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Przedmiot i krótki opis inwestycji Rekomendacja Komisji

1 gmina 2209062 pomorskie malborski Miłoradz (gmina wiejska) 81 200,00 81 200,00

Wymiana głównego wodociągu zasilającego sołectwo Pogorzała Wieś i Kraśniewo. W ramach zadania ułożony 

zostanie w miejscu wodociągu PVC wybudowanego w roku 1970, nowy wodociąg PVC o średnicy 160 na odcinku 

o długości 525 mb wraz z wymianą 2 zasuw oraz hydrantu przeciwpożarowego. 81 200,00 zł

2 gmina 2201012 pomorskie bytowski Borzytuchom (gmina wiejska) 350 000,00 350 000,00

Planowana inwestycja przewiduje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

popegeerowskiej Dąbrówka, gm. Borzytuchom.
300 000,00 zł

3 gmina 2202052 pomorskie chojnicki Konarzyny (gmina wiejska) 640 700,00 640 700,00

Likwidacja/unieczynnienie sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych (769m) budowanej w 

latach 60-tych i wykonanie 769 m sieci wodociągowej z rur PCV, montaż 2 hydrantów podziemnych, wymiana 

armatury odcinającej – 22 zasuw przyłączeniowych wraz z przebudową przyłączy, wymiana 60 kpl. zestawów 

wodomierzowych, odtworzenie nawierzchni chodnika po wykonaniu robót, budowa punktu czerpania wody do 

celów p-poż do zewnętrznego gaszenia pożaru, dla jednostki osadniczej Żychce.
500 000,00 zł

4 gmina 2204072 pomorskie gdański Suchy Dąb (gmina wiejska) 290 913,00 290 913,00

Przedmiotem inwestycji jest wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny-Zameczek. Obecnie istniejąca 

sieć wodociągowa w ciągu ulicy Zamkowej zaopatruje w wodę budynki mieszkalne dawnego PGR-u, owa sieć 

została wykonana z rur azbestowych ułożonych w latach 1975-80 o wąskim przekroju powodując częste zaniki 

ciśnienia wody w okresie letnim. Te blisko półwieczne rury są już wyeksploatowanie toteż ulegają częstym 

awariom, a ze względu na użyty materiał (azbest) narażają zdrowie i życie mieszkańców. 200 000,00 zł

5 gmina 2215072 pomorskie wejherowski Luzino (gmina wiejska) 450 000,00 500 000,00

Budowa sieci wodociągowej w Wyszecinie i Dąbrówce.

300 000,00 zł

6 gmina 2204072 pomorskie gdański Suchy Dąb (gmina wiejska) 476 815,00 476 815,00

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku komunalnego w Koźlinach. W budynku zgodnie z 

decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest zakaz użytkowania instalacji grzewczych i kominów 

spalinowych, w związku z czym wymagana jest jego pilna modernizacja oraz przylegającej sieci wodociągowej.
300 000,00 zł

7 gmina 2203052 pomorskie człuchowski Koczała (gmina wiejska) 2 500 000,00 2 586 250,00

Inwestycja polega na przebudowie popegeerowskiej kotłowni osiedlowe w Koczale opalanej miałem węglowym 

w celu zmiany stosowanego paliwa na gaz ziemny skroplony LNG. Inwestycja pozwoli na kogeneracyjną 

produkcję energi cieplnej i elektrycznej. Kotłownia powstała w latach 70-tych ubiegłego wieku i obecnie zasila 22 

budynki mieszkalne wielorodzinne oraz b.u.p.: gminną szkołę i przedszkole, klub Senior+, bibliotekę publiczną, 

ośrodek pomocy społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, ośrodek zdrowia, aptekę, ośrodek kultury i remizę 

strażacką oraz zakłady usługowe.

900 000,00 zł

8 gmina 2203023 pomorskie człuchowski Czarne (gmina miejsko-wiejska) 1 109 031,00 1 109 031,00

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina 

Czarne polegająca na wykonaniu: - Termomodernizacja ścian zewnętrznych - 2.546, m2, - Termomodernizacja 

stropodachów - 718,32 m2, - Wymiana pokryć dachowych - 37,46 m2, - Remont balkonów - 106,56 m2, - 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08 m2. 800 000,00 zł

9 gmina 2201042 pomorskie bytowski Kołczygłowy (gmina wiejska) 675 000,00 750 000,00

Inwestycja polega na budowie centrum produktu lokalnego i integracji społecznej w miejscowości Łubno, obręb 

geodezyjny Łobzowo. W ramach przedsięwzięcia planuje się wybudowanie obiektu o charakterze świetlicy 

wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu na małe targowisko umożliwiające udostępnienie produktów 

lokalnych i wykonaniem wewnętrznej drogi dojazdowej. W ramach zadania powstanie społeczne 

ogólnodostępne centrum różnorodnych form aktywności dla rozwoju życia społecznego i kulturalnego 

mieszkańców Łubna i okolic.

