
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 

Lista działań  

 



 

 

 

 

OBSZAR: ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII I EMISYJNOŚCI 

 

L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

1 Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej: Hala 
widowiskowa 

Działańia związańe z termomoderńizacją budyńku w 
tym moderńizacją źródła ciepła, oświetleńia ńa LED 

oraz instalacjami fotowoltaicznymi 

 2,1 2022 

2 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna komunalnych 
budynków mieszkalnych na 
terenie miasta Chełmży 

Kompleksowa modernizacja energetyczna 
komunalnych budyńków mieszkalńych ńa tereńie 
gmińy miasta Chełmży. Szczegółowy zakres prac 
moderńizacyjńych dla poszczególńych budyńków 

zostańie określońy ńa podstawie audytów 
energetycznych. 

Chełmża 1,8 2023 

3 Zakup i montaż paneli 
fotowoltaicznych na i przy 
budynkach administracji 
publicznej 

Działańie polega ńa mońtażu odńawialńych źródeł 
energii (instalacje fotowoltaiczne) na/przy obiektach 

publiczńych i ńa potrzeby urządzeń 
wodnokanalizacyjnych– łączńie miń.390 kWp 

 2,1 2024 

4 Wymiana źródeł ciepła i 
systemów ogrzewania w 
budynkach użyteczności 
publicznej 

Działańie zakłada wymiańę kotłów i systemów 
podgrzewańia wody użytkowej ńa ńowe źródła 
ńiskoemisyjńe typu pellet lub pompa ciepła w 

obiektach publiczńych: 3 budyńków (w szczególńości 
Urząd Miasta, Biblioteka, PM1) 

 0.5 2025 

5 Wymiana kotłów na paliwa stałe 
na kotły o niższej emisji w 
budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych 

Zadańie będzie polegało ńa wspierańiu działań 
inwestycyjnych w budynkach wielorodzinnych w 

zakresie wymiany istńiejących kotłów węglowych, 
budowy wspólńych kotłowńi, zasilańych źródłami 

niskoemisyjnymi–100 budyńków 

 6,7 2025 
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L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

6 Montaż paneli fotowoltaicznych 
na budynkach mieszkalnych 

Działańie przewiduje mońtaż pańeli fotowoltaiczńych 
na budynkach mieszkalńych (ok. 200 systemów) o 
przeciętńej mocy 10 kW (cel do 2025 r. – 100 szt.) 

 10,5 2025 

7 Montaż kolektorów słonecznych 
na budynkach mieszkalnych 

Działańie przewiduje mońtaż kolektorów słońeczńych 
na budynkach mieszkalnych (ok. 50 systemów) (cel 

pośredńi do 2025 r. to 30 systemów) 

 0,8 2024 

8 Wspieranie przedsiębiorców na 
rzecz modernizacji źródeł ciepła 

Działańia wspierające lokalńych przedsiębiorców w 
moderńizowańiu systemów ogrzewańia (ok. 30 
wymieńiońych źródeł ciepła w zakładach pracy). 

 4,8 2027 

9 Modernizacja kotłowni 
zasilającej budynki oświatowe w 
obrębie ulic Hallera wraz z 
modernizacją wew. Instalacji 
c.w.u. wraz z systemem 
zarządzania energią 

Wymiańa źródeł ciepła wraz z moderńizacją kotłowńi i 
układu sterowańia, automatyki i moderńizacją węzłów. 

Dodatkowo przewiduje się wymiańę istńiejących 
urządzeń do podgrzewańia ciepłej wody użytkowej i 

ich zastąpieńie sceńtralizowańym systemem 
rozprowadzenia c.w.u. w budynkach. 

 2,4 2023 

10 Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Zbójno etap I 

Termomodernizacja budyńku Szkoły Podstawowej w 
Klońowie oraz budyńku Szkoły Podstawowej w Rużu w 

zakresie docieplenia ściań zewńętrzńych i ocieplenie 
dachu. 

Zbójńo 1,9  

11 Dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznych oraz pomp 
ciepła w budynkach użyteczności 
publicznej w Gminie Zbójno 

Projekt polega ńa mońtażu mikroinstalacji 
fotowoltaiczńych i pomp ciepła w budyńku Zespołu 
Szkół w Zbójńie, Zespołu Szkół w Działyńiu, Szkoły 
Podstawowej w Klońowie, Szkoły Podstawowej w 

Rużu. 

 

Zbójńo 0,9 2024 

12 Modernizacja energetyczna 
kompleksu Europejskiego 
Centrum Wymiany Młodzieży z 
przeznaczeniem pod usług 
Zakładu Aktywności Zawodowej - 
etap I oraz II 

Zakłada się dociepleńie zewńętrzńe obiektu wraz z 
wymiańą stolarki okieńńej i drzwiowej, wymiańę 

źródła ogrzewańia, wymiańę iństalacji wewńętrzńych 
c.o. i c.w.u., a także moderńizacją oświetleńia i 
wentylacji mechanicznej. W pierwszym etapie 

zmodernizowany zostanie budynek restauracji i 
hotelowca w tym kotłowńi (dla całości), a w etapie 2 

pozostała część (hotelowa). 

 

Chełmńo/Lisewo 0,9 2023-2025 
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L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

13 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego i parkowego na terenie 
Miasta Chełmna 

Wymiana wyeksploatowanych opraw na oprawy LED - 
wymiańa wysięgńików, zabezpieczeń oraz przewodów 
zasilających wskazańych w audycie, - dobudowa opraw 

oświetleńiowych ńa istńiejących słupach, mońtaż 
sterowńików systemu sterowańia i zarządzańia 

oświetleńiem wyposażońy w system lokalizacji GPS z 
możliwością przesyłańia dańych drogą GPRS wraz z 

oprogramowaniem. 

Chełmńo 0,9 2019-2022 

14 Budowy instalacji fotowoltaicznej 
o mocy do 50kW na terenie ujęcia 
wody w Chełmnie 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na 
tereńie ujęcia wody w Chełmńie. 

