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Przedmiotem projektu były prace dotyczące przygotowania terenu pod budowę, prace 
ziemne, budowlano – montażowe, oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu w 
okolicach stawów. Teren realizacji projektu – stawy z najbliższym otoczeniem, znajdują sie w 
sąsiedztwie centrum Jemielnicy, gdzie w drugiej poł. XIII w. powstało opactwo cysterskie z 
kościołem p.w. NMP wraz z zabudowaniami klauzury i ogrodem otoczone murem, stanowiąc 
mocny akcent w krajobrazie. W sąsiedztwie klasztoru znajdują się dawne zabudowania 
gospodarcze: młyn, browar i spichlerz . U podnóża klasztoru w dolinie rz. Świbska Woda, 
która uchodzi do rz. Jemielnicy usypano groble gromadząc wodę w 2 stawach co stwarza 
możliwości wykorzystania rekreacyjno-wypoczynkowego. 

Dokonano rewitalizacji zespołu krajobrazowego pod katem poprawy jakościowej, 
technicznej i funkcjonalnej dwóch stawów w rejonie ulic Cichej i Bema, remont obiektów 
hydrotechnicznych, dostosowanie komunikacji i nabrzeży do komunikacji kołowej, pieszej i 
rowerowej oraz eksponowanie zespołu klasztornego i krajobrazu wiejskiego w zieleni 
towarzyszącej. Dla potrzeb poszerzenia funkcji terenu wykonano remont istniejących 
urządzeń wodnych (dwa mosty i dwa przepusty wraz z urządzeniami piętrzącymi) i 
zbudowano nowe elementy (bulwary, elementy małej architektury, ławki, alejki i chodniki, 
parkingi, kładki, altany, schody terenowe, ścieżki piesze i rowerowe itp.), przebudowano 
oświetleniu terenu, zrewaloryzowano zlewnię.  
 
Parametry przedsięwzięcia: 
- powierzchnia wyremontowanych stawów: 32 100 m2.  
- długość nowopowstałych ścieżek pieszo-rowerowych: 1,122 km 
 
Wartość zadania: 
3 060 185.14 zł, w tym: 
99 171,36 zł – dokumentacja  techniczna 
2 449 769,13 – roboty podstawowe wraz nadzorem inwestorskim 
399 600,00 – roboty dodatkowe, uzupełniające i zamienne 
 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach RPO WO na lata 2007-2013 wynosi   
2 161 501,54 (70,63 %) natomiast pozostała część kosztów pokryta zostanie z budżetu 
Gminy Jemielnica. 
 
 
 