500 000,00 zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, 

w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej



10 gmina 2205052 pomorskie kartuski Somonino (gmina wiejska) 296 130,00 296 130,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy z modułu 5 kontenerów o łącznej powierzchni 75m2, w wyniku 

której powstanie pomieszczenie wiatrołapu, sali z aneksem kuchennym, WC i gospodarcze wraz z wykonaniem 

niezbędnych przyłączy (prąd, woda, kanalizacja), wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu (stopy pod 

kontenery, chodnik, miejsca parkingowe, krawężniki, obrzeża, trawniki). 
200 000,00 zł

11 gmina 2202052 pomorskie chojnicki Konarzyny (gmina wiejska) 119 000,00 119 000,00

Remont świetlicy wiejskiej w Żychcach z adaptacją pomieszczenia gospodarczego i montażem instalacji OZE. Sala 

świetlicowa wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym będzie służyć mieszkańcom wsi Żychce do organizowania 

czasu wolnego tzn. przede wszystkim do celów kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
119 000,00 zł

12 gmina 2203072 pomorskie człuchowski Rzeczenica (gmina wiejska) 684 000,00 760 000,00

Przedmiotem operacji jest budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu w Gockowie. Zakres prac 

obejmuje: budowę świetlicy o pow. Około 100 m2, budowę ogrodzenia, wykonanie 10 miejsc parkingowych, 

utwardzenie terenu z kostki betonowej o pow. Ok. 100 m2, budowa urządzeń małej architektury tj. elementy 

placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ławki, pojemniki na odpady, stojak na rowery, 2 wiaty wypoczynkowe o pow. 

Do 35 m2 każda wraz z utwardzeniem podłoża z kostki betonowej.
500 000,00 zł

13 gmina 2206062 pomorskie kościerski Lipusz (gmina wiejska) 850 000,00 1 045 500,00

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa remizy OSP w Lipuszu na potrzeby OSP Lipusz, Koła Gospodyń Wiejskich, 

Klubu seniora, harcerzy i lokalnych stowarzyszeń. Zaadoptowane zostana pomieszczenia nad remizą. Utworzone 

zostanie zaplecze sanitarno-socjalne, sala do szkoleń i spotkań, sala do poprawy kondycji fizycznej, 

pomieszczenie dla drużyny harcerskiej. Kompleksowa adaptacja obejmuje: przebudowę pomieszczeń, 

docieplenie wraz z ogrzewaniempompą ciepła współpracującą z instalacją fotowoltaiczną, wyposażenie 

pomieszczeń.

600 000,00 zł

14 gmina 2207052 pomorskie kwidzyński Ryjewo (gmina wiejska) 343 200,00 343 200,00

Przebudowa dróg gminnych we wsiWatkowice Małe. Inwestycja zakłada wykonanie nawierzchnię  z płyt Yomba 

na gminnych drogach gruntowych. Prace będą polegały na wykonaniu korytowania, podbudowy, ułożenia płyt 

oraz wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego. Zakres zakłada przebudowę 880 mb dróg o powierzchni 2640 m2 

z płyt Yomba. 300 000,00 zł

15 gmina 2212072 pomorskie słupski Potęgowo (gmina wiejska) 476 000,00 680 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa parterowego budynku świetlicy w popegeerowskiej miejscowości 

Głuszynoo powierzchni zabudowy 150,94 m2 wraz z wyposażeniem obiektu między innymi w meble i niezbędny 

sprzęt oraz zagospodarowaniem wokół budynku w miejsca parkingowe, lampy led oraz teren utwardzony kostką 

brukową i teren zielony.
476 000,00 zł

16 gmina 2208042 pomorskie lęborski
Nowa Wieś Lęborska (gmina 

wiejska)
91 000,00 130 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 122016G w granicach pasa drogowego na odcinku Garczegorze-Obliwice o 

długości 230 m prowadzącej do zabudowy wielorodzinnej i terenu rekreacyjnego. Inwestycja zakłada: zebranie i 

profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej (130 m), demontaż istniejących płyt betonowych (100 m) i 

uzupełnienie kruszywem, wykonanie utwardzenia, wzmocnienie poboczy, ułożenie nowej nawierzchni 

asfaltowej o szerokości 4 m.
91 000,00 zł

17 gmina 2208042 pomorskie lęborski
Nowa Wieś Lęborska (gmina 

wiejska)
84 000,00 120 000,00

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Małoszyce o długości 300 m prowadzącej do zabudowy 

wielorodzinnej wraz z utwardzeniem nawierzchni. Inwestycja zakłada: zebranie i profilowanie istniejącej 

nawierzchni gruntowej, wykonanie utwardzenia za pomocą płyt betonowych typu YOMB na pow. 1200 m2 (szer. 

