
                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 1 
Gospodarka przestrzenna i zagospodarowanie terenu 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

G
os

po
da

rk
a 

pr
ze

st
rz

en
na

 

1. 
Uchwalenie planów miejscowych 
dla fragmentów miasta nie 
posiadających ich 

-  sporządzenie 
dokumentacji 
planistycznej 

UMiG Gryfino 
 

2005-2006 
2007-2013 

 
wg kosztorysu budżet gminy 

2. 

Odtworzenie kwartałów 
nadodrzańskich: 
etap I – zagospodarowanie 
nabrzeża: 

- zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe,  

- stworzenie infrastruktury 
wodnej do obsługi białej floty 
(budowa przystani), 

- zagospodarowanie turystyczne 
bulwaru nadrzecznego, 

 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup wyposażenia 

WZMiUW - 
odnośnie 

zabezpieczenia 
przeciwpowodziow

ego 
 
UMiG w Gryfinie – 

odnośnie 
zagospodarowania 

nabrzeża 

2005-2006 
2007-2013 

320.000,00 PLN 
dokumentacja 

10.000.000,00 PLN 
realizacja inwestycji

budżet 
województwa/ 
budżet gminy/ 
WFOŚiGW / 

INTERREG IIIA/ 
ERDF (ZPORR) 

 lub EOG  
lub Norweski 
Mechanizm 
Finansowy  

Za
go

sp
od

ar
ow

an
ie

 te
re

nó
w

 

3. 

Odtworzenie kwartałów 
nadodrzańskich: 
- etap II – uzbrojenie kwartałów 

nadodrzańskich dla potrzeb 
rozwoju usług oraz 
budownictwa mieszkalnego, 

- etap III – budowa budynków 
mieszkalnych z 
pomieszczeniami usługowymi 
na parterze oraz zapleczem 
parkingowym,  

 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

 

UMiG w Gryfinie 
Gryfińskie TBS 

lub inwestor 
prywatny 

 
2007-2013 wg kosztorysu 

budżet gminy/  
budżet GTBS/ 

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego/ 
ERDF (ZPORR) 

 lub EOG  
 

lub  
ze środków 
prywatnych 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

4. 

Uporządkowanie terenu i budowa 
dwóch kompleksów garażowych  
w rejonie ul. Słowiańskiej 
(likwidacja garażów blaszanych z 
kwartałów nadodrzańskich)  

- wykonanie projektu 
technicznego 

- realizacja inwestycji 
- likwidacja garaży 

blaszanych 

 
UMiG Gryfino/ 

inwestor prywatny 

 
2007-2013 

wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 
lub EOG/ środki 

prywatne 

5. 

Uporządkowanie istniejącego 
terenu garaży przy ul. Reymonta 
(likwidacja  garaży blaszanych, 
budowa kompleksu garażowego 
wraz z obiektami  usługowymi)   

- wykonanie projektu 
technicznego 

- realizacja inwestycji 
 

 
UMiG Gryfino/ 

inwestor prywatny 

 
2007-2013 

wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG / 
 środki prywatne 

6. 
Uporządkowanie terenów pod 
usługi komercyjne przy  
ul. Sportowej i przeniesienie tam 
targowiska miejskiego  

- wykonanie projektu 
technicznego 

- realizacja inwestycji 
- przeniesienie 

targowiska 

 
UMiG Gryfino/ 

inwestor prywatny 

 
2007-2013 

wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG  
/ środki prywatne 

7. 

Założenie toalet dla psów w 
poniższych lokalizacjach: 
- Park Miejski (plac po dawnym 

boisku asfaltowym 
- teren w rejonie  

ul. Iwaszkiewicza i 11 Listopada 

- wykonanie i instalacja 
toalet o wymiarach  
10 x 10 m,   UMiG Gryfino 

(WGKMiOŚ) 
2005-2006 

 20.000,00 PLN 
budżet gminy/ 

EFRR (ZPORR) 
lub EOG 

8. 
Nasadzenia nowych drzew, 
krzewów oraz trawników na 
terenach miejskich 

 
- realizacja zadania UMiG Gryfino  

(WGKMiOŚ) 
2005-2006 
2007-2013 

zadanie ciągłe 
 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

9. Zagospodarowanie skweru 
Rapackiego 

- wykonanie projektu 
- realizacja inwestycji 
 

UMiG Gryfino 
(WGKMiOŚ) 2007-2013 200.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

 

10. Pielęgnacja i uporządkowanie  
Parku Miejskiego 

 
- realizacja zadania 

UMiG Gryfino 
(WGKMiOŚ) 

 

2005-2006 
2007-2013 

zadanie ciągłe 
 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

11. 
Zagospodarowanie i 
uporządkowanie terenów zielonych 
tzw. „Górki Miłości” 

- wykonanie projektu 
- realizacja inwestycji 
 

UMiG Gryfino 
 

 
2007-2013 100.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

 

 
12. 

Zagospodarowanie cmentarz 
miejskiego: 
- likwidacja starych i budowa 

nowych pawilonów 
handlowych wraz z zapleczem 
socjalnym   

- odnowienie wnętrza Kaplicy 
Cmentarnej,  

- remont starych alejek,  
- budowa ogrodzenia cmentarza  

od strony północnej. 
- projekt poszerzenia i 

zagospodarowania nowych 
terenów wraz z budową 
ogrodzenia 

 
- wykonanie projektu 

technicznego 
- realizacja inwestycji 
 UMiG Gryfino/ 

Przedsiębiorstwo 
Usług 

Komunalnych  
Gryfino/ 

prywatny inwestor 
 

2005-2006 
2007-2013 

400.000,00 PLN 
 

budżet gminy/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG / 
środki prywatne 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 2 
Infrastruktura techniczna  

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

1. 

Uzbrojenie Osiedla Północ II i III 
etap w rejonie ulic Pomorskiej, 
Mazowieckiej, Mazurskiej oraz 
Limanowskiego  
(wodociągi, kanalizacja deszczowa 
i sanitarna, energia, gaz, 
infrastruktura drogowa i 
oświetlenie) 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

 
UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 
 

 
2005-2006 
2007-2013 

 
10.000.000, 00 zł 

 
budżet gminy/ 

EFRR (ZPORR) 
lub EOG 

K
om

pl
ek

so
w

e 
uz

br
oj

en
ie

 te
re

nó
w

 

2. 

Uzbrojenie terenów przy ulicy Jana 
Pawła II-ego, Reymonta i 
Artyleryjskiej (wodociągi, 
kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
energia, gaz, infrastruktura 
drogowa i oświetlenie) 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 
 

 
2005-2006 
2007-2013 

 
10.000.000,00 zł 

 
budżet gminy/ 

EFRR (ZPORR) 
lub EOG 

3. 
Uzbrojenie sieci wodociągowej 
(zasuwy, hydranty, tabliczki 
informacyjne) 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 

2005 – 2006 300.000,00 PLN 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

G
os

po
da

rk
a 

w
od

na
 

4. 

Wymiana sieci z azbestocementu, 
w szczególności przy ul. Armii 
Krajowej, ul. Łużyckiej do ujęcia 
wody Tywa oraz przy  
ul. Żeromskiego, ul. Krzywoustego 
oraz ul. Niepodległości  

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

 
UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych 

Gryfino 
 

2005 – 2006 
2007 - 2013 1.500.000,00 PLN 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 

 
5. 
 

