
 

 
Gmina Świecie 

Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz    

      Rozwoju Obszarów Wiejskich 



Gmina Świecie  

 

 gmina miejsko-wiejska 

 

 siedzibą gminy jest miasto Świecie 

 

 gmina położona jest malowniczo na Pojezierzu Pomorskim u 

ujścia rzeki Wdy do Wisły 

 

 powierzchnia gminy wynosi 175 km², w tym powierzchnia miasta 

12 km², obszar wiejski 163 km² 

 

 ilość mieszkańców – 34.333 osób (miasto 26.482 osób, obszar 

wiejski 7.851 osób) 

 

 na obszarze gminy mieszczą się następujące sołectwa: 

Chrystkowo, Czaple, Dworzysko, Głogówko Królewskie, 

Gruczno, Kosowo, Kozłowo, Polski Konopat, Sartowice, 

Sulnowo, Sulnówko, Topolinek, Wiąg 



Gmina Świecie  

 Miasto Świecie stanowi ważny węzeł 
komunikacyjny Gminy 

 

 Zbiegają się tu drogi krajowe nr 1 i 5 łączące 
południe Polski z Trójmiastem 

 

 W odległości 12 km od granic miasta przebiega 
autostrada A1 

 

 W Świeciu zlokalizowany jest największy w 
Polsce zakład papierniczy należący do Grupy 
Mondi 

 

 Gmina Świecie jest Gminą przyjazną 
przedsiębiorcom 

 

 Na terenie Gminy zlokalizowane są dwie Strefy 
Inwestycyjne: Strefa Rozwoju Gospodarczego  
"Vistula Park I" oraz Strefa Rozwoju 
Gospodarczego  "Vistula Park II Sulnowo” 

 



Festiwal Smaku w Grucznie 

 coroczna dwudniowa impreza plenerowa odbywająca się w 
Grucznie pod koniec sierpnia 

 

 największa tego typu impreza w Polsce Północnej, 
organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 
wsparta przez instytucje państwowe i organizacje 
pozarządowe m.in. Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz 
gminę Świecie 

 

 impreza promująca m.in. producentów miodu, przetworów z 
owoców, soków, piw, win i nalewek 

 

 impreza promująca wystawców tzw. rękodzieła artystycznego 
i twórców ludowych   

 

 wystawcy swoich produktów corocznie rywalizują o tytuł 
Grand Prix Festiwalu Smaku 

 

 



Festiwal Smaku w Grucznie 



Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 "Odnowa 

i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

 

Zakres prac dotyczył: 

 

 Robót budowlanych 

 Robót sanitarnych 

 Robót elektrycznych 

 Wyposażenia świetlicy  

 

Pierwszy projekt zrealizowany w ramach PROW w 

okresie programowania 2007-2013 

 

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

17.09.2009 r. 

 Wartość całkowita projektu  

675.918,12 zł  

 

 Wartość dofinansowania  

342.087,50 zł 

 

 Okres realizacji: 

 

09.2009 r. – 01.2010 r. 

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole 

Podstawowej w Terespolu Pomorskim  

 



 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i 

rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 

 

Zakres prac dotyczył: 

 

 Robót budowlanych 

 Instalacji sanitarnych 

 Instalacji elektrycznych 

 Utwardzenia terenu wokół świetlicy 

 

 

 

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

31.05.2012 r. 

 Wartość całkowita projektu  

757.365,15 zł  

 

 Wartość dofinansowania  

441.566,00 zł 

 

 Okres realizacji: 

 

05.2011 r. - 12.2011 r. 

Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach 



Czaple 



Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i 

rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Zakres prac dotyczył: 

 

 Remontu świetlicy wiejskiej w Sulnówku 

m.in. wykonania nowej elewacji budynku oraz robót modernizacyjnych 

 

 Remontu świetlicy wiejskiej w Topolinku 

 

m.in. wymiany pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, ogrodzenia 

terenu 

 

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

31.05.2011 r. 

 Wartość całkowita projektu  

160.331,01zł  

 

 Wartość dofinansowania  

65.175,00 zł 

 

 Okres realizacji: 

05.2011 r. - 12.2011 r. 

Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku 



Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie 

Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i 

rozwój wsi” 

 

Zakres prac dotyczył: 

 

 Remontu istniejącego hangaru 

 Rozbiórki elementów pomostu 

 Budowy nowego pomostu 

 Utwardzenia szlaku pieszo-rowerowego prowadzącego do ośrodka 

kostką betonową 

 Dostawy sprzętu pływającego m.in. jachtów typu Optymist, łódek 

bączek, kamizelek i sprzętu ratunkowego  

 Dostawy i montażu elementów placu zabaw 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

09.07.2010 r. 

