
Lp.
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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 0411022
kujawsko-

pomorskie
radziejowski

Bytoń (gmina 

wiejska)
4 500 000,00 4 500 000,00

Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy Szkole w 

Morzycach o funkcjach: edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, 

kulturalnej i ekspozycyjnej, który przywróci obszarowi 

zdegradowanemu funkcję społ.- gosp. i utworzy atrakcyjną przestrzeń 

publ. o szerokim zakresie wykorzystania dla uczniów oraz 

mieszkańców Gminy Bytoń.Zakres projektu: budowa hali sportowo-

widowisk. wraz z zapleczem i wyposażeniem, podjazdu dla ON oraz 

utwardzenie i zagospod. terenu przed obiektem, montaż inst. wew. i 

wentylacji.

1 000 000,00 zł

2 gmina 0418132
kujawsko-

pomorskie
włocławski

Włocławek (gmina 

wiejska)
2 500 000,00 5 000 000,00

Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn ma na 

celu stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy Kruszyna i okolicznych 

miejscowości będą spotykać się w celu rozwijania swoich pasji, 

pogłębiania wiedzy w dziedzinach informatyka, muzyka, folklor, 

historia, rękodzieło czy wartsztaty dedykowane seniorom oraz 

organizowania wspólnych spotkań i imprez okolicznościowych. 

Lokalizacja inwestycji obejmuje w większości działkę 61/7 znajdująca 

się przy skrzyżowaniu dwóch dróg wojewódzkich Brześć Kujawski - 

Gostynin i Włocławek - Choceń, z których odbywać sie będzie zjazd do 

Centrum Integracji Społecznej. W ramach budowy planuje się:                                                                                          

- budowę obiektu kubaturowego o pow. ok. 1000 m2,                                                                                    

- budowę dróg dojazdowych z parkingami,                                                                                                          

-  budowę chodników,                                                                                                                                                               

- zagospodarowanie zielenią wraz z nasadzeniami drzew

400 000,00 zł

3 gmina 0418052
kujawsko-

pomorskie
włocławski

Choceń (gmina 

wiejska)
1 921 871,08 1 921 871,08

Przedmiotem inwestycji jest Budowa Sali gimnastycznej w 

Śmiłowicach z zapleczem socjalnym i przyłączami. Powierzchnia 

użytkowa 410,35 m2, powierzchnia zabudowy 457,00 m2, kubatura 

870,50 m3. Technologia wykonania - tradycyjna z zastosowaniem 

elelmetów w konstrukcji żelbetowej i dźwigarów z drewna klejonego. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmującym swym 

zasięgiem kilka miejscowości popegerowskich. Inwestycja posiada 

pozwolenie na budowę i jest gotowa do realizacji.

900 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej



4 gmina 0412042
kujawsko-

pomorskie
rypiński

Rypin (gmina 

wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

Zadanie zostanie zrealizowane na terenie, na którym funkcjonowały 

państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w miejscowości Balin. 

W ramach zadania przewiduje się wymianę studni kanalizacji 

sanitarnych i modernizację sieci wodociągowej PVC wraz z 

przyłączami na terenie m. Balin. Zadanie przyczyni się do poprawy 

stanu technicznego sieci wodoc. i kanalizac. Na terenach 

popegeerowskich.  Obejmie modernizację kanalizacji poprzez 

wymianę studni kanalizacji sanit., które są w złym stanie technicznym i 

zastąpienie nowymi. Sieć jest zlokalizowana w pobliżu drogi i 

powoduje,że zanieczyszczenia z dróg jak i woda deszczowa 

przedostają się do studni, które są nieszczelne, zagrażają bezp. i są 

szkodliwe dla środowiska. Modernizacja sieci wodoc. obejmie 

wymianę rur cementowo-azbestowych na PVC. Jest to miejscowość 

która najbardziej wymaga wymiany obecnie wyeksploatowanej i 

przestarzałej technicznie sieci.

900 000,00 zł

5 gmina 0409022
kujawsko-

pomorskie
mogileński

Jeziora Wielkie 

(gmina wiejska)
1 000 000,00 5 000 000,00

Przebudowa oraz rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej 

na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Siemionki. Systemem kanalizacji sanitarnej – 

grawitacyjnej i tłocznej, objęte są miejscowości Golejowo i Sierakówek 

(miejscowości po PGR). Przebudowa stacji uzdatniania wody i 

przepompowni ścieków w miejscowości Kuśnierz (miejscowość po 

PGR). Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Wójcin 

(miejscowość po PGR).

750 000,00 zł

6 gmina 0419063
kujawsko-

pomorskie
żniński

Żnin (gmina miejsko-

wiejska)
1 000 000,00 2 500 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej Sulinowo - Jaroszewo pozwalającej 

rozwiązać problem odprowadzania ścieków z budynków 

wielorodzinnych i jednorodzinnych z obszaru byłej osady Bekanówka, 

w której to funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. 

Mieszkańcy w liczbie 100 ośób zamieszkujący obszar dawnej osady 

Bekanówka od kilkunastu lat borykaja się z problemem 

odprowadzania ścieków z posesji.

