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Załącznik ………… 

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy 

„Aktywne Roztocze” 

GMINA ZAMOŚĆ 

Cel Strategiczny 1. 
Lepsza dostępność komunikacyjna obszaru oraz  poprawa stanu ochrony środowiska 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru 

Budowa drogi gminnej nr 110409L w m. 
Białobrzegi 

1 730 000,00 

- Miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zamość w zakresie infrastruktury 
technicznej, zatwierdzony uchwałą Rady 
Gminy Zamość nr XXIII/157/96 z dnia 11 
października 1996 r 
- Przygotowany Program Funkcjonalno 
Użytkowy 

PROW na lata 
2014-2020 

Gmina Zamość 

Budowa drogi gminnej nr 110409L w m. 
Kalinowice 

2 320 000,00 

- Miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zamość w zakresie infrastruktury 
technicznej, zatwierdzony uchwałą Rady 
Gminy Zamość nr XXIII/157/96 z dnia 11 
października 1996 r 
- Przygotowany Program Funkcjonalno 
Użytkowy 

PROW na lata 
2014-2020 

Gmina Zamość 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Gminie Zamość poprzez 
przebudowę dróg gminnych nr 110383 
L, nr 110406L, 110437L w. m. 
Kalinowice 

2 523 757,00 

- Miejscowy plan ogólny 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zamość w zakresie infrastruktury 
technicznej, zatwierdzony uchwałą Rady 
Gminy Zamość nr XXIII/157/96 z dnia 11 
października 1996 r.  

Program rozwoju 
gminnej i 
powiatowej 
infrastruktury 
drogowej na lata 
2016-2019  

Gmina Zamość 
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- Prawomocne pozwolenie na realizację 
inwestycji:  
1.Decyzja nr 277/2015 z dnia 12.06.2015 r 
pozwolenie na budowę chodnika przy 
drogach gminnych nr 110383L i 110406L 
w m. Kalinowice. 
2. Zaświadczenie o nie wniesieniu 
sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia 
do zamiaru wykonania robót 
budowlanych dla przebudowy drogi 
gminnej nr 110383L (znak 
B.6743.1315.2015 z dnia 25.09.2015r 
3. Zaświadczenie o nie wniesieniu 
sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia 
do zamiaru wykonania robót 
budowlanych dla przebudowy drogi 
gminnej nr 110406 L w m. Kalinowice. 
4. Zaświadczenie o nie wniesieniu 
sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia 
do zamiaru wykonania robót 
budowlanych dla przebudowy drogi 
gminnej nr 110437L w m. Kalinowice 
(znak B.6743.1256.2014(17) z dnia 
11.08.2014r.) 

Cel operacyjny 1.2. Wewnętrzna spójność komunikacyjna z rozwiniętym ekologicznym transportem zbiorowym 

     
     
     
     
Cel operacyjny 1.3. Zwiększenie dostępności sieci wodno – kanalizacyjnej oraz poprawa czystości obszaru 

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, 
Żdanówek, Zwódne -Etap II 

4 425 000,00 

- Opracowano dokumentacją techniczną 
na wykonanie zadania. 
- Decyzja Starosty Zamojskiego nr 
970/2011 z dnia 22.12.2011r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i 
wydająca pozwolenie na budowę. 
- Decyzja Wojewody Lubelskiego  nr 
110/12 z dnia 24.04.2012r. zatwierdzająca 

POIS na lata 2014-
2020 

Gmina Zamość 
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projekt budowlany i udzielająca 
pozwolenie na budowę. 
 

Budowa wodociągu w m. Siedliska 
Kolonia 

670 000,00 

- Opracowana dokumentacja projektowa  
-Decyzja Wojewody Lubelskiego  nr 
55/14 z dnia 05 września 2014 r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i 
udzielająca pozwolenia na budowę 
- Decyzja Starosty Zamojskiego nr 
127/2014 z dnia 20.03.2015 r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i 
udzielająca pozwolenie na budowę 

PROW na lata 
2014-2020 

 

Budowa sieci wodociągowej  wraz z 
ujęciem wody w m. Płoskie -Etap I 

3 423 000,00 
- Ogłoszony przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej.  

