
 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Umowa nr RPPM.08.04.00-22-0025/16-00 z dnia 11 grudnia 2017r. i Aneks nr 

RPPM.08.04.00-22-0025/16-01 z dnia 24 lipca 2019 o dofinansowanie Projektu 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Brdą wśród natury” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa 8 

Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Projekt Partnerski:  

Gmina Przechlewo,  ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo 

Gmina Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica 

Gmina Koczała, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała 

Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko 

 

Całkowity koszt realizacji Projektuj wynosi 2 788 624,74 PLN 

Wydatki kwalifikowane kwota – 2 748 618,23 PLN 

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 

2 296 568,80 PLN 

Wkład własny w wysokości 492 055,94 PLN. 

 

Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Przechlewo: 

Wydatki ogółem -  741 345,30 PLN 

Wydatki kwalifikowalne – 735 898,54 PLN  

Dofinansowanie ze środków wspólnotowych  585 757,08 PLN 

Wkład własny Gminy Przechlewo wynosi 155 588,22 PLN. 

Wykonawca:     „KONESER” Piotr Kusz 

                          ul. Towarowa 10, 77-300 Człuchów 

Projekt z realizowano w  grudniu 2018 r. 

W ramach inwestycji  wykonano infrastrukturę turystycznego zagospodarowania szlaków 

kajakowych wraz z elementami małej architektury zlokalizowanych w poniższych 

miejscowościach: 

 

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Żołnie (1), gmina 

Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 4313/7 obręb Przechlewko, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) mała architektura: 



 

- wiata z ławostołami i miejscem na ognisko – 1 kpl,  

- kosze na śmieci – 4 szt., 

- lampa solarna  –  1 szt.: 

b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

 

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Żołnie (2), gmina 

Przechlewo  

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 4314/2 obręb Przechlewko, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) mała architektura: 

- wiata z ławostołami i miejscem na ognisko – 1 kpl, 

- ławostoły – 2 szt., 

- kosze na śmieci – 3 szt., 

- lampa solarna  –  1 szt.,  

b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Nowej Brdzie (1), gmina 

Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 4350/1 obręb Przechlewko, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) mała architektura: 

- wiata z ławostołami i miejscem na ognisko – 2 kpl., 

- wiata mała – 1 szt., 

- ławostoły – 4 szt., 

- suszarka do kajaków – 1 szt., 

- kosze na śmieci – 6 szt., 

b) tablica informacyjno-promocyjna wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Nowej Brdzie (2), gmina 

Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 4349/18 obręb Przechlewko, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) lampa solarna  –  1 szt.,  

b) tablica informacyjno-promocyjna  wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe Folbryk (1), gmina 

Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 4377 obręb Przechlewko, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) mała architektura: 



 

- ławostoły –  2 szt., 

- kosze na śmieci – 4 szt., 

- mała wiata –  1 szt.; 

b) tablica informacyjno-promocyjna  wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

 

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe Folbryk (2), gmina 

Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 459/1 obręb Przechlewko, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) ogrodzenie drewniane  ok. 100 m, 

b) tablica informacyjno-promocyjna  wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

Szlak Rzeki Brdy – Przystań kajakowa i pole biwakowe w OSIR Przechlewo, gmina 

Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 1019/9 obręb Przechlewo, gmina Przechlewo i 218 obręb Lisewo, gmina 

Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) pomost do wodowania i wyjmowania kajaków, 

b) stojak na 5 rowerów z przybornikiem rowerowym -  1kpl, 

c) tablica informacyjno-promocyjna  wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

Szlak Rzeki Ruda – Przystań kajakowa i pole biwakowe w Suszce, gmina Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana będzie 

na działce nr 4359/16 obręb Pakotulsko, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) mała architektura: 

- wiata z ławostołami  i miejscem na ognisko –  1 kpl., 

- ławostół – 1 szt., 

- kosze na śmieci – 2 szt., 

c) zjazd na miejsce postojowe, 

c) utwardzenie brzegu do wyjmowania kajaków, 

d) tablica informacyjno-promocyjna  wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

Szlak Rzeki Ruda – Przystań kajakowa w Rudnikach, gmina Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest na 

działce nr 136/3 obręb Rudniki, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) mała architektura: 

- ławostół – 1 szt., 

- kosz na śmieci –  1 szt., 

b)tablica informacyjno-promocyjna  wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 



 

Szlak Jezior Krępsko i Szczytno – Przystań i pole biwakowe w Starym Kleśniku, 

gmina Przechlewo 

Infrastruktura turystycznego zagospodarowania szlaków kajakowych zlokalizowana jest  

na działce nr 216/5 i 280/6 obręb Lisewo, gmina Przechlewo. 

Elementy zagospodarowania i wyposażenia: 

a) mała architektura: 

- wiata z ławostołami i miejscem na ognisko – 1 szt., 

- kosz na śmieci –  2 szt., 

- lampa hybrydowa – 1 szt. (solarno-wiatrakowe): 

b) tablica informacyjno-promocyjna  wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych 

 

 

 


