WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 6 ust. 2b uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych
przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r. poz. 662
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Kwota wnioskowanych
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10 277 500,00

chojnicki

człuchowski
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pucki

30 000 000,00

10 000 000,00

12 450 060,00

1 080 000,00

7 000 000,00

Szacowany koszt inwestycji
w zł

11 600 000,00

30 000 000,00

12 500 000,00

12 450 060,00

1 200 000,00

13 000 000,00

Przedmiot i krótki opis inwestycji
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Celem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa pawilonu nr XII z przeznaczeniem na oddział psychiatryczny dla
dzieci i młodzieży. Przebudowa zakłada dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów p. poż. oraz wymogów rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W oddziale psychiatrycznym
dla młodzieży przebywa średnio 18 pacjentów. Oddział zlokalizowany na parterze pawilonu nr XII zarejestrowany jest na 16 łóżek. Taki stan wyczerpuje możliwości dalszego zwiększania
liczby pacjentów ze względu na ograniczenia lokalowe. W konsekwencji zdarza się, że małoletni pacjenci z uwagi na brak miejsc trafiają na oddziały dla dorosłych. Tworzy się również
kolejka oczekujących. Zaadaptowanie całego obiektu wraz z nadbudową drugiego piętra umożliwi zarówno stworzenie dodatkowych łóżek, jak również odpowiedniej bazy leczniczej i
terapeutycznej oraz stworzenie odpowiednich pomieszczeń do realizowania obowiązku szkolnego. Możliwe będzie również uczestnictwo w koncepcji nowego modelu opieki nad dziećmi i
młodzieżą poprzez tworzenie Ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej –III poziom referencyjny, gdyż wraz z rozwojem nowych rozwiązań część
zmodernizowanych pomieszczeń oddziału może zostać płynnie przekształcona na poradnię psychiatryczną dla dzieci i młodzieży oraz oddział dzienny, które wraz z psychiatrycznym
oddziałem stacjonarnym stanowią elementy przedmiotowego Ośrodka. Wykonanie przebudowy paw. nr XII zmniejszy kolejkę oczekujących oraz poprawi warunki leczenia chorych, tym
samym wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług oraz całego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Po przebudowie świadczenia zdrowotne w tym oddziale wykonywane
będą w bardzo dobrych warunkach socjalno–bytowych, terapeutycznych, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych) oraz szeroko
pojętego bezpieczeństwa. Pawilon będzie dysponował 30 łóżkami o wysokim standardzie. W oddziale przewidziane jest wydzielenie separatek z pełnymi węzłami sanitarnymi, co umożliwi
m. in. izolację pacjentów z podejrzeniem covid-19. Również środowisko pracy personelu dostosowane będzie do współczesnych wymogów. Ponadto obiekt po przebudowie będzie się
charakteryzował niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczna oraz cieplną w stosunku do stanu obecnego. Obiekt posiada opracowany audyt energetyczny. W ramach inwestycji
wymieniona zostanie nieszczelna stolarka okienna lub dołożona nowa spełniająca wszystkie współczynniki przenikalności ciepła, docieplone stropodachy oraz stropy piwnic, jak również
częściowo ściany zewnętrzne budynku, wymieniona zostanie przestarzała instalacja c.o. na nową o mniejszym zładzie wody z możliwością regulacji i sterowania. Wymienione zostaną
energochłonne źródła światła na nowoczesne typu led. Generalnie zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynku, nastąpi poprawa komfortu pobytu młodych pacjentów, jak i
pracy personelu.

Modernizacja istniejącej instalacji do termicznego przekszt. odpadów medycz. i weteryn. przy Szpitalu Specj. w Chojnicach poprzez budowę nowej linii tech. o wydajn. do 10 t spalanych
odp. na dobę 3 333 Mg/rok). W woj. pom. funkcj. obecnie 3 wyeksploat. spalarnie odpad. niebezp.: w Chojnicach i Tczewie o wydajn. łącz. 2 812 Mg/r. oraz w Gdańsku (ok. 11 tys. Mg/r.)
kończąca działal. w 2024 r. Spalarnie te obsługują także rynek odp. med. dla sąsiednich woj. Dla właściw. zabezp. obsługi po 2024 r. dotychczas. podm. z woj. pom., niezbędne jest zwiększ.
techn. możliw. unieszkodl. odpadów
Rozbudowa oddziału psychiatrycznego z utworzeniem centrum zdrowia psychicznego przy SPZOZ w Człuchowie Przedmiotem przedsięwzięcia są działania inwestycyjne polegające na:
rozbudowie budynku usług społecznych i zdrowotnych, w którym przewidziano utworzenie powiatowego centrum zdrowia psychicznego, w tym:
- utworzenie 30 łóżkowego oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego (ZOL psychiatryczny),
- utworzenie oddziału dziennej opieki psychiatrycznej na 15 miejsc,
- uruchomienie zespołu psychiatrycznego lecznictwa środowiskowego,
- poprawę warunków funkcjonowania poradni psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
- poprawa warunków funkcjonowania 30 łóżkowego oddziału psychiatrycznego

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach położonym w Kartuzach przy ul. Kościuszki 26, na potrzeby Wydziałów Geodezji i
Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach (organu administracji rządowej zespolonej). Umożliwi to
zlokalizowanie podstawowych jednostek związanych z budownictwem w jednym miejscu (obecnie są one umiejscowione w trzech różnych lokalizacjach).

