Budowa nowych i remonty istniejących dróg, ulic i chodników, powstają boiska, place zabaw, aktywizacja
mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego to tylko niektóre osiągnięcia, jakimi może pochwalić się
Rumia w ciągu ostatnich dwóch lat. Dodatkowo w ramach poszukiwania nowych źródeł ﬁnansowania, miasto
zaczęło skutecznie pozyskiwać fundusze unijne. Przekłada się to na poprawę komfortu życia w Rumi, a także
na wizerunek miasta.

Fundusze zewnętrze
DO TEJ PORY UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ ok. 37 000 000 zł
Lista najważniejszych projektów:
ź Termomodernizacja ZIT (głęboka modernizacja
energetyczna budynków) – 4 900 000 złotych
ź Rewitalizacja (osiedle na Zagórzu) – działania
inwestycyjne, renowacja oraz remont części
wspólnych budynków mieszkalnych oraz
kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni
publicznych (tereny zielone, altany, aleje, place
zabaw) – 9 550 000 złotych
ź Rewitalizacja (osiedle na Zagórzu) – działania
społeczne (aktywizacja społeczno – zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem) – 3 210 000
złotych
ź Węzły integracyjne (w tym tunel pod torami
kolejowymi w Rumi Janowie) – 12 960 000 złotych
ź Wielofunkcyjne boisko sportowe „SALOS” przy
ul. Bukowej – 1 000 000 złotych
ź „Schetynówka” ul. Rodziewiczówny - 1 000 056
złotych
ź Zielone wyspy (budowa dwóch parków
z infrastrukturą rekreacyjno-sportową) –
1 400 000 złotych
ź Działania edukacyjne, program „Pociąg do edukacji”,
z którego skorzysta 1200 uczniów oraz 226
nauczycieli - 2 533 420 złotych
ź Program „Umiem pływać”, z którego skorzystało
ok. 270 dzieci. Rok 2016 – 40 800 złotych, rok 2017 –
57 000 złotych
ź Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług –
96 275 złotych
ź Innowacyjny system zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi –
50 000 złotych
ź Modernizacji oświetlenia zewnętrznego –
3 000 000 złotych
ź „Schetynówka” ul. Bądkowskiego 641 311 złotych
ź „Schetynówka” ul. Pomorska/Gdańska – 794 577 złotych

Inwestycje
ź Węzeł Rumia Janowo i Rumia - przygotowywanie

dokumentacji
ź Remont ul. Rodziewiczówny, inwestycja obejmie również

ulice: Jaworskiego, Targową oraz Derdowskiego
ź Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Jana z Kolna,

ul. Piaskowej i w ul. Jagodowej
ź Oświetlenie uliczne: przy ul. Abrahama, ul. Kazimierskiej

oraz w trakcie realizacji - ul. Królowej Bony, wysięgniki
ul. Zawiszy Czarnego, łącznik ulic Kossaka i Grottgera,
fragmenty ulic Grottgera i Sędzickiego, ul. Kazimierza
Wielkiego, ul. Leszka Białego, ul. Jana Kazimierza,
ul. Źródlana - razem 60 szt. Lamp LED
ź Program utwardzania nawierzchni gruntowych płytami
YOMB - wydano ponad 1 500 000 zł (ok. 7,3 km
bieżących dróg, 43 ulice)
ź Wybudowano nowe chodniki: 4 645 metrów bieżących,
18 ulic za ponad 1 000 000 złotych
Budownictwo komunalne
ź W Rumi, po ponad 20 latach, wybudowane zostaną
mieszkania komunalne
ź W ciągu dwóch lat uzbierano 2 000 000 złotych na nowe
bloki
ź Gmina napisze wniosek o pożyczkę umarzalną w 35%
z programu Banku Gospodarstwa Krajowego
Tereny inwestycyjne
ź Przygotowanie terenów pod park przemysłowy,
co będzie skutkowało wpływem znacznie większej ilości
podatków do budżetu
ź Organizacja centrum obsługi inwestora