750 000,00 zł

7 gmina 0418092
kujawsko-

pomorskie
włocławski

Kowal (gmina 

wiejska)
800 000,00 1 650 000,00

Przebudowa drogi gminnej Dębniaki - Krzewent na odcinku 3 330 m

700 000,00 zł



8 gmina 0401092
kujawsko-

pomorskie
aleksandrowski

Zakrzewo (gmina 

wiejska)
2 500 000,00 2 500 000,00

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej śeroczki-Zakrzewo. Planowana 

długość do zrealizowania wynosi ok. 3,4km. Zakres robót obejmuje: 

wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 5cm na 

podbudowie z warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego 

cementem grubości 10cm i z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

grubości 12 cm, ustawienie krawężników betonowych 15X22 z 

wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 5cm, ustawienie obrzeży betonowych 8X30 na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm na ławie betonowej z 

oporem, oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu

700 000,00 zł

9 gmina 0410033
kujawsko-

pomorskie
nakielski

Nakło Nad Notecią 

(gmina miejsko-

wiejska)

750 000,00 3 500 000,00

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańców Nakła,na terenie którego funkcjonowało zlikwidowane 

państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i Trzeciewnicy,gdzie 

znajdował się zakład rolny stanowiący część PGR w Ślesinie w 

strukturach kombinatu PGR Wojnowo.Planuje się wykonanie ciągu 

rowerowego o dł.ok.1,5km zlokalizowanego pomiędzy 

miejscowościami,kładki przez przejazd kolejowy,placu postojowego 

obsługującego cmentarz,na którym funkcjonuje mały kościół filialny 

oraz przebudowę skrzyżowania umożliwiającego osobom bezpieczny 

dojazd do terenu,na którym planowana jest budowa osiedla 

mieszkalnego i obiektu usługowego w Trzeciewnicy.

650 000,00 zł

10 gmina 0407092
kujawsko-

pomorskie
inowrocławski

Złotniki Kujawskie 

(gmina wiejska)
700 000,00 2 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do 

miejscowości Kobelniki. Po wojnie utworzono tu bazę rolną Kobelniki,  

podlegajaca pod PGR w Inowrocławiu. W stanie istniejącym 

przedmiotowa droga ma bardzo zniszczoną nawierzchnię asfaltową. 

Droga jest dziurawa i popękana.  Prace polegać będą na wykonaniu 

nowej nawierzchni jezdni wraz z budową chodnika w częściach 

zabudowy mieszkalnej siedliskowej, nowymi zjazdami oraz  na całej 

długości wykonana zostanie ścieżka rowerowa.  Dzieki inwestycji 

poprawie ulegną warunki ruchu drogowego i doh\jazd do zabudowan 

jednorodzinnych oraz poziom bezpieczeństwa ruchu zarówno dla 

kierujacych pojazdami , rowerzystów jak i pieszych.

550 000,00 zł

11 gmina 0410013
kujawsko-

pomorskie
nakielski

Kcynia (gmina 

miejsko-wiejska)
850 000,00 1 307 026,00

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi w miejscowości 

Rozpętek o długości 975 m. Droga stanowi obsługę dla 

zlokalizowanych wzdłuż niej gospodarstw rolnych, zabudowań 

mieszkalnych oraz użytków rolnych. Planowana droga ma mieć 

szerokość od 3,5 m do 5,0 m. Początek drogi stanowi połączenia z 

drogą powiatową Dobieszewko-Kcynia, co, po jej przebudowie, 

również wydatnie wpłynie na sprawność komunikacji mieszkańców z 

centralnym ośrodkiem gminy jakim jest miasto Kcynia. Nie tylko 

zapewni to bezpieczeństwo, ale również komfort szczególnie osób w 

podeszłym wieku, które dziś z trudnościami docierają do lekarza czy 

po zakupy.

550 000,00 zł



12 gmina 0414102
kujawsko-

pomorskie
świecki

Świekatowo (gmina 

wiejska)
600 000,00 1 000 000,00

Przebudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w 

miejscowości Szewno. Ze względu na wiek i stan techniczny sieci wod-

kan zalecana jest bezzwłoczna ich wymiana. Inwestycja wpłynie na 

zmniejszenie kosztów utrzymania sieci, poprawi bezpieczeństwo 

zdrowotne i ekologiczne lokalnego środowiska. 600 000,00 zł

13 gmina 0417052
kujawsko-

pomorskie
wąbrzeski

Ryńsk (gmina 

wiejska)
600 000,00 1 450 000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

drogą dojazdową w  Wałyczu. Przedmiotem inwestycji jest budowa 

boiska wielofunkcyjnego (boisko do siatkówki, piłki ręcznej, 

koszykówki) wraz z piłkochwytami. Boisko zostanie oświetlone 

lampami fotowoltaicznymi. Powstanie drewniania altana ze stołami 

biesaidnymi, część terenu zostanie utwardzona kostką betonową, 

zamontowane będą ławki, teren zostanie ogrodzony z wykonaniem 

nasadzeń drzewek ,krzeww i urządzeniem trawników. Zaplanowano 

wykonanie drogi dojazdowej utwardzonej kostką betonową.

600 000,00 zł

14 gmina 0405043
kujawsko-

pomorskie
golubsko-dobrzyński

Kowalewo Pomorskie 

(gmina miejsko-

wiejska)

600 000,00 600 000,00

Poprawa jakości życia społeczności z miejscowości Chełmonie, terenu 

po byłym PGR w Gminie Kowalewo Pomorskie, poprzez modernizację 

obiektu pełniącego funkcję społeczno-kulturalną  wraz z 

kształtowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Projekt 

zakłada poprawę warunków technicznych obiektu społeczno- 

kulturalnego w miejscowości w której funkcjonkował PGR, poprzez 

modernizację świetlicy wiejskiej w Chełmoniu wraz z rozbudową m.in. 

remont sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych, instalacji 

elektrycznej, pokrycia dachowego, przystosowanie obiektu do potrzeb 

osób niepełnosprawnychoraz zagospodarowanie terenu przyległego.

