
Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Powiat Siedziba Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1 RPKP.07.01.00-04-0003/19 GMINA JEŻEWO świecki Jeżewo

Realizacja bazy infrastrukturalnej 

niezbędnej do realizacji programu 

włączenia społecznego w Czersku 

Świeckim poprzez przekształcenie 

przestrzeni zdegradowanej

322 000,00 256 000,00

Projekt wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach konkursu nr 

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18 (Nr naboru LGD: II/RPO/EFRR/2018) tj. Działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o 

dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-

gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary 

problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.Przedmiotem projektu jest realizacja bazy 

infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji 

Czersk Świecki. Projekt polega na adaptacji pomieszczenia po dawnej szkole w Czersku Świeckim na 

cele „Klubu młodzieżowego” i miejsca spotkań dla seniorów oraz zagospodarowaniu terenu przyległego 

do budynku.Projekt ma charakter kompleksowy, tzn. że obejmuje inwestycję w infrastrukturę 

przeznaczoną na cele społeczne tj. w zakresie sfery społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. 

Infrastruktura będącaprzedmiotem niniejszego projektu jest niezbędna do realizacji projektów 

finansowanych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych 

wnioskodawcy.Okres realizacji inwestycji został zaplanowany na rok 2019. Całkowita wartość projektu 

wynosi 320 000,00 zł brutto. Wszystkie koszty w ramach projektu są kwalifikowane. Projekt znajduje się 

na liście głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Jeżewo na lata 2014-2025, przyjętego Uchwałą nr XLI/319/2018 Rady Gminy 

Jeżewo z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Jeżewo z 

dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jeżewo na lata 

2017-2025.Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie oraz nie jest objęty pomocą publiczną.

2 RPKP.07.01.00-04-0004/19 GMINA PRUSZCZ świecki Pruszcz

Modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Bagniewku wraz z przebudową drogi 

dojazdowej

149 897,41 118 988,56

Projekt pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewie wraz z przebudową drogi dojazdowej” 

planowany do realizacji przez Gminę Pruszcz, obejmuje modernizację świetlicy wiejskiej w Bagniewie 

wraz przebudową drogi dojazdowej, celem ożywienia życia społecznego i gospodarczego na obszarach 

objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. 

Wnioskodawca wskazuje, że projekt przyczynia się do realizacji priorytetów Działania, tj. ożywienia 

społecznego i gospodarczego na obszarach objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.Zakres projektu obejmuje:• roboty budowlane w zakresie 

modernizacji (remontu) budynku użyteczności publicznej, tj. obiektu świetlicy wiejskiej w Bagniewie,• 

roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi gminnej 031105C w Bagniewie na odcinku 145mb , w 

celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej• promocja projektu.Projekt zaplanowano do realizacji w 

okresie I do IV kwartał 2019 r. Wartość zadania to 149 897,41 złotych brutto z czego wsparcie UE 

wynosi 118 988,56 złotych co stanowi 79,38% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja zlokalizowana 

będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiecie świeckim, na terenie gminy Pruszcz, w 

miejscowości Bagniewo. Przedmiotowy projekt obejmują modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz 

z przebudową drogi dojazdowej obejmie następujące działki:• działka zabudowana świetlica wiejską nr. 

ewid. 23/1 obręb Bagniewo, jednostka ewidencyjna Pruszcz,• działka drogi gminnej nr drogi 031105C, nr 

ewid. działki 60 obręb Bagniewo, jednostka ewidencyjna Pruszcz,• działka drogi powiatowej nr 1284C 

Pruszcz - Gruczno, nr ewid. działki 66 obręb Bagniewo, jednostka ewidencyjna Pruszcz,

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)                                                                                                                                                             

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toruń, 26.09.2019 r.                                                                                                   



3 RPKP.07.01.00-04-0037/18 GMINA ZAKRZEWO aleksandrowski Zakrzewo
Przebudowa boiska sportowego w 

miejscowości Siniarzewo
548 563,16 465 233,18

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa boiska sportowego w miejscowości 

