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RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0001/16-00 2017-12-20 POWIAT 

LIPNOWSKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2716C Lipno - 

Kolankowo - Głodowo

2016-01-19 2016-11-15 Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej drogowej województwa poprzez rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej, w szczególności poprzez poprawę jakości dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Powiatu 

Lipnowskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2716C Lipno - Kolankowo - Głodowo, obejmującą poprawę 

nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem oraz zastosowaniem elementów poprawiających warunki bezpieczeństwa 

użytkowników.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0005/16-01 2017-11-15 POWIAT 

RYPIŃSKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2217C 

Godziszewy – Dylewo od km 0+000 do km 2+917

2016-08-12 2017-12-31 Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej drogowej województwa poprzez rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej w obrębie planowanych do realizacji terenów inwestycyjnych, w szczególności poprzez poprawę jakości dróg 

oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu rypińskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2217C 

Godziszewy – Dylewo, obejmującą wzmocnienie nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem oraz zastosowaniem elementów 

poprawiających warunki bezpieczeństwa użytkowników.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0006/16-04 2017-09-26 POWIAT 

ŚWIECKI

Włączenie północno-zachodniej części Powiatu 

Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie 

przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład 

korytarza TEN-T – Etap I

2017-04-28 2018-02-28 Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych nr 1266C (droga nr 56 - Serock – Łowin - Zbrachlin) od km 13+988 

do km 22+448 oraz 1240C Błądzim – Łowin od km 14+000 do km 14+171,46 , stanowiąca I etap większej inwestycji polegającej 

na włączeniu północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 

wchodzącej w skład korytarza TEN-T. Celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej 

województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i poprawę stanu technicznego-użytkowego dróg powiatowych, 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg, zwiększenie dostępności infrastruktury towarzyszącej dróg 

(chodniki, zatoki autobusowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu).

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0009/16-01 2017-12-29 GMINA 

GOLUB-

DOBRZYŃ

Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku 

Przemysłowo – Technologicznego we Wrockach - I 

etap

2016-09-15 2018-11-16 Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi dojazdowej do Parku Przemysłowo– Technologicznego we Wrockach wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: - przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 15, - 

oświetlenie drogowe skrzyżowania z drogą krajową (10 szt. słupów oświetleniowych), - budowę jezdni szerokości 6m o 

nawierzchni asfaltowej na długości 670 m, - przebudowę i zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego, - wpusty deszczowe 

(26szt.) wraz z przykanalikami. Zakres planowanej inwestycji stanowi część przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenów 

inwestycyjnych Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego na terenie miasta Golub – Dobrzyń oraz wsi: 

Wrocki, Cieszyny, Pusta Dąbrówka gmina Golub - Dobrzyń o nazwie „Przeprowadzenie działań studyjno – koncepcyjno – 

projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego”. Celem 

szczegółowym wynikającym z SzOOP jest zwiększenie dostępności transportowej drogowej województwa. Celem bezpośrednim 

przedmiotowej inwestycji jest przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 15, wykonanie oświetlenia drogowego 

skrzyżowania z drogą krajową, budowa jezdni szerokości 6m o nawierzchni asfaltowej na długości 670 m, przebudowa i 

zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami. Planowana 

droga to droga dojazdowa do Parku Przemysłowo– Technologicznego we Wrockach, który planowany jest do wybudowania. 

Celem strategicznym, który wynika również ze strategii gminy jest rozwój lokalnej infrastruktury, która ma tworzyć warunki i 

stymulować rozwój przedsiębiorczości.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0010/16-01 2017-09-26 GMINA 

NAKŁO NAD 

NOTECIĄ

Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią 2017-09-01 2018-06-30 rzedmiotem inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią” jest przebudowa drogi gminnej – ulicy Młyńskiej 

w Nakle nad Notecią, , polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów oraz ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach 

projektu zostanie wykonana droga jednojezdniowa, dwupasmowa o szer. jezdni 5,50 m, wjazdy do posesji, ciąg rowerowy o 

szer. 2,00 m, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Cel główny projektu: poprawa stanu technicznego i funkcjonalność 

infrastruktury drogowej w Gminie Nakło nad Notecią, Cele szczegółowe: • podniesienie bezpieczeństwa na drogach gminnych, • 

zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, • ograniczenie emisji spalin i hałasu, • odciążenie systemu komunikacyjnego 

Gminy Nakło nad Notecią, • skrócenie czasu przejazdu drogami miejskimi i gminnymi. Zakres podstawowy projektu: - 

wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50 m i długości odcinek nr 1 - 830,30 m, odcinek nr 2 -

128,40, - wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej 

zabudowy, - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, o szerokości 2,00 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - wykonanie 

murka oporowego, - wykonanie balustrady U-11a. - budowę kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią wraz z 

infrastrukturą techniczną (studnie rewizyjne) - montaż 15 wpustów deszczowych - obejmuje wykonanie rozbudowy oświetlenia 

drogowego w ciągu ulicy Młyńskiej poprzez budowę obwodu oświetleniowego nr 400 wyprowadzonego z istniejącej szafki 

oświetleniowej NAKŁO WODOCIĄGI wraz z liniami kablowymi o łącznej długości 1080 mb - montaż 26 szt. słupów 

oświetleniowych.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0015/16-01 2017-12-28 GMINA 

MIASTA 

BRODNICY

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z 

wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy

2015-05-21 2018-05-21 Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji wzdłuż ul. Ustronie w Brodnicy. 

Zaprojektowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego połączy istniejące ciągi piesze przy Alei Piłsudskiego i ul. Ustronie w 

Brodnicy. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Brodnicy. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, 

do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników ul. Ustronie. Projekt będzie realizowany przy ul. Ustronie, 87-300 

Brodnica. Główny problem to zły stan techniczny ul. Ustronie w Brodnicy; ograniczona dostępność i funkcjonalność ważnych 

gospodarczo terenów. Główny cel realizacji projektu to poprawa stanu technicznego ul. Ustronie w Brodnicy; zwiększenie 

dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo terenów. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących 

działań: 1. Prace przygotowawcze 2. Prace budowlane 3. Nadzór inwestorski 4. Promocja projektu Harmonogram projektu 

obejmuje: 1. Prace przygotowawcze: II kwartał 2015 – IV kwartał 2016 2. Prace budowlane: III kwartał 2017 – II kwartał 2018 3. 

Nadzór inwestorski: III kwartał 2017 – II kwartał 2018 4. Promocja projektu: III kwartał 2017 – II kwartał 2018

T



RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0016/16-02 2017-08-31 POWIAT 

BYDGOSKI

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec – 

Ciele – Kruszyn Krajeński – ul. Kościelnej w Cielu – 

klasa techniczna drogi Z (zbiorcza) wraz z budową 

odcinka drogi powiatowej nr 1537C relacji 

Trzciniec – Ciele – Kruszyn Krajeński, obręb 

ewidencyjny Białe Błota.

2016-01-01 2018-09-30 Przedmiotowy projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne. Pierwszym jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-

Ciele-Kruszyn Krajeńskie - ul. Kościelnej w Cielu, gmina Białe Błota, drugim - podłączenie komunikacyjne tej drogi do 

projektowanego ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223. W wyniku realizacji inwestycji zostanie poprawiona jakość 

połączenia komunikacyjnego pomiędzy DK 5 (E 261), należącą do sieci TEN-T a drogą wojewódzką 223, która jest ważnym 

połączeniem komunikacyjnym z Bydgoszczą. Planowana do rozbudowy droga powiatowa 1537C łączy się także z drogą krajową 

ekspresową S10 poprzez drogę serwisową DD-4. Droga 1537C prowadzi do planowanego terenu inwestycyjnego, o powierzchni 

co najmniej 3 ha, dla którego zostanie opracowany plan zagospodarowania przestrzennego. Teren ten planowany jest w Cielu 

przy skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Bluszczowej.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0017/16-02 2017-08-28 POWIAT 

WĄBRZESKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - 

Wałyczyk km 0+000 - 3+228.

2017-06-01 2018-09-28 Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1723C na odcinku Wałycz - Wałyczyk km 0+000 - 3+228. W ramach projektu 

zostaną wykonane prace: przebudowa i poszerzenie nawierzchni asfaltowej ze zwiększeniem nośności do 115 kN/oś, 

zwiększenie nośności drogi na przepustach do 115 kN/oś, oczyszczenie i konserwacja przepustów, przebudowa istniejących 

zjazdów z drogi, przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi, odtworzenie i budowa nowych rowów, niezbędna wycinka 

drzew i krzewów. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępności komunikacyjnej i transportowej terenów inwest. w 

pow. wąbrzeskim, dostosowanie infrastruktury drogowej do rosnącej liczby użytkowników ruchu, ograniczenie negatywnego 

oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko przyrodn. W wyniku realizacji projektu nastąpi zdecydowana poprawa 

stanu technicznego nawierzchni drogi. Wskaźnik produktu: Długość przebudowanych dróg powiatowych - 3,228 km, Liczba 

zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego - bariery – 68 szt. 

Wskaźnik rezultatu: Wskaźnik nośności drogi powiatowej - 115 kN/oś. Wartość bazowa 60 kN/oś. została przyjęta szacunkowo 

ze względu na konstrukcję drogi (odc. 250m o nawierzchni bitumicznej, pozostały odc. o nawierzchni gruntowej) oraz skalę 

zniszczenia.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0018/16-01 2017-09-21 GMINA 

SĘPÓLNO 

KRAJEŃSKIE

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie 

Krajeńskim.