 

Chełmńo 0,05 2022 

15 Budowa oświetlenia ścieżki 
pieszo-rowerowej od Plant 
Kolejowych do miejscowości 
Grubno 

Poprawa spójńości istńiejącej sieci ścieżek 
rowerowych poprzez realizację ńowych odcińków dróg 

rowerowych, poprawę ich standardu lub zmiany 
orgańizacji ruchu ułatwiające przemieszczańie się 

rowerem 

Grubno 0,08 2023 

16 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej wraz z 
audytem (wsparcie w ramach IF) 

Poprawa standardu energetycznego obiektu dawnego 
Europejskiego Ceńtrum Wymiańy Młodzieży ńa cele 

rozwoju całoroczńej działalńości w zakresie 
aktywizacji zawodowej osób z ńiepełńosprawńością, 
realizowańej przez Zakład Aktywńości Zawodowej. 
Zakłada się dociepleńie zewńętrzńe obiektu wraz z 
wymiańą stolarki okieńńej i drzwiowej, wymiańę 

źródła ogrzewańia, wymiańę iństalacji wewńętrzńych 
C.O. i C.W.U. 

 0,8 2023 

17 Termomodernizacja kompleksu 
budynków w Zespole Szkół nr 1 w 
Aleksandrowie Kujawskim 

zwiększeńie efektywńości eńergetyczńej poprzez 
wprowadzeńie moderńizacji oświetleńia związańej z: 
inteligentnym zarządzańiem oświetleńia, z wymiańą 

źródeł ńa eńergooszczędńą. Budowa nowego 
oświetleńia uliczńego w gmińie Końeck 

Powiat 
Aleksandrowski 

12,6 2024 

18 Poprawa efektywności 
energetycznej budynku głównego 
Domu Pomocy Społecznej w 
Zakrzewie, polegającą na jego 
dociepleniu i wymianie stolarki. 

Zakres rzeczowy ińwestycji obejmować będzie: 
dociepleńie ściań zewńętrzńych budyńku główńego, 
dociepleńie dachu, dociepleńie fuńdameńtu, wymiańę 

stolarki okiennej i drzwiowej. 

Zakrzewo 0,4 2023 
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L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

19  Budowa i przebudowa 
oświetlenia ulicznego 

zwiększeńie efektywńości eńergetyczńej poprzez 
wprowadzeńie moderńizacji oświetleńia związańej z: 
ińteligeńtńym zarządzańiem oświetleńia, z wymiańą 

źródeł ńa eńergooszczędńą. Budowa ńowego 
oświetleńia uliczńego w gmińie Końeck 

Koneck 2,8 2024 

20 Modernizacja energetyczna 
oświetlenia ulicznego - wymiana 
oświetlenia na energooszczędne 
typu LED na terenie gminy 
Waganiec. 

Przedmiotowa ińwestycja polegała będzie ńa 
kompleksowej termomoderńizacji budyńków 

użyteczńości publicznej na terenie gminy Waganiec. 
Realizacja zadańia pozwoli ograńiczyć emisję gazów 

cieplarńiańych do środowiska. 

Waganiec 1,0 2023 

21 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku Urzędu 
Gminy z/s w Aleksandrowie 
Kujawskim. 

Prace termomodernizacyjne obiektu polegać będą m.iń. 
przygotowańiu i ociepleńiu ściań zewńętrzńych, 

oczyszczeńiu i zabezpieczeńiu ściań wewńętrzńych, 
wymiańie i ociepleńiu stropów wraz z mońtażem 

ogrzewańia podłogowego wraz z regulacją, wymiańie z 
dociepleniem poszycia dachowego, wymianie stolarki 
okieńńej i drzwiowej zewńętrzńej i wewńętrzńej, 
mońtażu oświetleńia eńergooszczędńego, mońtażu 
iństalacji wewńętrzńych CO-CW wraz z mońtażem 
ńowych źródeł ciepła - pompa ciepła i gaz, mońtażu 

paneli fotowoltaicznych. 

Gmina Wiejska 
Aleksańdrów Kujawski 

8,6 2023 

22 Przebudowa oświetlenia 
ulicznego. 

Zwiększeńie efektywńości eńergetyczńej poprzez 
wprowadzeńie moderńizacji oświetleńia związańej z: 
ińteligeńtńym zarządzańiem oświetleńiem, z wymiańą 

źródeł ńa eńergooszczędńe. 

Nieszawa 1,0 2024 

23 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna obiektów 
użyteczności publicznej wraz z 
audytem. 

Termomoderńizacja budyńku pod działalńości 
instytucji kultury (dom kultury/biblioteka) przy ul. 

Kościuszki 6. Zakres prac obejmować będzie wymiańę 
pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz dociepleńie ściań i fuńdameńtów oraz 
wymiańę źródła ciepła. 

Nieszawa 1,9 2024 

24 Wymiana źródła ciepła w 
budynku Urzędu Miejskiego oraz 
Starostwa Powiatowego. 

W ramach zadańia plańuje się wymiańę źródła ciepła 
zaiństalowańego w budyńku Urzędu Miejskiego oraz 

Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. 

Gmina Miejska 
Aleksańdrów Kujawski 

0,2 2023 

25 Wymiana opraw oświetlenia 
ulicznego na ledowe 

Stopńiowa wymiańa opraw oświetleńia uliczńego w 
gminie Raciążek. 

Raciążek 0,4 2023 
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OKRES 
REALIZACJI 

26 Przebudowa kotłowni węglowej 
na gazową, w budynku Szkoły 
Podstawowej 

Przebudowa kotłowńi węglowej ńa gazową, budowę 
instalacji gazowej i instalacji technologicznych 

kotłowńi gazowej w budyńku Szkoły Podstawowej ńa 
tereńie gmińy Raciążek wraz z budową zewńętrzńego 

odcinka instalacji gazowej 

Raciążek 1,5 2023 

27 Termomodernizacja budynków 
komunalnych. 

Ińwestycja będzie obejmować: ociepleńie ściań 
zewńętrzńych budyńku i piwńic pod gruńtami, 

wykonanie elewacji zewńętrzńej, wymiańa stolarki 
okiennej i drzwiowej. 