Przedmiotem inwestycji jest: „Zakup i dostawa mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, montażem urządzenia, jego uruchomienie oraz wykonaniem niezbędnych testów.” Po
uruchomieniu urządzenia udzielenie instruktażu pracownikom w zakresie obsługi urządzenia. Integracja urządzenia z oprogramowaniem, z którego korzysta szpital.

Szpital Pucki Sp. z o.o. powstał z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka z siedzibą w Pucku na podstawie Uchwały nr
X/89/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2012 roku. Szpital zarejestrowany jest w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod nr 000000011359.
Podmiotem, który utworzył Szpital jest Powiat Pucki. W ramach niniejszego wniosku rekomenduje się do dofinansowania projekt termomodernizacji 2
budynków Szpitalnych, jest to projekt, który posiada dokumentację techniczną, zgłoszenie o
rozpoczęciu robót budowlanych, audyty energetyczne, audyty efektywności energetycznej.
Planowane zakresy prac:
Budynek A :
- wymiana instalacji wewnętrznych (co, cwu )
- ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów): 1663,06 m2
- wymiana okien: 415,59 m2 ( łączna powierzchnia okien)
- wymiana drzwi : 27,94 m2 ( łączna powierzchnia drzwi)
- ogniwa fotowoltaiczne: 0,032 MWe – planowana moc ogniw przewidzianych do instalacji,
- modernizacja oświetlenia: 0,0158 MWe – wartość osiągnięta w wyniku modernizacji 429 opraw
oświetleniowych i instalacji.
Budynek B :
- wymiana instalacji wewnętrznych (co, cwu)
- ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów): 745,02 m2
- wymiana okien: 277,70 m2 ( łączna powierzchnia okien)
- wymiana drzwi : 17,02 m2 ( łączna powierzchnia drzwi)
- ogniwa fotowoltaiczne: 0,032 MWe ( planowana moc ogniw przewidzianych do instalacji)
- modernizacja oświetlenia 0,0158 MWe – wartość osiągnięta w wyniku modernizacji 429 opraw
oświetleniowych i instalacji.
Inwestycja oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW, jednak wniosek został
złożony w grudniu 2016r, wówczas inwestycja została zaplanowana na kwotę łączną 5 mln zł. Dzisiaj po
aktualizacji kosztorysów inwestorskich i audytów energetycznych inwestycja zwiększyła swoją wartość
na kwotę 11 mln zł. Bez dofinansowania zewnętrznego nie jesteśmy w stanie wykonać inwestycji, która
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Inwestycja polega na budowie hali widowiskowo sportowej wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ZSA jako największa szkoła
w Słupsku i powiecie nie posiada pełnowymiarowej sali gimnastycznej) wyposażonej m.in w salę sportową o wymiarach ok. 44x25m oraz zaplecze socjalno-techniczne i trybuny. Sala
będzie służyła do zajęć sportowych, gier zespołowych (wymiar pozwoli na rozgrywki piłki ręcznej) oraz organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Przebudowa i rozbudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną dla potrzeb edukacyjnych 530 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Powiatowym Zespole Kształcenia
Specjalnego w Wejherowie. Dzięki inwestycji powstanie 25 nowych sal, w tym m.in. sale wyciszeń, rehabilitacyjne, rewalidacji, dydaktyczne, multimedialne, plac zabaw, o powierzchni 2
211 m2. Ponadto przeprowadzony zostanie remont i termomodernizacja istniejącego obiektu wybudowanego w latach 80-tych XX wieku o powierzchni 1 044 m2

Wybudowanie dwóch skrzyżowań typu rondo na drodze powiatowej nr 1412G z drogą powiatową nr 1405G w m. Kamień oraz w m. Koleczkowo poprzez przebudowę istniejących
skrzyżowań. Drogi nr 1405G i 1412G będą ważnymi ciągami komunikacyjnymi drogi ekspresowej S6 (tzw. Drogi Kaszubskiej), rozprowadzają ruch z węzłów Koleczkowo i Szemud, które są
połączone pośrednio z drogami powiatowymi. Droga nr 1405G jest łącznikiem dróg wojew. nr 218 i 224.

