
I. Inwestycje kontynuowane – 363.000,00 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 213.000,00 

1. Budowa parkingu przy ul. Łaziennej – 113.000,00 

W ramach zadania planuje się wykonanie placu manewrowego z kostki betonowej szarej 

(starobruk) o powierzchni 198,30 m2, oraz zieleni najazdowej o powierzchni 198,60 m2 z płyt 

betonowych ażurowych ( 15 miejsc parkingowych ). Od strony północnej zostanie wykonana 

ściana oporowa ( ze względu na duże różnice rzędnych terenu ), od strony wschodniej plac 

będzie wygrodzony płotem z elementów kutych na cokole.  Oświetlenie placu za pomocą 

3 lamp oraz wykonanie odwodnienia liniowego.  

 

2. Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków 

jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, 

Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży – 100.000,00 

W ramach zadania planuje się zrealizowanie przebudowy ulic: Reja. Konopnickiej. 

Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego oraz Reymonta polegającej na wykonaniu 

nawierzchni utwardzonej dróg kostką betonową o łącznej długości dróg ( ulic) - 1,475 km, 

powierzchni jezdni- 7670,10 m2, powierzchni pieszojezdni - 1230,40 m2,  powierzchni 

chodników - 3550,60 m2, powierzchni zjazdów - 685,00 m2, powierzchni trawników- 943,10 

m2, nawierzchni brukowcowej - 24,90 m2 oraz wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego przedmiotowych ulic. 

Szacunkowa wartość zadania wynosi 3 320 790,77 złotych. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Rozdział 90095 Pozostała działalność 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00 

1. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjne i wodociągowej na terenie miasta 

Chełmży – 150.000,00 

ZADANIE NR 1 

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dorawy, 

Depczyńskiego, Władysławskiego, Szczepańskiego, Górna oraz na nieruchomości oznaczonej 

nr 2/22 obręb 009 w Chełmży. 



Kanalizacja sanitarna: 

− średnica wewn. 200-300 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 1996,0m 

− średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: 

L = 227,0m    

Sieć kanalizacji deszczowej o średnicy wewnętrznej 200-400 w wyżej wymienionych ulicach. 

Długość sieci  kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości kanalizacji sanitarnej 

będzie ostatecznie określona na etapie projektowania.  

 

ZADANIE NR 2 

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

z przyłączeniami nieruchomości w ul. Toruńskiej, Kościuszki, Głowackiego, Plażowej, 

Turystycznej, Widokowej, Wczasowej, Pensjonatowej, Słonecznej, Spacerowej, Letniskowej 

w Chełmży wraz z odprowadzaniem ścieków roztopowych i opadowych do Jeziora 

Chełmżyńskiego lub Jeziora Grażyna. Przebudowa sieci wodociągowej przesyłowo 

rozdzielczej z przyłączami w ul. Toruńskiej i Kościuszki w Chełmży . 

a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna : 

- średnica wewn. 200-400mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej L = 3024,0m 

- średnica wewn. 150 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 564,0m 

- likwidacja istniejącej sieci kanalizacyjnej 

b) Kanalizacja sanitarna tłoczna o orientacyjnej długości 528m, 

c) Kanalizacja deszczowa we wszystkich wyżej wymienionych ulicach o długości 

szacunkowo zbliżonej do długości kanalizacji sanitarnej będzie ostatecznie określona 

na etapie projektowania.  

d) Sieć wodociągowa przesyłowo- rozdzielcza: 

- średnica DN 200-250mm, orientacyjna długość sieci: L = 1070m 

- średnica DN 100-150mm, orientacyjna długość sieci: L = 150m 

- średnica DZ 32-63mm, przepięcia 44 przyłączy wodociągowych o łącznej długości L=150m 

 
ZADANIE NR 3 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej  w ul. Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. Gen. J. Hallera do skrzyżowania 

z ul. Chełmińską), ul. Bł. Juty (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do skrzyżowania 

z ul Chełmińską) i Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Rybaki do skrzyżowania 

z ul. Mickiewicza) Chełmży wraz z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami i likwidacja 



istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

1. Kanalizacja sanitarna : 

- średnica wewn. 200-400mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 536m 

- średnica wewn. 150mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 224m 

- likwidacja istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej 

2. Kanalizacja deszczowa: 

- średnica wewn. 200-800  mm 

- likwidacja istniejącej kanalizacji deszczowej 

Długość sieci  kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości  kanalizacji sanitarnej 

będzie ostatecznie określona na etapie projektowania.  

