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1 gmina 3218043 zachodniopomorskie pyrzycki
Lipiany (gmina 

miejsko-wiejska)
700 000,00 700 000,00

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z wyposażeniem 

i zagospodarowaniem terenu wokół.  Zakres robót przewiduje wymianę pokrycia dachowego, przebudowę 

wnętrza świetlicy, nowe zagospodarowanie terenu wokół niej poprzez m.in. wykonanie nawierzchni 

utwardzonej, posadowienie 1 szt. lampy solarnej. Obecnie świetlica w Jedlicach nie spełnia swoich funkcji, 

a jej stan pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcom sołectwa szczególnie zależy na tej inwestycji. 700 000,00 zł

2 gmina 3218013 zachodniopomorskie łobeski
Dobra (gmina 

miejsko-wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

Budowa Centrum Ruchowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości popegeerowskiej Dobra, które będzie 

obejmowało "miasteczko rowerowe", skatepark oraz siłownię na świeżym powietrzu. Miejsce to miałoby 

powstać na terenie byłego zakładu gospodarki komunalnej. Dotychczas nie było takiego miejsca, młodzież 

i dzieci nie mają gdzie trenować na rolkach i deskorolkach. Na terenie rowerowego miasteczka odbywać 

się będą lekcje szkolne oraz zajęcia praktyczne z zasad ruchu drogowego 1 000 000,00 zł

3 gmina 3218013 zachodniopomorskie łobeski
Dobra (gmina 

miejsko-wiejska)
300 000,00 300 000,00

Budowa Wiejskiej Oczyszczalni Ścieków w m. Wrześno poprawa warunków życia mieszkańców i spełnienie 

wymogów sanitarnych, warunków epidemicznych przez budowę oczyszczalni ścieków. Ze względu na dużą 

odległość i wysokie koszty nie będzie możliwości podłączenia jej do oczyszczalni w Dobrej

300 000,00 zł

4 gmina 3201022 zachodniopomorskie białogardzki
Białogard (gmina 

wiejska)
900 000,00 900 000,00

Przebudowa drogi gminnej w m. Stanomino na odcinku 320 m z przebudową istniejących zjazdów, 

dojazdów, skrzyżowań i zatok postojowych przy drodze wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej 

i nadzorem inwestorskim. Planowana nawierzchnia - kostka brukowa

900 000,00 zł

5 gmina 3212012 zachodniopomorskie pyrzycki
Bielice (gmina 

wiejska)
1 050 000,00 1 050 000,00

Celem projektu jest bud. świetlicy oraz  bud.  chodników wraz  ze zjazdami w m. Babinek. W ramach 

inwes. planuje się również przeb. starej sieci wodociąg.  wraz z przył. aby poprawić jakość wody. Bud. 

świetlicy o p.u. do 100 m2 przyczyni się do aktywizacji społeczno–kulturalnej wsi a bud. chodnika wraz ze 

zjazdami zapewni bezp. mieszk. Nowa sieć wodociąg. wykon zostanie z rur poliet., odpor. na czynniki 

biolog. i chem., co zapewni niezawodne dost. wody pitnej oraz ogran. kosztów ekspl. sieci. 1 050 000,00 zł

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

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE



6 gmina 3207063 zachodniopomorskie kamieński
Wolin (gmina 

miejsko-wiejska)
2 500 000,00 2 500 000,00

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej (wewnętrznej) wraz z oświetleniem oraz 

uregulowanie gospodarki ściekowej w m. Dramino, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i włączenie jej 

do istniejącej lokalnej oczyszczalni ścieków. Przebudowa drogi obejmuje m.in. roboty przygotowawcze, 

poszerzenie, profilowanie, wzmocnienie i wykonanie nawierzchni jezdni oraz wykonanie zjazdów. Budowa 

sieci wyeliminuje wadliwie funkcjonującą sieć kanalizacji, która wchodziła w skład infrastruktury PGR 2 000 000,00 zł

7 gmina 3203063 zachodniopomorskie drawski
Złocieniec (gmina 

miejsko-wiejska)
830 028,60 922 254,00

Przedmiotem inwestycji jest Innowacyjny sposób odbioru i segregacji odpadów z terenów miejscowości: 

Bobrowo, Bolegorzyn, Cieszyno, Darskowo, Gronowo, Lubieszewo, Stare Worowo. Inwestycja będzie 

polegała na zakupie śmieciarki dwukomorowej, która umożliwi sprawne i efektywne prowadzenia zbiórki 

odpadów z rozległego terenu gminy, na terenie której znajdują się miejscowości, w których funkcjonowały 

PGR-y. Miejscowości te znajdują się w dużym rozproszeniu na terenie gminy, a mieszkańcy sołectw 

zgłaszają Burmistrzowi konieczność usprawnienia procesu zbierania odpadów.