Inwestycja polega na rozbudowie drogi powiatowej nr 1438G pomiędzy wsiami Rybno i Rybska Karczma na terenie gminy Gniewino. Głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu
poprzez budowę chodnika, oświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę oświetlenia, rozbudowę odwodnienia oraz wykonanie umocnionych poboczy.
Rozbudowa pozwoli dostosować układ komunikacyjny do zwiększającego się natężenia ruchu drogowego oraz poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu pieszego.

ramach inwestycji zaplanowano posadowienie domu stanowiącego ośrodek wsparcia kryzysowego dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży w miejsc. Kołoząb Zakres
przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie oraz budowę obiektu mieszkalnego o pow. ok. 800
m2 w technologii pasywnej, zasilanej oze (pompy ciepła, elektrownia PV) dla 30 osób całodobowego
pobytu. Zaplanowano wyposażenie domu w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do zaspokajania
codziennych potrzeb bytowych mieszkańców.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja podłogi i świetlików dachowych w budynku hali widowiskowo-sportowej w Przodkowie.W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja podłogi i świetlików dachowych w budynku hali widowiskowo-sportowej w Przodkowie.
W zakres prac wchodzą następujące roboty budowlane:
- przygotowanie i zabezpieczenie podłóg nieremontowanych oraz terenu przylegającego do obiektu,
- wykonanie robót demontażowych podłogi i sprzętu sportowego,
- wykonanie nowej podłogi wraz z malowaniem linii dla wszystkich dyscyplin oraz montażem przyściennych listew,
- wymiana wszystkich uszczelnień i opierzeń świetlików dachowych,
- montaż sprzętu sportowego – zestawów do koszykówki,
- wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Dane liczbowe:
- powierzchnia podłogi podlegającej wymianie: 1100 m2,
- powierzchnia świetlików dachowych – kalenica: 180 m2,
- powierzchnia świetlików dachowych – nad widownią: 36 m2,
- długość listew przypodłogowych: ok. 150 mb,
- kompletne zestawy do koszykówki: 4 kpl

Budowa trasy rowerowej wraz z 2 miejscami postojowymi w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe - Wiślana Trasa Rowerowa R9” w ramach RPO WP 2014-2020.
Trasa dł. 17,08 km, w tym ścieżka pieszo-rowerowa bitumiczna o dł. 1,64 km na terenie Starej Wisły i Kończewic, biegnąca w sąsiedztwie drogi powiatowej, przecinająca drogę krajową nr
22 (obecnie nie ma bezpiecznego przejścia łączącego gminę po 2 stronach drogi). Miejsca postojowe: Mątowy Wielkie - obok Sanktuarium bł. Doroty, Mątowy Małe - wał Wiślany,
Kończewice.
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Inwestycja polega na zaprojektowaniu (na podstawie gotowego PFU) oraz wybudowaniu systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Wola wraz z
440 mb), przepompownia 1 szt., studnia rozprężna 1 szt.
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Inwestycja polega na budowie parkingu przy ul. Szkolnej i Os. Młodych w Pelplinie. Zaprojektowano 31 miejsc postojowych (29 2,5x5m, 2 dla osób niepełnosprawnych 3,6x5m). Projekt
zakłada także budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych wraz z infrastrukturą. Nawierzchnia miejsc postojowych – przepuszczalna – z płyt ażurowych. Parking zaplanowano przy
największej szkole gminnej oraz hali sportowej, na której swoje rozgrywki prowadzi klub koszykarski z 1 ligi.
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Projekt dotyczy modernizacji i doposażenia Izby Przyjęć Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie z zapisami Wojewódzkiego
Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwo Medycznego. Z powodu sytuacji epidemiologicznej i potrzeby powstania strefy „covidowej” postanowiono przenieść gabinety POZ do
innej lokalizacji na terenie kompleksu szpitalnego.
Łączna pow. obiektów przeznaczona do modernizacji w ramach projektu: 1 400 m2.

Przedmiotem zadania jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piaszczynie. Jednostka z siedzibą przy DK20 często wyjeżdża do zdarzeń, a 32-letni wóz bojowy,
którym
się przemieszcza coraz częściej ulega awariom. Nowy wóz poprawi funkcjonowanie OSP w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych oraz w zabezpieczaniu mienia. Jednostka jest
dyspozycyjna przez całą dobę, posiada wyszkolonych ratowników, a nowy samochód usprawni pracę strażaków, co wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa.

4 000 000,00 zł

400 000,00 zł

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach” realizowane będzie przez jednostkę organizacyjną Gminy i
stanowi ostatni etap kompleksowej modernizacji. Do tej pory wykonano stan surowy zamknięty. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną roboty: wykończeniowe, instalacyjne
(sanit.,elektr.,niskoprąd.), wyposażenie majątkowe, przystosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie terenu.
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„Budowa przedszkola w miejscowości Łąg”. Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola.Budynek o bryle prostokątnej murowany.Powierzchnia zabudowy 1209m2,powierz.użytk.
1010m2. Ławy fundamentowe wylewane na mokro,ściany fundamentowe bloczek betonowy.Ściany konstrukcyjne o grubości 38 cm,pustak ceramiczny klejony na zaprawie
systemowej,ściany działowe 11,5cm.Nadproża okienne wylewane na mokro oraz systemowe.Docieplenie ścian wełna mineralna o grubości 15cm o wysokim współczynniku 0,033.Stolarka
w systemie aluminiowym indywidu.Strop systemowy panelowy,odcinkowo wylewany na mokro.Konstrukcja dachu drewniana,dach wielopłaszczyznowy w fragmen.płaski
podgrzewany,pokryty blachą powlekaną układaną w systemie na rąbek stojący.Budynek ze względu na duże powierzchnie przeszkleń wyposażony będzie w system wentylacji
mechanicznej z funkcją klimatyzacji.Zastosowana termoizolacja najwyższych norm,ogrzewanie gazowe.

