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                                         ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE, KTÓRYCH ZAWARCIE PLANOWANE JEST NA DZIEŃ 27.06.2019 r.  

w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz  

"Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury" objętych  

Programem Operacyjnym "Rybactwo i morze" na lata 2014 – 2020  

  

L.p. 
Nazwa  

  
beneficjenta  

Tytuł operacji  Gmina  Powiat  
Kwota 
dofinansowania  

Całkowitą 
wartość 
projektu  

Opis projektu  

     Budowa lub modernizacja dróg lokalnych   

1  Gmina Łabiszyn   
Przebudowa drogi gminnej nr 130103C 

w miejscowości Nowe Dąbie, Gmina  
Łabiszyn   

Gmina  
Łabiszyn   

żniński   434 372,00  682 652,90  

Operacja będzie polegała na przebudowie drogi 
gminnej w miejscowości Nowe Dąbie. Prace będą  
polegały na poszerzeniu jezdni, wymianie 
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz przebudowie i 
wzmocnieniu poboczy na odcinku 1,384 km.   



2  Gmina Fabianki   
Przebudowa drogi gminnej nr 190212C 

w miejscowości Wilczeniec Fabiański   
Gmina  

Fabianki   
włocławski   228 429,00  358 997,09  

Operacja będzie polegała na przebudowie prawie 

kilometrowego odcinka drogi gminnej. W ramach 

prac przewidziano roboty przygotowawcze, roboty 

ziemne  oraz skropienie nawierzchni asfaltem. 

3  Gmina Inowrocław   
Przebudowa drogi gminnej nr 

150513C w m. Kłopot 
Gmina  
Inowrocław  

inowrocławski  421 155,00  705 776,76  

Operacja będzie polegała na przebudowie prawie 

kilometrowego odcinka drogi gminnej tj. 816 m.   
Inwestycja została podzielona na dwa etapy - 

pierwszy odcinek od drogi powiatowej nr 2033C do 

torów kolejowych, a drugi odcinek od torów 

kolejowych do końca zabudowań miejscowości 

Kłopot. W ramach prac przewidziano między innymi  

roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 

podbudowę betonową oraz nawierzchnie z betonu 

asfaltowego. 

    Razem      1 083 956,00  1 747  
426,75  

  

     Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury  

4  Michał Krzanik  

Zmiana sposobu użytkowania budynku 

na działalność gastronomiczną wraz z  
rozbudową celem rozpoczęcia własnej  
działalności gospodarczej na terenie  

LGR Nasza Krajna i  
Pałuki  

Gmina  
Sępólno  

Krajeńskie  
sępoleński  199982,00  632712,53  

Operacja będzie polegać na wykonaniu robót 

budowlanych w zakresie remontu budynku  

przeznaczonego na działalność gastronomiczną wraz 

z zakupem niezbędnego wyposażenia  



5  

Tomasz Rutkowski  
Firma Rutkowski   

Usługowo -  
Handlowa  

Zakup ładowarki teleskopowej oraz 

minikoparki w celu rozwijania 

działalności   
gospodarczej oraz utrzymanie jednego  

miejsca pracy  

Gmina  
 Bartniczka  

brodnicki  142 911,00  439 563,23  
Operacja będzie polegać na zakupie ładowarki 
teleskopowej oraz minikoparki. 

    Razem      342 893,00  1 072  
275,76  

  

  Opracowanie:  
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  

  RAZEM  1 426 849,00  2 819 702,51    

  