Modernizacja ujęć wody (Tywa, 
Pomorska)  

-  wykonanie 
dokumentacji 

- przeprowadzenie 
prac 
modernizacyjnych 

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych 

Gryfino 

2005 – 2006 
2007 – 2013 3.000.000,00 PLN 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
6. 

Modernizacja hydroforni przy 
 ul. 9 Maja i ul. Krzywoustego oraz 
ich monitoring 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych 

2005 – 2006 
2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
7. Przebudowa kanalizacji tłocznej 

pomiędzy przepompowniami  
P – 6 i P – 7 warz z ich 
modernizacją oraz monitoring 
przepompowni w mieście  

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

 
UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 
 

2005 – 2006 
2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
8. 

Przebudowa  i renowacja 
kanalizacji sanitarnej φ 600 iφ 400 
w rejonie  
ul. Rapackiego, ul. Sportowej,  
ul. Kościelnej, ul. Bałtycka,  
ul. Energetyków, ul. Targowa,  
ul. Słowiańska do przepompowni  
P – 1; przebudowa węzła w ul. 
Targowej 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfin 2005 – 2006 
2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

G
os

po
da

rk
a 

w
od

na
 

 
9. Położenie sieci wodociągowej przy 

ul. Asnyka i Krasińskiego 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 

2007-2013 600.000,00 PLN 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG  
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 

 
10. 

Wymiana sieci wodociągowej φ 
175 na odcinku od ul. 
Szczecińskiej,  
ul. Chrobrego, ul. Niepodległości,  
ul. Armii Krajowej) 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

2007 - 2013 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
11. Modernizacja publicznych studni 

głębinowych w mieście 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 
 2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

 
12. 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Mieszka I, ul. Witosa,  
ul. Podgórnej oraz ul. Łokietka 
 
 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 

2005 – 2006 
 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
13. 

Rozdział kanalizacji deszczowej od 
sanitarnej w rejonie ul. Chrobrego, 
ul. Niepodległości, ul. Rapackiego, 
ul. Kościelnej oraz ul. Sportowej 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 

2005 – 2006 
2007 – 2013 3.000.000,00 PLN 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
14. 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej 
przy ul. 9 Maja i ul. Konopnickiej 
oraz ul. Krasińskiego 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

Gryfino 

2005 – 2006 
2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

G
os

po
da

rk
a 

ka
na

liz
ac

yj
na

 
 

 
15. 

Budowa nowej kanalizacji 
sanitarnej w rejonie  
ul. Czechosłowackiej i  
ul. Topolowej 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych  

2005 – 2006 
2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 

 
16. 

Budowa nowej kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej przy  
ul. Flisaczej i ul. Szczecińskiej - wykonanie 

dokumentacji 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych/ 

Inwestor prywatny 

2005 – 2006 
2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet PUK / 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG / 

 środki prywatne  
 

 
17. 

Rozdzielenie kanalizacji 
deszczowej od sanitarnej w rejonie 
byłej mleczarni  
(przy ul. Armii Krajowej) 
 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji
UMiG Gryfino 2005 – 2006 

2007 – 2013 Według kosztorysu 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
18. 

Renowacja sieci kanalizacji 
deszczowej i studni rewizyjnych 
przy ul. Krasińskiego, ul. Asnyka, 
ul. Kolejowej i ul. Konopnickiej 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino/ 
Starostwo 
Powiatowe 

2005 – 2006 
2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet gminy/ 
budżet starostwa / 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

 
19. 

Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej przy ul. Łużyckiej 
(związane z koncepcją firmy 
MOSBAU)  

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji
UMiG Gryfino 2005 – 2006 

2007 – 2013 Według kosztorysu 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

 
20. Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. Łużyckiej  

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji
UMiG Gryfino 2007 – 2013 Według kosztorysu 

budżet gminy 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

G
os

po
da

rk
a 

ka
na

liz
ac

yj
na

 

 
21. 

Przebudowa kolektora 
deszczowego  
w  ul. Grunwaldzkiej,  
ul. Chrobrego i  
ul. Słowiańskiej 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino / 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych 

2007 – 2013 Według kosztorysu 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 3 
Infrastruktura techniczna  

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 
1. Zakup praso - kontenerów 

 Zakup 5 szt 

PUK Sp. z o.o. w 
Gryfinie/  

UMiG Gryfino 
(WGKMiOŚ) 

2005 – 2006  Według kosztorysu 

Budżet gminy? 
budżet PUK 

ERDF (ZPORR)/ 
INTERREG IIIA 

 
2. Zorganizowanie punktu skupu 

surowców wtórnych 

- wykonanie 
dokumentacji 

- realizacja zadania 

PUK Sp. z o.o. w 
Gryfinie/  

UMiG Gryfino 
(WGKMiOŚ) 

2005 – 2006 Według kosztorysu 
budżet PUK/ 

ERDF (ZPORR)/ 
INTERREG IIIA 

 
 

3. 
 
 
 
 

Stworzenie punktu gromadzenia 
odpadów problemowych przy  
ul. Targowej 

- wykonanie 
dokumentacji 

- budowa 
pomieszczeń 
magazynowych 

PUK Sp. z o.o. w 
Gryfinie/  

UMiG Gryfino 
(WGKMiOŚ) 

2005 – 2006  Według kosztorysu 

Budżet gminy 
budżet PUK/ 

ERDF (ZPORR)/ 
INTERREG IIIA 

 
4. 

Selektywna zbiórka odpadów: 
- zakup i instalacja pojemników 

na bioodpady, odpady 
problemowe i zbiórkę 
selektywną 

- zakup 133 szt 
pojemników typu 
„Biotainer” 140 l 
- zakup 220 szt 

pojemników typu 
„Biotainer” 240 l 

PUK Sp. z o.o. w 
Gryfinie/  

UMiG Gryfino 
(WGKMiOŚ) 

2005 – 2006 
2007 – 2013 200.000,00 PLN 

Budżet gminy/ 
budżet PUK/ 

ERDF (ZPORR)/ 
INTERREG IIIA 

G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i 

 
5. Prowadzenie akcji informacyjno-

edukacyjnych 

 
- realizacja zadania UMiG Gryfino/ 

NGO’S 
2005-2006 
2007-2013 

zadanie ciągłe 
wg kosztów 

budżet gminy/ 
INTERREG IIIA/ 

WFOŚiGW 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

G
os

po
da

rk
a 

od
pa

da
m

i 

 
6. 

Realizacja zadań wynikających z 
„Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski” 

- zbieranie danych od 
właścicieli obiektów 
budowlanych, 

- sporządzenie 
zbiorczego wykazu 
obiektów 
zawierających azbest  

- uwzględnienie 
usuwania azbestu i 
wyrobów 
zawierających azbest w 
gminnych planach 
gospodarki odpadami 

- usuwanie azbestu z 
obiektów stanowiących 
własność gminy 

- usuwanie azbestu z 
obiektów stanowiących 
własność prywatną 

 

UMiG Gryfino/ 
PUK Sp. z o.o. w 

Gryfinie/  
inwestor prywatny 

2005-2006 
2007-2013 

zadanie ciągłe  
wg kosztorysu 

 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR)/ 
lub EOG/  

środki prywatne 
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                                                                                   K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 4 
Infrastruktura techniczna 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

G
az

yf
ik

ac
ja

  
1. 
 