830 028,60 zł

8 gmina 3212062 zachodniopomorskie pyrzycki
Warnice (gmina 

wiejska)
600 000,00 600 000,00

Rozbudowa oświetlenia ulicznego i zagospodarowanie boiska sportowego oraz terenu sportowo-

rekreacyjnego przy boisku w m. Barnim, tj. rozb. oświetl. ulicznego wzdłuż DW106 Stargard-Pyrzyce, 

doświetlenie dróg, placów, boiska sportowego, terenu sportowo-rekreacyjnego przy boisku z 

wykorzystaniem lamp solarnych, zagospod. terenu sportowo-rekr. wraz z bud. placu zabaw przy boisku. 

Inwest. pozwoli na realizację podstaw. zadań gminy w zakresie: zaopatrzenia w en. elektr. tj. planowanie i 

finansowanie oświetl. ulic i placów, a także utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczn. publ., 

kultury fiz. i turystyki, w tym terenów rekreac. i urządz. sportowych.

600 000,00 zł

9 gmina 3206053 zachodniopomorskie gryfiński

Mieszkowice 

(gmina miejsko-

wiejska)

700 000,00 700 000,00

Modernizacja nawierzchni pasa pieszo-jezdnego z miejscami parkingowymi, w popegeerowskiej m. Czelin, 

poprzez wykonanie nawierzchni z betonowej kostki wraz z odwodnieniem. W ramach inwestycji 

planowana jest przebudowa ok. 300 mb drogi, inwestycja planowana jest na osiedlu, w którym 

zamieszkuje ok. 15% mieszkańców miejscowości
700 000,00 zł

10 gmina 3202042 zachodniopomorskie choszczeński
Krzęcin (gmina 

wiejska)
1 195 970,00 1 295 970,74

Przebudowa dróg gminnych w m. Granowo - centrum niegdyś funkcjonującego PGR. Przebudowo oraz w 

części budowa nowej nawierzchni bitumicznej dróg gminnych oraz budowa ciągów pieszych na odcinku 

720 mb w ramach poprawy funkcjonalności życia i bezpieczeńśtwa mieszkańców popegeerowskiej 

miejscowości
1 025 500,00 zł

11 gmina 3217043 zachodniopomorskie wałecki
Tuczno (gmina 

miejsko-wiejska)
498 604,00 498 604,00

Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno-magazynowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Tucznie zakłada częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury budynku. Istniejąca 

część administracyjna budynku ma powierzchnię 44,27m2 i pracuje w niej 6 osób. Po przebudowie i 

rozbudowie powierzchnia użytkowa wzrośnie o 53,73m2, co znacznie poprawi komfort obsługi 

interesantów. Rozbudowany budynek będzie spełniał wszystkie normy, zmniejszy się zapotrzebowanie na 

energię elektryczną oraz zapotrzebowanie na ciepło. Inwestycja zakłada przebudowę pomieszczeń, 

wymianę pieca, ogólne dostosowanie budynku do wymogów UE i Polski.

498 604,00 zł



12 gmina 3216042 zachodniopomorskie świdwiński
Rąbino (gmina 

wiejska)
1 200 000,00 1 200 000,00

Przebudowa boiska sportowego w Rąbinie wraz z bieżnią, z przebudową budynku znajdującego się przy 

boisku sportowym w Rąbinie wraz z budową trybun oraz montażem na budynku paneli fotowoltaicznych, 

a także budową miejsc parkingowych. W budynku stworzone ma zostać zaplecze socjalno-sanitarne. 

Inwestycja jest drugim etapem stworzenia kompleksu sportowego, z którego korzystają wszyscy 

mieszkańcy gminy Rąbino. Na boisku sportowym odbywają się oprócz wydarzeń sportowych, także 

wydarzenia kulturalne i imprezy rekreacyjno-integracyjne. 

1 200 000,00 zł

13 gmina 3218032 zachodniopomorskie łobeski
Radowo Małe 

(gmina wiejska)
500 000,00 500 000,00

„Przebudowa budynku na remizę strażacką dla OSP w Radowie Małym”. Inwestycja zakłada przebudowę 

wewnętrzną w celu utworzenia dwóch stanowisk garażowych, zaplecza socjalnego i sali do spotkań. 

