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1. Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz
Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. 

Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II
36 046 040,70 30 080 683,46

Inwestycja stanowi kontynuację zrealizowanego projektu „Budowa ulicy Ogińskiego w 

Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z 

obiektami inżynierskimi i dojazdami”. Budowa II etapu ul. Ogińskiego jest odcinkiem 

jednego większego korytarza transportowego. Celem głównym projektu jest poprawa 

warunków skomunikowania kolejnych osiedli zlokalizowanych w południowej części 

Bydgoszczy z centrum miasta  i dzielnicami północnymi oraz z siecią dróg krajowych 

(poprzez węzeł drogowy w rejonie skrzyżowania ul. Ogińskiego z ul. Jana Pawła II). Zakres 

projektu uwzględnia wybudowanie drogi wojewódzkiej ul. Ogińskiego o dł. 0,430 km wraz z 

budową węzła drogowego na przecięciu z DK5, przebudowę odcinków ulic, stanowiących 

niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, budowę m.in. obiektów inżynierskich (wiadukt), 

murów oporowych, małych rond, chodników, ścieżek rowerowych, rozbudowę systemu 

ITS.

2.
Gmina Miasto 

Włocławek
Miasto Włocławek

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie miasta Włocławek - etap III.
14 492 830,53 10 056 485,25

Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja 10 budynków 

użyteczności publicznej, tj.: Zespół Szkół nr 3 (w którego w skład wchodzi: Szkoła 

Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Zawodowa), Zespół Szkół nr 3 - budynek Przedszkola, 

Kryta Pływalnia "Delfin" OSiR, Gimnazjum nr 9, Centrum Kształcenia Praktycznego (3 

budynki),Hala OSIR i Przedszkole Publiczne nr 8 i 35. Zakres prac obejmuje: ocieplenie 

ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów i wymianę pokrycia dachowego, wymianę 

oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, drzwi i okien. 

3.
Gmina Miasto 

Włocławek
Miasto Włocławek

Budowa i wyposażenie trzech placówek opiekuńczo-

wychowawczych we Włocławku.
4 661 554,19 2 607 038,99

Projekt stanowi I etap inwestycji, obejmuje budowę 3 budynków jednorodzinnych, 

parterowych z tarasami, pełniących funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych, wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Jeden z trzech obiektów 

wybudowany zostanie z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 

interwencyjnego, terapeutycznego i socjalizacyjnego, dla nie więcej niż 14 dzieci o 

specjalnych potrzebach, przewlekle chorych, całkowicie lub częściowo pozbawionych 

opieki rodziców. Zarówno pokoje jak i cała infrastruktura dostosowana zostanie do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych. Uwzględniono także gabinety rehabilitacji i terapii 

wielospecjalistycznej oraz „salę doświadczania świata”. Pozostałe dwa domy 

przeznaczone będą do zamieszkania przez 14 starszych dzieci i młodzieży wraz z 

opiekunami. Jako II etap planowany jest remont i modernizacja dwóch nieruchomości 

stanowiących własność GM Włocławek.

4. Powiat Bydgoski Bydgoski

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – 

Ciele – Kruszyn Krajeński – ul. Kościelnej w Cielu – 

klasa techniczna drogi Z (zbiorcza) wraz z budową 

odcinka drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec – 

Ciele – Kruszyn Krajeński, obręb ewidencyjny Białe 

Błota

5 875 933,84 4 667 841,84

Przedmiotowy projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne. Pierwszym jest rozbudowa 

drogi powiatowej Ne 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński ul. Kościelnej w Cielu. 

Łączna długość projektowanej drogi powiatowej wynosi 1 642,20 m. Drugim zadaniem jest 

podłączenie komunikacyjne tej drogi do projektowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 223. W wyniku realizacji inwestycji zostanie poprawiona jakość połączenia 

komunikacyjnego pomiędzy DK 5 (E 261) należącą do sieci TENT a droga wojewódzką 

223, która jest ważnym połączeniem komunikacyjnym z Bydgoszczą.
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5. Powiat Chełmiński Chełmiński
Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych 

na terenie Powiatu Chełmińskiego.
3 244 795,36 2 070 179,44

Projekt obejmuje budowę trzech placówek opiekuńczo wychowawczych do 14 

wychowanków każda, wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Wybudowane 

zostaną trzy budynki parterowe z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczone z dachem 

dwuspadowym na planie zbliżonym do czworokąta. Budynki posiadać będą funkcje 

placówek opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonych dla 14 podopiecznych i 2 

opiekunów. Każdy budynek będzie miał 222 m2 powierzchni użytkowej przy 154m2 

zabudowy. Każda placówka będzie stanowiła odrębną zabudowę wraz z 

zagospodarowaniem terenu obejmującym. W każdym z budynków będzie mogło 

zamieszkać dwoje dzieci poruszających się na wózkach.