2016-08-01 2018-07-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim polegająca na regulacji szerokości jezdni ulicy 

do 6,50 metrów w nawierzchni o konstrukcji bitumicznej podatnej i półsztywnej, budowie chodnika i ścieżki rowerowej na całej 

jej długości, utwardzeniu pobocza, budowie miejsca do ważenia i kontroli pojazdów, zatoki przystankowej w obrębie szkoły 

zawodowej oraz zjazdów do przyległych nieruchomości. Na wlocie ul. Przemysłowej na skrzyżowaniu z ul. Komierowską, przy 

którym zlokalizowany jest obiekt oświatowy, zostanie wykonana wyspa kanalizująca ruch, która będzie również spełniała rolę 

azylu dla pieszych i rowerzystów. Przejście wraz z przejazdem dla rowerów zostanie wyposażone w oznakowanie pionowe 

aktywne o zasilaniu hybrydowym. W obrębie wlotu zostaną ustawione bariery wygrodzeniowe wymuszające na pieszych i 

rowerzystach przekraczanie jezdni w miejscu wyznaczonym. Realizacja projektu została zaplanowana w związku ze złym stanem 

technicznym ulicy i postępującą jej degradacją. Jezdnia ulicy Przemysłowej wykonana jest częściowo z trylinki, a częściowo z 

betonu monolitycznego. Na całej długości ulicy występują ubytki i deformacje istniejącej nawierzchni – w tym również bardzo 

poważne, a także brak oświetlenia drogowego. Ulica spełnia ważną rolę w transporcie gospodarczym i rolniczym. Z tego tytułu 

jest więc bardzo często użytkowana przez wielkogabarytowe pojazdy ciężarowe i duże ciągniki i maszyny rolnicze. Tym samym, 

przy braku dostatecznej nośności konstrukcji, a lokalnie również jej całkowitej utraty, dochodzi do jej dalszej dewastacji. 

Pobocze gruntowe za względu na brak swojego wyraźnego charakteru nie spełniają żadnej roli. Ulica znajduje się w złym stanie 

technicznym. Okresowo jest ona trudno przejezdna, szczególnie w czasie wiosennych roztopów, jak i każdorazowo po opadach 

atmosferycznych.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0020/16-01 2017-08-31 GMINA 

TUCHOLA

Połączenie istniejących i planowanych terenów 

inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich - 

przebudowa gminnego odcinka ul. Cegielnianej w 

Tucholi

2016-08-18 2018-09-30 Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego lokalnej infrastruktury drogowej, która jest łącznikiem pomiędzy 

istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi, a siecią dróg wojewódzkich. Droga budowana w latach 80-tych ubiegłego 

wieku jest obecnie w złym stanie technicznym. Projekt obejmuje: • przebudowę jezdni drogi gminnej 010715C od km 0+000 do 

km 0+748,80 długości ok. 748,80m, • obustronną przebudowę chodników oraz zjazdów na posesje, • budowę ścieżki 

rowerowej, • przebudowę 2 skrzyżowań, • wykonanie nowego odwodnienia drogi oraz budowę systemu podczyszczającego i 

zbiornika retencyjno-rozsączającego, • wykonanie nowego oświetlenia ulicznego typu LED z doświetleniem przejść dla pieszych i 

przejazdów dla rowerzystów. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej 

województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez rozwój i poprawę infrastruktury drogowej zapewniającej bezpośrednie 

połączenie z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi. Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego 

drogi gminnej nr 010715C – ulicy Cegielnianej, umożliwiająca podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej gminy Tuchola, a w szczególności terenów 

inwestycyjnych. Realizacja projektu rozwiąże problem złego skomunikowania z siecią dróg wojewódzkich m.in.: • istniejących 

terenów inwestycyjnych typu brownfield (wieczyste użytkowanie podmiotów prywatnych) o pow. około 1,483 ha, • 

tworzonych terenów inwestycyjnych typu greenfield (przemysłowych) o pow. około 6,8ha (własność Gminy Tuchola i 

prywatna), • tworzonych terenów inwestycyjnych typu greenfield (usługowych) o pow. 1,35ha (własność prywatna), co 

przyczyni się to do ograniczenia kolejnych problemów dotykających lokalną społeczność - niedorozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości oraz poziomu bezrobocia.

T



RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0004/16-03 2017-03-08 GMINA 

MIASTA 

TORUŃ

Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy 

Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu

2016-12-30 2018-10-31 Przedmiotem projektu jest rozbudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 553 tj. ul. Szosa Chełmińska na odcinku od 

Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu. Szosa Chełmińska przebiega w ciągu tzw. Trasy Staromostowej - jednego z 

najważniejszych elementów szkieletowego układu drogowego miasta w relacji północ-południe. Powyższe przedsięwzięcie 

stanowi kontynuację przebudowy Trasy Staromostowej, która miała miejsce w latach 2009-2015. Zarówno przebieg trasy jak i 

lokalizacja jej najważniejszych połączeń sprawiają, że Trasa Staromostowa jest drogą o strategicznym znaczeniu dla miasta i 

regionu. Oprócz ważnej funkcji drogi wylotowej, niezwykle istotne są powiązania trasy z siecią dróg krajowych, dzięki którym 

droga wojewódzka wiąże regionalny układ transportowy i umożliwia włączenie do systemu dróg krajowych i sieci TEN-T. W 

ramach projektu na odcinku 1,049 km zaplanowano budowę drugiej, nowej jezdni z chodnikiem i drogą rowerową po stronie 

zachodniej oraz remont istniejącej infrastruktury po stronie wschodniej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również 

budowę i przebudowę skrzyżowań, oświetlenia, zatok autobusowych, ekranu akustycznego i uzbrojenia podziemnego w 

niezbędnym zakresie oraz modernizację przejazdu kolejowego i nasadzenia drzew i krzewów. Termin realizacji projektu: 

grudzień 2016 - czerwiec 2018 Całkowita wartość projektu wynosi : 26 965 000,00 PLN brutto Wydatki kwalifikowane : 26 965 

000,00 PLN brutto Wnioskowana kwota dofinansowania: 16 179 000,00 PLN (60%) Powyższy projekt realizowany przez Gminę 

Miasta Toruń posiada ostateczne decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia realizacji rzeczowej tj. decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja przedsięwzięcia jest 

również zabezpieczona pod względem finansowym. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie 

wykonawcy robót budowlanych.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0006/17-03 2017-07-19 GMINA 

MIASTA 

TORUŃ

Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku 

od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej 

miasta

2017-09-26 2019-02-08 Przedmiotem projektu jest przebudowa miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 654 tj. ul. Turystycznej na odcinku od ul. Ligi 

Polskiej do granicy administracyjnej miasta. Powyższe przedsięwzięcie stanowi kontynuację przebudowy ul. Turystycznej na 

odcinku od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej, która została zrealizowana w latach 2011-2012. Ulica Turystyczna ma kluczowe 

znaczenie dla dostępności komunikacyjnej Torunia ze względu na swoją lokalizację i przebieg. Oprócz ważnej funkcji drogi 

wylotowej w kierunku południowej granicy miasta, wyjątkowo ważne są powiązania drogi z siecią dróg krajowych i innych dróg 

wojewódzkich. Przedmiotowa droga od strony północnej stanowi połączenie z głównymi arteriami komunikacyjnymi miasta tj. 

DK80 i DK15, wspierając w ten sposób bezpośrednie powiązania drogowe z siecią TEN-T. Z kolei za południową granicą miasta 

ul. Turystyczna łączy się z drogami wojewódzkimi 258 i 657, które doprowadzają ruch do drogi krajowej nr 10. Dzięki tym 

połączeniom zostanie zapewnione dogodne skomunikowanie autostrady A1 z układem wewnątrzmiejskim (tj. siecią dróg 

niższych kategorii). W ramach projektu planuje się przebudowę jezdni, budowę chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej , zjazdów i zatok autobusowych oraz przebudowę pętli autobusowej, wymianę oświetlenia i nasadzenia 

zieleni. Termin realizacji projektu: lipiec 2017 - sierpień 2018. Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane) wynosi 5 

857 382,07 PLN brutto. Wnioskowana kwota dofinansowania: 4 401 822,63 PLN (75,15%). Roboty budowlane będą 

realizowane na podstawie zgłoszenia wykonania robót. Dla inwestycji została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja przedsięwzięcia jest również zabezpieczona pod 

względem finansowym. Planowaną datą rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

jest maj 2017 r.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0007/17-04 2017-08-31 MIASTO 

BYDGOSZCZ

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. 

Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II

2014-01-31 2020-02-28 Inwestycja stanowi kontynuację zrealizowanego projektu „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. 

Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami”. Budowa II etapu ul. 

Ogińskiego jest odcinkiem jednego większego korytarza transportowego. Celem głównym projektu jest poprawa warunków 

skomunikowania kolejnych osiedli zlokalizowanych w południowej części Bydgoszczy z centrum miasta i dzielnicami północnymi 

oraz z siecią dróg krajowych (poprzez węzeł drogowy w rejonie skrzyżowania ul. Ogińskiego z ul. Jana Pawła II). Ponadto, 

projekt wpłynie między innymi na poprawę warunków ruchu na obecnie funkcjonującej w tym rejonie sieci drogowej, 

optymalizację odległości i czasu dojazdu do południowych osiedli, poprawę stanu technicznego dróg w obrębie inwestycji oraz 

optymalizację przebiegu linii komunikacyjnych. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu i komfortu jazdy na 

przebudowanych drogach z uwagi na równość nawierzchni, brak ubytków i szersze pasy ruchu oraz bezpieczeństwo ruchu i 

komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów wynikające z budowy ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Zakres działań 

przewidzianych do realizacji w ramach projektu dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, aktualizacji studium 

wykonalności, robót budowlanych w ramach umowy podstawowej oraz robót dodatkowych (o ile zajdzie taka konieczność), 

instalację Systemu ITS, przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, nabycie nieruchomości, a także prowadzenia 

nadzoru. Zakres projektu uwzględnia wybudowanie drogi wojewódzkiej ul. Ogińskiego o dł. 0,430 km wraz z budową węzła 

drogowego na przecięciu z DK5, przebudowę odcinków ulic, stanowiących niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, budowę m.in. 

obiektów inżynierskich (wiadukt), murów oporowych, małych rond, chodników, ścieżek rowerowych, rozbudowę systemu ITS.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0001/17-06 2017-03-08 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – 

Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy 

województwa kujawsko-pomorskiego) do km 

34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 

wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w m. 

Żnin

2016-01-04 2021-06-30 Przedmiotem projektu jest rozbudowa DW 251 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w m. Żnin. Ponadto w ramach 

inwestycji zaplanowano: - budowę zatok autobusowych, - budowę skanalizowanych skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz 

zwykłych z drogami gminnymi, - budowę zjazdów z drogi wojewódzkiej, - budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów 

pieszo-rowerowych i poboczy; - budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego (przebudowa rowów drogowych, 

budowę nowego oraz przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego, budowę kanalizacji deszczowej), - budowę oraz 

przebudowę przepustów pod drogami gminnymi oraz zjazdami z drogi wojewódzkiej, - budowę elementów bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, - wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż przebudowanego odcinka drogi; - budowę oświetlenia; - przebudowę 

infrastruktury kolidującej z inwestycją.