Środki własne 
Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020, inne 
programy 
zewnętrzne 

Gmina Zamość 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Zamość 

3 140 000,00  

Środki własne 
Program Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020, inne 
programy 
zewnętrzne 

Gmina Zamość 

Cel operacyjny 1.4. Wzrost efektywności energetycznej obiektów i budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Odnawialne źródła energii w Gminie 
Zamość 

24 0000,00  
RPO WL na lata 
2014-2020 

Gmina Zamość 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 

Zamość  

4 0000,00  
RPO WL na lata 
2014-2020 

Gmina Zamość 
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Cel strategiczny 2. Zintegrowany rozwój turystyki 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 2.1. Zwiększenie dostępności do obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo poprzez integrację lokalnych szlaków turystycznych z 
ponadregionalnymi szlakami rowerowymi 

Aktywne Roztocze – turystyka 
przyrodnicza w gminie Zamość 

2 585 000  

RPO WL Działanie 
7.4 Turystyka 
przyrodnicza na 
lata 2014-2020 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane 

     
     
     
     
Cel operacyjny 2.2. Zachowanie atrakcji dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. 
Wysokie 

1 190 000,00 

- Decyzja w sprawie ustalenia warunków 
i szczegółowych zasad 
zagospodarowania terenu oraz jego 
zabudowy (PGPI.6730.26.2015) 
- Opracowana kompletna dokumentacja 
techniczna 
- Pozwolenie wodnoprawne na 

wykonanie stawu ziemnego. 
(ROŚ.6341.52.2015  z dnia 12.11.2015 r.) 
- Decyzja nr 16/16  Wojewody 
Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2016r. 
zatwierdzająca projekt budowlany i 
udzielająca pozwolenie na budowę stawu 
rekreacyjnego. 
-Decyzja Starosty Zamojskiego numer 
32/2016 zatwierdzająca projekt 
budowlany i udzielająca pozwolenia na 
budowę  
 

PROW na lata 
2014-2020 

Gmina Zamość 

Rozbudowa i przebudowa świetlicy 
wiejskiej w m. Żdanówek 

1 130 000,00 
-Decyzja o warunkach zabudowy 
PGPI.6730.107.2015 z dnia 18.08.2015 r. 

PROW na lata 
2014-2020 

Gmina Zamość 
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- Złożony z dnia 14.01.2015 wniosek o 
pozwolenie na budowę 

     
     
Cel operacyjny 2.3. Rozwój specjalizacji turystycznej poprzez integrację produktów oferty turystycznej 

E-turysta – Aktywne Roztocze 
750 000  

(wartość całego projektu) 
 

RPO WL na lata 
2014-2020 - 
Działanie 2.1. 

Cyfrowe lubelskie 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 
Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 
ze wszystkimi 

partnerami 
przedsięwzięcia 
„Od kultury do 
natury” 

Promocja zintegrowanego produktu 
turystycznego „Aktywne Roztocze – od 
– kultury do natury” 

2 550 000 
(wartość całego projektu) 

 

RPO WL na lata 
2014-2020 
Działanie 3.6. 
Marketing 
gospodarczy 

Przedsięwzięcie 
Zintegrowane –  
M. Tomaszów 

Lubelski – Lider 
Projekt Partnerski 
ze wszystkimi 
partnerami 
przedsięwzięcia 
„Od kultury do 
natury” 
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Cel  Strategiczny 3. Rozwijająca się specjalizacja gospodarcza oraz wzrost jakości życia 

Nazwa inwestycji Szacunkowa wartość (zł) 

Stan przygotowania inwestycji do 
realizacji (posiadana dokumentacja 
techniczna, zezwolenia na realizację 

inwestycji, itp.) 

Planowane źródło 
finansowania 

inwestycji 

Podmiot 
realizujący 

(gmina, nazwa 
jednostki 
podległej) 

Cel operacyjny 3.1. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez rozwój przedsiębiorczości ze szczególną rolą przetwórstwa produktów lokalnych 

     
     
     
Cel operacyjny 3.2. Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych na wysokim poziomie 

     
     
     
Cel operacyjny 3.3. Wzrost bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej na terenie obszaru o funkcji turystycznej 

     
     
     

Cel operacyjny 3.4. Efektywne kształtowanie przestrzeni publicznej 

     
     

 

 


