
Projekt pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej w mie ście Drobin – etap III”              

w ramach działania 413 Wdra żanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, 

które odpowiadaj ą warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odn owa 

i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich n a lata 2007-2013 

Projekt zakłada remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                      

w Drobinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu pasa zieleni, wykonanie 

chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie trawników, demontaż i ustawienie 

słupa ogłoszeniowego oraz budowa chodnika na ulicy Przyszłość. 

Założenie projektu zakłada całkowite odnowienie głównych elementów 

budynku biblioteki tj. wykonanie renowacji elewacji zewnętrznej, uzupełnienie 

elementów dekoracyjnych, zdobniczych – gzymsów (odtworzenie opasek okiennych), 

wykonanie izolacji pionowej, wymianę obróbek blacharskich, pokrycia dachowego na 

blachę ocynkowaną ogniowo, stolarkę okienną i drzwiową. W ramach projektu 

zostanie również urządzony teren przyległy do budynku biblioteki poprzez wykonanie 

chodnika z kostki brukowej betonowej, kolorowej grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej na powierzchni 172 m², wykonaniu trawników dywanowych na 

powierzchni 183 m², demontaż i ustawienie słupa ogłoszeniowego, wykonanie 

schodów z betonu oraz ustawieniu ław fundamentowych betonowych pod murek. W 

ramach zadania wykonany zostanie chodnik na ul. Przyszłość. Nawierzchnia 

wykonana zostanie z kostki brukowej szarej na pow. 931 m², kolorowej grubości 8cm 

(od skrzyżowania z ul. Przyszłość na całej długości ww. ulicy – do przychodni 

zdrowia) na podbudowie z tłucznia kamiennego wraz z zjazdami do posesji o 

nawierzchni brukowej betonowej (pow. 368 m²), szarej grubości 8 cm. 

Planowana do realizacji operacja ma sprzyjać nawiązywaniu kontaktów 

społecznych poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców i dostosowanie istniejącej 

infrastruktury poprawiające walory estetyczne naszego miasta – głównego ośrodka.  

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju tożsamości społecznej, 

promowania obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i 

inwestycyjnej terenów wiejskich.  



 

Cel: o żywienie społeczno-kulturalne mieszka ńców gminy Drobin poprzez 

remont budynku wraz z urz ądzeniem terenu Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Drobinie oraz poprawa warunków infrast rukturalnych poprzez 

budow ę chodnika przy ul. Przyszło ść 

 

Wartość złożonego projektu: 668.723,07 zł., dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFRROW w wysokości 

316.660,00 zł. jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów 

kwalifikowanych operacji.  

 


