
 
DANE UZUPEŁNIAJ ĄCE: 
 
Rozdział 60016 § 6058 Drogi publiczne gminne  

1. „Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granic 

miasta” - plan 478.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Rozdział 60016 § 6059 Drogi publiczne gminne  

2. „Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od lecznicy Zwierząt do granic 

miasta” - plan 478.600,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł. 

Zadanie przygotowane pod względem formalno - prawnym. Wykonany został projekt 

budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. 

  

Rozdział 63095 § 6058 Pozostała działalność  

1. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” – plan 561.334,72 zł ,wykonanie 0,00 

zł. 

Rozdział 63095 § 6059 Pozostała działalność  

2. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” – plan 678.259,83 zł ,wykonanie 

927,03 zł.  

Na zadanie pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy 

Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej” wykonano projekt budowlany 

oraz wystąpiono do Starosty Toruńskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.  

Zadanie będzie współfinansowane w 46,92% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi 

priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -

2013. Na chwilę obecną finalizowane jest opracowywanie dokumentacji niezbędnej do 

złoŜenia wniosku o dofinansowanie w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz 

Studium Wykonalności. Przy czym Lokalny Program Rewitalizacji musi najpierw zostać 

zatwierdzony przez Radę Miejską ChełmŜy a następnie uzyskać pozytywną ocenę formalną 

Instytucji Zarządzającej.  

 

Rozdział 75495 § 6050 Pozostała działalność  

„Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy” - plan 35.000,00 zł, wykonanie 

0,00zł. 



Zadanie na etapie zbierania ofert na wykonanie projektu. 

Rozdział 80195 § 6050 Pozostała działalność  

„Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w 

ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli” - plan 150.000,00 zł, 

wykonanie 0,00zł.  

Zadanie na etapie realizacji projektu budowlanego. Wykonawca projektu wybrany w trybie 

przetargu nieograniczonego – Pan Piotr Wojczal prowadzący firmę pn. PROJEKTOWANIE I 

OBSŁUGA INWESTYCYJNA” ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdańsk. Koszt wykonania projektu 

48.678,00 zł, termin realizacji 30 lipiec 2009 r. Zakres – kompletna dokumentacja 

zagospodarowania terenów sportowych Szkół Podstawowych i Gimnazjum  

w ChełmŜy. Na wykonanie projektów i przedmiarów remontów budynków szkolnych  

i przedszkoli zostanie ogłoszony w miesiącu lipcu br. przetarg nieograniczony, po 

rozstrzygnięciu którego będziemy w stanie określić wysokość środków potrzebnych na 

wykonanie rzeczowe remontów.  

 

Rozdział 90095 § 605 Pozostała działalność  

 „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy” – plan 

6.658.030,82 zł, wykonanie 121.338,81 zł. 

Z tego 4.215.387,06 zł ze środków Unii Europejskiej, 2.442.643,76 zł środki własne  

w tym 75% poŜyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1.831.982,82 zł. Zadanie na 

etapie podpisania umowy z InŜynierem projektu oraz przygotowania SIWZ na wykonawstwo.  

Do końca br. planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 

Etap I 

Zadanie nr 1 

Budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w ulicy Bydgoskiej odcinek od granic miasta 

do skrzyŜowania z ul. Wyszyńskiego, w ulicy Zagrodzkiego wraz z tłocznią sanitarną 

 i przepompownią wód deszczowych, w ulicy Witosa odcinek od granic miasta do 

skrzyŜowania z ul. Bydgoską. 

Zadanie nr 2 

Budowa kanału sanitarnego w ulicy Rybaki wraz z tłocznią sanitarną. Kanał sanitarny 

 i deszczowy w ulicy Chełmińskiej odcinek od skrzyŜowania z ul. Mickiewicza do 

skrzyŜowania z ul. 3-go Maja oraz częściowo kanał sanitarny w ul. Chełmińskie Przedmieście 

od skrzyŜowania z ul. 3-go maja do studni istniejącej zlokalizowanej w ul. Chełmińskie 

Przedmieście wiz awiz przepompowni ścieków i wpięcie w kanał deszczowy w Chełmińskim 

Przedmieściu. 



 

Rozdział 60016 § 6050 Drogi publiczne gminne  

1. „Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuŜ ul. Bydgoskiej na odcinku od  

ul. Zagrodzkiego do granic administracyjnych miasta” – plan 91.500,00 zł, wykonanie 

0,00zł. 