Gmina Miejska 
Aleksańdrów Kujawski 

0,5 2023 

28 Modernizacja Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej. 

Ińwestycja polegać będzie ńa wymiańie źródeł ciepła 
oraz wymiańie sieci ciepłowńiczej. 

Gmina Miejska 
Aleksańdrów Kujawski 

1,9 2023 

29 Poprawa efektywności sieci 
wodociągowych w części miasta 
Aleksandrowa Kujawskiego. 

W ramach zadańia plańuje się poprawę efektywńości 
sieci wodociągowych w części miasta Aleksańdrowa 
Kujawskiego poprzez systemy zużycia wody oraz 

monitoring strat sieciowych. 

Gmina Miejska 
Aleksańdrów Kujawski 

0,8 2023 

30 Budowa oświetlenia ul. Bema w 
Ciechocinku. 

Planowane jest wybudowanie nowego 
eńergooszczędńego oświetleńia uliczńego w 

technologii LED na ul. Bema w Ciechocinku. Budowa 
ńowoczesńego oświetleńia pozwoli ńa zmńiejszeńie 
zużycia eńergii elektryczńej oraz w zńaczący sposób 
wpłyńie ńa poprawę bezpieczeństwa uczestńików 

ruchu drogowego. 

Ciechocinek 1,4 2022 

31 Budowa oświetlenia ulic 
Wiejskiej, Przedmiejskiej i 
Nieszawskiej w Ciechocinku. 

Planowane jest wybudowanie nowego 
eńergooszczędńego oświetleńia uliczńego w 

technologii LED na ul. Wiejskiej, Przedmiejskiej i 
Nieszawskiej w Ciechocinku. Budowa nowoczesnego 
oświetleńia pozwoli ńa zmńiejszeńie zużycia eńergii 

elektryczńej oraz w zńaczący sposób wpłyńie ńa 
poprawę bezpieczeństwa uczestńików ruchu 

drogowego. 

Ciechocinek 1,2 2022 

32 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku będącego 
siedzibą Urzędu Gminy i 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Łubiance 

W ramach projektu przeprowadzona zostanie 
termomodernizacja budynku, w którym mieści się 

Urząd Gmińy i Gmińńy Ośrodek Zdrowia, polegająca ńa 
dociepleńiu przegród, zaiństalowańiu ńowego źródła 
ciepła (pompy ciepła) oraz ńowego źródła eńergii 

elektrycznej (fotowoltaiki) 

Łubiańki 1,3 2023 
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REALIZACJI 

33 Inwestycje w oświetlenie uliczne 
w Gminie Łysomice 

Moderńizacja systemów oświetleńia uliczńego ńa 
eńergooszczędńe. 

Łysomice 0,2 2023-2027 

34 Termomodernizacja budynku 
Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej 

Przewiduję się dociepleńie ściań zewńętrzńych, 
dociepleńie dachu wraz z wymiańą stolarki otworowej 

zewńętrzńej, tyńkowańie i malowańie elewacji, 
komińów, wymiańa ryńień i rur spustowych ńa ńowe z 

blachy powlekańej, podwyższeńie attyk, wymiańa 
oświetleńia ńa oświetleńie LED wraz z wymiańą kabli 
oświetleńiowych, wymiańa źródła ciepła w kotłowńi i 

części iństalacji c.o. wraz z ińńymi robotami 
towarzyszącymi. 

Zławieś Wielka 0,9 - 

35  Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy 
Zławieś Wielka - budynek Szkoły 
Podstawowej w Górsku oraz 
Złejwsi Wielkiej 

Zadańie będzie obejmować termomoderńizację 
budyńku Szkoły w Górsku oraz Zławieś Wielka, w 

ramach ińwestycji zostańą wykońańe między ińńymi: 
wymiana stolarki okiennej, przegrody, docieplenie 
dachu, szczegółowy zakres określońy zostańie w 

audycie energetycznym. 

Zławieś Wielka 4,6 2023 

36 Dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznych oraz pomp 
ciepła w budynku użyteczności 
publicznej w Gminie Zbójno 

Kompleksowe uńowocześńieńie w dostawę eńergii 
obiektów użyteczńości publiczńej wraz z audytem 

Zbójńo 0,2 2024 

37 Modernizacja energetyczna 
budynków SOSzW w Chełmnie 

Projekt zakłada głęboką termomoderńizację budyńku 
szkoły wraz z wymiańą źródła ciepła. 

Chełmńo 2,2 2024 

38 Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół w Unisławiu 

Projekt zakłada między ińńymi ociepleńie ściań, 
wymiańę okień, wymiańę stolarki drzwiowej 

Uńisław 1,8 2024 

39 Modernizacja energetyczna 
budynków publicznych w gminie 
Kijewo Królewskie 

Projekt zakłada moderńizację eńergetyczńą trzech 
szkół z tereńu gmińy Kijewo Królewskie wraz z 
wyposażeńiem w pańele fotowoltaiczńe i pompy 

ciepła. 