Ponadto projekt zakłada termomodernizację budynku i montaż instalacji fotowoltaicznej. Jednostka OSP 

Radowo Małe jest na terenie Gminy jedyną, która wyjeżdża do zdarzeń by chronić życie mieszkańców. W 

związku z tym niezbędne jest przygotowanie im odpowiedniego zaplecza do sprawnego działania. 500 000,00 zł

14 gmina 3214042 zachodniopomorskie stargardzki
Dolice (gmina 

wiejska)
585 000,00 838 712,00

Przebudowa istniejącego budynku na świetlicę i bibliotekę w m. Żalęcino. Zadanie obejmuje budynek o 

pow. 230,62m2 i przewiduje wykonanie robót: rozbiórkowych, wymiany pokrycia dachu z eternitu, 

termomodernizację stropu, ścian i fundamentów, roboty posadzkowe, okładzinowe, wymianę stolarki 

drzwiowej i okiennej, sanitarne związane z wykonaniem instalacji wod-kan, grzewczej co, cw, elektrycznej, 

odgromowej, fotowoltaicznej i teletechnicznej, wykonanie zagospodarowania terenu w tym placu 

zabaw/aktywności fizycznej dla dzieci i dorosłych.

585 000,00 zł

15 gmina 3214033 zachodniopomorskie stargardzki
Dobrzany (gmina 

miejsko-wiejska)
1 200 000,00 1 200 000,00

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabnica”. W ramach budowy 

układu dróg zostanie ujęta do wykonania: jezdnia o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o dł. 500 

m i szer. 5,0 m, łączna powierzchnia – 2600 m2, zjazdy indywidualne do przyległych posesji szerokości 3,5 

m ÷ 6,0,0 m i dł. łącznej 30 m o nawierzchni z mas mineralno–bitumicznych, powierzchnia całkowita 200 

m2, pobocza z mieszanki optymalnej o szerokości 1,0 m i dł. łącznej 950 m, powierzchnia całkowita – 950 

m2, oznakowanie pionowe, kanał technologiczny.

1 000 000,00 zł

16 gmina 3204052 zachodniopomorskie goleniowski
Osina (gmina 

wiejska)
726 500,00 800 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Węgorzyce (dz. nr 36 i nr 160 obr. Węgorzyce). Inwestycja 

obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej, od skrzyżowania z drogą powiatową do 

końca miejscowości, o długości 340 mb, wraz z wykonaniem wjazdów do granicy  działek i miejscami 

parkingowymi i odwodnieniem. Powierzchnia nowej nawierzchni drogi wyniesie ok. 1700 m2. Jest to 

droga dojazdowa do posesji dla większości popegeerowskich mieszkańców Węgorzyc. 726 500,00 zł

17 gmina 3210043 zachodniopomorskie myśliborski
Myślibórz (gmina 

miejsko-wiejska)
800 000,00 800 000,00

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegających na budowie i przebudowie centrum 

integracji mieszkańców tj.: świetlicy w miejscowościach Wierzbówek oraz siedziby OSP w Ławach. 

Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności lokalnej oraz zaspokoi potrzeby społeczne, 

kulturalne oraz sportowe w miejscowościach wiejskich. Mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do 

wspólnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w odbywających się zajęciach spotkaniach, zebraniach 

wiejskich. 

800 000,00 zł

18 gmina 3206033 zachodniopomorskie gryfiński
Chojna (gmina 

miejsko-wiejska)
875 000,00 900 000,00

Inwestycja pn.: „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej 

oczyszczalni ścieków w m. Grzybno". Zadanie obejmować będzie wykonanie rurociągu tłocznego 

kanalizacji sanitarnej na odcinku Strzelczyn-Grzybno wraz z włączeniem za pomocą studzienki rozprężnej 

do istniejącego układu kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Strzelczyn. Planowany do budowy odcinek 

o długości 2,2 km, przebiegać będzie w pasie drogowym drogi powiatowej. 875 000,00 zł