Rozbudowa sieci gazowej m.in. na 
ul. Łużyckiej,  Czechosłowackiej, 
Łącznej, Okrężnej, 
 

- wykonanie 
programu 
gazyfikacji 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 
(część dotycząca 

programu) / 
inwestor prywatny 
(część pozostała) 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu budżet gminy / 

środki prywatne 

 
2. Wymiana sieci cieplnej przy  

ul. Mieszka I 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej

w Gryfinie 

2005-2006 
2007-2013 1.500.000,00 PLN 

budżet PEC/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

 
3. 

Modernizacja węzłów cieplnych 
szt.21 w Gryfinie (Stare Miasto – 
12 szt., Górny Taras – 9 szt.) 
 
 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej

w Gryfinie 

2005-2006 
2007-2013 1.000.000,00 PLN 

budżet PEC/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

 
4. 

Modernizacja węzłów cieplnych w 
budynkach Sienkiewicza 6, 
Łużycka, 3a, Kościelna-Piastów3, 
Jana Pawła II-go 5-9, Energetyków 
10-14d 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej

w Gryfinie 

2005-2006 
2007-2013 1.000.000,00 PLN 

budżet PEC/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

En
er

ge
ty

ka
  

 
5. Wymiana sieci cieplnej 2xDn 100  

z napowietrznej na preizolowalną 
(podziemną) 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej

w Gryfinie 
2007-2013 1.500.000,00 PLN 

budżet PEC/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 

 
6. 

 
Wymiana rurociągu co przy  
ul. Łużyckiej  - 850m  
Sieć 2xDN350  
 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej

w Gryfinie 
2007-2013 1.500.000,00 PLN 

budżet PEC/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

 
7. 

Kompleksowa informatyzacja 
Urzędu Miejskiego w Gryfinie 

  

Powstanie portalu „Wrota 
Gryfina” – systemu 
informacyjnego 

- zakup i wdrożenie       
nowego systemu 
informatycznego 

- zakup i modernizacja 
sprzętu 
komputerowego  

- stworzenie portalu 

UMiG Gryfino 2005 1.544.000,00 PLN budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

 
8. Rozbudowa infrastruktury 

technicznej i sieci 
szerokopasmowych 

- realizacja inwestycji UMiG Gryfino 2006-2008 572.600,00  PLN budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

 
9. 

Kompleksowa informatyzacja 
jednostek gminnych - realizacja inwestycji UMiG Gryfino 2006-2008 233.000,00 PLN budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 

In
fo

rm
at

yz
ac

ja
 

 
10. Edukacja i szkolenia 

mieszkańców w zakresie 
aktywnego wykorzystania 
Internetu 

- realizacja inwestycji UMiG Gryfino 2006-2008 323.700,00 PLN budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

 11



Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 

 
11. 

 

Budowa i rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na terenie 
powiatu  

- realizacja inwestycji 
Starostwo 

Powiatowe w 
Gryfinie 

2005-2006 487.200,00 PLN budżet powiatu/ 
ERDF (ZPORR) 

Te
le

ko
m

un
ik

ac
ja

 
 

 
12. 

 

Rozbudowa sieci telefonicznej 
według indywidualnej oferty 
operatorów sieci   

 
 
 
 

 
- realizacja inwestycji

 
inwestor prywatny 

2005-2007 
2007-2013 wg kosztorysu środki prywatne 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 5 
Infrastruktura komunikacyjna 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
1. 

Etap I - Przebudowa ul. Mieszka I 
nr 1481 Z (zmiana nawierzchni, 
przełożenie infrastruktury)  
 
Etap II - Kontynuacja ul. Mieszka I 
– budowa nawierzchni na  
ul. Łokietka, Podgórnej oraz części 
ul. Łużyckiej wraz z oświetleniem 

Etap I 
- projekt posiada 

dokumentację  
- realizacja inwestycji
Etap II 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe w 

Gryfinie 
 

 UMiG Gryfino/ 
Starostwo 

Powiatowe / 
GDDKiA 

 
Etap I – 

2005-2006 
 

Etap II - 
2007-2013 

1.150.000,00 
PLN 

 
2.000.000,00 

PLN 

budżet gminy/ 
 budżet powiatu/ 
budżet państwa/ 
EFRR (ZPORR)  

lub EOG  

 
2. Budowa ulicy Andersa – ułożenie 

nawierzchni z polbruku (1000 
m2)wraz wykonaniem oświetlenia  

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji
UMiG Gryfino 2005-2006 

 200.000,00 PLN 
budżet gminy/  

EFRR (ZPORR)  
lub EOG 

 
3. Budowa ul. Wierzbowej wraz  

z oświetleniem 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji
UMiG Gryfino 2005-2006 

 200.000,00 PLN 
budżet gminy/  

EFRR (ZPORR)  
lub EOG 

 
4. 

Budowa ul. Księdza J. Popiełuszki 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 500.000,00 PLN 

budżet gminy/  
EFRR (ZPORR)  

lub EOG 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 K
om

un
ik

ac
ja

 d
ro

go
w

a 
 

 

 
5. Przebudowa i modernizacja  

ul. Konopnickiej   
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji
UMiG Gryfino 2005-2006 

2007-2013 600.000,00 PLN 
budżet gminy/  

EFRR (ZPORR)  
lub EOG 



Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
6. Wykonanie dróg i chodników przy 

ul. Słowiańskiej  

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe w 

Gryfinie 
 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu 

budżet starostwa /  
EFRR (ZPORR)  

lub EOG 

 
7. 

Przebudowa dojazdu do przejścia 
granicznego ulicami Rapackiego i 
Słowiańską z drogą krajową nr 31 
z jednoczesnym wyłączeniem  
z ruchu ul. Piastów 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji
UMiG Gryfino 2007-2013 wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR)  

lub EOG 

 
8. 

Wykonanie drogi dojazdowej z 
chodnikiem do terenów 
usługowo-przemysłowych przy  
ul. Łużyckiej (betoniarnia) 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

GDDKiA / 
UMiG Gryfino/ 

inni zarządcy dróg 
2007-2013 200.000,00 PLN 

budżet instytucji 
zarządzających/ 

 EFRR (ZPORR)  
lub EOG 

 

 
9. 

 
Budowa obwodnicy dla Miasta 
Gryfino 

 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji
GDDK i A 2007-2013 wg kosztorysu budżet państwa/ 

ERDF (ZPORR) 

K
om

un
ik

ac
ja

 
ko

le
jo

w
a 

 
10. 

Uruchomienie linii szybkiego 
tramwaju/na bazie PKP/ do 
Szczecina 
 
 
 

- realizacja inwestycji UMiG Gryfino 2007-2013 wg kosztorysu 

Budżet gminy 
 

Marszałek 
Województwa 

Zachodniopomorskiego 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 6 
Rozwój Turystyki i Kultury 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

1.  

Remont zespołu budynku MDK 
przy ul. Bolesława Chrobrego 
48 oraz uporządkowanie i 
zagospodarowanie parku, 
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 

UMiG Gryfino 2005-2006 
 1.000.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

2. 
Termomodernizacja budynku 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gryfinie 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 
i adaptacyjnych 

UMiG Gryfino 2005-2006 
 300.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
BGK – fundusz 

termomoderniza-
cyjny 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

3. Renowacja budynku 
przepompowni 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 

UMiG Gryfino/ 
Przedsiębiorstwo 

Usług 
Komunalnych w 

Gryfinie 

2005-2006 
2007-2013 30.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

4. 
Renowacja i adaptacja Bramy 
Bańskiej w Gryfinie  

 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 
i adaptacyjnych,  

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 1.000.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

R
en

ow
ac

ja
 Z

ab
yt

kó
w

 

5. 

