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Tytuł projektu:  
Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych                          
i społecznych w miejscowości Niedary i Świniary  
fundusz:  
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
program:  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
działanie:  
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność 
operacja: 
Poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych                       
i społecznych 
wartość projektu:  
131 855,00 PLN 
dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
83 068,00 PLN 
 
Cel operacji: 
Poprawa stanu i dostępności przestrzeni publicznej oraz estetyki przestrzennej, w tym obiektów                    
i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych. 
 
Zakres rzeczowy: 
Przedmiotem operacji są działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury publicznej i przestrzennej 
służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych mieszkańców w miejscowości Niedary                      
i Świniary.  
Zakres rzeczowy operacji obejmuje:  
1.  
Świniary:   
Przedmiotem inwestycji jest: 
- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym; 
- nasadzenie zieleni /trawnik, krzewów; 
- budowa projektowanego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową oraz furtką. 
Planowane zagospodarowanie działki polegać będzie na utworzeniu obiektów małej architektury dla 
dzieci poprzez zamontowanie projektowanych obiektów małej architektury oraz nasadzeniu zieleni. 
Obiekty małej architektury dla dzieci: piaskownica kwadratowa 250x250 cm – 1 szt.;karuzela 
tarczowa z siedziskami – 1 szt.; huśtawka pojedyncza, siedzisko koszowe z łańcuszkiem – 1 szt.; 
zestaw zabawowy – 1 szt.;bujak sprężynowy - konik – 1 szt.;trampolina kwadratowa wkopana – 1 
szt.;ławki parkowe z oparciem – 2 szt.;- kosz na śmieci z daszkiem – 1 szt.;- tablica informacyjna                     
z regulaminem – 1 szt.; 2.  
Niedary.  
Przedmiotem inwestycji jest: A. Budowa siłowni dla dzieci:a1. Biegacz  wym.0,93 m x 0,48 m x 1,21 m; 
Strefa bezpieczeństwa:12,00m2; a2. Rower i steper:1,84 m x 0,54 m x 1,23 m; Strefa bezpieczeństwa: 
17,50 m2;  a3. Pajacyk i wahadło o wym . 1,18 m x 1,02 m x 1,18 m; Strefa bezpieczeństwa:16,80 m2. 
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B. Budowa siłowni dla dorosłych: b1. Biegacz: 0,99m x 0,49 m x 1,75 m; Strefa bezpieczeństwa: 13,0 
m2 b2. Orbitrek: 1,32 m x 0,60 mx 1,88 m. Strefa bezpieczeństwa :17,00 m2 ;b3. Wahadło: 0,67 m             
x 0,90 m x1,60 m; Strefa bezpieczeństwa:16,0 m2 ; b4. Wioślarz: 1,15 m x 1,04 m x1,39 m; Strefa 
bezpieczeństwa:16,0m2; b5. Ławka: 0,53m x 1,56 m x0,81 m; Strefa bezpieczeństwa 15,3 m2; b6.   
Rower: 1,18 m x 0,60m x 1,56 m.  
Strefa bezpieczeństwa 14,0m2.Nawierzchnia terenu przeznaczonego pod siłownię będzie wykonana   
z ekokraty. 
 


