
INWESTYCJE 
GMINNE
BUDŻET GMINY BĘDZINO NA ROK 2023



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
TYMIEŃ – STRACHOMINO – ETAP I

Szacunkowa 
wartość zadania:
2.000.000,00 zł

Dofinansowanie:
1.960.000,00 zł 
z Programu 
Polski Ład

Zadanie obejmuje 
przebudowę drogi 
w m. Tymień od 

połączenia z DK11 
w kierunki m. 

Strachomino na 
odcinku o długości 

ok. 1,0km.

Zakres robót: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na 
odcinku 713mb, wykonanie nowej nawierzchni z płyt na 
odcinku 285m, budowa chodnika, budowa wyniesionych 
przejść dla pieszych, przebudowa zjazdów.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
TYMIEŃ – STRACHOMINO – ETAP II

Szacunkowa 
wartość zadania:
1.000.000,00 zł

Zadanie obejmuje 
przebudowę drogi 

w m. Strachomino od 
połączenia z drogą 

powiatową nr 3327Z 
w kierunki m. 

Tymień do połączenia 
z wiaduktem nad 

drogą ekspresową S6
o długości ok. 2,1 km.

Zakres robót: wykonanie nowej nawierzchni z płyt drogowych 
żelbetowych o szerokości 3,0m wraz z mijankami zwiększającymi 
szerokość do 5,0m oraz z obustronnymi poboczami z kruszywa 
łamanego.

Na realizację zadania 
planowane jest 

pozyskanie środków na 
modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów 
rolnych z Urzędu 

Marszałkowskiego 



UTWARDZENIE KRUSZYWEM DWÓCH
DRÓG GMINNYCH W PLEŚNEJ – ZADANIE NR 1

Wartość zadania 
nr 1:

151.946,32 zł

Inwestycja obejmuje utwardzenie kruszywem drogi 
wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 81/1 tj. za 

terenami wojskowymi w części miejscowości Pleśna 
dostępnej od strony Łopienicy. Zadanie obejmuje 

wykonanie nawierzchni z kruszywa o szerokości 3,0 
oraz 5,0m o długości łącznej 268m



UTWARDZENIE KRUSZYWEM DWÓCH
DRÓG GMINNYCH W PLEŚNEJ – ZADANIE NR 2

Wartość zadania 
nr 2:

203.083,65 zł

Inwestycja obejmuje utwardzenie kruszywem dróg 
wewnętrznych prowadzących do terenów 

inwestycyjnych rozpoczynających się naprzeciwko 
Ośrodka Wczasowego Pleśna Park. Zadanie obejmuje 
wykonanie nawierzchni z kruszywa o szerokości 3,5 

oraz 4m o długości łącznej 557m



PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DWOREK

Wartość zadania: 
219.000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni 
drogi z płyt żelbetowych ażurowych typu Jomb na 

odcinku prowadzącym do posesji mieszkalnych 
Dworek 8-10 o długości 279m. Zadanie zakłada 

wykonanie drogi jednopasowej o szerokości ok 3,0m 
z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego oraz 

wjazdami do posesji.



PRZEBUDOWA DROGI DO BANKU W BĘDZINIE

Szacunkowa 
wartość zadania: 

200.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie 
ostatniego etapu przebudowy drogi 

prowadzącej do banku. Ostatni odcinek o 
długości około 120m planowany jest do 
wykonania w technologii bitumicznej.



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3544Z
KISZKOWO - GĄSKI

Wkład własny
Gminy Będzino: 
1 000 000,00 zł

Inwestycja realizowana w ramach porozumienia 
z Powiatem Koszalińskim. Zadanie obejmuje 

przebudowę drogi powiatowej Kiszkowo-Gąski na 
odcinku od mostu nad rzeką Czerwoną do granicy 

gminy. Projekt przewiduje wykonanie drogi 
o szerokości 5,5m oraz 6,0m i długości 1,275km, 

budowę odcinka chodnika oraz przebudowę wjazdów. 



PRZEBUDOWA DROGI STRZEŻENICE – KAZIMIERZ 
POMORSKI – opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres zadania obejmuje opracowanie 
dokumentacji projektowej dla przebudowy 
drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice 

(część zachodnia) od połączenia z drogą 
powiatową nr 3509Z do połączenia z DK11 

na odcinku o długości 2,8km.

Planowane jest złożenie 
wniosku o dofinansowanie tej 

inwestycji w ramach 
Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w naborze 
ogłaszanym w 2023r.



PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH 
MIEJSCOWOŚCI: SŁOWIENKOWO, DOBRZYCA, 

WIERZCHOMINKO, KOMORY

Zakres zadania obejmuje wykonanie 
nawierzchni dróg z płyt żelbetowych, 
ażurowych typu Jomb jednopasowej 

o szerokości ok. 3m wraz z mijankami 
zwiększającymi szerokość do 5m oraz 

z obustronnymi poboczami. Łączna długość 
dróg do przebudowy to ok. 4,7 km.