600 000,00 zł

15 gmina 0419022
kujawsko-

pomorskie
żniński

Gąsawa (gmina 

wiejska)
600 000,00 747 610,65

Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, polegać 

będzie na zmianie układu jednostopniowego procesu uzdatniania 

wody na dwustopniowy. Zostanie wybudowany zbiornik retencyjny, 

nastąpi wymiana urządzen technologicznych, montaz nowego 

zestawu hydroforowego wraz z armaturą i orurowaniem, filtrów, 

aeratora, sprężarki, dmuchawy, chloratora, wymiana instalacji i 

urządzeń elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania SUW, 

budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
600 000,00 zł



16 gmina 0415042
kujawsko-

pomorskie
toruński

Lubicz (gmina 

wiejska)
550 000,00 623 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gronówku - z wpięciem w sieć gminy 

Łysomice.  Jako że Gronówko ani miejscowości sąsiadujące, znajdujące 

się w obrębie gminy Lubicz, nie są uzbrojone w kanalizację sanitarną 

połaczoną z siecią gminną nie ma innej możliwości jak podłączyć 

nowobudowaną kanalizację do sieci gminy Łysomice. W ramach 

zadania planuje się budowę 1300 m przewodu tłoczonego wraz z 

przepompownią oraz odgałęzieniami bocznymi. 550 000,00 zł

17 gmina 0412011
kujawsko-

pomorskie
rypiński

Rypin (gmina 

miejska)
600 000,00 1 500 000,00

Celem projektu jest rewitalizacja terenu i przywrócenie funkcji 

społecznych. W ramach projektu planowane jest stworzenie Centrum 

Zabawowo- Edukacyjnego. Zakres prac obejmie przygotowanie terenu 

(podłoże bezpieczne wylewka typu sandwicz), oraz dostawa i montaż 

elementów do aktywnego spędzania czasu i edukacji. Teren będzie 

ogrodzony i oświetlony, oraz dostępny dla wszystkich mieszkańców. 

Obiekt będzie przeznaczony nie tylko dla najmłodszych dzieci z 

pobliskiego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 oraz innych dzieci 

licznie korzystających wraz z całymi rodzinami z urządzeń sportowo- 

rekreacyjnych na tym terenie (kompleks boisk Orlik, siłownia na 

powietrzu).

500 000,00 zł

18 gmina 0403032
kujawsko-

pomorskie
bydgoski

Dobrcz (gmina 

wiejska)
500 000,00 676 500,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kusowo (gmina:Dobrcz). 

Celem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie 

ścieków z posesji osiedla zlokalizowanego przy ul.Różanej i Gdańskiej 

w miejscowości Kusowo. Ścieki odprowadzane będą poprzez 

projektowany kolektor ściekowy PVC o śr.200mm do projektowanej 

przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie osiedla ww.osiedla. 

Kolektorem ściekowym ciśnieniowym PE o śr.110mm ścieki 

odprowadzane będą do włączenia w istniejącą sieć kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowana w ul.Osiedlowej.

450 000,00 zł



19 gmina 0403072
kujawsko-

pomorskie
bydgoski

Sicienko (gmina 

wiejska)
500 000,00 675 000,00

Rozbudowa drogi gminnej na działce 20/2 w Wojnowie. 

Przedmiotowa droga jest drogą wewnętrzną i przebiega przez teren 

zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej w Wojnowie i stanowi 

skomunikowanie osiedla mieszkaniowego. Trasa i zakres 

zaprojektowanego ciągu pokrywa się z dotychczasowym jego 

przebiegiem i nie ma mozliwości wariantowego rozwiązania poza 

zaniechaniem przedsięwzięcia. Realizacja zadania przyzcyni sie do 

zwiększenia spójności z regionalnym układem transportowym, 

ponieważ projektowana droga umozliwia i stanowi jedyny wyjazd na 

drogę wojewódzką nr 244 oraz drogi powiatowe: nr 1529C Wojnowo-

Bydgoszcz, nr 1527C Wojnowo-Prosperowa i nr 1910C Wojnowo-

Sicienko. Zakres rozbudowy obejmuje: wykonanie robót ziemnych, 

wykonanie zabezpieczenia kabli, wykonanie warstwy odsączającej, 

ustawienie krawężników, wykonanie podbudowy z betonu C8/10, 

wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr.8cm, 

wykonanie zjazdów, chodników, regulacji urządzeń, humusowania, 

obsiania trawą poboczy skarp i wykonanie oznakowania pionowego. 

Rozbudowa drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu i poprawi jego 

bezpieczeństwo zapewniają dostęp do posesji.

450 000,00 zł

20 gmina 0414032
kujawsko-

pomorskie
świecki

Drzycim (gmina 

wiejska)
700 000,00 1 000 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Wery wraz z 

doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu-polegać będzie 

na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków 

i podłączeniem sieci do nowej oczyszczalni  w Drzycimiu.

500 000,00 zł

21 gmina 0410023
kujawsko-

pomorskie
nakielski

Mrocza (gmina 

miejsko-wiejska)
500 000,00 1 400 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa dróg gminnych w 

miejscowości Witosław” w zakresie dotyczącym wykonania  

chodników, zjazdów, zatok przyjezdniowych i postojowych wraz z 

oświetleniem drogowym. W ramach zadania przewidziano wykonanie 

chodników o szerokości 1,5m, przyjezdniowych zatok postojowych o 

szerokości 2,50m dla pojazdów osobowych i przyjezdniowej zatoki o 

szerokości 3,0m dla pojazdów ciężarowych oraz wjazdów 

indywidualnych o istniejących szerokościach i na długości do granicy 

działki pasa drogowego. 

