INWESTYCJE Z
ŚRODKÓW UNIJNYCH
W GMINIE SULĘCZYNO
lata 2015 – 2021

2015 rok
Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Węgorzyno
Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i atrakcyjności turystycznej gminy Sulęczyno.
W ramach projektu wykonano ciąg pieszo – rowerowy o długości 354 mb wraz z umocnieniem brzegu
jeziora Węgorzyno oraz trzy stanowiska – pomosty pływające dla wędkarzy i poszerzenie drogi
wojewódzkiej. Zbudowanie łowisk dla wędkarzy oraz przystosowania infrastruktury drogowej miało na
celu przyczynienia się do wzrostu zainteresowania wędkarstwem mieszkańców gminy jak i turystów
Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013”.

Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Węgorzyno

2015 rok
Budowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w miejscowości Sulęczyno I etap
W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dwie wiaty drewniane wyposażone w stoły i ławki,
dachy wiat pokryto gontem bitumicznym. Wzdłuż ciągu spacerowo – wypoczynkowego przygotowano
i wykonano trzy miejsca z ławkami dla spacerowiczów i koszami na śmieci. Elementy małej architektury
stanowią dwa podesty na kajaki oraz schody kamienne. Bardzo ważnym elementem zrealizowanego
zdania jest umocnienie brzegu rzeki Słupi na odcinku 60 mb walcami siatkowo – kamiennymi średnicy
40 cm.
Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach programu operacji - 4.1 „ Rozwój
obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów
zależnych od rybactwa

Przebudowa ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie I etap

2017 rok
Przebudowa ulicy Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów
w Sulęczynie
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
W ramach operacji wykonana została przebudowa ulic Leśnej, Swietojańskiej, Ks.
Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie na łącznym odcinku 960mb.
Zakres rzeczowy operacji obejmował: roboty drogowe, usunięcie kolizji elektroenergetycznych,
usunięcie kolizji teletechnicznych, muru oporowego, robót wykończeniowych oraz wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego ulic. Jednym z ważnych efektów przebudowy jest zmiana
utwardzenia nawierzchni z żwirowej na mineralno - bitumiczną (asfalt).

Przebudowa ulicy Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie

2017 rok

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii
Kaszubskiej
Gmina Sulęczyno w partnerstwie z Gmina Stężyca (LIDER), Gminą Chmielno oraz Gminą Linia zrealizowała projekt pn.:
„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej”
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2 Efektywność energetyczna –
wsparcie dotacyjne współfinansowane z EFRR. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej.
Na terenie gminy Sulęczyno projektem zostały objęte dwa budynki: szkoły podstawowej w Podjazach
oraz remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszewicach.
Projekt obejmował ocieplenie elewacji zewnętrznych, wymianę elementów stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę
pokrycia dachowego, wymianę instalacji grzewczych, montaż pomp ciepła.
Ponadto ze środków własnych gmina wykonała przebudowa budynku remizy OSP w Mściszewicach, która obejmowała
m.in. klatkę schodową, garaż, toalety, schody zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Wartość inwestycji: 240 tys. zł.

WARTOŚĆ ZADANIA: 1.570.161,95 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 779.049,16 zł , tj. 50,00%

Termomodernizacja budynku OSP Mściszewice i budynku szkoły podstawowej w Podjazach

2018 rok
Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakiem przez Pomorze
Gmina Sulęczyno w partnerstwie z gminami: Sierakowice, Parchowo, Kołczygłowy, Tuchomie, Czarna Dąbrówka oraz
z przedsiębiorcą „KAJAKI” Tomasz Rolbiecki z Soszycy realizuje projekt pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak
Górnej Słupi”, którego głównym celem jest poprawa atrakcyjności turystycznej szlaku kajakowego górnej Słupi.
Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów
dziedzictwa przyrodniczego. Uzyskał dofinansowanie na średnim poziomie 70,65%.
Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 4.671.572,65 zł, w tym gmina Sulęczyno - 1.035.765,04 zł.
W ramach w. wym. przedsięwzięcia Gmina Sulęczyno zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:
„Przystań kajakowa nad jeziorem Węgorzyno - Budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca
do wypoczynku i rekreacji na działkach nr 381, 3181/13, 3181/15 i 178/3 w obrębie Suleczyno”,
„Przystań kajakowa Centrum - Budowa pomostu, małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i
rekreacji na działkach nr 333, 279 i 294 w Sulęczynie”,
„Przenoska przed jeziorem Węgorzyno - Budowa małej architektury wraz z przygotowaniem miejsca do wypoczynku i
rekreacji na działkach nr 139/4, 139/91 w Żakowie”
Oznakowanie drogowe i wodne.
Ponadto w ramach przedsięwzięcia realizowana jest kampania promocyjna Pomorskich Szlaków Kajakowych.

