oświetlenia zewnętrznego. 1 000 000,00 zł

43 gmina 416012 kujawsko-Pomorskie tucholski Cekcyn (gmina wiejska) 1 000 000,00 2 500 000,00

Budowa boisk wielofunkcyjnych w Cekcynie i Zielonce oraz przebudowa boiska trawiastego w Cekcynie. Przy SP w Cekcynie powstaną korty, boisko do siatkówki 

plażowej, bieżnia prosta i owalna, skocznie do skoku w dal i wzwyż, trybuny przestawne, budynek socjalno-sanitarny, pola do pchnięcia kulą, ogrodzenia, ciągi 

komunikacyjne, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, oraz oświetlenie LED. Przy SP w Zielonce powstanie boisko do piłki nożnej (19x32m), koszykówki i 

siatkówki, 200 m bieżni, skocznia w dal, budynek socjalny, ogrodzenie oraz oświetlenie LED. Przebudowa boiska trawiastego w Cekcynie obejmuje wykonanie systemu 

nawadniającego, montaż zegara elektronicznego, trybun, termomodernizację i wymianę dachu na szatni oraz montaż paneli fotowoltaicznych i oświetlenia LED. 1 000 000,00 zł

44 gmina 406012 kujawsko-Pomorskie grudziądzki Grudziądz (gmina wiejska) 1 200 000,00 10 819 382,53

Inwestycja pn. „Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze nad Jeziorem Rudnickim Wielkim wraz z 

wyposażeniem” obejmuje budowę: 15 domków kampingowych z instalacjami fotowoltaicznymi, slipu betonowego, hangaru na sprzęt pływający, zjeżdżalni wodnej, 

promenady, linarium, pola namiotowego, toalet oraz przebieralni, ogrodzenie terenu, rozbudowę parkingu, rozbudowę pomostu oraz budowę dwóch pomostów 

pływających, zakup wyposażenia (10 kajaków, 2 motorówki, 5 żaglówek, 1 banan wodny, 3 bojery,10 rowerów wodnych). 1 200 000,00 zł

45 gmina 406022 kujawsko-Pomorskie grudziądzki Gruta (gmina wiejska) 1 200 000,00 1 400 000,00

Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Grucie – w ramach inwestycji zaplanowane są prace termomodernizacyjne budynku gminnego, w 

którym znajduje się m.in.. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji, Szkoła Podstawowa w Grucie, Świetlica socjoterapeutyczna oraz Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Planowane do wykonania prace obejmują min. ocieplenie ścian budynku i dachu, wymianę wewnętrznej stolarki okiennej i 

drzwiowej, wymianę źródła ciepła, montaż paneli fotowoltaicznych oraz modernizację źródeł oświetlenia. Gmina Gruta posiada gotowość projektową inwestycji. 1 200 000,00 zł

46 powiat 413000 kujawsko-Pomorskie sępoleński 1 200 000,00 1 440 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie  Krajeńskim, która dotyczyć będzie:   1/ 

boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x44m, o nawierzchni polipropylenowej na podbudowie z kruszywa kamiennego. 2/ zmiana konstrukcji starej zniszczonej podłogi 

na sali gimnastycznej o wymiarach 23,80x11,80 (ułożenie konstrukcji nośnej na legarach, konstrukcji montażowej z płyty OSB gr 22mm, wykończenie podłoża w 

technologii gel floor). Wokół boiska zamontowane zostanie ogrodzenie panelowe o dł. 200 mb. Planuje się również wykonanie oświetlenia terenu boiska panelami 

fotowoltaicznymi w technologii LED. Głównym celem budowy boiska wielofunkcyjnego jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym  dostępu do uprawiania sportu i 

rozwoju kultury fizycznej w odpowiednich do tego warunkach. 