Uwaga: inwestycja zostanie wprowadzona do 
budżetu w przypadku uzyskania dofinansowania. 

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie 
na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych w ramach PROW w styczniu 2023r.



STREFA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI STRACHOMINO

Wartość zadania: 60 000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 33 109,15zł 

(Infrastruktura turystyczna 
i rekreacyjna w ramach PROW)

Zadanie obejmuje utworzenie strefy rekreacji 
dla dzieci w miejscu dawnego placu zabaw przy 
świetlicy wiejskiej w Strachominie.



STREFY REKREACJI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAZIMIERZ 
POMORSKI, WIERZCHOMINO, PODAMIROWO

Wartość zadania: 170 000,00 zł
Wysokość dof.: 106 761,00 zł 
(Infrastruktura turystyczna 

i rekreacyjna w ramach PROW)

Istniejący plac zabaw w Wierzchominie

Istniejący plac zabaw w Kazimierzu Pomorskim

Teren pod strefę rekreacji w Podamirowie

Zadanie obejmuje wykonanie 3 stref 
rekreacji: w miejscu istniejących 
placów zabaw w Wierzchominie i 

Kazimierzu Pomorskim oraz na terenie 
zielonym niezagospodarowanym 

w miejscowości Podamirowo. 
Szacunkowy koszt wykonania każdej 

ze stref jest podobny.



STREFY REKREACJI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAZIMIERZ 
POMORSKI, WIERZCHOMINO, PODAMIROWO

Rysunki poglądowe elementów 
projektowanych stref rekreacji 
w Kazimierzu i Podamirowie. 
Warunki terenowe pozwalają 

na późniejszą rozbudowę 
każdej ze stref.



STREFA REKREACJI Z MORSKĄ ŚCIEŻKĄ 
EDUKACYJNĄ W MŚCICACH

Zadanie obejmuje wykonanie strefy 
rekreacji przy Szkole Podstawowej w 

Mścicach składającej się z: dużego 
zestawu zabawowego, zestawu 

sprawnościowego, podwójnej huśtawki, 
3 paneli tematycznych oraz morskiej 
ścieżki edukacyjnej w postaci tablic 
edukacyjnych zamontowanych na 

ogrodzeniu panelowym.

Wartość zadania: 165 000,00 zł
Wysokość dof.: 77 772,00 zł 
(Infrastruktura turystyczna 
i rekreacyjna w ramach PROW)



PRZEBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY 
W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA WRAZ Z BUDOWĄ 

WODOCIĄGU W MIŁOGOSZCZY

Szacunkowa wartość zadania:
3.490.741,42 zł

Dofinansowanie:
2.838.001,00 zł 
z PROW na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa”

W ramach zadania zrealizowana
zostanie: modernizacja ujęcia wody oraz
stacji uzdatniania wody w Dobrzycy,
przebudowa budynku stacji uzdatniania
wody, zagospodarowanie terenu przy
stacji uzdatniania wody, budowa sieci
wodociągowej przesyłowej z Dobrzycy do
Miłogoszczy, budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Miłogoszcz wraz z
odgałęzieniami do granic nieruchomości.

Realizacja zadania: 2023 - 2024
Ujęcie wody – studnia nr 2

Budynek stacji uzdatniania wody w Dobrzycy



BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TYMIENIU 
WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ

Szacunkowa wartość zadania:
17.700.000,00 zł

Dofinansowanie:
16.815.000,00 zł 
z Programu Polski Ład

W związku ze znacznie wyższymi kosztami
związanymi z koncepcją tłoczenia ścieków do
Koszalina jak również brakiem niezbędnych
rozwiązań technicznych w tej koncepcji, podjęto
decyzję o zmianie złożonego wniosku o
dofinansowanie na wariant zakładający
budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków wraz
z kanalizacją ściekową dla Tymienia oraz w
miarę możliwości również dla Kładna i Pleśnej.
Oczyszczalnia przystosowana będzie do
późniejszej obsługi kolejnych miejscowości
gminy.

Realizacja zadania: 2023 - 2025 Infrastruktura wyłączonej z eksploatacji 
oczyszczalni ścieków w Tymieniu



BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO 
W BĘDZINIE – opracowanie dokumentacji projektowej

W związku z nieodpowiednim 
stanem istniejącego przedszkola w 

Będzinie, jak również jego 
niewystarczającą powierzchnią, w 
budżecie na 2023r. zabezpieczono 
środki finansowe na opracowanie 
projektu nowego przedszkola, z 
wydzieloną częścią złobkową.