WARTOŚĆ ZADANIA: 1.035.764,04 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 731.768,01 zł , tj. 70,65%

Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakiem przez Pomorze

2020 rok
Przebudowa drogi gminnej nr 166005G wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury
technicznej w miejscowości Żakowo
Inwestycja zrealizowana została w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020, podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w
oszczędzanie energii”, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.
W ramach operacji wykonana została przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żakowo
o długości 698 mb, poprzez jej utwardzenie kostką betonową i budowę kanalizacji deszczowej.
Zakres rzeczowy obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie terenu
inwestycji, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
elementy ulic.

Przebudowa drogi gminnej nr 166005G wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości Żakowo

2020 rok

Przebudowa ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie II etap
W ramach inwestycji przebudowano ciąg spacerowo – wypoczynkowy od ulicy Tartacznej w Sulęczynie,
przebiegając przez kładkę dla pieszych nad rzeką Słupią do ulicy Brzozowej łącząc się z drogą wojewódzką.
Przebudowa ciągu polegała na poprawie parametrów technicznych poprzez jej częściowe utwardzenie
nawierzchnią bitumiczną oraz z kostki betonowej. Wykonano elementy malej architektury – urządzenia
sportowe, ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i tematyczne, stojaki na rowery. Długość odcinka ciągu
spacerowo – wypoczynkowego wynosi ok. 530 m z dodatkowym zagospodarowaniem terenu przy drodze
wojewódzkiej na długości ok. 60 m (dz. nr ew. gr. 45).
Celem projektu jest propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego poprzez zachowanie oraz popularyzację dziedzictwa rybackiego charakterem obszaru LGR Kaszuby.

Przebudowa ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie II etap

2021
Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w miejscowości Sulęczyno
Celem operacji było utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Sulęczyno dostosowanego do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zadanie miało na celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na
obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie oraz popularyzację dziedzictwa rybackiego charakterem
obszaru LGR Kaszuby.
Zagospodarowanie terenu kąpieliska polegało na poprawie parametrów technicznych poprzez jej częściowe
utwardzenie nawierzchnią żwirową z częściowym wzmocnieniem elementami chodnikowymi i obrzeżem. Od strony
plaży ustawiono kosze gabionowych wypełnione materiałem kamiennym oraz ziemią organiczną z obsadzeniami,
częściowo obsadzone deskami w celu umożliwienia korzystania z nich jako siedziska. Zamontowano elementy malej
architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne i tematyczne, stojaki na rowery, lampy solarne, ławo stoły.
Długość ścieżki wynosi 138mb.

Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w miejscowości Sulęczyno

Zestawienie finansowe
Inwestycje zrealizowane i pozyskane dofinansowania z środków Unijnych (2015-2021)
Lp.

Nazwa zadania

Całkowita wartość
zadania

Pozyskane
dofinansowanie

% dofinansowania

1

Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżką
rowerową wzdłuż jeziora Węgorzyno

2

Budowa ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki
Słupii w miejscowości Sulęczyno I etap

232 027,36 zł

3

Przebudowa ulicy Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego
oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie

1 191 943,79 zł

756 049,00 zł

63,43

4

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

1 570 161,95 zł

779 049,16 zł

49,62

5

Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury
turystycznej – Kajakiem przez Pomorze

1 035 764,04 zł

731 768,01 zł

70,65

Przebudowa drogi gminnej nr 166005G wraz z niezbędnymi
6 urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowości
Żakowo

871 000,00 zł

485 000,00 zł

55,68

7

Przebudowa ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż
rzeki Słupii w Sulęczynie II etap

751 270,00 zł

190 193,01 zł

25,32

8

Zagospodarowanie terenu przy kąpielisku w miejscowości
Sulęczyno

118 799,99 zł

59 806,98 zł

50,34

6 861 800,63 zł

3 678 516,62 zł

53,61

Razem:

1 090 833,50 zł

558 801,36 zł

117 849,10 zł

51,23

50,79