500 000,00 zł



22 gmina 0411042
kujawsko-

pomorskie
radziejowski

Osięciny (gmina 

wiejska)
500 000,00 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej na działce o numerze ewidencyjnym 162/1  w miejscowości 

Osięciny polegająca na : wymianie pokrycia dachowego wraz z 

elementami konstrukcji dachowej, ocieplenie ścian zewnętrznych 

wraz z elewacją, wymiana drzwi zewnętrznych ,wymiana bramy 

garażowej ( sztuk 1 ).  W ramach prac przewiduje się również remont 

pomieszczeń, w tym : wykonanie tynków wewnętrznych, 

pomalowanie pomieszczeń wewnątrz budynku oraz sanitariatów z 

dostosowaniem ich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

500 000,00 zł

23 gmina 0406033
kujawsko-

pomorskie
grudziądzki

Łasin (gmina miejsko-

wiejska)
450 000,00 450 000,00

Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej z placem zabaw w 

miejscowości Łasin- Wybudowanie. ,  polegajaca na budowie 

nowoczesnego placu zabaw o nawierzchni piaskowej przy osiedlu, w 

którym zamieszkują rodziny pracownikłów  byłego PGR.  Plac zabaw 

wyposażony będzie w urządzenia do zabawy i rekreacji fizycznej. 

Planuje sie tez postawienie małej architektury towarzyszącej w 

postaci ławek, koszy na śmieci. Całość zostanie ogrodzona. Obok placu 

zabaw wybudowana zostanie siłownia plenerowa  składajaca się z 6 

urządzeń do ćwiczeń. Przy siłowni urządzona zostanie strefa 

wypoczynkowa z ławkami oraz stołami do gry w szachy oraz tenisa 

stołowego. Zagospodarowane zostana tereny zielone.

450 000,00 zł

24 gmina 0414112
kujawsko-

pomorskie
świecki

Warlubie (gmina 

wiejska)
430 000,00 430 000,00

Poprawa zagospodarowania miejscowości Rulewo w celach rekreacji 

społecznej. Rulewo to wieś po byłym PGR. Obecnie w centrum 

miejscowości znajduje się świetlica wiejska, boisko do gry. Dotacja 

zostanie przeznaczona za zakup elementów wpływających na 

zwiększenie atrakcyjności ternu oraz poprawę integracji społecznej. 

Plac zabaw ma być doposażony o elementy dla dzieci w różnym 

wieku. Dodatkowo planuje się zakup lamp hybrydowych typu 

parkowego w ilości 6 sztuk. Ponadto wybudowana zostanie wiata z 

grillem. Ważnym elementem będzie również budowa ogrodzenia 

wzdłuż drogi oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z 

przyłączami.

430 000,00 zł

25 gmina 0402073
kujawsko-

pomorskie
brodnicki

Jabłonowo 

Pomorskie (gmina 

miejsko-wiejska)

500 000,00 1 000 000,00

Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w 

miejscowości Mileszewy, obręb Lembarg. Budowa obiektu jest jedyną 

mozliwością stworzenia ogólnodostępnego miejsca z szeroką ofertą 

kulturalną. Plnujemy budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji 

murowanej w którym będzie: pomieszczenie do zebrań, 

pomieszczenie socjalne, łazienka dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz kotłownia. Teren zostanie zagospodarowany 

poprzez budowę parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych 

oraz oświtleniem terenu lampami hybrydowymi.

400 000,00 zł



26 gmina 0404032
kujawsko-

pomorskie
chełmiński

Kijewo Królewskie 

(gmina wiejska)
500 000,00 800 000,00

Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim. Inwestycja 

zakłada wyburzenie starej remizy, wybudowanej w 1957 r. Nie spełnia 

ona wymogów garażowych (była przeznaczona na wóz konny) oraz 

warunków socjalnych. W to miejsce planowana jest dobudowa do 

istniejącego pojedynczego garażu budynku garażowego i 

pomieszczenia magazynowego z szatnią dla strażaków, zapleczem 

socjalnym (łącznie z łazienkami z prysznicami). Poddasze 

zaadaptujemy na salę szkoleniową z izbą pamięci, pomieszczeniem 

biurowym i kuchnią. Na dachu budynku zamontowane zostaną panele 

fotowoltaiczne - powstanie kotłownia elektryczna. Przystosowanie 

pomieszczeń WC do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakup sprzętu 

bojowego.

400 000,00 zł

27 gmina 0418113
kujawsko-

pomorskie
włocławski

Lubień Kujawski 

(gmina miejsko-

wiejska)

500 000,00 947 815,00

Zadanie „Przebudowa kotłowni węglowej dla budynków mieszkalnych 

w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” polega przebudowie kotłowni 

węglowej na kotłownię wyposażoną w pompy ciepła z 

wspomagającym kotłem olejowym oraz instalacja fotowoltaiczną dla 

budynków mieszkalnych w miejscowości Kamienna. W wyniku 

projektu powstaną 2 powietrzne pompy ciepła, wspomagający kocioł 

olejowy i instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kWp. 400 000,00 zł

28 gmina 0418123
kujawsko-

pomorskie
włocławski

Lubraniec (gmina 

miejsko-wiejska)
500 000,00 956 326,56

Celem przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej 

w miejscowości Kazanie” jest przebudowa i rozbudowa tej drogi na 

odcinku dł. 222,6 m. Droga rozpoczyna się od drogi gminnej Kazanie – 

Rzadka Wola Nr 190685C i kończy na drodze powiatowej Nr 2912C 

Bielawy – Kazanie – Sokołowo. Droga pełni rolę dojazdu do 

zabudowań mieszkalnych wielorodzinnych i boiska sportowego w 

Kazaniu. Obecnie posiada zdegradowaną jezdnię o szer. 3,3 m 

wykonaną z trylinki oraz chodnik. Prace wykonywane w ramach 

decyzji ZRID polegałyby na wydzieleniu pasa drogowego, poszerzeniu 

jezdni do 4,5 m, przebudowie chodnika oraz rozbudowie kanalizacji 

deszczowej dla potrzeb przebudowywanej drogi z włączeniem do 

istniejącej kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej.