19 gmina 3204033 zachodniopomorskie goleniowski
Maszewo (gmina 

miejsko-wiejska)
501 798,54 501 798,54

Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga o dł. 260 

mb wraz z budową chodnika i przebudową oświetlenia ulicznego. Projekt przebudowy uwzględnia 

dostosowanie parametrów drogi do wymogów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne, ich usytuowanie oraz nadanie prawidłowego profilu podłużnego i 

poprzecznego, co wpłynie na bezpieczeńśtwo ruchu drogowego 501 798,54 zł

20 gmina 3203013 zachodniopomorskie drawski
Czaplinek (gmina 

miejsko-wiejska)
2 500 000,00 3 300 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w dwóch miejscowościach popegeerowskich: Siemczyno 

i Niwka. Jest to kontynuacja inwestyczji rozpoczętej w 2021 r. polegającej na budowie kanalizacji 

sanitarnej z Czaplinka do Siemczyna i skanalizowaniu części m. Siemczyno. W ramach tego etapu 

inwestycji powstanie 3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 50 przyłączy kanalizacyjnych
2 500 000,00 zł

21 gmina 3214023 zachodniopomorskie stargardzki
Chociwel (gmina 

miejsko-wiejska)
450 000,00 450 000,00

„Rozbudowa remizy we wsi Długie”. Realizacja tej inwestycji pozwoli na rozbudowanie remizy o 

dodatkowe pomieszczenia powierzchni około 130 m2 przy obecnym budynku który pełni tylko rolę garażu 

na samochód ratowniczo-gaśniczy.  Nowa część remizy będzie miała garaż na drugi samochód, szatnię, 

zaplecze sanitarne oraz salę na zebrania i szkolenia. Budynek będzie ogrzewany pompą ciepła, a na 

powierzchni dachowej położona zostanie instalacja fotowoltaiczna, o mocy pokrywającej pobór energii z 

całego budynku

450 000,00 zł

22 gmina 3202063 zachodniopomorskie choszczeński
Recz (gmina 

miejsko-wiejska)
480 000,00 480 000,00

Przedm. inwest. jest „Budowa świetlicy wiejskiej w tech. kontenerowej w m. Rybaki” o pow.ok.75m2 

(dział.nr 73/23). Obiekt=5 komplet. modułów (kontenerów) = pom. gospodarcze, WC, kuchnia, sala gł.  

itp.+wewnętrz.instal.:wodociągowa,kanal.sanitarna,grzewcza,wentylacyjna,instalacją elektr., przyłączem 

wod-kan.,montaż OZE (fotowoltaika), zagospod. terenu, oprac .dok. proj. Cel=stworzenie miejsca do 

aktywizacji społ. lokalnej, zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych mieszk. m. Rybaki. 480 000,00 zł

23 gmina 3205083 zachodniopomorskie gryficki
Trzebiatów (gmina 

miejsko-wiejska)
1 360 000,00 1 600 000,00

Montaż gotowej oczyszczalni ścieków obsługującej ok. 200 mieszkańców m. Wlewo, wykonanie sieci kan. 

sanitarnej wraz z przyłączami

1 360 000,00 zł

24 gmina 3208062 zachodniopomorskie kołobrzeski
Siemyśl (gmina 

wiejska)
400 000,00 400 000,00

Przedmiotem inwestycji jest zakup wraz z montażem 50 szt. lamp solarnych. Inwestycja polegać będzie na 

rozbudowie oświetlenia w miejscowościach, w których brak jest oświetlenia przy posesjach mieszkańców. 

Realizacja zadania planowana jest w miejscowościach: Białokury, Niemierze, Morowo, Charzyno, Siemyśl. 

W ramach zadania planuje się zakup, dostawę i montaż punktów oświetleniowych w ilości 50 szt. Celem 

zadania jest doświetlenie miejscowości wiejskich oraz podnoszenie bezpieczeństwa i jakości życia 

mieszkańców.

400 000,00 zł

25 gmina 3214082 zachodniopomorskie stargardzki
Marianowo (gmina 

wiejska)
800 000,00 800 000,00

„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej i terenu wokół wraz z ogrodzeniem - kompleksu integracyjno-

rekreacyjnego dla mieszkańców Sulina”. Zakres: stworzenie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

izolacja budynku, termomodernizacja, modernizacja systemu kanalizacyjnego, instalacja paneli 

fotowoltaicznych, oświetlenie terenu – hybrydowe lampy solarne, mała architektura - wiata z 

wyposażeniem, ciągi piesze o nawierzchni z materiałów chłonnych wraz ze stojakami na rowery, elementy 

zieleni.  

