
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/240/10 
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 23 czerwca 2010 roku 

w sprawie zmiany uchwały  w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Pogorzela” 

 

2. Plan inwestycji na lata 2009 - 2015 
 

Inwestycje przewidywane w najbliższym okresie to:  

Nazwa zadania Zakres planowanego 
projektu 

Wartość 
projektu ogółem 

Planowany okres 
realizacji 

Remont Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pogorzeli 

Remont i ocieplenie 
dachu wraz z wymiana 

stolarki okienno - 
drzwiowej 

560 000 zł 2009- 2010 

Przebudowa ulicy Rynek w 
Pogorzeli 

Wymiana nawierzchni 
ciągów komunikacji 
pieszej oraz odnowa 

terenów zieleni 

400 000 zł 2010 - 2011 

Rewitalizacja terenu wokół 
Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Pogorzeli 

Wymiana nawierzchni 
ciągów komunikacji 
pieszej oraz odnowa 

terenów zieleni 

300 000 zł 2011 

Odnowa budynku kościoła 
poewangelickiego  200 000 zł 2015 

Odnowa stadionu LZS „LEW” 
Pogorzela 

Przebudowa płyty 
stadionu, budowa 
trybun, wymiana 

ogrodzenia i 
zainstalowanie 

oświetlenia  

150 000 zł 2011 

Rewitalizacja zespołu 
pałacowo - parkowego 

Wymiana nawierzchni 
ciągów komunikacji 

pieszej, odnowa terenów 
zieleni oraz oczyszczenie 

stawów 

150 000 zł 2011 - 2012 

Przebudowa ul. Prusa  

Przebudowa drogi 
gruntowej ulepszonej o dł 

200 m na drogę z płyt 
kam. Bet. TRYLINKA 

wraz z budową jej 
odwodnienia 

300 000 zł 2012 

Przebudowa ul. Polnej 

Przebudowa drogi 
gruntowej ulepszonej o 

dł. 400 m na drogę z płyt 
kam.-bet. TRYLINKA wraz 
z budową jej odwodnienia 

500 000 zł 2014 

Przebudowa ul. Słoneczna  

Przebudowa drogi 
gruntowej ulepszonej o dł 

400 m na drogę z płyt 
kam. – bet. TRYLINKA 

wraz z budowa jej 
odwodnienia 

250 000 zł 2015 



Chodnik z jednej strony ul. 
Rycerskiej  

Budowa ciągu 
komunikacji pieszej z 

jednej strony ul 
Rycerskiej 

30 000 zł 2012 

Odnowa strzelnicy 
Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Pogorzeli 

Prace ziemne przy 
odbudowie i umocnieniu 

wałów i ich skarp 
100 000 zł 2015 

Pogorzelskie Centrum 
Sportowo – Kulturalne „Stara 

Mleczarnia” 

Adaptacja budynków po 
byłej mleczarni na 

centrum sportowo - 
kulturalne 

1000 000 zł 2011 - 2014 

Budowa obwodnicy miasta Budowa drogi o długości 
1200 m. 5 600 000 2012 - 2015 

 


