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 INWESTYCJE W GMINIE DZIAŁOSZYN  

12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa 
Łódzkiego Uchwałą nr 857/18 przyznał Mia-
stu i Gminie Działoszyn dofinansowanie dla 
projektu „Budowa Regionalnego Ośrodka 
Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwesty-
cja w infrastrukturę obszaru nadwarciańskie-
go – produktu turystycznego Województwa 
Łódzkiego – etap II”. Projekt złożony został 
w ramach Działanie VI.2 Rozwój gospodarki 
turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój go-
spodarki turystycznej Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014 - 2020. 
Wartość całkowita projektu: 9.073.325,18 zł. 
Kwota dofinansowania: 5.487.001,54 zł. 
Umowa została podpisana 23.07.2018 roku. 

Projekt turystyczny 

Budowa sieci wod.-kan.  

w ulicy Spacerowej w Szczytach  

- etap I (ul. Gruszkowa) 

W dniu 07.08.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Działoszynie odbyło się otwarcie ofert na wy-
konanie w/w zadania. Zostały złożone dwie ofer-
ty: 

1. EQM Wojciech Urbaniak, ul. gen. Andersa 
6/6, 98-200 Sieradz, na kwotę 121.770,00 zł; 

2. INSTALKAN s.c. Instalacje Grzewcze i Sanitar-
ne Daniel Solecki i Dariusz Solecki, ul. Długa 
20, 98-330 Pajęczno, na kwotę 68.749, 41 zł. 

  
 

W dniu 05.09.2019 r. została podpisana umowa 
na wykonanie zadania z firmą INSTALKAN s.c. 
Instalacje Grzewcze i Sanitarne Daniel Solecki  
i Dariusz Solecki. Termin wykonania prac - 
29.11.2019 r. 

 
Zakres prac obejmuje wykonanie rozbudowy 
wodociągu o długości 132 m i kanalizacji sanitar-
nej o długości 166 m. 

Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu  

Wiatrakowa Góra w Działoszynie  

W dniu 25.07.2019 r. podpisano umowę z firmą INSTALKAN s.c. z Pajęczna na realizację tej inwestycji. 
Wartość zadania to kwota 97.000,00 zł. Termin realizacji prac - 30.04.2020 r. W ramach zadania zosta-
nie wykonana rozbudowa sieci wodociągowej o długości 899 m. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zagospodarowanie turystyczne „Obszar przy lesie”, zagospodarowanie 
turystyczne „Obszar na wyspie”, zagospodarowanie turystyczne „Obszar nad rzeką” oraz budowę tury-
stycznych ścieżek rowerowych. Celem bezpośrednim projektu jest wkład w wielofunkcyjny rozwój gospo-
darczy i społeczny obszaru Zakola Rzeki Warty - obszaru nadwarciańskiego – produktu turystycznego woje-
wództwa łódzkiego. 
W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru wykonawcy ścieżek rowero-
wych. W dniu 14.02.2019 r. zawarto umowę z firmą ZR-B JORG z Działoszyna. Kwota wynagrodzenia za zrea-
lizowanie przedmiotu umowy wynosi 990.000,00 zł. Planowany termin zakończenia budowy ścieżek – gru-
dzień 2019 roku. 
  

W ramach tego zadania wykonana zostanie: 
1. ścieżka rowerowa nr 1 wzdłuż ulicy Grota Roweckiego z kostki betonowej o szerokości 150 cm oraz  

o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny; 
2. ścieżka rowerowa nr 2 wzdłuż drogi powiatowej nr 4522E (w kierunku Lisowic) z kostki betonowej 

o szerokości 150 cm. 

Został także ogłoszony przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla 
pozostałych części. Termin składania ofert 
upłynął 07.05.2019 r. 
Postępowanie prowadzone było z podziałem na 
cztery części. Wpłynęły cztery oferty, na każde 
zadanie po jednej ofercie. W wyniku rozstrzy-
gnięcia postępowania, w dniu 05.06.2019 r. pod-
pisano umowy z następującymi wykonawcami: 

- dla części I, dotyczącej zagospodarowania 
obszaru przy lesie - z firmą Architektor  
sp. z o.o. z Gorzowa Śląskiego, wartość zawar-
tego kontraktu 199.000,00 zł, termin wykona-
nia dokumentacji 31.01.2020 r.; 
- dla części II, dotyczącej zagospodarowania 
obszaru na wyspie - z firmą Konsorcjum: Lege 
Artis Łukasz Wyka – lider, Monika Wyka – part-
ner, wartość zawartego kontraktu 92.250,00 zł, 
termin wykonania dokumentacji 31.12.2019 r.; 
- dla części III, dotyczącej zagospodarowania 
terenu nad rzeką - z firmą Konsorcjum: Lege 
Artis Łukasz Wyka – lider, Monika Wyka – part-
ner, wartość zawartego kontraktu 79.950,00 zł, 
termin wykonania dokumentacji 31.12.2019 r.; 
- dla części IV, polegającej na budowie kładki 
dla pieszych i rowerzystów nad rzeką Warta -  
z firmą TRANSMOST sp. z o.o. Projektowanie 
Dróg i Mostów z Warszawy, wartość podpisa-
nego kontraktu 104.500,00 zł, termin wykona-
nia dokumentacji 31.12.2019 r. 
  

Przedmiot zawartych umów obejmuje wykona-
nie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
budowy Regionalnego Ośrodka Turystyki i Re-
kreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastruk-
turę obszaru nadwarciańskiego – produktu 
turystycznego województwa łódzkiego – etap 
II. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie 
ogłoszenie przetargów na budowę i zagospo-
darowanie poszczególnych terenów. 
  

Termin ostateczny zgodnie z podpisanym 
aneksem do umów to 31.12.2021 r. 

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy  

sieci wodociągowej w Trębaczewie  

W dniu 16.09.2019 r. podpisano umowę na dokumentację rozbudowy sieci wodociągowej w Trębaczewie 
przy ul. Wyzwolenia. Przewidywana długość rozbudowy sieci ok. 100 m. Termin wykonania - do końca roku. 

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wod. -kan.  

w ulicy Akacjowej w Działoszynie  

W dniu 26.08.2019 r. podpisano umowę na wykonanie w/w zadania. Kwota umowna 11.500,00 zł. Ter-
min realizacji do 31.12.2019r. Przewidywany zakres rozbudowy - ok. 250 m sieci. 

Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej rozbudowy sieci ka-

nalizacji sanitarnej na osiedlu Wiatrakowa Góra w Działoszynie  

W dniu 13.06.2019 r. podpisano protokół odbioru w/w dokumentacji. Koszt projektu 20.500,00 zł. Pla-
nowany zakres rozbudowy sieci to prawie 1000 m. 