800 000,00 zł



26 gmina 3215052 zachodniopomorskie szczecinecki
Grzmiąca (gmina 

wiejska)
1 240 000,00 1 240 000,00

Przedmiotem inwestycji jest budowa targowiska i skweru. W ramach zadania planuje się wykonanie trzech 

wiat targowych, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej oraz infrastruktury technicznej (ciągi pieszo-

jezdne, chodniki, 10 miejsc parkingowych oraz 3 stanowiska dla busów – sprzedających, oświetlenie 

terenu, odwodnienie, instalację wodnokanalizacyjną oraz elektryczną). Skwer składać się będzie m.in. z 

terenów zielonych z nasadzeniami i ścieżek żwirowych z ławkami. 1 240 000,00 zł

27 gmina 3216062 zachodniopomorskie świdwiński
Świdwin (gmina 

wiejska)
1 000 000,00 2 000 000,00

Budowa świetlicy w Smardzku oraz budowa świetlicy w Bierzwnicy wraz z modernizacją węzła cieplnego 

Szkoły Podstawowej w Bierzwnicy w celu zasilania w ciepło projektowanej świetlicy. Celem projektu jest 

wzmocnienie kapitału społecznego na tym  obszarze poprzez aktywizację mieszkańców, poprawę dostępu 

do usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, poprawę bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych, 

opiekę nad dziećmi, pomoc w odrabianiu prac domowych, integracje rówieśników, rozwijanie 

zainteresowań  dzieci, możliwość integracji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu.

1 000 000,00 zł

28 gmina 3204062 zachodniopomorskie goleniowski
Przybiernów (gmina 

wiejska)
1 030 000,00 1 030 000,00

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łożnica przyczyni się do podniesienia stanu 

sanitarno-higienicznego obecnych i przyszłych mieszkańców, ochrony przeciwpożarowej regionu oraz 

poprawy parametrów hydraulicznych i dystrybucyjnych wody. Wodociągowanie i zaopatrzenie w wodę 

jest podstawowym zadaniem własnym gminy, którego w Gminie Przybiernów, posiadającej liczne 

miejscowości popegeerowskie bez udziału środków zewnętrznych nie uda się zrealizować. 800 000,00 zł

29 gmina 3202033 zachodniopomorskie choszczeński
Drawno (gmina 

miejsko-wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

Budowa komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przeznaczeniem dla 5 rodzin wraz z 

zagospodarowaniem terenu w Świętochowie. Niedostateczna liczba mieszkań powoduje wyludnianie się 

miejscowości, w których funkcjonowały kiedyś PGR. Inwestycja powstanie w miejscu niedokończonej 

budowy bloku wielorodzinnego, który miał być przeznaczony dla rodzin pracowników PGR. W wyniku 

realizacji inwestycji zdegradowany teren odzyska estetyczny wygląd 800 000,00 zł

30 gmina 3210022 zachodniopomorskie myśliborski
Boleszkowice 

(gmina wiejska)
800 000,00 800 000,00

„Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Boleszkowicach” ma na celu 

dostosowanie obiektu do obow. norm budowlanych, jak i zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z niego 

korzystającym. Ze względu na bardzo zły stan techniczny zarówno nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, 

jak i przyległej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci, należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do 

modernizacji całego obiektu. Zostanie przebudowana płyta boiska a na terenie przyległym zostaną 

wymienione urządzenia zabawowe na nowe wraz z nawierzchnią bezpieczną.

800 000,00 zł

31 gmina 3205043 zachodniopomorskie gryficki
Płoty (gmina 

miejsko-wiejska)
2 500 000,00 2 500 000,00

Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach popegeerowskich Wyszogóra i Potuliniec o 

długości ok. 6,5km w systemie ciśnieniowym. Przy każdym z gospodarstw zostanie zainstalowana mała 

przepompownia ścieków z pompą z nożem tnącym i sterownikiem. Wszystkie pompownie przydomowe w 

ramach systemu podłączone będą do jednego wspólnego rurociągu tłocznego, odprowadzającego ścieki 

przez system pompowni pośrednich do przepompowni w m. Lisowo a dalej do oczyszczalni ścieków w m. 

Płoty.

