
 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 

 

Gmina Rajgród obecnie realizuje inwestycję pn. Budowa pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim w mieście 

Rajgród. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów 

zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 

rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 18.12.2012 r., celem operacji jest wzmocnienie 

walorów rekreacyjnych i turystycznych gminy Rajgród poprzez budowę pomostu na Jeziorze 

Rajgrodzkim. 

W dniu 11 marca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie miało miejsce podpisanie umów: z 

wykonawcą robót budowlanych, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz inspektorem nadzoru 

archeologiczno – konserwatorskiego. Termin zakończenia budowy pomostu wyznaczono na dzień 

30.04.2013 r. 

Przedmiotem projektu jest budowa pomostu drewnianego o charakterze rekreacyjnym. Wykonana 

zostanie konstrukcja nośna i pokład pomostu w kształcie litery U. Po realizacji zadania łączna długość 

pomostu wyniesie 98,0 mb, a powierzchnia 209,0 m2. Pomost będzie się składał z następujących 

elementów: 

 ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegu o dł. 35,0 m i szer. 2,0 m, 

 ciąg spacerowy prostopadły do linii brzegu o dł. 38,0 m i szer. 2,0 m, 

 ciąg spacerowy równoległy do linii brzegu o dł. 25,0 m i szer. 3,0 m łączący ciągi spacerowe 

prostopadłe do linii brzegu. 

W ramach inwestycji wykonane będzie niezbędne wyposażenie, na które składają się: 

 4 drabinki stalowe zejściowe, 

 10 pachołków cumowniczych dla sprzętu pływającego, 

 hak do cumowania koła ratunkowego, 

 zadaszone stanowisko ratownika.  

Budowa pomostu  pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów lokalnych (jezioro, zabytkowa 

część miasta położona na trasie szeregu szlaków turystycznych) i podniesienie atrakcyjności miasta 

Rajgród (organizacja imprez plenerowych w bezpośrednim sąsiedztwie pomostu, miejsce widokowe przy 

organizacji  regat i innego rodzaju imprez). 

Łączny koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 130 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego ok. 80 tys. zł. 