6.
Powiat Golubsko-

Dobrzyński
Golubsko-Dobrzyński

Budowa powiatowej placówki opiekuńczo-

wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu-

Dobrzyniu.

2 815 210,03 2 111 407,52

Przedmiotem projektu są prace termo modernizacyjne, którym poddane zostaną 2 budynki 

użyteczności publicznej, zlokalizowane na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wielgiem, Budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w 

Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8.

7.
Powiat Golubsko-

Dobrzyński
Golubsko-Dobrzyński

Poprawa efektywności energetycznej placówek 

oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 

Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek 

administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w 

Kowalewie Pomorskiem przy ul. Odrodzenia 8

2 036 680,98 1 666 308,04

Przedmiotem projektu jest budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o 

specjalizacji terapeutycznej przy Szosie Rypińskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Zakres projektu 

obejmuje: prace budowlane, zakup wyposażenia, promocję projektu 

8. Powiat Lipnowski Lipnowski

Budowa dwóch budynków przeznaczonych na 

całodobową opiekę i wychowanie dla dzieci i młodzieży 

na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1874/7 i nr 

1874/16 położonych przy ul. Okrzei i Platanowej w 

obrębie ewidencyjnym nr 8 Miasta Lipna wraz z 

wyposażeniem.

1 802 798,00 1 352 098,50

Niniejszy projekt dotyczy budowy  dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Każda z 

projektowanych placówek docelowo będzie mogła przyjąć 14 dzieci. Zakres rzeczowy 

projektu obejmuje: adaptację projektu budowlanego, wykonanie studium wykonalności, 

prace budowlane, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, promocję projektu.

9. Powiat Rypiński Rypiński Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie. 1 056 999,92 539 809,85

Głównym celem projektu jest przebudowa budynku w którym znajduje się Dom Dziecka w 

Rypinie celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci i 2 

wychowanków przebywających czasowo. W wyniku realizacji projektu istniejący obiekt 

zostanie dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, 

uwzględniając również zapewnienie dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych. W 

ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wprowadzenie nowego układu i podziału 

funkcjonalnego pomieszczeń parteru i pierwszego piętra, wykonany zostanie również nowy 

plac zabaw dla wychowanków.

10. Powiat Włocławski Włocławski

Budowa dwóch budynków mieszkalnych dla 

podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Brzeziu.

1 715 473,13 1 286 604,84

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę dwóch budynków 

mieszkalnych dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Brzeziu, w którym będzie mieszkać po 14 dzieci wraz z opiekunem. Budynki będą tworzyć 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, tzw. „placówkę rodzinną”. Oprócz 

budowy wymienionych budynków mieszkalnych przewiduje się budowę terenu 

utwardzonego kostką betonową. Na działce zaprojektowano tereny zielone oraz 

nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż istniejącego ogrodzenia. Projekt obejmuje również 
wyposażenie obiektu w niezbędne meble i sprzęt m.in. komputery.

11. Powiat Włocławski Włocławski

Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla 

potrzeb wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu 

Kujawskim wraz z infrastrukturą.

2 228 602,77 1 380 120,00

Przedmiotem projektu jest budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla 14 

wychowanków każdy. Powstaną dwa obiekty wraz z infrastrukturą, stanowiące placówki 

Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Budynki będą bliźniacze: na parterze znajdują się 

rożne pomieszczenia techniczno-gospodarcze, pokój dwuosobowy dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z częścią dzienną i kuchnią. Na piętrze 

zaprojektowano 6 dwuosobowych pokoi dla dzieci. Parter połączono z piętrem otwartą 

klatką schodową. W jednym budynku przewidziana jest kotłownia, w drugim garaż.