1 800 000,00 zł



32 gmina 3213062 zachodniopomorskie sławieński
Sławno (gmina 

wiejska)
1 620 000,00 1 800 000,00

Projekt polega na przebudowie sieci dróg gminnych w m. Tychowo, przy których znajdują się domy 

mieszkalne, świetlica, plac zabaw, boisko sportowe wraz z terenem rekreacyjnym oraz Kościół. Planowane 

do przebudowy drogi w chwili obecnej posiadają nawierzchnię z kruszywa i ze względu na duże natężenie 

ruchu wymagają regularnych napraw oraz stanowią dużą uciążliwość dla użytkowników oraz 

mieszkańców. W ramach realizacji projektu przebudowanych zostanie 1450 m. dróg o szerokości od 3,5 

do 5 metrów bez chodnika, z wydzielonym innym kolorem pasem dla pieszych. Wybudowane  zostaną 

również parkingi przy Kościele i świetlicy wiejskiej.  Uzupełnieniem projektu będzie  zagospodarowanie 

terenu rekreacyjno – parkowego (ławeczki, siłownie zewnętrzne, zieleńce) przy przebudowanych drogach

1 300 000,00 zł

33 gmina 3215043 zachodniopomorskie szczecinecki

Borne Sulinowo 

(gmina miejsko-

wiejska)

1 000 000,00 1 000 000,00

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w popegeerowskiej m. Jeleń, na dz. nr 6/28 obr. Jeleń. Obiekt 

przeznaczony dla mieszkańców Jelenia i wsi zależnych: Jelonek, Ciemino, Ciemino Małe, Grabno i 

Przyjezierze. Budynek parterowy o pow. ok. 130 m2 złożony z: sali gł., pracowni komputerowej, kuchni, 

WC damskiego i dla OzN, WC męskiego, szatni, pomieszczenia techn.-gosp. + zagospodarowanie terenu: 

chodnik wewnętrzny i parking 1 000 000,00 zł

34 gmina 3216052 zachodniopomorskie świdwiński
Sławoborze (gmina 

wiejska)
1 460 000,00 1 460 000,00

Inwestycja polega na remoncie niedokończonego bloku na działce nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo. 

Budowę bloku rozpoczęto w 1989 roku i przerwano w stanie surowym. Według ekspertyz budynek jest w 

dobrym stanie technicznym i nadaje się do remontu. Gmina Sławoborze, która jest właścicielem obiektu, 

przewiduje utworzenie w tym bloku mieszkań dla osób samotnych (z usługami opiekuńczymi), którzy  byli  

pracownikami PGR-ów lub ich rodzin. 1 200 000,00 zł

35 gmina 3215033 zachodniopomorskie szczecinecki
Biały Bór (gmina 

miejsko-wiejska)
1 977 000,00 1 977 000,00

Celem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem drogowym i chodnikiem w 

miejscowości Dołgie. W miejscowości obecnie brak infrastruktury drogowej, dlatego planuje się 

wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 620 m, wykonanie oświetlenia drogowego i chodnika 

na całej długości drogi o szerokości 1,5 m.
1 500 000,00 zł

36 gmina 3218023 zachodniopomorskie łobeski
Łobez (gmina 

miejsko-wiejska)
1 742 233,00 1 742 233,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo wraz z przesyłem ścieków do m. Suliszewice. Projekt 

obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabowo, która jest dotychczas nieskanalizowana, a 

jakość podziemnych zbiorników na ścieki pozostawia wiele do życzenia, przez co stan środowiska 

naturalnego w zakresie odprowadzania ścieków bytowych jest fatalny
1 500 000,00 zł

37 gmina 3205012 zachodniopomorskie gryficki
Brojce (gmina 

wiejska)
900 000,00 900 000,00

„Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do miejscowości popegeerowskiej Uniestowo”. Inwestycja ma na 

celu przebudowę drogi gminnej wykonanej w okresie funkcjonowania Stacji Hodowli Roślin w 

Dargosławiu, której pracownikami byli mieszkańcy Uniestowa. Droga wykonana w technologii zbrojonych 

betonowych płyt drogowych jest w stanie znacznego wyeksploatowania: płyty są nierówne, skruszone, z 

wyeksponowanymi drutami zbrojeniowymi. Jej stan wymaga gruntownej przebudowy, gdyż działania 

remontowe nie przynoszą długotrwałych efektów. 

900 000,00 zł



38 gmina 3203052 zachodniopomorskie drawski
Wierzchowo (gmina 

wiejska)
600 000,00 600 000,00

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę byłego budynku PGR na świetlicę wiejską z instalacjami 

(elektryczną, wodno-kanalizacyjną i grzewczą c.o.) w miejsc. Żeńsko (dawniej Borujsko). Ponadto montaż 

paneli fotowoltaicznych z wykorzystaniem energii do pompy ciepła i ogrzewania budynku. Powstanie 

tablica i mural upamiętniające ostatnią szarżę ułanów kawalerii Wojska Polskiego celem kształtowania 

patriotyzmu wśród mieszkańców gminy oraz budowania własnej tożsamości i pielęgnowania małej 

ojczyzny.