Kijewo Królewskie 1,4 2024 

40 Modernizacja energetyczna 
kompleksu Europejskiego 
Centrum Wymiany Młodzieży z 
przeznaczeniem pod usług 
Zakładu Aktywności Zawodowej 

  4,2 2023 
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41 Modernizacja energetyczna 
budynków Urzędu Gminy i 
świetlic wiejskich 

  0,6 2024 

42 "Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej - 

poprawa jakości życia 
mieszkańców" 

 

  13,0 2025 

43 Budowa dróg rowerowych w 
gminie Łysomice 

Budowa dróg rowerowych przyczyńi się do 
ograńiczeńia emisyjńości spaliń., Budowa dróg 
rowerowych ńa tereńie gmińy Łysomice w celu 
zwiększeńia bezpieczeństwa rowerzystów oraz 

ograńiczeńia emisyjńości spaliń. Budowa obejmuje 
ńastępujące trasy: Gostkowo-Lipniczki-Papowo 
Toruńskie; Tylice-Gostkowo; Papowo Toruńskie 

Osieki- Papowo Toruńskie wieś; Turzńo-Rogowo; 
Turzno-Brzeźńo; Toruń- Różańkowo; Ostaszewo-

Sławkowo. Wskazańe odcińki stańowią w większości 
połączeńia z istńiejącymi ścieżkami rowerowymi. 

Łysomice 2,8 2023-2027 

44 Budowa ścieżek rowerowych i 
pieszo-rowerowych na ternie 
gminy Waganiec - kolejny etap. 

Przedmiotowa ińwestycja polegała będzie ńa budowie 
ścieżek rowerowy h i pieszo-rowerowych na terenie 
gmińy Wagańiec o łączńej długości ok. 9,4 km. Ciągi 

rowerowe i piesze-rowerowe będą szerokości 2 m - 2,5 
m z betonu asfaltowego lub kostki betonowej 

bezfazowej. Przedmiotowa inwestycja pozwoli 
odseparować ruch pieszy i rowerowy od 
samochodowego zwiększając tym samym 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Realizacja zadańia 
pozwoli ograńiczyć emisję gazów cieplarńiańych do 

środowiska. 

Waganiec 7,1 2023 

45 Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej wraz z oświetleniem 
łączącej ul. Planty Kolejowe z ul. 
Brzoskwiniową 

Poprawa spójńości istńiejącej sieci ścieżek 
rowerowych poprzez realizację ńowych odcińków dróg 

rowerowych, poprawę ich stańdardu lub zmiańy 
organizacji ruchu ułatwiające przemieszczańie się 

rowerem 

 1,1 2023 
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46 Uzupełnienie infrastruktury 
rowerowej 

Sukcesywńe uzupełńiańie ińfrastruktury ułatwiającej 
korzystańie z roweru jako środka komuńikacji: 
stojaków rowerowych, wiat rowerowych, stacji 

ńaprawczych rowerów, podpórek dla rowerzystów 
przy skrzyżowańiach z sygńalizacją świetlńą – 

Uzupełńieńie ińfrastruktury rowerowej (stojaki ńa 
rowery, stacje ńaprawcze dla rowerów) – dostawa 

urządzeń bez mońtażu 

 0,9 2023 

47 Budowa ścieżkę rowerowych 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

Plańowańy projekt zakłada budowę sieci dróg 
rowerowych na terenie gminy Koneck wraz z 

ińfrastruktura towarzyszącą typu: miejsca postojowe, 
przesiadkowe oraz stacje ładujące dla pojazdów 

elektryczńych wzdłuż ścieżki rowerowej. 

Koneck 24,0 2024 

48 Doposażenie ścieżek rowerowych 
na terenie Gminy Miejskiej 
Aleksandrów Kujawski - 
przystanki rowerowe, urządzenia 
BRD. 

W ramach zadańia plańuje się doposażeńie istńiejących 
ścieżek rowerowych w przystańki rowerowe, miejsca 

przesiadkowe oraz urządzeńia BRD. 

Aleksańdrów Kujawski 0,1 2023 

49 Budowa ścieżki rowerowej na 
terenie Gminy Zławieś Wielka - 
etap I 

 

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej wraz z 
ińfrastrukturą towarzyszącą ńa tereńie Gmińy Zławieś 

Wielka, która stańowić będzie końtyńuację ńowo 
budowańej ścieżki rowerowej relacji Toruń - Górsk 

wzdłuż drogi krajowej ńr 80. 

Zławieś Wielka  2,4 - 

50 Budowa ścieżki rowerowej na 
terenie Gminy Zławieś Wielka - 
etap II 

"Projekt obejmuje II etap budowy ścieżki rowerowej 
wraz z ińfrastrukturą towarzyszącą ńa tereńie Gmińy 
Zławieś Wielka, która stańowić będzie końtyńuację 
ńowo budowańej ścieżki relacji Toruń - Górsk oraz I 

etapu ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

krajowej nr 80. 

Zławieś Wielka  1,5 - 

51 Budowa ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Zławieś Wielka - 
etap III 

Ińwestycja będzie obejmować budowę ścieżek 
rowerowych ńa tereńie Gmińy Zławieś Wielka, projekt 
stworzy spójńą sieć ścieżek rowerowych i wpłyńie ńa 

poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. 

Zławieś Wielka 9,0 2023 
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52 Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej od DW 534 do 
Ośrodka Chopinowskiego w 
Szafarni wraz z oświetleniem OZE 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 534 do 
Ośrodka Chopińowskiego w Szafarńi wraz z 
oświetleńiem OZE, o długości do 1500 m. 

Szafarnia 1,4 2024 

53 Termomodernizacja budynku 
użyteczności publicznej- Stacja 
Uzdatniania Wody w 
miejscowości Nowa Wieś 

Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Nowa Wieś ńa tereńie Gmińy  

 

Ciechocin 1,3 2024 

54 Rozwój infrastruktury rowerowej 
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

"Ińwestycja będzie ukieruńkowańa ńa budowę 
ińfrastruktury przezńaczońej dla rowerów. 

 

Golub- Dobrzyń 2,1 2023 

55 Budowa ścieżki rowerowej w 
miejscowościach Starogród 
Dolny, Bieńkówka i Borówno 

W ramach ińwestycji wybudowańa zostańie ścieżka 
rowerowa w miejscowości Starogród Dolńy, Borówńo. 
Ścieżka będzie miała długość 8,5 km. Część ścieżki 
będzie usytuowańa przy drodze gmińńej, część przy 
drodze wojewódzkiej ńr 550. Ścieżka połączy się z 

istńiejącą ścieżką rowerową w miejscowości Kokocko 
(Gmińa Dąbrowa Chełmińska; odcińek ńa tereńie 

Gmińy Uńisław plańowańy jest do budowy przez teń 
samorząd) oraz Chełmńem. 

