
 

 

Budowa Regionalnego Ośrodka Turystyki i Rekreacji 

 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 857/18 przy-
znał dofinansowanie Miastu i Gminie Działoszyn dla projektu „Budowa Regionalne-
go Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Działoszynie, inwestycja w infrastrukturę obszaru 
nadwarciaoskiego – produktu turystycznego Wojewódzkiego Łódzkiego – etap II”. 
Projekt złożony został w ramach Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, 
Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. 
Wartośd całkowita projektu: 9 073 325,18 zł. Kwota dofinansowania: 5 487 001,54 zł. 
 Zakres rzeczowy projektu obejmuje: zagospodarowanie turystyczne „Obszar 
przy lesie”, zagospodarowanie turystyczne „Obszar na wyspie”, zagospodarowanie 
turystyczne „Obszar nad rzeką” oraz budowę turystycznych ścieżek rowerowych. 
Celem bezpośrednim projektu jest wkład w wielofunkcyjny rozwój gospodarczy  
i społeczny obszaru Zakola Rzeki Warty - obszaru nadwarciaoskiego – produktu 
turystycznego województwa łódzkiego. 

Szczegółowy zakres projektu: 

Zagospodarowanie turystyczne „Obszar przy lesie” 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa miejskiego basenu kąpielowego z brodzikiem dla dzieci, natryskami, powierzchnią 
wypoczynkową, oświetleniem, ogrodzeniem oraz niezbędną technologią uzdatniania wody. 
Budynek w technologii tradycyjnej ze stropodachem pokrytym papą termozgrzewalną. 

2. Budowa budynku zaplecza sanitarnego, technicznego i obsługi turystów wraz z infrastrukturą 
techniczną. 

3. Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem (piłkochwytami). 

4. Budowa placu do mini golfa wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zielenią urządzoną. 

5. Budowa ziemnego toru rowerowego z przeszkodami typu „pumptrack” o nawierzchni asfalto-
wej. 

6. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową. 

7. Budowa betonowego skateparku wraz z placem rekreacyjno-wypoczynkowym. 

8. Budowa ścieżki zdrowia wraz z zatokami do dwiczeo i urządzeniami. 

9. Budowa urządzeo placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z płyt EPDM lub SDS 

10. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną. 

Zagospodarowanie turystyczne „Obszar na wyspie” 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa sceny zadaszonej o konstrukcji stalowej pokrytej membraną żaglową. 

2. Budowa trawiastego boiska do piłki nożnej na miejscu dawnego boiska wraz z piłkochwytami, oświetleniem i 
bramkami. 

3. Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z wyposażeniem o nawierzchni gruntowej. 

4. Budowa boiska do piłki plażowej wraz z wyposażeniem. 

5. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową. 

6. Budowa parku linowego. 

7. Budowa urządzeo placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku płukanego. 

8. Budowa miejsca pod lodowisko o nawierzchni żwirowej. 

9. Budowa placu do dwiczeo sprawnościowych typu parkour o nawierzchni z piasku. 

10. Budowa ścieżki pieszo-edukacyjnej wraz z tablicami. 

11. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną. 

Zagospodarowanie turystyczne „Obszar nad rzeką” 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa plaży z piasku płukanego wraz z przebieralniami typu „ślimak” oraz placem zabaw dla dzieci 
„Fabryka piasku”. 

2. Budowa dwóch boisk do piłki plażowej wraz z wyposażeniem. 

3. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami oraz z nawierzchnią bezpieczną z piasku płu-
kanego. 

4. Budowa ścieżki zdrowia wraz zatokami do dwiczeo i urządzeniami. 

5. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią żwirową. 

6. Budowa miejsca do gry w bule – bulodromu – o nawierzchni z tłucznia granitowego. 

7. Budowa miejsca wodowania kajaków wraz z drogą manewrową o nawierzchni z kostki betono-
wej. 

8. Uporządkowanie terenu i wyznaczenie pola biwakowego oraz wykonanie utwardzonego kostką beto-
nową miejsca pod kontenery toaletowe i umywalkowo-prysznicowe wraz z przyłączami wodociągo-
wymi i elektrycznymi. 

9. Wykonanie miejsc na ognisko z drewnianymi siedziskami. 

10. Budowa miejsca utwardzonego kostką betonową pod małą gastronomię do obsługi ruchu tury-
stycznego wraz z przyłączami wodociągowymi i elektrycznymi. 

11. Montaż wiat piknikowych wraz z nawierzchnią utwardzoną. 
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Ścieżki rowerowe 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Budowa ścieżki rowerowej nr 1 o szerokości 150 cm z kostki betonowej wzdłuż ulicy Grota Rowec-
kiego oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny. 

2. Budowa ścieżki rowerowej nr 2 o szerokości 150 cm z kostki betonowej wzdłuż ulicy drogi powia-
towej nr 4522E oraz o nawierzchni utwardzonej gruntowej przez dukt leśny. 


