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ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, oraz 

typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  
  

L.p.  Nazwa beneficjenta  Tytuł operacji  Gmina  Powiat  
Kwota  

dofinansowania  
Całkowitą wartość  

projektu  Opis projektu  

    
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez rozwijanie działalności gospodarczej   

1  IMPLADENT Stomatologia  
Estetyczna Kazimierz Szulist  

Zakup innowacyjnych urządzeń stomatologiczno-protetycznych dla 
firmy Impladent Kazimierz Szulist  Nakło nad Notecią  nakielski  169 265,00  350 230,01  Zakup linii technologicznej, systemu protetycznego CEREC umożliwi 

rozwój działalności gospodarczej  

2  BAMAR P.W. EXPORT-INPORT 
Karol Banasiak  

Rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie sprzeadży hurtowej 
odpadów i złomu  Dąbrowa  mogileński  295 789,00  460 176,07  

Zakup nożyc do cięcia stali RSS40, szybkozłącza hydraulicznego na 

nożycy, chwytaka do przeładunku złomu P5/09 umożliwi rozwój  
działalności  

gospodarczej  

    Razem      465 054,00  810 406,08    

    
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej   

1  Piotr Przemysław Milarski  
Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi 

naprawy pojazdów dostawczych, ciężarowych i maszyn   
budowlanych  

Rypin  rypiński  50 000,00  45 264,00  

Zakup podnośnika hydraulicznego, zestawu komputerowego 
diagnostycznego wraz z oprogramowaniem, wózka narzędziowego z 

wyposażeniem oraz kompresora tłokowego umożliwi podjęcie i   
prowadzenie działalności gospodarczej  



2  Kinga Będziak  

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji szachów, 
zakup niezbędnego sprzętu i utworzenie dodatkowego miejsca   

pracy  Fabianki  włocławski  50 000,00  66 297,00  Zakup plotera laserowego umożliwi podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej  

 

3  Marcin Paweł Mądry  
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług minikoparką 

polegającą m.in. na wykonywaniu wykopów pod przyłącza wodno-  
kanalizacyjne, pod linie światłowodowe, linie i przyłącza gazowe, 

elektryczne na terenie gminy Płóżnica i gmin ościennych  
Płużnica   wąbrzeski  60 000,00  64 733,93  Zakup minikoparki umożliwi podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej  

4  Dawid Piotr Muśkiewicz  Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 
świadczenie usług ogólnobudowlanych  Choceń  włocławski  50 000,00  51 013,20  Zakup sprzętu i wyposażenia umożliwi podjęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej  

    Razem      210 000,00  227 308,13    

    
Rozwój ogólnodostęp nej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej                                                                          

1  Gmina Raciążek                  
Wójt Wiesława Słowińska  

Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego   
,,Podole" w miejscowości Podzamcze  Raciążek  aleksandrowski  38 475,00  60 466,80  

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: budowę altany, montaż 
elementów małej architektury - ławek, stolików, śmietników, montaż   

urządzenia innowacyjnego "Kompas",  montaż wraz z posadowieniem 4 
urządzeń sportowych,  montaż wraz z posadowieniem stojaków 

rowerowych,  budowę ogrodzenia oczka wodnego.  

2  Gmina Skrwilno            
Wójt Dariusz Kolczyński  Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Skrwilno  Skrwilno  rypiński  117 526,00  184 702,69  

Operacja będzie polegać na budowie siłowni plenerowych w 
miejscowościach: Skrwilno, Urszulewo, Okalewo, Skudzawy, Rak i Ruda.  

W każdej z tych miejscowości powstaną siłownie wyposażone w takie 
urządzenia jak: orbitrek, wioślarz, poręcze równoległe, wyciąg górny + 

wyciskanie, urządzenia dla dzieci.  

    Razem      156 001,00  245 169,49    

    
Zachowanie dziedzictwa lokaln  ego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego    

1  Gmina Książki              
Wójt Krzysztof Zieliński   

Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup doposażenia dla 
lokalnych podmiotów z terenu Gminy Książki  Książki  wąbrzeski  31 815,00  50 000,00  

Przedmiotem projektu jest zakup doposażenia oraz sprzętu AGD dla 
jedenastu podmiotów funkcjonujących na terenie Gminy Książki - ośmiu 

sołectw oraz trzech Ochotniczych Straży Pożarnych.   

    Razem      31 815,00  50 000,00    

    Inwestycje w targowi  ska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów    



1  Gmina Choceń                   Wójt 
Roman Nowakowski          Budowa targowiska w Choceniu  Choceń  włocławski  1 000 000,00  1 630 072,44  

Celem jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych dzięki 
lepszeniu zintegrowaniu ich z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez 

budowę targowiska w Choceniu.  

2  Gmina Lipno                              Wójt 
Andrzej Szychulski   

Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji 
lokalnych produktów  Lipno  lipnowski  999 990,00  1 787 330,37  

Celem operacji jest poprawa warunków życia i wspieranie lokalnego 
rozwoju poprzez rozwój infrastruktury handlowej polegający na budowie 

targowiska gminnego w miejscowości Złotopole gm. Lipno. Realizacja 
projektu wpłynie na stworzenie miejsc sprzedaży produktów   

wytwarzanych w okolicznych gospodarstwach co wpłynie na skrócenie 
łańcucha żywnościowego i ułatwi dystrybucję produktów rolnych.  

    Razem      1 999 990,00  3 417 402,81    

      Budowa lub modernizacja dróg lokalnych     

1  Gmina Lubanie             
Wójt Larysa Krzyżańska      

Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo - Ustronie od km 0+000 do  
  km 1+240 Gmina Lubanie  

Lubanie  włocławski  275 123,00  538 946,00  
Celem jest poprawa jakości dojazdu mieszkańców miejscowości   

Kaźmierzewo i Ustronie do dróg wyższej kategorii (droga powiatowa nr  
2626C) na odcinku 1,240 km oraz do budynku użyteczności publicznej - 

punktu informacyjno - konsultacyjnego Urzędu Gminy Lubanie.  

2  Gmina Dobre             
Wójt Stafan Śpibida   

Przebudowa drogi gminnej nr 180122 C Szczeblotowo - Bodzanowo 
w m. Byczyna kolonia od km 0+868 do km 1+830  Dobre  radziejowski  133 337,00  220 636,19  

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 
w m. Byczyna Kolonia poprzez skrócenie odległości oraz czasu dojazdu do 

centrum miejscowości gminnej oraz zapewnienie lepszego połączenia z 
węzłem komunikacyjnym znajdującym się na terenie gminy Dobre  

  Razem      408 460,00  759 582,19    

       RAZEM  3 271 320,00  5 509 868,70    

Opracowanie:   

         Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  