Renowacja murów miejskich 
wraz z czatownią oraz 
uporządkowanie terenów wokół 
murów, 
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 
i adaptacyjnych 

UMiG Gryfino 
2005-2006 
2007-2013 

 
1.000.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

6. 
Renowacja budynku Biblioteki 
Pedagogicznej przy  
ul. Niepodległości 20 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 

UMiG Gryfino 
2005-2006 
2007-2013 

 
400.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

7. 

Remont i adaptacja budynku 
magazynowego na nabrzeżu, 
tzw. Rybakówki dla potrzeb 
obsługi turystycznej nabrzeża, 
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac remontowych i 
adaptacyjnych 

- zakup wyposażenia 

UMiG Gryfino 
2005-2006 
2007-2013 

 
500.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
INTERREG IIIA/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

8. 

Renowacja kościoła pod 
wezwaniem Wniebowstąpienia 
NMP – wymiana pokrycia 
dachu, uzupełnienie ubytków 
murów, odnowienie tynków, 
renowacja organów 
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 

związek 
wyznaniowy 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu 

środki własne 
Kościoła/  

ERDF (ZPORR) 
lub EOG 

9. 

Renowacja budynku młyna oraz 
adaptacja na cele działalności 
gospodarczej 
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 

inwestor  prywatny 2005-2006 
2007-2013  wg kosztorysu 

środki prywatne/ 
z możliwością 

dofinansowania  
z ERDF (WKP) 

lub EFGiOR 
(SPO ROL) 

 

10. 
Renowacja i adaptacja na cele 
działalności gospodarczej 
 Willi przy ul. Grunwaldzkiej 7 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 

inwestor  prywatny 2005-2006 
2007-2013  wg kosztorysu 

środki prywatne/ 
z możliwością 

dofinansowania  
z ERDF (WKP)  
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 

11. 

Renowacja kamienic przy 
ulicach: Piastów 23,  
Kościuszki 2, 9, 13,  
1-Maja 6, 8  
Chrobrego 17,19, 33,  
Kościelna 11-13,  
Niepodległości 2, 18,   
9-go Maja 9-12 
Łużycka 6, 20 
Szczecińska 2, 13, 42 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac renowacyjnych 

 
GTBS/  

inwestor  prywatny

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu budżet GTBS/ 

środki prywatne 

11. Zagospodarowanie Placu 
Barnima 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 400.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

12. Budowa ścieżek rowerowych na 
terenie miasta Gryfino 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
INTERREG IIIA/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

R
ek

re
ac

ja
 i 

Tu
ry

st
yk

a 
 

13. Budowa hali widowiskowo-
sportowej przy CW LAGUNA 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

Fundacja na Rzecz 
Budowy Obiektów 
Sportowych w Gryfinie / 

inwestor 
prywatny 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu 

środki fundacji/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 
lub środki 
prywatne 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

14. 
Powstanie ośrodka rehabilitacji i 
odnowy biologicznej w CW 
LAGUNA 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

Fundacja na Rzecz 
Budowy Obiektów 
Sportowych w Gryfinie / 

inwestor 
prywatny 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu 

środki fundacji/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 
lub środki 
prywatne 

15. 
Powstanie ściany 
wspinaczkowej dla dzieci przy 
CW LAGUNA  

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

Fundacja na Rzecz 
Budowy Obiektów 
Sportowych w Gryfinie / 

inwestor 
prywatny 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu 

środki fundacji/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 
lub środki 
prywatne  

16. Rewaloryzacja bazy noclegowej 
OWiR-u 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

OWiR/  
UMiG w Gryfinie/ 
inwestor prywatny 

2005-2006 
2007-2013 

 
 

wg kosztorysu 
budżet gminy/ 

ERDF (ZPORR) 
lub EOG/  

środki prywatne 

R
ek

re
ac

ja
 i 

Tu
ry

st
yk

a 

17. Budowa Hotelu przy CW 
LAGUNA 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

 
inwestor 
prywatny 2005-2006 

2007-2013 

 
 
 

wg kosztorysu środki prywatne 

R
ek

re
ac

ja
 i 

Tu
ry

st
yk

a 

18. 

Wspieranie imprez sportowych i 
rekreacyjnych o charakterze 
masowym (niezależnie od 
przynależności do klubów 
sportowych)  

- realizacja zadania UMiG Gryfino/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

 
 

 wg aktualnego 
zapotrzebowania 

budżet gminy/ 
środki NGO’S/ 

INTERREG IIIA 



Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

19. 
Zagospodarowanie terenu oraz 
budowa strzelnicy przy  
ul. Słonecznej 

- realizacja inwestycji UMiG Gryfino 
 2007-2013 wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

 

20. Zagospodarowanie plaży 
gryfińskiej i „grzybka” 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup 
wyposażenia 

UMiG Gryfino 2007-2013 wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
INTERREG IIIA/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 7 
O ś w i a t a  i Sport 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
1. 

Remont oraz modernizacja 
Przedszkola nr 2 w Gryfinie: 
- wymiana instalacji 

wewnętrznej wodno-
kanalizacyjnej, co oraz 
ocieplenie budynku  

- budowa placu zabaw dla 
dzieci oraz wykonanie 
ogrodzenia przedszkola 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 

1.000.000,00 
PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG/  
BGK – fundusz 

termomodernizacji 

 
2. 

Modernizacja Przedszkola nr 3 w 
Gryfinie: 
- modernizacja węzła cieplnego 
- zewnętrzne docieplenie oraz 

odnowienie elewacji budynku 
- budowa placu zabaw dla  

dzieci 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji UMiG Gryfino 2005-2006 

2007-2013 800.000,00 PLN

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG/  
BGK – fundusz 

termomodernizacji 

 
3. Budowa placu zabaw dla dzieci 

oraz modernizacja węzła cieplnego 
w Przedszkolu nr 5 w Gryfinie 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 500.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 O
św

ia
ta

 
 

 
4. Remont i termomodernizacja 

przedszkoli nr 1 i 4 w Gryfinie 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 

1.000.000,00 
PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG 



Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
 

5. 

Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Gryfinie: 
- ocieplenie budynku oraz jego 

elewacji 
- wymiana instalacji elektrycznej 

oraz grzewczej 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji UMiG Gryfino 2005-2006 

2007-2013 800.000,00 PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG/  
BGK – fundusz 

termomodernizacji 

 
6. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Gryfinie: 
- wykonanie łącznika z izbami 

lekcyjnymi między obecnymi 
budynkami szkoły 

- ocieplenie i elewacja budynku  
- adaptacja budynku WKU na 

obiekt oświatowy 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji UMiG Gryfino 2005-2006 

2007-2013 
1.000.000,00 

PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG/  
BGK – fundusz 

termomodernizacji 

 

 
7. 

Modernizacja budynku Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gryfinie: 
- wymiana instalacji co, 

wodociągowej elektrycznej, oraz 
urządzeń sanitarnych 

- wymiana podług i wykładzin 
PCV, 

- termomodernizacja budynku, 
- dostosowanie szkoły i boiska do 

potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2005-2007 495.000,00 PLN 

budżet starostwa/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG/ 
BGK – fundusz 

termomodernizacji 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
8. 

