
OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ DLA 
SOŁECTWA PAPLIN

Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram realizacji Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 

pozyskania
1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody i 

sieci wodociągowej w Paplinie
Rozwiązanie zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców północno-zachodniej 
części gminy (w tym sołectwa Paplin)

Dla mieszkańców wsi 
Paplin

2010 2.997.419,57 zł
PROW
budżet Gminy

2. Rozbudowa strażnicy OSP na 
potrzeby społeczno-kulturalne 
mieszkańców we wsi Paplin (łącznie 
z zagospodarowaniem terenu wokół 
budynku poprzez budowę parkingów 
i kręgu spotkań)

Stworzenie miejsca do 
zagospodarowania czasu wolnego 
dzieci oraz miejsca spotkań 
mieszkańców.
Zaspokojenie potrzeb dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych.

Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i wzrost 
aktywności mieszkańców.

2011 1.014.000 zł
PROW
budżet Gminy

3. Remont drogi powiatowej, budowa 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej

Poprawa bezpieczeństwa
ułatwienie przemieszczania się 
mieszkańców wsi wchodzących w 
skład sołectwa oraz okolic. Ułatwienie 
komunikacji z drogami krajowymi

Użytkownicy dróg 2013-2014 4.000.000 zł
RPO
Budżet powiatu

4. Remonty dróg gminnych biegnących 
przez teren sołectwa

Poprawa bezpieczeństwa
ułatwienie przemieszczania się 
mieszkańców wsi wchodzących w 
skład sołectwa oraz okolic

Użytkownicy dróg 
gminnych

2012-2015 300.000 zł
budżet Gminy
Terenowy Fundusz 
Ochrony Gruntów 
Rolnych

5. Budowa boisk do piłki plażowej i 
siatkowej w Paplinie

 poprawa dostępności do bazy 
sportowej 

 szanse na stworzenie 
komfortowego zaplecza dla 
mieszkańców chcących 
aktywnie spędzać czas wolny 
uprawiając sport

 propagowanie zdrowego 
modelu życia,

 zwiększenie popularyzacji 
sportu wśród dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych.

dzieci, młodzież i cała 
miejscowa ludność oraz 
mieszkańcy okolicznych 
miejscowości 

2014
600.000 zł
Ministerstwo Sportu
budżet Gminy



Lp. Nazwa zadania Cel Przeznaczenie Harmonogram realizacji Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 

pozyskania
6. Budowa chodników wzdłuż drogi 

powiatowej
Poprawa bezpieczeństwa pieszych. 
Poprawa wizerunku miejscowości.

Wszyscy piesi 
użytkownicy dróg 
publicznych.

2014 250.000 zł
RPO
budżet powiatu

7. Urządzenie placu zabaw przy 
strażnicy OSP

Stworzenie warunków do 
bezpiecznego i przyjemnego 
spędzania czasu przez dzieci

Dzieci z terenu sołectwa 2013 25.000 zł
PROW
budżet gminy

8. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej.

Mieszkańcy sołectwa 2010-2015 500.000 zł
PROW
mieszkańcy

9. Budowa ścieżek rowerowych i 
traków pieszych

Zwiększenie atrakcyjności sołectwa.
Umożliwienie aktywnego i zdrowego 
spędzania czasu wolnego.

Mieszkańcy gminy i 
okolic.

2014 50.000 zł
PROW
budżet Gminy