600 000,00 zł

39 gmina 3207052 zachodniopomorskie kamieński
Świerzno (gmina 

wiejska)
300 000,00 300 000,00

Budowa budynku remizy strażackiej o pow. użytk. ok. 150,00 m2, na działce nr ewid. gr. 6/6 w 

miejscowości  Stuchowo, z płyt warstwowych na 2 samochody pożarnicze z zapleczem socjalno-bytowym, 

zjazdem z drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

300 000,00 zł

40 gmina 3206023 zachodniopomorskie gryfiński
Cedynia (gmina 

miejsko-wiejska)
1 400 000,00 1 400 000,00

Inwestycja „Budowa ścieżki rowerowej Golice-Żelichów” obejmowała będzie budowę ścieżki  rowerowej  

przy drodze gminnej wewnętrznej prowadzącej od Golic do Żelichowa o długości ok.1,3 km- z 

miejscowości Golice do skrzyżowania ze ścieżką rowerową - Trasa Pojezierzy Zachodnich Siekierki – 

Trzcińsko-Zdrój.  Ścieżka skróci dojazd rowerzystów od strony Żelichowa przez istniejącą ścieżkę do 

zabytkowej miejscowości, jaką jest Cedynia. 1 400 000,00 zł

41 gmina 3202053 zachodniopomorskie choszczeński
Pełczyce (gmina 

miejsko-wiejska)
662 500,00 662 500,00

Rozbudowa ostniejącej bazy OSP w Płotnie będącej częścią KSRG. W ramach inwestycji planuje się 

rozbudowę budynku strażnicy OSP przez budowę garażu wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym. 

Funkcjonalne zaplecze poprawi gotowość operacyjną OSP Płotno i zapewni bezpieczeństwo 

przeciwpożarowe, techniczne, ekologiczne oraz medyczne. Podniesie poziom działań o charakterze 

ratowniczym podejmowanych w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska 662 500,00 zł

42 gmina 3204073 zachodniopomorskie goleniowski
Stepnica (gmina 

miejsko-wiejska)
243 902,00 300 000,00

„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłowie” SUW Miłowo zasila w wodę między innymi 

miejscowości w których funkcjonowały PGRy łącznie 3312 osób. W ramach inwestycji zaplanowano: 

odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni, który zapewnieni m. in. mieszkańcom wsi 

popegeerowskich odpowiedniej ilości wody o określonych parametrach. Obecne studnie są coraz bardziej 

zamulone i mało wydajne. Wymianę rurociągów do istniejących 4 studni głębinowych, których przekrój 

jest ograniczony z powodu odkładania się tzw. kamienia wewnątrz rur. Ogrodzenie terenu SUW co 

zagwarantuje bezpieczeństwo obiektu

243 902,00 zł

43 gmina 3209063 zachodniopomorskie koszaliński
Polanów (gmina 

miejsko-wiejska)
2 500 000,00 2 500 000,00

Budowa kompleksowego obiektu świetlicy wiejskiej we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem. Obiekt 

z kuchnią, kącikiem czytelniczym, komputerowym, rekreacyjno-edukacyjnym, technicznym. Otoczenie 

zostanie ogrodzone i zagospodarowane poprzez parking, plac zabaw, kącik seniora (szachy/warcaby), 

wiatę rekreacyjną. Budynek o pow. użytkowej 183 m2. DOdatkowo wykona się przebudowy drogi 

dojazdowej do osiedla popegeerowskiego, o dł. 80 m, szer. 3 m, plac manewrowy 500 m2 i parking 2 000 000,00 zł

