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Indywidualnym projektem kluczowym współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – uchwała nr 70/892/07 Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r. będzie zadanie pn.: Rewitalizacja strefy 

śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. 

Tumskiej do Toruńskiej – etap I.  

W ramach projektu zostaną wykonane: nowe nawierzchnie ulic Łaziennej, śeglarskiej, 

Strzeleckiej, Sądowej, Wodnej, Bulwaru 1000-lecia, wzmocnienie brzegu Jeziora ChełmŜyńskiego na 

wysokości plaŜy miejskiej, a takŜe elementy małej architektury oraz budowa amfiteatru przy plaŜy 

miejskiej. Zlokalizowane zostaną równieŜ dwie nowe kamery monitorujące obszar projektu, 

zmodernizowane zostanie istniejące oświetlenie i przygotowany zostanie teren pod lokalizację 

skateparku oraz sezonowych punktów usługowych. Wszystkie wymienione powyŜej działania będą w 

pełni spójne z zadaniami zaprojektowanymi w opisie działań w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Gminy Miasto ChełmŜa, w rozdziale III.  

Zgodnie ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zaakceptowanego Uchwałą nr 75/963/07 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w ramach Działania 7.1. 

Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, miastu ChełmŜy przyznana została kwota 

dofinansowania w wysokości 898 127 Euro przy maksymalnym udziale środków Unii Europejskiej w 

wydatkach kwalifikowanych na poziomie 80%. Biorąc pod uwagę zaprogramowane działania, ich 

zakres i znaczenie dla procesu rewitalizacji, do dofinansowania w ramach działania 7.1. Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wskazuje się projekt pod nazwą 

„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. 

Tumskiej do Toruńskiej – etap I”.  

Jego szeroki zakres oddziaływania na obszar wsparcia pozwala sądzić, iŜ powodzenie 

osiągnięcia wyznaczonych w LPR celów jest w duŜej mierze uzaleŜniony od wykonania tego właśnie 

zadania. Odstąpienie od realizacji bądź odsunięcie go w czasie niesie za sobą ryzyko celu głównego, 

jakim jest zrewitalizowanie wskazanego obszaru miasta.  
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Projekt realizowany w ramach RPO WK-P Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 

Lp Nazwa projektu Wartość całkowita 
w złotych 

Środki UE  

w złotych 

1.  

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej 
ChełmŜy w części zlokalizowanej przy 
Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. 
Tumskiej do Toruńskiej – etap I 

6 900 000,00 3 201 822,75 

 RAZEM 6 900 000 3 201 822,75* 

Uwaga: * Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej przeliczona została w oparciu o kurs euro z 
Europejskiego Banku Centralnego z poprzedniego dnia roboczego ostatniego miesiąca tj euro = 
3,3513  moŜe ulec zmianie 
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Dla projektu wskazanego do dofinansowania w ramach RPO, Działania 7.1 sporządzona została matryca logiczna. 
 

Matryca logiczna projektu Wnioskodawca 

Gmina Miasto ChełmŜa Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w 
części zlokalizowanej przy Jeziorze 
ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej 
– etap I 

Działanie 7.1 RPO 

Partnerzy projektu 

Adresaci/grupa docelowa: społeczność lokalna oraz 
turyści 

 Projekt nie będzie realizowany w ramach partnerstwa 

Przewidywana data 
zgłoszenia wniosku o 

dofinansowanie 
(kwartał i rok) 

Przewidywana data 
rozpoczęcia inwestycji 

np. data zawarcia 
umowy z wykonawcą 

pierwszego 
zamówienia (kwartał i 

rok) 

Przewidywana data 
zakończenia 

rzeczowego inwestycji 
np. data odbioru 
(kwartał i rok) 

Liczba przetargów Przewidywana data 
zgłoszenia ostatniego 

zamówienia 
publicznego 

III kw. 2009r. IV kw. 2009r. III kw. 2011r. 2 III kw. 2011r. 

