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1 RPKP.03.03.00-04-0013/17
Gmina Miasto 

Włocławek
Włocławek Włocławek

"Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie 

miasta Włocławek - etap IV"

6 683 945,32 4 444 501,51

Projekt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek - etap IV" 

będzie jednym z trzech planowanych do realizacji przedsięwzięć mających na celu poprawę 

efektywności energetycznej najbardziej zaniedbanych infrastrukturalne obiektów miejskich i instytucji 

publicznych.Przedmiotem projektu będzie głęboka i kompleksowa termomodernizacja 3 budynków 

użyteczności publicznej, tj.: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku ( w którego w skład wchodzi: 

Technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1). Na przedmiotową inwestycję składają się 

usprawnienia termomodernizacyjne dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i energię 

elektryczną. Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych,ocieplenie stropodachów i wymianę 

pokrycia dachowego,wymianę oświetlenia na energooszczędne, wymianę instalacji centralnego 

ogrzewania, wymianę drzwi i okien.Prace wykonane w poszczególnych budynkach będą realizowane w 

ramach wspólnego celu, którym jest zmniejszenie zużycia energii. Aktualnie powyższe budynki nie 

spełniają wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na 

ciepło do ogrzewania , a ich przegrody zewnętrzne mają niską izolacyjność termiczną, 

charakteryzującą się niezadowalający mi wartościami współczynnika przenikania ciepła U i R. 

Instalacje wewnętrzne systemów grzewczych obiektów po siadają szereg wad wynikających z 

przestarzałych rozwiązań technicznych oraz z długoletniego użytkowania . Projekt będzie miał 

pozytywny wpływ na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery o 

269,31 tony równoważnika CO2/rok

2 RPKP.03.03.00-04-0038/17
Gmina Miejska 

Nieszawa
aleksandrowski Nieszawa

Termomodernizacja budynku 

Gimnazjum przy ulicy Kościuszki 5 w 

Nieszawie.

1 035 293,47 387 566,41

Przedmiotem projektu są kompleksowe działania termomodernizacyjne zwiększające efektywność 

energetyczną obiektu użyteczności publicznej będącego własnością Gminy Miejskiej Nieszawa jakim 

jest Gimnazjum w Nieszawie zlokalizowane przy ulicy Kościuszki 5. W ramach projektu zaplanowano 

następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie fundamentów, docieplenie dachu, 

wymiana pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła (w tym wymiana 

istniejącego kotła olejowego na nowy gazowy wraz z modernizacją i przebudową kotłowni 

zlokalizowanej w sąsiednim budynku) wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej (w tym zakup i instalacja pompy ciepła) niezbędne prace w branży elektrycznej, w tym 

wykonanie instalacji odgromowej a także wykonanie rurociągów pre izolowanych od kotłowni do 

gimnazjum a także budowę zbiornika podziemnego na gaz. Miasto Nieszawa nie figuruje jako te, w 

których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 zgodnie 

z Załącznikiem 7 do Regulaminu konkursu.

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)                                                                                                                                                                                                    

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Toruń, 17.10.2018 r.                                                                                                   
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3 RPKP.04.03.00-04-0008/17 Gmina Jeżewo świecki Jeżewo

Modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Jeżewo wraz z rozbudową sieci 

kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo

11 081 875,29 3 021 865,08

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod tytułem „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Jeżewo”. Przedmiotem 

projektu jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jeżewo oraz budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej o długości 11,99 km, w celu zwiększenie odsetka osób korzystających z systemu 

oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.Zakres inwestycji jest 

zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia:

- Kompleksowe projekty wyłącznie w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. do 10 tys. RLM:

a) budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnej,

b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków.

Inwestycja objęta przedmiotowym projektem będzie realizowana na terenie Gminy Jeżewo w powiecie 

świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie Aglomeracji Jeżewo.Projekt będzie 

realizowany na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie zaopiniowana Strategia ORSG 

Powiatu Świeckiego. Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie. Projekt został ujęty w KPOŚK (IV 

aktualizacja), jak również Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG.Projekt będzie 

realizowany w latach 2017-2019. Projekt będzie realizowany w formule "zaprojektuj i wybuduj". 

Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny – działania zostały zaplanowane w sposób 

prawidłowy, obejmujący wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej realizacji inwestycji. Projekt nie 

jest objęty pomocą publiczną, projekt generuje dochód.Właścicielem infrastruktury powstałej po 

realizacji projektu będzie Gm. Jeżewo. Natomiast eksploatacją będzie zajmował się Przedsiębiorstwo 

wod- kan, któremu infrastruktura zostanie przekazana do eksploatacji po zakończeniu projektu. Zakres 

projektu obejmuje następujące działania:

- Roboty budowlane:

- Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie,

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jeżewo oraz Laskowice.

- Promocję projektu.

4 RPKP.06.01.01-04-0091/17 

Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny we 

Włocławku 

Włocławek Włocławek

"Podniesienie jakości usług 

zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu 

do usług medycznych w WSS we 

Włocławku poprzez utworzenie 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego"

4 696 730,91 3 434 765,43

Inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy dla 30 pacjentów wraz z rozbudową polegającą na dobudowie ciągu komunikacji pionowej 

obejmującego dwie windy i klatkę schodową oraz wykonania zadaszonego podjazdu dla karetek 

.Planowane prace budowlane: wyburzenie istniejących ścian działowych, rozplanowanie i wykonanie 

nowego układu pomieszczeń, budowa ciągu komunikacji pionowej obejmującego budowę szybu/ów i 

montaż dwóch wind, w tym co najmniej jednej przystosowanej do transportu pacjentów na łóżkach, 

wykonanie zadaszonego podjazdu dla karetek, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej 

dostosowanej do potrzeb ZOL, montaż urządzeń sanitarnych w całym obiekcie, wykonanie instalacji 

gazów medycznych obejmujących cały oddział, połączonych z centralną instalacją szpitala? wykonanie 

instalacji CO, wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz wymuszonej w całym obiekcie, wykonanie 

instalacji teletechnicznych, w szczególności instalacji przywoławczej, telefonicznej, internetowej i 

telewizyjnej, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich, rynien, opierzeń oraz rur 

spustowych, ocieplenie stropodachu, wykonanie nowego pokrycia dachu, w razie potrzeby z remontem 

konstrukcji wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz korekta ich położenia, roboty wykończeniowe 

(ściany, sufity, posadzki, stolarka wewnętrzna) w całym obiekcie, zagospodarowanie terenu 

zewnętrznego, budowa małej architektury służącej pacjentom. Planowane wyposażenie do 

zakupu:kardiomonitor 3 szt., defibrylator 3 szt, wózek reanimacyjny 3 szt., wózek do przewozu pacjenta 

w pozycji leżącej 3 szt., wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej 3 szt., wózek wanna 2 szt., 

kabina UGUL z wyposażeniem i stołem 1 kpl.PUR 1 kpl, pompa infuzyjna 12 szt, ssak elektryczny 6 

szt., myjnia dezynfektor 3 szt., łóżko szpitalne 30 kpl, podnośnik kąpielowy 3 szt.

23 497 844,99 11 288 698,43Razem:

Opracowanie: Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, październik 2018 r.
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