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 Projekty komplementarne 

Lp. Nazwa 

1. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości , Małe Pułkowo i Lipnica 

2. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości , Kurkocin i Wielkie Pułkowo. 

3. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Pułkowo 

4. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobdowo 

5. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 

6. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Małe Pułkowo – Wielkie Radowiska – Niedźwiedź. 

7. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Niedźwiedź – Dębowa Łąka – Fryzanowo. 

8. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi krajowej nr 15. 

9. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych : Wielkie Radowiska – Niedźwiedź, Niedźwiedź – Dębowa 

Łąka. 

10. Budowa chodników oraz miejsc parkingowych w sołectwach. 

11. Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej w miejscowości Niedźwiedź. 

12. Modernizacja drogi powiatowej Niedźwiedź – Kurkocin – Łobdowo. 

13. Budowa drogi powiatowej Łobdowo – Wielkie Pułkowo do drogi krajowej nr 15. 

14. Budowa lub przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dębowa Łąka 

15. Remont i budowa drogi powiatowej Dębowa Łąka – Kurkocin – Wielkie Radowiska – Małe 

Radowiska. 

16. Budowa drogi powiatowej Łobdowo – Wrocki. 

17. Utwardzenie dróg gruntowych w centrum sołectwa Łobdowo wraz z odwodnieniem. 

18. Utwardzenie drogi Łobdowo – Nieżywięć : przez Grabowiec. 

19. Przebudowa drogi wojewódzkiej Niedźwiedź – Pląchoty. 

20. Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej I w Dębowej Łące. 

21. Budowa sieci niskiego ciśnienia w miejscowości Dębowa Łąka. 

22. Rozbudowa sieci niskiego ciśnienia na terenie gminy Dębowa Łąka. 

23. Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych. 

24. Budowa instalacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych ( turbiny wiatrowe, 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, biogazowanie, kolektory fotowoltaiczne ). 

25. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Dębowa Łąka 

26. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

27. Organizowanie szkoleń, pokazów oraz wyjazdów studyjnych w celu propagowania rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. 

28. Likwidacja pokryć dachowych z azbestu. 

29. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

30. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 

31. Renowacja zespołów pałacowo – parkowych na terenie Gminy. 

32. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. 

33. Budowa Sali gimnastycznej w Wielkich Radowiskach. 

34. Rozwój gospodarstw agroturystycznych. 

35. Remont i doposażenie placówek oświatowych. 

36. Remont i doposażenie placówek służby zdrowia. 

37. Doposażenie placówek służby zdrowia w sprzęt do diagnostyki i rehabilitacji oraz realizacja 

programów prozdrowotnych. 

38. Termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Dębowa Łąka : budynek po szkole 

w Lipnicy. 

39. Remont i doposażenie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych. 

40. Remonty i podniesienie standardów lokali mieszkalnych. 

41. Budowa i modernizacja bazy użyteczności publicznej  w poszczególnych sołectwach. 

42. Poprawa wyposażenia obiektów użyteczności publicznej w poszczególnych sołectwach. 

43. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 

 