 

ZADANIE NR 4 

Wykonanie dokumentacji projektowej na wybudowanie kanalizacji rozdzielczej sanitarnej 

i deszczowej z przyłączeniami nieruchomości, przepięciami wraz z likwidacją istniejącej sieci 

kanalizacji ogólnospławnej w ul. gen. W. Sikorskiego w Chełmży pomiędzy ul. Dworcową 

a ul. Dąbrowskiego. 

1. Kanalizacja sanitarna : 

- średnica wewn.  300-400 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 235m 

- średnica wewn.  150-200 mm, orientacyjna długość sieci kanalizacji sanitarnej: L = 120m 

- likwidacja istniejącego kanału ogólnospławnego na tym odcinku 

2. Kanalizacja deszczowa: 

- średnica wewn.  300-400 mm, 

- średnica wewn.  200 mm, 

Długość sieci  kanalizacji deszczowej szacunkowo zbliżona do długości sieci kanalizacji 

sanitarnej będzie ostatecznie określona na etapie projektowania.  

Planowana wartość całego zadania to kwota 6.000.000,00. 

 
II. Inwestycje noworozpoczęte – 294.000,00 

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.000,00 

1. Wykonanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Mickiewicza (odcinek od 

Hallera do ul. Chełmińskiej) – 50.000,00 



W ramach powyższego zadania wykonany zostanie projekt na przebudowę nawierzchni 

i budowę odwodnienia ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Hallera do ulicy Chełmińskiej. 

 

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 100.000,00 

1. Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, 

Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego – 

100.000,00 

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

oświetlenia ulicznego ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz 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 - 144.000,00 

1. Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na 

terenie miasta Chełmży – 7.000,00 

W ramach zadania zostaną opracowane audyty energetyczne dla budynków użyteczności 

publicznej na terenie miasta Chełmży. 

 

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. 

Zadanie jest zaplanowane w budżecie na rok 2015, ale nie zostanie zrealizowane.   

 



3. Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej (przedłużenie 

istniejacego wodociągu) w ul. Turystycznej w Chełmży – 22.000,00 

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

jednorodzinnej na nowo powstającym osiedlu mieszkaniowym, przedłuża się budowę 

istniejącej sieci wodociągowej dla nowych właścicieli nieruchomości. 

 

4. Modernizacja KS Włókniarz w ramach budżetu obywatelskiego – 100.000,00 

W ramach trzech zadań pn.: „Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na terenie Klubu Sportowo-

Turystycznego Włókniarz”, „Wymiana stolarki okiennej w hangarach sekcji żeglarskiej 

i kajakowej Włókniarz Chełmża” oraz  „Termomodernizacja zewnętrzna budynku głównego 

klubu Włókniarz Chełmża” na terenie Klubu Sportowo – Turystycznego Włókniarz zostaną 

przeprowadzone prace remontowo-budowlane m.in. odbicie tynków, ocieplenie ścian, 

malowanie tynków zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej. 

Zostaną również zakupione materiały potrzebne do postawienia nowych słupków, przęseł 

montowanych pomiędzy nimi oraz wylanie nowego cokołu pod płotem wraz wymianą 

ogrodzenia zewnętrznego. 

 

III.  Zakupy – 30 000,00 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

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

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

1. Zakup kserokopiarek (FK, GKM) – 16.000,00 

W ramach powyższego zostaną zakupione dwie nowe kserokopiarki do Wydziału Finansowo-

Księgowego oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej, ponieważ istniejące kserokopiarki  

są zużyte i dalsze ich naprawy przekraczają wartość kserokopiarek. 

 

Dział 926  KULTURA FIZYCZNA 

Rozdział 92695 Pozostała działalność 

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

1. Zakup maszyny do mycia hali sportowej – 14.000,00 

Zakup maszyny do mycia hali sportowej jest niezbędny ze względu na stan techniczny 

obecnej maszyny, który wyklucza dalszą eksploatację, a jej naprawy i wymiana podzespołów 

jest zbyt droga i nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 

Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Turystyki. 


