
 

 

 

Gmina Żarki złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza 

sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach” do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa 

Działania „Jurajska Ryba” .   

Gmina w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność w ramach priorytetu  „Zwiększenie zatrudniania i spójności terytorialnej” 

objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zamierza 

wybudować jednokondygnacyjny budynek, który ma stanowić zaplecze sanitarne dla 

kąpieliska miejskiego oraz pozostałej infrastruktury rekreacyjnej zlokalizowanej przy ul. 

Wierzbowej w Żarkach.  

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 22 stycznia 2018 roku na Programowej Radzie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna 

Grupa działania „ Jurajska Ryba” dokonano oceny złożonych wniosków na konkurs 

dofinansowujący infrastrukturę turystyczną i odpoczynkową terenów przybrzeżnych i 

śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury. Informujemy, ze wniosek Gminy Żarki pn. 

„Budowa budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach”  został 

wybrany do dofinansowania.  Na zadanie Gmina otrzyma 205 000 zł dofinansowania.  

 

 

 

 

 

 



 

W dniu 05.06.2018r. między Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Żarki podpisano 

umowę nr 00036-6523.2-SW1210042/17/18. o realizację inwestycji pn. „Budowa budynku 

zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach.”  

W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

obszaru RLGD „Jurajska Ryba” dzięki budowie budynku zaplecza sanitarnego przy 

kąpielisku miejskim w Żarkach.  

Projekt był bardzo oczekiwany w Żarkach. Zakłada rozpoczęcie prac przy terenie 

rekreacyjnym, który stanowi wspaniałe miejsce wypoczynku dla mieszkańców Gminy Żarki, 

turystów, letników - podkreśla burmistrz Klemens Podlejski. Budynek powstanie na gotowo z 

przyłączami wodnokanalizacyjnymi, elektrycznym oraz gazowym. Zaplanowano w nim  

pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyposażenia obiektu typu leżaki, parasole 

zacieniające oraz sprzęt dla ratowników i służb porządkowych – wyjaśnia burmistrz K. 

Podlejski. 

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 

 

 

 

 

Podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy pod zaplecze sanitarne przy 

kąpielisku miejskim w Żarkach.  

 W dniu 14 marca  2019r. została podpisana umowa na budowę budynku, który będzie 

stanowił zaplecze sanitarne przy kąpielisku miejskim – informuje burmistrz Miasta i Gminy 

Żarki Klemens Podlejski. 

Jednokondygnacyjny budynek na planie prostokąta powstanie do końca lipca tego roku. 

W przetargu złożono trzy oferty, a  zadanie  zrealizuje firma WOJTEX  za cenę brutto: 

466 090,03 zł, z tym dotacja unijna w wysokości 205 tys. zł. Rozstrzygnięcie przetargu pod 

adresem: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/4968 

- Budynek powstanie na gotowo z przyłączami wodnokanalizacyjnymi, elektrycznym 

oraz gazowym. Zaplanowano w nim toalety,  pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyposażenia obiektu typu leżaki, parasole zacieniające oraz sprzęt dla 

ratowników i służb porządkowych – wyjaśnia burmistrz K. Podlejski. 

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 

 

http://http/www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/4968


 

 

Zakończono prace nad projektem dofinansowany w ramach działania 4.2 "Realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym 

"Rybactwo i Morze". 

Powstał nowoczesny budynek, który idealnie wkomponował się w teren rekreacyjny przy ul. 

Wierzbowej. W części budynku wykonano sanitariaty z dwoma toaletami  z natryskami: 

męska i damska, oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie porządkowe 

w którym umieszczono kocioł dwufunkcyjny gazowy. W części magazynowej znajduje 

się jedno pomieszczenie dostępne z zewnątrz poprzez drzwi garażowe.   

 

-  Zadanie wykonano za 466 090,03 zł, z czego 205 000 zł sfinansowano z unijnego 

dofinansowania – powiedział burmistrz Klemens Podlejski. – Budynek stanowi niezbędne 

zaplecze sanitarne, jeśli zamierzamy  modernizować teren kąpieliska. Mieszczą się w  

nim toalety, natryski oraz miejsce do przechowywania sprzętów służących do obsługi 

terenu kąpieliska miejskiego.  

 

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


