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Przedmiot i krótki opis inwestycji

1 gmina 2606012 świętokrzyskie opatowski Baćkowice (gmina wiejska) 1 950 655,17 3 079 916,12 10,82 63,33

I INSTRUMENT:Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Nieskurzowie: remont 

drogi gminnej, dudowa drogi dojazdowej, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi. Budowa 

niezbędnej do rozwoju turystyki infrastruktury terenów rekreacyjnych - boiska w 

Baćkowicach: boisko płyta, budowa budynku szatni i toalet z salą ćwiczeń.

2 gmina 2604023 świętokrzyskie kielecki
Bodzentyn (gmina miejsko-

wiejska)
2 798 115,94 5 400 485,93 8,73 51,81

I INSTRUMENT: Projekt dot. budowy parkingu zlokalizowanego obok kościoła 

parafialnego z okresu 1440-1452 oraz ruin pałacu biskupiego z II poł. XIV w., 

przebudowę ul. Kościelnej i Langiewicza wraz z wymianą sieci wod. - kan., przebudową 

oświetlenia, budowa kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej z 

odprowadzeniem wód ulicami Armii Krajowej i Pasieka rzeki Psarki. Obok parkingu 

wybudowany będzie szalet publiczny dostosowany dla niepełnosprawnych. Inwestycja 

obejmuje też budowę chodnika, kanału technologicznego oraz wodociągu w ul. 

Wolności.

3 gmina 2604023 świętokrzyskie kielecki
Bodzentyn (gmina miejsko-

wiejska)
27 388,00 322 677,00 0,13 34,12

II INSTRUMENT: Opracowanie dokumentacji projektowej  budowy ciągu pieszo-

rowerowego w ciągu DW 751 na odcinku Dąbrowa Górna (gm. Bodzentyn) - Mirocice 

(gm. Nowa Słupia). Projekt jest realizowany wspólnie z gminą Pawłów i Nowa Słupia oraz 

woj.. Świętokrzyskim. Opracowana dokumentacja posłuży do wybudowania ciągu pieszo - 

rowerowego położonego za rowem DW 751, szer. 3,0 m co w konsekwencji zamknie 

tzw. Małą Pętlę Świętokrzyską, wyposażając drogi wojewódzkie zlokalizowane wokół Gór 

Świętokrzyskich w pasy dla rowerów, chodniki i nowe nawierzchnie jezdni.

4 gmina 2604012 świętokrzyskie kielecki Bieliny (gmina wiejska) 3 255 613,00 15 424 905,50 31,28 49,81

I INSTRUMENT: Budowa drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym, 

obustronnymi poboczami, oświetleniem i odwodnieniem w postaci rowów i zbiorników 

retencyjnych. W ramach stadionu sportowego w Bielinach  w zakresie infrastruktury 

lekkoatletycznej powstanie w pełni wyposażony obiekt lekkoatletyczny. 

5 gmina 2604012 świętokrzyskie kielecki Bieliny (gmina wiejska) 6 994,00 15 424 905,50 31,28 0,22

II INSTRUMENT: Budowa drogi gminnej wraz z ciągiem pieszo - rowerowym, 

obustronnymi poboczami, oświetleniem i odwodnieniem w postaci rowów i zbiorników 

retencyjnych. W ramach stadionu sportowego w Bielinach  w zakresie infrastruktury 

lekkoatletycznej powstanie w pełni wyposażony obiekt lekkoatletyczny.

6 gmina 2604133 świętokrzyskie kielecki
Nowa Słupia (gmina 

miejsko-wiejska)
4 000 000,00 9 800 000,00 16,00 41,00

I INSTRUMENT: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową dojazdowej w Starej 

Słupi. Zakres prac obejmuje budowę nowoczesnej oczyszczlni o wyd. 631m³/d w 

oparciu o najnowszą techn. Oczyszczania - MBR. Istniejąca oczyszczalnia 

hydrofitowa pracuje w oparciu o złoże gruntowo - roślinne z przepływem 

poziomym, przy wykorzystaniu hydrofitu wynurzonego jakimi jest trzcina 

pospolita.

7 gmina 2607062 świętokrzyskie ostrowiecki Waśniów (gmina wiejska) 1 930 000,00 2 994 715,50 9,27 64,45

I INSTRUMENT: Rewitalizacja przestrzeni turystycznej przy zbiorniku wodnym 

"Waśniów" zlokalizowanym na waśniowskich błoniach. W ramach zadania zostanie 

odmulony zbiornik wodny o powierzchni 3  ha, jego nadbrzeże zostanie umocnione, a 

dookoła zostanie wybudowany chodnik wraz z oświetleniem. Dodatkowo na obiekcie 

zostanie wybudowane molo, przy którym, na brzegu zostanie stworzona przestrzeń 

służąca rekreacji i odpoczynkowi (altany z ławkami i stołami). Całości dopełni budowa 

placu zabaw z zewnętrzna siłownią.

13 968 766,11 52 447 605,55

Środki finansowe dla gmin - wnioski rekomendowane przez Wojewodę na podstawie § 2  uchwały nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych  przez jednostki samorządu terytorialnego 

przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2021 r. poz. 26 ze zm.)
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