Lista operacji
dla których, zostaną zawarte umowy na współfinansowanie w ramach operacji typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej”
w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020
dla naboru od 11 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018 r.

L.p.

1.

2.

3.

Wnioskodawca

Gmina Skrwilno

Gmina Stolno

Gmina Zbójno

Powiat

Tytuł operacji

rypiński

Zagospodarowanie terenu na cele
publiczne w centrum miejscowości
Skrwilno

chełmiński

Budowa miejsca rekreacji i budynku
użyteczności publicznej w
miejscowości Rybieniec

golubskodobrzyński

Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy wiejskiej w miejscowości
Sitno

Koszty kwalifikowalne Kwota pomocy
(PLN)
operacji (PLN)

861 581,81

206 785,69

534 311,37

497 218,00

131 577,00

339 982,00

4.

Gmina Cekcyn

tucholski

Zagospodarowanie terenu przy ulicy
Parkowej w Cekcynie

5.

Gmina Golub Dobrzyń

golubskodobrzyński

Kształtowanie przestrzeni publicznej w
centrum miejscowości Skępsk

303 036,80

199 185,00

6.

Gmina Łubianka

toruński

Budowa miejsca rekreacji i aktywności
fizycznej w miejscowości Leszcz

155 444,33

98 909,00

208 012,75

132 358,00

Opis operacji
Opreracja dotyczy zagospodarowania terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno. Mieszkańcy poprzez
wybudowanie siłowni planerowej uzyskają nowe miejsce gdzie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania.
Zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie elementów z gabionów, obudowy fontanny, umiejscowienie siedzisk w
tym ławki solarnej z stacją naprawczą do rowerów i zagospodarowanie zielenią oraz montaż parkowych latarni solarnych
będzie, sprzyjać lokalnej integracji oraz wpłynie na rozwój turystyki.
Operacji polega na budowie budynku, skłądającego się z podestu, wiaty oraz zaplecza (pomieszczenie gospodarcze i
sanitariat). Wokół budynku zostaną wykonane chodniki, nasadzonia krzewów oraz zamontowane ławki, stół do pingponga oraz grill. Całość operacji bedzie umiejscowiona w zabytkowym parku w miejscowości Rybieniec.
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno,
w gminie Zbójno, z przeznaczeniem na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Operacja w szczególności uwzględnia potrzeby
osób dojrzałych (grupa wiekowa 50+).W wyniku realizacji projektu na terenie położonym w bliskim sąsiedztwie
świetlicy wiejskiej zaplanowano: budowę altany z ławkami i stołem, siłownię plenerową wyposażoną w 8 urządzeń do
ćwiczeń, strefę wypoczynkową z metalowo-drewnianymi leżakami, huśtawkę 3 – osobową oraz strefę ze stolikami do
gier planszowych, stojaki rowerowe. W ramach projektu powstaną również chodniki, tereny zielone oraz utwardzony
teren przeznaczony do zabaw na powietrzu (zajęcia fitness, tańce), przy którym znajdzie się 21 metrowa ławka w
kształcie łuku, grill i latarnia solarna.
Zagospodarowanie terenu zrealizowane będzie w centrum miejscowości Cekcyn, przy ulicy Parkowej. Inwestycja
polegać będzie na wybudowaniu chodnika, wykonaniu trawników nasadzeniu drzew, krzewów oraz kwiatów
wieloletnich. Zostaną również zamontowane urządzenia fitnes takie jak: koła tai-chi, wyciąg górny/pajacyk, biegacz,
wioślarz. Zaprojektowano elementy małej architektury a wnich stolik do gry w szachy, stojak dla rowerów, ławki.
W ramach operacji zostaną wykonane chodniki, miejsca postojowe oraz wjazd do świetlicy wiejskiej w miejscowości
Skęps. Poza tym zostaną wykonane boiska do siatkówki i piłki nożnej oraz zamontowane elementy małej architektury:
orbitek wolnostojący, surfer+pylon+twister, stolik do gry w szachy, huśtawka i ławki parkowe. Ponadto, w celu
oświetlenia terenu, zostaną zamontowane lampy solarne.
Inwestycja ma na celu utworzenie miejsca rekreacji i aktywności fizycznej, która wpłynie na atrakcyjność miejscowości
Leszcz i przyczyni się do Rozwoju lokalnego tej części Gminy. Boisko będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną,
koszykówkę oraz piłkę siatkową. Przy boisku będzie zlokalizowana ławka oraz element siłowni zewnętrznej - orbitrek.