Modernizacja i adaptacja Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2: 
1. modernizacja budynku 
szkolnego w raz z salą 
gimnastyczną 
- wymiana posadzek na 

korytarzach, 
- wymiana węzła cieplnego z 

instalacją co,  
- docieplenie budynku. 
2. Modernizacja budynku internatu: 
- wymiana instalacji elektrycznej,  
- wymiana posadzek na 

korytarzach, 
- docieplenie budynku 
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

 
 
 
 
 

2005-2007 
 
 
 
 
 
 

1.185.000,00 
PLN 

 

budżet starostwa/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG/ 
BGK – fundusz 

termomodernizacji 

9. 
Modernizacja Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr1: 
- wymiana instalacji co wraz z 
grzejnikami i modernizacją węzła 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

 
 

2007 
 
 
 

 
 

150.000,00 PLN 

budżet starostwa/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG/ 
BGK – fundusz 

termomodernizacji 

 
10. 

Utworzenie drugiego gimnazjum 
(przeniesienie części uczniów  
z Gimnazjum nr 1) -  adaptacja 
budynku istniejącego lub budowa 
nowego 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2007-2013 wg kosztorysu 
budżet gminy/ 

 EFRR (ZPORR) 
lub EOG 

 

 
11. 3. Adaptacja budynku warsztatu na 

Szkołę Specjalną  ZSP nr 2  

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2009 2.700.000,00 
PLN 

budżet starostwa/ 
EFRR (ZPORR) 

lub EOG/ 
BGK – fundusz 

termomodernizacji 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
12. Modernizacja urządzeń 

sportowych przy Gimnazjum w 
Gryfinie 

 
- projekt posiada 

dokumentacje i 
kosztorys, 

- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2005-2007 
 

3.849.968,00 
PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG 

 
13. 

Budowa stanicy wodnej przy 
Międzyszkolnym Ośrodku 
Sportowym w Gryfinie 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji
MOS/  

UMiG Gryfino 
2005-2006 
2007-2013 

600.000,00 
PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG/  
Interreg IIIA 

 
14. Modernizacja stadionu sportowego 

przy ul. Sportowej 1 
 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- przeprowadzenie 
prac budowlanych 

- zakup wyposażenia 

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 

8.000.000,00 
PLN 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG/  
„Program 

EUROBOISKA” 
 

15. Wspieranie finansowo wybranych 
dziedzin sportu oraz rozwiązań 
pozwalających rozwijać aktywność 
fizyczną 

- realizacja zadania 

UMiG Gryfino/ 
Kluby sportowe, 

NGO’S/ 
Inwestorzy 
prywatni 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżących 
potrzeb 

budżet gminy/ 
środki prywatne/ 
środki Klubów 
Sportowych i 

NGO’S/ 
INTERREG IIIA 

16. Utrzymanie obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego na 
pływalni dla klas III szkół 
podstawowych  

- realizacja zadania UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 

wg bieżących 
kosztów budżet gminy 

Sp
or

t 

 
17. Budowa Sali gimnastycznej w 

Szkole Podstawowej nr 4 w 
Gryfinie 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2007-2013 1.100.000,00 
PLN 

budżet gminy/ 
 EFRR (ZPORR) 

lub EOG 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 8 
Pomoc Społeczna, zdrowie i bezpieczeństwo 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
1. 

Adaptacja, rozbudowa, 
modernizacja oraz likwidacja barier 
architektonicznych i ocieplenie 
budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej  

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG Gryfino 2005-2006 
2007-2013 

1.000.000,00 
PLN 

budżet gminy/ 
 ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

 
2. 

Dożywianie w miesiącach 
jesienno-zimowych osób ubogich 
oraz osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej i 
zagrożonych patologią 

 
- realizacja zadania OPS/ 

NGO’S 
2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 

Po
m

oc
 S

po
łe

cz
na

 

 
3. 

Wsparcie osób niepełnoprawnych 

- finansowanie 
dodatkowych 
rehabilitacji dzieci z 
zanikiem mięśni, 

- dofinansowanie 
turnusów rehab. dla 
dzieci, 

-  finansowanie wkładów 
do pomp insulinowych 
dla dzieci, 

- dofinansowanie 
doskonalenia 
zawodowego dla 
nauczycieli w zakresie 
tyflopedagogiki i 
surdopedagogiki  

- tworzenie kolejnych 
oddziałów 
integracyjnych w 
przedszkolach 

OPS/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
4. 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie: 
- remont pokrycia dachu, 
- wymiana instalacji co i 

elektrycznej, 
- wymiana stolarki okiennej, 
- docieplenie budynku 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2006-2007 180.000,00 
budżet powiatu/ 
BGK – fundusz 

termomodernizacji 

 
5. 

Montaż platformy do przewozu 
osób niepełnosprawnych w 
budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. 11 Listopada 16 d 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja robót 
adaptacyjnych 

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2008 80.000,00 budżet powiatu 

Po
m

oc
 S

po
łe

cz
na

 

 
6. 

Utworzenie hospicjum 
- opracowanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

UMiG w Gryfinie/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 200.000,00 PLN budżet gminy/ 

środki NGO’S 

 
7. Budowa windy szpitalnej w 

SPZOZ Szpital powiatowy w 
Gryfinie 

 
- projekt posiada 

dokumentację, 
- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2004-2005 80.000,00 budżet powiatu/ 
ERDF (ZPORR) 

O
ch

ro
na

 z
dr

ow
ia

, 
pr

of
ila

kt
yk

a 

 
8. 

Zakup sprzętu medycznego 
służącego profilaktyce zdrowotnej 
dla SPZOZ Szpitala Powiatowego 
w Gryfinie 

 
- zakup wraz z dostawą Starostwo 

Powiatowe  
w Gryfinie 

2004-2005 80.000,00 budżet powiatu/ 
ERDF (ZPORR) 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
9. 

Remont i Modernizacja budynku 
SPZOZ Szpitala Powiatowego w 
Gryfinie (remont pokrycia dachu, 
wymiana okien, remont oddziału 
położniczo-ginekologicznego i 
chirurgicznego, instalacja 
awaryjnego zasilania 
energetycznego, modernizacja 
węzła cieplnego i wymiana sieci 
zewnętrznej co i cuw) 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2005 520.000,00 PLN 
budżet powiatu/ 
ERDF (ZPORR) 

 

 
10. 

Przebudowa z modernizacją 
obiektu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  ZOP i OL  
- dostosowanie budynku dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz wyposażenie w sprzęt 

 
- wykonanie 

dokumentacji, 
- realizacja inwestycji

Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2006 160.00,00 PLN 

budżet powiatu/ 
budżet państwa/ 
ERDF (ZPORR) 

lub EOG 

 
11. Zakup karetki pogotowia z 

wyposażeniem - realizacja inwestycji UMiG w Gryfinie 2005-2006 wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
ERDF (ZPORR)/ 

Interreg IIIA 
 

O
ch

ro
na

 z
dr

ow
ia

, p
ro

fil
ak

ty
ka

 

 
12. 

Modernizacja Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Gryfinie: 
- modernizacja niewykorzystanych 

pomieszczeń na gabinety w PPP 
- docieplenie budynku 

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji Starostwo 
Powiatowe  
w Gryfinie 

2006-2007 80.000,00 
budżet powiatu/ 
BGK – fundusz 

termomodernizacji 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
13. 

