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 INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębaczew - Stacja 

  

W dniu 26.06.2019 roku ogłoszony został przetarg, obejmujący II etap budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Trębaczew - Stacja. W prowadzonym postępowaniu wybrano wykonawcę robót, którym został Zakład Remonto-
wo-Budowlany JORG s.c. z Działoszyna i w dniu 14.08.2019 r. podpisano umowę. Termin realizacji inwestycji  
to 30.06.2020 rok. Wartośd zawartego kontraktu 230 000,00 zł. 

Projekt na przebudowę  
targowiska gminnego  
w Działoszynie  

Projekt dofinansowany z Programu Rozwojów Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji 

typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 

przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworze-

nie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokal-

nych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury  

i powiązanej infrastruktury”. 

Umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Woje-

wództwa Łódzkiego została podpisana 09.12.2019 r. 

Całkowity koszt zadania: 1 887 621,11 zł, w tym dofi-

nansowanie: 976 498,00 zł. 
  

Przyznana pomoc ma na celu stworzenie korzystnych 

warunków do prowadzenia handlu oraz udostępnienie 

przestrzeni rolnikom dla sprzedaży produktów rolno-

spożywczych. Targowisko zostanie utwardzone, oświe-

tlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyj-

nej i elektroenergetycznej oraz wyposażone w: odwod-

nienie, odnawialne źródła energii, ogrodzenie, miejsca 

parkingowe i zadaszenie na ponad połowie jego po-

wierzchni handlowej.  

  

Wybudowana świetlica będzie miejscem spotkao oraz przyczyni się do więk-
szej integracji mieszkaoców sołectwa. Stanie się miejscem do spędzania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. Przyczyni się do wzmacniania więzi  lokalnej spo-
łeczności. 

Projekt na modernizację i rozbudowę miejskiej 
oczyszczalni ścieków w Działoszynie  

Wykonawca został wybrany w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego. W dniu 07.01.2020 
roku zawarto umowę z przedstawicielem firmy ECOKUBE Sp. z o.o. z/s w Łodzi. 
  

Przedmiot zawartej umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej moderni-
zacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnieo  
i decyzji. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 121 000,00 zł netto. Termin 
wykonania dokumentacji przewidziano do 30.05.2021 r. 
  

Zrealizowanie powyższej inwestycji poprawi jakośd funkcjonowania oraz zwiększy wydajnośd miejskiej 
oczyszczalni ścieków. 

Projekt na budowę krytej pływalni w Działoszynie  

W lipcu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy krytej pływalni w Działoszynie. 
W toku prowadzonego postępowania wybrano Przedsiębiorstwo Projektowo–Budowlane EKOBUD  
z/s w Domosinie. 
  

Zawarcie umowy nastąpiło w dniu 17.07.2020 r. Termin wykonania dokumentacji 31.03.2021 r.  
Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy strony ustaliły na kwotę 120 000,00 zł. 
  

Wykonanie dokumentacji projektowej stanowi pierwszy etap realizacji inwestycji polegającej na bu-
dowie krytej pływalni. Zamiar budowy pływalni jest odpowiedzią na głosy mieszkaoców Miasta i Gmi-
ny o potrzebie budowy takiego miejsca do rekreacji, aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego 
czasu. Pływalnia znacznie uatrakcyjni ofertę edukacyjną tutejszej szkoły podstawowej. 

W dniu 05.06.2020 roku za-
kooczono II etap budowy, któ-
ry obejmował prace wykoo-
czeniowe, między innymi: wy-
konanie ocieplenia ścian ze-
wnętrznych wraz z tynkiem, 
podsufitki, izolacji przeciwwil-
gociowej i cieplnej, warstwy 
wyrównawczej posadzki, stro-
pu podwieszanego; montaż 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie tynków wewnętrz-
nych, wykonanie posadzek, 
ułożenie płytek, wykonanie 
gładzi gipsowych oraz malo-
wanie. Wykonano parking oraz 
opaskę z kostki wokół budyn-
ku, wewnętrzną instalację wod 
– kan i cwu wraz z montażem 
urządzeo. Wykonano wentyla-
cję mechaniczną oraz  instala-
cje elektryczną i odgromową, 
a także instalację elektryczną 
pod grzejniki elektryczne i pod 
ogrzewacze cwu wraz z mon-
tażem urządzeo.  