7.

Gmina Chełmża

toruński

Miasteczko rowerowe - plac
edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla
seniora w Głuchowie

355 021,05

215 078,00

8.

Gmina Rypin

rypiński

Zagospodarowanie terenu w
miejscowości Kowalki

780 956,45

495 665,00

9.

Gmina Pruszcz

świecki

Dobudowa altany do istniejącej
świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej
wyposażenie

73 582,84

46 820,00

10.

Gmina Dąbrowa

mogileński

Rekreacja pod chmurką w Gminie
Dąbrowa

137 345,33

87 392,00

11.

Gmina Lipno

lipnowski

Budowa boiska wielofunkcyjnego z
infrastrukturą techniczną przy Szkole
Podstawowej w Jastrzębiu

696 144,86

441 972,00

włocławski

Budowa wielofunkcyjnego placu
rekreacyjnego z dostosowaniem dla
osób niepełnosprawnych na terenie
Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym

386 432,90

233 699,00

tucholski

Montaż urządzenia placu zabaw w
Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z
elementami siłowni zewnętrznych oraz
montaż urządzenia placu zabaw i
przebudowa boiska w Bralewnicy

173 689,83

110 518,00

12.

13.

Gmina Baruchowo

Gmina Kęsowo

Projekt obejmuje wykonanie miasteczka rowerowego wraz ze strefą seniora w centrum miejscowości Głuchowo. W
ramach operacji zostaną wykonane roboty ziemne wraz z podbudową i nawierzchnią. Miasteczko rowerowe zostanie
wyposażone w oznakowanie poziome oraz pionowe wraz z elementami ulic. Przy miaseczku rowerowym powstanie
również strefa dla seniora wyposażona w małą architekturę: altankę, ławki stalowe, stół do gry w szachy/warcaby wraz ze
stojakiem rowerowym na 12 stanowisk. Całość operacji zostanie oświetlona lampami solarnymi. Teren zostanie
zagospodarowany przez wykonanie trawników wraz z nasadzeniem zieleni. W ramach nasadzeń zostaną posadzone
drzew liściaste oraz krzewy liściastych.
Przedmiotem operacji jest zagospodarowanie terenu w celu nadania mu charakteru wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego
z przeznaczeniem na miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji. Realizacja projektu będzie obejmowała budowę fontanny,
zostanie zrewitalizowany zbiornik wodny oraz ciek wodny oraz wybudowana na nim kładka. Teren będzie również
wyposażony w miejsce na ognisko, zostaną wykonane ścieżki oraz wytyczona trasa Nordic Walking. Całość zostanie
wzbogacona o wieloletnie materiały nasadzeniowe, klomb – wrzosowisko i oświetlona 7 latarniami solarnymi.
Inwestycja obejmuje dobudowę altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznej. W ramach operacji zostaną zakupione 4 komplety stołów wraz z ławkami. Na wyposażeniu altany znajdzie
się również gril na trójnogu. Przed altaną zostanie ustawiony stojak na rowery.
Inwestycja pod nazwą "Rekreacja pod chmurką" w Gminie Dąbrowa zrealizowana zostanie w 13 miejscowościach:
Słaboszewku, Słaboszewie, Mokre, Dąbrowie, Parlinie, Parlinku, Sucharzewie, Sędowie, Mierucinie, Krzekotowie,
Białych - Błotach, Szczepankowie, Szczepanowie. Zaplanowano budowę siłowni zewnętrzenj i stołów do gry w szachy
Inwestycja zrealizowana będzie w miejscowości Jastrzębie. Zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne z
infrastrukturą techniczną jaką jest budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej.
Na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym zostaną przeprowadzone roboty ziemne polegające na usunięciu starego
piasku i wypełnienie koryta placu nowym piaskiem. Na terenie placu zabaw zostaną zamontowane nowe urzadzenia takie
jak: klasyczny ogród integracyjny, piramida, huśtawka - bocianie gniazdo oraz huśtawka duet, bujak na sprężynie, ważka
kwartet. Wraz z plazem zabaw na terenie Zielonej Szkoły powstanie strefa dla seniora wyposażona w stolik do gry w
szachy/chinczyka, koła tai chi oraz ławkę z funkcją pedałowania dla dwóch osób.
Dzięki inwestycji zostaną utworzone 4 place zabaw oraz boisko w centrum miejscowości Tuchółka, Grochowo,
Bralewnica, Obrowo. Place zabaw będą wyposażone między innymi w biegacz, orbitrek na pylonie, karuzelę tarczową,
huśtawkę wagową. Miejsca te będą skierowane do osób w wieku przekraczającym 50 lat.