N



RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0008/17-07 2017-07-04 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 

559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica 

województwa”

2016-01-01 2022-09-30 Projekt przewiduje przebudowę DW nr 559 na odcinku Lipno- Kamień Kotowy - granica województwa (22,093 km). 

Zaplanowano:- wymianę konstrukcji istniejących nawierzchni,- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej,- przebudowę na rondo 

skrzyżowania DW559 z DW541- budowę ciągów pieszo-rowerowych,- budowę zatok autobusowych,- budowę zjazdów 

gospodarczych i przepustów pod nimi,- budowę oświetlenia drogowego;- przebudowę przepustów, zastosowanie na 

krawędziach barier ochronnych i realizację 6 nowych dla zachowania migracji płazów i zwierzyny,- rozbiórkę wiaduktu nad byłą 

kolejką wąskotorową,- przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym układem drogowym;- 

wykonanie oznakowania z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,- przygotowanie miejsca dla drogowej stacji 

meteorologicznej,- przygotowanie miejsca do pomiaru prędkości,- budowę miejsca do ważenia i kontroli pojazdów,- wycinkę 

drzew i krzewów.Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza 

połączenia dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T. Celami szczegółowymi są:- zwiększenie 

dostępności ośrodka powiatowego (Lipno);- poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie łatwości 

dojazdu do Płockiego Parku Przemysłowo-Technicznego- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy;- 

dostosowanie drogi do przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych;- doprowadzenie drogi do 

zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy GInwestycja przyczyni się do realizacji następujących 

wskaźników:- produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 22,093 km;- rezultatu: Wskaźnik nośności drogi 

wojewódzkiej – 100 kN/oś.DW 559 zapewnia łączność regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym (włączenie do sieci 

TEN-T poprzez DK 67 w Lipnie). Ponadto droga usprawni połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (poprzez DK nr 10) oraz 

pomiędzy ośrodkiem powiatowym Lipno i Płockiem.

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0003/17-06 2017-05-24 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - 

Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 

62+877 do km 65+718"

2016-01-01 2019-10-31 Rozbudowa DW240 na analizowanych odcinkach(16,5km), ma na celu kompleksową rozbudowę pasa drogowego, m.in.: 

wzmocnienie istniejącej nawierzchni w miejscach poszerzeń i korekty łuków poziomych, wykonanie nowej konstrukcji 

nawierzchni, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę nowych zatok autobusowych, budowę chodników, korektę 

nienormatywnych parametrów technicznych (łuków poziomych i pionowych), korektę niwelety drogi, przebudowę i budowę 

nowych przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, rozbudowę i budowę nowego oświetlenia, wykonanie oznakowania. 

Projekt przewiduje wykonanie nowego odcinka DW240, stanowiący obwodnicę m.Płazowo.Wzdłuż całego odcinka 

zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy. Inwestycja, ma na celu zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, 

zwłaszcza połączenia dróg regionu z zew. ukł. komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T. Celami szczegółowymi są:-popr. 

komunikacji pomiędzy ośrodkami powiatowymi Chojnice-Tuchola-Świecie;-popr. bezp. ruchu drogowego oraz warunków jazdy-

popr. warunków do rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie łatwości dojazdu do drogiS-5 -dost. istniejącej drogi do 

przeniesienia zwiększonego ruchu pojazdów, w tym pojazdów ciężarowych;-doprowadzenie istniejącej drogi do zgodności z 

warunkami technicznymi stawianymi drodze klasyG.DW240 zapewnia łączność regionu z zewnętrznym układem 

komunikacyjnym (w tym TEN-T poprzez DK 91 i S5 w Świeciu i z DK 22 w Chojnicach). Ponadto DW240 ma duże znaczenie dla 

połączenia występujących wzdłuż niej miejscowości z miastami powiatowymi Tuchola i Świecie oraz wpłynie na usprawnienie 

połączenia miasta subregionalnego Chojnic z miastem wojewódzkim Toruniem i usprawni komunikację między ośrodkiem gosp. 

w Świeciu a ośrodkami aktywności gosp. w Tucholi i Chojnicach.Inwestycja przyczyni się do realizacji wskaźników:a) produktu: 

Dł.przebudowanych dróg wojewódzkich–16,5 km;b) produktu: Liczba wybudowanych obwodnic – 1 szt.c) rezultatu: Wskaźnik 

nośności drogi wojewódzkiej–100 kN.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0004/17-05 2017-03-30 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-

Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z 

wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo 

od km 14+144 do km 15+146"

2016-01-04 2023-03-31 Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z 

wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146.

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0009/17-01 2018-05-24 POWIAT 

BRODNICKI

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C 

Jabłonowo Pomorskie–Górale–Konojady na 

odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. 

Sikorskiego Etap II

2016-03-08 2020-11-30 Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pom. - Górale - Konojady na odcinku ul. Główna, 

Kolejowa, Sikorskiego. Dł. przedmiotowej drogi wraz ze skrzyżowaniami, wynosi łącznie 1679 m. Droga składa się z dwóch 

głównych odcinków ul. Głównej i Kolejowej o dł. 0,930 km i ul. Sikorskiego o dł. 0,749 km. Rozbudowa obejmuje wykonanie 

nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wraz z rozbudową i budową chodników, rozbudowa skrzyżowań, rozbudowa zjazdów 

publicznych i indywidualnych, rozbudowa parkingów, rozbudowa zatoki autobusowej, odnowienie istniejącego odwodnienia, 

rozbudowa sieci deszczowej, odnowienie sieci sanitarnej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej podłączonej do istniejącej sieci 

sanitarnej, odnowienie istniejącej sieci wodociągowej, rozbudowa nowej sieci wodociągowej, przebudowa kolizji z sieciami 

energetycznymi i teletechnicznymi, rozbudowa oświetlenia, wykonanie oznakowania i montaż bezpieczeństwa ruchu, 

zagospodarowanie zielni miejskiej w ciągu ulic. Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest poprawienie stanu 

technicznego, ograniczenie hałasu i emisji spalin, podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa ruch. Realizacja projektu przyczyni 

się również do poprawy:- dostępności Strefy Aktywności Gospodarczej (12,24 ha),- dostępności do dróg wyższej kategorii (DW 

nr 543 Paparzyn - Szabda, autostrada A1),- dostępności do strefy kolejowej,- funkcjonowania zintegrowanego węzła 

przesiadkowego.Długość przebudowanych dróg powiatowych 1,679 kmWskaźnik nośności drogi powiatowej 115 

kN/ośInwestycja spełnia cele szczegółowe określone w w ramach Działania 5.1 RPO 2014-2020. Ponadto jest zgodna z Planem 

Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 oraz wynika z Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pom. na lata 2016-2023 - ul. Główna, Gen. Sikorskiego oraz Kolejowa należą do „obszaru zdegradowanego - miasto”. Projekt 

wpisuje się w Cel rewitalizacji 2., Kierunek działania 2.1.

T



RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0012/17-01 2018-05-23 GMINA 

CHOCEŃ

Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca 

konieczne połączenie z terenem inwestycyjnym w 

miejscowości Choceń

2018-04-02 2018-10-31 Projekt realizowany będzie w miejscowości Choceń, Gmina Choceń (województwo kujawsko-pomorskie). Zadanie inwestycyjne 

dotyczy przebudowy drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenem inwestycyjnym. Planowana do przebudowy 

droga gminna odseparuje ruch pieszy od ruchu samochodowego oraz ułatwi komunikację pomiędzy istniejącym terenem 

inwestycyjnym przez ulicę Sikorskiego w Choceniu, a drogą wojewódzka nr 269 znajdująca się w odległości ok. 450 m oraz 

pośrednio z drogą krajową nr 91 znajdującej się w odległości ok 9,5 km aż do Autostrady A1. W konsekwencji teren 

inwestycyjny będzie powiązany z siecią dróg na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotem zadania 

inwestycyjnego jest wykonanie ulicy dwukierunkowej o długości 0,175 km i szerokości 6 m wraz z wykonaniem jednostronnego 

chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia. Inwestycja będzie obejmowała przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, 

wykonanie chodnika po stronie północnej drogi, wykonanie oświetlenia, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów 

deszczowych włączonych do kanalizacji deszczowej, wykonanie placu postojowego po południowej stronie drogi oraz 

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0013/17-01 2018-09-28 POWIAT 

MOGILEŃSKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 2442C Kopanie-

Ciechrz odc. Wymysłowice-Ciechrz od km 2+463 

do km 3+460 o dł. 0,997 km

2018-08-01 2018-12-31 Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 2442C Kopanie – Ciechrz odc. Wymysłowice – 

Ciechrz od km 2+463 do km 3+460 o długości 0,997 km, tj. na poszerzeniu jej i zwiększeniu nośności istniejącej nawierzchni 

zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-3. Zakres planowanej inwestycji obejmuje obustronne poszerzenie 

jezdni z szerokości 5,00m do szerokości 6,00m, wykonanie warstwy profilowej z masy mineralno –asfaltowej w celu uzyskania 

wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych, skropienie poszczególnych warstw emulsją asfaltową, wykonanie warstwy 

wiążącej gr. 5cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zakres przebudowy obejmuje również 

przebudowę zjazdów oraz odtworzenie i wykonanie regularnej szerokości obustronnych poboczy. W ramach dostosowywania 

infrastruktury do zmieniających się warunków klimatycznych, dla zapewnienia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z 

powierzchni drogi zostaną zaprojektowane właściwe spadki poprzeczne i podłużne do rowów drogowych otwartych – 

odparowujących. Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne przebudowy istniejącej drogi powiatowej poprzez wykonanie 

ww. zakresu robót spowoduje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0015/17-01 2018-06-29 POWIAT 

NAKIELSKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo 

– Wąsosz

2018-04-02 2018-12-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo – Wąsosz na odcinku Słupy-Wąsosz w km 3+300-

6+121 o długości 2,82 km. Projekt będzie zlokalizowany w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, gminie 

Szubin. Dotychczas opracowano dokumentację techniczną oraz studiumwykonalności. Pozyskano także niezbędne zezwolenia 

na realizację inwestycji. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje 

wszystkie zadania niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury po zakończeniu zakresu rzeczowego. 

