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Przedsięwzięcia planowane do 2020 roku.
W poniższej tabeli zaprezentowane zostały działania planowane do realizacji na terenie gminy
Lipnica w perspektywie do 2020 roku. Zestawienie nie stanowi wyliczenia enumeratywnego
zadań inwestycyjnych. Nie przedstawia także ich hierarchii i pilności realizacji. Katalog ten
może być poszerzony w zależności od sytuacji finansowej gminy oraz dostosowany do
bieżących potrzeb.
Tabela. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji do 2020 roku
Lp. Nazwa zadania
Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w miejscowości: Lipnica,
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Zapceń, Łąkie, Wojsk, Prądzona, Ostrowite.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury umożliwiającej rozwój i promocję różnorodnych
form aktywności turystycznej.
Budowa placów zabaw.
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Kiedrowickim oraz Lipionek.
Budowa i modernizacja ścieżek rowerowych i pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowości Borzyszkowy, Gliśno Wielkie.
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach w których ta sieć już
istnieje oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Piłce.
Rozwiązanie gospodarki ściekowej w m. Zapceń.
Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej
zabudowie mieszkaniowej.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Łąkie Wybudowanie, Łąkie nad jeziorem
Gwiazda, Łącki Młyn, Rokitniki, Klin, Janowo, Nowe Brzeźno, Stare Brzeźno, Zapceń,
Rudniki, Hamer Młyn.
Wymiana rur azbestowych na istniejących sieciach wodociągowych.
Modernizacja hydroforni w Borzyszkowach i Lipnicy.
Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej.
Zakup samochodu specjalistycznego typu WUKO do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej.
Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej 212 wraz z towarzyszącą infrastrukturą (we
współpracy z zarządem Dróg Wojewódzkich).
Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (we
współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych).
Przebudowa i utwardzanie tłuczniem dróg gminnych.
Budowa chodników i parkingów na terenie gminy.
Remonty mostów.
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, terenów rekreacyjnych i obiektów
użyteczności publicznej.
Modernizacja dróg dojazdowych do pól uprawnych.
Budowa i remonty nawierzchni asfaltowych, polbrukowych, betonowych na drogach
gminnych.
Zaspokojenie potrzeb społeczno- kulturalnych mieszkańców gminy poprzez budowę Domu
Kultury w Lipnicy.
Przebudowa sali wiejskiej w Borzyszkowach.
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Budowa sali wiejskiej w Zapceniu.
Budowa sali wiejskiej w Mielnie.
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej i oświatowych terenie gminy Lipnica.
Budowa łącznika w Zespole Szkół w Borowym Młynie.
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców i umożliwienie nawiązywania kontaktów społecznych
poprzez zagospodarowanie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych oraz modernizację
obiektów użyteczności publicznej i oświatowych (w tym: Modernizacja obiektów i
zagospodarowanie terenów przy zespołach szkół w miejscowości Lipnica, Borowy Młyn,
Brzeźno Szlacheckie, remonty i doposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych, sportowych itp.).
Zakup 2 samochodów pożarniczych średnich typu Mercedes, Man.
Remont remizy i pomieszczeń socjalnych Brzeźno Szlacheckie.
Budowa remiz strażackich w Zapceniu i Prądzonie.
Zakup pompy TOHATSU.
Poprawa stanu gotowości, wyszkolenia i wyposażenia jednostek OSP, w tym stałe
unowocześnianie środków łączności i sprzętu gaśniczego, prowadzenie szkoleń.
Rewitalizacja centrum wsi w Lipnicy, Prądzonie, Łąkiem, Zapceniu.
Uregulowanie geodezyjne dróg gminnych.
Realizacja zadań związanych z ochroną obszarów cennych przyrodniczo, promocją walorów
przyrodniczych i krajobrazowych gminy oraz zadań związanych z wykorzystaniem
turystycznym.
Realizacja działań informacyjnych i edukacyjnych, podnoszących świadomość ekologiczną
oraz promującą postawy proekologiczne.
Inicjowanie działań kulturalnych i sportowych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców
oraz sprzyjających integracji mieszkańców wsi.
Podejmowanie działań pozwalających kultywowanie tradycji kaszubskich.
Uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego poprzez zróżnicowanie zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży z wykorzystaniem innowacyjnych programów edukacyjnych, w tym
również w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy medycznej,
zagrożeń patologiami.
Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia mieszkańców oraz aktywizowanie do działań na
rzecz zdrowia, m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw propagujących uprawianie sportu i
aktywnej rekreacji.
Ograniczenie zjawiska patologii społecznych wśród mieszkańców gminy Lipnica.
Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców gminy Lipnica na rzecz środowiska
lokalnego.
Wspieranie rodzin w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz rodzin z osobą
niepełnosprawną, starszą i osób samotnych – „Prawidłowo funkcjonująca rodzina”.
Wspieranie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób
bezrobotnych.
Wsparcie funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.
Opracowanie i wdrożenie planu zagospodarowania przestrzennego, wyznaczenie
i przygotowanie terenów inwestycyjnych.
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