Projekt nr RPMP.06.03.01-12-0488/16
pn.: „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach”
W dniu 13 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
pn.: „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów
regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów regionów – spr.
Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności gminy Kęty oraz wzmocnienie jej
turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez wykorzystanie istniejących zasobów
i potencjału.
Zakłada się również, że realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów społecznogospodarczych poprzez:
 rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na terenie gminy Kęty,
 efektywne wykorzystanie miejskiej przestrzeni, poprawa jej jakości i funkcjonalności,
 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy,
 pełniejsze wykorzystanie posiadanego przez gminę potencjału turystycznego,
 poprawa jakości życia mieszkańców,
 wzrost aktywności gospodarczej,
 poprawa konkurencyjności gminy i regionu.
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Zakres projektu (charakterystyka) obejmuje:
 roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka istniejącej wiaty.
 wycinka drzew – 10 sztuk i nasadzenia rekompensujące – 15 sztuk i humusowanie
z obsianiem trawą.
 przebudowa dróg powiatowych ul. Sobieskiego i ul. Legionów w Kętach poprzez m.in.:
 przebudowę zjazdu indywidulanego z drogi powiatowej ul. Legionów w Kętach na
teren rekreacyjny z betonowej kostki brukowej,











 przebudowę chodnika w ciągu ul. Sobieskiego w Kętach z betonowej kostki brukowej,
 przebudowę przejścia dla pieszych w ciągu ul. Legionów,
 budowę 13 miejsc postojowych,
przebudowa 5 boisk na terenie rekreacyjnym:
 3 boisk do tenisa o wymiarach 18,70 x 36,6 m, w tym 1 boiska o nawierzchni ze
sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym i 2 boisk o nawierzchni
z poliuretanu dwuwarstwowego wraz z pełną konstrukcją,
 1 boiska do piłki koszykowej o wymiarach 19,5 x 36,6 m o nawierzchni mineralnożywicznej wodoprzepuszczalnej wraz z pełną konstrukcją,
 1 boiska do piłki siatkowej o wymiarach 15,00 x 28,00 m o nawierzchni z poliuretanu
dwuwarstwowego wraz z pełną konstrukcją,
przebudowa/budowa ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej na terenie
rekreacyjnym,
budowa odwodnienia terenów rekreacyjnych oraz budynku zaplecza w postaci kanalizacji
deszczowej wraz ze skrzynkami rozsączającymi, odwodnieniem liniowym oraz drenażem
kompleksu boisk,
budowa na terenie rekreacyjnym jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego
wolnostojącego budynku zaplecza wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi
wodociągowymi, kanalizacyjnymi, elektrycznymi i wentylacji mechanicznej wywiewnej,
budowa widowni na istniejącym kopcu ziemnym,
oświetlenie i monitoring terenu rekreacyjnego,
zabezpieczenie i regulacja istniejącej sieci teletechnicznej,
elementy towarzyszące i elementy małej architektury na terenie rekreacyjnym.

Wartość projektu: 2.798.815,30 zł
Dofinansowanie: 1.027.724,92 zł stanowiące 36,72% kosztów kwalifikowalnych projektu,
z czego:
 kwota 924.952,42 zł jako współfinansowanie Unii Europejskiej stanowiące 90%
dofinansowania projektu,
 kwota 102.772,50 zł jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa
stanowiące 10% dofinansowania projektu.
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