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RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019r



BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W USTRONIU MORSKIM 

 W ramach zadania wybudowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ustroniu

Morskim. Obiekt ten zlokalizowany jest przy ul. Kołobrzeskiej, na działce nr 492/8 w Ustroniu Morskim.

Na placu tym gromadzone będą odpady komunalne zbierane w selektywny sposób. Wybudowany PSZOK

stanowi ogrodzony, oświetlony, utwardzony plac wyposażony w kontenery i pojemniki, wagę

samochodową, wiatę, magazyny na odpady oraz kontener biurowo-socjalny dla obsługi. Całkowita

powierzchnia zabudowy placu wynosi 843,15 m2.

Wartość zadania:

1.279.009,10 zł

Dofinansowanie:
Na realizację zadania 

pozyskano dofinansowanie z 

Funduszu Spójności 

w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-

2020, działania 2.2 

w wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowanych. 



BUDOWA ULICY TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM

Wartość zadania:

221 449,01 zł

W ramach zadania 

wykonano przebudowę 

odcinka ulicy Targowej, 

będącego kontynuacją 

odcinka wykonanego w 

poprzednich latach, do 

wysokości skrzyżowania z 

ulicą Górną. Roboty 

budowlane związane z tą 

inwestycją obejmowały 

wykonanie ciągu pieszo-

jednego z kostki betonowej o 

szerokości 4,5m i długości 

132m wraz z parkingiem 

wzdłużnym o szerokości 

2,5m, wjazdami do 

nieruchomości oraz 

odwodnieniem. 



MODERNIZACJA ULICY OKRZEI W USTRONIU MORSKIM

Wartość zadania:

220 136,40 zł

W ramach zadania 

wykonano przebudowę 

odcinka ulicy Okrzei, od 

skrzyżowania z ulicą 

Bolesława Chrobrego do 

skrzyżowania z ulicą Wojska 

Polskiego. Roboty 

budowlane związane z tą 

inwestycją obejmowały 

wykonanie nowej, 

bitumicznej nawierzchni 

drogi o szerokości 3,5m i 

długości 106,5m wraz z 

chodnikiem z kostki 

betonowej o szerokości 

2,0m, parkingiem 

wzdłużnym z kostki 

betonowej o szerokości 

2,5m, wjazdami do 

nieruchomości oraz 

odwodnieniem. 



PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 253, 

260/6 OBRĘB KUKINIA

Wartość zadania:

293 651,88 zł

W ramach zadania 

wykonano przebudowę 

drogi w miejscowości 

Kukinia, zlokalizowanej na 

działkach o numerach 

ewidencyjnych 253, 

260/4. Roboty budowlane 

związane z tą inwestycją 

obejmowały wykonanie 

nowej, bitumicznej 

nawierzchni drogi o 

szerokościach 3,5m, 

4,0m i 5,0m o łącznej 

długości 244,5m. 



MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BOISKA PRZY 

ULICY KWIATOWEJ W SIANOŻĘTACH

Wartość zadania:

Wykonanie robót ziemnych na 

boisku za kwotę: 22.640,00 zł

Doposażenie boiska poprzez 

wykonanie siłowni plenerowej 

za kwotę: 27.366,10 zł

Na realizację inwestycji 

otrzymano dofinansowanie w 

wysokości 10 tys. zł w ramach 

konkursu Marszałka Woj. 

Zachodniopomorskiego 

„Granty sołeckie 2019”

W ramach zadania wykonano 

roboty ziemne polegające na 

wyrównaniu i podniesieniu 

terenu przewidzianego pod 

boisko znajdujące się przy 

ulicy Kwiatowej w 

Sianożętach.  Ponadto 

zakupiono i zamontowano  9 

urządzeń siłowni plenerowej.



BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RUSOWIE

Wartość zadania:

37 805,39 zł

Na realizację zadania 

otrzymano dofinansowanie 

w wysokości 18.500,00 zł 

z budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego na 

poprawę i modernizację 

infrastruktury sportowej 

w 2019r. 

W ramach zadania 

wybudowana została siłownia 

zewnętrzna na działce nr 150 

w miejscowości Rusowo gdzie 

zagospodarowano teren przy 

istniejącym placu zabaw 

poprzez montaż 11 urządzeń 

siłowni plenerowej do ćwiczeń 

na świeżym powietrzu. 



FUNDUSZ SOŁECKI

 Poza wymienionymi wcześniej zadaniami, w 

ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 

zrealizowano inwestycje:

 - Zakup platformy ratowniczej

 - Utwardzenie placu za świetlicą w Rusowie

 - Modernizacja remizy OSP w Kukinii



OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

 W 2019r. opracowano dokumentacje techniczne dla 
następujących zadań:

 - Budowa ul. Targowej w Ustroniu Morskim za kwotę         8 
168,27 zł

 - Budowa drogi na działkach nr 253, 260/4 obręb Kukinia za 
kwotę 11 070,00 zł

 - Budowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim za kwotę         10 
332,00 zł

 - Oświetlenie ul. Osiedlowej i Słonecznej oraz wprowadzenie 
zmian do projektu za kwotę 18 450,00 zł

 - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 
(aktualizacja dokumentacji) za kwotę  5 999,99 zł

 - Przebudowa dróg w miejscowości Rusowo za kwotę     26 
728,00 zł



OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH CD.

 - Budowa remizy 

strażackiej w Rusowie za 

kwotę 19 527,20 zł

 - Budowa świetlicy 

wiejskiej w Sianożętach 

za kwotę 18 000,00 zł



ROZPOCZĘTE INWESTYCJE

 Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim

 W 2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony w sprawie wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych oraz podpisana została umowa na ich 
zrealizowanie. Zadanie obejmuję przebudowę ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim 
na odcinku od ulicy Bolesława Chrobrego do drogi krajowej nr 11. Przebudowa 
obejmuje: drogę o nawierzchni bitumicznej o długości 1267m i szerokości 5,5mm, 
chodniki p szerokości 2,5 m oraz 2,0 m, wjazdy i odwodnienie. Inwestycja 
realizowana jest w ramach uzyskanego dofinansowania  w wysokości 50% kosztów 
kwalifikowanych  z krajowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.



ROZPOCZĘTE INWESTYCJE
 Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe

 W 2019r. ogłoszony został przetarg nieograniczony w sprawie wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych oraz podpisana została umowa na ich zrealizowanie. Ponadto, w ramach 
zadanie w 2019r., wykonano przyłącze energetyczne do budynku świetlicy wiejskiej oraz, w 
ramach funduszu sołeckiego, zakupiono meble stanowiące wyposażenie świetlicy, takiej jak: 
fotele, pufy, komplet mebli kuchennych, szafki, szafy, regały, półki, komody. Na ten cel 
wydatkowano łącznie kwotę 26.011,80 zł. 

 Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie  w wysokości 63,63% kosztów 
kwalifikowanych  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-
2020.


