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18,9 miliona złotych ma przeznaczyć Iława na wydatki inwestycyjne w 2022 roku - wynika z
projektu uchwały budżetowej dla naszego miasta na nowy rok.
Zapraszamy na przegląd wybranych - największych i najciekawszych - planowanych do
wykonania zadań.
TOP 5: NA CO NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW?
1. "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie", to projekt, na który planuje się
przeznaczyć najwyższe finansowanie ze wszystkich inwestycji zaplanowanych na 2022 rok. Mowa
jest m.in. o zakupie nowych autobusów, a całość pochłonie ponad 5,6 miliona złotych.
2. Kolejne pod względem wysokości zaplanowanych środków zadanie to "Budowa drogi od ronda
przy ulicy Piaskowej do terenów inwestycyjnych - w kierunku południowym, wraz z chodnikiem,
ścieżką rowerową oraz dojazdem do separatora i przepompowni - budowa ulicy Stalowej w
Iławie", planowane na 2022 rok wydatki na ten cel to ponad 1,5 miliona złotych.
3. Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Iławie - to kolejna z

największych inwestycji. W 2022 roku miasto planuje przeznaczyć na jej realizację 900 tysięcy
złotych.
4. W 2022 roku ma zostać ukończona budowa placu zabaw na ulicy Szeptyckiego. W budżecie na
przyszły rok zapisano na ten cel 850 tysięcy złotych.
5. Niewiele mniej, bo 820 tysięcy złotych, zapisano w projekcie uchwały budżetowej na
modernizację boiska Szkoły Podstawowej nr 4.
KTÓRE DROGI DO BUDOWY LUB MODERNIZACJI?
Tradycyjnie dużą grupę planowanych do realizacji zadań stanowią inwestycje drogowe. Które z ulic
doczekają się budowy, przebudowy, modernizacji? Podajemy poniżej.
Wśród zaplanowanych wydatków są środki na budowę ulic: Dobrawy (300 tys.), Łąkowej (100 tys.),
Działdowskiej (270 tys.), Podleśnej (300 tys.), Jagiełły (90 tys.), Lipowej (50 tys.), Gospodarskiej (350
tys.), Solskiego (13 tys.), Porzeczkowej (120 tys.), ul. Kościuszki - do PZD (100 tys.), Jasielskiej (40
tys.).
Inne wydatki z tej grupy:
- modernizacja nawierzchni parkingu przed Nenufarem na ulicy Sobieskiego (40 tys.);
- utwardzenie dróg dojazdowych między garażami na ulicy Smolki (30 tys.);
- budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kopernika do dworca PKP - skomunikowanie dworca
z centrum miasta (30 tys.);
- położenie nawierzchni dróg osiedlowych przy ul. Dąbrowskiego (200 tys.);
- budowa chodnika przy ulicy Brodnickiej (110 tys.);
- modernizacja ul. Sztumskiej (120 tys.);
- budowa dojazdu do budynków przy ul. Wiejskiej 4A, 4B, 4C, 6A, 6B i 6C (60 tys.);
- budowa chodnika przy ul. Królowej Jadwigi (55 tys.);
- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Ziemowita i Alei Jana Pawła II (180 tys.).
f
NA CMENTARZACH
Szereg inwestycji ma zostać zrealizowany na komunalnych nekropoliach. To rozbudowa układu
komunikacyjnego cmentarza na ulicy Ostródzkiej (300 tys.), rozbudowa cmentarza na ulicy
Piaskowej (240 tys.), budowa kolumbarium (170 tys.), budowa mogiły zbiorowej (40 tys.) i
modernizacja ogrodzenia cmentarza na ulicy Wyszyńskiego (20 tys.).
POZOSTAŁE - WYBRANE
Z innych inwestycji można wymienić następujące - planowane - zadania:
- modernizacja budynków komunalnych: 380 tys. zł;
- budowa szkoły przy ul. Ziemowita: 100 tys. zł;
- modernizacja ośrodka psychoedukacji na ulicy Chełmińskiej: 90 tys. zł;
- budowa żłobka przy ul. 1 Maja: 100 tys. zł;
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Zalewskiej: 70 tys. zł;
- budowa budynku administracyjno-socjalnego przy schronisku dla zwierząt w Iławie: 300 tys.
zł;
- doświetlenie przejść dla pieszych: 80 tys. zł;

- zakup i montaż 2 wiat autobusowych: 25 tys. zł;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Stare Miasto: 40 tys. zł;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej - fosa: 40 tys. zł;
- modernizacja targowiska miejskiego: 40 tys. zł;
- inwestycje realizowane w ramach Iławskiego Budżetu Obywatelskiego: 240 tys. zł;
- wykonanie monitoringu w okolicy przystanków i wiat autobusowych: 50 tys. zł;
- modernizacja ratusza: 350 tys. zł;
- budowa muzeum: 80 tys. zł;
- modernizacja amfiteatru miejskiego: 80 tys. zł;
- modernizacja basenu: 40 tys. zł;
- modernizacja stadionu: 150 tys. zł.
- oświetlenie świąteczne: 30 tys. zł.
f
Ponadto przygotowywana będzie termomodernizacja wielu należących do miasta budynków.
Powyższe założenia jeszcze nie zostały przyjęte przez Radę Miejską w Iławie, więc nie można
wykluczyć, że zajdą w nich zmiany. Przed przyjęciem propozycje inwestycyjne na pewno będą
przedmiotem debaty na forum iławskiego samorządu.
Red. kontakt@infoilawa.pl.
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