
Załącznik 1 
do uchwały Nr 2/10 Zebrania Wiejskiego Wsi Kruklanki

  z dnia 1 września 2010r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 – 2015 (wartość inwestycji w PLN)

Lp. Nazwa zadnia Cel Przeznaczenie Całkowity 
koszt  Źródło

1 2 3 4 5 6

1.

Rozbudowa budynku 
Gminnego Ośrodka 
Kultury 
(Termomodernizacja 
i dobudowa pomieszczeń 
socjalno – sanitarnych) 

- poprawa estetyki 
i funkcjonalności
- poprawa stanu bezpieczeństwa
- poprawa warunków pracy
- wzrost atrakcyjności 
miejscowości 
- ochrona środowiska (poprzez 
ograniczenie emisji spalin)

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy
- dzieci, młodzież 
biorąca czynny udział  w 
zajęciach 
organizowanych przez 
GOK,

420.000

PROW 2007-2013 
Oś 3 
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi”: 
Budżet Gminy

2. Termomodernizacja 
budynku Urzędu  Gminy 

- poprawa estetyki,
- poprawa warunków pracy
- poprawa wizerunku 
miejscowości 
- ochrona środowiska (poprzez 
ograniczenie emisji spalin)

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,
- mieszkańcy gminy
- polepszenie warunków 
pracy,
 

250.000 Budżet Gminy

3.

Rozbudowa 
i modernizacja budynku 
Gminnego Ośrodka 
Zdrowia 

- poprawa funkcjonalności 
i estetyki
- poprawa wizerunku 
miejscowości
- poprawa warunków pracy

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,
- mieszkańcy gminy
-  polepszenie warunków 
pracy

300.000 Leader
Budżet Gminy

4.

Modernizacja 
i przebudowa ulic w m. 
Kruklanki: Lipowa, 
Borecka, Wodna 
Przebudowa ulic na 
Osiedlu Słonecznym
Modernizacja ulic 
Spacerowej, Klonowej 
i Brzozowej

- poprawa stanu bezpieczeństwa
- poprawa estetyki
miejscowości
- poprawa warunków życia i 
pracy
- wzrost atrakcyjności
inwestycyjnej
- poprawa wizerunku 
miejscowości 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,
- przyjezdni,
- mieszkańcy gminy 1.900.000 RPO

Budżet Gminy

5.

Wykonanie parkingu przy 
skrzyżowaniu z ul. 
Wczasowej i 22-Lipca 
naprzeciwko kościoła

-nowe miejsca postojowe dla 
samochodów
- poprawa estetyki
miejscowości
- zaspokojenie
potrzeb społecznych

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki,
- mieszkańcy gminy
- przyjezdni

55.000 Budżet Gminy

6.

Zagospodarowanie terenu 
wokół budynku 
Gminnego Ośrodka 
Kultury

- wzrost atrakcyjności 
miejscowości 
- poprawa estetyki 
i funkcjonalności
- poprawa warunków pracy
- zaspokojenie
potrzeb społecznych
- poprawa stanu bezpieczeństwa

- mieszkańcy 
miejscowości i gminy 
Kruklanki,
- przyjezdni,
- dzieci, młodzież 
biorąca czynny udział w 
zajęciach 
organizowanych przez 
GOK

200.000

PROW 2007–2013
Oś 3
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi” 
Budżet Gminy



7. Uzbrojenie działek 
budowlanych 

-ochrona środowiska
-poprawa jakości życia 
mieszkańców 
- wzrost atrakcyjności
inwestorskiej

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

700.000 Budżet Gminy

8.
Wykonanie oświetlenia 
ulicznego ul. 22 Lipca, 
ul. Polnej.            

-poprawa stanu
bezpieczeństwa
- poprawa estetyki
miejscowości

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

500.000 Budżet Gminy

9.

Rozbudowa 
i modernizacja sali 
gimnastycznej w 
Kruklankach, oraz 
kotłowni hali sportowej. 

- poprawa warunków 
umożliwiających zachowanie 
sprawności fizycznej uczniów
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych

- Uczniowie Zespołu 
Szkół w Kruklankach,
- mieszkańcy Gminy

500.000
Fundusz Rozwoju 
Kultury Fizycznej; 
Budżet Gminy

10. Przebudowa przystanku 
komunikacji publicznej.

- wzrost atrakcyjności
inwestorskiej
- poprawa estetyki
miejscowości
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych

 mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

30.000 Budżet Gminy

11.
Budowa budynku 
socjalnego (mieszkania 
socjalne) 

- zaspokojenie potrzeb 
społecznych
- poprawa jakości życia

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
 - mieszkańcy gminy
- podopieczni GOPS

500.000 Budżet Państwa
Budżet Gminy

12.

budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci 
wodociągowej Kolonia 
Kruklanki 

-ochrona środowiska
-poprawa jakości życia 
mieszkańców 
- wzrost atrakcyjności
inwestorskiej

- mieszkańcy kolonii 
Kruklanek 450.000

PROW 2007-2013 
Oś 3 
Działanie:”Podstaw
owe usługi dla 
gospodarki i 
ludności wiejskiej”: 
Budżet Gminy

13. Rekultywacja wysypiska
- ochrona środowiska
- poprawa atrakcyjności wsi
- poprawa życia mieszkańców

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

80.000 Budżet Gminy

14.