Dla uruchomienia produktówprojektu nie jest wymagana realizacja dodatkowych zadań inwestycyjnych nieuwzględnionych w 

zakresie rzeczowym.Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 Roboty budowlane – przebudowa drogi powiatowej nr 1946C 

Ciężkowo – Wąsosz i Zadanie nr 2 Promocja projektu. Uzasadnieniem dla wyboru technologii jest jej zgodność z polskimi i 

europejskimi normami, zapewnienie odpowiedniej nośności drogi oraz korzystny stosunek jakości do ceny. Przyjęte rozwiązania 

umożliwią poprawę dostępności do drogi krajowej nr 5 stanowiącej odgałęzienie korytarza transportowego nr VI, oznaczona 

jako korytarz VI A (Grudziądz - Świecie - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław: kierunek Republika Czeska).Wnioskodawcą, 

Inwestorem, Beneficjentem projektu jest Powiat Nakielski. Podmiotem realizującym projekt będzie Zarząd Dróg Powiatowych w 

Nakle nad Notecią. Projekt realizowany metodą PCM w formie partycypacyjnej.
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WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin 

od km 0+003 do km 19+117

2016-01-04 2022-12-31 Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę DW 265 wraz z remontem mostu na rzece Lubienka w km 12+421,30 w m. 

Nakonowo oraz przebudową przejazdu kolejowego w poziomie torów relacji Kutno - Piła w km 14+971 w miejscowości 

Gołaszewo. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia 

dróg regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w tym siecią TEN-T. Celami szczegółowymi są: - poprawa komunikacji 

pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem a Płockiem; - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warunków jazdy; - wzmocnienie 

rozwoju zasobów ludzkich poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania ludności oraz stworzenie nowych możliwości 

w zakresie zatrudnienia; - skrócenie czasu podróży na przedmiotowym odcinku drogi; - znacząca minimalizacja kosztów 

eksploatacji pojazdów mechanicznych a także zapobieżenie ich nadmiernemu zużyciu; - zmniejszenie negatywnego wpływu na 

środowisko (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu spowodowanego licznymi przestojami pojazdów), poprawa klimatu 

akustycznego powiatu włocławskiego; - poprawa dojazdu do wyznaczonych terenów inwestycyjnych położonych w niewielkiej 

odległości od DW 265. Inwestycja przyczyni się do realizacji następujących wskaźników: a) produktu: Długość przebudowanych 

dróg wojewódzkich – 18,16 km; b) rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 100 kN/oś. DW 265 zapewnia łączność 

regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym (stanowi połączenie z siecią TEN-T). Jest ważnym elementem sieci drogowej 

stanowiącym połączenie Bydgoszczy i Torunia (poprzez drogę krajową nr 91 i 62) z Płockiem oraz jest objazdem 

przeciwpowodziowym drogi wojewódzkiej nr 62 Włocławek – Płock. W rejonie miejscowości Kruszyn droga przecina autostradę 

A1.

N
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PŁUŻNICA

Przebudowa drogi dojazdowej do terenów 

inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo

2018-05-02 2022-12-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Ostrowo na terenie 

Gminy Płużnica.Beneficjentem projektu jest Gmina Płużnica. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, 

do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć mieszkańców Gminy i okolicy, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji 

inwestycji objętej niniejszym Wniosku. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica.Główny problem 

to ograniczona dostępność i funkcjonalność ważnych gospodarczo terenów. Główny cel realizacji projektu to zwiększenie 

dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo terenów.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących 

działań: 1. Roboty przygotowawcze - Opracowanie dokumentacji technicznej 2. Roboty przygotowawcze - Opracowanie 

Studium Wykonalności 3. Prace budowlane 4. Nadzór inwestorski5. Koszty pośrednie W ramach kosztów pośrednich 

realizowane będzie zarządzanie projektem oraz promocja projektu. Oba zadania zostały wykazane jako jedno zadanie pn. 

„Koszty pośrednie” z uwagi na dokonanie ich rozliczenia zgodnie z przyjętą w konkursie stawką ryczałtową.

N
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PŁUŻNICA

Przebudowa drogi gminnej nr 070148C, 

dojazdowej do terenów inwestycyjnych w 

miejscowości Bartoszewice

2018-04-16 2022-12-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bartoszewice na terenie 

Gminy Płużnica.Beneficjentem projektu jest Gmina Płużnica. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, 

do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć mieszkańców Gminy i okolicy, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji 

inwestycji objętej niniejszym Wnioskiem. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica.Główny 

problem to ograniczona dostępność i funkcjonalność ważnych gospodarczo terenów. Główny cel realizacji projektu to 

zwiększenie dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo terenów.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 

następujących działań: 1. Roboty przygotowawcze - Opracowanie dokumentacji technicznej 2. Roboty przygotowawcze - 

Opracowanie Studium Wykonalności 3. Prace budowlane 4. Nadzór inwestorski5. Koszty pośrednie W ramach kosztów 

pośrednich realizowane będzie zarządzanie projektem oraz promocja projektu. Oba zadania zostały wykazane jako jedno 

zadanie pn. „Koszty pośrednie” z uwagi na dokonanie ich rozliczenia zgodnie z przyjętą w konkursie stawką ryczałtową.

N
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RYPIŃSKI

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin 

- Rypin wraz z przebudową mostu na rzece 

Rypienica

2018-10-01 2020-03-31 Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej drogowej województwa poprzez rozwój infrastruktury 

komunikacyjnej w obrębie planowanych do realizacji terenów inwestycyjnych, w szczególności poprzez poprawę jakości dróg 

oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu rypińskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę drogi 

powiatowej nr 2208C Starorypin – Rypin na odcinku 1649,88 mb wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Rypienica, 

obejmującą wzmocnienie nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem oraz zastosowaniem elementów poprawiających warunki 

bezpieczeństwa użytkowników. Wymieniona droga wraz z mostem będzie jednym z odcinków obwodnicy miasta Rypin - łączy 

dwie drogi wojewódzkie.
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ŚWIECKI

„Włączenie północno-zachodniej części Powiatu 

Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie 

przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład 

korytarza TEN-T - Etap II”

2019-01-02 2019-12-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa 14,00 km drogi powiatowej nr 1266C na odcinku Błądzim – Łowin (na terenie gmin 

Lniano, Świekatowo i Pruszcz) zapewniającej połączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego z drogową siecią TEN-T - 

węzeł Zbrachlin poprzez przebudowany w 2017r. odcinek tej samej drogi zapewniający bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T. 

Zadanie to jest II etapem większej inwestycji polegającej na włączeniu północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do 

planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T. Celem projektu jest 

zwiększenie dostępności transportowej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój i 

poprawę stanu technicznego- użytkowego dróg powiatowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg, 

zwiększenie dostępności infrastruktury towarzyszącej dróg (chodniki, zatoki autobusowe, skrzyżowania typu rondo, urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu). Zapewnione zostaną powiązania z drogami publicznymi o parametrach nie gorszych od drogi będącej 

przedmiotem projektu, na których nie wprowadzono ograniczeń tonażowych umożliwiając docelowe powiązania z siecią dróg 

krajowych (DK5 , S5) i wojewódzkich (DW 240).
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TUCHOLA

Rozbudowa ul. Budowlanej i ul. Plaskosz w Tucholi 

- zapewnienie koniecznego, bezpośredniego 

połączenia drogowego z planowanymi i 

istniejącymi terenami inwestycyjnymi

2017-12-01 2019-09-30 Przedmiotem projektu jest rozbudowa dróg gminnych nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. Plaskosz) i zapewnienie 

bezpośredniego połączenia z istniejącymi oraz planowanymi terenami inwestycyjnymi, a także połączenie tychże terenów z 

siecią dróg wojewódzkich poprzez drogi gminne spełniające założone parametry, tj. kategoria ruchu KR-3 oraz wskaźnik 

nośności na poziomie 100 kN/oś (ul. Budowlana, Usługowa i Przemysłowa, do drogi wojewódzkiej nr 240). W celu zapewnienia 

dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wykorzystane zostaną istniejące powierzchnie pasów drogowych ulic 

Budowlanej i Plaskosz oraz części terenów przyległych. Zaplanowano również wybudowanie skrzyżowania z drogą publiczną 

kategorii powiatowej nr 1015C relacji Tuchola – Tleń oraz skrzyżowania ze starym przebiegiem ul. Plaskosz.Głównym celem 

projektu jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych, ul. Budowlanej i ul. Plaskosz, umożliwiająca podniesienie jakości 

systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności transportowej gminy 

Tuchola. W szerszej perspektywie, osiągnięcie ww. celów umożliwi osiągnięcie takich pozytywnych rezultatów, jak: zwiększenie 

dostępności komunikacyjnej i transportowej istniejących oraz planowanych terenów inwestycyjnych w gminie Tuchola, 

dostosowanie infrastruktury drogowej do rosnącej liczby użytkowników ruchu drogowego, ograniczenie negatywnego 

oddziaływania infrastruktury drogowej na środowisko przyrodnicze.Poprawa jakości techniczno-użytkowej drogi wpłynie na 

zwiększenie jej przepustowości i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych wzdłuż przedmiotowego ciągu 

komunikacyjnego. Zwiększone zostaną szanse terenu na pozyskanie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności 

na terenach inwestycyjnych położonych wzdłuż drogi.Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, roboty 

budowlane z branży drogowej i elektrycznej oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.
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ŚWIECKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale-

Sartowice

2019-01-02 2019-12-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa 4,22 km drogi powiatowej nr 1257C Michale-Sartowice (na terenie gminy Dragacz) 

zapewniającej połączenie z drogową siecią TEN-T - z drogą ekspresową S5 - węzeł Sartowice poprzez przebudowany w 2015r. 

odcinek tej samej drogi zapewniający bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T. Realizacja projektu przyczyni się do uzupełnienia 

istniejącej sieci dróg poprzez kontynuację realizacji zadań na tej drodze przeprowadzonych w latach 2012-2015. Głównym 

celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1257C, umożliwiająca podniesienie jakości systemu 

komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększeniu dostępności transportowej 

województwa. Zapewnione zostaną powiązania z drogami publicznymi o parametrach nie gorszych od drogi będącej 

przedmiotem projektu, na których nie wprowadzono ograniczeń tonażowych umożliwiając docelowe powiązanie z siecią dróg 

krajowych (DK5, S5) i wojewódzkich (DW 207)

