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1. Cel i charakter opracowania 

Celem dokumentu jest prezentacja pomysłów i wstępna analiza możliwości lokalizacji małej 

infrastruktury turystycznej na terenie dziesięciu gmin skupionych w ramach LGD „Kraina 

Bobra”.  

Pomysły zostały zagregowane tematycznie: infrastruktura powiązana z rzekami i zbiornikami 

wodnymi, infrastruktura lądowa w okolicach lasów, infrastruktura informacyjno-promocyjna, 

infrastruktura komercyjna – elementy oferty turystycznej. 

Przygotowanie opracowania poprzedzono analizą małej infrastruktury turystycznej w Polsce i 

w Europie. W propozycjach uwzględniono opinię mieszkaoców LGD „Kraina Bobra” w 

oparciu o przeprowadzone badania na potrzeby opracowania strategii promocji obszaru.  

Przeanalizowano podobne obszary recepcji turystycznej i dopasowano propozycje do 

oczekiwao turystów wynikających z ogólnych trendów w turystyce światowej i krajowej. 

Uwzględniono także zapisy dokumentów programowych i strategicznych na poziomie 

powiatowym i wojewódzkim.  

W propozycjach uwzględniono aktualne potencjały przyrodnicze i kulturowo-historyczne 

dopasowując propozycje w taki sposób, aby skutki ich realizacji były jak najefektywniejsze z 

punktu widzenia zadowolenia turystów i mieszkaoców tego obszaru oraz spełniały 

dodatkowo funkcję  informacyjno-promocyjną. 

W analizie wzięto także pod uwagę planowane działania w zakresie promocji obszaru LGD. W 

szczególności uwzględniono działania w zakresie promocji nowego produktu turystycznego 

„Ostoja Szlachecka” opracowanego w oparciu o unikalne wyróżniki charakterystyczne dla 

tego obszaru. 

W związku z tym, że obszar LGD „Kraina Bobra” nie posiada wystarczająco rozbudowanej 

sieci informacji turystycznej, a obszar jako całośd charakteryzuje się ograniczonymi 

działaniami promocyjnymi, w ramach niniejszego opracowania uwzględniono także zadania 

w tym zakresie. W opracowaniu ujęto infrastrukturę promocyjną i informacyjną w 

powiązaniu z typową małą infrastrukturą turystyczną. 

Zaprezentowane w opracowaniu materiały mogą zostad wykorzystane przez osoby fizyczne, 

przedsiębiorstwa branży turystycznej (kwatery agroturystyczne, stacje benzynowe, hotele, 

motele, restauracje, inne), przedsiębiorstwa niezwiązane z branżą turystyczną, gminy, 

stowarzyszenia i inne organizacje, przy budowie małej infrastruktury turystycznej oraz przy 

ubieganiu się o dofinansowanie ze środków UE, zarówno w ramach działao LGD, jak i innych 

źródeł dofinansowania.  
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Dodatkowo zaprezentowany materiał może służyd jako baza pomysłów do wykorzystania, 

dla poszczególnych jednostek samorządowych skupionych w LGD „Kraina Bobra”, przy 

konstruowaniu gminnych strategii rozwoju, programów zagospodarowania turystycznego, 

realizacji różnych programów dotacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Opracowanie, zgodnie z zamówieniem, nie obejmuje dużych inwestycji, ograniczono się do 

małej infrastruktury turystycznej.  

Oszacowano koszty poszczególnych obiektów uwzględniając średnie wartości kosztów i 

przeciętny charakter istniejących obiektów o zbliżonych funkcjonalnościach. Podane wartości 

kosztów mają charakter orientacyjny.  

Zasugerowana liczba obiektów na terenie LGD wynika z analizy podobnych obszarów recepcji 

turystycznej i efektywnej gęstości małej infrastruktury na tych terenach, z uwzględnieniem 

lokalnych uwarunkowao.  