Wykończenie hospicjum stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym” Przedmiotem inwestycji jest wykończenie
wnętrza w balustrady wewnętrzne, wykończenie pomieszczeń gospodarczych, montaż sufitów podwieszanych, prace malarskie, okładziny posadzek w płytki i wykładziny, parapety
wewnętrzne, winda osobowa, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, parapety wewnętrzne, stolarka drzwiowa, instalacje elektryczne takie jak zasilanie obiektu w agregat prądotwórczy,
montaż gniazd , opraw oświetleniowych, instalacja przyzywowa, system alarmowy , system SSP. Wyposażenie budynku hospicjum w łóżka , szafy, szafki przyłóżkowe ,krzesła, stoły , szafy
medyczne, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie kuchni, pomieszczeń socjalnych i szatni dla personelu oraz doposażeniem w sprzęt medyczny taki jak: aparat EKG , kardiomonitor, laryngoskopy
wózki oddziałowe, wózki toaletowe, pompy infuzyjne, kabina UGUL z osprzętem, laryngoskop.

1 200 000,00 zł

2 400 000,00 zł

Planujemy zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Koczała. 75% powierzchni naszej gminy to lasy. Teren jest rozległy i w większości nie ma dostępu do wody – brak hydrantów.
Jednostka OSP Koczała należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, więc podejmuje działania nie tylko na terenie gminy, ale również poza nią. Gmina Koczała oddalona jest od
miasta powiatowego i PSP w Człuchowie o 40 km, więc pierwsza reaguje na zdarzenia. Jednostka ma na wyposażeniu 2 auta bojowe.
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Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

2203052

2204082

2205042

2205052

2205062

2206022

2206022

pomorskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

człuchowski

gdański

kartuski

kartuski

kartuski

kościerski

bytowski

Koczała

Trąbki Wielkie

Sierakowice

Somonino

Stężyca

Dziemiany

Lipnica

800 000,00

2 400 000,00

1 980 000,00

917 191,00

6 500 000,00

650 000,00

410 000,00

900 000,00

3 000 000,00

3 300 000,00

1 079 049,00

13 000 000,00

1 300 000,00

410 000,00

600 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa Ośrodka Zdrowia w Mierzeszynie. Inwestycja obejmuje: budowę budynku ośrodka zdrowia wraz z instalacjami wod-kan, CO, kanalizacji deszczowej,
budowę 2 zbiorników na ścieki sanitarne, instalacji energetycznej, gazowej, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, kotłowni gazowej, instalacji elektrycznych oraz zasilania z paneli
fotowoltaicznych o mocy 16 kW; ponadto zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie ośrodka zdrowia. Inwestycja powstanie na działkach nr 523/2, 523/3, 523/4, 523/6, 191/2 obręb
Mierzeszyn nr 0012. Budynek zaprojektowany jako publiczny zakład opieki zdrowotnej, dostosowany dla osób niepełnosprawnych: budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nie
użytkowym, bez podpiwniczenia, pokryty dachem dwuspadowym. Wielkość budynku: dł. 27,87 m, szer.15,28 m, wys. 8,98 m, kubatura 2868 m3, powierzchnia zabudowy 371,35 m2. Do
budynku od strony elewacji frontowej przylega dobudówka pokryta dachem płaskim. Zestawienie pomieszczeń w budynku OZ: gabinet lekarski szt. 4, gabinet zabiegowy, gabinet
stomatologiczny, pomieszczenia gospodarcze i socjalne szt. 4, WC szt. 3, szatnie szt. 2, biuro, łazienka lekarzy, przedsionek szt. 2, korytarz, pokój przewijania niemowląt, kotłownia, pokój
szczepień, wózkarnia, wiatrołap, recepcja, poczekalnia. Razem powierzchnia użytkowa budynku wynosi 302,34 m2. Dla obsługi OZ zaprojektowano parking na 10 miejsc postojowych, w
tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia gabinetów i pozostałych pomieszczeń OZ oraz zakup sprzętu medycznego i komputerowego. Planowany
koszt budowy Ośrodka Zdrowia wynosi 2,5 mln zł, a koszt zakupu wyposażenia to 500 tys zł. Ogółem szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 3 mln zł. Celem projektu jest poprawa jakości i
zapewnienie lepszego dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Mojusz o salę gimnastyczną wraz zapleczem socjalnym. Do szkoły uczęszcza ok. 120 uczniów. W ramach
inwestycji przewiduje się budowę sali gimnastycznej oraz łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą tj. instalacje wod-kan, elekt. i teletech., co, c.w.u., źródła ciepła i wyposażenie stałe.
Szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Zajęcia WF w okresie zimowym odbywają się na korytarzach

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie
Projekt zakłada przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej położonego nad linią
kolejową nr 214 Somonino – Kartuzy wraz z przebudową dojazdów. Do wykonania są roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, nadbudowa wiaduktu, zwiększenie nośności, wykonanie ścian
szczelnych oraz roboty drogowe (poszerzenie jezdni na wiadukcie, budowa dwustronnego chodnika),
montaż balustrad stalowych.

