
I. Inwestycje kontynuowane – 2.026.500,00 

 

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –    2 000.000,00 

1. Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy 

ul. 3 Maja w Chełmży – etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej 

Jadwigi, Krzywoustego, Batorego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, 

Sobieskiego wraz z łącznikami. – 2.000.000,00 

W ramach zadania zaplanowano zakończenie kompleksowego zagospodarowania 

infrastruktury drogowej poprzez wybudowanie ulic oraz chodników o nawierzchni 

utwardzonej. Zadanie obejmuje wybudowanie dziesięciu ulic, dziesięciu łączników pieszych 

i pieszo-jezdnych o łącznej długości 2274 m (długość dróg – 1631 m, długość łączników 643 

m), a także budowę i przebudowę wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowę tymczasowych chodników, występujących na niektórych odcinkach dróg.  

 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

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

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

1. Koszty wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 26.500,00 

Urząd Miasta Chełmży 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 możliwa, między innymi, dzięki rozbudowie regionalnej 

i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowaniu i wdrożeniu 

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

świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.) 

Powyższy projekt zakończy się w roku 2015, oprócz otrzymanego do tej pory sprzętu (serwer, 

szafa krosownicza, komputer) w Urzędzie zostanie wdrożony system informacji przestrzennej 

oraz  elektroniczny obieg dokumentów. 

 



II. Inwestycje noworozpoczęte – 230.000,00 

 

Dział: 630 TURYSTYKA 

Rozdział: 63095 Pozostała działalność 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  - 100.000,00 

1. „Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży 

miejskiej przy ul. Łaziennej”  – 100.000,00  

W ramach zadania planuje się rozbiórkę obecnego pomostu ze względu na zły stan 

techniczny, który został potwierdzony wykonaną ekspertyzą stanu technicznego konstrukcji 

nośnej pomostu oraz wykonanie projektu nowego pomostu na plaży przy ul. Łaziennej.  

 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 45.000,00 

1. „Remont toalety w budynku Małego Ratusza”- 45.000,00 
 
W roku 2015 planowany jest kompleksowy remont toalet znajdujących się w budynku 

Małego Ratusza.   

 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00 

1. „Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 

19 (MOPS, ZEAO)”- 25.000,00 

W budynku przy ul Hallera 19 planowana jest budowa nowej sieci komputerowej wraz 

z siecią telefoniczną. Nowa sieć znacznie poprawi szybkość przesyłania danych pomiędzy 

stacjami roboczymi a serwerami, umożliwi bardziej uniwersalne zarządzanie siecią 

komputerową i telefoniczną. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000,00 

1. „Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej” -  

10.000,00 

W ramach zadania planuje się wybudowanie dwóch punktów oświetlenia zewnętrznego, które 

zostaną włączone w system istniejącego oświetlenia ulicznego ulicy Łaziennej,  mających na 



celu oświetlenie zarówno terenu placu zabaw jak i plenerowej siłowni zlokalizowanych przy 

tej ulicy. 

2. „Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Plażowej na 

odcinku od ulicy Kościuszki do pomostu spacerowego” – 10.000,00 

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

oświetlenia ulicznego ulicy Plażowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Plażowej z ulicą 

Kościuszki do pomostu spacerowego. Wykonanie dokumentacji projektowej jest niezbędne 

w celu uzyskania pozwolenia na budowę zamierzonego przedsięwzięcia. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 40.000,00 

1. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Puławskiego w Chełmży” – 25.000,00 

Z uwagi na proces inwestycyjny związany z budową kolejnych budynków w zabudowie 

jednorodzinnej na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym, istnieje potrzeba 

wybudowania sieci wodociągowej dla rzeczonych nieruchomości. Powyższe uwzględnia 

również wnioski właścicieli przedmiotowych nieruchomości kierowane do tut. Urzędu,  

w sprawie budowy sieci wodociągowej, jako podstawowego medium niezbędnego zarówno 

do budowy a następnie do zamieszkania w wybudowanym budynku. 