4 m) wraz z podbudową drogi z kruszywa naturalnego i wzmocnieniem poboczy w granicach działek nr 40 i 41/1, 

obr. Małoszyce.
84 000,00 zł

18 gmina 2209062 pomorskie malborski Miłoradz (gmina wiejska) 577 000,00 577 000,00

Przebudowa drogi osiedlowej (ciągu pieszo-jezdnego) w Miłoradzu przy ul. Osiedlowej 1, 3, 5 i 8 (bloki 

mieszkalne byłego PGR). Przebudowa obejmuje 3 odcinki o łącznej długości 245 mb, w ramach której wykonana 

zostanie nowa nawierzchnia (z kostki brukowej betonowej) jezdni, chodników wraz z wyznaczeniem miejsc 

parkingowych wzdłuż jezdni w pasie drogi. Wykonana zostanie również regulacja istniejących studzienek. 400 000,00 zł

19 gmina 2201042 pomorskie bytowski Kołczygłowy (gmina wiejska) 540 000,00 600 000,00

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu w miejscowości Gałąźnia Wielka na strefy aktywności społecznej 

z podziałem na: Strefę Integracji, Strefę Wypoczynku oraz Strefa Rekreacji. W elementy małej architektury 

publicznej zagospodarowane zostaną teren wokół stawu w centrum miejscowości i obszar parku folwarcznego. 

Inwestycja ma na celu stworzenie ogólnodostępnych i przyjaznych miejsc przeznaczonych zarówno do 

aktywnego jak i biernego odpoczynku oraz spotkań i integracji mieszkańców bez podziałów wiekowych czy ze 

względu na sprawność ruchową.

400 000,00 zł



20 gmina 2204082 pomorskie gdański Trąbki Wielkie (gmina wiejska) 420 000,00 420 000,00

Gmina Trąbki Wielkie położona jest w południowo-zachodniej części Powiatu Gdańskiego i tworzy ją 25 wsi 

sołeckich. Ponad 60% obszaru gminy stanowią wsie, w których przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały państwowe 

przedsiębiorstwa gospodarki rolnej: PGR-y (Sobowidz, Gołębiewo Średnie, Łaguszewo,  Domachowo, Pawłowo, 

Czerniec, Zaskoczyn), SKR-y (Trąbki Wielkie), Spółdzielnie Rolnicze (Kłodawa, Trąbki Wielkie), GS w Sobowidzu. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg wewnętrznych w Gołębiewie Średnim o dł. 820 m. Wieś 

Gołębiewo Średnie zamieszkuje 302 mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2020r.). Jest to wieś popegeerowska 

położona w południowej części gminy Trąbki Wielkie. Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowało tu Państwowe 

Gospodarstwo Rolne, które upadło na początku lat 90-tych. Drogi wewnętrzne w większości mają nawierzchnię 

szutrową, przez to wymagają częstych i regularnych zabiegów związanych z ich utrzymaniem. W okresie letnim 

generują kurz, co jest uciążliwe dla mieszkańców, brak jest odwodnienia i odpowiedniego oznakowania drogi. W 

wyniku realizacji inwestycji powstanie droga o nawierzchni utwardzonej, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

zarówno pieszych jak i kierowców. Zadanie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost 

atrakcyjności gminy dla mieszkańców, turystów oraz potencjalnych inwestorów. Opis inwestycji: projekt 

przewiduje wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych o dł. 820 mb: w tym położenie nawierzchni drogi z 

kostki brukowej o długości ok. 200 mb (ok. 600 m2) oraz nawierzchni z płyt Yomb o długości ok. 620 mb (ok. 2700 

m2). Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na poprawę połączeń 

drogowych z drogami gminnymi, powiatowymi i drogą wojewódzką nr 222 Gdańsk-Starogard Gdański. 

300 000,00 zł

21 gmina 2203062 pomorskie człuchowski Przechlewo (gmina wiejska) 1 400 000,00 1 400 000,00

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Miroszewo. Inwestycja obejmie zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

tłocznej, przebudowę sieci wodociągowej azbestowo cementowej na sieć PE DN 110 oraz modernizację stacji 

uzdatniania wody.   900 000,00 zł

22 gmina 2212092 pomorskie słupski Smołdzino (gmina wiejska) 1 190 000,00 1 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest: „Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem 

Stacji Uzdatniania Wody”. Zakres projektu obejmuje poprawę stanu technicznego budynku hydroforni wraz z 

wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni oraz wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w celu 

osiągnięcia wysokiego poziomu oczyszczania wody, spełniające aktualnie obowiązujące normy jakościowe. 500 000,00 zł

23 gmina 2205032 pomorskie kartuski Przodkowo (gmina wiejska) 500 000,00 500 000,00

