Dwa lata w inwestycjach
Inwestycje 2004 – 2006 w gminie Nowy Duninów
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Tytuł projektu /nr

Zakres robót

Budowa sieci
wodociągowej w m.
Dzierzązna

Wykonanie sieci wodociągowej o długości
6256mb, wykonanie 39 szt. przyłączy
wodociągowych o długości 1505mb

Budowa zjazdu z drogi
krajowej w m.Soczewka

Wykonanie 2 szt. zjazdów z drogi krajowej na
drogi gminne, częściowa wymiana krawężnika i
chodnika przy drodze krajowej, częściowe
poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu.

Wysokość
wsparcia/źródło
235.300
pożyczka częściowo
umarzalna z
WFOŚiGW
65.466
dofinansowanie
zadania z budżetu
GDDKiA w
wysokości 50%
wartości zadania

21.976
Wymiana pokrycia dachu
Wymiana pokrycia dachu o powierzchni ok. 150m2
środki stanowią
sali gimnastycznej w
subwencję z
wraz z wymianą części więźby dachowej w
Szkole Podstawowej w
Rezerwy
budynku Szkoły Podstawowej w Lipiankach (sala
Lipiankach
gimnastyczna), wykonanie obróbek blacharskich. Budżetowej Skarbu

Docieplenie budynku
Szkoły podstawowej w
Soczewce

Wykonanie termomodernizacji Szkoły
Podstawowej w Soczewce metodą lekką mokrą,
powierzchnia docieplenia 505m2, wykonanie
obróbek blacharskich, montaż rynien z PCW

Państwa
22.660
środki pochodzą z
dotacji w ramach
Programu
Aktywizacji
Obszarów
Wiejskich

Środki
własne
67.400

Rok
zakończenia
2004

71.231

2004

9.624

2004

44.620

2004

Planowany efekt końcowy
Zwodociągowanie wsi
Dzierzązna, wykonanie 39 szt.
przyłączy wodociągowych.
Modernizacja skrzyżowania na
drodze krajowej nr 62 w m.
Soczewka gm. Nowy Duninów.
Poprawa bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu dróg gminnych,
powiatowej oraz krajowej.
Wymiana pokrycia dachu sali
gimnastycznej w budynku
Szkoły Podstawowej w
Lipiankach.
Wykonanie termomodernizacji
Szkoły Podstawowej w
Soczewce.
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Tytuł projektu /nr

Zakres robót

Wysokość
wsparcia/źródło

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w
m. Popłacin, Brwilno i
Dzierzązna – ETAP I w
m. Popłacin

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) o
długości 3479mb, przykanaliki o długości 1290mb,
52 szt. układów pompowych. Włączenie do
oczyszczalni ścieków Płock-Radziwie

596.000
pożyczka częściowo
umarzalna z
WFOŚiGW

Modernizacja drogi
gminnej Karolewo –
Kamion

Modernizacja drogi
gminnej Nowy
Duninów-Trzcianno

Modernizacja drogi
gminnej Środoń-Jeżewo

Przebudowa drogi
gminnej w m. Nowy
Duninów (ul. Kościelna
i Wesoła)

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości
359.928,98
1598mb, grubości nawierzchni 15cm, szerokość
Europejski Fundusz
drogi – 3,0 m, szerokość poboczy gruntowych – 2 x
Rozwoju
0,75 m. Pozostałe urządzenia: przepust śr. 400
Regionalnego
długość L = 11mb wraz ze ściankami czołowymi, 2
47.990,54
studnie chłonne i oznakowanie.
Budżet Państwa:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości
1078 m, grubość nawierzchni 15cm, szerokość drogi
– 5,0 m, wraz z chodnikami, zjazdami do posesji i
parkingiem. Odwodnienie na części za pomocą
1.009.765,10
rowów przydrożnych, których skarpy i dno zostanie
Europejski Fundusz
umocnione geokratą Taboss gr. 5 cm na pozostałym
Rozwoju
fragmencie zaprojektowano ściek uliczny szer. 0,50
Regionalnego
m z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm. Zjazdy
134.635,35
do posesji z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm w
Budżet Państwa
ilości 75 szt., parking o powierzchni ca 176m2,
chodniki
z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 1900m2 szer.
2,0m, oznakowanie.
395.002,16
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości –
Europejski Fundusz
1648 m, grubość nawierzchni 15cm, szerokość drogi
Rozwoju
– 3,0 m, szerokość poboczy gruntowych – 2 x 0,75
Regionalnego
m, odwodnienie - studnia chłonna – 3 szt,
52.666,96
oznakowanie.
Budżet Państwa
Przebudowa drogi gminnej długości – 626mb,
szerokości – 3,5m, wykonanie nawierzchni
bitumicznej, wykonanie zjazdów do posesji, pobocza
o nawierzchni żwirowej, oczyszczeniem rowów,
wykonaniem przepustów pod drogą z rur
betonowych Ø 40cm, oznakowanie