Opracowanie ma charakter bazy pomysłów, które mogą byd wykorzystane do realizacji 

konkretnych projektów przez różne podmioty.  
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2. Karty charakterystyki  

2.1. Mała infrastruktura wodna i okołowodna 

2.1.1. Mała przystań kajakowa z obiektami towarzyszącymi 

 

Nazwa  Mała przystao kajakowa z obiektami 

towarzyszącymi 

Opis Mała przystao kajakowa na trasach spływów 

kajakowych. Obiekt obejmuje:  

 pomost do cumowania, 

 wiata z ławkami, stołami, z miejscem do 

grillowania, 

 pod wiatą miejsca na kajaki, 

 gablota informacyjna z zaznaczeniem 

lokalizacji pomostu na mapie, odległości do 

najbliższych miejscowości, przebiegu tras 

kajakowych, z danymi o rzece Nurzec: 

fauna, flora, atrakcje turystyczne w okolicy, 

punkty widokowe,  informacje o  punktach 

gastronomicznych, noclegowych, inne 

informacje. 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wzdłuż tras kajakowych na rzece Nurzec.  

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

3 szt. 

Uwagi Konieczne pozwolenie na budowę, 

przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania 

na środowisko. Może byd obiektem komercyjnym. 

Szacunkowy koszt netto 50,00 tys. zł/ szt.  

Koszt uzależniony od warunków terenowych, 

złożoności budowy pomostu i prac wodnych,  

długości pomostu, powierzchni wiaty, ilości  

użytego drewna. 
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2.1.2. Pomosty do cumowania 

 

Nazwa  Miejsca cumowania / pomosty 
 

Opis Obiekt obejmuje:  

 pomosty służące cumowaniu kajaków, 

 bezpieczne zejście kajakarzy na ląd, 

 miejsca do grillowania, 

 tablice informacyjne  z zaznaczeniem 

lokalizacji pomostu/miejsca cumowania na 

mapie, odległości do najbliższych 

miejscowości, z danymi o rzece/zbiorniku: 

fauna, flora, atrakcje turystyczne w okolicy, 

punkty widokowe,  informacje o  punktach 

gastronomicznych, noclegowych, inne 

informacje. 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Kilka lokalizacji wzdłuż rzeki Nurzec. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10 szt. 

Uwagi Możliwa koniecznośd uzyskania pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie,  przeprowadzenie procedury 

oceny oddziaływania na środowisko. 

Szacunkowy koszt netto 5,00-15,00 tys. zł /szt.   

Koszt uzależniony od warunków terenowych, 

złożoności budowy pomostu i prac wodnych,  

długości pomostu, ilości  użytego drewna. 
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2.1.3. Pomosty wędkarskie 

 

 

Nazwa  Pomosty wędkarskie 

 
Opis Obiekt obejmuje: 

 pomosty usytuowane na brzegu rzek lub 

zbiorników, 

 tablica informacyjna o aspektach prawnych 

połowu, charakterystyce fauny i flory w 

okolicy ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków ryb i organizmów wodnych 

bytujących w zbiorniku/rzece, informacja o 

znajdujących się w pobliżu miejscach 

noclegowych, biwakowych, 

gastronomicznych. 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, łowiska naturalne. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik Repczyce. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Łowisko specjalne w Szepietowie. 

Łowisko w Litewce. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Inne łowiska komercyjne i specjalne. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

30 szt. 

Uwagi Możliwa koniecznośd uzyskania pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia, przeprowadzenie ograniczonej 

procedury  oceny oddziaływania na środowisko. 

Szacunkowy koszt netto 1,00-5,00 tys. zł /szt.   

Koszt uzależniony od warunków terenowych, 

złożoności budowy pomostu i prac wodnych,  

długości pomostu, ilości  użytego drewna. 
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2.1.4. Punkty/stanowiska wędkarskie 

 

 

Nazwa  Punkty/stanowiska wędkarskie 

 
Opis Obiekt obejmuje: 

 punkty usytuowane na brzegu rzek lub 

zbiorników, 

 tablica informacyjna o aspektach prawnych 

połowu, charakterystyce fauny i flory w 

okolicy ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków ryb i organizmów wodnych 

bytujących w zbiorniku/rzece, informacja o 

znajdujących się w pobliżu miejscach 

noclegowych, biwakowych, 

gastronomicznych. 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, łowiska naturalne. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik Repczyce. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Łowisko specjalne w Szepietowie. 

