
I.  Inwestycje kontynuowane: 

60016 - Drogi publiczne gminne 

1. Budowa dróg publicznych w ChełmŜy: etap I - Budowa ul. Kościuszki  

w ChełmŜy na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II – 

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap III: modernizacja ul. 

Tumskiej 

Plan: 302.260,00, w tym z:  

EFRR -  147.630,00,  

EBI -        56.000,00, 

Środki własne JST – 98.630,00  

Plan ogółem:  1.897.000,00 

Etap I inwestycji – budowa ul. Kościuszki został zrealizowany w 2009 roku, natomiast 

realizacja etapu II planowana jest na lata 2011-2012. W ramach II etapu projektu planuje się 

przebudować ul. Tumską na odcinku od Rynku do ul. Chełmińskiej. Obejmować będzie 

przede wszystkim wykonanie robót typowo drogowych, polegających na demontaŜu 

istniejących nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i krawęŜników wraz z usunięciem 

podłoŜa pod wymienionymi nawierzchniami 

63095 – Pozostała działalność 

2. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I 

Plan: 3.572.000,00  

      W tym: 

RPO działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast – 1.451.000,00  

Środki JST - 321.000,00,  

Kredyt ze środków poŜyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 1.800.000,00. 

Inwestycja realizowana od 2007 roku. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji – 

listopad 2011. W ramach projektu w roku 2011 planowane jest zakończenie prac związanych 

z budową „amfiteatru” oraz umocnieniem brzegu Jeziora ChełmŜyńskiego. Ponadto 

wymieniona zostanie nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Bulwar 1000-lecia oraz 

zmodernizowane zostanie oświetlenie wzdłuŜ ww. ulicy. Na skrzyŜowaniu ulic Sądowej i 

Bulwar 1000-lecia wybudowana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Zakres 

inwestycji obejmuje równieŜ przygotowanie nawierzchni skate parku wraz z oświetleniem 



tego terenu oraz montaŜ kamer monitoringu wizyjnego. Na zakończenie całego zadania w 

obszarze Bulwaru 1000-lecia zainstalowane zostaną ławki i kosze na śmieci.  

3. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze 

ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, słuŜącej 

wypoczynkowi, turystyce i rekreacji – etap II. Rewitalizacja zdegradowanych 

dzielnic miasta  

Plan ogółem: 3.595.000,00, w tym: 

2010 rok:    200.000,00 

2011 rok:    500.000,00  

2012 rok: 2.895.000,00 

W 2011 roku planuje się złoŜyć wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w 

miastach i obszarach wymagających odnowy. Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych 

dzielnic miasta. 

80195 – Pozostała działalność  

4. Przygotowanie i wyposaŜenie pracowni fizycznej i chemicznej w Gimnazjum Nr 1 

w ChełmŜy 

Plan: 2011 rok: 95.000,00  

W tym: 

RPO. Działanie 3.1. 65%         61.750,00   

Środki własne JST  35%          13.250,00   

EBI                                           20.000,00  

Środki planuje się przeznaczyć na zakup wyposaŜenia pracowni chemicznej  

i fizycznej w Gimnazjum Nr 1 w ChełmŜy. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. 

laptopy wraz z projektorami, digestorium, stół demonstracyjny, szafy do odczynników i szkła, 

tablice, pomoce dydaktyczne i stanowiska uczniowskie do laboratorium oraz sprzęt 

laboratoryjny, szkło laboratoryjne i odczynniki. 

Projekt zostanie zrealizowany w 2011 roku.  

90095 – Pozostała działalność 

5. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy 

Plan ogółem: 12.365.051,33  

Finansowanie w 2011 roku: 

Ogółem:                   5.831.289,00        

FS                            1.429.200,00 



WFOŚiGW              1.725.450,00   

EBI                          2.252.289,00  

Środki własne JST     424.350,00 

W 2011 roku ze środków unijnych planowane jest dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej 

w ul. Chełmińskiej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach III etapu a takŜe 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chełmińskie Przedmieście, ul. Trakt i 

ul. Polnej (etap II zadanie 2) oraz dostawa samochodu osobowo-dostawczego i 3 sztuk 

agregatów prądotwórczych. Zamierza się równieŜ nabyć działkę pod budowę tłoczni ścieków 

sanitarnych w rejonie ul. Reja. Ponadto emitowane będą w ogłoszenia w prasie. Na 

zakończenie projektu zostanie nagrany i wyemitowany w telewizji lokalnej film prezentujący 

całość zrealizowanej inwestycji. Wśród wydatków planowanych do poniesienia w 2011 roku 

przewiduje się wykonanie materiałów promocyjnych oraz koszt wynagrodzenia naleŜnego 

inŜynierowi projektu. 

6. Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych 

            Plan ogółem: 520.650,00  

            w tym: 2010 roku wykonano projekt budowlany. 

            Finansowanie w 2011 roku: 

            Ogółem:                460.000,00    

            WFOŚiGW 70%   322.000,00 

            Środki JST            138.000,00                                                                  

Zakres rzeczowy: Planuje się wybudować zlewnię ścieków z placem manewrowym dla 

wozów asenizacyjnych na terenie działki nr 18/3 z Obr. 13 połoŜonej w ChełmŜy przy ul. 