261.000
dotacja celowa z
Budżetu
Województwa
Mazowieckiego

Środki
własne

87.435

71.985,80

Rok
zakończeni
a

2005

2005-2006

Planowany efekt końcowy

Wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Popłacin,
budowa 52 szt. przyłączy
kanalizacyjnych.
Zmodernizowana droga gminna
o długości – 1598mb i
szerokości 3m wraz z poboczami
gruntowych.
Zmodernizowana droga gminna
o długości – 1078mb i
szerokości 5m. Wykonanie
chodników, pasów postojowych,
zjazdów, odwodnienia itp.

201.953,02

79.004,43

2005-2006

2005-2006

Zmodernizowana droga gminna
o długości – 1598mb i
szerokości 3m wraz z poboczami
gruntowych.

Przebudowa drogi gminnej o
długości 626mb.
29.000

2005

l.p.

Tytuł projektu /nr
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Budowa chodnika wzdłuż
drogi krajowej nr. 62 na
odcinku Nowa Wieś-Nowy
Duninów- ETAP I w
m.Karolewo
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15

Zakres robót

Przebudowa chodnika z
kostki betonowej przy
drodze krajowej nr 62 w m.
Wola Brwileńska połączenie chodnika przez
staw
Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Popłacin,
Brwilno i Dzierzązna –
ETAP II w m. Popłacin i
Brwilno
Budowa chodnika wzdłuż
drogi krajowej nr. 62 na
odcinku Nowa Wieś-Nowy
Duninów- ETAP II w
m.Nowa Wieś
Modernizacja boiska
sportowego przy ul.
Włocławskiej w Nowym
Duninowie

Rozbudowa sieci
wodociągowej w m.
Brwilno Dolne

Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6cm o
długości 2448mb, wykonanie zatok autobusowych.

Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki
brukowej gr. 6cm na nasypie przy drodze krajowej
nr 62 w m. Wola Brwileńska o długości 70mb.

Wysokość
wsparcia/źródło
210.512
dofinansowanie
zadania z budżetu
GDDKiA w
wysokości 50%
wartości zadania
16.206
dofinansowanie
zadania z budżetu
GDDKiA w
wysokości 50%
wartości zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)
o długości 4388mb, przykanaliki o długości
1480mb, 48 szt. układów pompowych.

456.000
pożyczka częściowo
umarzalna z
WFOŚiGW

Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6cm o
długości 500mb, wykonanie zatok autobusowych.

48.870,36
dofinansowanie
zadania z budżetu
GDDKiA w
wysokości 50%
wartości zadania

Wykonanie generalnego remontu szatni dla
zawodników (wewnątrz budynku jak i elewacji)
oraz modernizacja płyty boiska trawiastego o
łącznej powierzchni 7800m2 (niwelacja terenu,
nawiezienie ziemi urodzajnej, nawiezienie torfu,
wysianie trawy, dostawa instalacji nawadniającej
itp.)

98.000
dotacja celowa
z Budżetu
Województwa
Mazowieckiego

Rozbudowa sieci wodociągowej o długości 793mb,
wykonanie 15 szt. przyłączy do budynków,
wykonanie hydrantów ppoż.

RAZEM = 6.033.984,88 zł

76.313
dotacja celowa
z Budżetu
Województwa
Mazowieckiego
4.108.292,45

Środki
własne

210.512

16.206

203.642,30

53.134,77

47.252

21692,11
1.925.692,43

Rok
zakończenia

2005

2005

2006

2006

2006

2006

Planowany efekt końcowy
Wykonanie chodnika dla
pieszych przy drodze krajowej
nr. 62 w m. Karolewo o długości
2448mb.
Wykonanie chodnika dla
pieszych o długości 70m przy
drodze krajowej

Wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Popłacin i
Brwilno, budowa 54 szt.
przyłączy kanalizacyjnych.
Wykonanie chodnika dla
pieszych przy drodze krajowej
nr. 62 w m. Nowa Wieś o
długości 500mb.
Modernizacja budynku szatni
oraz płyty boiska sportowego
przy ul. Włocławskiej w
Nowym Duninowie

Wykonanie dwóch odcinków
sieci wodociągowej o łącznej
długości 793mb wraz z
przyłączami.

