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Programy inwestycyjne do WPI 
 
 

L.p. symbol 
programu 

nazwa programu charakterystyka programu 

inwestycje drogowe 
1 D I budowa ulic i oświetlenia 

ulicznego na terenie 
miasta Gryfino 

budowa ulic na osiedlu Północ, osiedlu przy 
ul. Jana Pawła II oraz Reymonta; ul. 
Andersa; ulice przy działkach 
rzemieślniczych przy ul. Pomorskiej i 
modernizacje ulic   

2 D II budowa dróg na północy 
gminy 

budowa i modernizacja dróg gminnych -  
zakres terytorialny miejscowości: Czepino, 
Nowe Brynki, Daleszewo, Radziszewo, 
Żabnica, Stare Brynki 

3 D III budowa dróg na 
wschodzie gminy 

budowa i modernizacja dróg gminnych -  
zakres terytorialny miejscowości: Wełtyń, 
Gardno, Wysoka Gryfińska, Chlebowo, 
Drzenin 

4 D IV budowa dróg na południu 
gminy 

budowa i modernizacja dróg gminnych -  
zakres terytorialny miejsocwości: Pniewo, 
Żórawie, Żórawki, Krajnik, Krzypnica, Nowe 
Czarnowo, Steklno 

5 D V budowa dróg na 
południowym-wschodzie 
gminy 

budowa i modernizacja dróg gminnych -  
zakres terytorialny miejscowości: Bartkowo, 
Wirów, Wirówek, Mielenko, Chwarstnica, 
Borzym, Dołgie, Sobieradz, Sobiemyśl 

inwestycje kanalizacyjne 
6 K I rozbudowa miejskiej 

oczyszczalni ścieków oraz 
budowa kanalizacji 
sanitarnej Północ Gminy 

zgodnie z zakresem przetargu Phare -
realizacja do końca 2004 roku 

7 K II budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Wełtyń, 
Gardno, Wysoka 
Gryfińska 

włączenie systemu kanalizacji do MOŚ 

8 K III budowa kanalizacji 
sanitarnej w m. Krajnik, 
Krzypnica, Nowe 
Czarnowo, Pniewo, 
Żórawie, Żórawki 

włączenie systemu kanalizacji do MOŚ 

9 K IV budowa i modernizacja 
kanalizacji na terenie 
miasta Gryfino 

budowa systemów kanalizacji dla nowo 
uzbrajanych terenów oraz modernizacja 
istniejących (oddzielenie od kanalizacji 
deszczowej, przebudowa istniejących sieci 
przesyłowych, modernizacje przepompowni 
w Gryfinie, 
 

10 K V modernizacja i budowa 
oczyszczalni ścieków i 
systemów 
kanalizacyjnych na 
terenie gminy 

modernizacje i budowy systemów 
kanalizacyjnych w miejscowościach: 
Wirówek, Wirów, Bartkowo, Mielenko 
Gryfińskie, Borzym, Sobieradz, Dołgie,  
Sobiemyśl, Stare Brynki, Chlebowo, 
Drzenin, Chwarstnica 

inwestycje wodociągowe 
11 W I modernizacja i rozbudowa 

ujęć wody na terenie 
miasta i gminy 

hydrofornia Słowackiego, ujecia wody:  
Tywa, Pomorska, Drzenin, Chlebowo, 
Gardno, Wełtyń, Bartkowo, Sobiemysl, 
Wysoka Gryfińska, Chwastnica, Borzym,  
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12 W II wymiana sieci 
azbestowych na terenie 
miasta i gminy 

 

13 W III budowa i modernizacje 
sieci wodociągowych na 
terenie miasta i gminy  

sieci wodociągowe dla nowo uzbrajanych 
terenów oraz modernizacje istniejących 
wyeksploatowanych sieci wodociągowych 

pozostałe inwestycje sieciowe 
14 OU modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie 
miasta i gminy 

wymiana na oświetlenie energooszczędne 
zgodnie z opracowanym programem 
modernizacji oświetlenia ulicznego z 2002 
r. 

15 SG gazyfikacja na terenie 
miasta i gminy 

Zgodnie z programem gazyfikacji 
przewiduje się gazyfikację następujących 
miejscowości: Borzym, Chwarstnica, 
Dołgie, Gardno, Nowe Czarnowo, Pniewo, 
Sobiemyśl, Sobieradz, Stare Brynki, 
Wełtyń, Wysoka Gryfińska; 
przewiduje się dostarczenie gazu 
przewodowego również do miejscowości: 
Bartkowo, Krajnik, Krzypnica, Łubnica, 
Mielenko Gryfińskie, Nowe Brynki, Stare 
Brynki, Chlebowo, Steklno, Wirów, 
Żórawie(+Szczawno), Żórawki. 
 