Zwiększenie dostępności i 
usprawnienie podstawowej opieki 
zdrowotnej 

- zapewnienie 
funkcjonowania 
gabinetów lekarskich 
w szkołach, 

- zapewnienie opieki 
stomatologicznej, 
logopedycznej oraz 
ortopedycznej w 
szkołach, 

- organizacja badań 
mamograficznych, 
badań 
przesiewowych 
słuchu i jaskry 

UMiG Gryfino/ 
Placówki 

Oświatowe 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu 

budżet gminy/ 
 ERDF (ZPORR) 

 

 
14. Zmniejszenie i zmiana struktury 

spożycia alkoholu oraz 
zmniejszenie szkód zdrowotnych 
spowodowanych alkoholem  

- Realizacja Gminnego 
Programu Rozwiązań 
Problemów 
Alkoholowych 

- Regularna kontrola 
punktów sprzedaży 
alkoholu 

OPS/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 

O
ch

ro
na

 z
dr

ow
ia

, p
ro

fil
ak

ty
ka

 

 
15. 

Zmniejszenie rozpowszechnienia 
palenia tytoniu 

- Organizowanie i 
wspieranie akcji 
profilaktycznych nt. 
zagrożeń związanych 
z paleniem tytoniu  

- Zorganizowanie akcji 
badań 
przesiewowych 
dotyczących choroby 
płuc 

OPS/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
16. 

Ograniczenie używania substancji 
psychoaktywnychi z wiązanych z 
tym szkód zdrowotnych 

- Organizacja szkoleń 
dla nauczycieli i 
rodziców, 

- Wspieranie 
działalności 
profilaktycznej 
placówek 
oświatowych, 

- Promocja imprez 
profilaktycznych, 

- Współpraca straży 
miejskiej z policją, 
Realizacja 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Narkomani na 
poziomie gminy 

OPS/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 

 
17. 

Wsparcie edukacji zdrowotnej i 
promocji zdrowia 

- Realizacja projektu 
„Szkoła Promująca 
Zdrowie” 

- Współpraca gminy z 
organizacjami 
pozarządowymi  

- Wspieranie 
finansowe 
honorowego 
krwiodawstwa  

 

OPS/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 

O
ch

ro
na

 z
dr

ow
ia

, p
ro

fil
ak

ty
ka

 

 
18. Utworzenie przychodni na Osiedlu 

Południe - realizacja zadania Inwestor prywatny 
NZOZ 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

środki prywatne/ 
budżet państwa 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
19. Zorganizowanie i wyposażenie 

Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego  

- Wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji 

Starostwo 
Powiatowe w 

Gryfinie 
2005 1.150.000,00 

PLN PLN 

budżet starostwa/ 
ERDF (ZPORR) lub 

EOG /  
INTERREG IIIA 

 
20. Urządzenie i wyposażenie 

Powiatowego Magazynu 
Przeciwpowodziowego  

- wykonanie 
dokumentacji, 

- realizacja inwestycji 

Starostwo 
Powiatowe w 

Gryfinie 
2005 240.000,00 

budżet starostwa/ 
ERDF (ZPORR) lub 

EOG /  
INTERREG IIIA 

B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o 

 
21. Stworzenie Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego udzielającego 
wsparcia w sytuacjach 
kryzysowych    

-  uruchomienie 
infolinii, 

- zapewnienie 
dostępności 
poradnictwa 
psychologa i 
prawnika 

UMiG/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o 

 
22. 

 
Budowa Systemu Zbiorowego 
Bezpieczeństwa w Mieście i 
Gminie - Budowa systemu 

Bezpieczna Szkoła 
- Budowa systemu 

Bezdomni 
- Budowa systemu 

Bezpieczny Ogród 
- Budowa systemu 

Bezpieczne Osiedle 
 
zakup sprzętu do:  
 monitoringu 

newralgicznych pkt., 
 testerów do 

wykrywania środków 
odurzających, 
 nowych alkomatów, 
 rowerów dla straży 

miejskiej i policji 

UMiG ,  
NGO’S, 
Szkoły, 
OPS, 
Gminne Centrum 
Reagowania 
Straż Miejska 
Ochotnicze Straże 
Pożarne 
Policja 
Straż Graniczna  
Straż Pożarna 
Pogotowie 
Ratunkowe 
Pogotowie Gazowe 
Pogotowie 
Energetyczne 
Spółdzielnie 
Mieszkaniowe 
Zarządy 
Pracowniczych 
Ogrodów 
Działkowych 
 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżety instytucji 
zaangażowanych  

w realizację 
programu 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt 
inwestycji 

Źródła 
finansowania 

 
23. 

Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach 

- Realizacja programu 
Bezpieczna Droga do 
Szkoły 

- Zakup fotoradaru dla 
Straży Miejskiej 

- Wspieranie inicjatyw 
społecznych np. 
Turniej Wiedzy o 
Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego 

- Upowszechnienie 
edukacji z zakresu 
pierwszej pomocy 

UMiG/ 
NGO’S 

2005-2006 
2007-2013 

wg bieżącego 
zapotrzebowania

budżet gminy/ 
środki NGO’S 

B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o 

 
24. 

Docieplenie i wykonanie elewacji 
budynku Komendy Powiatowej 
Policji w Gryfinie przy  
ul. Grunwaldzkiej 9 

- wykonanie 
dokumentacji, 

realizacja inwestycji 

Komenda 
Wojewódzka 

Policji 
2006-2009 800.000,00 PLN 

budżet państwa/ 
BGK – fundusz 

termomodernizacji/ 
ERDF (ZPOR) 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 9 
Gospodarka mieszkaniowa 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 
 

1. 

 
Budowa budynków wielo-
rodzinnych przy ul. Flisaczej, 
działka nr 48 (własność gminna) i 
nr 250 (PUK Sp. z o.o.), 
 

- realizacja inwestycji Gryfińskie TBS 2005-2006 4.500.000,00 PLN 

Gryfińskie TBS 
Gmina Gryfino 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
ERDF 
EOG 

 
 

2. 

 
Zagospodarowanie terenu wokół  
budynków przy ul. Flisaczej, 
(nasadzenia, założenie skwerów, 
budowa placów zabaw) 
 

 
- realizacja inwestycji 
 

Gryfińskie TBS 2005-2006 120.000,00 PLN 

Gryfińskie TBS 
Gmina Gryfino 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
ERDF 

IW INTERREG 
 
 

3. Budowa budynku wielo-rodzinnego 
przy ul. Łużyckiej, działka nr 17 
(własność gminna) 

- realizacja inwestycji Gryfińskie TBS 2005-2006 1.500.000 PLN 

Gryfińskie TBS 
Gmina Gryfino 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
ERDF 
EOG 

In
w

es
ty

cj
e 

w
 b

ud
ow

ni
ct

w
ie

 k
om

un
al

ny
m

, s
oc

ja
ln

ym
 i 

TB
S 

 

 
 

4. 

 
Zagospodarowanie terenu wokół  
budynku przy ul. Łużyckiej, 
działka nr 17 (nasadzenia, 
założenie skwerów, budowa 
placów zabaw)  

  
 
- realizacja inwestycji 
 
 

Gryfińskie TBS 2005 80.000,00 PLN 

Gryfińskie TBS 
Gmina Gryfino 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
ERDF 

INTERREG 



Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 
5. Teren przy ul. Orląt Lwowskich 

 na budynek komunalny  
 

- opracowanie 
miejscowego planu 
wprowadzającego 
funkcję zabudowy 
mieszkaniowej, 
wielorodzinnej, 

Gmina Gryfino 
Gryfińskie TBS 

2005-2006 
  

Gryfińskie TBS 
Gmina Gryfino 

 

In
w

es
ty

cj
e 

w
 b

ud
ow

ni
ct

w
ie

 
ko

m
un

al
ny

m
, s

oc
ja

ln
ym

 i 
TB

S 

 

 

- wysiedlenie 
mieszkańców 
baraków,  

- rozbiórka baraków,  
- wybudowanie 

budynku, 

 2007-2013 2.000.000,00 PLN 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
EOG 
ERDF 

IW URBAN 
 

 
 

6. 