T
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NAKŁO NAD 

NOTECIĄ

„Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 

2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach 40 i 

18/1 w obrębie Lubaszcz”

2019-04-01 2021-12-31 Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi na dz. nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na dz. 40 i 18/1 w obrębie 

Lubaszcz w Gminie Nakło nad Notecią. Droga nie będzie należeć do transeuropejskiej sieci drogowej. Projektuje się jezdnię o 

szerokości 6 m ciągi piesze o szerokości 1,5 m, ścieżki rowerowe o szerokości 2 m, zjazdy do posesji o szerokości i długości 

dostosowanej do istniejącej zabudowy, pobocza gruntowe, stan. postojowe o p. 1114 m2, rowy oraz budowę oświetlenia 

drogowego. W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się zmiany struktury oraz wzrostu natężenia ruchu pojazdów. Klasa 

techniczna drogi „L” (lokalna) - planowana klasa techniczna drogi na podstawie wskazań zarządcy drogi. Konstrukcję drogi 

gminnej zaprojektowano na nacisk 100 kN/oś. Droga zostanie oznakowana poprzez znaki pionowe odblaskowe 25 sztuk, 

poziome cienkowarstwowe 843 m2; przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, oznakowanie ścieżki rowerowej oraz 

oświetlenie 4 szt. co ułatwi poruszanie się pojazdów i osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Łączna długość 

projektowanego odcinka drogi wynosi 1867,0 m. Według inwentaryzacji geodezyjnej w drodze występuje następujące 

uzbrojenie: kable energet., kanalizacja sanitarna, wodociąg. Realizacja inwestycji wymaga zmiany granic pasa drogowego. 

Geometrię trasy drogi zaprojektowano tak, aby istniejąca zieleń w jak najmniejszym stopniu kolidowała z przedsięwzięciem. 

Podstawowym wydatkiem inwestycyjnym projektu są koszty prac budowlano-drogowych, których wykonanie doprowadzi do 

osiągnięcia zakładanych celów projektu, przyczyni się do poprawy systemu komunikacji, stanu bezpieczeństwa ruchu kołowego, 

pieszego i rowerowego. Budowana infrastruktura drogowa będzie jedynym połączeniem terenu inwestycyjnego na tym 

obszarze z drogą krajową nr 10. Inwestycja podniesie atrakcyjność terenów inwestycyjnych oferowanych przez gminę poprzez 

dostęp do uzbrojonego w infrastrukturę drogową terenu.
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ŚWIECKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-

Świecie-Dworzysko. Etap II

2018-07-31 2022-12-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko o długości około 2200 m na 

odcinku od estakady w ciągu DK91 w Świeciu (dzielnica Przechowo) do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, ul. Wodną, ul. Różaną 

oraz ul. Malinową. Realizacja projektu przyczyni się do uzupełnienia istniejącej sieci dróg poprzez kontynuację realizacji zadań 

na tej drodze. Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 1286C, umożliwiająca 

podniesienie jakości systemu komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększeniu 

dostępności transportowej województwa. Zapewnione zostaną powiązania z drogami publicznymi o parametrach nie gorszych 

od drogi będącej przedmiotem projektu, na których nie wprowadzono ograniczeń tonażowych umożliwiając docelowe 

powiązanie z siecią dróg krajowych (DK5,S5,DK1) i wojewódzkich (DW240)
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INOWROCŁA

W

Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez 

budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z 

ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na 

terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław

2017-08-30 2020-09-15 Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz 

przebudowa ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław. Celem projektu jest udostępnienie terenów 

inwestycyjnych określonych w treści uchwały nr XXXVI/430/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej miasta, poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. 

Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta i Gminy Inowrocław.
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GRUDZIĄDZ

Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w 

miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C, 

gm. Grudziądz

2017-07-03 2019-09-30 Przedmiotem projektu jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C, 

gm. Grudziądz. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach działania 5.1.1. 

Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych - powiatowych i gminnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.Inwestycja będzie 

realizowana w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie w grudziądzkim, w gminie wiejskiej Grudziądz, w miejscowości 

Ruda. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:1. Realizacja projektu budowlanego,2. Roboty budowlane,3. Nadzór inwestorski,4. 

Promocję projektu.Zakres robót budowlanych obejmuje:- Frezowanie zjazdu z drogi krajowej;- Usunięcie kolizji teletechnicznej;- 

Budowę oświetlenia skrzyżowania w pasie drogi krajowej;- Budowę pełnej konstrukcji bitumicznej na drodze gminnej do 

krawędzi drogi krajowej;- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;- Budowę ciągu pieszego i rowerowego na 

skrzyżowaniu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej.Całkowite nakłady inwestycyjne projektu pn. „Przebudowa 

skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C, gm. Grudziądz” wynoszą 466 471,00 zł. 

Wszystkie koszty w ramach projektu są kwalifikowane. Nakłady związane z realizacją inwestycji opodatkowane są 23% stawką 

podatku VAT. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017-2019. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.
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ALEKSANDRO

WSKI

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara 

Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 

do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 – ETAP I

2019-02-01 2019-12-31 Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej prowadzącej do terenów inwestycyjnych na terenie Powiatu 

Aleksandrowskiego.Beneficjentem projektu jest Powiat Aleksandrowski. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter 

inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć mieszkańców Powiatu i okolicy, gdyż to oni najbardziej zyskają na 

realizacji inwestycji objętej niniejszym WoD.Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Aleksandrowskiego, 87-700 

Aleksandrów Kujawski.Główny problem to ograniczona dostępność i funkcjonalność ważnych gospodarczo terenów. Główny cel 

realizacji projektu to zwiększenie dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo terenów.Planowanym produktem 

realizacji projektu będzie: - Długość przebudowanych dróg powiatowych: 3,583 [km]Planowanym rezultatem realizacji projektu 

będzie: - Wskaźnik nośności drogi powiatowej: 100 [kN/oś]Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących 

działań: 1. Roboty budowlane2. Nadzór inwestorski3. Promocja projektuHarmonogram realizacji projektu przedstawia się 

następująco:1. Roboty budowlane: 02.2019 – 12.20192. Nadzór inwestorski: 02.2019 – 12.20193. Promocja projektu: 02.2019 

– 12.2019

T



RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0001/20-00 2021-08-26 GMINA-

MIASTO 

GRUDZIĄDZ

Przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od DK16 

do ul. Wiejskiej w Grudziądzu

2016-07-01 2023-04-30 Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury drogowej w Grudziądzu.Beneficjentem projektu jest gmina-miasto 

Grudziądz. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć 

osoby korzystające z infrastruktury drogowej. Projekt będzie realizowany na terenie miasta Grudziądza. Główny problem, jaki 

został zidentyfikowany to niezadawalający stan infrastruktury drogowej na terenie miasta Grudziądza.Główny cel realizacji 

projektu to poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Grudziądza.Planowanym produktem realizacji projektu 

będzie: • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 1,25 km• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami – 1 szt. Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie: • Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 

115 kN/ośZakres rzeczowy inwestycji wraz z harmonogramem prac obejmuje realizację następujących działań: 1. Dokumentacja 

projektowa: lipiec 2016-grudzień 20172. Studium wykonalności + wniosek o dofinansowanie: marzec 2020-kwiecień 20203. 

Roboty budowlane: listopad 2021-marzec 20234. Nadzór inwestorski: listopad 2021-kwiecień 20235. Informacja i promocja: 

listopad 2021-marzec 2023

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0002/20-03 2021-02-18 GMINA 

MIASTO 

WŁOCŁAWEK

„Rozbudowa Al. Jana Pawła II we Włocławku w 

kategorii drogi wojewódzkiej”

2017-03-01 2022-04-30 Projekt pn.„Rozbudowa Al.Jana Pawła II we Włocławku w kategorii drogi wojewódzkiej” jest zgodny z Kujawsko-Pomorskim 

planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej.Al.Jana Pawła II oraz odcinek ul.Strzeleckiej zlokalizowane są w granicach 

admin.M.Włocławek-województwo kuj.-pom.,powiat M.Włocławek,Gmina Miasto Włocławek.Al.Jana Pawła II stanowi główną 

oś komunikacyjną osiedla Michelin z miastem oraz połączenie Włocławka z okolicznymi miejscowościami.Na drodze tej odbywa 

się ruch tranzytowy.Inwestycja polega na rozbudowie od granic miasta Al. Jana Pawła II , tj.na odcinku od km 0+000 do km 

2+080 wraz z odcinkiem ul. Strzeleckiej o dł. 27 m oraz przebudowie drogi rowerowej.Al.Jana Pawła II jest drogą o kat. drogi 

wojewódzkiej i posiada klasę drogi GP oraz P(droga główna ruchu przyspieszonego oraz droga główna),natomiast ul.Strzelecka 

jest drogą kategorii gminnej i posiada klasę drogi L(lokalna).Prace budowlane na przedm.odcinku będą obejmować 

m.in.przebudowę i rozbudowę jezdni oraz chodników,budowę rond oraz wysp centralnych,przebudowę zatok 

autobusowych,budowę dojazdów do posesji oraz przebudowę drogi rowerowej.Ponadto planuje się wyk. oznakowania 

pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń BRD,przebud. oświetlenia wraz z wymianą opraw na energooszczędne oraz 

zagosp.zielenią terenu przyległego,tj.wycinka drzew i krzewów,nasadzenie zastępcze oraz wykonanie 

zieleńców.Podst.parametry techniczne przebudowanej drogi: Klasa drogi-G,Kategoria ruchu KR 5,Szerokość jezdni 7,0 

m,Warstwa ścieralna SMA 8 (45/80-55)-gr.4 cm,Nośność-115 kN/oś.Projekt stanowi II etap większego przedsięwzięcia,jakim 

jest przebudowa drogi wojewódzkiej.Pierwszy etap obejmuje przebudowę drogi rowerowej na odcinku od km 0+100 do km 

1+300 i od km 3+130 do km 4+760,gdzie M.Włocławek pozyskało dof. ze środków z EFRR.Realizacja projektu przyczyni się do 

poprawy bezpieczeństwa warunków komunikacyjnych w rejonie jej rozbudowy oraz warunków bytowych mieszkańców i 

użytkowników terenów przyległych.