 Wartość całkowita projektu  

369.596,19 zł  

 

 Wartość dofinansowania  

195.000,00 zł 

 

 Okres realizacji: 

 

07.2010 r. – 11.2010 r. 

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w 

miejscowościach Sulnówko i Sulnowo 



Ośrodek wypoczynowy nad jeziorem Deczno „Columbus” 



Ośrodek wypoczynowy nad jeziorem Deczno „Columbus” 



Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Deczno w Sulnówku - Etap II 

 

 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla 

operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” 

 

 

W ramach projektu wykonano nowe nawierzchnie na 

terenie ośrodka oraz dodatkowy parking 

 

 

 

 

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

14.03.2012 r. 

 Wartość całkowita projektu  

426.079,32 zł  

 

 Wartość dofinansowania  

274.359,00 zł 

 

 Okres realizacji: 

03.2012 r. - 10.2012 r. 



Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Deczno 



Ośrodek Wypoczynkowy nad jeziorem Deczno 



 

 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Zakres prac dotyczył: 

 

 Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Kozłowo wraz z 

przepompownią ścieków 

 

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

25.11.2010 r.  

 Wartość całkowita projektu  

2.454.535,92 zł  

 

 Wartość dofinansowania  

1.300.000,00 zł 

 

 Okres realizacji: 

 

11.2010 r. - 06.2011 r.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie 



 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Zakres prac dotyczył: 

 

 budowy 127 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  

 

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

24.07.2012 r. 

 Wartość całkowita projektu  

1.539.845,18 zł  

 

 Wartość dofinansowania  

938.929,00 zł 

 

 Okres realizacji: 

07.2012 r. - 02.2013 r.  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, Dziki, 

Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek w gminie Świecie 



 

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju PROW 2007-2013 na operacje z zakresu małych 

projektów 

 

Zakres prac dotyczył: 

 

 ustawienia granitowej tablicy informacyjnej upamiętniającej miejsce, w 

którym ponad 160 lat temu znaleziono meteoryt żelazny o nazwie 

Schweta (Świecie) 

 

 zagospodarowania terenu wokół tablicy, wyrównania gruntu, założenie 

trawnika, zasadzenia drzew i krzewów 

 

 zamontowania ławek i stołu w celu stworzenia miejsca zatrzymania się i 

chwilowego odpoczynku podczas wycieczek pieszych, rowerowych i 

wodnych 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

21.04.2011 r. 

 Wartość całkowita projektu  

24.956,93 zł  

 

 Wartość dofinansowania  

12.719,35 zł 

 

 Okres realizacji: 

05.2010 r. - 06.2011 r. 

Małe projekty  

 

Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo w gminie Świecie 



Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo w gminie Świecie 



Małe projekty 

Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w Sartowicach w gminie Świecie  

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim w 

Toruniu 11.01.2012 r.  

 

 Wartość całkowita projektu 23.203,34 zł 

 

 Wartość dofinansowania 13.205,15 zł 

 

 Okres realizacji: 10.2011 r. - 10.2012 r. 

Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w Głogówku Królewskim w gminie 

Świecie 

 Data zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim w 

Toruniu 11.01.2012 r. 

 

 Wartość całkowita projektu 23.385,18 zł 

 

 Wartość dofinansowania 13.308,63 zł 

 

 Okres realizacji: 09.2011 r. 10.2012 r. 

 

Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie 

 Data zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu 24.07 2012 r.  

 

 Wartość całkowita projektu 52.322,00 zł 

 

 Wartość dofinansowania 25.000,00 zł 

 

 Okres realizacji: 03.2012 r – 12.2012 r. 

 



 

Projekt realizowany jest w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój 

wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

Zakres prac dotyczy: 

 

 Robót budowlanych 

 Robót sanitarnych 

 Robót elektrycznych 

 Utwardzenia terenu wokół świetlicy 

 

 

 Data zawarcia umowy z Urzędem 

Marszałkowskim w Toruniu  

30.07.2013 r. 

 Wartość całkowita projektu  

800 000,00zł  

 

 Wartość dofinansowania  

487.000,00 zł 

 

 Okres realizacji: 

Projekt w trakcie realizacji 

Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

budynku 