400 000,00 zł



29 gmina 0407073
kujawsko-

pomorskie
inowrocławski

Pakość (gmina 

miejsko-wiejska)
500 000,00 600 000,00

Projekt zakłada stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez 

budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, wym. 

40 x 20 m wraz z kontenerem sanitarnym, na działkach nr 40/24 (we 

władaniu KOWR) i 40/23 obręb Węgierce, gm. Pakość. Projektuje się 

wykonanie ogrodzenia o wysokości 4m po długości i 6m po szerokości 

boiska oraz oświetlenie  na słupach wys. 9 m  z oprawami LED. Na 

boisku wyznaczone będą liniami boiska do piłki ręcznej, siatkówki, 

koszykówki i tenisa ziemnego.
400 000,00 zł

30 gmina 0413013
kujawsko-

pomorskie
sępoleński

Kamień Krajeński 

(gmina miejsko-

wiejska)

400 000,00 500 000,00

Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu 

mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień 

Krajeński). Zakres projektu obejmuje  m. in. budowę chodników, dróg 

wewnętrznych, parkingów, oświetlenia, zagospodarowanie 

przestrzeni (np. nasadzenia zieleni, rabaty kwiatowe, aranżację strefy 

rekreacyjnej, elementy małej architektury)  między budynkami 

wielorodzinnymi na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości 

Duża Cerkwica. Potrzeba realizacji projektu wynika ze 

zdiagnozowanych w toku analiz potrzeb i problemów zgłoszonych 

przez sołtysa wsi. 

400 000,00 zł

31 gmina 0413023
kujawsko-

pomorskie
sępoleński

Sępólno Krajeńskie 

(gmina miejsko-

wiejska)

600 000,00 1 666 666,00

W ramach inwestycji planowana jest budowa pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej o wymiarach areny 12mx24m i wys. ok 6m wraz ze 

wszystkimi wymaganymi instalacjami, zlokalizowanej przy budynku SP 

w Zalesiu. W chwili obecnej do realizacji zajęć WF wykorzystywana 

jest największa sala lekcyjna. Nie pozwala to na pełną realizację 

obowiązującego programu. Do SP w Zalesiu uczęszcza 101 dzieci, 

głównie z terenów wiejskich i popegeerowskich. Sala będzie mogła 

stać się miejscem integracji społeczności lokalnej. 
400 000,00 zł



32 gmina 0413043
kujawsko-

pomorskie
sępoleński

Więcbork (gmina 

miejsko-wiejska)
560 000,00 700 000,00

Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn, gm. 

Więcbork.

Zadanie obejmować będzie przebudowę i rozbudowę istniejącego 

budynku świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej wsi Pęperzyn, gm. 

Więcbork. W rozbudowanej i przebudowanej części znajdować się 

mają pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz toalet w tym również 

toalety dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie kotłowni z 

ekologicznym źródłem ciepła.

Świetlica wiejska znajduje się w centrum miejscowości. W obecnym 

stanie budynek świetlicy nie odpowiada normom i standardom. W 

istniejącym budynku trudno jest organizować działania służące 

integracji oraz aktywizacji dla wszystkich mieszkańców sołectwa 

Pęperzyn.

Planowana do realizacji inwestycja sprawi, że budynek świetlicy 

będzie mógł służyć wszystkim mieszkańcom, którzy dzięki realizacji tej 

inwestycji wzmocnią swoje więzi poprzez udział w organizowanych 

działaniach służących ich integracji.

Lokalizacja świetlicy dz. nr 217/13, obręb Pęperzyn, gm. Więcbork.

Projekt ma znaczny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców 

terenów po Państwowych Gospodarstwach Rolnych w Pęperzynie.

400 000,00 zł

33 gmina 0414042
kujawsko-

pomorskie
świecki

Jeżewo (gmina 

wiejska)
500 000,00 800 000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice 

przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym 

oraz torem typu pumptrack. Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego 

do koszykówki, siatkówki, tenisa wraz z bieżnią na 100 m, posłużą 

zarówno uczniom Szkoły Podstawowej jak i mieszkańcom 

miejscowości Krąplewice. Plac zabaw wraz z terenem rekreacyjnym 

oraz torem jazdy stanowić będą idealne miejsce integracji społecznej 

mieszkańców tej popegeerowskiej wsi. 
400 000,00 zł

34 gmina 0414052
kujawsko-

pomorskie
świecki

Lniano (gmina 

wiejska)
500 000,00 500 000,00

Budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalnia ścieków dla zabudowy 

mieszkaniowej w miejscowości Brzemiona, po zlikwidowanym 

państwowym przedsiebiorstwie gospodarki rolnej Jastrzębie. 

Inwestycja położona jest w obrębie Brzemiona w gminie Lniano. 