2. „Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej 

w ulicy Sądowej”- 15.000,00 

W związku z planowaną budową budynku wielolokalowego na nieruchomości stanowiącej 

własność prywatną zlokalizowanej przy ulicy Sądowej w celu zapewnienia dostawy wody 

niezbędnym jest wykonanie modernizacji istniejącej sieci wodociągowej. Biorąc pod uwagę 

fakt, iż na ulicy Sądowej w ramach inwestycji związanej z rewitalizacją tej części terenu 

miasta położono nową nawierzchnię z kostki kamiennej, wybór metody przecisku 

sterowanego w celu  modernizacji istniejącej sieci wodociągowej pozwala na wykonanie prac 

modernizacyjnych bez ingerencji w nową nawierzchnię ulicy.   

 

III.  Zakupy –  4.000,00 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

 



1. Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi – 4.000,00 

Środki będą przeznaczone na sfinansowanie aktualizacji oprogramowania gospodarki 

odpadami komunalnymi SIGID ERGO i zakup dodatkowej funkcji dla obsługi systemu. 

 

IV. Dotacje inwestycyjne – 76.046,00 

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 

§ 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego  

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych trasa: Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe – 21.046,00 

Zadanie dotyczy porozumienia pomiędzy Powiatem Toruńskim a Urzędem Miasta Chełmża 

na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do projektu „Poprawa bezpieczeństwa na 

drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych” trasa: Toru ń-Chełmża  

z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe znajdującego się na Liście Projektów Kluczowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 

– 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz Budżetu Państwa. Zadanie jest realizowane do 2014 r.  

Przedmiotem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Toruńskim jako Liderem projektu 

i gminami: Gminą Miasto Chełmża, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, 

Gminą Obrowo, Gminą Unisław, Gminą Zławieś Wielka jest wspólne przygotowanie i 

realizacja Projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez 

wybudowanie dróg rowerowych”. Inwestycja znajduje się na liście kluczowych Projektów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 

2013, polegającego na wybudowaniu oraz przebudowaniu istniejących dróg oraz szlaków 

rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu poprawy 

bezpieczeństwa ich  użytkowników. 

Objęte Projektem inwestycje zlokalizowane zostaną na terenie powiatu toruńskiego oraz 

gminy Unisław i obejmują cztery drogi rowerowe: 

1. Droga rowerowa nr 1 Toruń – Zławieś Mała – Wolumin (22,6 km), 

2. Droga rowerowa nr 2 Barbarka – Olek – Różnakowo – Pigża – Łubianka – Wybcz – 

Raciniewo – Unisław (24,1 km), 



3. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – Morczyny – Kamionki 

Małe (18,7 km), 

4. Droga rowerowa nr 3a Morczyny – Mirakowo – Grodno – Pluskowęsy – Chełmża – 

Grzywna – Mirakowo (20 km), 

5. Droga rowerowa nr 4 Toruń – Złotoria – Grabowiec – Osiek n/Wisłą (12,8 km). 

Łączna długość w/w dróg wyniesie 100 km. W projekcie przewidziane są również dodatkowe 

odcinki łączące w/w trasy z drogami publicznymi. Drogi rowerowe w Chełmży zostaną 

wybudowane w pasach drogowych dróg wojewódzkich – ulicach: 3-go Maja i Toruńskiej, 

dróg powiatowych – ulicy Chełmińskie Przedmieście oraz dróg gminnych – ulicach: Polnej  

i Hallera. 

 

Dział  921 KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92116 Biblioteki 

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

2. „Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą 

architektur ą na terenach zielonych Biblioteki” – 55.000,00 

W ramach powyższego zadania planuje się przeprowadzić termomodernizację części połaci 

dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z zakupem i montażem elementów małej 

architektury (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach zielonych Biblioteki. Środki na 

powyższe zadanie planuje się pozyskać ze Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 

 