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu budynku Remizy OSP 

w Tokarach. W ramach zadania planuje się rozbudować istniejący obiekt remizy o dodatkowe pomieszczenie o 

powierzchni 91 m2 wraz z wykonaniem przejścia pomiędzy nowo wybudowaną częścią i częścią istniejącą 

obiektu wraz z wykonaniem instalacji wod.-kan., elektrycznej. W ramach zadania planuje się również wymianę 

źródła ciepła z opalanego w całości kominkiem na ogrzewanie gazowe i zagospodarowanie placu przed 

budynkiem z urządzeniem placu zabaw.
400 000,00 zł

24 gmina 2211062 pomorskie pucki Krokowa (gmina wiejska) 180 000,00 190 000,00

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie drogi gminnej, przekazanej niegdyś przez ANR na mienie gminy 

Krokowa, położonej w miejscowości Świecino, wsi w której kiedyś funkcjonowało zlikwidowane PGR. W ramach 

zadania, na odcinku o długości około 430 mb i szerokości 4 m, ułożone zostaną płyty typu YOMB.

180 000,00 zł

25 gmina 2209032 pomorskie malborski Lichnowy (gmina wiejska) 704 645,00 704 645,00

Przebudowa budynku OSP w miejscowości Lisewo Malborskie. Projekt polegać będzie na podniesieniu wysokości 

ścian budynku w celu możliwości wjazdu do remizy wozem strażackim. Jednocześnie dokonana zostanie 

termomodernizacja budynku, utwardzenie dojazdu oraz prace budowlane wewnątrz budynku. Zamontowane 

zostanie nowy system ogrzewania oraz ogniwa fotowoltaiczne na dachu budynku. W ramach zadania zostanie 

zamontowany również system detekcji gazu.
500 000,00 zł

26 gmina 2216032 pomorskie sztumski Stary Dzierzgoń (gmina wiejska) 2 500 000,00 2 500 000,00

MOdernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków wraz z 

infrastrukturą w miejscowości Lubochowo. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa jak i zapewnienie 

skutecznych dostaw wody pitnej mieszkańcom o parametrach spełniających wymagane normy, zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód poprzez wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe w 

gospodarstwach domowych i małych zakładach usługowych w związku z budową oczyszczalni ścieków wraz z 

kanalizacją. Dostawą bezpiecznej wody pitnej objętych zostanie 200 mieszkańców miejscowości Lubochowa i 

126 mieszkańców miejscowości Pudłowiec. Budową sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków wraz z 

infrastrukturą w miejscowości Lubochowo objętych zostanie 200 mieszkańców.

900 000,00 zł



27 gmina 2215072 pomorskie wejherowski Luzino (gmina wiejska) 834 000,00 834 000,00

Inwestycja polega na wykonaniu przebudowy istniejącej nawierzchni ul. Smażyńskiej w Wyszecinie poprzez 

wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego i ułożenie płyt betonowych typu JOMB na odcinku o dł. 1,0 km i 

szer. 4 m wraz z wykonaniem wysokościowej regulacji przyległych zjazdów i przyległego terenu poprzez ułożenie 

mieszanki z kruszywa. 500 000,00 zł

28 gmina 2211062 pomorskie pucki Krokowa (gmina wiejska) 120 000,00 130 000,00

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie obiektu pełniącego funkcję kultury fizycznej (placu zabaw) w 

miejscowości, w której kiedyś funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Gospodarstwo Rolne - Żarnowiec. Obiekt 

powstanie przy budynku Szkoły Podstawowej w Żarnowcu. W ramach zadania zostaną wykonane prace 

polegające na niwelacji terenu, ogrodzeniu i monitoringu miejsca, zakupie, dostawie i montażu elementów placu 

zabaw oraz sadzeniu roślinności niskiej i ozdobnej.
120 000,00 zł

29 gmina 2206072 pomorskie kościerski Nowa Karczma (gmina wiejska) 950 000,00 989 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej remizy strażackiej w miejscowości Grabowo Kościerskie. W obiekcie 

zlokalizowane zostaną boksy z dwoma wjazdami dla pojazdów pożarniczych. Utworzone zostanie zaplecze 

socjalne z węzłem sanitarnym dla druhów. Zagospodarowana zostanie również działka z jej wygrodzeniem, 

utwardzeniem dojazdu  i budową wyjazdu na drogę publiczną. Będzie to obiekt o konstrukcji murowanej z 

dachem dwuspadowym, zlokalizowany przy największym osiedlu mieszkaniowym, po byłym PGR.
600 000,00 zł

30 gmina 2203072 pomorskie człuchowski Rzeczenica (gmina wiejska) 1 620 000,00 1 800 000,00

Inwestycja o nazwie „Przebudowa stacji uzdatniania wody” polega na przebudowie stacji uzdatniania wody na 

terenie istniejącego ujęcia wody w miejscowości Brzezie wraz z budową nowej studni głębinowej SW2. 