Podpisano porozumienie na wspólną realizację powyŜszego zadania z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich. Z.D.W. dostarczy materiały: obrzeŜa betonowe oraz kostkę betonową typu 

pol- bruk. Miasto ChełmŜa pokryje koszty związane z pobudowaniem ścieŜki ( robociznę) 

oraz koszt pozostałych materiałów: piasku i betonu na podbudowę nawierzchni na wjazdach 

na posesje.  

2. „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych 

przy ul. 3 Maja w ChełmŜy – etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta” - plan 

2.941.308,35zł, wykonanie 7.946,00 zł. 

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę dróg publicznych ulic  

z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w ChełmŜy – etap I 

budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta. Zadanie będzie realizowane przez BETPOL 

Spółkę Akcyjną, Fordońska 168a, 85-766 Bydgoszcz. Termin realizacji 30.10.2009 r., 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 2.033.432,07 zł . W dniu 03.07.2009 r. nastąpi 

przekazanie placu budowy wykonawcy. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją powyŜszego zadania – koszt brutto 39.040,00 zł. Zadanie 

będzie współfinansowane w 45,36% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura Drogowa, Oś priorytetowa 1. 

Rozwój infrastruktury technicznej.  

3. „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami przy  

ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych” - plan 29.700,00 zł, wykonanie 

0,00 zł. 

Ogłoszono nabór ofert na wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy 

posesjami przy ul. Kościuszki 26 i 28. Ofertę złoŜyła tylko 1 firma BRD, ul. Wiejska 83, 87-

822 Włocławek z ceną brutto w wysokości 28.670,00 zł. Prowadzone są rozmowy z innymi 

projektantami w celu wykonania powyŜszego opracowania za niŜszą cenę. 

 

Rozdział 90015 § 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg  

1. „Budowa oświetlenia w ulicach Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, Turystycznej 

w ChełmŜy” - plan 144.000,00 zł, wykonanie 7,00 zł. 



Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju br. – łączny koszt inwestycji wyniesie 

102.426,89 zł tj.: 

- koszt budowy 97.356,00zł. - wykonawca PPWSiIE „REO” sp. j. Szałucki i Błaszkiewicz 

z Toruniu, 

- koszt nadzoru inwestorskiego 3.660,00zł – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza, 

- koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniem mocy 1.403,89zł, 

- koszt dziennika budowy – 7,00zł. 

2. „Budowa 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuŜ ogródków działkowych 

ul. Chełmińskie Przedmieście” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br. 

3. „Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej i Sienkiewicza” - plan 

45.065,00 zł, wykonanie 45.061,00zł. 

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2008r. przez firmę ELEKTROBUD Grudziądz Sp. 

z o.o., natomiast płatność przeszła na 2009 r. 

4. „Dokumentacja na budowę oświetlenia w ul. Zagrodzkiego i Dworcowej” – plan 

20.000,00zł, wykonanie 2.419,00zł. 

W pierwszym półroczu zostały opracowane podkłady geodezyjne (wykonawcy: podkład dla 

ulicy Zagrodzkiego p. Jerzy Glama – koszt 1.372,50 zł, podkład dla ulicy Dworcowej  

p. Wiktor Król – koszt 3.000,00 zł). Uzyskano równieŜ warunki techniczne z firmy Energa – 

Operator S.A Oddział w Toruniu niezbędne do realizacji projektów – koszt warunków 

technicznych i opłaty przyłączeniowej to kwota 2.100,00 zł. (zapłacona została I rata  

w kwocie 1.032,28 zł). 

Zostały takŜe podpisane na wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawca Pracownia 

Projektowa ELEKTROTECHNIKA z Grudziądza przy cenach wynoszących: 

- dokumentacja dla ulicy Dworcowej (od ul. Polnej do granic miasta) – 8.052,00 zł, 

- dokumentacja dla ulicy Zagrodzkiego – 5.124,00 zł. 

Termin wykonania projektów do 30 lipca 2009 r. 

 

Rozdział 90095 § 6050 Pozostała działalność 

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny kolektor 

sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną” - plan 1.483.505,00 zł, wykonanie 

4.204,00 zł. 

Zadanie na etapie wykonania robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych wybrany 

w trybie przetargu nieograniczonego – WODJAR Jarosław Brylowski ul. Ceramiczna 1, 83-

314 Somonino. Koszt wykonania robót budowlanych  845.509,02 zł. Termin realizacji 



inwestycji 30.11.2009 r. W dniu 1 lipca 2009 r. przekazano wykonawcy plac budowy. 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy, w tym 25% środki własne, 75 % poŜyczka 

z WFOŚiGW w Toruniu. 