Zakres działania: budowa zbiorczej kontenerowej oczyszczalni 

ścieków, kanalizacja sanitarna, przepompownia ścieków.

400 000,00 zł



35 gmina 0416022
kujawsko-

pomorskie
tucholski

Gostycyn (gmina 

wiejska)
466 323,40 466 323,40

Wyrównanie szans mieszkańców sołectwa Wielka Klonia w dostępie 

do uniwersalnych dóbr życia społecznego i kulturalnego poprzez 

remont i docieplenie budynku Wiejskiego Domu Kultury. Obecny stan 

techniczny i wizualny budynku Wiejskiego Domu Kultury  jest 

niebezpieczny i nieatrakcyjny, dlatego jego modernizacja została 

uznana przez mieszkańców jako sprawa priorytetowa. Zakres 

przedsięwzięcia obejmował będzie wykonanie"kapitalnego" remontu 

wewnątrz i na zewnątrz budynku, który pełni obecnie rolę świetlicy 

wiejskiej, siedziby Koła Gospodyń Wiejskich, Filii Biblioteki Gminnej i 

siłowni.  Do listy wiejskich instytucji w przyszłym roku dołączy 

tworzony Klub Seniora+. W ramach inwestycji planuje się : prace 

rozbiórkowe, hydraulikę i roboty sanitarne, wymianę stolarki 

drzwiowej, instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych, izolację cieplną ścian, remont i ocieplenie dachu.

400 000,00 zł

36 gmina 0411042
kujawsko-

pomorskie
radziejowski

Osięciny (gmina 

wiejska)
400 000,00 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności publicznej 

– świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu, na działce o numerze ewidencyjnym 

53/26 w miejscowości Jarantowice.  

400 000,00 zł

37 gmina 0418043
kujawsko-

pomorskie
włocławski

Brześć Kujawski 

(gmina miejsko-

wiejska)

400 000,00 400 000,00

Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w m.Dubielewo w 

Brześciu Kujawskim, inwestycja zakłada przygotowanie oraz 

urządzenie terenu dla potzreb mieszkańców, w tym:                                                                                                                                                                                        

- boisko wielofukncyjne do piłki nożnej, koszykówki  i siatkówki,                                                                       

- elem. małej architektury,                                                                                                                                       

- plac zabaw,                                                                                                                                                                    

- siłownia zewnętrzna,                                                                                                                                           

- altana ogrodowa
400 000,00 zł



38 gmina 0406043
kujawsko-

pomorskie
grudziądzki

Radzyń Chełmiński 

(gmina miejsko-

wiejska)

450 000,00 450 000,00

Przedmiotem inwestycji jest 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

360 000,00 zł

39 gmina 0412062
kujawsko-

pomorskie
rypiński

Wąpielsk (gmina 

wiejska)
443 279,85 443 279,85

Utwardzenie terenu przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszkowie z 

utworzeniem miejsc rekreacji i aktywności zewnętrznej oraz 

kształtowaniem terenów zielonych. Zaplanowano wykonanie siłowni 

zewnętrznej, ogrodzenie istniejącego placu zabaw oraz bezpieczne 

dojście. W pozostałej cześci obszaru objętego opracowanie tereny 

sielone: trawnik oraz krzewy ozdobne. Elementy wyposażenia: ławki 

parkowe, stół do gry w szachy i chińczyka, kosze na śmieci, grill, 

piłkochwyty oraz latarnie hybrydowe. Dla inwestycji sporządzona 

została dokumentacja projektowa oraz kosztorysowa.

350 000,00 zł

40 gmina 0416032
kujawsko-

pomorskie
tucholski

Kęsowo (gmina 

wiejska)
350 000,00 350 000,00

Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce-Brzuchowo i w 

miejscowości Brzuchowo. Zakres inwestycji: 1/ Budowa sieci 

wodociągowej, 2/ Montaż instalacji służącej dezynfekcji sieci 

wodociągowej, 3/Roboty towarzyszące wraz z odtworzeniem 

nawierzchni drogi.

350 000,00 zł

41 gmina 0417032
kujawsko-

pomorskie
wąbrzeski

Książki (gmina 

wiejska)
400 000,00 800 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzawkach. Nowoczesny budynek 

wyposażony w instalacje OZE. Powstanie świetlica wiejska o pow. 

120m2. Jest to jedna z dwóch miejscowości w gminie, która nie 

posiada własnej świetlicy, w której mieszkańcy mogliby sie 

integrować. W ramach projektu zostaną wykonane następujące 

pomieszczenia: sala spotkań, pomieszczenie socjalne, magazyn KGW. 

Budynek będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych. 

Zagospodarowanie terenu (mini plac zabaw) wraz z parkingiem na 

samochody osobowe z miejscem dla osoby niepełnosprawnej .

300 000,00 zł



42 gmina 0408073
kujawsko-

pomorskie
lipnowski

Skępe (gmina 

miejsko-wiejska)
350 000,00 350 000,00

Inwestycja polega na realizacji zadania pn. Przebudowa i 

modernizacja dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska. 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę lub modernizację dróg 

dojazdowych oraz chodnika na terenie spółdzielni mieszkaniowej, 

która zarządza i gospodaruje zasobem mieszkaniowym po byłym PGR, 

zaś jego zakres przedstawia się następująco: 1. Przebudowa dróg 

dojazdowych o długości 560 mb i zmiennej szerokości 3,5-4 m w 

technologii nawierzchni z kostki brukowej; 2. Modernizacja chodnika 

o długości 100 m i szerokości 1,5 m w technologii nawierzchni z kostki 

brukowej; 3. Modernizacja miejsca postojowego o powierzchni 300 

m2 w technologii nawierzchni asfaltowej. Realizacja zadania poprawi 

komfort poruszania się pojazdów oraz mieszkańców terenu 

spółdzielni, który charakteryzuje się znaczną gęstością zaludnienia, 

gdyż na jej obszarze zamieszkuje 160 osób. 

