Umowy na realizację trzech inwestycji unijnych
25 czerwca w sali obrad ratusza zostały podpisane trzy umowy na realizację zadań
inwestycyjnych.

1. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą: „Budowa
obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem
otoczenia”

Nazwa projektu: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1. kompleksowe
przedsięwzięcia rewitalizacyjne – Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2.
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem
metropolitalnym Trójmiasta

Inwestycja o wartości: 1.237.230,00 zł brutto
Poziom dofinansowania: ok. 737.340,00 zł (środki UE i budżetu państwa)

Wykonawca: Investon24 Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259
87-100 Toruń

Terminy realizacji:
1) Rok 2018 – projekt i rozpoczęcie robót budowlanych
2) Zakończenie robót budowlanych do dnia 30.06.2019 r.

2. Część I: Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej.

Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz
budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule
„zaprojektuj - wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.
„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo –
rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie
Chojnicko – człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

W ramach inwestycji powstaną nowe ścieżki w ulicach powiatowych: Towarowej,
Brzozowej; przebudowane zostaną w ul. Dworcowej, Piłsudskiego i Warszawskiej.
Powstanie nowa ściezka rowerowa przy ul. Wyszyńskiego.

Inwestycja o wartości:

6.139.933,68 zł brutto

W tym środki Gminy Miejskiej Chojnice: 2.682.345,87 zł
Środki Powiatu Chojnickiego:

3.457.587,81 zł

Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowalnych

Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o.
Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Terminy realizacji:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2018 r.
2) Zakończenie robót budowlanych do dnia: 30.10.2019 r.

3. Część II: Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem.

Nazwa projektu: Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz
budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule
„zaprojektuj - wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn.
„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo –
rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie
Chojnicko – człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Inwestycja o wartości:

6.256.417,00 zł brutto

Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowalnych

Wykonawca: „MARBRUK” Sp. z o.o.
Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Terminy realizacji:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30.11.2018 r.
2) Zakończenie robót budowlanych do dnia: 30.09.2020 r.

