
KARTA ZADAŃ PLANU: 

Zadanie 1.1  - Remont, modernizacja świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie 

a) Modernizacja i zagospodarowanie świetlicy – wyposażenie kuchni, ocieplenie · 

budynku, zainstalowanie ogrzewania . 

b) Dostosowanie i doposażenie biblioteki znajdującej się w budynku świetlicy 

c) Utworzenie i wyposażenie kawiarenki internetowej, 

Zadanie 1.2 - Modernizacja boiska sportowego –  

  a) do piłki nożnej  

  b) piłki siatkowej 

Zadanie 1.3 – Utworzenie placu zabaw dla dzieci 

Zadanie 1.4 - Działalność rekreacyjna: 

a) wytyczenie szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych 

b) wykonanie tablic informacyjnych + mapka terenu 

Zadanie 1.5 

c) wyposażenie stanicy wodnej,  

Zadanie 1.6 

d) wytyczenie i zagospodarowanie pola namiotowego 

Zadanie 1.7  - Gospodarka odpadami, kanalizacja 

Zadanie 1.1 – „Remont i zagospodarowanie świetlicy we wsi Nadbrzeż” 

Położenie:  

Budynek świetlicy leży w centrum wsi Nadbrzeż w odległości kilkudziesięciu metrów od szkoły 

podstawowej. Oba budynki dzieli boisko sportowe. Został wybudowany w latach 70-tych przez 

mieszkańców wsi.  Wg mapy geodezyjnej budynek leży na działce nr 484/3 obręb. 8 

Budynek świetlicy nie zmienił swojego przeznaczenia, służy mieszkańcom jako miejsce spotkań, 

znajduje się w nim również biblioteka wiejska. Budynek jest w bardzo złym stanie, bez ogrzewania , 

nie ocieplony. Budynek był/jest ważnym  miejscem spotkań i organizacji różnych ciekawych imprez ale 

jego stan techniczny nie pozwala na spotkania zimą. 



 

Obiekt: 

Wolnostojący, parterowy pokryty spadzistym dachem. Otynkowany, niepodpiwniczony. Stare okna, 

drzwi,  posadzki świeżo położone (glazura), budynek posiada kanalizację, stosunkowo dużą kuchnię. 

Niestety jest nie ogrzewany.   

                              

 

 

 

                            

 



Uzasadnienie celowości operacji w centrum przestrzeni publicznej: 

- modernizacja budynku zwiększy możliwości funkcjonalne, 

 - organizację spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych; 

 - organizację różnych szkoleń dla wszystkich mieszkańców w  zależności od      

zapotrzebowania; 

 - rozwój czytelnictwa, 

 - uruchomienie kawiarenki internetowej przez to  wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii informatycznych (komputery, Internet, komunikatory); 

 - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, 

 - organizowanie spotkań-imprez dla mieszkańców wsi (festyny wiejskie), 

 - będzie miejscem spotkań, dyskusji przy kawie. 

Zadanie 1.2 – „Remont boiska sportowego” 

Położenie: 

Obiekt położony jest pomiędzy szkołą podstawową a świetlicą wiejską. Jest obiektem zaniedbanym, 

nie spełniającym norm i oczekiwań mieszkańców dla tego typu obiektów. 

Obiekt: 

Boisko ziemne, trawiaste, bez bieżni z dwoma bramkami do gry w piłkę nożną.  

Uzasadnienie celowości operacji w centrum przestrzeni publicznej: 

- organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży, nie tylko uczącej się, ale z terenu całej wsi, 

- organizacja festynów i imprez sportowych – integracja mieszkańców miejscowości we 

współzawodnictwie z mieszkańcami innych miejscowości, 

- wykorzystanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

- upowszechnienie sportu i rekreacji – podniesienie jakości życia mieszkańców, 

- przeciwdziałanie patologiom społecznym. 



Zadanie 1.3 – „Utworzenie placu zabaw” 

Położenie: 

Obiekt położony jest przy świetlicy wiejskiej we wsi Nadbrzeż. W ramach funduszu sołeckiego 2010 

roku zagospodarowano część placu zabaw poprzez zakup zestawu zabawek drewnianych dla dzieci. 

W 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego nastąpi dokończenie wyposażenia w nowe zabawki na 

placu zabaw. 

Uzasadnienie celowości operacji w centrum przestrzeni publicznej: 

- wykorzystanie czasu wolnego dzieci oraz ich rodziców, 

- prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, 

- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wśród dzieci. 

Zadanie 1.4 – „Wytycznie szlaku rowerowego, pieszego i turystycznego wraz z posadowieniem 

tablic informacyjnych i map terenu”  

Położenie: 

Szlak rowerowy zostanie wytyczony na wale wiślanym od granic miasta Karczewa wzdłuż 

nadwiślańskich gminnych miejscowości. Podobnie szlak pieszy i turystyczny z odpowiednim 

oznakowaniem trudności szlaku. Przy szlaku zostaną umieszczone tablice informacyjne o ciekawych 

pomnikach przyrody, a także mapki informujące o danym miejscu przeznaczenia. 

Uzasadnienie celowości operacji w centrum przestrzeni publicznej: 

- rozwój ruchu turystycznego, 

- powstanie nowych miejsc dla aktywnej rekreacji, 

- polepszenie wizerunku wsi Nadbrzeż i miejscowości sasiadujących. 

Zadanie 1.5 – „Wyposażenie stanicy WOPR w sprzęt turystyczny” 

Położenie: 

Stanica wodna WOPR położona jest nad brzegiem rzeki Wisły. Jest obiektem starym, wymagającym 

remontu, a także nowego wyposażenia. Z obiektu korzystają mieszkańcy miejscowości wsi Nadbrzeż 

oraz mieszkańcy innych miejscowości gminy Karczew. 

Uzasadnienie celowości operacji w centrum przestrzeni publicznej: 



- rekreacja wodna,  

- uruchomienie turystycznego szlaku kajakowego na Wiśle, 

- wyposażenie stanicy w sprzęt wodny i plażowy. 

 

Zadanie 1.6 –„Wytycznie pola namiotowego we wsi Nadbrzeż” 

Położenie: 

Planuje się wytycznie i zagospodarowanie pola namiotowego. Obiekt będzie położony na skraju 

miejscowości opodal zabudowań mieszkalnych. Wyposażenie go w kosze na śmieci, toalety 

przenośne typu TOI-TOI. 

Uzasadnienie celowości operacji w centrum przestrzeni publicznej: 

- rozwój aktywności ruchu turystycznego, 

- rozwój sezonowej, małej gastronomii dla turystów. 

Zadanie 1.7 - „Gospodarka odpadami i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”  

Położenie: 

Usytuowanie miejsca na zagospodarowanie odpadów we wsi Nadbrzeż. Wybudowanie 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców wsi. 

Uzasadnienie celowości operacji w centrum przestrzeni publicznej: 

- ochrona środowiska i ochrona wód gruntowych, 

- łatwiejsze w budowie oczyszczalnie przydomowe. 

 

ROZDZIAŁ V   

KOSZTORYS PODSTAWOWYCH PRAC DO WYKONANIA 

Zakres prac do wykonania: kwota ok. 110 000,- zł 



Zadanie 1.1 a) remont-modernizacja świetlicy 

- przygotowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu 

- przygotowanie i zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów 

 