Polnej (teren przepompowni ścieków). 

 

II.  Inwestycje noworozpoczęte  

71035 - Cmentarze 

1. Budowa ogrodzenia wewnętrznego na cmentarzu komunalnym 

Plan na ogółem: 8.000,00  

Odgrodzenie uŜywanej części cmentarza. 

80195 – Pozostała działalność 

2. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego 

Plan: 60.465,72 

90095 – Pozostała działalność 



3. Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków w ChełmŜy przy  

ul. Polnej 

            Plan ogółem: 670.000,00     

            Finansowanie: 

            WFOŚiGW 70%   469.000,00 

      Środki JST            201.000,00                                                                              

Zakres rzeczowy: Budowa piaskownika przed główną pompownią ścieków  

w ChełmŜy przy ul. Polnej według wykonanego projektu. 

4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Fiołkowej, Tulipanowej, 

róŜanej – etap II 

            Plan ogółem: 80.000,00 - (środki własne JST) 

Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Fiołkowej z rur Ø160 PCV, odcinek od 

węzła W5 do węzła W6, długość 82,5 m oraz w ul. Tulipanowej od węzła W6 do węzła W14 

długość 112 m. 

92695 -Pozostała działalność 

5. Modernizacja Stadionu Miejskiego w ChełmŜy ul. 3-go Maja 18. 

            Plan ogółem: 400.000,00 

            2011 rok:       100.000,00  

            2012 rok:       100.000,00  

            2013 rok:       100.000,00 

            2014 rok:       100.000,00     

            Finansowanie:  

            RPO  60%   240.000,00   

            JST    40%  160.000,00        

Zakres rzeczowy: w 2011 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych  

w związku z projektem inwestycyjnym modernizacji stadionu miejskiego, w tym z: 

RPO – 60.000,00 

JST – 40.000,00 

     

III.  Zakupy 

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

1. Wykupy i wywłaszczenia gruntów 

 Plan: 110.000,00 



Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie naleŜności z tytułu przejęcia gruntów  

z mocy prawa pod budowę nowych dróg gminnych oraz pod poszerzanie dróg oraz wykup 

działek na wnioski złoŜone do końca bieŜącego roku i w roku 2011.  

2. Zakup pomieszczeń w nowo budowanym budynku Caritasu 

Plan ogółem: 300.000,00 

            2010 rok -     150.000,00   

            2011 rok -     150.000,00       

Caritas Diecezji Toruńskiej jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości połoŜonej w 

ChełmŜy, przy ul. Hallera 36a/Polnej, na której wybudowany zostanie „Ośrodek Wsparcia 

Caritas Diecezji Toruńskiej w ChełmŜy”. Budynek będzie pełnił funkcję uŜyteczności 

publicznej o charakterze pomocy społecznej, tj. noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej, 

schroniska, mieszkań chronionych oraz magazynowania i dystrybucji Ŝywności (gotowej).  

3. Wykup lokali mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 21 

Plan ogółem: 90.000,00 

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  

  1. Zakup komputerów  

Plan: 8.000,00 

2. Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”. 

Urząd Miasta ChełmŜy na mocy porozumienia nr AD.VII-5.0723-145/2009 z dnia 13.07.2009 

r. dołączył do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Celem strategicznym jest 

wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 

poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług 

publicznych.  

Realizacja tego priorytetu będzie moŜliwa, między innymi dzięki rozbudowie regionalnej i 

lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdroŜeniu 

standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartych o platformę elektroniczną, na której 

świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw. 

Plan: 5.000,00 

 

IV.  Dotacje inwestycyjne 

60014 - Drogi publiczne powiatowe  
 



1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych trasa: Toruń -ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe.  

Plan ogółem: 462.004,73, w tym:  

rok - 2011 –  0,00  

rok - 2012 – 206.252,00  

rok - 2013 – 206.605,00 

Finansowanie: Środki własne JST. 

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Toruńskim. Projekt ten 

znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BudŜetu Państwa.  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 C Lisewo – Dubielno – ChełmŜa  

w km 8+980 do 14+955 na dł. 5,975 km – w części dotyczącej inwestycji na terenie 

Miasta ChełmŜa.  

Plan na ogółem: 220.306,32, w tym:  

2010 rok  -     16.220,83 

2011 rok  -   204.085,49 

Finansowanie: środki własne JST.  

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego 28.09.2010r. z Powiatem Toruńskim. 

Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie przez Miasto ChełmŜa zadania 

realizowanego w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg powiatowych 

łączących się z drogami wyŜszej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności gospodarczej, 

wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”. 

92116 - Biblioteki 

 3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Biblioteki w ChełmŜy, Rynek 4 

 Plan ogółem 75.000,00 

 

V. Zakup i objęcie akcji i udziałów 

85111 – Szpitale ogólne 

1. Objęcie udziałów w spółce szpital Powiatowy w ChełmŜy  

Plan ogółem 150.000,00 


