
TYTUŁ ZADANIA: 

Nasza Płonia. Zakątki i porty. 

CHARAKTER ZADANIA: 

Zadanie ogólnomiejskie 

LOKALIZACJA, MIEJSCE: 

1. Szczecin Jezierzyce -Zakątek i port kajakowy "Jezierzyce przy moście" - ul. Mostowa 

1. Dz. 46/4204 wł. gmina m.Sz-n 2. Szczecin Smerdnica - Zakątek "U Malisza" - okolica 

ujścia Smerdnickiego Potoku dz.nr 97/5 ob.4199 wł. skarb państwa 3. Szczecin Płonia - 

"Przenoska Unikon" port wyjściowy na wodzie górnej dz. 387/15 ob.4196 własność 

prywatna p. K.Ł. wstępna zgoda na zajęcie terenu. 4. Szczecin Slawociesze - (okolice 

Starego Szlaku) - Zakątek i port "Stary Szlak"dz.819/1 ob. 4317 wł.skarb państwa 

Zarząd Nadleśnictwo Kliniska 5. Szczecin Dąbie , ul. Tczewska/Junaków - przenoska, 

zakątek, port "Junaków" 6.Szczecin Dąbie - zakątek "na zakręcie" - ul. Tczewska 7. 

Szczecin Dąbie, ul. Narzędziowa 15 - zakątek, port końcowy krótkiego szlaku Płonią, - 

"Port Narzędziowa" pkt. załadunku kajaków. dz.6/2 i 7/12 ob. 4058 

Wnioskodawca: 

OPIS ZADANIA: 

Projekt proponuje wykonanie minimalnej infrastruktury ekologicznej i brzegowej wzdłuż rz. 

Płoni w miejscach tradycyjnie od lat uczęszczanych w celach rekreacyjnych przez 

mieszkańców Szczecina (głownie okolicznych) a także przez wysoko oceniających walory 

rzeki grupy kajakarzy z całego kraju i Niemiec (stosunkowo nieliczne bo z uwagi na brak 

infrastruktury spływanie rzeką jest dość uciążliwe). Brak choćby minimalnej infrastruktury 

(kosze na śmieci, śmietniki, toalety, ławostoły, wiaty, zasieki, pomosty, kręgi ogniskowe itp.) 

powoduje, że te b. często urokliwe zakątki i rzeka w ich pobliżu ulega kumulującej się latami 

antropopresji. Brak chociażby minimalnej infrastruktury brzegowej i nadwodnej powoduje, że 

rzeka jest dostępna głownie dla wysoko kwalifikowanych kajakarzy. 

UZASADNIENIE ZADANIA: 

Celem projektu jest: - powstrzymanie antropopresji rzeki i przylegających do niej terenów 

leśnych, - umożliwienie uprawiania rekreacyjnego kajakarstwa na rzece Płoni szerszym 

grupom społecznym - w szczególności rodzinom z dziećmi i seniorom. 

BENEFICJENCI ZADANIA: 

1. ograniczenie zanieczyszczania lasów u podnóża Gór Bukowych- mieszkańcy Sz-na i SOM 

2. ograniczenie zanieczyszczania rzeki - mieszkańcy szczecina i SOM, głownie mieszkańcy 

prawobrzeża, użytkownicy kąpieliska w Dąbiu, kajakarze Szczecina, SOM, Polski, Niemiec, 

wędkarze Szczecina i okolic. 3. Stworzenie warunków do kulturalnej rekreacji nadwodnej - 

mieszkańcy Szczecina, głównie mieszkańcy Jezierzyc, Smerdnicy, Płoni, Sławociesza, 

Wielgowa, Dąbia, Kijewa, Słonecznego , Majowego, i Bukowego, 4. Warunki do mniej 
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uciążliwego kajakowania: mieszkańcy Szczecina i SOM, rodziny z dziećmi, ojcowie z 

synami, seniorzy, turyści kajakarze z Polski i zagranicy. 

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA: 

składowa zadania koszt 

Zakątek i port "Jezierzyce przy moście" 170 200,00 

Zakątek "u Malisza" 8 500,00 

Przenoska "Unikon" port wyjściowy 25 000,00 

Zakątek i port "Stary Szlak" 55 000,00 

Zakątek, port, przenoska 'Junaków" 85 000,00 

Zakątek "Tczewska na zakręcie" 7 500,00 

Port "Narzędziowa" 180 200,00 

Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 531 400,00 
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