„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Wojnowo i Wygryny
poprzez utworzenie 2 parków wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywany wynik operacji to budowa 2 parków wiejskich

Realizacja projektu
„Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny”
Gmina Ruciane-Nida realizuje operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” pt. „Utworzenie parków
wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny” w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
Celem operacji jest kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Wojnowo i Wygryny poprzez
utworzenie 2 parków wiejskich.
Przedmiotem operacji jest:
1. Budowa parku w miejscowości Wojnowo na dwóch działkach oznaczonych w ewidencji numerami
121/1 i 121/2, obręb Wojnowo, o łącznej powierzchni 2543 m2, w tym:
− Uzupełnienia nasadzeń roślinności urządzonej. Uzupełnienie nasadzeń będzie realizowane
z zachowaniem drzew i krzewów istniejących.
− Budowa małej architektury obejmującej: montaż ławek z oparciem w ilości 18 szt., koszy
parkowych na śmieci w ilości 9 szt., lamp solarnych w ilości 14 szt., dwóch altan, oraz dwóch
sztuk stojaków na rowery.
− Wykonanie nawierzchni chodników z kruszywa, wykonanych na powierzchni 250 m2.
− Wykonanie utwardzonego placu na powierzchni 309 m2, okalającego poidło dla ptaków.
− Wykonanie placu zabaw na polu żwirowym o powierzchni 82 m2 i siłowni zewnętrznej
utwardzonej grysem o powierzchni 82 m2. W ramach wykonania placu zabaw przewiduje
się montaż jednego zestawu systemowego, drabinki skośnej z przeplotnią linową, oraz
huśtawki wahadłowej. W ramach urządzenia siłowni zewnętrznej przewiduje się montaż
dwóch sztuk podwójnych urządzeń na pylonie oraz dwóch sztuk pojedynczych urządzeń na
słupie.
2. Budowa parku w miejscowości Wygryny na działce oznaczonej w ewidencji numerem 209/2, obręb
Wygryny, o powierzchni 900 m2, w tym:
− Uzupełnienie nasadzeń roślinności urządzonej. Uzupełnienie nasadzeń będzie realizowane
z zachowaniem drzew i krzewów istniejących.
− Wykonanie ścieżki pieszych z grysu na powierzchni 78 m2.
− Utwardzenie nawierzchni pod urządzenia siłowni zewnętrznej i pod ławki parkowe na
powierzchni 59 m2. W ramach urządzenia siłowni zewnętrznej przewiduje się montaż dwóch
sztuk podwójnych urządzeń na pylonie oraz dwóch sztuk pojedynczych urządzeń na słupie.
− Utworzenie pola żwirowego na placu zabaw na powierzchni 130 m2. W ramach wykonania
placu zabaw przewiduje się montaż jednego zestawu systemowego, drabinki skośnej
z przeplotnią linową oraz huśtawki wahadłowej.
− Wykonanie małej architektury obejmującej: montaż ławek parkowych z oparciem w ilości
4 szt., koszy parkowych na śmieci w ilości 5 szt., lamp solarnych w ilości 2 szt. oraz stojaka
na rowery.
Wartość całkowita projektu po wyłonieniu wykonawcy usług budowlanych wynosi 380 851,78 zł.
Dofinansowanie projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi 175 522,00 zł.