Zagospodarowanie terenów wokół 
budynków przy ul. Iwaszkiewicza 
15-25, pod kątem urządzenia 
miejsca dla młodzieży gimnazjalnej 
oczekującej  na  autobus 

- wykonanie projektu,
- realizacja inwestycji

Gmina Gryfino 
SM „Taras Północ” 2005-2006 10.000,00 PLN budżet gminy/ 

środki spółdzielni 

 
7. 

Teren przy ul. Armii Krajowej 
 pod budownictwo mieszkaniowe  
 

- wprowadzenie 
zmian w 
miejscowym planie, 

Gmina Gryfino 
Gryfińskie TBS 

2005-2006 
 

 
 
 

 
Gryfińskie TBS 
Gmina Gryfino 

 
 
 
  

- rozbiórka baraków, 
wybudowanie 
budynku,  2007-2013 2.000.000,00 PLN 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
ERDF 
EOG 

IW URBAN 

 
In

w
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8. 

Teren przy ul. Mieszka I, działka nr 
220/3 i 220/4 (własność gminna) 
pod zabudowę wielorodzinną.    
 

 
- ustalenie warunków 

zabudowy 
 

Gmina Gryfino 
Gryfińskie TBS 

2005-2006 
  

 
Gryfińskie TBS 
Gmina Gryfino 
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Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 

 − relokacja 10 garaży 
− budowa budynków  2007-2013 3.000.000,00 PLN 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
EOG 
ERDF 

IW URBAN 
 

9. Zagospodarowanie terenu (m.in. 
zwiększenie miejsc parkin-
gowych przed punktami 
handlowo-usługowymi) wraz  
z wykonaniem nowej elewacji  
z dociepleniem budynku przy  
ul. Łużyckiej 3a-3d w Gryfinie 

 
 
- wykonanie projektu 

technicznego 
- realizacja inwestycji

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Taras Północ” 

 

2005-2006 
 

500.000,00 PLN 
 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
Fundusz Termo-
modernizacyjny 

SM 
„Taras Północ” 

ERDF 
 

 
10. 

Wykonanie termomodernizacji 
budynku przy ul. Jana Pawła II-go 
5-9  

- wykonanie projektu 
technicznego 

- realizacja inwestycji
SM „Taras Północ” 2007 -2008 250.000,00 PLN 

BGK  
Fundusz 

Termomodernizac
ji 

SM 
„Taras Północ” 

ERDF 
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11. Wybudowanie muru akustycznego 

oddzielającego linię kolejową od 
Osiedla Południe w Gryfinie 

- wykonanie projektu 
technicznego 

- realizacja inwestycji

 
 

SM „Dolna Odra” 

 
 

2006-2010 
 

 
 

450.000,00 PLN 

SM 
„Dolna Odra” 

ERDF 
URBAN 
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12. Kompleksowe wykonanie 

projektów zagospodarowania 
terenów zielonych wraz z ich 
realizacją na zasobach  
SM „Dolna Odra” zlokalizowanych 
w Gryfinie 

- wykonanie projektu 
technicznego 

- realizacja inwestycji
SM „Dolna Odra” 

 
 
 

2006-2010 

 
 

300.000,00 PLN 

BGK 
Krajowy Fundusz 

Mieszkaniowy 
SM 

„Dolna Odra” 
ERDF 

IW INTERREG 
 

 
13. 

Budowa budynków z podziemnymi 
garażami oraz lokali użytkowych 
wzdłuż  ul. B.Chrobrego nr działki  
231/1 w Gryfinie 

- wykonanie projektu 
technicznego 

- realizacja inwestycji
SM „Dolna Odra” 

 
 

2006-2010 

 
 

6.000.000, 00 PLN 

ERDF 
EOG 
SM 

„Dolna Odra” 
IW URBAN 

 
14. 

Zagospodarowanie terenu  wokół 
budynków mieszkalnych przy 
Krasińskiego 56-66, 84-104, 
Niepodległości 11-17, Słowiańskiej 
5, (m.in. urządzenie placów zabaw)

- wykonanie projektu 
technicznego 
- realizacja inwestycji 

 
 
SM „Dolna Odra” 

 
 

2007-2013 

 
 

80.000,00 PLN 

SM 
„Dolna Odra” 

ERDF 
IW INTERREG 

IW URBAN 
  
 

15. 
Naprawa dróg i wykonanie 
chodników na Osiedlu Południe       
w Gryfinie 

- wykonanie projektu   
  technicznego 
- realizacja inwestycji 

 
 
SM „Dolna Odra” 

 
2007-2013 

 
1.000.000, 00 PLN 

SM 
„Dolna Odra” 

ERDF 
EOG 

IW URBAN 
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16. Docieplenie budynków w Gryfinie 

przy ul. : 
- Krasińskiego84-104 i 106-110 
- Słowiańska 5 
- Łużycka 107-149 i 153-169 
- Łużycka 65, 65A 

- wykonanie projektu   
  technicznego 
- realizacja inwestycji 

 
 
 
 

SM „Dolna Odra” 

 
 
 
 

2006-2012 

 
 
 
 

2.500.000,00 PLN 

BGK 
Fundusz 

Termomoderni-
zacyjny 

SM 
„Dolna Odra” 

ERDF 
EOG 
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17. 

Garaż podziemny 
wielostanowiskowy wraz z 
zagospodarowaniem płyty 
stropodachu  i terenu 
przyległego - działka nr.217/13 i 
217/7 ulica Kościelna  

 
 

- realizacja inwestycji

 
 

SM „Regalica” 

 
 

2005-2006 

 
 

1.200.000,00 PLN

 
SM „ Regalica” 

ERDF 
EOG 

IW URBAN 

 
18. 

Kompleksowe 
zagospodarowanie terenu 
poprzez budowę garaży, 
tworzenie miejsc postojowych , 
wymianę nawierzchni drogi 
dojazdowej , chodników, 
budowę placu zabaw w rejonie 
ulic Krasińskiego 137-151 i 
Iwaszkiewicza 2-28   

 
 
 

 -opracowanie projektu 
− realizacja inwestycji 

 

 
 
 
 

SM „Regalica” 

 
 
 
 

2006-2008 

 
 
 
 

500.000.00 PLN 

 
 
 

SM „Regalica” 
ERDF 

IW URBAN 
IW INTERREG 

 
19. 

Budowa podjazdów dla 
niepełnosprawnych , remont 
schodów w ulicach 
Krasińskiego 63, 
67,109,133,135, Iwaszkiewicza 
2, 13 Listopada 16, Asnyka 31i 
55  

 
 

-opracowanie projektu
-realizacja inwestycji 

 
 
 

SM „Regalica” 

 
 
 

2006-2007 

 
 
 

200.000,00 PLN 

 
 

SM „Regalica” 
ERDF 

IW URBAN 
 In
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20. 