Realizacja inwestycji polegała będzie na budowie dwóch przyszkolnych sal gimnastycznych oraz rozbiórce istniejących hal namiotowych w miejscowościach Klukowa Huta i Kamienica
Szlachecka. W zakresie planowanej odbudowy zaprojektowane zostały sale gimnastyczne z niewielką widownią, zapleczem socjalnym, pokojem trenera, pomieszczenia zajęć
terapeutycznych oraz kompleks pomieszczeń magazynowo-technicznych. W sali gimnastycznej w Klukowej Hucie o pow. 945,93 m2 i wysokości wolnej 7,7 m oraz w Kamienicy
Szlacheckiej o pow. 938,42 m2 i wysokości wolnej 7,8 m mieścić się będzie pełnowymiarowe boisko tj. 40x20 m do gry w piłkę ręczna, koszykówkę oraz piłkę siatkową.

Przebudowa ulicy Górnej w Dziemianach poprzez wyk. nawierzchni asfaltowej na odc. 0,99 km wraz z
rozbudową sieci wod-kan. Ulica ta łączy się z drogą powiatową nr 1780G, prowadzi też do dużego
zakładu przetwórstwa drewna. Na odcinku ok. 350 m ulica graniczy z trakcją kolejową relacji ChojniceKościerzyna, położoną znacznie niżej niż droga, dodatkowo przy ostrym łuku drogi (ok. 90 °).
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie podbudowy, elementów ulic (ułożenie krawężników betonowych,
chodników z kostki betonowej, wyniesionych przejść dla pieszych), regulacje pionowe studni
kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych i studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych, rowów
odwadniających, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz montaż barierek energochłonnychprzeciwypadkowych
w miejscach niebezpiecznych. Na części inwestycji powstanie też sieć kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej o długości 500 m.

Inwestycja pn: „Przebudowa budynku remizy OSP w Brzeźnie Szlacheckim wraz zagospodarowaniem terenu” obejmuje przebudowę istniejącego obiektu dla potrzeb jego przystosowania
do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. W przebudowywanej części budynek będzie pełnić funkcję socjalną i zaplecze dla przebywających w nim strażaków. Ponadto
zaplanowano utwardzenie terenu wraz z urządzeniem zieleni oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej służącej obsłudze budynku.

2 000 000,00 zł

1 980 000,00 zł

900 000,00 zł

4 000 000,00 zł

650 000,00 zł

410 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie przebudowany 752 m odcinek drogi położony na dz. 553/5, 519/1, 519/7,
518, 1410/3, 1436/2, 521 o. Lipusz o nawierzchni w złym stanie technicznym z płyt betonowych typu YOMB na utwardzoną z kostki betonowej oraz o nawierzchni gruntowej na
nawierzchnię z asfaltu. Nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzięki zmianie nawierzchni i zastosowaniu 4 progów zwalniających.
28

Gmina

2206062

pomorskie

kościerski

Lipusz

1 009 936,00

1 009 936,00

1 009 936,00 zł

Zadanie obejmuje rozbudowę budynku OSP w Łebie i adaptację części pomieszczeń na komisariat policji oraz punkt medyczny. Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga
natychmiastowych prac budowlanych. Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę o dodatkowe wejścia i wykonanie oddzielnego dostępu do policji i punktu medycznego. Rozbudowa obejmuje
zagospodarowanie terenu działki wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Przebudowa w trybie zaprojektuj i buduj.
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Gmina

Gmina

2208021

2208032

pomorskie

pomorskie

lęborski

lęborski

Łeba

Cewice

2 606 498,48

1 334 016,35

3 066 468,80

1 667 520,44

2 000 000,00 zł

W Łebuni zostanie zbudowana w 2 różnych lokalizacjach: W Łebuni zostanie zbudowana w 2 różnych lokalizacjach:
1.kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł 125,1m i tłoczna o dł 363m z lokalną przepompownią i sieć wodociągowa o dł 1070,4m na ul Wądolnik
2.kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł 320,4m i tłocznej o dł 669,2m z lokalną przepompownią i sieć wodociągowa o dł 855,3m na ul Pomorskiej wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną.
Wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej zostaną włączone do istniejącej sieci sanitarnej i wodociągowej.

1 300 000,00 zł

„Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz instalacją elektryczną dla przepompowni w m. Mosty”. Budowa 5 km odcinka sieci w
grawitacyjno-tłocznym układzie odprowadzenia ścieków sanitarnych wyposażonych w studnie technologiczne, przepompownie ścieków, studnie rewizyjne i rozprężne zapewni przerzut
ścieków z sieci grawitacyjnej do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Lęborku.
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34