Logika interwencji 

Cel ogólny projektu Spójny rozwój społeczno-
gospodarczy miasta ChełmŜy 
poprzez wielofunkcyjne 
wykorzystanie 
zdegradowanej strefy 
śródmieścia zlokalizowanej 
przy Jeziorze ChełmŜyńskim 

Obiektywne 
weryfikowalne 

wskaźniki 

Źródło weryfikacji ZałoŜenia/ryzyko 

Rezultaty 
 

Nazwa rezultatu 
 
− Spadek liczby 

przestępstw w rejonie 
realizacji projektu 

Wartość rezultatu i 
jednostki miary 
− ___szt. 
 
 

 

 

− Wyniki analiz StraŜy 
Miejskiej i KMP 

 

Wielkości wskaźników 
zostały określone na 
podstawie 
przeprowadzonych 
pomiarów i przyjętym, w 
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− Powierzchnia terenu, 
która stała się 
dostępna w wyniku 
realizacji projektu 

− Liczba osób 
odwiedzających 
udostępniony teren 

 

− ____m2 
 
 
 
− ____osób 
 
 

− Dokumentacja 
powykonawcza 

 
 
− Badania własne 
 
 

drodze odniesienia do 
podobnych przedsięwzięć 
realizowanych w Polsce, 
wzroście 

 

 

Produkty 
 

Nazwa produktu 
 
− Liczba wymienionych 

punktów 
oświetleniowych 

− Liczba 
zamontowanych 
kamer wizyjnych 

− Powierzchnia ulic 
poddanych 
modernizacji 

− Długość ulic poddana 
modernizacji 

− Długość ścieŜek 
rowerowych 

− Liczba elementów 
małej architektury 
(ławki ) 

− Powierzchnia placów 
wykonanych pod 
punkty usługowe 

− Powierzchnia terenu 
przygotowanego pod 

Wartość produktu i 
jednostki miary 
− Ok. 60  szt.  
 
 
− 2  szt.  
 
 
−  __m2 
 
 
−  __mb 
 
− __mb 
 
− Ok. 60 szt.  
 
 
− ___m2  
 
 
−  ___m2  
 

 

 

− Dokumentacja 
powykonawcza 

 
− Dokumentacja 

powykonawcza 
 
− Dokumentacja 

powykonawcza 
 
− Dokumentacja 

powykonawcza 
− Dokumentacja 

powykonawcza 
− Dokumentacja 

powykonawcza 
 
− Dokumentacja 

powykonawcza 
− Dokumentacja 

powykonawcza 
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skatepark 
− Długość umocnionego 

brzegu Jeziora 
ChełmŜyńskiego 

 
− Ok. 200 mb  

 

− Dokumentacja 
powykonawcza 

 

Zadania 
 

Nazwa zadania 
 
− Nowe nawierzchnie ulic 

połoŜonych w granicach 
rewitalizacji (Tumskiej – 
przywrócenie 
historycznego wyglądu 
nawierzchni, Łaziennej, 
śeglarskiej, Strzeleckiej, 
Sądowej, Wodnej, 
Browarnej, Bulwaru 
1000-lecia oraz M. 
Kopernika), 

− wzmocnienie brzegu 
Jeziora ChełmŜyńskiego 
na wysokości plaŜy 
miejskiej, 

− elementy małej 
architektury, 

− dwie nowe kamery 
monitorujące obszar 
projektu, 

− zmodernizowanie 
istniejącego oświetlenie, 

− teren pod lokalizację 
skateparku i sezonowych 
punktów usługowych. 

Wydatki/koszty całkowite w PLN 

 

 

 

Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN 

 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania w PLN 

6.900.000,00 – ostateczna 
kwota zostanie ustalona 
po opracowaniu projektu 
budowlanego i kosztorysu 

6.823.221,02 

 

3 201 455,30 

 