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0003/21-00 2021-08-24 MIASTO 

BYDGOSZCZ

Przebudowa ul. Nad Wisłą w Bydgoszczy 2015-01-01 2022-12-31 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Nad Wisłą w Bydgoszczy, obejmująca przebudowę jezdni wraz z budową 

chodnika dla pieszych, budowę skrzyżowania z ul. Promenada, budowę systemu odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia 

(koszt niekwalifikowany). Przedsięwzięcie obejmuje ulicę Nad Wisłą (drogę wojewódzką nr 549) położoną w północno-

wschodniej części miasta Bydgoszczy, na obszarze dzielnicy Stary Fordon, przy rzece Wiśle. Zakres prac obejmuje:1. 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim;2. Dokumentacja aplikacyjna;3. Roboty budowlane;4. 

Nieprzewidziane wydatki;5. Nadzór inwestorski;6. Promocję projektu.Celem głównym przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury 

drogowej na terenie Bydgoszczy i zwiększenie dostępności transportowej dróg wojewódzkich na obszarze miasta poprzez 

przebudowę ulicy Nad Wisłą będącej elementem sieci połączeń transportowych. Przebudowa układu drogowego zmieni 

powiązania inwestycji z istniejącym układem drogowym wprowadzając nowe połączenie z ul. Promenada. Wykonanie 

połączenia umożliwi dojazd ulicą Nad Wisłą do terenów rekreacyjnych przewianych do zlokalizowania wzdłuż ul. Promenada. 

Jednocześnie w przypadku korzystania z tymczasowej przeprawy przez Wisłę nowe połączenie z ul. Promenada umożliwi 

alternatywny dojazd do Fordonu.Projekt planowany do realizacji w latach 2017-2022. Całkowita wartość inwestycji: 910 008,37 

zł brutto.Wartość wydatków kwalifikowanych: 891 493,66 zł brutto.Wartość dofinansowania: 757 769,61 zł brutto.

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0015/18-04 2019-02-13 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 

– I Etap – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 

na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 

km.

2016-10-01 2021-12-31 Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę DW 255 Pakość - Strzelno na odcinku od km 0+005 do km 2+220 (gmina 

Pakość).Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa, zwłaszcza połączenia dróg 

regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Celami szczegółowymi są:- poprawa komunikacji pomiędzy Inowrocławiem i 

Gnieznem oraz usprawnienie komunikacji w relacji Pakość-Strzelno- Inowrocław- zapewnienie obsługi ruchu pojazdów 

samochodowych, rowerzystów i ruchu pieszych na przedmiotowym odcinku drogi- poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu 

drogowego- wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania ludności oraz 

stworzenie nowych możliwości w zakresie zatrudnienia- skrócenie czasu podróży na przedmiotowym odcinku drogi- znacząca 

minimalizacja kosztów eksploatacji pojazdów mechanicznych a także zapobieżenie ich nadmiernemu zużyciu- zmniejszenie 

negatywnego wpływu na środowisko (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń spowodowanej licznymi przestojami pojazdów), 

poprawa klimatu akustycznego powiatu inowrocławskiego- poprawa dojazdu do wyznaczonych terenów inwestycyjnych 

położonych w niewielkiej odległości od DW 255Wskaźniki:a) produktu: Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 2,215 km 

b) rezultatu: Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej - 100 kN/ośDroga nr 255 zapewnia łączność regionu z zewnętrznym 

układem komunikacyjnym. Jest ważnym elementem sieci drogowej mającym wpływ na połączenie dwóch miast 

subregionalnych Inowrocławia i Gniezna – jako drogi alternatywnej dla DK 15/25 i DW 254.Mimo, iż analizowana trasa ma 

stosunkowo niewielką długość, jej znaczenie w lokalnym układzie komunikacyjnym południowo – wschodniej części 

województwa kujawsko-pomorskiego jest bardzo duże i stanowi ona ważny elementmiejscowego ruchu kołowego.

N



RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0013/18-05 2019-02-01 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z 

uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę 

na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”

2017-02-01 2022-10-31 Projekt przewiduje przebudowę DW nr 249 wraz z uruchomieniem połączenia promowego pomiędzy brzegami Wisły. 

Planowane przejście dla promu znajduje się na półn-zach od Solca Kujawskiego, pomiędzy istniejącymi przyczółkami, w linii 

przeprawy wojskowej–763,56 km.W ramach proj. zaplanowano przebudowę DW nr 249 w obr.ewid. Czarnowo gm Zławieś 

Wielka na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kuj od km 1+983 do km 2+582, przeb.2 przyczółków brzegowych, 

dostawę jednostki pływającej (promu) i jego rozruch eksploatacyjny.Głównym celem projektu jest poprawa spójności 

wewnętrznej i dostępności transp.regionu poprzez likwidacje nieciągłości DW nr 249.Głównymi przesłankami realizacji projektu 

są potrzeby poprawienia układu komunikacyjnego pomiędzy gminami położonymi po przeciwnej stronie Wisły, słabo 

wykorzystywana Wisła do żeglugi śródlądowej, brak alternatywnego połączenia dróg krajowych nr 80 i nr 10 pomiędzy 2 

miastami subregionalnymi, brak alternatywnego połączenia z drogą krajową S5 i S10, co wpływa na dostępność transportu 

drogowego woj.Powstanie przeprawy jest wysoce uzasadnione z punktu widzenia zarówno efektów transp, jak i gosp.Efekty 

realizacji:-lepsze skomunikowanie gmin położonych na półn. brzegu Wisły z gminami położonymi na poł.brzegu rzeki Wisły, co 

ma znaczenie dla lokalnego rynku pracy,-skomunikuje ze sobą DK nr 80 i 10, w tym siecią TEN-T, zapewniając alternatywne poł. 

w przypadku kolizji drogowej lub awarii na moście w Fordonie,-usprawni dojazd do DK S5 oraz S10,-pozwoli na wykorzystanie 

walorów położenia gmin przy rzece do rozwoju żeglugi śródlądowej, w tym pasażerskiej i towarowej,-wpłynie na dalszy rozwój 

strefy gospodarczej w Solcu Kuj i Bydgoszczy.Województwo Kuj-Pom, Pow. Bydgoski, Pow. Toruński, Gm. Zławieś Wielka i Gm. 

Solec Kuj. zawarli w dniu 26.09.2017 r. Porozumienie o wspólnym przyg. i realizacji projektu pn. ” Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" .

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0001/19-04 2019-12-20 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – 

Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). 

Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.

2017-08-16 2022-12-21 Inwestycja dotyczy przebudowy wraz z rozbudową DW 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo na odcinku Brzoza 

– Łabiszyn od km 0+069 do km 13+280. Analizowany odcinek DW 254 Brzoza – Łabiszyn stanowi I-szy etap odcinka Brzoza – 

Barcin wskazanego w Kujawsko-Pomorskim Planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020. Zadanie realizowane 

jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres działań obejmuje m.in.: wzmocnienie podłoża gruntowego, wzmocnienie 

konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś, budowę rond, ekranów akustycznych, remont istniejących i budowę nowych 

przepustów, remont istniejących mostów i kładki dla pieszych, przebudowę i budowę skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, 

korektą wlotów bocznych oraz nową organizacją ruchu, przebudowę i budowę zatok autobusowych, chodników, budowę 

ścieżek rowerowych, budowę / przebudowę istn. oświetlenia oraz odwodnienia, wykonanie el. ochrony środowiska – przejścia 

dla zwierząt, ogrodzenia ochronno-naprowadzające oraz inne wynikające z decyzji środowiskowej. Zakres rzeczowy inwestycji 

potwierdza, że projekt wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach woj. kujawsko-pomorskiego poprzez poprawę 

warunków technicznych i zastosowanie urządzeń BRD. Główne parametry techniczne DW nr 254:• klasa drogi Z (przebudowa) i 

G (budowa i rozbudowa)• szer. - przekrój drogowy (szerokość jezdni 2x3,0m - 2x3,5m)• szer. - przekrój uliczny (szerokość jezdni 

2x3,5m – 2x3,70m)• KR5 • obciążenie 115 kN /oś Inwestycja poprawi powiązanie regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-

pomorskiego z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostradą A1 poprzez 25 i 10/S10). Realizacja projektu w ciągu DW 254 usprawni 

alternatywne dla drogi krajowej nr 5 połączenie pomiędzy miastem wojewódzkim - Bydgoszczą a Gnieznem i Poznaniem 

(poprzez DK15). Ponadto realizacja projektu usprawni również komunikację w relacji Bydgoszcz - Łabiszyn - Barcin – Mogilno w 

tym również ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Barcinie oraz lotniskiem w Bydgoszczy.

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0002/19-03 2019-12-20 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć 

Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do 

km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec

2018-10-08 2022-09-30 Projekt przewiduje budowę nowego układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 - obwodnicy miasta Lubraniec. 

Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju regionu. Na terenach przyległych do 

nowo zaprojektowanej drogi - obwodnicy zaplanowano tereny inwestycyjne, które będą powodowały wzrost ruchu pojazdów 

ciężkich przez tereny miasta Lubraniec. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich to 5,27 km.W związku z intensywnym 

wzrostem gospodarczym w ciągu ostatnich lat oraz w związku z dużym znaczeniem sektora transportu dla rozwoju 

gospodarczego niezwykle istotnym jest rozwój infrastruktury w województwie kujawsko-pomorskim. Mając na uwadze 

poprawę warunków życia mieszkańców, ochronę środowiska, a także udrożnienie układu komunikacyjnego, Inwestor podjął 

decyzję o realizacji rozpatrywanego przedsięwzięcia. W ramach projektu przewidziano:- budowę/przebudowę systemu 

odwodnienia, - budowę dodatkowych jezdni,- budowę nowego mostu na rzece Zgłowiączka,- budowę przepustów, - zatok oraz 

przystanków autobusowych, - oświetlenia, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego- budowa chodników i 

ciągów pieszo-rowerowych.Budowa nowej drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 jest przedsięwzięciem, które będzie miało 

istotny wpływ na poprawę dostępności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w ciągu DW 270, między innymi: Izbicy 

Kujawskiej, Lubrańca do centralnej i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego oraz północnej części Polski, 

komunikując się z autostradą A1. Przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży dla przemieszczających 

się z północnej części województwa wielkopolskiego w kierunku pomorza i trójmiasta, stanowiąc alternatywę dla dróg 

krajowych.