1 200 000,00 zł

47 gmina 413013 kujawsko-Pomorskie sępoleński Kamień Krajeński (gmina miejsko-wiejska) 1 200 000,00 3 600 000,00

Rozbudowa z przebudową (modernizacja ) oczyszczalni ścieków w Zamartem. Inwestycja wynika z konieczności zmiany rozwiązań techniczno-technologicznych oraz 

poprawy istniejącego stanu technicznego oczyszczalni ścieków w Zamartem (oczyszczalnia lokalna). Obecna infrastruktura jest wyeksploatowana. Realizacja inwestycji 

zapewni bezpieczne prowadzenie procesu technologicznego i zminimalizuje emisje substancji i energii do środowiska, co przyczyni się do zapewnienia dobrego stanu 

środowiska. 1 200 000,00 zł

48 gmina 412052 kujawsko-Pomorskie rypiński Skrwilno (gmina wiejska) 1 500 000,00 1 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i wyposażenie terenu istniejącego targowiska gminnego w Skrwilnie. Gminne Targowisko w Skrwilnie jest największym 

tego rodzaju targowiskiem w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach zadania zaplanowano budowę wiaty targowej o konstrukcji stalowej, modułowej dla 70 

stanowisk – handel produktami rolno-spożywczymi. Hala targowa wyposażona będzie w instalację elektryczną i instalację oświetleniową. W celu zagwarantowania 

właściwych przejść i dojść w ramach targowiska zaplanowano utwardzenie terenu kostką betonową o gr. 8 cm, pod halą targową – ok 1000 m 2 oraz placu targowego 

wokół hali – ok 1000 m 2  Dodatkowo teren targowiska zostanie wyposażony w 10 słupów oświetleniowych, hybrydowych, zasilanych energią solarno-wiatrową. 1 500 000,00 zł



49 gmina 413023 kujawsko-Pomorskie sępoleński Sępólno Krajeńskie (gmina miejsko-wiejska) 2 000 000,00 10 000 000,00

Przedmiotem  wniosku jest budowa przedszkola,  która stanowi pilną potrzebę z uwagi na brak miejsc w przedszkolach oraz dużą liczbę chętnych. Ograniczone miejsca 

lokalowe uniemożliwiają dzieciom dostęp do edukacji.                                                                                                                            Zakres projektu:                                                                                                                                                                                                                            

- budynek o łącznej powierzchni 1399 m2(8 sal edukacyjnych, sala zajęć ruchowych, kuchnia z zapleczem oraz część administracyjna, kotłownia, komunikacja)                                                                                                                                                                                               

- pełne wyposażenie                                                                                                                                                                                                                             - plac zabaw                                                                                                                                                                                                                                         

- parking                                                                                                                                                                                                                                                  - droga dojazdowa  

z chodnikiem                                                                                                                                                                                           Wnioskodawca posiada dokumentacje 

techniczną wraz z kosztorysami.                                                              

2 000 000,00 zł

50 powiat 414000 kujawsko-Pomorskie świecki 2 000 000,00 19 000 000,00

„Przebudowa drogi powiatowej nr1286C Morsk–Świecie–Dworzysko etap II”- kontynuacja inwestycji własnej z roku 2014,główna ulica Świecia, dojazd do terenów 

inwestycyjnych Vistula Park 1,bezpośrednie połączenie z DW272,DK91 i budowaną S5 stanowiącą cześć korytarza(TEN-T). Prace: przebudowa odcinka DP wraz z 

połączeniem sąsiednich ulic,skrzyżowań,chodników,przystanków autobusowych, wybudowanie ścieżki rowerowej,wykonanie:odwodnienia,kanału technologicznego, 

oznakowania pionowego,poziomego,oświetlenia. 2 000 000,00 zł

51 powiat 415000 kujawsko-Pomorskie toruński 2 000 000,00 2 000 000,00

Celem inwestycji jest zaadaptowanie stuletniego budynku b. spichlerza w Lubiczu Górnym  na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza. Centrum będzie 

miejscem upamiętniania wieloletniej tradycji kulturowej tych terenów (polskiej i żydowskiej, rosyjskiej , niemieckiej, holęderskiej), znajdujących się na pograniczu 

zaborów pruskiego i rosyjskiego. W ramach inwestycji przewiduje się wykup spichlerza wraz z niezbędnym gruntem z rąk prywatnych oraz jego zaadaptowanie na 

potrzeby Centrum. Obiektem zarządzać będzie powołana przez Powiat instytucja kultury. Przewidywana powierzchnia trzykondygnacyjnego Centrum to około 900 m2. 