300 000,00 zł

43 gmina 0407033
kujawsko-

pomorskie
inowrocławski

Gniewkowo (gmina 

miejsko-wiejska)
300 000,00 300 000,00

Remont drogi gminnej w Lipiu. Przedmiotowa droga jest drogą 

gminną (nr działki 25, obręb Lipie) o nawierzchni bitumicznej mocno 

zdegradowanej. W pasie drogowym występuje chodnik szerokości 

1,5m który częściowo został wyremontowany przez Gminę 

Gniewkowo w ostatnich latach. Droga posiada kilkanaście zjazdów do 

posesji - tzw. dwojaków i typowych bloków popegeerowskich. Droga 

na dalszym odcinku prowadzi do pól uprawnych. Planowana długość 

przebudowywanego odcinka to ok. 250 m. Planuje się sfrezowanie 

istniejącej zniszczonej nawierzchni oraz wykonanie na istniejącej 

podbudowie nowej nawierzchni bitumicznej. Nowa nawierzchnia 

będzie realizowana dwuwarstwowo, i będzie składała się z warstwy 

wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm. 

Zakłada się szerokość nawierzchni o wymiarze 6 m. Wraz z 

przebudową jezdni zostaną wykonane zjazdy do poszczególnych 

nieruchomości, oraz zostanie wykonany remont chodnika.  Wykonane 

zostanie niezbędne oznakowanie pionowe oraz poziome.

300 000,00 zł

44 gmina 0404032
kujawsko-

pomorskie
chełmiński

Kijewo Królewskie 

(gmina wiejska)
450 000,00 580 000,00

Budowa boiska sportowego w Szymbornie wraz z garażem, 

segmentem szatni, oświetleniem terenu lampami solarnymi i 

ławeczkami dla widzów. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej, w 

szczególności pokrycie dachu styropapą, wykonanie izolacji pionowej i 

poziomej budynku oraz zamontowanie na dachu świetlicy instalacji 

fotowoltaicznej na pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną.

300 000,00 zł



45 gmina 0411072
kujawsko-

pomorskie
radziejowski

Topólka (gmina 

wiejska)
300 000,00 300 000,00

Przedmiotem inwestycji jest projekt pn.: „Rozbudowa budynku remizy 

OSP Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem 

ściany frontowej zewnętrznej”. Uwzględniając zidentyfikowane 

problemy związane z funkcjonowaniem remizy OSP w tym istniejącej 

części budynku pełniącej funkcję garażu, bezpieczeństwem ppoż., 

komfortem cieplnym budynku, estetyką budynku i kosztami 

eksploatacji budynku, określono zakres prac termomodernizacyjnych, 

budowlanych i dotyczących rozbudowy  związanych z budynkiem w 

tym: rozbudowa budynku remizy OSP Orle o garaż na sprzęt 

ratownictwa wodnego (samochód, łódź wodną). 

300 000,00 zł

46 gmina 0414012
kujawsko-

pomorskie
świecki

Bukowiec (gmina 

wiejska)
300 000,00 375 000,00

Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej sieci 

kanalizacyjnej (wymiana rur betonowych na rury PVC na odcinku 

około 300 m) w miejscowości Budyń oraz modernizacji przepompowni 

ścików w Budyniu (wymiana szafy sterowniczej, wymiana pomp i 

pływaków oraz orurowania przepompowni, wymiana ogrodzenia i 

inne prace modrnizacyjne).

280 000,00 zł

47 gmina 0403052
kujawsko-

pomorskie
bydgoski

Nowa Wieś Wielka 

(gmina wiejska)
250 000,00 250 000,00

Doposażenie placu zabaw i modernizacja terenu sportowego - 

rekreacyjnego w Sołectwie Olimpin. Teren o łącznej powierzchni 

1,57ha (nr działek 234/1, 235/1, 236/1, 238/1). Cały obszar działek 

przeznaczony jest pod działalność rekreacyjno-sportową. Obecnie 

znajduje się tam kilka urządzeń na placu zabaw oraz mini boisko do 

piłki nożnej i do piłki siatkowej. Celem projektu jest stworzenie 

bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca: modernizacja obecnego placu 

zabaw dla dzieci i stworzenie "PLACU ZABAW DLA MALUCHA" (zakup 

10 nowych urządzeń) oraz miejsca do uprawiania sportu-połki nożnej 

(wymiana nawierzchni boiska z zabezpieczeniem przed kretami, zakup 

ławek).

250 000,00 zł



48 gmina 0405062
kujawsko-

pomorskie
golubsko-dobrzyński

Zbójno (gmina 

wiejska)
220 000,00 220 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa pomostu wraz z 

zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w miejscowości 

Wielgie.Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni 

publicznej, służącej integracji mieszkańców miejscowości, 

zapewnienie warunków do podejmowania aktywności fizycznej oraz 

wypoczynku.Zakres projektu obejmuje:   Wykonanie pomostu o 

długości do 25 m i szerokości 3 m.    Dostawę i montaż urządzeń małej 

architektury:-        altana sześciokątna z drewna wyposażona w zestaw 

drewnianych mebli ogrodowych, trwale związanych z podłogą (stół i 

ławki) - 2 szt.-        ławki dł. 180 cm na stelażu metalowym z 

drewnianym siedziskiem i z oparciem – 3 szt.-        kosz na śmieci z 

daszkiem, metalowy, poj. 30 l – 5 szt.     Dostawę i montaż systemu 

monitoringu  - kamer solarnych SLC z oświetleniem LED – 3 szt.  