Łowisko w Litewce. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Inne łowiska komercyjne i specjalne. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

50 szt. 

Uwagi Ważne dla turystów, którzy nie znają miejsc w 

których można skutecznie łowid ryby.  
Szacunkowy koszt netto 1,00-2,00 tys. zł /szt.   

Koszt uzależniony od warunków terenowych i od 

pomysłu realizacyjnego: może byd tylko miejsce 

oznaczone tablicą lub wykonanie siedzisk (małe 

ławeczki, pnie drzew).   
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2.1.5. Lokalne miejsca plażowania 

 

 

Nazwa  Lokalne miejsca plażowania 

 
Opis Obiekt obejmuje: 

 plaża piaskowa usytuowana na brzegu rzek 

lub zbiorników (ok. 1000 m2), 

 bezpieczne zejścia do wody, 

 tablica informacyjna  z zaznaczeniem 

lokalizacji plaży na mapie, odległości do 

najbliższych miejscowości, z danymi o 

zbiorniku/rzece: fauna, flora, atrakcje 

turystyczne w okolicy, punkty widokowe,  

informacje o  punktach gastronomicznych, 

noclegowych, inne informacje. 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, Mieo (Mianka), innych rzek. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10 szt. 

Uwagi Możliwa koniecznośd uzyskania pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia, przeprowadzenie ograniczonej 

procedury  oceny oddziaływania na środowisko.   

Mogą byd obiektem komercyjnym. 
Szacunkowy koszt netto 50,00 tys. zł /szt.  

Koszt uzależniony od powierzchni plaży, grubości 

warstwy piasku i ewentualnych prac 

przygotowawczych (wyrównanie terenu, 

przygotowanie zejśd do wody) 
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2.1.6. Czatownie przyrodnicze do obserwacji ptaków  

 

 

Nazwa  Czatownie przyrodnicze do obserwacji ptaków  

 
Opis Obiekt obejmuje: 

 drewnianą konstrukcję (ok. 1,5m x 1,5 m, 

do 2,0 m x 2,0 m), 

 kamuflaż, 

 tablica z informacją o bytujących ptakach, 

ochronie, zasadach czatowania, 

fotografowania, obserwacji. 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca przy zbiornikach wodnych i 

rzekach, głównie wzdłuż rzeki Bug i Nurzec. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10 sztuk stacjonarnych, 10 szt. przenośnych. 

Uwagi Obiekt może byd przyziemny, przenośny lub 

stacjonarny oraz nadziemny, przenośny lub 

stacjonarny. W przypadku obiektów przenośnych 

konieczna wypożyczalnia. 

Obiekt do wykorzystania komercyjnego lub 

niekomercyjnego przez zawodowych fotografików, 

turystów, młodzież przy organizacji konkursów 

fotograficznych (np. Foto Łowy). 

Wzrost zainteresowania fotografowaniem przyrody 

jest stałym ogólnokrajowym trendem. 
Szacunkowy koszt netto 1,00 – 3,00 tys. zł /szt.   

Koszt uzależniony od powierzchni czatowni oraz od 

jej usytuowania: obiekt nadziemny jest droższy. 
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2.1.7. Wieże widokowe  

Nazwa  Wieże widokowe 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 konstrukcję drewnianą, 

 platformę obserwacyjną ok. 3 x 4 m, dla 4-
10 osób, 

 wysokośd od 10 do 20 m, 

 tablice informacyjne z  danymi o regionie i 
miejscu w którym postawiony jest punkt 
widokowy: opis fauny, flory, atrakcje 
turystyczne w okolicy, inne informacje. 
 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Atrakcyjnie położone miejsca na naturalnych 

wzniesieniach terenu, ciekawie położonych 

obrzeżach rzek, ujściach rzek, zbiornikach 

wodnych, umożliwiające turystom i mieszkaocom 

regionu dobrą obserwację okolicy, podpatrywanie 

zwierząt.  