Znajdą się tam: sale wystawowe, zaplecze konferencyjno-wykładowe, zaplecze gastronomiczne, pomieszczenia biurowe. W ramach projektu przewiduje się 

zagospodarowanie terenu na parking.
2 000 000,00 zł

52 gmina 408011 kujawsko-Pomorskie lipnowski Lipno (gmina miejska) 2 040 000,00 2 400 000,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie (ul Okrzei). Zakres prac obejmuje: docieplenie wszystkich przegród, w tym ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian 

piwnic i ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, modernizacja systemu c.o., w tym wyminę grzejników i rur instalacji c.o., budowę instalacji fotowoltaicznej oraz 

wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED.
2 040 000,00 zł

53 gmina 410053 kujawsko-Pomorskie nakielski Szubin (gmina miejsko-wiejska) 2 300 000,00 11 000 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zamość, gm. Szubin. Zasięg realizacji wynosi łącznie 4150 m. Zadanie to umożliwi całościową i kompleksową realizację inwestycji 

zlokalizowanej na strategicznych obszarach gminy. Planuje się budowę kolektorów sanitarnych, rurociągów tłocznych, kanałów bocznych, 4 przepompowni sieciowych. 

Inwestycja ma poprawić warunki bytowe mieszkańców oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko. Zadanie dofinansowane częściowo w wysokości 2500000 w ramach 

1- swego naboru RFIL.. 2 300 000,00 zł

54 gmina 415011 kujawsko-Pomorskie toruński Chełmża (gmina miejska) 2 900 000,00 4 600 000,00

Inwestycja pn." Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej" realizowana będzie w obrębie jednego osiedla domków 

jednorodzinnych. W ramach, zadania zaplanowano zmianę nawierzchni ulic z szutrowej na utwardzoną z kostki polbruk wraz z budową chodników, uzupełnienie 

brakującej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wybudowanej wcześniej oraz wykonaniu oświetlenia na ulicy Szydzika. 
2 900 000,00 zł

55 miasto na prawach powiatu 461011 kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz 3 500 000,00 20 000 000,00

Zadanie obejmuje budowę 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy. Obiekty te będą spełniać wymogi Rozp. 

Z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (...)    przeznaczenie:                                                                             

- noclegownia: 80 osób (w tym 20 kobiet i 60 mężczyzn)                                                                               - schronisko dla mężczyzn: 80 osób (w tym 50 miejsc z usługami 

opiekuńczymi i 30 miejsc bez usług opiekuńczych,  - schronisko dla kobiet: 60 osób (w tym 30 miejsc z usługami opiekuńczymi i 30 miejsc bez usług,                                                                               

Łącznie z  placówki korzystać będzie mogło 220 osób.
3 500 000,00 zł

56 miasto na prawach powiatu 463011 kujawsko-Pomorskie Toruń 9 000 000,00 18 500 000,00

Zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń medycznych oferowanych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im.M.Kopernika w Toruniu poprzez:                                                           

1. zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej i zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia 

niemedycznego, 2.Utworzenie pracowni elektrofizjologii poprzez zakup i montaż angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń. W ramach projektu utworzona zostanie 

pracownia do wykonywania zabiegów z zakresu elektrofizjologii serca. Pracownia będzie zajmowała się inwazyjnym leczeniem zaburzeń rytmu serca. 9 000 000,00 zł

57 gmina 0407082 kujawsko-Pomorskie inowrocławski Rojewo (gmina wiejska) 500 000,00 3 045 216,25

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku szkoły podstawowej w Rojewie poprzez wykonanie robót 

budowlanych, mających przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Zaplanowana inwestycja polegać będzie na głębokiej termomodernizacji 

polegającej na ociepleniu obiektu, wymianie pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych, wymianie oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją , przebudową 

systemów grzewczych ( z wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne)oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. 500 000,00 zł

58 gmina 414072 kujawsko-Pomorskie świecki Osie (gmina wiejska) 500 000,00 4 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiu. Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Osie. Obiekt o pow. użytkowej do 700 m2, składać 

się będzie z 5 garaży i części socjalno- admin. Z dyspozytornią, salą odpraw i szkoleń, zapleczem socjalnym, miejscami postojowymi i placem manewrowym. OSP Osie ze 

specjalizacjami: ratownictwa pożarowego, drogowego, chemiczno-ekologicznego, zagrożeń miejscowych, przedmedycznego, wodnego i wysokościowego znajduje się w 

Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Na jednostkę składa się 65 osowy zespół. 500 000,00 zł

59 gmina 419013 kujawsko-Pomorskie żniński Barcin (gmina miejsko-wiejska) 500 000,00 3 000 000,00

Przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Barcinie ul. Łąkowa oraz w miejscowościach Wolice i Krotoszyn. Beneficjent posiada dokumentację projektowo – 

kosztorysową na kanalizacje sanitarną w Wolicach. Na koszty składa się opracowanie dokumentacji projektowych na kanalizację sanitarną w Krotoszynie i na ul. Łąkowej 

w Barcinie, wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
500 000,00 zł

60 gmina 419052 kujawsko-Pomorskie żniński Rogowo (gmina wiejska) 500 000,00 2 030 444,64

Przebudowa części dróg gminnych w Rogowie ulica Leśna, ulica Ogrodowa oraz ulica Jeziorna. Obecny stan dróg jest bardzo zły. Drogi posiadają nawierzchnię tłuczniową 

z kamienia wapiennego. Liczne ubytki nawierzchni spowodowane lasowaniem, wypłukiwaniem i wybijaniem materiału, stanowią znaczne utrudnienia dla prowadzenia 

płynnego i bezpiecznego ruchu na wskazanym odcinku. W dużej części ubytki są na tyle głębokie, że niemożliwy jest bezpieczny przejazd samochodem osobowym. 
500 000,00 zł

anna.bo



61 gmina 0407042 kujawsko-Pomorskie inowrocławski Inowrocław (gmina wiejska) 1 000 000,00 2 500 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław - ETAP II. Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz tłoczonej z przykanalikami oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci studni pomiarowej. Inwestycja zrealizowana będzie od zakończenia istniejącej 

sieci kanalizacji sanitarnej (studnia S66) do miejsca włączenia projektowanej sieci do kanalizacji miasta Inowrocławia. Inwestycja przebiegać będzie wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław. Planowana długość sieci wybudowanej w ramach inwestycji wyniesie 2,25 km. W stanie obecnym, łączna długość 

sieci kanalizacyjnej Gminy Inowrocław wynosi 46 km. co pozwoliło przyłączyć do systemu kanalizacyjnego 2.232 mieszkańców Gminy. Ogólny wskaźnik skanalizowania 

miejscowości Gminy Inowrocław wynosi 18,85%, co stanowi wartość niezadawalająca.

1 000 000,00 zł

62 powiat 409000 kujawsko-Pomorskie mogileński 1 000 000,00 10 967 992,50

Zad. „Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego w Strzelnie” real. jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie i jest dof.ze środków EFRR w ramach RPO WK-P. 

Obejmuje zad. inwestycyjne związane z przeprowadzeniem prac budowalnych polegających na przebudowie (w tym nadbudowie i adaptacji pomieszczeń) budynku 

głównego w Filii SPZOZ w Strzelnie w celu dostosowania go pod potrzeby ZOL wraz z zakupem aparatury medycznej. 1 000 000,00 zł

63 gmina 414063 kujawsko-Pomorskie świecki Nowe (gmina miejsko-wiejska) 1 000 000,00 1 450 000,00

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego Nowe-Twarda Góra. Ścieżka prowadzić będzie po starym torowisku kolejowym; połączy Nowe ze stacją kolejową T. Góra; długość 

ciągu 5,6 km. Celem inwestycji jest: przeniesienie ruchu rowerowego z intensywnie  wykorzystywanej przez pojazdy drogi wojewódzkiej Nowe-Twarda Góra,  

zapewnienie bezpiecznego i taniego dojazdu mieszkańcom do stacji kolejowej oraz Nowego,  propagowanie aktywnego stylu życia (rekreacja rowerowa, nordic walking, 

rodzinne spacery. Ścieżka przebiegać będzie w pobliżu przedszkola i osiedli mieszkaniowych. 1 000 000,00 zł

64 gmina 416063 kujawsko-Pomorskie tucholski Tuchola (gmina miejsko-wiejska) 1 000 000,00 5 750 000,00

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego Tucholskiego Ośrodka Kultury w Tucholi, dobudowa kina wraz z utwardzeniem 

terenu, budową muru oporowego, budową i przebudową przyłączy do powstałego budynku oraz instalacji wewnętrznych. W ramach inwestycji zakupione zostanie 

również wyposażenie: nagłośnienie, fotele dla 129 osób oraz inne elementy przewidziane w projekcie technologii sceny oraz kinotechniki w budynku kina.
1 000 000,00 zł

65 gmina 416032 kujawsko-Pomorskie tucholski Kęsowo (gmina wiejska) 1 000 000,00 1 280 000,00

„Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie”. Inwestycja polegać będzie na budowie 

odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Kęsowo oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tuchółka w ramach której: wykonane zostaną 3 

zbiorniki retencyjne wody pitnej wraz z budową rurociągów, montażem armatury oraz sond i urządzeń pomiarowych. Nastąpi także demontaż  istniejących zbiorników 

retencyjnych, wykonana zostanie studnia głębinowa wraz z nowym rurociągiem wody surowej oraz zamontowane zostaną instalacje UV celem przeciwdziałania COVID-

19 (dezynfekcja wody jako przeciwdziałaniu jej skażeniu). Ponadto zmodernizowany zostanie system sterowania, automatyki i wizualizacji dla ujęcia wody oraz SUW w 

Kęsowie, a w ramach OZE wykonane zostaną instalacje fotowoltaiczne mające na celu oświetlenie terenu ujęcia wody oraz SUW w Kęsowie za pomocą lamp zasilanych 

przez panele słoneczne polikrystaliczne o mocy 40 W.

1 000 000,00 zł

66 gmina 416022 kujawsko-Pomorskie tucholski Gostycyn (gmina wiejska) 1 000 000,00 1 956 810,60

Utworzenie Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Mieszkańców będzie polegało na rozbudowie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostycynie wpisanej do 

Krajowego systemu Ratowniczo-Gaśniczego, która obejmuje dobudowanie jednego nowego garażu dla zabezpieczenia pojazdu strażackiego typu średniego i łodzi 

pływającej, zaplecza sanitarnego dla zapewnienia strażakom czynnym (64 osób) komfortu osobistego po powrocie z akcji oraz szatni - przebieralni. Zmodernizowany 

budynek będzie stanowił siedzibę dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dla Centrum Monitoringu wizyjnego wyposażonego w kamery wizyjne i nowoczesny 

sprzęt komputerowy. Projekt przewiduje wybudowanie i wyposażenie w nowoczesny sprzęt sali konferencyjnej celem prowadzenia szkoleń i spotkań. W rozbudowanym 

obszarze mieścić się będzie odrębny  lokal  dla Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Gostycyn. W gminie funkcjonuje 7 jednostek OSP. 

Członkowie OSP- to ogółem 194 strażaków.

1 000 000,00 zł

67 gmina 1404022 kujawsko-Pomorskie świecki Dragacz (gmina wiejska) 350 000,00 782 566,42

Przebudowa drogi gminnej 0537004 Dragacz-Michale- etap II. Planowane jest wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 2x0,75m (kruszywo łamane 

25cm). Zjazdy do drogi (25 cm podbudowa z kruszywa , 4 cm warstwa wierzcnia ), zjazdy  do posesji  (15 cm piasek, 20 cm podbudowa z kruszywa, podsypka, 8 cm 

warstwa kostka betonowa). Zjazdy do działek rolnych (20 cm kruszywo). W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa zostaną ustawione nowe znaki drogowe oraz 3 

progi zwalniające, a także bariery ochronne 200 m. Odprowadzenia wód deszczowych będzie odbywało się do przydrożnych rowów  oraz za pomocą korytek 

odwadniających na odcinku 257 m. Na odcinku 165 m po obu stronach drogi zastosowane będą  wygrodzenia tymczasowe dla płazów.
350 000,00 zł

68 gmina 404032 kujawsko-Pomorskie chełmiński Kijewo Królewskie (gmina wiejska) 599 108,67 599 108,67

Inwestycja zakłada dokończenie termomodernizacji budynku szkoły oraz przebudowę boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem drogi dojazdowej 

przy szkole Podstawowej w Brzozowie.

Termomodernizacja budynku szkoły obejmuje docieplenie stropodachu wentylowanego, wykonanie poszycia z papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, montażu 

rynien i instalacji odgromowej.

Modernizacja boisk obejmuje montaż piłkochwytów, siedzisk, wygrodzenia pomiędzy widownią a boiskiem, utwardzenie dojść i chodników, dojazdu i miejsc 

parkingowych kostką betonową na podbudowie do boiska i zaplecza socjalnego. 

