Lp.

Nazwa zadania
inwestycyjnego
Budowa ciągu pieszego
Kwidzyn - Rozpędziny

Opis zadania

2.

Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie
Gminy Kwidzyn poprzez
budowę kanalizacji
sanitarnej - Kamionka,
Brokowo Tychnowieckie,
Dubiel

Opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze
środków UE. Niestety wniosek został rozpatrzony
negatywnie. Dokonano podziału zadania na etapy
umożliwiające realizację w roku 2017 I etapu tj. od
ul. Owczej w Kwidzynie do stacji uzdatniania wody
w Kamionce. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia
wykonawcy. Jednak wszystkie złożone oferty przekroczyły
wartości przeznaczone na realizację inwestycji.

-

3.

Opracowanie dokumentacji
dróg gminnych

Opracowana została dokumentacja na:
"Budowę drogi gminnej w Brachlewie",
"Remont drogi gminnej w Dankowie", "Remont drogi
gminnej w Pastwie".
W trakcie opracowania jest dokumentacja dotycząca
Budowy chodnika wzdłuż dróg DK55 i DW524 w Brachlewie
z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją
deszczową
i
przekroczeniem
cieku
wodnego.
Przewidywany termin zakończenia to koniec stycznia
2018r.

187 698,00

4.

Budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w
Rakowcu

Dokumentacja projektowa opracowana.

53 997,00

1.

Koszt
wykonania
W 2017 r. opracowano kompletną dokumentację
604 213,64
projektową na budowę ciągu pieszo-rowerowego,
biegnącego przez całą miejscowość Rozpędziny, począwszy
od granicy z miastem Kwidzyn, na granicy z gminą Sadlinki
kończąc. Dokumentacja dotycząca etapu II inwestycji na
odcinku od nieruchomości Rozpędziny nr 56 za wiadukt
kolejowy jest w trakcie uzgodnień z Wojewodą Pomorskim
wniosku o wydanie decyzji ZRID.
Z końcem września udało się także rozpocząć realizację
robót budowlanych na pierwszym odcinku ścieżki o
długości ok 440m od strony miasta Kwidzyn, których
zakończenie przewiduje się na koniec lutego 2018 r.

5.

Budowa oświetlenia
ulicznego - dokumentacja

Wykonano dokumentację projektową na budowę
oświetlenia drogowego w technologii LED w Dankowie dla
ulic: Jaśminowej, Różanej, Lawendowej, Chabrowej,
Konwaliowej i dalszej części Szafirowej.
W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dot.
budowy oświetlenia dróg osiedlowych w Rakowcu.
Zakresem prac projektowych objęto ulice: Leśną, Łowiecką,
Myśliwską, Strzelecką, Gajową, Miłą, Wspólną, Piękną
i część Cichej.

61 282,99

6.

Budowa dróg gminnych
w Górkach

W grudniu 2017 r. zakończono roboty realizowane
w ramach przebudowy dróg gminnych w Górkach.
Przedmiotem zamówienia była budowa jezdni, chodników,
zjazdów oraz parkingów dla samochodów osobowych,
systemu odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej,
odprowadzającej ścieki deszczowe do istniejącej kanalizacji
deszczowej oraz do rowu otwartego umocnionego płytami
betonowymi wraz z wylotem do rzeki Liwy, przebudowa
linii napowietrznej wraz z demontażem i montażem
nowych opraw oświetleniowych.

1 738 566,99

7.

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Rakowcu
osiedle

W sierpniu 2017 r. dokonano czynności odbiorowych robót
budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Rakowiec przy ulicach: Leśna,
Cicha, Łowiecka, Myśliwska, Strzelecka, Piękna oraz
Gajowa. Udało się zrealizować prawie 8 km kanalizacji
sanitarnej, 7 przepompowni ścieków wraz z niezbędną
infrastrukturą. Z całego projektu w 2018 r. pozostał jeszcze
do wybudowania ok 500m odcinek.

1 659 270,00

8.

Modernizacja oświetlenia
ulicznego na
energooszczędne w tym
budowa/rozbudowa sieci
zasilającej oraz dostawienie
nowych niskoenergetycznych
lamp

W miejscowości Pastwa od listopada 2017 roku trwają
roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia
drogowego LED. Termin zakończenia prac przewiduje się
na początek lutego 2018 r.

187 823,86

W październiku zakończono budowę oświetlenia w
technologii LED w Dankowie przy ulicach: Storczykowej,
Jaśminowej i Szafirowej.

9.

Pomorskie Szlaki Kajakowe Liwą w nieznane

Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE uzyskał
pozytywną ocenę wykonalności. 11 grudnia 2017 r.
podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach
RPOWP na lata 2014-2020.

-

10.

Pomorskie Trasy Rowerowe
o znaczeniu
międzynarodowym R10 i
Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy
Kwidzyn

Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE uzyskał
pozytywną ocenę wykonalności. 11 grudnia 2017 r.
podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach
RPOWP na lata 2014-2020.

-

11.

Rozwój oferty turystyki
wodnej w obszarze Pętli
Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej- Budowa Nabrzeża
cumowniczego w
Korzeniewie

Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE uzyskał
pozytywną ocenę wykonalności. 11 grudnia 2017 r.
podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach
RPOWP na lata 2014-2020.

-

12.

Opracowanie dokumentacji
projektowej na zadania
kanalizacyjne

W ramach tego zadania w 2017 roku opracowana została
dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej
na ulicy Miłej i Wspólnej w Rakowcu. Dodatkowo zlecono
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
kanalizacji sanitarnej w Oborach oraz w Tychnowach.

65 805,00 zł

13.

Budowa wodociągu
Tychnowy

W lipcu br. zakończono roboty dotyczące rozbudowy sieci
wodociągowej przy ulicy Leśnej. Zrealizowano ok 290m
odcinek.

49 382,32

