
Strona główna 

Informacje o projekcie 

Galeria 

PROW 2007-2013 "Odnowa i  Rozwój  Wsi"  GMINA LINIA 

STRONA GŁÓWNA  

Projekt pn.: „Budowa kompleksów rekreacyjno - kulturalnych  

w miejscowościach  

Linia, Potęgowo i Strzepcz  w gminie Linia” 

Urząd Gminy Linia 

ul. Turystyczna 15 

84-223 Linia 

Skontaktuj się z nami: 

Tel.: 58 676 85 82 

Faks: 58 676 85 88 

E-mail: f.europejskie@gminalinia.com.pl  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, 

współfinansowana jest  

ze środków Unii Europejskiej w ramach                                              

działania Odnowa i rozwój wsi 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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Schody nad j. potęgowskim  

przed realizacją projektu 

INFORMACJE O PROJEKCIE  

 

 

 

 

„Budowa kompleksów rekreacyjno - kulturalnych  w miejscowościach  

Linia, Potęgowo i Strzepcz  w gminie Linia” 

 

 W dniu 31 sierpnia 2009 r. Gmina Linia przystąpiła do realizacji projektu w trzech 

miejscowościach naszej gminy. 

 Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Linia, Potęgowo i Strzepcz ma  się 

do wzrostu liczby turystów odwiedzających dwa największe kompleksy zbiorników wodnych oraz 

największą wieś w gminie a także promocję   zasobów kulturalnych i specyfiki obszarów wiejskich 

na terenie gminy Linia. Wybudowane obiekty przeznaczone są do użytku publicznego i służyć mają 

zaspokojeniu potrzeb społecznych w zakresie turystyki. 

 W ramach realizacji projektu wykonane zostaną m.in. Boisko do piłki nożnej, siatkówki        

i piłki plażowej, scena, miejsce na ognisko, schody terenowe nad jeziorem w Potęgowie, chodniki w 

miejscowościach realizacji projektu. W dniu 08.07.2009 r. Gmina Linia wszczęła   postępowanie w 

trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia. W wyniku przeprowadzonej procedury Gmina Linia podpisała w dniu  17.08.2009 r. 

umowę z firmą „G.M.M.” Marzena Gaffka, Tyłowo-Dąbrowa 28, 84-106 Leśniewo.  Za realizację 

przedmiotu umowy wykonawca zaoferował cenę  597.476,05 zł netto. Prace objęte zamówieniem 

zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w terminie wynikającym z umowy. 
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„Budowa kompleksów rekreacyjno - kulturalnych  w miejscowościach  

Linia, Potęgowo i Strzepcz  w gminie Linia” 

Gmina Linia zamierza zaspokoić potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców 

miejscowości oraz turystów.  

LINIA 

Budowa infrastruktury turystycznej przyczyni się do wzrostu liczby turystów oraz 

promocji naszego regionu. 

POTĘGOWO  

Celem zamierzenia jest rozwój turystyki, sportu, rekreacji 

oraz kultury wraz z pielęgnacją historii regionu. Inwestycja wspomoże rozwój 

tożsamości okolicznej społeczności. 

STRZEPCZ 

Więcej 

Więcej 

Więcej 

GALERIA 
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LINIA 

Gmina Linia zamierza zaspokoić potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości 

Linia oraz pobliskich wsi. Celem zamierzenia jest rozwój sportu, rekreacji oraz kultury okolicznej 

społeczności. 

Na działce nr 210/5 (obr. Linia) inwestor zamierza wykonać: 
• odnowę murawy boiska, na którym zlokalizowane zostaną: boisko do piłki nożnej 

i do siatkówki; 

• odnowić miejsca siedzące dla publiczności; 

• chodnik o nawierzchni z polbruku; 

• wyznaczyć stałe miejsce rozkładanej sceny (montowanej na potrzeby organizowanych 

imprez plenerowych o charakterze kulturalno-sportowym); 

• palenisko (wyznaczone miejsce na ogniska); 

Podpis do obrazu/grafiki. 

< Powrót do listy 
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POTĘGOWO  

Inwestor zamierza zrewitalizować dostęp do jeziora i ogólnodostępnego kąpieliska 

wraz z zagospodarowaniem terenu przybrzeżnego. Celem zamierzenia jest rozwój turystyki, 

sportu, rekreacji na terenie z dużym udziałem zieleni wysokiej oraz rozwój 

sportów wodnych. Inwestycja wspomoże rozwój tożsamości okolicznej społeczności, 
wpłynie na poprawę walorów turystycznych regionu. 

Na działce nr 523/8(obr. Niepoczołowice) inwestor zamierza wykonać: 

• rewaloryzację istniejących schodów terenowych prowadzących do jeziora o dł. 

68mb, poszerzając ich zakres o pochylnię dla wózków dziecięcych oraz spoczniki 

z ławeczkami parkowymi; 

• ciąg pieszo – jezdny z placem; 

• boisko do siatkówki; 

• palenisko (wyznaczone miejsce na ogniska); 

• scenę (przenośną) ustawianą wyłącznie na czas imprez okolicznościowych. 

(miejsce pod scenę pokazano na planie) 

Podpis do obrazu/grafiki. 

< Powrót do listy 
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STRZEPCZ 

 

Gmina Linia zamierza zaspokoić potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości 

Strzepcz oraz pobliskich wsi. Celem zamierzenia jest rozwój turystyki, sportu, rekreacji 

oraz kultury wraz z pielęgnacją historii regionu. Inwestycja wspomoże rozwój 

tożsamości okolicznej społeczności. 
Na działkach nr 458/2, 458/3, 458/4, 459/9, 474/11, 476 (obr. Strzepcz) inwestor zamierza 

wykonać: 

• alejkę spacerową o nawierzchni gruntowej wzdłuż brzegu jeziora o długości 560m; 

• scenę wraz z zadaszeniem którą inwestor zamierza wybudować w technologii murowanej 

(przyłącze do sieci elektroenergetycznej - podlegać będzie osobnym opracowaniom); 

• podest taneczny; 

• boisko do siatkówki; 

• palenisko (wyznaczone miejsce na ogniska). 

< Powrót do listy 