599 108,67 zł

69 gmina 404011 kujawsko-Pomorskie chełmiński Chełmno (gmina miejska) 700 000,00 3 432 863,00

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Chełmnie obejmuje rozbudowę w części osadowej, przebudowę stacji mechanicznego odwadniania osadu z 

higienizacją osadu oraz rozbudowę układu drogowego. Przytoczony zakres wynika wprost z aktualnej oceny stanu oczyszczalni ścieków obsługującej Aglomerację 

Chełmno (PLKP018, 22 279 RLM) - przestarzała infrastruktura oczyszczalni, niska efektywność technologiczna cześci osadowej, niewystarczająca wydajność prasy w stacji 

mechanicznego odwadniania osadu, obnizona efektywność systemu oczyszczania scieków. 700 000,00 zł

70 gmina 418123 kujawsko-Pomorskie włocławski Lubraniec (gmina miejsko-wiejska) 1 000 000,00 1 218 000,00

Zadanie pn.:"Przebudowa dróg gminnych: nr 192016 ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+424, nr 192003C ul.Kopernika od km 0+000 do km 0+378, nr 192030C ul. 

Mierosławskiego od km 0+000 do km 0+066" obejmuje swym zakresem przebudowę trzech odcinków dróg gminnych na terenie miasta Lubraniec o łącznej dł. 868 mb. 

Prace na wszystkich odcinkach będą polegały na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowych, przebudowie chdoników i skrzyżówań, a także ułożeniu 

dwuwarstwowych nawierzchni asfaltowych. 1 000 000,00 zł

71 gmina 404011 kujawsko-Pomorskie chełmiński Chełmno (gmina miejska) 1 000 000,00 3 786 103,90

Projekt pt. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna". Zakres rzeczowy: wymiana opraw na energooszczędne oprawy LED 

wraz z montażem inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. Zgodnie z wynikami audytu, system oświetlenia miejskiego nie spełnia wymogów efektywności 

energetycznej stawianych dla tego typu instalacji, co jest powodem występowania szeregu problemów dla społeczności lokalnej. W związku ztym, konieczne jest 

przeprowadzenie kompleksowych działań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej systemu. 1 000 000,00 zł



72 gmina 410033 kujawsko-Pomorskie nakielski Nakło Nad Notecią (gmina miejsko-wiejska) 1 600 000,00 2 200 000,00

Cały zakres inwestycji pn." Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Występie" wpisuje się w działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez 

stworzenie przestrzeni dla dzieci i młodzieży, gdzie będzie można uprawiać sport, rozwijać swoje zainteresowania i pasje związane ze zdrowym stylem życia. Ponadto 

zagospodarowanie terenu zachęci mieszkańców Występu oraz całej gminy Nakło nad Notecią do aktywnego spędzania wolnego czasu. Aktywność fizyczna pozytywnie 

wpływa na zdrowie mieszkańców miasta i gminy przez co poprawiamy odporność społeczeństwa na działanie wirusa COVID-19. 1 600 000,00 zł

73 gmina 412011 kujawsko-Pomorskie rypiński Rypin (gmina miejska) 2 000 000,00 4 000 000,00

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa odcinków ul. Polnej i ul. Cichej, dł. 1,52 km wraz z kanalizacją deszczową, rowami odwodniającymi siecią 

oświetlenia, kanałem technologicznym. Klasa drogi D, jednojezdniowa, dwukierunkowa, na części jednostronny chodnik, poszerzonym pasmem drogowym, korektą 

geometrii drogi.
250 000,00 zł

74 gmina 412052 kujawsko-Pomorskie rypiński Skrwilno (gmina wiejska) 1 500 000,00 3 750 000,00

Planowana inwestycja wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej gminy poprzez przebudowę odcinka drogi o długości ok. 300 m oraz budowę na odcinku ok. 200 

m. Nastąpi również wzrost atrakcyjności turystycznej regionu w wyniku rozbudowy ciągu rowerowego (ok. 300 m) łączącego zabytkowy Park Dworski w Skrwilnie z Izbą 

Edukacyjną Nadleśnictwa. Skrwilno wraz z powstałą w 2017 r. ścieżką rowerową o długości 2934 m, umożliwiającą bezpośredni dojazd do miejsc pamięci ofiar 

hitleryzmu, punktu widokowego oraz terenu Jeziora Skrwileńskiego. Powstaną 4 aktywne przejścia dla pieszych oraz 50 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca 

parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
1 500 000,00 zł

75 gmina 408011 kujawsko-Pomorskie lipnowski Lipno (gmina miejska) 2 000 000,00 4 219 170,00

