
                                                                                                                                                       
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

Gmina Miedziana Góra 
ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra 

tel. 41/303 16 01, 303 16 26; fax. 41/303 16 05 

 

Operacja pn.: „Budowa placu spotkań, gier i zabaw w msc. Miedziana Góra – plac zabaw dzieci 
młodszych oraz plac street workout”realizowana przez Gminę Miedziana Góra współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 
 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
Zakres operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
 
Cel operacji: podniesienie atrakcyjności możliwości wspólnego spędzania czasu, rozwój aktywności 
społeczności lokalnej oraz popularyzacja zdrowego stylu życia mieszkańców miejscowości 
Miedziana Góra poprzez budowę placu zabaw dla dzieci młodszych oraz placu street workout. 
Operacja zostanie zrealizowana u zbiegu ulic Galenowej i Herby. Planowany termin zakończenia 
robót i oddania placów do użytkowania to październik 2017 r. 
 
Elementy placu zabaw: zestaw zabawowy (ślizg metalowy 2 szt., przeplotnia linowa 1 szt., pomosty 
8 szt., wejście wspinaczkowe 1 szt., wejście linowe 1 szt., wieża z dachem 3 szt., przejście rurowe 1 
szt., przeplotnia 1 szt., drabinka pozioma 1 szt.), huśtawka, sprężynowiec, karuzela, zjazd linowy, 
tablica informacyjna z regulaminem, ławki, kosz na śmieci, stojak rowerowy. 
 
Elementy placu street workout: zestaw street workout (drążek wysoki - 2 szt., drążek długi - 7 szt., 
drabinka pionowa - 1 szt., drabinka pozioma duża - 1 szt., poręcze równoległe podwójne - 1 szt., 
ławka gimnastyczna - 1 szt., lina do wspinaczki - 1 szt., drabinka pozioma "Wąż" - 1 szt.), ławki, kosz 
na śmieci. 
 
 
Przewidywane wyniki operacji: powstanie 2 nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej oraz 
korzystanie przez mieszkańców gminy ze wspartej infrastruktury. 
 
Materiał opracowany przez Gminę Miedziana Góra. 
 
 
 
 