Budowa Amfiteatru 
(na ponad 1000miejsc) na 
plaży wiejskiej oraz 
zadaszonej sceny wraz z 
zapleczem techniczno-
socjalnym

- poprawa atrakcyjności wsi,
- możliwość organizacji 
nowych imprez
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

350.000
PROW
LGR
Budżet Gminy

15.

udział w wykonaniu 
chodnika na ul. 
Wczasowa w stronę 
Farelu i terenu objętego 
planem (dofinansowanie 
inwestycji  Zarządu Dróg 
Powiatowych)

-poprawa bezpieczeństwa 
pieszych 
-wzrost atrakcyjności
inwestorskiej
- poprawa estetyki 
miejscowości
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

1.500.000 Budżet Państwa
Budżet Gminy

16. Zagospodarowanie terenu 
wokół budynku Szkoły

- wzrost atrakcyjności
inwestorskiej
- poprawa estetyki 

- Uczniowie Zespołu 
Szkół w Kruklankach,
- mieszkańcy Gminy

100.000 Budżet Państwa
Budżet Gminy



miejscowości
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych

17. Zagospodarowanie terenu 
wokół plaży wiejskiej

- wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
- poprawa estetyki
miejscowości
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

50.000 Budżet Gminy

18.

Wykonanie fragmentu 
ścieżki rowerowej 
„Szlakiem Kolei” 
odcinek Kruklanki

- wzrost
atrakcyjności turystycznej 
- poprawa estetyki
miejscowości
- zaspokojenie
potrzeb społecznych

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

150.000 LGD9
Budżet Gminy

19.

Darmowy dostęp do 
internetu (np. informacja 
turystyczna, UG, GOK, 
Szkoła) 

- poprawa życia mieszkańców
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

100.000 Budżet Gminy

20.

Uporządkowanie skarp 
i brzegów rzeki Sapiny 
przebiegającej przez 
Kruklanki

- poprawa życia mieszkańców
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych
- ochrona środowiska 
naturalnego
- wzrost atrakcyjności 
turystycznej  

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

30.000 Budżet Gminy

21.

Budowa ciągu pieszo – 
rowerowego od Osiedla 
Słonecznego w kierunku 
miejscowości Brożówka

- poprawa życia mieszkańców
- zaspokojenie potrzeb 
społecznych
-  wzrost atrakcyjności 
turystycznej
- poprawa estetyki 
miejscowości 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
- przyjezdni,
 - mieszkańcy gminy

300.000 PROW
Budżet gminy

22. Renowacja obiektów 
architektury sakralnej: 
Kościoła w Zespole 
Kościoła 
Ewangelickiego, Plebanii 
w Zespole Kościoła 
Ewangelickiego, 
Cmentarza 
Ewangelickiego, w tym: 
odnawianie elewacji 
zewnętrznych i dachów 
zabytkowych budynków 
architektury sakralnej: 
Kościoła 
Rzymskokatolickiego 
p.w. Najświętszej Marii 
Panny,- odnawianie 
elewacji zewnętrznych i 
dachu, rozbudowa i 
przebudowa Plebanii,
 - remont ogrodzenia 
kamiennego wokół 
kościoła i cmentarza,

- poprawa estetyki i 
funkcjonalności obiektów 
cennych pod względem 
historycznym i zabytkowym
- zachowanie wartości 
środowiska kulturowego
- poprawa stanu bezpieczeństwa
- wzrost atrakcyjności 
miejscowości.

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
 - mieszkańcy gminy
- przyjezdni,

300.000 PROW 2007–2013
Oś 3
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi” 
Środki własne



- remont ogrodzenia 
wokół Plebanii,
- odnawianie cmentarza,
- wykonanie chodników, 
alejek w obszarze 
Zespołu Kościoła 
Ewangelickiego

23.

Remont chodników przy 
ulicy Dworcowej 
i 22  Lipca w 
Kruklankach
Zadanie priorytetowe 

- poprawa estetyki wsi
- poprawa bezpieczeństwa 
pieszych użytkowników drogi,
-  uporządkowanie ciągów 
komunikacyjnych 

- mieszkańcy 
miejscowości Kruklanki, 
 - mieszkańcy gminy
- przyjezdni,

330.00

PROW 2007–2013
Oś LEADER
LGD 9
Działanie:”Odnowa 
i rozwój wsi”, 
środki własne



 Załącznik 2 
do uchwały Nr 2/10 Zebrania Wiejskiego Wsi Kruklanki

  z dnia 1 września 2010r.