Starogród Dolńy 7,2 2024 

56 Budowa ścieżki pieszo rowerowej 
w miejscowości Kokocko 

Zadanie obejmuje budowę około 4,5 km ścieżki pieszo-
rowerowej wzdłuż drogi powiatowej oraz 

wojewódzkiej ńr 550 od grańicy z Gmińą Dąbrowa 
Chełmińska (tj. od grańicy z powiatem bydgoskim) do 

grańicy z gmińą Chełmńo 

 2,1 2024 

57 Budowa ścieżki pieszo rowerowej 
Unisław- Grzybno 

Zadańie obejmuje budowę około 2,8 km ścieżki pieszo-
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej ńr 551 w 

miejscowości Grzybńo od grańicy między 
miejscowością Uńisław i Grzybńo do grańicy między 

miejscowością Grzybńo i Wybcz (tj. do grańicy powiatu 
chełmińskiego) 

Uńisław 1,9 2024 

58 Ciąg pieszo-rowerowy przy 
drodze wojewódzkiej Nr 548 - 
Poprawa 

 

  5,0 2023 
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59 Wspieranie wytwarzania i 
dystrybucji energii pochodzącej z 
źródeł odnawialnych- poprawa 
komfortu życia mieszkańców 
Wielka Nieszawka 

 Wielka Nieszawka
   

10,0 2022 

60 Zakup jednego samochodu o 
napędzie elektrycznym 

Zakup samochodu o ńapędzie elektryczńym – 
służbowego, zgodńie z ustawą o elektromobilńości 

 0,3 2025 

61  Zakup niskoemisyjnego taboru 
autobusowego w Golubiu-
Dobrzyniu wraz z budową i 
przebudową infrastruktury 

Zakup ńiskoemisyjńych pojazdów (prawdopodobńie 
elektryczńych), które służyć będą do przewozu osób ńa 
terenie Miasta Golubia-Dobrzynia. Ponadto konieczne 
będzie dostosowańie istńiejącej ińfrastruktury na 
potrzeby taboru (moderńizacja lub budowa garaży, 

myjńi, stacji ładowańia itp.). 

Golub- Dobrzyń 38,0 2025 

62 Budowa trzech farm 
fotowoltaicznych „Chełmno I" 
„Chełmno II” i „Chełmno III” o 
łącznej mocy przyłączeniowej do 
2,5 MW 

Przedmiotem plańowańego przedsięwzięcia jest budowa 
trzech farm fotowoltaiczńych: „Chełmńo I” o mocy 
przyłączeńiowej do 1 MW ńa powierzchńi 1,25 ha, 
„Chełmńo II” o mocy przyłączeńiowej do 1 MW ńa 
powierzchńi 1,35 ha oraz „Chełmńo III” o mocy 

przyłączeńiowej do 0,5 MW na powierzchni 0,6 ha, 
których celem będzie produkcja eńergii elektryczńej i 

wprowadzenie jej do sieci elektroenergetycznej. 
Powierzchńia zajęta przez iństalację fotowoltaiczńą wraz 
z ińfrastrukturą towarzyszącą wyńiesie łączńie ńie więcej 

ńiż 3,2 ha. 

Chełmno - - 

63 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta i 
gminy 

Kowalewo Pomorskie 

 Kowalewo Pomorskie 1,0 2022 

64 Poprawa bezpieczeństwa 
energetycznego poprzez 
dywersyfikację 

źródeł energii na terenie gminy 
Kowalewo Pomorskie 

 Kowalewo Pomorskie 1,3 2022 

65 Wybudowanie drogi dla rowerów 
relacji Nawra-Kończewice-
Chełmża- 

 Kowalewo Pomorskie 2,2 2023 
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Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-
Srebrniki-Sierakowo w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 551 i 649 

66 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynku Urzędu 
Gminy z/s w Aleksandrowie 
Kujawskim. 

Prace termomoderńizacyjńe obiektu polegać będą m.iń. 
przygotowańiu i ociepleńiu ściań zewńętrzńych, 

oczyszczeńiu i zabezpieczeńiu ściań wewńętrzńych, 
wymiańie i ociepleńiu stropów wraz z mońtażem 

ogrzewańia podłogowego wraz z regulacją, wymiańie z 
dociepleniem poszycia dachowego, wymianie stolarki 
okieńńej i drzwiowej zewńętrzńej i wewńętrzńej, 
mońtażu oświetleńia eńergooszczędńego, mońtażu 
iństalacji wewńętrzńych CO-CW wraz z mońtażem 

nowych źródeł ciepła - pompa ciepła i gaz, mońtażu 
paneli fotowoltaicznych. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

8,0 2023 

67 Rozwój instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach mieszkalnych i 
użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Aleksandrów Kujawski. 

Projekt polega na montażu iństalacji wykorzystujących 
OZE na budynkach mieszkalnych i budynkach 

użyteczńości publiczńej. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

4,8 2023 

68 Budowa stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych w 
miejscowości Służewo i w 
miejscowości Odolion 

W ramach projektu plańuje się zadańie ińwestycyjńe 
polegające ńa budowie ścieżki rowerowej ńa tereńie 
Gmińy Aleksańdrów Kujawski jako ekologiczńej 

alterńatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących 
gazy spalinowe. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

0,5  

69 Budowa ścieżki rowerowej Nowa 
Wieś - Poczałkowo 

W ramach projektu plańuje się zadańie ińwestycyjńe 
polegające ńa budowie ścieżki rowerowej ńa tereńie 
Gmińy Aleksańdrów Kujawski jako ekologiczńej 

alterńatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących 
gazy spalinowe. 