Przedmiotowa SUW dostarcza wodę dla mieszkańców wsi Pieniężnica i Brzezie. W ramach zadania zlikwidowana 

zostanie zamknięta stacja uzdatniania wody w miejscowości Pieniężnica, w której stwierdzono zawartość w 

warstwie wodonośnej arsenu.
900 000,00 zł

31 gmina 2210042 pomorskie nowodworski Stegna (gmina wiejska) 400 000,00 400 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej  do budynku wielorodzinnego i połączenie do 

istniejącego budynku tartaku (w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego) w miejscowości Jantar – Leśniczówka. 

Budowa wodociągu  jest niezbędna, aby zaistniała  możliwość dostarczania wody o odpowiednich parametrach 

jakościowych do budynku, tartaku oraz możliwość zaopatrzenia w wodę istniejących działek. Długość sieci  ok. 2 

000 m, dn 110. Budowa metodą wykopu otwartego.
300 000,00 zł

32 gmina 2212092 pomorskie słupski Smołdzino (gmina wiejska) 1 790 000,00 1 800 000,00

Przedmiotem inwestycji jest: „Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo”. Celem 

inwestycji jest poprawa stanu technicznego budynku, wymiana elementów technicznych odpowiedzialnych za 

proces doprowadzenia wody do wymaganego stanu czystości oraz cel nadrzędny: zmniejszenie awaryjności stacji 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostarczania wody. Wskazane zadanie w znacznym stopniu poprawi 

niezawodność dostaw wody dla mieszkańców Gminy Smołdzino. 
600 000,00 zł

33 gmina 2203023 pomorskie człuchowski Czarne (gmina miejsko-wiejska) 3 365 054,00 3 365 054,00

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, 

Gmina Czarne polegająca na wykonaniu: - Termomodernizacja ścian zewnętrznych - 8.344,98 m2, - 

Termomodernizacja stropodachów - 4.587,28 m2, - Wymiana pokryć dachowych - 442,00 m2, - Remont 

balkonów - 342,00 m2, - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60 m2. 900 000,00 zł

34 gmina 2209073 pomorskie malborski
Nowy Staw (gmina miejsko-

wiejska)
990 000,00 1 660 500,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlico-remizy wiejskiej w miejscowości Myszewo w gminie Nowy Staw. 

Obiekt będzie służył mieszkańcom wsi jako miejsce integracji, aktywizacji i organizacji wydarzeń kulturalno-

edukacyjnych.  Ponadto znacznie zwiększy poczucie bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, życia i mienia 

mieszkańców wsi. O inwestycję zabiegali mieszkańcy od wielu lat. Inwestycja będzie polegała na budowie 

wysoko energooszczędnego obiektu świetlico-remizy o wym. ok. 25 m X 12 m z parkingiem. W budynku zostaną 

zastosowane rozwiązania energooszczędne typu: pompa ciepła, fotowoltaika, wentylacja mechaniczna z 

odzyskiem ciepła. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdą się 

pomieszczenia dla OSP Myszewo, jednostki z tradycją (rok założenia 1948). Efektem inwestycji będzie 

nowoczesny obiekt stanowiący centrum integracji i organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Powstanie 

miejsce do przeprowadzania zorganizowanych inicjatyw lokalnych, spotkań i zebrań mieszkańców wsi.  

Inwestycja będzie miała również wpływ na podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców wsi 

Myszewo oraz okolicznych sołectw.

600 000,00 zł



35 gmina 2203062 pomorskie człuchowski Przechlewo (gmina wiejska) 2 200 000,00 2 200 000,00

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Przechlewo. Inwestycja obejmie zakresem 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 

deszczowej przy ulicy Człuchowskiej i Polnej. Wybudowana zostanie przepompownia ścieków. Przebudowany 

zostanie także odcinek sieci deszczowej przy ulicy Słonecznej, a renowacji poddane będą odcinki sieci kanalizacji 

grawitacyjnej. Inwestycja ma na celu poprawę warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych mieszkańców. 900 000,00 zł

36 gmina 2204062 pomorskie gdański Pszczółki (gmina wiejska) 792 000,00 990 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowite. Zadanie obejmuje budowę nowego obiektu o powierzchni 

około 100 m2, w centrum miejscowości Ostrowite wraz z zapewnieniem podstawowego wyposażenia obiektu w 

stoły i krzesła oraz wyposażenie kuchni. Zadanie obejmuje też wykonanie przyłączy energetycznych, wodno-

kanalizacyjnych i gazowych oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. 500 000,00 zł

37 gmina 2208032 pomorskie lęborski Cewice (gmina wiejska) 1 200 000,00 1 200 000,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Oskowie jako miejsca spotkań i organizacji imprez integrujących lokalną 

społeczność. Będzie to budynek parterowy, niepodpiwniczony, na rzucie prostokąta o wymiarach 18x10 m, 

przystosowany pod kątek dostępu dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdować się będzie 

pomieszczenie na świetlicę, kuchnia, szatnia, kotłownia, sanitariat męski oraz damski i dla niepełnosprawnych. 

Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej wspomagane będzie z odnawialnych źródeł energii. 500 000,00 zł

38 gmina 2210023 pomorskie nowodworski
Nowy Dwór Gdański (gmina 

miejsko-wiejska)
580 000,00 580 000,00

Inwestycja obejmuje budowę świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 152 m2 w miejscowości Kmiecin w 

Gminie Nowy Dwór Gdański, położnej na działkach nr 211/1.  Zakres inwestycji: 1. budowa budynku, 2. 

wykonanie przyłącze wod.-kan., 3. wykonanie tarasów i utwardzeń, 4. wykonanie miejsc parkingowych, w tym 

miejsca przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia przewidziane w świetlicy: wiatrołap, sala 

z aneksem kuchennym, łazienki (w tym łazienka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia 

gospodarcze, komunikacja.  W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych, nadzoru 

inwestorskiego oraz tablicy informacyjno-promocyjnej.

400 000,00 zł

39 gmina 2202052 pomorskie chojnicki Konarzyny (gmina wiejska) 410 057,00 410 057,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żychce oraz oświetlenia ścieżki rowerowej do miejscowości 

Żychckie Osady. Celem jest poprawa bezpieczeństwa i wizerunku wsi.

300 000,00 zł

40 gmina 2212022 pomorskie słupski Damnica (gmina wiejska) 1 100 000,00 1 200 000,00

Utworzenie Świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka.  Planuje się budowę budynku w którym zostanie 

zlokalizowany punkt biblioteczny oraz tzw. świetlica. Obiekt będzie składał się z sali spotkań, części bibliotecznej 

(czytelni), zaplecza gospodarczego, kuchennego, toalet, kotłowni. W ramach zadania planuje się zakup 

wyposażenie sal i pomieszczeń zaplecza. W tej części gminy brak jest jakiegokolwiek miejsca spotkań typu 

świetlica od czasu  likwidacji PGRu. Obiekt będzie wizytówką wsi, w której odbywają się tzw. Pokopki czyli 

powiatowe święto ziemniaka, na której goszczą przedstawiciele władz samorządowych i rządowych.
800 000,00 zł

41 gmina 2201023 pomorskie bytowski Bytów (gmina miejsko-wiejska) 2 055 000,00 2 740 000,00

Przedmiotem inwestrycji jest bydowa, przebudowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem korpusu drogi. W 

miejscowości Pomysk Wielki, gm Bytów, powiat bytowski, funkcjonowały zlikwidowane PGR, zmodernizowana 

zostanie infrastruktura drogowa zapewniająca bezpieczeństwo mieszkańcom. Mieszkańcy tych obszarów byli i są 

szczególnie narażeni na wykluczenie, wynikające z naturalnej izolacji przestrzennej tych obszarów. Wieloletni 

brak odpowiedniej interwencji pogłębił degradację ekonomiczną tych obszarów.
800 000,00 zł

42 gmina 2201063 pomorskie bytowski Miastko (gmina miejsko-wiejska) 234 000,00 234 000,00

Przedmiotem inwestycji  jest przebudowa odcinka drogi gminnej lokalnej  nr 193060G w miejscowości Dretyń na 

działkach nr 68, 115, obręb Dretyń – odcinek 109 mb (do cmentarza). W ramach przedsięwzięcia zaplanowano 

wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu, przebudowanie 

chodnika oraz zagospodarowanie terenów zielonych. 200 000,00 zł

43 gmina 2202032 pomorskie chojnicki Chojnice (gmina wiejska) 459 000,00 540 000,00

Poprawa powiązań komunikacyjnych i bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę drogi z chodnikiem przy 

osiedlu Jedność w Silnie oraz budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez drogę wojew. nr 240 

wraz z oświetleniem. Droga otrzyma nawierzchnię z kostki betonowej. Długość drogi - 210 m, szerokość - 5 m. 

Szerokość chodnika - 2m. Realizacja proj. pozwoli na zdecydowaną poprawę standardów tech. drogi oraz w 

znacznym stopniu poprawi bezpiecz. niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych.
300 000,00 zł



44 gmina 2203043 pomorskie człuchowski Debrzno (gmina miejsko-wiejska) 900 000,00 900 000,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącej nawierzchni drogowej w miejscowości Słupia o długości 

750 m. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej wraz z utwardzeniem pobocza z 

dwóch stron o szerokości 1,0 m z kruszywa. Wykonane zostaną również zjazdy z kruszywa  do poszczególnych 

działek. 600 000,00 zł

45 gmina 2212042 pomorskie słupski Główczyce (gmina wiejska) 2 580 000,00 2 622 728,49