N



RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0003/20-01 2020-12-23 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-

Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). 

Odcinek II od km 13+280 do km 22+400.

2018-01-18 2023-06-30 Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową DW 254 na odcinku od km 13+280 do km 22+400. Analizowany 

odcinek stanowi II etap odcinka Brzoza - Barcin wskazanego w Kujawsko-Pomorskim Planie spójności komunikacji drogowej i 

kolejowej 2014-2020. Zadanie realizowane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zakres działań obejmuje m.in.: wzmocnienie 

podłoża gruntowego, zdjęcie warstwy humusu, roboty ziemne, rozbiórka istniejących nawierzchni drogowych, budowa nowych 

konstrukcji nawierzchni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do obciążenia 115 kN/oś, wykonanie poboczy gruntowych 

umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na szerokości 0,5m, remont istniejących i budowa nowych 

przepustów, przebudowa i budowa skrzyżowań wraz ze zmianą geometrii, korektą wlotów bocznych oraz nową organizacją 

ruchu, przebudowa i budowa zatok autob., budowa ekranów akustycznych, przebudowa i budowa chodników, budowa ścieżek 

rowerowych, wykonanie zjazdów, ustawienie stalowych barier ochronnych, wyk. oznakowania poziomego i pionowego, 

zabezpieczenie i przebudowa istniejących urządzeń obcych, budowa/przebudowa istn. oświetlenia, budowa/przebudowa 

systemu odwodnienia i inne, elem. ochrony środowiska – przejścia dla zwierząt, ogrodzenia ochronno-naprowadzające oraz 

inne elem. będące wynikiem decyzji środowiskowej. Roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i 

poza nim na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji robót. Zakres rzeczowy inwestycji 

potwierdza, że projekt wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo na drogach woj. kujawsko-pomorskiego poprzez poprawę 

warunków technicznych i zastosowanie urządzeń BRD.Główne parametry techniczne DW nr 254:- klasa drogi "G" (bud. i 

rozbud.), klasa "Z" za zgodą Zamawiającego;- przekrój 1/2 (szer. pasa ruchu 3,5m)- miń. KR5;- obciążenie 115 kN/oś.Inwestycja 

poprawi powiązania regionalnej sieci dróg woj. kuj.-pom. z siecią dróg krajowych i TEN-T (autostrada A1 poprzez 25 i 10/S10).

N

RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0001/21-00 2021-03-24 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica 

Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap 

I od km 1+100 do km 7+762.”

2021-01-01 2023-06-30 Przedmiotem projektu jest przebudowa wraz z rozbudową DW 270 na odcinku od km 1+100 do km 7+762. Odcinek DW 270 

rozpoczyna się za obiektem mostowym przebiegającym nad rzeką Zgłowiączką i kończy się na nowoprojektowanej obwodnicy 

miasta Lubrańca. W ramach prac przewiduje się m.in. wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia drogi, dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, budowa/przebudowa systemu 

odwodnienia, budowa/przebudowa zatok autobusowych, skrzyżowań, budowę ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia, 

zjazdów, wykonanie nasadzenia zieleni. Zakres rzeczowy inwestycji potwierdza, że projekt wpłynie pozytywnie na 

bezpieczeństwo na drogach woj. kujawsko-pomorskiego poprzez poprawę warunków technicznych i zastosowanie urządzeń 

BRD.Główne parametry techniczne DW nr 270:- klasa drogi min. Z;- szer. zasadnicza pasa ruchu 3,0 m;- obciążenie 115 

kN/oś.Długość odcinka objętego projektem to 6,66 km. DW 270 przecina się z drogami powiatowymi, gminnymi i drogą 

wojewódzką nr 269 oraz stanowi połączenie z Włocławkiem. Obecny stan techniczny DW 270 jest niezadowalający, na odcinku 

występują liczne ślady eksploatacji, np.: ubytki i wykruszenia materiału bitumicznego, łaty naprawcze, spękania podłużne i 

poprzeczne. Droga w stanie obecnym stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych, a jej użytkowanie wpływa 

na wzrost emisji substancji szkodliwych. Realizacji inwestycji wpłynie na zwiększenie dostępności transportowej drogowej 

województwa oraz zmniejszenie emisji CO2. Inwestycja poprawi powiązanie regionalnej sieci dróg województwa kujawsko-

pomorskiego z siecią dróg krajowych oraz z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 62. ZDW posiada wymagane doświadczenie 

oraz odpowiednie zasoby techniczne i osobowe do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu to 26 680 000,00 zł i stanowi 

ona wyłącznie wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie z UE wyniesie 85% kosztów, tj. 22 678 000,00 zł.
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RPKP.05.00.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00 RPKP.05.01.00-04-0002/21-01 2021-03-24 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od 

km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa 

drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stępowo – 

granica województwa od km 10+100 do km 

16+656”.

2021-01-01 2023-06-30 Głównym celem projektu jest Zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa zwłaszcza połączenia dróg regionu z 

zewnętrznym układem komunik. poprzez przeb. wraz z rozbud. drogi woj. nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 10+100 do 

km 16+656 tj. do granicy województwa. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na przedm. odcinku ma spowodować poprawę 

war. bezpieczeństwa ruchu dla uczestników pojazdów kołowych, jak również uczestników ruchu pieszego.Projekt obejmuje 

przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 563 od km 10+100 do km 16+656. W ramach projektu przebudowa drogi 

realizowana będzie w odcinkach od km 10+100 do km 12+861 oraz od km 14+530 do km 16+656, natomiast odcinek od km 

12+861 do km 14+530 jest przygotowywany do rozbudowy. Obszar pod planowane przedsięwzięcie otoczony jest zarówno 

terenami rolnymi, zabudową mieszkaniową, zagrodową, jak również łąkami, nieużytkami i lasem. Całość inwestycji 

zlokalizowana jest na terenie gminy Skrwilno w powiecie rypińskim.Parametry projektoweProjektowana droga będzie posiadała 

następujące par.: - klasa drogi – zbiorcza (Z) dla przebud. i główna (G) dla rozbud.- kateg. ruchu – KR4 - pręd. proj. poza ter. zab. 

w obrębie łuków poziomych - Vp=60km/h - nośn. projekt. nawierzchni – 115 kN/oś - podst. szer. jezdni – 6,00 m dla odcinka 

przebud.; 7,00 m dla odcinka rozbud.;- szer. obustronnych poboczy (przekrój szlakowy) – 1,5 m oraz 1,25 na przekr. nad 

przepustami- szer. ścieżki rowerowej – 2,0 m z poboczem gruntowym o szer. 50 cm (dla odcinka rozbud.)- chodnik szer. 1,5m 

oddzielony od jezdni pasem zieleni,Droga nr 563 zapewnia łączność regionu z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Jest 

ważnym elementem sieci drogowej mającym wpływ na połączenie miasta wojewódzkiego –Torunia z siecią TEN-T tj. dk nr 7 w 

Mławie.Mimo, iż analizowana trasa ma stosunkowo niewielką długość, jej znaczenie w lokalnym układzie komunik. wsch. części 

woj. kujawsko-pomorskiego jest bardzo duże i stanowi ona ważny element miejscowego ruchu kołowego.
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RPKP.05.00.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00-04-0001/22-00 2022-08-31 WOJEWÓDZT

WO 

KUJAWSKO-

POMORSKIE

Zakup elektrycznego taboru kolejowego do 

obsługi transportu pasażerskiego na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego

2022-02-01 2023-11-30 Projekt polega na zakupie 3 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) do obsługi pasażerskiego transportu 

publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt będzie realizowany w ramach wspólnego zamówienia na 

zakup 5 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt), w tym 3 w ramach działania 5.3, natomiast 2 w ramach 

działania 13.2. Oba projekty są realizowane w ramach tego samego zamówienia publicznego ZW-I.272.12.2022 Dostawa pięciu 

elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem asysty technicznej w okresie pięciu lat od daty przekazania każdego 

elektrycznego zespołu trakcyjnego. W związku z tym zakres wniosku o dofinansowanie różni się od zakresu zamówienia 

publicznego.Beneficjentem projektu, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację tej inwestycji, jest Województwo 

Kujawsko-Pomorskie. Tabor będzie eksploatowany przez operatora wybranego w trybie konkurencyjnym (w trybie 

przewidzianym w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym).Projekt realizowany będzie na terytorium województwa 

kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013. Zakupiony tabor (będący przedmiotem projektu) 

służyć będzie (zgodnie z kryterium A.2 Miejsce realizacji projektu) do realizacji usług transportu publicznego na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego. Grupą docelową realizowanego projektu będą mieszkańcy regionu i turyści.

N



RPKP.05.00.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00-04-0001/18-03 2019-03-13 GMINA 

MIASTO 

WĄBRZEŹNO

Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - 

utworzenie infrastruktury dla podróżnych i 

mieszkańców

2018-06-08 2020-12-31 Projekt pn. „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców" obejmuje: 

zaprojektowanie urządzenia parku z alejkami, koszami na śmieci, ławkami (istniejący park wymaga modernizacji), 

zaprojektowanie wejścia od strony ulicy, zaprojektowanie ogrodzenia od strony peronu, plac manewrowy na masie bitumicznej 

(wymiana nawierzchni), w miejscu chodnika ma powstać ścieżka pieszo-rowerowa oraz zaprojektowanie miejsca dla 

rowerów.Wyznaczona lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego połączona będzie z istniejącymi trasami rowerowymi poszerzając 

przez to sieć istniejących ścieżek rowerowych. Umożliwi to mieszkańcom i podróżnym bezpieczną podróż na rowerach do 

dworca kolejowego oraz umożliwi połączenie z innymi środkami komunikacji publicznej. Inwestycja umożliwi integrację trzech 

rodzajów środków transportu (autobusowa, kolejowa i samochody osobowe), tak aby w wygodny sposób zmienić środek 

transportu na bardziej dogodny, ekonomiczny itp.. Na placu przed dworcem przewiduje się możliwość pozostawienia na 

utwardzonym parkingu samochodu osobowego, motocykla czy roweru (wiata rowerowa), aby móc skorzystać z innych środków 

transportu.Realizacja projektu wpłynie na:- Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych korzystających z dworca,- 

Zwiększenie standardu i komfortu podróży poprzez łatwą i wygodna formę wyboru środka lokomocji,- Integrację systemu 

transportu publicznego z komunikacją rowerową i pieszą,- Powiększenie ilości tras rowerowych mieście,- Zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej miasta.Swoboda przemieszczania się determinuje stopień aktywności człowieka w życiu społecznym i 

zawodowym. Z diagnozy stanu dworca PKP i jego otoczenia wynika potrzeba interwencji, będąca skutkiem z jednej strony 

wysokiego stopnia dekapitalizacji majątku, ale jednocześnie związaną z potrzebą dostosowania wielkości i charakteru obiektu 

do rzeczywistych bieżących i prognozowanych potrzeb.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00-04-0002/18-02 2019-05-22 GMINA 

TUCHOLA

Rozbudowa infrastruktury przeznaczonej do 

obsługi transportu pasażerskiego przy ul. 