Głównie Dolina Nurca i Bugu.  

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

6 szt: Dolina Nurca i Bugu, zbiorniki wodne na 
terenie LGD, lasy w okolicach Braoska i Rudki. 

Uwagi Konieczny projekt, pozwolenie na budowę, 

procedura środowiskowa.  

Wieże widokowe powinny byd powiązane 

lokalizacyjnie z wypożyczalnią sprzętu do 

obserwacji ptaków. 

Mogą byd obiektem komercyjnym. 

Wieża z przeznaczeniem do obserwacji przyrody, 

krajobrazów, wykonywania zdjęd 

panoramicznych. 

Szacunkowy koszt netto 50,00 – 150 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony głównie od wysokości wieży 

widokowej. 
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2.1.8. Stanowiska bobra europejskiego   

Nazwa  Stanowiska Bobra europejskiego   

 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 tablice informacyjne z danymi o 
bytowaniu bobra europejskiego, 
informacje o miejscu w którym 
zlokalizowana jest tablica: opis fauny, 
flory, atrakcje turystyczne w okolicy, inne 
informacje. 
 

Proponowane lokalizacje Miejsca występowania bobra europejskiego. 

  

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

20 szt. 

Uwagi Realizacja ze względu na nazwę LGD i 

charakterystykę obszaru.  

Tablice mają podkreślid związek nazwy LGD z 

faktyczną charakterystyką przyrodniczą terenu.   

Oznaczenie stanowisk spełnia rolę informacyjną i 

promocyjną, może służyd celom dydaktycznym, 

obserwowaniu zwierząt, fotografowaniu.  

 

Szacunkowy koszt netto 0,5 – 1,0 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości tablicy. 
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2.1.9. Wiaty turystyczne nad wodą 

Nazwa  Wiaty turystyczne nad wodą 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni, 

 ławy, stoły, 

 budynek drewniany otwarty/zamknięty z 
zadaszeniem (ok. 10mx10m), 

 miejsce grillowe, 

 miejsce na ognisko, 

 plac zabaw dla dzieci, 

 prąd, 

 wewnątrz tablice informacyjne z 
zaznaczeniem lokalizacji miejsca na mapie, 
odległości do najbliższych miejscowości, z 
danymi na temat obszaru: fauna, flora, 
atrakcje turystyczne w okolicy, punkty 
widokowe,  informacje o  punktach 
gastronomicznych, noclegowych, inne 
informacje. 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, Mieo (Mianka), innych rzek. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

6 szt. 

Uwagi Wiaty mają służyd plenerowym imprezom nad 

wodą. Mogą byd obiektem komercyjnym. 

Szacunkowy koszt netto 15,0 – 30,0 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości wiaty, 

powierzchni, elementów dodatkowych 

wskazanych w opisie, podłączenia mediów – prąd. 
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2.1.10. Place turystyczne nad wodą 

Nazwa  Place turystyczne nad wodą 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni, 

 miejsce grillowe, 

 miejsce na ognisko,  

 plac zabaw dla dzieci. 
 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, Mieo (Mianka), innych rzek. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

6 szt. 

Uwagi Place mają służyd plenerowym imprezom nad 

wodą. Mogą byd obiektem komercyjnym: 

wynajem dla grup, osób prywatnych na 

plenerowe wydarzenia, inne. 

Szacunkowy koszt netto 5,0 – 20,0 tys. zł/szt. 

Koszt uzależniony od powierzchni placu, 

elementów dodatkowych wskazanych w opisie, 

użytego materiału (drewno, bruk, inne). 



Studium wykonalności: wstępna analiza koncepcyjna małej infrastruktury turystycznej  

na obszarze LGD „Kraina Bobra”  

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”      17 

 

2.1.11. Place do caravaningu  

Nazwa  Place do caravaningu 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni do parkowania przyczep 
turystycznych, 

 miejsce grillowe, 

 miejsce na ognisko, 

 plac zabaw dla dzieci, 

 prąd, 

 toalety, natryski. 
 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, Mieo (Mianka), innych rzek. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

6 szt. 