Dostawę i montaż lamp solarnych – 3 szt.5.       Wymianę piasku na 

plaży oraz wyczyszczenie brzegu zbiornika.           Kompletny system 

fotowoltaiczny podłączony w ogólnokrajową sieć elektroenergetyczną  

przeznaczony jest do wytwarzania prądu przemiennego z 

promieniowania słonecznego we współpracy z siecią 

elektroenergetyczną. Nie występuje tutaj magazynowanie energii w 

akumulatorach, cała wyprodukowana w generatorze energia jest 

zużywana przez użytkownika lub odbierana przez sieć 

elektroenergetyczną. Użytkownik, za pomocą urządzeń 

monitorujących  może zdalnie kontrolować ilość wyprodukowanej 

energii. 

220 000,00 zł

49 gmina 0416012
kujawsko-

pomorskie
tucholski

Cekcyn (gmina 

wiejska)
500 000,00 850 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Cekcyn. Zakres prac obejmuje m. in.:  budowę sieci 

wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 1022,00m, budowę sieci 

kanalizcji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej o łącznej długości 770 m, 

budowę dwóch tłoczni (przepompowni) ścieków. Realizacja inwestycji 

pozwoli na uzbrojenie 38 nieruchomości. 
500 000,00 zł

50 gmina 0419022
kujawsko-

pomorskie
żniński

Gąsawa (gmina 

wiejska)
67 500,00 67 500,00

Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów 

rekreacyjnych na działce ozn. Nr 64/18 obręb Gogółkowo, będzie 

polegał na demontażu i likwidacji istniejącego wyposażenia placu 

zabaw, które jest w złym stanie technicznym, montażu nowych 

urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury, wykonaniu 

nawierzchni piaskowej i utwardzonego placu do grillowania oraz 

wykonaniu ogrodzenia od strony północnej terenu objetego 

inwestycją.

67 500,00 zł



51 gmina 0405062
kujawsko-

pomorskie
golubsko-dobrzyński

Zbójno (gmina 

wiejska)
55 000,00 55 000,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ogrzewania w budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielgie poprzez wymianę 

grzejników oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Celem 

realizacji projektu jest poprawa funkcjonalności budynku świetlicy 

wiejskiej, stanowiącego centrum kulturalne miejscowości i służącego 

integracji mieszkańców miejscowości. Zakres projektu obejmuje:    

Dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 9,62 kWp w 

skład której wchodzi:- 26 szt. modułów fotowoltaicznych 

monokrystalicznych  370Wp z antyrefleksyjną szybą w  ramie 

aluminiowej,  gwarancja na wady ukryte 15lat;- inwerter, 12lat 

gwarancji;- 26 szt. optymalizatorów mocy;- system mocowania do 

posadowienia instalacji  na gruncie;- zabezpieczenia DC oraz AC;   

Dostawę i montaż 15 szt. grzejników elektrycznych naściennych o 

mocy min. 1,5 kW oraz 3 szt. grzejników elektrycznych wolnostojących 

o mocy 1,5 kW.   Dostawę i montaż 15 szt. grzejników elektrycznych 

naściennych o mocy min. 1,5 kW oraz 3 szt. grzejników elektrycznych 

wolnostojących o mocy 1,5 kW.Planowane przedsięwzięcie ma 

charakter proekologiczny, a mianowicie umożliwia wykorzystanie 

alternatywnej (odnawialnej) energii promieniowania słonecznego i 

rezygnację z energii uzyskiwanej  z paliw kopalnych, a ponadto w 

porównaniu do elektrowni konwencjonalnych nie powoduje emisji 

substancji zanieczyszczających do środowiska: ścieków, 

zanieczyszczeń powietrza i toksycznych odpadów.

55 000,00 zł

52 gmina 0407063
kujawsko-

pomorskie
inowrocławski

Kruszwica (gmina 

miejsko-wiejska)
1 000 000,00 3 000 000,00

Przedmiotem projektu jest poprawa życia mieszkańców terenu 

popegeerowskiego w gminie Kruszwica poprzez doprowadzenie sieci 

wodociągowej do miejscowości Karsk i Brześć. W ramach projektu 

przewiduje się budowę sieci wodociągowej na odcinku ok. 6 km  

celem dostarczenia wody do miesjcowości Karsk i Brześć , które 

obecnie nie sa objęte dostawą wody z gminnego systemu zasilania w 

wodę.

700 000,00 zł

53 gmina 0416063
kujawsko-

pomorskie
tucholski

Tuchola (gmina 

miejsko-wiejska)
600 000,00 900 000,00

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słypy. W 

ramach projektu przewidziano wykonanie: sieci kanalizacji 

grawitacyjnej o dł. 0,98 km, przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej 

dł. 220 mb, studni rewizyjnych betonowych (27 kpl.) i PVC (17 kpl.), 

przepompowni ścieków wraz z dojazdem i przyłączami mediów, 

rurociągu tłoczonego od przepompowni do istniejącego rurociągu, 

komory połączeniowej, komory z urządzeniemi pomiarowymi, 

likwidację osadnika gnilnego, systemu przesyłu danych, odtworzenia 

nawierzchni dróg  (w tym nawierzchni drogi gminnej na całej 

powierzchni).

400 000,00 zł

24 812 500,00 zł