Proponowana koncepcja
zagospodarowania terenu

Teren przewidziany pod budowę 
obiektu: działki nr 85/9 oraz 85/10 

obręb Będzino tj. teren położony 
pomiędzy urzędem gminy a drogą do 

banku, przylegający do drogi powiatowej 



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPOWIE

W związku ze znacznie przekraczającymi 
możliwości budżetowe środkami 

niezbędnymi do wybudowania piętrowej 
świetlicy w Popowie, podjęto decyzję o 
zmianie projektu na obiekt parterowy 

zapewniający możliwość wykorzystania 
części poddasza na cele magazynowe. 

Projektowany obiekt posiada 
powierzchnię użytkową ok. 204 m2

Szacunkowa wartość zadania:
1.200.000,00 zł
Dofinansowanie:
750.000,00 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych



Pozostałe zadania inwestycyjne

• Modernizacja ośrodka zdrowia w Będzinie – dokończenie
prac związanych z termomodernizacją obiektu poprzez
wykonanie cokołu.

• Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie - montaż
pięciu punktów świetlnych – opraw ledowych,
zawieszonych na słupach stalowych ocynkowanych o
wysokości 6,0m posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych.

• Budowa oświetlenia Mścice – Dobiesławiec (ul. Klonowa)
– montaż czterech punktów świetlnych - opraw ledowych
LED, zawieszonych na słupach stalowych aluminiowych
o wysokości 9,0m posadowionych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych.



FUNDUSZ SOŁECKI – środki dedykowane sołectwom w 2023r

• FS Będzinko – 21.093,14 zł

• FS Barnin - Zagaje – 22.901,12 zł

• FS Będzino – 40.318,02 zł

• FS Dobiesławiec – 25.974,69 zł

• FS Dobre – 37.184,18 zł

• FS Dobrzyca – 55.866,67 zł

• FS Kiszkowo – 24.528,30 zł

• FS Kładno – 23.021,65 zł

• FS Komory – 15.187,06 zł

• FS Łekno – 33.507,95 zł

• FS Łopienica – Łasin Koszaliński –
22.539,52 zł

• FS Mścice – 60.266,10 zł

• FS Popowo – 21.695,80 zł

• FS Słowienkowo – 20.791,80 zł

• FS Smolne – 19.285,15 zł

• FS Strachomino – 26.336,29 zł

• FS Skrzeszewo – 16.814,24 zł

• FS Stoisław – 35.918,60 zł

• FS Strzepowo – 27.842,94 zł

• FS Strzeżenice – 29.108,53 zł

• FS Śmiechów – Borkowice – 37.786,84 zł

• FS Tymień – 60.145,57 zł

• FS Uliszki – 15.307,59 zł

• FS Wierzchominko – 16.874,51 zł

• FS Wierzchomino – 26.999,21 zł

Łączna wysokość środków z Funduszu Sołeckiego na 2023r. dla wszystkich sołectw – 737.295,47 zł

Podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2023r. na poszczególne sołectwa:


	INWESTYCJE GMINNE
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ �TYMIEŃ – STRACHOMINO – ETAP I
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ �TYMIEŃ – STRACHOMINO – ETAP II
	UTWARDZENIE KRUSZYWEM DWÓCH�DRÓG GMINNYCH W PLEŚNEJ – ZADANIE NR 1
	UTWARDZENIE KRUSZYWEM DWÓCH�DRÓG GMINNYCH W PLEŚNEJ – ZADANIE NR 2
	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI DWOREK
	PRZEBUDOWA DROGI DO BANKU W BĘDZINIE
	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3544Z�KISZKOWO - GĄSKI
	PRZEBUDOWA DROGI STRZEŻENICE – KAZIMIERZ POMORSKI – opracowanie dokumentacji projektowej
	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI: SŁOWIENKOWO, DOBRZYCA, WIERZCHOMINKO, KOMORY
	STREFA REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI STRACHOMINO
	STREFY REKREACJI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAZIMIERZ POMORSKI, WIERZCHOMINO, PODAMIROWO
	STREFY REKREACJI W MIEJSCOWOŚCIACH: KAZIMIERZ POMORSKI, WIERZCHOMINO, PODAMIROWO
	STREFA REKREACJI Z MORSKĄ ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ W MŚCICACH
	PRZEBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY �W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA WRAZ Z BUDOWĄ WODOCIĄGU W MIŁOGOSZCZY
	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TYMIENIU WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ŻŁOBKOWEGO W BĘDZINIE – opracowanie dokumentacji projektowej
	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POPOWIE
	Pozostałe zadania inwestycyjne
	FUNDUSZ SOŁECKI – środki dedykowane sołectwom w 2023r