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

2208042

2209073

2211062

2212032

pomorskie

pomorskie

pomorskie

pomorskie

lęborski

malborski

pucki

słupski

Nowa Wieś Lęborska

Nowy Staw

Krokowa

Dębnica Kaszubska

1 169 989,65

7 800 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 671 413,79

7 800 000,00

1 000 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa sali sportowej przy jedynym w gminie Zespole Szkolno-Przedszkolnym (ZSP) zlokalizowanym w Nowym Stawie (woj. pomorskie). Budowa sali stanowi I
etap inwestycji polegającej na rozbudowie i remoncie budynków ZSP, w których mieszczą się: szkoła podst., przedszkole i klub dziecięcy. Inwestycja planowana jest od kilku lat i posiada
gotowość realizacyjną (dokumentacja techniczna, wymagane pozwolenia). Obecnie ZSP nie posiada sali sportowej. Jest to inwestycja niezbędna i konieczna, która bez wsparcia
finansowego będzie realizowana z budżetu gminy przez wiele lat. Projekt polega na budowie sali sportowej o wym. 8,5m X 17,5m z miejscami dla widowni, łącznikiem do istniejącego
budynku szkoły. Sala została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami efektywności energetycznej, przewidziano m.in. rozwiązania termomodernizacyjne i energooszczędne.
Efektem inwestycji będzie nowoczesny obiekt zapewniający uczniom, ale również innym mieszkańcom gminy, bardzo dobre warunki do uprawiania sportu i różnorodnych form
aktywności.

4 000 000,00 zł

1 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa układu drogowego przy Szkole Podstawowej w Krokowej – Etap II. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace polegające na budowie
parkingów dla około 60 miejsc przeznaczonych dla samochodów osobowych, autokarów, a także 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac przewiduje także częściową
przebudowę układu ul. Szkolnej w zakresie jezdni i chodników. Aktualnie wykonywane są prace w ramach I Etapu inwestycji, na którą Gmina uzyskała wsparcie z Funduszu Dróg
Samorządowych edycja 2020.

1 000 000,00 zł

1 400 000,00

Inwestycja dot. przebudowy budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej w celu utworzenia kuchni, gdzie przygotowywane będą posiłki oraz stołówki, gdzie posiłki
będą spożywane wraz z niezbędnym wyposażeniem.
Założono utworzenie sali jadalnej oraz tzw. ciągu gastronomicznego przystosowanego do przygotowywania i wydawania posiłków z dźwigiem gastronomicznym, pomieszczenia
biurowego, magazynów, pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, kuchni właściwej, zmywalni i ciągów komunikacyjnych.

1 200 000,00 zł

Modernizacja terenu po PGR przy szkole w centrum Główczyc-dz.482/4,482/1,479/4. Zlikwidowanie spękanego boiska asfaltowego z lat’80 i funkcjonalne zagosp. na ogólnodostępne
miejsce rekreacji, integracji,sportu. Wykonanie: boiska do koszykówki i siatkówki o naw. poliuretanowej, ogrodzenia, utwardzeń, ścieżek, ter. zielonych, montaż ławek, siłowni
zewnętrznej. Likwidacja barier architekt. celem umożliwienia dostępu osób niepełnospr. Przeciwdziałanie wyklucz. społecznemu i profilaktyka uzależnień.
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Gmina

Gmina

Gmina

2212042

2212053

2212062

pomorskie

pomorskie

pomorskie

słupski

słupski

słupski

Główczyce

Kępice

Kobylnica

778 208,73

1 478 466,00

800 000,00

780 208,73

1 642 740,00

1 120 000,00

700 000,00 zł

Budowa targowiska miejskiego z drogą dojazdową w Kępicach. W centrum Kępic, przy ul. Sikorskiego, zbudowane będzie targowisko z drogą dojazdową prowadzącą od dworca PKP.
Obecnie znajduje się tu przewidziany do wyburzenia budynek (Sikorskiego 4). Plac targowy o pow. ok. 1112 m kw., drogi do targowiska o dł. ok. 215 m, miejsca postojowe ok. 54, w tym 3
dla osób z niepełnospr.; 10 zadaszonych drewnianych stanowisk handlowych, 5 stanowisk z tzw. stołów oraz ok. 10 miejsc do handlu z auta. Plac utwardzony, oświetlony latarniami LED
(14 szt). Inwestycja budowana na dz. gminnej (268 – plac) oraz 1/6; realizowana w ramach rewitalizacji Kępic (Budowa centrum przesiadkowego w Kępicach).

Inwestycja obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie, w którym znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Obecnie filia użytkuje
część lokalu na parterze o pow. 46 m² obejmującego 2 pomieszczenia, korytarz i wc. Inwestycja zakłada przeniesienie biblioteki na piętro, tak aby zajmowała 3 pomieszczenia, korytarz, wc
i klatkę schodową wyłącznie dla użytkowników biblioteki Zakres prac: 1. roboty budowlane, sanitarne i elektryczne zw. z przebudową pomieszczeń w poziomie piwnic, parteru (w obrębie
łazienek szkoły oraz klatki schodowej), I piętra;
2. wykonanie nowej klatki schodowej wyłącznie dla użytkowników biblioteki;
3. montaż zewn. platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

1 000 000,00 zł

800 000,00 zł

Przedmiot inwestycji obejmować będzie budowę oraz wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Strzelinko- Gmina Słupsk, działka nr 153/6. Zakres inwestycji: wykonanie robót bud
38
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Gmina

Gmina

2212082

2212102

pomorskie

pomorskie

słupski

słupski

Słupsk

Ustka

3 000 000,00

2 250 000,00

3 600 000,00

2 250 000,00

2 200 000,00 zł
Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Objeździe wraz z przebudową części pomieszczeń parteru istniejącego budynku na potrzeby przystosowania do funkcjonowania
przedszkola. Projektuje się wydzielanie oddzielnego lokalu z obecnej funkcji na cele przedszkola. Planuje się wykonanie dodatkowych 4 sal dydaktycznych z zapleczem sanitarnym oraz
osobnym wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Całość stanowić będzie odrębna funkcję. Projekt obejmuje wymianę kotła na paliwo stałe. Planuje się również
wykonanie robót budowlanych związanych z wymiana dachu nad salą gimnastyczną.