Kolejowej w Tucholi

2019-01-01 2020-12-31 Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, 

Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa 

infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi. Zakres rzeczowy projektu 

obejmuje następujące kategorie wydatków:• Roboty budowlane – ciągi piesze i pieszo-rowerowe,• Roboty budowlane – 

pozostałe prace,• Roboty renowacyjne remontowe w budynku dworca kolejowego,• Sieć monitoringu i Wi-Fi,• Koszty 

pośrednie rozliczane ryczałtem.Celem głównym projektu jest poprawa dostępności kolejowej oraz integracja systemów 

transportowych w regionie poprzez rozbudowę infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. 

Kolejowej w Tucholi. Działania zaplanowane w ramach projektu zapewnią efektywne wykorzystanie istniejącej przestrzeni 

publicznej oraz wpłyną na poprawę stanu infrastruktury dworcowej i terenów wokół. Rozbudowany zostanie układ 

komunikacyjny oraz powstaną m.in. parkingi, ciągi pieszo-rowerowe, perony autobusowe, wiaty przystankowe i rowerowe oraz 

nasadzenia zieleni. Zaplanowano również prace remontowe w budynku dworca kolejowego. Infrastruktura zostanie 

dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Okres realizacji inwestycji został zaplanowany na rok 2019. Całkowita 

wartość projektu wynosi 4 265 115,06 zł, przy czym wydatki kwalifikowane wynoszą 3 973 581,42 zł. Projekt nie jest objęty 

pomocą publiczną. Projekt realizowany w partnerstwie z zarządcą infrastruktury dworcowej.

T

RPKP.05.00.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00-04-0001/19-00 2020-02-18 PKP POLSKIE 

LINIE 

KOLEJOWE 

S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 

na odcinku Grudziądz - granica województwa"

2020-04-30 2023-06-30 Przedmiotem projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej celem rewitalizacji linii kolejowej nr 207 na odcinku 

Grudziądz – granica województwa, której głównym celem będzie uzyskanie:1. Dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym 

dla realizacji robót budowlanych (z wykorzystaniem posiadanej dokumentacji przedprojektowej tj. miedzy innymi Studium 

Wykonalności, ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, itp.) i obejmie wykonanie: map do celów 

projektowych, badania geotechniczne, uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci, 

wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym aktualizacji-wydłużenia Decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, ostatecznych decyzji lokalizacyjnych i decyzji o pozwoleniu na budowę.2. Rezultatów Studium 

Wykonalności - aktualizacja Studium Wykonalności z uwzględnieniem zmian koniecznych do wprowadzenia na etapie 

projektowania oraz zmian zaistniałych w przepisach, które mają na celu istotne dla Komisji Europejskiej podsumowanie oraz 

aktualizację informacji dotyczącą etapów przygotowania projektu. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez 

Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego przez zarządcę infrastruktury kolejowej, którym jest PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotowa linia kolejowa nr 207 o długości 19,5 km od Grudziądza do granicy województwa, jest 

w niezadawalającym stanie technicznym, wprowadzone są ograniczenia prędkości powodujące dłuższy czasu jazdy. Perony dla 

obsługi podróżnych są niskie oraz nie są dostosowane dla osób z ograniczoną możliwością poruszania. PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. posiada opracowane w 2014 r. Studium Wykonalności oraz Decyzję z 30 lipca 2015 r. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, który to dokument 

wymagać będzie aktualizacji-wydłużenia.Miejsce realizacji projektu: powiat Grudziądz, powiat grudziądzki oraz brodnicki.
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RPKP.05.00.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00 RPKP.05.03.00-04-0003/20-01 2021-02-26 PKP POLSKIE 

LINIE 

KOLEJOWE 

S.A.

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej i 

projektowej dla projektu pn.: „Rewitalizacja 

kolejowego ciągu komunikacyjnego linii kolejowej 

nr 356 na odcinku granica województwa – Kcynia 

wraz z budową mijanki na odcinku Kcynia – Nakło 

nad Notecią linii kolejowej nr 281”

2021-09-30 2023-12-29 Przedmiotem projektu będzie opracowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej w celu wykonania prac 

rewitalizacyjnych na linii kolejowej nr 356 od granicy województwa do Kcyni wraz z budową mijanki na linii kolejowej nr 281 od 

Kcyni do Nakła nad Notecią, którego celem będzie uzyskanie:1. Studium Wykonalności w ramach, którego przeprowadzona 

zostanie inwentaryzacja obszaru linii kolejowej planowanej do modernizacji oraz analizy ze wskazaniem wariantów realizacji 

inwestycji.2. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od wymagań RDOŚ, 

przygotowanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem postepowania i złożenie wniosku wraz z wymaganymi 

dokumentami i uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii kolejowej objętej projektem.3. 

Opracowanie projektów budowlanych (bez projektów wykonawczych oraz bez uzyskania Decyzji Lokalizacyjnych i Pozwolenia 

na Budowę).Powyższa dokumentacja zostanie opracowana przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu 

nieograniczonego przez zarządcę infrastruktury kolejowej, którym jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Odcinek linii kolejowej nr 

356 o długości ok. 7,5 km zlokalizowany od granicy województwa do Kcyni oraz odcinek linii kolejowej nr 281 o długości 18,6 

km zlokalizowany od stacji Kcynia do stacji Nakło nad Notecią są w niezadawalającym stanie technicznym. Odcinek linii 

kolejowej nr 356 jest nieprzejezdny, a na odcinku linii kolejowej nr 281 wprowadzone są liczne ograniczenia prędkości 

powodujące wydłużenie czasu jazdy.Efektem realizacji projektu będzie pozyskanie dokumentacji przedprojektowej, oraz 

dokumentacji projektowej niezbędne do realizacji robót budowlanych w ramach rewitalizacji.Miejsce realizacji projektu: powiat 

nakielski.

N
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LINIE 

KOLEJOWE 

S.A.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku 

Toruń Wschodni – Chełmża

2016-02-04 2022-11-30 Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu poprzez powstanie spójnego i atrakcyjnego dla 

pasażerów ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości powiatu toruńskiego z miastem Toruń i dalszą częścią województwa 

kujawsko-pomorskiego (w zakresie obsługi Miasta i Powiatu Grudziądz) oraz pobliskimi terenami województwa pomorskiego.W 

ramach prac na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża m.in. przewidziano:-modernizacja/rewitalizacja lk. nr 207 od km 1,200 do 

km 18,897,-- wykorzystanie dla ruchu istniejącego toru lk. nr 246 od stacji Toruń Wschodni km 1,200 do km ok. 2.500;-- 

dobudowę toru mijankowego w rejonie p.o. Łysomice umożliwiającego krzyżowanie pociągów osobowych;-- przebudowę stacji 

technicznej Ostaszewo Toruńskie.-- przystanek osobowy Ostaszewo Toruńskie przesunięty zostanie w km 10,685 (przesunięcie 

o 0,748 km), tj. w rejon istniejącego przejazdu w poziomie szyn przy drodze zapewniając optymalne skomunikowanie z 

Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE);-- wykonanie połączenia linii kolejowej nr 207 z linią kolejową nr 209 co 

umożliwi wjazd na krawędzie peronowe zlokalizowane przy torach nr 5 i 7, dzięki czemu wszystkie perony zlokalizowane na 

stacji Chełmża będą dostępne dla linii 207;-- zwiększenie bezpieczeństwa poprzez likwidację 3 przejazdów kat. D i budowę drogi 

równoległej (serwisowej) pomiędzy drogą bez nazwy w km 4.893 a ul. Leśną (km 6.150) w miejscowości Łysomice.- budowę i 

przebudowę dworców kolejowych/peronów zlokalizowanych przy lk. (p.o. Toruń Mokre, Łysomice, Ostaszewo Toruńskie, 

Grzywna) wraz z elementami małej architektury i dostosowaniem obiektów obsługi podróżnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się.
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Zakup elektrycznego taboru kolejowego do 

obsługi transportu pasażerskiego na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego

2022-02-01 2023-11-30 Projekt polega na zakupie 2 szt. (czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) do obsługi pasażerskiego 

transportu publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt będzie realizowany w ramach wspólnego 

zamówienia na zakup 5 szt. czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt), w tym 3 w ramach działania 5.3, 

natomiast 2 w ramach działania 13.2. Oba projekty są realizowane w ramach tego samego zamówienia publicznego ZW-

I.272.12.2022 Dostawa pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem asysty technicznej w okresie pięciu lat 

od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego. W związku z tym zakres wniosku o dofinansowanie różni się od 

zakresu zamówienia publicznego.Beneficjentem projektu, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację tej inwestycji, 

jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Tabor będzie eksploatowany przez operatora wybranego w trybie konkurencyjnym (w 

trybie przewidzianym w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym).Projekt realizowany będzie na terytorium województwa 

kujawsko-pomorskiego w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013. Zakupiony tabor (będący przedmiotem projektu) 

służyć będzie (zgodnie z kryterium A.2 Miejsce realizacji projektu) do realizacji usług transportu publicznego na terytorium 

województwa kujawsko-pomorskiego. Grupą docelową realizowanego projektu będą mieszkańcy regionu i turyści.
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