44 gmina 3212042 zachodniopomorskie pyrzycki
Przelewice (gmina 

wiejska)
1 000 000,00 1 000 000,00

„Modernizacja czterech hydroforni w miejscowościach Myśliborki, Płońsko, Wołdowo i Żuków”, w których 

funkcjonowały zlikwidowane ppgr. Modernizacja polega na wymianie części wyeksploatowanych urządzeń  

oraz niezbędnych pracach modernizacyjnych budynków hydroforni. Jest to ważna inwestycja w obszarze 

gospodarki wodno-ściekowej gminy z uwagi na fakt, że obiekty te zaopatrują w wodę socjalno-bytową 

oraz do celów ppoż. 20,69% wszystkich mieszkańców gminy 800 000,00 zł



45 gmina 3209022 zachodniopomorskie koszaliński
Biesiekierz (gmina 

wiejska)
2 500 000,00 5 000 000,00

Projekt polega na przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Parsowo (302 osób) i Świemino (238 

osób), łączącej ww. wsie z drogą wojewódzką 112. Obecna droga nie spełnia standardów bezpieczeństwa, 

w szczególności szerokości, nie posiada poboczy, nawierzchnia jest spękana, zawiera liczne ubytki 

i koleiny. Droga będzie przebudowana w granicach istniejącego pasa drogowego, z doprowadzeniem 

do ustawowych parametrów szerokości, poboczy, mijanek (drogę użytkują ciężkie i wielkogabarytowe 

maszyny rolnicze, jak również transporty drzewne). Projekt obejmuje zakresem 5,2 km., w tym 2 km. 

odcinek leśny między miejscowościami.

2 500 000,00 zł

46 gmina 3213042 zachodniopomorskie sławieński
Malechowo (gmina 

wiejska)
360 000,00 400 000,00

Budowa miejsc integracji i aktywizacji społecznej we wsiach Borkowo i Sulechówko. Budowa mini świetlic 

w centrach miejscowości, umożliwiających integrację i aktywizację mieszkańców. Powstaną dwa obiekty o 

pow. 73,72 m2 każdy (sala główna świetlicy, zaplecze socjalne, toaleta. Wyposażone zostaną w instalację 

elektryczną, wod-kan oraz ogrzewanie elektryczne. Ponadto będzie dostępny będzie szerokopasmowy 

Internet. Planowana jest również zagospodarowanie terenu i  3 stanowiskowego parkingu 360 000,00 zł

47 gmina 3217033 zachodniopomorskie wałecki
Mirosławiec (gmina 

miejsko-wiejska)
1 500 000,00 1 500 000,00

Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń 

i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, 

docieplenie stropodachu oraz ścian, wymiana okien drewnianych i drzwi zewnętrznych, a także instalacji 

CO, kotła gaz., całkowita wymiana istniejących opraw oświetleniowych, dostosowanie instalacji 

elektrycznej do potrzeb i ilości opraw oraz zasad bezpieczeństwa, wykonanie instalacji fotowoltaicznej o 

mocy 9,5 kW

1 000 000,00 zł

48 gmina 3208042 zachodniopomorskie kołobrzeski
Kołobrzeg (gmina 

wiejska)
1 200 000,00 1 200 000,00

Rewitalizacja i zagospodarowanie miejscowości Drzonowo: Przebudowa drogi powiatowej wraz z 

chodnikiem, Utwardzenie terenu będącego własnością mieszkańców – pracowników PGR stwarzając 

możliwość bezpiecznego poruszania się po terenie nieruchomości, rozbudowa remizy OSP Drzonowo, 

zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum z przeznaczeniem na przedszkole
1 000 000,00 zł

49 gmina 3210033 zachodniopomorskie białogardzki
Karlino (gmina 

miejsko-wiejska)
511 195,85 511 195,85

Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie remontu drogi w miejscowości  Poczernino wraz z 

oświetleniem. Jezdnia o nawierzchni z bruku kamiennego z poboczami porośniętymi trawą jest używana 

jako ciąg komunikacyjny dla ruchu pojazdów osobowych, dostawczych rowerowych, pieszych oraz maszyn 

rolniczych. Planowane jest wykonanie 670 m dróg z płyt drogowych żelbetowych pełnych i bruku 

kamiennego (kamień polny). Układ jezdni zbudowany będzie z żelbetowych płyt drogowych, środkiem 

bruk kamienny. Nawierzchnia zjazdów do posesji zostanie wykonana z żelbetowych płyt drogowych oraz 

płyt jumbo. Wolne przestrzenie płyt jumbo wypełnione będzie kruszywem łamanym. W ramach 

przebudowy dróg wykonana zostanie również budowa nowego energooszczędnego oświetlenia typu LED, 

z oprawami o mocy ok. 40W. W otoczeniu planowanej inwestycji znajduje się zabudowa mieszkalna oraz 

pola uprawne, a wyznaczona do remontu droga zapewnia do ich bezpośredni dojazd. 

511 195,85 zł

47 000 028,99 zł