1 800 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa mostu o dł. 63,35m na rzece Wda, położonego w ciągu dróg gminnych – ul. Mickiewicza i ul. Mostowej w Czarnej Wodzie. Most zbudowany został
w latach 70-tych XX wieku. Od tego czasu podlega intensywnej eksploatacji (ruch kołowy i pieszy). W rezultacie stan tech. uległ znacznemu pogorszeniu i wymaga pilnej interwencji.
Inwestycja ma na celu zwiększenie nośności mostu z 3t na 10t oraz szerokości jezdni z 3,00 m na 3,50 m i szerokości chodników z 0,64 m na 1,50m.
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Gmina

2213013

pomorskie

starogardzki

Czarna Woda

2 465 990,37

2 465 990,37

2 465 990,37 zł

Budowa sieci wod-kan (dł. sieci wod – 531,4m, dł. sieci kan - 419m) z przyłączami, przykanalikami i przepompownią ścieków PS-1 (dł. przyłączy i przykanalików – 218,5m) oraz budowa
ciągu pieszo-jezdnego ul.Szyszkowiec w Czarnej Wodzie. Budowa drogi gminnej na dł. 548m (szerokość jezdni 4,61m i szerokość chodnika 1,5m) przyczyni się do bezpiecznego poruszania
mieszkańców pieszo, na rowerach oraz samochodami.
41

Gmina

2213013

pomorskie

starogardzki

Czarna Woda

1 094 320,00

1 367 900,00

1 094 320,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa ulic: Kanałowej; Sobieskiego; części ul.Owidzkiej; części ul.Tczewskiej, części ul.Hallera w Starogardzie Gd. polegające na zmianie geometrii
układu drogowego, poprzez zmianę szerokości jezdni ulic, wybudowanie zatok autobusowych, wysp kanalizujących ruch, wydzielenie lewoskrętów oraz budowę parkingów, przebudowę 4
mostów, budowę ronda, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej w celu poprawy bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu drogowego.
42

Gmina

2213031

pomorskie

starogardzki

Miasto Starogard Gdański

5 750 000,00

11 500 000,00

2 000 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku Urzędu Gminy w Bobowie. Rozbudowa parterowa, niepodpiwniczona oraz kryta dachem płaskim. Przebudowa
istniejącego budynku wymagana jest ze względu na połączenie funkcji oraz koniecznością dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów, kompleksową wymianę instalacji
elektroenergetycznej, dostosowanie budynku do lepszej dostępności dla osób niepełnosprawnych.
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Gmina

Gmina

2213042

2213062

pomorskie

pomorskie

starogardzki

strogardzki

Bobowo

Lubichowo

903 072,49

1 000 000,00

903 073,00

1 182 739,74

800 000,00 zł

Budowa pomostu w Ocyplu. Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu kąpieliska wraz z pomostami na jeziorze Ocypel z miejscowości Ocypel wraz z elementami małej
architektury. Na terenie inwestycji przewidziano funkcję rekreacyjną, zlokalizowany będzie obiekt obsługujący kąpielisko, oraz infrastruktura rekreacyjna w formie miejsca na ognisko,
siłowni pod chmurką, placu zabawa oraz plaży. Uporządkowanie terenu , oczyszczenie terenu plaży i kąpieliska. Na terenie będą rozmieszczone kosze
na śmieci, oświetleni, ławki oraz leżaki, miejsce na rowery. Pomosty bedą wyznaczać część kąpieliska.
Przewidziano także wymaganą infrastrukturę wymaganą dla tego typu kąpielisk, drabinki wieże ratownicze, wydzielone strefy dla potrafiących i niepotrafiących pływać, a także brodzik dla
maluchów.

1 000 000,00 zł

Budowa sieci wodociągowej Bietowo Kaliska – Bietowo Wieś.
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Gmina

2213062

pomorskie

strogardzki

Lubichowo

500 000,00

514 000,00

500 000,00 zł
Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami wraz z budową sieci kan. san. w m. Mirotki/Barłożno. Zakres inwestycji obejmuje: wymianę sieci wodociągowej z azbestowej na PCV/PE na
odcinku ok. 3 km, wymianę 300m sieci wodociągowej z PCV ø100 na PCV ø150, wymianę 42 przyłączy wodociągowych, budowę 3,7 km sieci kan. san., budowę 42
przyłączy/przykanalików, budowę 2 nowych i przebudowę 1 przepompowni ścieków, budowę 3 przydomowych przepompowni ścieków, wymianę rurociągu tłocznego PE63 na PE100.