12.
Gmina Miasto i Gmina 

Radzyń Chełmiński
Grudziądzki

Termomodernizacja budynku hali sportowej przy 

Zespole Szkół w Radzyniu Chełminskim wraz z 

klimatyzacją
770 000,00 654 500,00

Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne, którym poddany zostanie budynek 

hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim. W ramach projektowanej 

termomodernizacji planuje się roboty obejmujące branże: ogólnobudowlaną, wentylacji 

mechanicznej wewnętrznej instalacji c.o. wraz z klimatyzacją oraz elektryczną. 
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13.
Gmina Aleksandrów 

Kujawski
Aleksandrowski

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

na terenie gminy Aleksandrów Kujawski wraz z 

wykorzystaniem OZE.  

974 393,81 506 877,08

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej: 1. 

Budynek Przedszkola w Otłoczynie - ocieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego z 

eternitu na blachodachówkę, wykonanie prac związanych z otynkowaniem kominów, 

wymianą rynien, okien, drzwi, oświetlenia, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana 

kotła (kocioł na biomasę, pelet- moc 50kW). 2. Budynek Gminnej Biblioteki w Służewie - 

ocieplenie ścian dachu, fundamentów, wymiana okien, drzwi, oświetlenia, budowa 

instalacji fotowoltaicznej, wymiana kotła. 3. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Ostrowąsie - ocieplenie ścian, fundamentów, stropodachu, wymiana okien i drzwi, 

oświetlenia, budowa instalacji fotowoltaicznej. 

14. Gmina Barcin Żniński
Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. 

Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury
8 693 630,00 1 990 346,51

Projekt dotyczy adaptacji części budynku przy ul. Lotników 13 – pomieszczeń po Miejsko-

Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Barcinie i dawnej bibliotece na cele 

Miejskiego Domu Kultury w Barcinie. Projektowane działania obejmują między innymi 

rozbiórkę części budynku najbardziej wysuniętej na północ. Część północno-zachodnia 

będzie mieściła salę widowiskową wraz z zapleczem, natomiast w części północno-

wschodniej będą zlokalizowane pomieszczenia biurowe. W ramach projektu planuje się 

również zagospodarowanie terenu sąsiadującego z obiektem poprzez utwardzenie terenu, 

budowie chodników, a także ukształtowanie terenu i zieleni.

15.
Gmina Brześć 

Kujawski
Włocławski

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Brześć Kujawski .
1 520 236,77 1 020 000,00

Przedmiotem realizacji projektu jest termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności

publicznej – budynku dworca autobusowego i siedziby Urzędu Miejskiego.  

16.
Gmina Lubień 

Kujawski
Włocławski Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 1 940 999,98 1 506 076,67

Celem projektu jest głęboka termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej, 

budynku zespołu szkół w Kłóbce, szkoły podstawowej w Kanibrodzie oraz szkoły 

podstawowej w Kaliskach. obejmującą między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, 

izolacji  cokołów, ocieplenie stropodachów, izolacji poddasza, wymianę pokrycia 

dachowego na dachówkę ceramiczna w SP Kanibórd, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej, wyminę rur spustowych i rynien, remont istniejących balustrad, kominów i 

murków ogniowych, drabinek  wymianę instalacji c.o. oraz montaż paneli fotowoltaicznych, 

remont instalacji odgromowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego. 

17. Gmina Łysomice Toruński
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej 

Urzędu Gminy Łysomice, gm. Łysomice.
629 368,40 534 963,14

Projekt dotyczy modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy Łysomice. Zakres 

usprawnień obejmuje m.in.: docieplenie ścian stropodachu i podłogi w piwnicy, wymianę 

drzwi wejściowych zewnętrznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę 

okien zewnętrznych. Dzięki realizacji projektu zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na 

energię o 67,2%.

18. Gmina Radomin Golubsko-Dobrzyński
Kompleksowa termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie gminy Radomin
834 282,44 342 264,12

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dulsku i 

Płonnem. Zakres prac obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych wraz 

z wykonaniem nowej elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

modernizację instalacji centralnego ogrzewania, roboty inne. 

19. Gmina Stolno Chełmiński
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku 

Szkoły Podstawowej w Wabczu
627 453,26 482 026,99

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na głębokiej, kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Wabczu, 

poprzez: ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację ścian fundamentowych, ocieplenie 

stropu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu grzewczego oraz 

modernizację oświetlenia.

