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Zestawienie przedsięwzięć zgłoszonych do VIII edycji Konkursu NPPWZ
Do Konkursu zgłoszono sześć przedsięwzięć spełniających wymogi formalne
§ 3 ust. 3 regulaminu Konkursu :
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„ Zagospodarowanie parku miejskiego im. Romana Łyczywka w Szczecinie”
- Gmina Miasto Szczecin;
realizację przedsięwzięcia ukończono 12 grudnia 2016 r.
„Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy”
- Gmina Dobra;
realizację przedsięwzięcia ukończono 30 września 2016 r.
„Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Dobra z miejscem
pamięci historycznej w Dobrej”- Gmina Dobra;
realizację przedsięwzięcia ukończono 29 września 2016 r.
„Sport i rekreacja nad rzeką Drawą” – Gmina Drawsko Pomorskie;
realizację przedsięwzięcia ukończono 14 lipca 2016 r.
„Nowy zielony zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej
na cele mieszkaniowe” – Gmina Drawsko Pomorskie;
realizację przedsięwzięcia ukończono 28 czerwca 2016 r.
„Wodna Dolina” - zagospodarowanie nabrzeża zbiornika retencyjnego
na rzece Dzierżęcinka w Koszalinie, w ramach zadania inwestycyjnego
„Zalew przy ul. Sybiraków” – Gmina Miasto Koszalin;
realizację przedsięwzięcia ukończono 15 listopada 2016 r.
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1. „ Zagospodarowanie parku miejskiego im. Romana Łyczywka w Szczecinie”
Realizację przedsięwzięcia ukończono 12 grudnia 2016 r.
Wartość prac: 1 054 815,00 zł brutto.
Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Zagospodarowanie terenu parku miejskiego im. Romana Łyczywka w Szczecinie.
Dla podniesienia funkcjonalności terenu wprowadzono nowe ścieżki uwzględniając istniejące
przedepty oraz istniejące oświetlenie parkowe. W centralnej części parku utworzono pagórek
ziemny o łagodnym spadku pełniący funkcję dekoracyjną.

Obszar inwestycji ożywiono poprzez wprowadzenie nowych funkcji w przestrzeni i wyróżnienie stref
dla osób starszych, młodzieży i dzieci. Zastosowano szlachetne materiały i nowoczesne rozwiązania.
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1. „ Zagospodarowanie parku miejskiego im. Romana Łyczywka w Szczecinie”
Realizację przedsięwzięcia ukończono 12 grudnia 2016 r.
Wartość prac: 1 054 815,00 zł brutto.
Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
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2. „Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy” Gmina Dobra;
Realizację przedsięwzięcia ukończono 30 września 2016 r.
Wartość prac: 885 600,00 zł brutto.
Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Dobra.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w
centrum miejscowości w sąsiedztwie XIII
wiecznego kościółka, domów mieszkalnych w
zabudowie zagrodowej/jednorodzinnej oraz
zakładu produkcyjnego.

Poprzez przeprowadzoną rewaloryzację działki na
potrzeby placu wiejskiego z funkcją komunikacyjną
(pętla autobusowa, droga dojazdowa, miejsca
parkingowe) przywrócono wartości użytkowe
i ekspozycję dziedzictwa kulturowego jednostki
osadniczej.

www.wzp.pl

2. „Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy” Gmina Dobra;
Realizacje przedsięwzięcia ukończono 30 września 2016 r.
Wartość prac: 885 600,00 zł brutto.
Inwestycja została w całości sfinansowana z budżetu Gminy Dobra.
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3. „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Dobra z miejscem pamięci
historycznej w Dobrej”- Gmina Dobra; Realizację przedsięwzięcia ukończono 29 września 2016 r.
Wartość prac: koszty zagospod. terenu: 556 223,95 zł. brutto, koszty docieplenia 182 801,08 zł. brutto,
w sumie 739 025,03 zł. brutto, sfinansowano w całości z budżetu Gminy Dobra. Koszt projektu
i wykonania pomnika: 139 987,68 zł. brutto sfinansowano z dotacji duńskiej Fundacji „Oticon”.

3. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Dobra.
Obszar inwestycji położony jest w centrum miejscowości przy Urzędzie
Gminy Dobra w pobliżu dróg powiatowych, przejścia granicznego
i miejscowości Blankensee. W bliskim sąsiedztwie Placyku znajdują się
obiekty sportowe, ośrodek kultury, biblioteka, kościół, klasztor, poczta, sklep
oraz przystanek PKS. Plac wraz z pomnikiem Elizabeth von Arnim stanowi
reprezentacyjny punkt całego przedsięwzięcia oraz miejsce pamięci
historycznej i organizacji wydarzeń kulturalnych dla turystów i lokalnej
społeczności. Realizacja przedsięwzięcia objęła również całkowity remont
elewacji budynku Urzędu Gminy Dobra.

www.wzp.pl

3. „Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy Dobra z miejscem pamięci
historycznej w Dobrej”- Gmina Dobra; Realizację przedsięwzięcia ukończono 29 września 2016 r.
Wartość prac: koszty zagospod. terenu: 556 223,95 zł. brutto i koszty docieplenia 182 801,08 zł. brutto,
w sumie 739 025,03 zł. brutto, sfinansowano w całości z budżetu Gminy Dobra. Koszt projektu
i wykonania pomnika: 139 987,68 zł. brutto sfinansowano z dotacji od duńskiej Fundacji „Oticon”.
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4. Skatepark o powierzchni 1.502 m2.
Wartość prac: całkowity koszt Skateparku 1.142.102,11 zł brutto, w tym 795.695,11 zł. brutto
z budżetu gminy Drawsko Pomorskie i 346.407,00 zł. brutto z dofinansowania Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
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4. Budynek hali sportowej wraz z łącznikiem.
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5. „Nowy zielony zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele
mieszkaniowe” wraz z placem zabaw, drogami dojazdowymi, parkingami i nasadzeniami
Wartość prac: Całkowity koszt inwestycji 15.457.723,20 zł brutto z budżetu gminy Drawsko Pomorskie
za całe przedsięwzięcie, w tym kwota 711.674,94 zł. brutto za zagospodarowanie terenu o łącznej
powierzchni 6000,51 m2, przy obiektach i pomiędzy budynkami.
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5. „Nowy zielony zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele mieszkaniowe” wraz
z placem zabaw, drogami dojazdowymi, parkingami i nasadzeniami.
Obiekty wybudowane w ramach przedsięwzięcia są ogólnodostępne w części rekreacyjnej.
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6. „Wodna Dolina”- zagospodarowanie nabrzeża zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcinka
w Koszalinie, w ramach zadania inwestycyjnego „Zalew przy ul. Sybiraków”;
Realizację przedsięwzięcia ukończono 15 listopada 2016 r.
Wartość prac: Całkowity koszt inwestycji 5.108 905,77 zł brutto środki własne Gminy Miasta
Koszalin.
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6. „Wodna Dolina”- zagospodarowanie nabrzeża zbiornika retencyjnego na rzece Dzierżęcinka
w Koszalinie, w ramach zadania inwestycyjnego „Zalew przy ul. Sybiraków”;
Realizację przedsięwzięcia ukończono 15 listopada 2016 r.

Obszar inwestycji położony jest wzdłuż rzeki Dzierżęcinki i zajmuje powierzchnię około 12.350 m2. Przy realizacji
przedsięwzięcia wykorzystano naturalne walory przyrodnicze doliny rzeki. Łagodnie opadające ku tafli wodnej zbiornika,
zbocza doliny, wykorzystano na ukształtowanie bulwarów spacerowych. Ze względu na skalę przestrzenną
przedsięwzięcia zakres prac był realizowany wieloetapowo. W ramach inwestycji zrealizowano miejską plażę ze
strzeżonym kąpieliskiem i pomostami, place zabaw dla dzieci oraz tereny rekreacji dla dorosłych z wyciągiem do
wakeboardingu i siłowniami terenowymi. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do powstania atrakcyjnej przestrzeni
publicznej o charakterze rekreacyjno-kulturalnym.

www.wzp.pl

Dziękuję za uwagę.
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