Siniarzewo. Boisko znajduje się na działkach nr 292, 290/3, 291/10 w Siniarzewie. Grupą docelową 

projektu są mieszkańcy Gminy Zakrzewo: dzieci i młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. Realizacja 

projektu jest niezbędna dla zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zaplecza do podjęcia zaplanowanej 

interwencji społecznej. Projekt obejmuje działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji 

społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich - o dużej koncentracji negatywnych zjawisk 

społecznych – zmierzających do ożywienia społeczno – gospodarczego przedmiotowego obszaru i 

poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszar problemowy w życiu społecznym i 

gospodarczym. Projekt dotyczy zagospodarowania terenu poprzez przebudowę istniejącego boiska 

sportowego na boisko wielofunkcyjne. Zakres inwestycji obejmuje: boisko do piłki nożnej o nawierzchni 

trawiastej, ogrodzenie boiska piłkochwytem za bramkami, ogrodzenie boiska siatką powlekaną, budowę 

bieżni o nawierzchni ziemnej, drenaż odwadniający boisko, przyłącza kanalizacji deszczowe, montaż 

urządzeń małej architektury,instalacje sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektroenergetyczne.Cel 

główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 

2014-2020: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnym Strategiami Rozwoju. 

Gmina Zakrzewo należy do obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 

Kujawskiej”. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi podjęcie szeregu działań społecznych dla 

lokalnej społeczności objętej obszarem rewitalizacji na terenie Gminy Zakrzewo, a co za tym idzie 

wpłynie na ich ożywienie społeczne i gospodarcze.

4 RPKP.07.01.00-04-0038/18 POWIAT NAKIELSKI nakielski Nakło nad Notecią
Centrum Akceptacji i Aktywności 

Społecznej w Paterku
6 316 000,00 3 062 412,04

Projekt pn. Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Przedmiotem projektu są roboty 

budowlane związane z rozbudową i przebudową budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej (CAiAS) oraz budową altany rekreacyjnej, 

na działce nr 269 w Paterku, przy ul. Wyzwolenia 13. W ramach budowy CAiAS przewiduje się 

dobudowanie nowego skrzydła budynku oraz gruntowną przebudowę budynku istniejącego, w tym 

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakres zadania wchodzi także wykonanie 

zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną (m.in. altaną rekreacyjną),utwardzeniem 

terenu, oświetleniem terenu, przyłączeniami budynku do sieci zewnętrznych. Projekt odpowiada na 

problemy starzejącego się społeczeństwa, wpisuje się w cel rewitalizacji. Główny cel projektu: poprawa 

zagospodarowania i funkcjonalności przestrzeni publicznej w miejscowości na cele społeczne poprzez 

stworzenie Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. Społeczność wsi jest zagrożona 

wykluczeniem społecznym ze względu na wiek jej mieszkańców. Rozwiązaniu problemu posłuży 

przestrzeń miejscowości po uprzednim jej zrewitalizowaniu. Tym samym projekt realizuje Cel 

szczegółowy 1.3 LSR "Poprawa stanu infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu 

Doliny Noteci do roku 2023."

5 RPKP.06.03.01-04-0003/19 GMINA ROGOWO żniński Rogowo
Rozbudowa budynku Gminnego 

Przedszkola w Rogowie
1 804 140,46 1 444 034,00

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie, 

zlokalizowanego na działce ewidencyjnej o numerze 561 przy ul. Polnej w miejscowości Rogowo, w 

powiecie żnińskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Powierzchnia istniejącego budynku nie jest 

wystarczająca dla dzieci korzystających z usług przedszkolnych. Mając na uwadze analizę 

demograficzną, gospodarczą Gminy Rogowo zasadnym jest rozbudowa istniejącego budynku 

przedszkolnego. Ponadto, obecnie budynek przedszkola nie jest przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W wyniku rozbudowy powstaną dwie nowe sale dydaktyczne zlokalizowane na 

parterze o powierzchni 68,45m2 i 68,35m2. W każdej z nich może przebywać do 25 dzieci. Sale te będą 

posiadały przesuwaną ścianę pomiędzy nimi, co pozwoli na ich połączenie. Dzięki czemu w nowej 

części powstanie pomieszczenie wielofunkcyjne, pozwalające znacząco podnieść komfort i 

bezpieczeństwo dzieci oraz warunki pracy dydaktycznej. W ramach rozbudowy przewidziano szatnię o 

powierzchni 28,68 m2, która będzie również odpowiednio przystosowana do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami. Całość projektu umożliwia utworzenie dodatkowych 50 miejsc dla dzieci oraz 

poprawę jakości świadczonych usług.W budynku wydzielono pomieszczenia higieniczno – sanitarne: 