20. Gmina Tuchola Tucholski
Termomodernizacja  kompleksu budynków Szkoły 

podstawowej nr 3 w Tucholi
1 229 149,28 899 961,96

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Tucholi. Prace będą obejmować: ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły, łącznika i 

zaplecza sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, ocieplenie 

stropodachu pełnego szkoły, łącznika i zaplecza sali gimnastycznej, ocieplenie dachu sali 

gimnastycznej, ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą, modernizacja instalacji ciepłej 

wody i cyrkulacji, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji 

fotowoltaicznej.

21. Gmina Tuchola Tucholski

Połączenie istniejących i planowanych terenów 

inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich - 

przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w 

Tucholi

3 540 340,33 3 009 289,28

Projekt obejmuje: przebudowę jezdni drogi gminnej nr 010715C – ul. Cegielniana o 

długości ok. 748,80 m. W ramach inwestycji planuje się obustronną przebudowę 

chodników oraz zjazdów na posesję, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę dwóch 

skrzyżowań, wykonanie odwodnienia oraz budowę systemu podczyszczającego i zbiornika 

retencyjno-rozsączającego. Wykonane zostanie również nowe oświetlenie uliczne typu 

LED doświetlające przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. 
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22. Gmina Wąpielsk Rypiński

Termomodernizacja budynków których właścicielem jest 

gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Półwiesku Małym wraz z montażem instalacji C. O. oraz 

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części 

pomieszczeń budynku gospodarczego na kotłownie C. O.  i 

skład opału, a także budowa ciepłociągu i przyłączy wod. – 

kan. do budynku kotłowni wraz z budową zbiornika 

wybieralnego.,

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w 

Wąpielsku.

- Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wąpielsku wraz niezbędną przebudową infrastruktury 

technicznej;

- Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w 

Wąpielsku wraz ze zmianą konstrukcji i pokrycia dachu;

- Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Budynku 

Świetlicy Wiejskiej w Półwiesku Małym oraz zmiana 

sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na 

pomieszczenia świetlicy, a także budowa zbiornika 

wybieralnego.

3 435 820,10 1 771 205,47

Projekt polega na termomodernizacji 5 budynków w Gminie Wąpielsk: 1. Budynek Szkoły 

Podstawowej w Półwiesku Małym: docieplenie elewacji, stropu nad ostatnią kondygnacją i 

części dachu,  wymiana części stolarki okiennej i drzwi, montaż instalacji co, adaptacja 

części pomieszczeń budynku gospodarczego na kotłownię i skład opału, 2. Budynek 

Urzędu Gminy w Wąpielsku: docieplenie ścian i stropodachów, wymiana drzwi 

zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, 3. Budynek świetlicy 

wiejskiej i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąpielsku: docieplenie ścian, 

stropodachów i posadzki, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i bram 

garażowych, wykonanie nowej instalacji co wraz z technologią kotłowni, wymiana 

oświetlenia i okablowania, 4. Budynek Szkoły Podstawowej w Wąpielsku: wykonanie robót 

dociepleniowych, wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą kotła, wymiana części stolarki 

okiennej i drzwiowej, wymiana części oświetlenia, 5. Budynek świetlicy wiejskiej w 

Półwiesku Małym - wykonanie docieplenia ścian, nowej instalacji c.o. wraz z kotłownią i 

składem opału, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie rozbudowy 

istniejącego lokalu mieszkalnego.

23. Gmina Żnin Żniński

Termomodernizacja  budynku B Publicznego 

Przedszkola Miejskiego nr 2, przy ul. Jasnej 5 na 

działce 1475/6. 

1 107 428,13 941 313,91

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie. 

Wnioskodawca planuje następujące działania: wykonanie docieplenia elewacji wraz z 

wykonaniem tynku, ścian fundamentowych, dachu oraz stropu nad wejściem, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej na parterze i 

piwnicy, modernizację instalacji c.o i c.w.u., wyburzenie istniejącego komina zewnętrznego 

oraz montaż komina stalowego do pieca gazowego.

101 280 021,95 71 477 402,86

opracowanie
Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

sierpień 2017
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