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 INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

Budowa regionalnego ośrodka turystyki i rekreacji  
w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru 
nadwarciaoskiego - produktu turystycznego woje-
wództwa łódzkiego - etap II: 
  

a) Ścieżki rowerowe - wykonano cz. IV zadania obej-
mującą wykonanie dokumentacji oraz budowę 
dwóch ścieżek rowerowych: 

  

Ścieżka rowerowa nr 1 – ul. Grota Roweckiego 
(trylinka) oraz dukt leśny: 

 odcinek o nawierzchni z kostki betonowej  
o gr. 8 cm, szer. 1,5 m i długości 3087,0 m, 

 odcinek o nawierzchni gruntowej o szer. 1,5 m  
i długości 2118,56 m, prace polegały na oczyszcze-
niu z kamieni, wystających korzeni i innych przed-
miotów, usunięciu wystających gałęzi oraz wykar-
czowaniu krzewów wchodzących na teren ścieżki. 

  

Ścieżka rowerowa nr 2 - ul. Bankowa w kierunku 
Lisowic: 
– o szer. 1,5 m i długości 1067,0 m oraz o szer. 2,0  
i długości 7,3 m z kostki betonowej o gr. 8 cm. 
Koszt zadania: 990 000,00 zł. 
Inwestycję zrealizowała firma JORG s.c. Anastazja 
Kukuła, Grzegorz Kukuła z Działoszyna. Całośd inwe-
stycji zakooczono 30.12.2019 r. Ścieżki służą już 
mieszkaocom Miasta i Gminy Działoszyn, zdecydo-
wanie zwiększając bezpieczeostwo użytkowników. 

  

b) Obszar nad rzeką – częśd II – na podstawie doku-
mentacji technicznej wykonanej przez firmę Lege 
Artis Łukasz Wyka podpisano umowę na wykonaw-
stwo z firmą ChemTech z Wielunia wyłonioną  
w drodze przetargu nieograniczonego. Kwota zada-
nia ok. 1 120 000 zł, a termin wykonania do 
30.11.2021r. Zadanie obejmuje wykonanie lub 
montaż: plaży wraz z infrastrukturą, placu zabaw 
dla dzieci, boisk do piłki plażowej, ścieżki zdrowia, 
wiat piknikowych, betonowych stołów do gier plan-
szowych, ping ponga, piłkarzyków, siłowni ze-
wnętrznej, miejsca do gry w bule, miejsca wodowa-
nia kajaków wraz z drogą manewrową, miejsc na 
ognisko z siedziskami, pola biwakowego, miejsc pod 
małą gastronomię, elementów małej architektury, 
miejsc parkingowych, oświetlenia. 

  

c) Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad rzeką 
Wartą w Działoszynie – częśd III - termin wykonania 
do 31.05.2021r., kwota zadania ok. 1 300 000 zł. 
Projekt wykonała firma Transmost z Warszawy. 
Wykonawcą jest firma Kampol z Kamyka. Wybudo-
wana kładka umożliwi pieszym i rowerzystom do-
stanie się na wyspę, gdzie powstanie kolejny obszar 
turystyczno-rekreacyjny. 

  

d) Obszar na wyspie – częśd I - dokumentacja technicz-
na została wykonana przez firmę Lege Artis Łukasz 
Wyka. Zadanie obejmuje wykonanie lub montaż: 
sceny z zadaszeniem, boiska do piłki nożnej, boiska 
do piłki siatkowej i plażowej, siłowni zewnętrznej, 
placu zabaw dla dzieci, miejsca pod lodowisko, pla-
cu do dwiczeo sprawnościowych typu parkour, 
ścieżki pieszo-edukacyjnej z tablicami, ciągów ruchu 
pieszego, elementów małej architektury, wiat pikni-
kowych, oświetlenia terenu. W dniu 13.08.2020r. 
ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie 
wykonawcy. 20.11.2020 r. została zawarta umowa  
z firmą JORG s.c. z Działoszyna. Kwota zawartej 
umowy 1 450 000,00 zł brutto (1 178 861,79 zł 
netto). Termin wykonania zadania - 29.04.2022 r. 

  

e) Obszar przy lesie – częśd V - firma Architektor z Ole-
sna złożyła dokumentację techniczną w Starostwie 
Powiatowym w Pajęcznie w celu uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę. 

  

Zadanie ma obejmowad wykonanie lub montaż: 
miejskiego basenu kąpielowego z brodzikiem dla 
dzieci i ogrodzeniem, budynku zaplecza sanitarne-
go, technicznego i obsługi turystów, boiska rekrea-
cyjnego, wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, 
placu do mini golfa wraz z ogrodzeniem, toru rowe-
rowego z przeszkodami – pumptrack, siłowni ze-
wnętrznej, skateparku, ścieżki zdrowia, placu zabaw 
dla dzieci, montażu elementów małej architektury 
(stoły do tenisa stołowego, gier planszowych, gry  
w piłkarzyki, ławek, stojaków na rowery, koszy na 
odpady, tablic informacyjnych), wiat piknikowych, 
terenów zieleni urządzonej, miejsc parkingowych, 
układu ścieżek spacerowych łączących poszczegól-
ne elementy projektu, oświetlenia terenu. 

Projekt turystyczny 

Miasto i Gmina Działoszyn uzyskało dofinansowanie w formie 
dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach zadania  
pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta i Gminy Działoszyn w 2020 roku”.  

  

Całkowita wartośd projektu - 47 580,89 zł (słownie złotych: 
czterdzieści siedem tysięcy piędset osiemdziesiąt 89/100). 
  

Wartośd dotacji z WFOŚiGW w Łodzi - do kwoty 42 821,00 zł 
(słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia 
jeden 00/100), nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego 
zadania. 

   

link do strony www.zainwestujwekologie.pl 
   

Zakres prac polegał na demontażu i odbiorze wyrobów azbesto-
wych od mieszkaoców Miasta i Gminy Działoszyn, a następnie 
załadunku, przygotowaniu do transportu oraz transporcie azbe-
stu do miejsca utylizacji. 

Dofinansowanie  
na usuwanie azbestu 

Jednocześnie w lipcu 2019 roku Miasto i Gmina Działoszyn zawarło porozumienie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach którego w trybie 
ciągłym udzielana jest pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji z Programu Czyste 
Powietrze. Głównym celem programu jest udzielenie wsparcia finansowego na wymianę źródeł 
ciepła (kotły na ekogroszek, pelet, pompy ciepła, kotły gazowe, kotły olejowe), termomoderniza-
cję budynków jednorodzinnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji 
solarnych i fotowoltaicznych. 

Dotacje na dofinansowanie kosztów  
inwestycji służących ochronie środowiska  

Efektem tego działania jest wymiana starych, nieekologicz-
nych źródeł ciepła. Na ten cel w bieżącym roku Miasto i Gmi-
na Działoszyn przeznaczyła 170 000,00 zł. Dzięki dotacji  
w 34 gospodarstwach zostały lub zostaną wymienione  
nieekologiczne źródła ciepła. Skutki tych działao odczują nie 
tylko mieszkaocy gospodarstw domowych, w których źródła 
ciepła zostały wymienione, ale i wszyscy mieszkaocy gminy. 
   

Kolejnym działaniem służącym ochronie środowiska są dota-
cje celowe z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W roku bieżącym prze-
znaczono na ten cel 20 000,00 zł, co pozwoliło na montaż 
kolejnych pięciu przydomowych, ekologicznych oczyszczalni 
ścieków na terenach, gdzie względy ekonomiczne nie pozwa-
lają na rozbudowę czy budowę sieci kanalizacji sanitarnej. 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

