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8. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Tabela 1. Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2017.

Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Szacunkowy 
koszt

1.
Przebudowa dróg 
wewnętrznych  i kanalizacji 
deszczowej na terenie byłego 
POM-u  w Dobrodzieniu – 
wniosek został złożony do 
RPO

- poprawa infrastruktury
drogowej,
- ochrona środowiska
- podniesienie jakości 
życia mieszkańców,

- drogi,
- kanalizacja

2.880.767,40

2. Termomodernizacja budynku 
Przychodni Lekarskiej 
w Dobrodzieniu przy 
ul. Moniuszki 2 (wymiana 
pokrycia dachowego, stolarki 
okiennej i drzwiowej, pieca 
CO oraz grzejników) – 
wniosek złożono do RPO

- poprawa stanu 
technicznego budynku, 

- budynek publiczny 665.216,96

3. Przebudowa i odbudowa 
układu komunikacyjnego na 
terenie byłej RSP w 
Dobrodzieniu – wysepka

- modernizacja 
infrastruktury 
komunikacyjnej,    

komunikacja Brak danych

4. Termomodernizacja 
Publicznej Szkoły 
Podstawowej   w 
Dobrodzieniu przy 
ul. Piastowskiej nr 49 
(ocieplenie, wymiana pokrycia 
dachowego, wymiana stolarki 
okiennej  i drzwiowej) – 
wniosek złożono do RPO

- poprawa stanu 
technicznego budynku, 

budynek oświatowy 923.767,87

5. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie 
Dobrodzienia – w trakcie

- ochrona środowiska,
- podniesienie jakości 
życia mieszkańców,

kanalizacja sanitarna 14 765 974,46

6. Odbudowa sieci 
wodociągowej na terenie 
Dobrodzienia – w trakcie

- ochrona środowiska,
- podniesienie jakości 
życia mieszkańców,

wodociągi Brak danych

7. Budowa oświetlenia w Parku 
Miejskim w Dobrodzieniu

- poprawa 
bezpieczeństwa
użytkowników dróg 
ulicznych oraz 
mieszkańców,

oświetlenie uliczne Brak danych
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8. Budowa amfiteatru w Parku 
Miejskim                      

- rozwój infrastruktury 
kulturalnej,
- uatrakcyjnienie 
spędzania
czasu mieszkańcom 
miasta oraz 
odwiedzającym 
turystom,

amfiteatr Brak danych

9. Renowacja rynku (wymiana 
wodociągu, budowa 
kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, nawierzchnie, 
elewacje budynków 
komunalnych, odbudowa 
fontanny  z 
zagospodarowaniem) 
w Dobrodzieniu przy Placu 
Wolności

- ochrona środowiska,
- podniesienie jakości 
życia mieszkańców,

- rynek,
- kanalizacja,
- wodociągi,
- budynki komunalne, 
- fontanna

968.177,28

10. Termomodernizacja budynku 
Dobrodzieńskiego Ośrodka 
Kultury i Sportu w 
Dobrodzieniu, modernizacja 
sali kinowo -widowiskowej, 
sali kameralnej  i holu

- poprawa stanu 
technicznego budynku, 

budynek kultury 4.700.000,00

11. Budowa hali sportowej przy 
Publicznym Gimnazjum 
w Dobrodzieniu 
przy ul. Piastowskiej

- rozwój infrastruktury
sportowej,
- zaspokajanie potrzeb
sportowych,
- uatrakcyjnienie 
spędzania
czasu mieszkańcom 
miasta,

hala sportowa Brak danych

12. Przebudowa wjazdu do 
Publicznego Gimnazjum 
w Dobrodzieniu 
przy ul. Piastowskiej 
(likwidacja szamb, wykonanie 
parkingów oraz remont 
nawierzchni)

- poprawa infrastruktury 
drogowej,
- stworzenie miejsc 
parkingowych,
- zadbanie o lepszy 
wygląd wizerunku 
budynku publicznego, 

- drogi wjazdowe, 
- nawierzchnie dróg,
- parkingi,

Brak danych

13. Termomodernizacja budynku 
krytej pływalni Delfin 
w Dobrodzieniu (docieplenie, 
wymiana pokrycia 
dachowego)

- poprawa stanu 
technicznego budynku, 
- rozwój infrastruktury
sportowej
- poprawa warunków
rozwoju fizycznego
mieszkańców 

- pływalnia Brak danych

14. Budowa dróg gminnych, 
ciągów pieszo-rowerowych 
przy drogach wojewódzkich i 
powiatowych

- poprawa infrastruktury
drogowej,
- poprawa stanu 
technicznego budynku, 
- uatrakcyjnienie 

- drogi,
- trasy rowerowe

Brak danych
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spędzania
czasu mieszkańcom 
miasta oraz 
odwiedzającym 
turystom, 

15. Budowa obwodnicy – drogi 
wojewódzkiej 901

- ulepszenie 
infrastruktury
drogowej,

obwodnica Brak danych

16. Budowa nowych punktów 
świetlnych

- poprawa 
bezpieczeństwa
użytkowników dróg 
ulicznych oraz 
mieszkańców,

oświetlenie uliczne Brak danych

17. Prace porządkowe 
i renowacyjne przy 
Cmentarzu Ewangelickim i 
Żydowskim  w  Dobrodzieniu

- uporządkowanie 
i odnowienie terenu przy 
cmentarzu,

cmentarze Brak danych

18. Termomodernizacja budynku 
komunalnego z lokalami 
użytkowymi przy ul. Oleskiej 
i Placu Wolności 
w Dobrodzieniu (ocieplenie, 
kotłownia + CO w 
mieszkaniach komunalnych)

- poprawa stanu 
technicznego budynku, 

budynek komunalny 2.800.000,00

19. Remont trybun na Stadionie 
Miejskim

- modernizacja 
infrastruktury sportowej,
- organizacja miejsca 
spotkań mieszkańców,
- uatrakcyjnienie 
spędzania czasu 
mieszkańcom miasta,

Stadion Miejski 182.000,00

20. Remont Stadionu Miejskiego 
w Dobrodzieniu wraz z 
zapleczem socjalnym

- modernizacja 
infrastruktury sportowej,
- poprawa stanu 
technicznego budynku,
- organizacja miejsca 
spotkań mieszkańców,
- uatrakcyjnienie 
spędzania czasu 
mieszkańcom miasta,

Stadion Miejski Brak danych

21. Remont Dobrodzieńskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w 
Dobrodzieniu

- poprawa stanu 
technicznego budynku

budynek kultury Brak danych
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