46

Gmina

2213102

pomorskie

starogardzki

Skórcz

5 500 000,00

5 500 000,00

1 000 000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smętowo Graniczne i Smętówko. Inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej o długości około 8 km wraz z
budową przyłączy kanalizacyjnych i przepompowni ścieków w celu zapewnienia komfortowych warunków życia mieszkańców. Z planowanej do wykonania inwestycji będzie korzystać
około 470 mieszkańców oraz zostanie zlikwidowanych około 90 zbiorników bezodpływowych.
47

Gmina

2213112

pomorskie

starogardzki

Smętowo Graniczne

4 800 000,00

4 800 000,00

700 000,00 zł

Przebudowa drogi gm. gruntowej nr 210003G,na odc.0,709 km od ul.Gajowej do skrzyż. z dr.gm. nr 210024G(ul.Nowodworska) w miejsc. Pinczyn. Zadanie obejmuje przeb. drogi o szer.
4,5 m o nawierz. asfaltowej wraz z chodnikiem szer. 1 m z kostki bruk. grubości 8 cm i krawężnikiem najazdowym oraz przebudowę 2 skrzyż.Odwodnienie budowanej dr. stanowić
będzie inst. kan.deszcz. o dł. 0,756 km wraz ze z studniami rewizyjnymi i separatorem.Droga stanowi dojazd m.in.do żwirowni i firmy DEKPOL S.A.
48
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50

Gmina

Gmina

Gmina

2213132

2214062

2214062

pomorskie

pomorskie

pomorskie

starogardzki

tczewski

tczewski

Zblewo

Tczew

Tczew

1 437 492,00

1 688 000,00

1 000 000,00

1 796 865,00

1 688 000,00

1 180 606,00

1 437 492,00 zł

Przedmiotem zadania pn. „Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie” jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą wewnętrzną, stanowiącą
własność Gminy Tczew,
w miejscowości Swarożyn. Inwestycja będzie polegała na dobudowie drugiego zjazdu
w kierunku południowym, na teren drogi gminnej (02KDW) obsługującej tereny przemysłowe, zgodnie
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Skrzyżowanie objęte realizacją, zlokalizowane jest po wschodniej stronie węzła Swarożyn, na autostradzie A-1. Roboty
budowlane obejmować będą
m. in. rozbudowę skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej, przebudowę kanału technologicznego na odcinku 145 mb, przebudowę i rozbudowę oświetlenia o 3 punkty świetlne,
przebudowę rowu przydrożnego odbierającego wody opadowe jak również wycinkę 1 szt. drzewa.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika przy ulicy Szkolnej w Tczewskich Łąkach, w województwie pomorskim, w powiecie tczewskim, na obszarze gminy Tczew, o łącznej długości
ok. 907m. Budowa obejmuje
m. in. budowę chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości średniej ok. 2,0 m, przebudowę istniejących zjazdów, budowę odwodnienia powierzchniowego, umocnienia skarp,
budowę oświetlenia oraz kanału technologicznego. W chwili obecnej piesi poruszają się po drodze lub wąskim poboczem drogi o dużym natężeniu ruchu co stwarza realne
niebezpieczeństwo.

1 688 000,00 zł

1 000 000,00 zł
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53

Gmina

Gmina

Gmina

2216042

2263011

2208011

pomorskie

pomorskie

pomorskie

sztumski

Słupsk

lęborski

Stary Targ

Miasto Słupsk

Miasto Lębork

2 075 992,95

8 000 000,00

2 075 992,95

11 000 000,00

4 100 000,00

10 686 430,49

199 701 718,02

251 662 480,31

Zmiana sposobu użytkowania obiektu na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (ul.Nowatorska 2, 82-410 Stary Targ)
-wykonanie ścianek działowych w projekcie
-wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie więźby,
-wykonanie tynków, szpachli i malować oraz okładzin z płytek,
-wykonanie posadzek,
-wykonanie elewacji,
-wykonanie przyłączy,
-wyposażenie obiektu.

Projekt „Centrum (z) Sercem - kompleksowa rewitalizacja kwartału Starego Rynku w Słupsku” ma na celu rewitalizację kluczowych przestrzeni publicznych Starego Rynku i terenów
sąsiadujących zapewniając możliwośd prowadzenia aktywności gospodarczej i społeczno-kulturalnej. Zakr. rzeczowy obejmuje przebudowę placu miejskiego Stary Rynek oraz fragmentów
ulic: Grodzkiej, Zamenhofa i Piekiełko (w tym parking), utworzenie stref zieleni, modernizację oświetlenia oraz poprawę aytrakcyjności komunik. zbior.

BANK KULTURY w Lęborku - przedmiotem inwestycji jest dostosowanie obiektu (dawnego budynku banku) do pełnienia funkcji obiektu kultury- nowoczesnej biblioteki miejskiej. Zakres
inwestycji obejmuje przebudowa wewnętrznego układu przestrzennego obiektu; przebudowa istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
cieplnych; budowa instalacji wentylacji mechanicznej; montaż dźwigu osobowego.

2 075 992,95 zł

4 000 000,00 zł

1 100 000,00 zł

91 491 731,32 zł