16 SE budowa sieci 
elektroenergetycznych na 
terenie miasta i gminy 

dla nowo uzbrajanych terenów oraz 
modernizacje i likwidacje linii 
energetycznych dla potrzeb nowo 
uzbrajanych terenów 

16a SC sieć ciepłownicza budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej 
inwestycje oświatowe, sportowe i kulturalne 

17 SW budowa świetlic wiejskich budowy oraz modernizacje : 
Wirów, Chlebowo, Steklno, Dołgie, Stare 
Brynki, Żórawie, Daleszewo, Żabnica 

18 MCT budowa 
międzynarodowego 
centrum spotkań 
młodzieży, kultury, sportu, 
turystyki  oraz rekreacji 

W ramach tego programu planuje się 
podprogramy: 
• Międzynarodowe Centrum Informacji 

Turystycznej w Bramie Bańskiej; 
• Budowa strefy wypoczynku i rekreacji nad 

jeziorem Wełtyń; 
• Punkt Turystyczny w Wełtyniu (budynek 

po byłej szkole) 
 

19 OS budowa i modernizacja 
obiektów sportowych i 
rekreacyjnych na terenie 
miasta i gminy 

budowa boisk szkolnych; budowa stanicy 
wodnej oraz przystani (Marina); 
modernizacja strzelnicy sportowej;  
 

20 RZ renowacje zabytków na 
terenie miasta i gminy 

 

21 OO budowa i modernizacje 
obiektów oświatowych i 
kulturalnych na terenie 
miasta i gminy 

rozbudowy i modernizacje szkół SP 1, SP2, 
SP 4 w Gryfinie, w Radziszewie, w Żabnicy, 
w Gardnie; modernizacje i budowa 
kompleksów sportowych przy szkołach – 
gimnazjum, SP4, Chwrstnica, Żabnica, 
Radziszewo, Gardno, 
modernizacja przedszkola nr 2 oraz 
zagospodarowanie terenu przy przedszkolu 
nr 2, modernizacja przedszkola nr 3 oraz 
zagospodarowanie terenu przy przedszkolu 
nr 3, modernizacja przedszkola nr 5 oraz 
zagospodarowanie terenu przy przedszkolu 
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nr 5, adaptacja budynku byłego WKU przy 
ul. 9 Maja na cele dydaktyczne SP 2. 

Pozostałe inwestycje 
22 BK modernizacje i renowacje 

budynków komunalnych 
budynki mieszkalne, administracyjne, 
remizy 

23 OK budowa i modernizacja 
innych obiektów 

nie kubaturowe (cmentarze, gminne 
grzebowisko) 

24 SR budowa ścieżek 
rowerowych na terenie 
gminy Gryfino 

kontynuacja ścieżki Gryfino – Wełtyń, 
ścieżka Wełtyń – Wysoka Gryfińska, 
„zielony szlak” – ścieżka wzdłuż zachodniej 
granicy gminy 

25 MS budowa mieszkań 
socjalnych 

budowa mieszkań dla najbardziej 
potrzebujących i najbiedniejszych 
mieszkańców gminy, adaptacja obiektów po 
byłym sanatorium w Nowym Czarnowie na 
mieszkania socjalne wraz z funkcjami 
towarzyszącymi. 

26 TBS budowa mieszkań TBS realizacja GTBS, po przekazaniu gruntów  
pod inwestycje przez gminę Gryfino 

27 ZN zagospodarowanie 
nabrzeża 

• zagospodarowanie nabrzeża rzecznego 
• kompleks hotelowo-usługowy z halą 

sportową przy Lagunie;  
• domki letniskowe przy Lagunie; 
• Centrum rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w Lagunie; 
 

28 GO gospodarka odpadami program gospodarki odpadami na terenie 
gminy (min. budowa 2 kwatery na miejskim 
składowisku odpadów, rozbudowa 
miejskiego składowiska odpadów, 
rekultywacja 2 kwatery miejskiego 
składowiska odpadów, 
budowa zakładu utylizacji odpadów 
komunalnych 

 
 