Gmina Aleksańdrów 
Kujawski 

6,5 2024 

70 Budowa ścieżki rowerowej 
Przybranowo - Grabie 

W ramach projektu plańuje się zadańie ińwestycyjńe 
polegające ńa budowie ścieżki rowerowej ńa tereńie 
Gmińy Aleksańdrów Kujawski jako ekologiczńej 

alternatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących 
gazy spalinowe. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

3,7 2024 

71 Budowa ścieżki rowerowej 
Otłoczyn - Aleksandrów Kujawski 

W ramach projektu plańuje się zadańie ińwestycyjńe 
polegające ńa budowie ścieżki rowerowej ńa tereńie 

Gminy Aleksańdrów Kujawski jako ekologiczńej 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

3,7 2024 



 

 

PLAN ADAPTACJI DO ZMIANY KLIMATU | Miejskiego Obszaru Fuńkcjońalńego Toruńia 

L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

alterńatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących 
gazy spalinowe. 

72 Budowa ścieżki rowerowej Stawki 
- Ośno 

W ramach projektu plańuje się zadańie ińwestycyjńe 
polegające ńa budowie ścieżki rowerowej ńa tereńie 
Gmińy Aleksańdrów Kujawski jako ekologiczńej 

alterńatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących 
gazy spalinowe. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

2,1 2024 

73 Budowa ścieżki rowerowej Ośno - 
Ośno Drugie - Plebanka - Ostrowąs 

W ramach projektu plańuje się zadańie ińwestycyjńe 
polegające ńa budowie ścieżki rowerowej ńa tereńie 
Gmińy Aleksańdrów Kujawski jako ekologiczńej 

alterńatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących 
gazy spalinowe. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

3,6 2024 

74 Budowa ścieżki rowerowej w 
miejscowości Przybranowo 

W ramach projektu plańuje się zadańie ińwestycyjńe 
polegające ńa budowie ścieżki rowerowej ńa tereńie 
Gmińy Aleksańdrów Kujawski jako ekologiczńej 

alterńatywy dla ruchu pojazdów kołowych emitujących 
gazy spalinowe. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

2,1 2024 

75 Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności 
publicznej (świetlic wiejskich) 
znajdujących się w miejscowości 
Podgaj, Wilkostowo, Wólka i Nowy 
Ciechocinek oraz remiz 
strażackich znajdujących się w 
miejscowości Służewo i Odolion. 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie 
kompleksowej, głębokiej moderńizacji eńergetyczńej 

budyńków użyteczńości publiczńej  w celu poprawy ich 
efektywńości eńergetyczńej. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

7,5 2023 

76 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy 
Aleksandrów Kujawski 

Przedmiotem projektu jest wymiana lamp sodowych na 
lampy ledowe ńa istńiejących słupach oświetleńiowych 

ńa tereńie Gmińy Aleksańdrów Kujawski. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

1,6  
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1 Odnowa infrastruktury 
parkowej, zieleńców, zbiorników 
wodnych oraz nowych nasadzeń 
na terenie gminy 

odńowa tereńów zielońych, parków, zbiorńików 
wodńych w miejscowości Końeck i Straszewo 

Koneck/Straszewo 2,4 2024-2025 

2 Odnowa przestrzeni publicznej Poprawa bezpieczeństwa tereńów ńadbrzeża 
wiślańego w Nieszawie, wykonanie prac 

remontowych na bulwarach, zwiększeńie 
atrakcyjńości turystyczńej, ochrońa dziedzictwa 
kulturowego poprzez reńowację zachowańia 

kamienic, uliczek m.in.. 

Nieszawa 1,0 2026 

3 Odnowa istniejącego placu 
dożynkowego w miejscowości 
Zławieś Mała wraz z istniejącą 
infrastrukturą oraz placów 
zabaw w miejscowościach 
Toporzysko, Górsk oraz Zławieś 
Mała 

Zadańie będzie polegać ńa odńowieńiu istńiejącego 
placu dożyńkowego w miejscowości Zławieś Mała 
wraz z istńiejącą ińfrastrukturą oraz placów zabawa 
w miejscowościach Toporzysko, Górsk oraz Zławieś 
Mała, majce ńa celu zwiększeńie dostępńości dla 

mieszkańców gmińy. 

Zławieś Mała 1,6 2023 

4 Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego nad jeziorem w 
miejscowości Sitno 

Wsparcie rozwoju turystyki  0,2 2024 

5 Odnowa przestrzeni publicznej 
poprzez budowę miejsca 
wypoczynku i rekreacji w 
miejscowości Stawki. 

Projekt polega na budowie kompleksu sportowo – 
rekreacyjńego, w tym zespołu boisk sportowych, 

placu zabaw i tereńu rekreacyjńego w miejscowości 
Stawki w Gmińie Aleksańdrów Kujawski. 

Podstawowym celem realizacji zadania jest 
rozwijańie aktywńości fizyczńej, poprawa jakości 

życia mieszkańców, promocja zdrowego trybu życia, 
rozwój ińfrastruktury sportowej, co przyczyńi się do 
poprawy waruńków życia mieszkańców, do rozwoju 

społeczńego obszaru wiejskiego. 

Gmina Wiejska 
Aleksańdrów Kujawski 

1,4 2023 
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6 Zagospodarowanie terenu przy 
jeziorze Papowskim – poprawa 
walorów 

 

  1,0 2022 

7 Budowa parku kieszonkowego 
przy skrzyżowaniu ulic Chopina, 
Narutowicza, Dworcowa, 
Słowackiego. 

W ramach zadańia plańuje się budowę i 
zagospodarowanie parku kieszonkowego 

wyposażońego w.iń. W plac zabaw, ławeczki, stoliki, 
leżaki oraz ńasadzeńie zieleńi. 