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej. Budowana hala będzie połączona z istniejącym budynkiem za pomocą łącznika. W 

obiekcie oprócz hali sportowej z wyposażeniem w boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, znajdują się pomieszczenia przebieralnii zapleczy higieniczno- 

sanitarnych, pomieszczenia trenerów, magazynowe i porządkowe. W obiekcie zaplanowano trybuny z 117 miejscami. Powierzchnia samej sali sportowej to 748 m2.
2 000 000,00 zł

76 gmina 408011 kujawsko-Pomorskie lipnowski Lipno (gmina miejska) 850 000,00 25 000 000,00

Budowa Domu Spokojnej Starości. Podstawowe załażenie to zapewninie miejsc dla 91 pensjonariuszy (44 pokoje). Oprócz pokoi zaplanowano stołówkę, kuchnię, pokoje 

socjalne dla personelu, sanitariaty, pomieszczenia biurowe, gabinet psychologa, pokój medyczny, sale terapii zajęciowej, szatnie dla personelu, pomieszczenia 

porządkowe oraz inne pomieszczenia wymagane przepisami prawa. Oprócz tego zaplanowano wykonanie parkingów, ciągów spacerowych i zagospodarowanie zielenią. 
850 000,00 zł

77 gmina 404052 kujawsko-Pomorskie chełmiński Papowo Biskupie (gmina wiejska) 1 200 000,00 1 500 000,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Papowie Biskupim- dz. nr 221. W części dobudowanej powstaną 2 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-4 i 5-6 lat, oddział 

wychowania przedszkolnego wraz z węzłem sanitarnym oraz zapleczem (szatnia oraz stołówka). Zostanie wydzielone odrębne skrzydło dla najmłodszych dzieci 

uczęszczających z terenu gminy do punktu przedszkolnego oraz oddziału przedszkolnego. Zaplecze (sanitariaty, szatnia i stołówka) zostanie dostosowane do wieku i ilości 

dzieci. Oddziały zostana wyposażone w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych. 1 000 000,00 zł

78 gmina 0407042 kujawsko-Pomorskie inowrocławski Inowrocław (gmina wiejska) 2 210 000,00 2 600 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław. Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej oraz tłoczonej z przykanalikami oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci dwóch przpompowni sieciowych oraz 1 przydomowej oczyszczalni ścieków. 

inwestycja zrealizowana bedzie wzdłuż drogi powiatowej krajowej nr 25 oraz drogi gminnej nr 150506C Oporówek-Borkowo. Planowana długość sieci wybudowanej w 

ramach inwestycji wyniesie 2,00 km. W stanie obecnym, łączna długość sieci kanalizacyjnej Gminy Inowrocław wynosi 46 km. co pozwoliło przyłączyć do systemu 

kanalizacyjnego 2.232 mieszkańców Gminy. Ogólny wskaźnik skanalizowania miejscowości Gminy inowrocław wynosi 18,85%, co stanowi wartość niezadawalająca.
1 000 000,00 zł

79 gmina 401082 kujawsko-Pomorskie aleksandrowski Waganiec (gmina wiejska) 2 700 000,00 3 000 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka. Obecnie pracująca oczyszczalnia ścieków została 

oddana do użytku na początku lat 2000. Obecnie obiekt ze względu na zużycie, wyeksploatowanie urządzeń wymaga przebudowy w celu poprawy jakości 

odprowadzanych do Wisły ścieków. W ramach inwestycji unowocześniony zostanie cały proces technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych. Zmodernizowane 

zostaną część mechaniczna i biologiczna oczyszczania ścieków  oraz wymieniona zostanie automatyka sterująca procesem oczyszczania ścieków. 1 000 000,00 zł

80 gmina 412011 kujawsko-Pomorskie rypiński Rypin (gmina miejska) 3 000 000,00 4 000 000,00

Przedmiotem projektu jest budowa i przebudowa drogi gminnej łączącej Plac Sienkiewicza (droga wojewódzka nr 534) z drogą gminną nr 120664C, ul. Sportowa z 

przebudową mostu na rzece Rypienicy. Odcinek drogi do przebudowy - dwa pasy ruchu obustronnym chodnikiem, podwyższenie pasa jezdni i chodników, odcinek 

planowany do budowy – dwa pasy ruchu z jednostronnym chodnikiem. Stan obecny to duże utrudnienia komunikacyjne ze względu na wyłączenie mostu z użytkowania 

– zły stan techniczny. 2 000 000,00 zł

84 332 183,67 259 757 306,16 78 472 183,67 zł