łazienkę dla dzieci wraz z WC dla dzieci niepełnosprawnych, WC dla personelu wraz z przedsionkiem, 

pomieszczenie gospodarcze oraz szatnię. Do sal przylegają magazyny na leżaki oraz inne niezbędne 

wyposażenie. Projekt przewiduje również zakup wyposażenia w tym sprzętu umożliwiającego integrację 

dzieci niepełnosprawnych.Zakres rzeczowy projektu:I. Prace przygotowawcze, II. Roboty budowlane i 

montażowe,III. Nadzór inwestorski, IV. Zakup wyposażenia V. Promocja projektuOgólna wartość 

projektu wynosi 1 804 140,46 zł.



6 RPKP.03.05.01-04-0020/18 BIAŁE BŁOTA bydgoski Białe Błota

Modernizacja źródła ciepła wraz z 

termomodernizacją w budynku Szkoły 

Podstawowej w Przyłękach

1 762 365,36 1 027 049,61

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku nr 1 i 2, przebudowa wraz z 

termomodernizacją budynku nr 3, remont budynku nr 4 oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach. Obiekty objęte niniejszym projektem 

nie spełniają wymogów efektywności energetycznej stawianych dla budynków użyteczności publicznej, 

co zostało wykazane w rzeprowadzonym audycie energetycznym. W związku z tym, konieczne jest 

zeprowadzenie kompleksowych działań, mających na celu poprawę efektywności energetycznej 

budynków. Planowane w ramach projektu prace obejmują:

- opracowanie dokumentacji projektowej – Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

- opracowanie audytu energetycznego oraz Ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

- nadzór inwestorski,

-prace budowlane-działania termomodernizacyjne w ramach budynków nr 1 i 2, przebudowa wraz z 

termomodernizacją budynku nr 3 oraz remont budynku nr 4 wraz z gospodarowaniem terenu przy 

budynkach, realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.                      Działania 

termomodernizacyjne obejmują:

• Ocieplenie podłóg na gruncie,

• Ocieplenie stropów,

• Ocieplenie ścian zewnętrznych,

• Ocieplenie dachów.

• Modernizację systemu grzewczego - wymianę starego kotła o mocy 70 kW na nowy kocioł 

niskoparametrowy wodny z trzykrotnym obiegiem spalin przystosowany do opalania olejem opałowym z 

automatyką regulacyjnozabezpieczającą, wyposażony w nowoczesny palnik.

- promocja projektu - dwa ogłoszenia w prasie regionalnej, dwie tablice informacyjne oraz pamiątkowe, a 

także bezkosztowe informacje na stronie internetowej Beneficjenta. Powyższe działania w pełni 

rozwiązują zidentyfikowane w niniejszym dokumencie problemy oraz przyczyniają się do realizacji 

mierzalnych celów.

7 RPKP.03.05.02-04-0002/19 GMINA OSIELSKO bydgoski Osielsko

Budowa ścieżki rowerowej łączącej 

istniejącą ścieżkę rowerową w 

Żołędowie z Gminą Dobrcz

2 030 424,65 1 707 298,95

W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o łącznej długości 3,09 km, składająca się 

z 4 odcinków:-Odcinek I–przebiega przez tereny sportowe w Żołędowie i po działce należącej do 

Nadleśnictwa Żołędowo, w miejscu połączenia projektowanej ścieżki z istniejącą ścieżką 

rowerową–ok.417m,-Odcinek II–wzdłuż ul.Klonowej, która łączy ul.Słoneczną z drogą wojewódzką 

nr244–ok.995m,-Odcinek III–wzdłuż drogi powiatowej 1504C Trzebień-Bydgoszcz stanowiącej ul. 