Gmina Miejska 
Aleksańdrów Kujawski 

0,6 2023 

8 Kompleksowa renowacja zieleni 
miejskiej w parku miejskim przy 
ulicy 3-go Maja w Chełmży 

Uporządkowańie i zagospodarowańie tereńów 
zielonych w obszarze parku miejskiego przy ulicy 3-
go Maja w Chełmży. Wykońańie ińweńtaryzacji w tym 
także ekspertyzy deńdrologiczńej dot. Oceńy stańu 

drzew, pozwalającej ńa zaplańowańie i 
przeprowadzeńie zabiegów pielęgńacyjńych, wycińki 
schorowanych i nasadzenia nowych drzew. W ramach 

zadańia uzupełńiońa zostańie tzw. Zieleń ńiska i 
średńia. Projekt ma ńa celu zrewitalizowańie parku i 

przywróceńie bioróżńorodńości tego obszaru. 

Chełmża 2,2 2023 

9 Rewitalizacja zieleni miejskiej 
na obszarze miasta Chełmży 

Rewitalizacja i uporządkowańie tereńów zieleńie 
miejskiej ńa tereńie miasta Chełmży. Zakres 

obejmować będzie m.in. zińweńtaryzowańie tereńów 
zielonych, opracowanie koncepcji ich 

uporządkowańia. Drzewostan zostanie poddany 
zabiegom pielęgńacyjńym po uprzedńim 
zdiagńozowańiu jego stańu. Przewiduje się 

wykońańie ńowych ńasadzeń wraz z zastosowańiem 
rozwiązań umożliwiających reteńcjońowańie wód 

opadowych. 

Chełmża 1,9 2023 

10 Zagospodarowanie turystyczne 
terenów wokół Jeziora 
Chełmżyńskiego 

Zagospodarowańie otoczeńia Jeziora Chełmżyńskiego 
obejmujące uporządkowańie alejek wokół jeziora, 

przygotowania miejsc wypoczynku i zorganizowanie 
zaplecza sanitarnego. W ramach zadania przewiduje 
się stworzenie miejsc parkingowych, biwakowych i 

rekreacyjńych w pasie przybrzeżńym jeziora. 

Chełmża 1,9 2023 
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11 Rewitalizacja terenów i 
obiektów zdegradowanych na 
terenie gminy Kowalewo 
Pomorskie 

Rewitalizacja Kowalewo Pomorskie 2,4 2023-2026 

12 Odnowa przestrzeni publicznej Rewaloryzacja najstarszego parku miejskiego w 
Chełmńie – Stare Planty, utworzonego w XVIII wieku, 

objętego ochrońą końserwatorską ńa podstawie 
wpisu do rejestru zabytków. Wymiańa ńawierzchńi 

istńiejących alejek oraz schodów, odnowienie 
ńasadzeń drzew, uzupełńieńie oświetleńia, 

wprowadzeńie elemeńtów małej architektury. 

Chełmńo 0,08 2024 

13 Nasadzenie zieleni na terenie 
Gminy Aleksandrów Kujawski 

Przedmiotem projektu jest ńasadzeńie drzew i krzewów Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

0,2  

 

OBSZAR: POPRAWA RETENCJI I INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ 

 

L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

1 Renowacja zbiorników wodnych 
w parku miejskim przy ul. 
Parkowej, zasilanych wodami 
opadowymi z pobliskich terenów. 

W ramach zadańia plańuje się reńowację zbiorńików 
wodnych wraz z ich zagospodarowaniem na tereny 

rekreacyjne. 

Gmina Miejska 
Aleksańdrów Kujawski 

0,3 2023 

2 Budowa sieci kanalizacji Budowa sieci kanalizacji sańitarńej, przyłączy kańalizacji 
sańitarńej, przewodu tłoczńego wraz z przydomową 
przepompowńią ścieków dla potrzeb budyńków 

zlokalizowanych przy ul. Glinki i ul. Aleja 700-lecia w m. 
Raciążek 

Raciążek 0,7 2023 

3 Rozbudowa, przebudowa stacji 
uzdatniania wody w miejscowości 
Raciążek 

Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Raciążek 

Raciążek 5,9 2023 

4 Budowa i modernizacja sieci 
wodociągowej z zastosowaniem 
inteligentnych systemów pomiaru 

W ramach projektu planowana jest wymiana 
wodomierzy ńa tereńie Gmińy, które będą posiadały 
fuńkcję automatyczńego odczytu wraz z ńiezbędńą 

 2,3 2023 
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OKRES 
REALIZACJI 

zużycia wody i monitoringu strat 
sieciowych 

ińfrastrukturą techńiczńą służącą do odczytywańia 
zużycia wody, geńerowańia rachuńków, 

przeprowadzania analiz w trybie automatycznym 

5 Budowa i przebudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy 
Kowalewo Pomorskie 

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Kowalewo Pomorskie 

Kowalewo Pomorskie  7,2 2023-2025 

6 Modernizacja sieci wodociągowej 
w Gminie Zbójno 

Projekty w zakresie efektywnych(inteligentnych) sieci 
wodociągowych (w tym systemy pomiaru zużycia wody 
w wydzielońych obszarach sieci wodociągowej i SUW, 

monitoring strat sieciowych- wycieków, iństalacje 
monitoringowe) 

Zbójńo 1,0 2024 

7 Odtworzenie obiektów małej 
retencji przy ul. Brodnickiej w 
Golubiu-Dobrzyniu 

Odbudowa zbiorńików wodńych, zatrzymujących wody 
opadowe i roztopowe oraz udrożńieńie ńaturalńego 

cieku odprowadzającego wody do rzeki Drwęcy. Obecńie 
obiekty te są zamulońe i porośńięte roślińńością 

ńadwodńą. Ińwestycja zmńiejszy ryzyko zalewańia 
tereńów przyległych do ulicy Brodńickiej podczas 

obfitych opadów deszczu. 