14.

Gmina Brzuze

rypiński

Zagospodarowanie terenu w
miejscowości Ostrowite i Kleszczyn

Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy, Drążno, gm. Mrocza, dz.
ewid. 32/5 - etap II

15.

Gmina Mrocza

nakielski

16.

Gmina Choceń

włocławski

17.

Gmina Gostycyn

tucholski

18.

Gmina Dobrzyń
nad Wisłą

lipnowski

Dostawa i montaż siłowni
zewnętrznych i elementów placów
zabaw w Choceniu
Utworzenie miejsca rekreacji,
aktywności kulturalnej i fizycznej
poprzez budowę ogólnodostępnych
obiektów i urządzeń budowlanych w
m. Gostycyn
Rewitalizacja Parku Miejskiego w
Dobrzyniu nad Wisłą

858 902,43

239 266,56

152 245,00

97 476,27

62 024,00

546 660,51

288 450,00

967 459,28

500 000,00

Opracowanie
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
grudzień 2018

546 519,00

Realizacja operacji obejmuje zagospodarowanie terenów w dwóch miejscowościach Ostrowite
i Kleszczyn.
Teren położony w miejscowości Ostrowite znajduje się w niedalekim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W ramach
projektu zaplanowano utwardzenie terenu oraz wykonanie alejek spacerowo – dydaktycznych z kostki brukowej. Zostaną
zamontowane ławki parkowe wraz z koszami na śmieci oraz wykonana fontanna. Operacja przewiduje również zakup i
montaż ławek stanowiących widownię amfiteatru (amfiteatr nie jest przedmiotem projektu). Całość zostanie wzbogacona
wykonaniem terenów zielonych i oświetlona czterema lampami z zasilaniem fotowoltaicznym.
W miejscowości Kleszczyn zagospodarowanie terenu obejmie wykonanie miejsca z przeznaczeniem na ognisko
wyposażonego w ławki, zestawy grillowe (stół z blatem granitowym + ławki). Zostaną wykonane również ścieżki oraz
utwardzona kostką brukową nawierzchnia. Realizacja operacji zakłada także budowę altany o konstrukcji drewnianej
pokrytej strzechą trzcinową oraz wykonanie terenów zielonych. W ramach projektu zostanie również wykonane
ogrodzenie terenu.

Operacja polega na wykonaniu chodników, placy zabaw oraz montażu elementów siłowni zewnętrznej wokół świetlicy
wiejskiej w miejscowości Drażno. Na placu zabaw zostanie zamontowany zestaw zabawowy, huśtawka podwójna,
huśtawka wagowa, zabawki sprężynowe i piaskownica. Siłownia zewnętrzna będzie skłądała się z prasy nożnej i
wioślarza, twistera i wahadła, wyciągu górnego i wyciskania nożnego oraz drabinki i podciągu. Ponadto zostanie
zamontowany zestaw do koszykówki, ławki oraz stojaki na rowery. Operacji będzie oświetlana przez lampy solarne.
Inwestycja zrealizowana będzie w centrum miejscowości w Choceniu. Polegać będzie na dostawie i montażu elementów
siłowni zewnętrznych takich jak biegacz wolnostojący, twister, rower oraz elementów placów zabaw: piramidy, huśtawki
podwójnej karuzeli oraz zestawów zabawowych dla dzieci.
Inwestycja zostanie zrealizowana w miescowiści Gostycyn. Utworzone zostaną miejsca rekreacji, aktywności kulturalnej
i fizycznej. Wybudowane zostaną ogólnodostępne obiekty takie jak: stojaki na rowery, zadaszone wiaty, sceny pod wiatą,
ławki.

Inawstycja zostanie zrealizowana w Parku Miejskim w Dobrzyniu nad Wisłą. Utworzony zostanie skate park oraz
urządzenia placu zabaw a w nim stoły do gry, elementy fitnes, ławki.