Aktywizacja i rozwój po PGRowskiej wsi Główczyce poprzez przebudowę dróg gminnych na osiedlu wraz z 

oświetleniem, kanalizacją deszczową i sanitarną, przyłączami wodociągowymi: Główczyce - ul.: Lipowa, Klonowa, 

Świerkowa, Brzozowa - dz. 556/4, 71, 103/3-4, 599, 79/7, 65/3, 613, 603. Docelowy efekt - poprawa estetyki 

okolicy i warunków życia i pracy, wznowienie działalności ośrodka zdrowia i odmrożenie działalności 

gospodarczej.
900 000,00 zł

46 gmina 2201092 pomorskie bytowski Trzebielino (gmina wiejska) 1 900 000,00 2 000 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino – Zielin wraz z dostosowaniem oczyszczalni w Zielinie do 

przetwarzania zwiększonej ilości ścieków.
900 000,00 zł

47 gmina 2203032 pomorskie człuchowski Człuchów (gmina wiejska) 1 080 000,00 1 200 000,00

Projekt pn. „Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Gębarzewo” ma na celu zmodernizowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie po byłych PGR-ach 

położonych w Gminie Człuchów. W wyniku inwestycji zostanie wybudowane 1950 m kanalizacji sanitarnej. 

Niniejsza miejscowości jest ostatnią po byłych PGR-ach z brakiem dostępu do sieci kanalizacyjnej.
800 000,00 zł

48 gmina 2204022 pomorskie gdański Cedry Wielkie (gmina wiejska) 3 000 000,00 3 000 000,00

Inwestycja stanowi I etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Serowej, na terenie 

byłego :PGR Serowo", położonego w obrębach geodezyjnych Kiezmark i Leszkowy w Gminie Cedry Wielkie 

(zgodnie z TERYT - część miejscowości Kiezmark, dawne "PGR Serowo"). Sieć będzie wyposażona w 

przepompownie ścieków i połączona do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków wraz z włączeniem do 

funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich.
900 000,00 zł

49 gmina 2208042 pomorskie lęborski
Nowa Wieś Lęborska (gmina 

wiejska)
1 396 970,00 1 995 672,00

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i włączeniem do oczyszczalni istniejącej sieci kan. san. w 

Niebędzinie. Inw. polega na: rozbiórce osadnika Imhoffa i dawnego zb. ppoż., budowie ciągu technologicznego 

oczyszczalni (osadników OW i OWT, reaktorów: RB i studni SI i SPK), instalacji: konstrukcji oporowych, zbiornika 

do awaryjnego magazynowania ścieków, rurociągów kan. san. grawit. i deszczowej PCV oraz rur. wodociągowych 

i hydrantu, zasilania i oświetlenia, dostosowania obiektu do obsługi.
900 000,00 zł

50 gmina 2212022 pomorskie słupski Damnica (gmina wiejska) 1 000 000,00 1 100 000,00

Zaprojektowanie i budowa drogi wraz z chodnikiem i parkingami w m. Domaradz.  Droga o długości około 550m i 

szerokości 4,5m będzie  bezpośrednio łączyła drogę krajową DK6 z centrum miejscowości. Droga ta prowadzi 

bezpośrednio doj placówki Klub Senior+  oraz kościoła.  Na całej długości planuje się poszerzenie jezdni, budowę 

chodników, a przy Klubie Senior+ i kościele miejsca postojowe. Nawierzchnia drogi będzie asfaltowa. Obecnie 

droga ta  jest bardzo wąska i w bardzo złym stanie,  mocno zniszczona, liczne ubytki,  woda stoi na jezdni. 800 000,00 zł

51 gmina 2212102 pomorskie słupski Ustka (gmina wiejska) 858 165,85 858 165,85

Rozbudowa istniejącego obiektu remizy OSP w Zaleskich. Aktualnie budynek nie spełnia norm higieniczno-

sanitarnych. Palnowana jest również przebudowa istniejących instalacji i urządzeń. Wykonana zostanie 

kotłownia olejowa wraz z murowanym kominem. Pomieszczenie garażowe zostanie powiększone tak, aby 

zmieścić dwa wozy strażackie z zapleczem magazynowym. 600 000,00 zł

52 gmina 2214043 pomorskie tczewski Pelplin (gmina miejsko-wiejska) 1 500 000,00 1 500 000,00

Na terenie dawnego PGRu istnieją domy jedno i wielorodzinne wykupione przez byłych pracowników. Działała 

tam lokalna sieć kan. Włączona do zbiornika Imhoff, teraz sieć jest zdegradowana, a zbiornik nieczynny. Zadanie 

polega na zaprojektowaniu oraz wybudowaniu kan. San. Grawitacyjno – tłocznej łączącej Janiszewo i Janiszewko 

wraz z odprowadzeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Sieć grawitacyjna (przek. 200-315-1.800 mb), sieć 

tłoczona (przek. 100-1.400 mb), przyłącza 65 szt. (przek. 160), przepompownia 2 szt.
900 000,00 zł