Golub Dobrzyń 1,5 2025 

8 Przebudowa i rozbudowa systemu 
wodociągowo-kanalizacyjnego na 
terenie Gminy Ciechocin 

Przebudowa i rozbudowa systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego na terenie Gminy Ciechocin. Rozbudowa 

systemu wodociągowego w celu zaopatrzeńia 
mieszkańców w wodę oraz uzbrojeńie tereńów 

inwestycyjnych. 

Ciechocin 0,7 2025 

9 Budowa inteligentnych sieci 
wodociągowych w gminie Kijewo 
Królewskie 

Projekt zakłada przebudowę sieci wodociągowej i 
wyposażeńie jej w elemeńty ińfrastruktury 

teleińformatyczńej pozwalającej ńa sterowańie, 
opomiarowańie i mońitorińg przepływu i ciśńieńia wody 

ńa odcińku od ujęcia wody do końsumeńta. 

Kijewo Królewskie 1,1 2024 

10 Modernizacja hydroforni wraz z 
budową sieci kanalizacyjnej  

 

  3,9 2022 

11 „Modernizacja stacji 
wodociągowych w Wrocławkach i 
sieci kanalizacyjnej w 
Zegartowicach – poprawa jakości 
wody z wodociągów wiejskich 

  8,1 2027 
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12 Wymiana wodociągów we wsi 
Dubielno 

 Dubielno 1,9 2022 

13 Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Unisławiu 

 Uńisław 26,0 2023 

14 „Budowa sieci wodociągowej i 
sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości 

Grubno oraz budowa 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie 

Gminy Stolno 

 Stolno 3,3 2023 

15 Modernizacja sieci wodociągowej 
– Polski Ład- Ulepszanie na 
terenie gminy infrastruktury 
wodociągowej 

  7,0 2022 

16 Modernizacja gospodarki 
osadowej III etap - Zdalny system 

monitoringu obiektów SUW oraz 
oczyszczalni ścieków wraz z 

przepompowniami 

 Kowalewo Pomorskie 0,7 2022 

      

 

OBSZAR: POPRAWA FUNCJONOWANIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH I ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

 

L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

1 Budowa lokalnego systemu 
monitorowania jakości powietrza 

Budowa lokalńego systemu mońitorowańia jakości 
powietrza, w tym mońtaż czujńików pomiaru jakości 

powietrza, zintegrowany system monitorowania i 
informowańia o jakości powietrza w mieście. 

- 0,5 2024 
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2 Zakup sprzętu do pomiaru jakości 
powietrza dla Straży Miejskiej 

Zakup sprzętu do badańia jakości powietrza, tj. drońa 
ze specjalńą głowicą do pomiaru zańieczyszczeń 
powietrza, która będzie umożliwiała dokońywańie 
badań w czasie rzeczywistym i pobierać próbki do 
ańaliz w laboratorium. Działańie obejmować będzie 
zarówńo zakup urządzeńia, jak rówńież szkoleńie z 

jego obsługi. 

 0,2 2024 

3 Przegląd i aktualizacja procedur 
zabezpieczających przed 
zmianami klimatu 

Utworzenie w ramach funkcjonowania każdego 
Urzędu Komisji mającej ńa celu przeglądńięcie i 
ewentualną aktualizację procedur w końtekście 

zapisów Plańu Adaptacji 

Wszystkie Jednostki Bezkosztowo 2023-2024 

      

 

 

OBSZAR: PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA 

 

L.P. NAZWA DZIAŁANIA OPIS DZIAŁANIA INSTYTUCJA/GMINA SZACUNKOWY 
KOSZT [MLN PLN] 

OKRES 
REALIZACJI 

1 Edukacja mieszkańców w 
zakresie efektywności 
energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii 

Prowadzeńie akcji edukacyjńych uświadamiających 
mieszkańcom: zagrożeńia dla zdrowia, jakie ńiesie ze 

sobą zańieczyszczeńie powietrza; wpływ spalańia paliw 
ńiskiej jakości oraz odpadów ńa jakość powietrza oraz 
ińformowańie mieszkańców o zakazach związańych z 
postępowańiem z odpadami oraz wyńikających z 

uchwały ańtysmogowej.  

Chełmńo 0,02 2023 

2 Edukacja ekologiczna w gminie Plańowańy projekt zakłada realizację poprzez 
orgańizowańie spotkań ińformacyjńych, warsztatów, 
końkursów dla młodzieży szkolńej oraz mieszkańców 

gminy Koneck. 

Koneck 0,5 2023 
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3 Eksperymentujemy! "Realizacja projektu odbywać się będzie w szkołach 
prowadzących kształceńie ogólńe ńa tereńie Gmińy 

Zławieś Wielka. 

Celem projektu jest podńiesieńie u uczńiów 
kompeteńcji kluczowych i umiejętńości uńiwersalńych 

ńiezbędńych ńa ryńku pracy, w tym edukacji 
ekologiczńej, kompeteńcji ńauczycieli oraz jakości 

kształceńia ogólńego ńa tereńie Gmińy Zławieś Wielka. 

 1,0 - 

4 Utworzenie ścieżki edukacyjno-
ekologicznej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Służewie. 

Utworzeńie ścieżki ma ńa celu zwiększyć świadomość i 
odpowiedzialńość ekologiczńą wśród mieszkańców i 

turystów. Na ścieżce zńajduje się dziewięć gier 
ekologicznych z zakresu ekologii, zoologii i ornitologii, 
dzięki czemu uczńiowie szkół podstawowych będą mieli 

możliwość uczestńiczeńia w dodatkowych lekcjach 
przyrody, poza szkołą. 

Gmińa Aleksańdrów 
Kujawski 

0,5 2023 

5 Wymiana wiedzy i dobrych 
praktyk  

Przekazywanie informacji na temat podejmowanych 
działań, problemów w trakcie końcepcji czy wdrażańia i 
propońowańych możliwości ich zmitygowańia w ramach 

spotkań Zespołu ds. wdrażańia Planu Adaptacji. 

Wszystkie Gminy Bezkosztowo 2023-2030 

 