Okres realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Lp. Nazwa zadania
Okres realizacji inwestycji w latach

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
(Termomodernizacja i dobudowa pomieszczeń 
socjalno – sanitarnych) 

  
   

2. Termomodernizacja budynku Urzędu  Gminy    

3. Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego 
Ośrodka Zdrowia 

 

4.

Modernizacja i przebudowa ulic w m. Kruklanki: 
Lipowa, Borecka, Wodna 
Przebudowa ulic na Osiedlu Słonecznym
Modernizacja ulic Spacerowej, Klonowej 
i Brzozowej

5. Wykonanie parkingu przy skrzyżowaniu z ul. 
Wczasowej i 22-Lipca naprzeciwko kościoła

6.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury
 

7. Uzbrojenie działek budowlanych 

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. 22 Lipca, ul. 
Polna.            

9. Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej w 
Kruklankach, oraz kotłowni hali sportowej.

10. Przebudowa przystanku komunikacji publicznej.

11. Budowa budynku socjalnego (mieszkania 
socjalne)

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej Kolonia Kruklanki 

13. Rekultywacja wysypiska

14.
Budowa Amfiteatru (na ponad 1000miejsc) na 
plaży wiejskiej oraz zadaszonej sceny wraz z 
zapleczem techniczno-socjalnym

15.

Udział w wykonaniu chodnika na ul. Wczasowa 
w stronę Farelu i terenu objętego planem 
(współfinansowanie z Zarządem Dróg 
Powiatowych)

16. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły

17. Zagospodarowanie terenu wokół plaży wiejskiej

18. Wykonanie fragmentu ścieżki rowerowej 
„Szlakiem Kolei” odcinek Kruklanki

19. Darmowy dostęp do internetu (np. informacja 
turystyczna, UG, GOK, Szkoła) 



20. Uporządkowanie skarp i brzegów rzeki Sapiny 
przebiegającej przez Kruklanki

21. Budowa ciągu pieszo – rowerowego od Osiedla 
Słonecznego w kierunku miejscowości Brożówka

22.

Renowacja obiektów architektury sakralnej: 
Kościoła w Zespole Kościoła Ewangelickiego, 
Plebanii w Zespole Kościoła Ewangelickiego, 
Cmentarza Ewangelickiego, w tym: odnawianie 
elewacji zewnętrznych i dachów zabytkowych 
budynków architektury sakralnej: Kościoła 
Rzymskokatolickiego p.w. Najświętszej Marii 
Panny,- odnawianie elewacji zewnętrznych i 
dachu, rozbudowa i przebudowa Plebanii,
 - remont ogrodzenia kamiennego wokół kościoła 
i cmentarza,
- remont ogrodzenia wokół Plebanii,
- odnawianie cmentarza,
- wykonanie chodników, alejek w obszarze 
Zespołu Kościoła Ewangelickiego

23.
Remont chodników przy ulicy Dworcowej 
i 22 Lipca w Kruklankach
Zadanie priorytetowe 



Załącznik 3 
do uchwały Nr 2/10 Zebrania Wiejskiego Wsi Kruklanki

  z dnia 1 września 2010r.
 

VI. Opis zadania priorytetowego

,,Remont chodników przy ulicy Dworcowej i 22 Lipca w Kruklankach”
Zadaniem  priorytetowym,  przewidzianym  do  realizacji  w  ramach  Programu  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jest remont chodników 
przy ulicy Dworcowej i 22 Lipca w Kruklankach.
Zadanie priorytetowe polegać będzie na wykonaniu następujących zadań:

– demontażu istniejącej nawierzchni z płytek i kostek betonowych,
– ułożeniu  nawierzchni  chodnika  wraz  z  podjazdami  do  posesji  usytuowanych  przy 

chodnikach z kostki betonowej POLBRUK w kolorze szarym,
– wykonaniu skarpy do chodnika przy ul. Dworcowej.

Chodniki objęte inwestycją położone są w Kruklankach na działkach o nr geodezyjnych 392, 379, 
420, 267 obręb 1 Kruklanki.

Planowana  inwestycja  będzie  odgrywać  dużą  rolę  dla  społeczności  lokalnej.  Remont 
chodników  przyczyni  się  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  pieszego, zwiększenia  poziomu 
atrakcyjności miejscowości jak  również do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, poprzez 
zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców.

Łącznie  koszt  zadania  priorytetowego  będzie  wynosił  330.000  zł.  Jego  realizacja  jest 
planowana  na  rok  2011.  Należy  jednak  zaznaczyć,  że  szczegółowe  określenie  kosztów  będzie 
możliwe dopiero po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji.