53 gmina 2203032 pomorskie człuchowski Człuchów (gmina wiejska) 612 000,00 680 000,00

Projekt zakłada budowę zaplecza rekreacyjnego pełniącego funkcję świetlicy we wsi Kiełpin wraz z 

zagospodarowaniem terenu. Budynek o powierzchni użytkowej 107m2 zostanie dostosowanej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. W zakres realizacji inwestycji wchodzi m.in. budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaż 

pompy ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u. Budynek będzie służył mieszkańcom wsi Kiełpin i 

Kiełpinek. Nadmieniamy, że na terenie Gminy Człuchów są to ostatnie dwie miejscowości tworzące sołectwo, 

które nie posiadają świetlicy wiejskiej.

500 000,00 zł



54 gmina 2212062 pomorskie słupski Kobylnica (gmina wiejska) 4 000 000,00 5 000 000,00

Inwestycja zakłada podniesienie atrakcyjności popepeerowskiej wsi Sycewice poprzez rewitalizację przestrzeni 

publicz. zakładajacej przebudowę układu drogowego (ulic Poprzecznej, Pocztowej, Pogodnej, Za Stawem, 

Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej) wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (kanalizacji deszczowej) i 

znajdującej się w pasie drogowym sieci wodociągowej. Przedmiotem wniosku jest jedna inwestycja stanowiąca 

kompleksowe rozwiązanie, skutkujące trwałymi zmianami tej popegeerowskiej wsi.
900 000,00 zł

55 gmina 2211062 pomorskie pucki Krokowa (gmina wiejska) 180 000,00 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję edukacyjną w 

miejscowości, w której kiedyś funkcjonowało zlikwidowane PGR: Wierzchucino. W ramach zadania zostaną 

wykonane prace polegające na zaadoptowaniu części byłego Gimnazjum w Wierzchucinie na potrzeby filli 

biblioteki gminnej. W ramach inwestycji przewiduje się prace ogólnobudowlane, branżowe, wykończeniowe, a 

także zakup pierwszego wyposażenia.
180 000,00 zł

56 gmina 2212053 pomorskie słupski Kępice (gmina miejsko-wiejska) 1 650 000,00 1 700 000,00

PGR – Przyjazna Gminna Remiza. Przebudowa i wyposażenie budynku OSP w Biesowicach (OSP w KSRG) 

wybudowanego w 1926 r., przejętego w 1995 r. od Skarbu Państwa (były budynek PGR), w tym: wymiana 

pokrycia dachowego (rakotwórczy azbest), termomodernizacja, wymiana instalacji elektr., wodno – kanalizac., 

grzewczej, wentylacyjnej, wymiana źródła ciepła na ekologiczne. To także stworzenia zaplecza sanitarnego dla 

strażaków, miejsc regeneracji, sali szkoleniowej z salą pamięci oraz stworzenie miejsc parkingowych. Inwestycja 

polega na dostosowaniu do obowiązujących przepisów BHP, p.poż., higieniczno-sanit.
900 000,00 zł

57 gmina 2212053 pomorskie słupski Kępice (gmina miejsko-wiejska) 1 550 000,00 1 600 000,00

Przebudowa i wyposażenie budynku w m. Warcino (do niedawna należącego do Parafii Kępice – nieużytkowany 

od ok. 10 lat, przejęty przez gm. Kępice na prośbę Biskupa) i stworzenie miejsca służącego terapii oraz integracji 

społ. lokalnej w tym świetlicy wiejskiej, salki gimnastycznej oraz gabinetów terapii. Etap I inwestycji-opracowanie 

dokumentacji projektowej, etap II-przebudowa budynku, jego adaptacja i wyposażenie. Warcino jest jedną z 

wielu m. na terenie gm. Kępice, w której funkcjonowało PGR. Inwestycja w pełni odp. na potrzeby 

mieszkańców(zebrania sołeckie, konsultacje społ.). 

900 000,00 zł

58 gmina 2202032 pomorskie chojnicki Chojnice (gmina wiejska) 255 000,00 300 000,00

Rewitalizacja terenu w Nowym Ostrowitem - zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na park (m.in. 

nasadzenia roślin, wiata z przyłącz. energ.) wraz z budową zatoki autobus. z nawrotką. Powstanie 

ogólnodostępna, wielofunkcyjna przestrzeń rekreacji i aktywizacji mieszkańców, miejsce do spotkań i zabaw. 

Inwest. podniesie walory estetyczne i wizualne przestrzeni, przyczyni się do zwiększenia dostępu mieszkańców 

do atrakcyjnych miejsc rekreac., będzie sprzyjała integracji, zacieśnianiu więzi społecz.
200 000,00 zł

30 831 200,00 zł