Zagospodarowanie terenu z 
uwzględnieniem budowy z  
drogi pożarowej ( schody, 
podjazdy,  plac zabaw, wybieg 
dla psów) Flisacza 1-35  

 
-opracowanie projektu
-realizacja inwestycji 

 
 

SM „Regalica” 

 
 

2005-2006 

 
 

500.000,00 PLN 

 
SM „Regalica” 

ERDF 
IW INTERREG 
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21. 

Likwidacja piecyków gazowych 
w budynkach wielorodzinnych i 
wykonanie instalacji w siedmiu 
budynkach wielorodzinnych 

 
-wykonanie projektu 

technicznego 
-realizacja inwestycji 

 
 

SM „Regalica” 

 
 

2007-2008 

 
 

300.000.00 PLN 

BGK 
Fundusz 

Termomoderni-
zacji 

SM „Regalica” 
ERDF 

 
22. 

Kompleksowe 
zagospodarowanie terenu w 
kwartale  ulicy Krasińskiego 33-
71 (budowa garażu 
podziemnego 
wielostanowiskowego, miejsc 
parkingowych,  placu zabaw 

 
 
 

-wykonanie projektu 
   -realizacja    
   inwestycji 

 
 
 

SM „Regalica” 

 
 
 

2007-2010 

 
 
 

1.900.000,00 PLN

 
SM „Regalica” 

ERDF 
EOG 

IW INTERREG 
IW URBAN 

 
23. 

Tworzenie miejsc postojowych, 
placu zabaw, wybiegu dla psów 
w obrębie działki 728/19 na 
osiedlu Górny Taras  

 
-wykonanie projektu 
-realizacja inwestycji 

 
SM „Regalica” 

 
2008-2010 

 
300.000,00 PLN 

 
SM „Regalica” 

ERDF 
IW URBAN 
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24. 

Zagospodarowanie terenu m. in. 
zwiększenie miejsc 
postojowych, likwidacja 
murków oporowych, niwelacja 
skarpy , wymiana nawierzchni 
chodników w obrębie lokali 
handlowo-usługowych przy ul. 
11 Listopada 8-16, dz. nr 21/105 
obr. 4.  

 
 
 
 

-wykonanie projektu 
-realizacja inwestycji 

 
 
 
 

SM „Regalica” 

 
 
 
 

2008-2011 

 
 
 
 

500.000,00 PLN 

 
 
 

SM „Regalica” 
ERDF 

IW URBAN 

 37



Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

 
 25. 

 

Zagospodarowanie terenu 
(budowa placu zabaw, 
nasadzenia, wymiana 
nawierzchni chodników) w 
rejonie budynków przy ul. 
Lużyckiej 69-71 i Mieszka I 40-
42 dz. nr 227 obr.5  

 
 

-wykonanie projektu 
-realizacja inwestycji 

 
 

SM „Regalica” 

 
 

2007-2010 

 
 

200.000,00 PLN 

 
SM „Regalica” 

ERDF 
IW URBAN 

IW INTERREG 
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26. 

 
 
Osiedle „Stare Miasto”  i osiedle 
„Górny Taras” wymiana 
nawierzchni chodników 
 

 
 

-wykonanie projektu 
-realizacja inwestycji 

 
 

SM „Regalica” 

 
 

2009-2012 

 
 

1.000.000,00 PLN

 
SM „Regalica” 

ERDF  
EOG 

IW URBAN 
IW INTERREG 
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Podział miasta na osiedla (min. 
pięć) i powołanie Rad 
Osiedlowych  

 
 
- opracowanie   
  koncepcji 
-wdrożenie i realizacja

 
 
 

Gmina Gryfino 

 
 
 

2005-2006 

 
 
 

wg. kosztorysu 

 
 

Gmina Gryfino 
ERDF 

IW URBAN 
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                                                                                     K i e r u n e k :                                                                            TABELA NR 10 
Rozwój przedsiębiorczości 

Sfera Lp. Zadania Opis przedsięwzięcia Jednostka 
realizująca 

Okres realizacji Koszt inwestycji Źródła 
finansowania 

1. 
Realizacja gminnego programu 
„Pomocy dla przedsiębiorców”  
 

- zwolnienia 
podatkowe z 
podatku od 
nieruchomości na 
okres 3 lat 

UMiG Gryfino 
 

2005-2006 
2007-2013 

 
wg zapotrzebowania budżet Gminy 

2. 
Utworzenie Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego 
"Pomeranus" 

 
- promocja funduszu 
- udzielanie pożyczek 

mikro i małym 
przedsiębiorcą 

Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości/

Cech Rzemiosł 
Różnych i 

Przedsiębiorców 

 
2005-2006 
2007-2013 

 
wg zapotrzebowania

 
Środki prywatne/ 

ERDF/ 
budżet państwa/ 
budżet gminy 

3. 

Prowadzenie Punktu  
Konsultacyjno-Doradczego w 
ramach projektu „Budowa sieci 
konsultacyjno - doradczej na 
bazie Krajowego Systemu Usług 
dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw”, 
finansowanego  

 
- doradztwo, 
- usługi informacyjne,
- usługi finansowe 

 
Cech Rzemiosł 

Różnych i 
Przedsiębiorców  

 
2005-2006 
2007-2013 

 
wg zapotrzebowania

 
Środki prywatne/ 
budżet państwa / 

EFS 

Pr
ze

ds
ię

bi
or

cz
oś
ć 

4. Prowadzenie Punktu doradczego na 
zlecenie Miasta i Gminy Gryfino - realizacja programu 

Cech Rzemiosł 
Różnych i 

Przedsiębiorców 

 
2005-2006 
2007-2013 

 
wg zapotrzebowania

 
budżet gminy 
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5. 
Współpraca Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego z 
Urzędem Pracy 

- organizacja i 
prowadzenie 
szkoleń 
pracowników 
młodocianych w 
ramach praktycznej 
nauki zawodu 

 
Cech Rzemiosł 

Różnych i 
Przedsiębiorców/ 

Urząd Pracy 

 
2005-2006 
2007-2013 

 
wg zapotrzebowania

 
środki prywatne/ 

budżet Cechu/ 
budżet państwa/ 

EFS   

6. 
Utworzenie stałego zespołu 
współpracy z organizacjami 
skupiającymi przedsiębiorców 

- realizacja zadania 

 
UMiG w Gryfinie/ 

Cech Rzemiosł 
Różnych i 

Przedsiębiorców 

2005-2006 
2007-2013 zadanie ciągłe 

budżet gminy/ 
środki prywatne/ 

budżet Cechu 
 

7. Utworzenie i funkcjonowanie biura 
turystycznego w Gryfinie - realizacja zadania   

inwestor prywatny 
2005-2006 
2007-2013 zadanie ciągłe środki prywatne 

 

8. 

Utworzenie bazy terenowej  
(z zabezpieczeniem niezbędnej 
infrastruktury) pod budownictwo 
inwestycyjne: przemysłowo-
usługowe na terenie miasta 

- realizacja zadania UMiG w Gryfinie/ 
inwestor prywatny 

2005-2006 
2007-2013 zadanie ciągłe budżet gminy/ 

środki prywatne  

 

9.  

Budowa budynków z 
przeznaczeniem pod działalność 
gospodarczą wraz z uzupełniającą 
funkcją usługową przy  
ul. Kościelnej 

- projekt posiada 
dokumentację 

- realizacja inwestycji

 
inwestor prywatny 

2005-2006 
2007-2013 wg kosztorysu środki prywatne 
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