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, tłocznią  

i zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w ChełmŜy” - plan 2.755.376,00 zł, 

wykonanie 7,00zł. 

Zadanie na etapie wykonania robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych wybrany 

w trybie przetargu nieograniczonego – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych  

ul. Drwęcka 9, 87 - 400 Golub Dobrzyń. Koszt wykonania robót budowlanych 2.781.600,00zł 

łącznie z poz. 13 tj. z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami  

w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyŜowania  

z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńską do 

skrzyŜowania z ul. Dąbrowskiego. Termin realizacji inwestycji 30.11.2009 r. W dniu 1 lipca 

2009 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie finansowane ze środków własnych 

gminy, w tym 25% środki własne, 75% poŜyczka z WFOŚiGW w Toruniu. 

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Toruńskiej 

odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia do skrzyŜowania z ul. Sikorskiego oraz  

w ul. Sikorskiego odcinek od skrzyŜowania z ul. Toruńską do skrzyŜowania  

z ul. Dąbrowskiego, planowany koszt wykonania 809.540,00 zł, wykonanie 0,00zł. 

Opis jak wyŜej. 

4. „Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych” – plan 

50.000,00 zł, wykonanie 0,00zł. 

Zadanie na etapie zbierania ofert na wykonanie projektu. Ogłoszono trzy przetargi 

nieograniczone 2 luty 2009 r.; 27 luty 2009 r.; 1 kwietnia 2009 r., na które nie wpłynęły Ŝadne 

oferty. 

5. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszyńskiego, Fiołkowej, 

Hiacyntowej, Tulipanowej, RóŜanej” plan 53.000,00 zł, wykonanie 53.000,00 zł. 

Zadanie wykonano rzeczowo w 100 % w 2008 r. Finansowo do zapłacenia została faktura  

na kwotę 53.000,00 zł.  

Wykonawca robót Zakład Wodociągów i Kanalizacji ChełmŜa ul. 3-go Maja 12A. 

Wykonano: 

- ul. Hiacyntowa sieć wodociągowa od węzła W3 do W18, długości 137,00 mb z rur PCV  

   Ø 225 mm  



 - ul. Wyszyńskiego – Fiołkowa sieć wodociągową od węzła W1 do W4 i ul. Hiacyntowa sieć 

wodociągową od węzła W4 do W9 długości 189,50 mb w tym 127,50 mb z rur PCV Ø 225 

mm, 62,00 mb z rur PCV Ø160 mm.  

6. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z Obr. 12, pas drogowy 

prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt” – plan 80.000,00 zł, 

wykonanie 2.548,00 zł. 

Zadanie na etapie załatwiania formalności związanych z wykonawstwem. Wykonano projekt 

budowlany za kwotę 2.500,00 zł. + 48,00 zł za uzgodnienia. Autor projektu Hubert 

Rynkowski zam. w Toruniu ul. Storczykowa 64, 87-100 Toruń. W dniu 9 czerwca 2009 r. 

otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Do realizacji zadania planujemy przystąpić w miesiącu 

lipcu br. Wykonawca robót ZWiK ChełmŜa. 

 

Rozdział 90001 § 6610 

Współfinansowanie opracowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Europa 

Środkowa w zakresie opracowania programu rekultywacji jeziora na przykładzie jeziora 

ChełmŜyńskiego - plan 12.200,00 zł, wykonanie 12.200,00 zł. 

 

Rozdział 70005 § 6060 

Wykupy i wywłaszczenia - plan 100.000,00 zł, wykonanie 86.900,00 zł.  

 

Rozdział 75023 § 6060 

Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta – plan 73.000,00 zł, wykonanie 

19.775,48 zł. 

 

Rozdział 75413 § 6610 

StraŜ PoŜarna - plan 150.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł. 

 

Rozdział 92116 § 6220 

„Kultura ku przyszłości” modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Juliana Prejsa w ChełmŜy - plan 174.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

 

Rozdział 92601 § 6050 

„Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno – szatniowego w ramach 

budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012” - plan 416.436,79 zł wykonanie 364.098,74 zł. 



Zadanie wykonano w 100%. Oddano do uŜytkowania w dniu 11 maja 2009 r. Wykonawca 

robót – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń. 

  

Rozdział 60014 § 6620 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych -

plan 30.893,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

 