Bydgoską w Żołędowie–ok.310m,-Odcinek IV–przebiega wzdłuż drogi powiatowej 1504C Trzebień-

Bydgoszcz i po terenach leśnych należących do Nadleśnictwa Żołędowo–ok.1365m.Projekt obejmuje 

również wykonanie: -kładki dla rowerzystów w miejscu przejścia ścieżki rowerowej przez Kanał 

Augustowski, -oświetlenia projektowanych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez 

istniejące drogi, -przebudowy istniejących zjazdów, -miejsc parkamp;ride,-zatoki postojowej,-

oznakowania pionowego i poziomego ścieżki,-usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym ogrodzeniem 

i infrastrukturą techniczną. Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury rowerowej na terenie 

gminy Osielsko i zwiększenie dostępności do niskoemisyjnych niezmotoryzowanych form mobilności 

poprzez budowę drogi dla rowerów w miejscowości Żołędowo do granicy z gminą Dobrcz. Projekt jest 

odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców Gminy Osielsko i na zidentyfikowane 

problemy na obszarze BTOF. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy dostępności do 

infrastruktury rowerowej dla mieszkańców Gminy Osielsko oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa ruchu 

rowerowego, dzięki separacji rowerzystów od pozostałych uczestników ruchu. Inwestycja wpisuje się w 

typ projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona 

mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.Projekt będzie realizowany w 

2019 r., w partnerstwie samorządowym z Powiatem Bydgoskim.

8 RPKP.04.02.00-04-0008/18

MIEJSKIE WODOCIĄGI I 

OCZYSZCZALNIA SP. Z O. 

O.

grudziądzki Grudziądz

Modernizacja instalacji do 

mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów poprzez 

dostawę i montaż instalacji do 

odzysku surowców wtórnych w 

Zakładzie Gospodarki Odpadami w 

Zakurzewie gm. Grudziądz 

9 840 000,00 6 800 000,00

Realizacja projektu polegać będzie na modernizacji istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów poprzez wydłużenie linii sortowniczej o urządzenia służące do doczyszczania 

surowców wtórnych oraz odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania 

odpadów. Na nową instalację składać się będą m. in.: rozrywarka worków, bufor załadowczy, kabina 

sortownicza, separator metali żelaznych i nieżelaznych, separator frakcji lekkiej, belownica oraz 

przenośniki taśmowe.Instalacja przyczyni się do wprowadzenia racjonalnego oraz perspektywicznego 

systemu gospodarowania odpadami w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, wzrost ilości 

surowców wtórnych przekazanych do odzysku w tym do recyklingu, a także umożliwi spełnienie 

wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania 

odpadów do składowania na składowiskach.Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w 

województwie kujawsko-pomorskim, na terenie powiatu grudziądzkiego w gminie wiejskiej Grudziądz, na 

działce nr 3169/3 obręb Zakurzewo, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Odpadami oraz 

na działkach 407/1 oraz 412/1 stanowiących istniejący ZGO. Teren znajduje się w odległości ok. 15 km 

na północ od centrum Grudziądza i jest własnością Wnioskodawcy. Działki inwestycyjne, podobnie jak 

cały obszar zajmowany przez ZGO Zakurzewo, objęte są miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 kwietnia 2017 r. nr XXXIX/321/2017), 

zgodnie z którym przedmiotowa działka dopuszcza funkcję gospodarowania odpadami komunalnymi, 

sortowania odpadów wraz z lokalizacją budynków magazynowych, socjalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Z uwagi na bezpośrednie powiązanie funkcjonalne inwestycji z istniejącą instalacją, 

lokalizacja ta zapewnia znaczne ograniczenia emisji do środowiska oraz koszty transportu związane z 

przemieszczaniem odpadów pomiędzy instalacjami.Termin realizacji: 01.05.2019-31.03.2020



9 RPKP.04.02.00-04-0010/18

MIEJSKIE 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

OCZYSZCZANIA SP.         Z 

O.O. W TORUNIU

Toruń Toruń

Dostawa wyposażenia 

technologicznego dla Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu

7 190 320,00 4 981 782,00

Przedmiotowy projekt dotyczy dostawy wyposażenia technologicznego dla Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu. Budżet projektu obejmuje realizację następujących zadań: dostawę 

ładowarek kołowych, dostawę rozdrabniacza wolnoobrotowego do odpadów, dostawę przesiewacza 

bębnowego, dostawę kompaktora do odpadów, działania informacyjno-edukacyjne oraz koszty 

pośrednie liczone ryczałtem.Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do dofinansowania w 

ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami 

komunalnymi w regionie (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18). Główną przyczyną realizacji 

projektu jest potrzeba usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie 

Gminy Miasta Toruń, tak aby spełniał on wymagania stawiane tego typu infrastrukturze w sektorowych 

dokumentach strategicznych. Przede wszystkim realizacja zadania ma przyczynić się do zwiększonego 

udziału odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy. Działania zaplanowane przez Wnioskodawcę 

przyczynią się do rozwiązania problemu na poziomie jego oddziaływania, jakim jest niewystarczająca 

efektywność gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Toruń. Głównym celem 

projektu jest zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie oraz zwiększenie ilości odpadów 

poddanych odzyskowi i recyklingowi poprzez dostawę wyposażenia technologicznego dla Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Cel ten wykazuje zgodność z celem Działania 4.2 

Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020, który został określony jako: zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie (Cel 

szczegółowy 2).

10 RPKP.04.02.00-04-0011/18
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH 

SPÓŁKA Z O.O.
chełmiński Chełmno

Modernizacja istniejącego ZZO w Osnowie 

(w tym rozbudowa technologii, zakup 

maszyn i urządzeń, rozbudowa i 

modernizacja obiektów) w celu 

polepszenia wydajności, jakości i ilości 

frakcji wysortowanej

9 838 770,00 6 799 150,00

Planowane zamierzenie inwestycyjne „Modernizacja istniejącego ZZO w Osnowie (w tym rozbudowa 

technologii, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowa i modernizacja obiektów) w celu polepszenia 

wydajności, jakości i ilości frakcji wysortowanej” polegać będzie na rozbudowie i modernizacji linii 

sortowniczej. Wstawienie drugiej linii sortowniczej do hali pozwoli na możliwość pracy niezależnie od 

siebie dwóch linii jednocześnie, dzięki czemu zwiększy się wydajność zakładu. Zakup nowej linii 

sortowniczej przeznaczonej wyłącznie na surowce wtórne pozwoli uzyskać większy procent odzysku 

odpadów opakowaniowych. Zasada działania nowej linii będzie podobna do działania linii do 

zmieszanych odpadów komunalnych. Jedyną różnicą będzie pierwszy etap, w którym surowce wtórne 

załadowywane są do rozrywarki worków, następnie trafiają do stacji nadawczej, a dalej do nowej kabiny 

sortowniczej. Natomiast w przypadku linii do zmieszanych odpadów komunalnych w pierwszym etapie 

odpady trafiają do rozdrabniacza wstępnego, stacji nadawczej sortowania wstępnego, a dalej na sito 

bębnowe (tych elementów nie posiada linia do surowców wtórnych). W ramach przedmiotowego zadania 

planuje się dostawienie drugiej nowej linii na surowce wtórne w istniejącej hali, natomiast w części 

dobudowanej dołożenie pozostałych elementów linii mieszczących się w istniejącej hali w postaci strefy 

buforowania (miejsce przyjmowania surowców wtórnych) oraz rozrywarki do worków. Inwestycja będzie 

realizowana we wsi Osnowo na południu od miasta Chełmno, gmina Chełmno, powiat chełmiński, woj. 

kujawsko-pomorskie. Teren lokalizacji inwestycji to działka nr 30/6, obręb ewidencyjny Osnowo, gmina 

Chełmno.Termin realizacji 01.06.2019 - 31.12.2019.

11 RPKP.04.02.00-04-0012/18

PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUG KOMUNALNYCH W 

LIPNIE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

lipnowski Lipno

Rozbudowa linii sortowniczej w 

Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych 

w Lipnie

2 425 800,00 513 340,87

Przedmiotem projektu jest rozbudowa linii sortowniczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie 

Sp. z o.o. umożliwiająca sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych 

na frakcje odpadów nadających się do recyklingu. Zadania w ramach inwestycji są następujące:- 

rozbudowa linii sortowniczej (rozrywarka do worków, prasa do belowania, separator metali 

nieżelaznych),- koszty pośrednie - promocja.Projekt będzie realizowany w siedzibie Wnioskodawcy, ul. 

Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno, rozpoczęcie i zakończenie rzeczowej realizacji projektu odbędzie się w 

roku 2020.

42 228 281,04 27 175 289,21Razem:  

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, wrzesień 2019 r.


