
 
 

 
Jeleniewo, dnia 24 września 2019 r. 

 

 

 

 

Gmina Jeleniewo z siedzibą w 16-404 Jeleniewo, ul. Słoneczna 3 w związku z 

podpisaniem w dniu 21 grudnia 2018 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. 

„Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w 

Jeleniewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020  Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

(Projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0216/18) zrealizowała w okresie marzec – sierpień 2019 

r. ww. projekt. 

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców Gminy Jeleniewo poprzez 

zmianę funkcji oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych pod działalność kulturalno-

rekreacyjną. Projekt jest zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez 

Suwalsko-Sejneńską Lokalną Grupę Działania. 

Przedmiotem projektu było uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w miejscowości Jeleniewo w celu przywrócenia i nadania mu funkcji kulturalnych, 

społecznych i rekreacyjnych. W ramach projektu wykonano: 

1) Siłownia na wolnym powietrzu 

 

 
 

2) Wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz 



wiaty drewnianej obudowy śmietnika i TOI TOI wraz z wyposażeniem 

 

 
 

3)Roboty elektryczne – budowa oświetlenia zewnętrznego polegająca na budowie zasilania 

oświetlenia terenu gminnego, linii kablowej oświetlenia terenu gminnego pod działalność 

kulturalno-rekreacyjną (montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami) i przy parkingu 

(montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami), budowa linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze 

złączami ZK 

 



 

4) Teren utwardzony pod scenę, plac manewrowy z miejscami postojowymi, w tym P1 dla 

osoby niepełnosprawnej, plac manewrowy z miejscami postojowymi przy siłowni w tym P1 

dla osoby niepełnosprawnej, droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi powiatowej do miejsc 

postojowych przy siłowni oraz humusowanie nawierzchni (zasianie trawą nawierzchni). 

 
 

 
 

 



 
 

5) Roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa i drenaż terenu – roboty ziemne, roboty 

montażowe 

 
 

Wskaźnikami osiągnięć projektu są przewidywane i osiągnięte wskaźniki: 

- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 



– 1 szt; 

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,67 ha; 

- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana – 6700 m2; 

- Powierzchnia terenu udostępnionego dla ludności – 0,67 ha. 

 

Inwestycja realizowana w ramach projektu Nr WND-RPPD.08.06.00-20-0216/18 w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej.  

Umowa nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0216/18-00 o dofinansowanie Projektu pn. 

„Zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w 

Jeleniewie”.  

Projekt zrealizowano w ramach podpisanej umowy pomiędzy Województwem 

Podlaskim a Stowarzyszeniem „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. 

Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 

Całkowita wartość projektu wynosi 472 050,87 PLN. Dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w wysokości 79 %kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu, tj. kwota 

349 502 PLN. 

 

 

 

        Sporządził: 

      Marek Waszkiewicz – UG Jeleniewo 