Uwagi Place mają służyd także plenerowym imprezom 

nad wodą. Mogą byd obiektem komercyjnym. 

Rośnie zainteresowanie caravaningiem – turyści 

wynajmują przyczepy turystyczne w celu 

podróżowania, rozwiązanie taosze niż pobyt w 

hotelu dla rodziny, jednocześnie pozwala bardziej 

obcowad z przyrodą. 

Szacunkowy koszt netto 25,0 – 40,0 tys. zł/szt. 

Koszt uzależniony od wielkości placu i elementów 

towarzyszach wskazanych w opisie. 
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2.1.12. Pola namiotowe  

Nazwa  Pola namiotowe 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni, 

 miejsce grillowe, 

 miejsce na ognisko, 

 plac zabaw dla dzieci, 

 prąd, 

 toalety, natryski. 
 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, Mieo (Mianka), innych rzek. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Wyznaczone miejsca w lasach i na skraju lasów. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10 szt. 

Uwagi Mogą byd obiektem komercyjnym. 

Szacunkowy koszt netto 25,0 – 60,0 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości obiektu, 

elementów towarzyszących wskazanych w opisie. 
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2.2. Infrastruktura lądowa – w okolicach lasów 

2.2.1. Parkingi leśne bez zadaszenia 

Nazwa  Parkingi leśne bez zadaszenia 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni, 

 siedziska drewniane z elementów drzew 
(np. pnie drzew). 

 

Proponowane lokalizacje Przy zjazdach leśnych z dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych o ruchu 

tranzytowym, w szczególności: drogi krajowe nr 

66 i 63, drogi  wojewódzkie nr 690, 694, 681, 659, 

678. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

20 szt. 

Uwagi Alternatywnie w stosunku do wiat turystycznych, 

parkingów leśnych z zadaszeniem  lub jako 

uzupełnienie.  

Przeznaczone dla turystów i osób przejezdnych na 

krótki odpoczynek, spożycie posiłku. 

Szacunkowy koszt netto 0,5 – 2,0 tys. zł/szt. 

Koszt uzależniony od powierzchni parkingu, 

konieczności utwardzenia lub wykorzystania 

warunków istniejących, usytuowania siedzisk i ich 

formy. 
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2.2.2. Parkingi leśne z zadaszeniem 

Nazwa  Parkingi leśne z zadaszeniem 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni, 

 siedziska drewniane z elementów drzew 
(np. pnie drzew), 

 zadaszenie (wiata), 

 tablice informacyjne z zaznaczeniem 
lokalizacji miejsca na mapie, odległości do 
najbliższych miejscowości, z danymi na 
temat obszaru: fauna, flora, atrakcje 
turystyczne w okolicy, punkty widokowe,  
informacje o  punktach gastronomicznych, 
noclegowych, inne informacje. 

 

Proponowane lokalizacje Przy zjazdach leśnych z dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych, w szczególności: 

drogi krajowe nr 66 i 63, drogi  wojewódzkie nr 

690, 694, 681, 659, 678. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

20 szt. 

Uwagi Alternatywnie w stosunku do wiat turystycznych, 

parkingów leśnych bez zadaszenia. 

Parkingi mają spełniad funkcje krótkiego 

odpoczynku dla osób podróżujących przez obszar 

LGD. Bardzo ważna funkcja informacyjno-

promocyjna.  

Szacunkowy koszt netto 2,0 – 5,0 tys. zł/szt. 

Koszt uzależniony od powierzchni parkingu, 

konieczności utwardzenia lub wykorzystania 

warunków istniejących, usytuowania siedzisk i ich 

formy. 
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2.2.3. Wiaty turystyczne przy trasach 

Nazwa  Wiaty turystyczne przy trasach 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni, 

 ławy, stoły, 

 budynek drewniany zamknięty (ok. 
4mx5m), 

 miejsce grillowe, 

 miejsce na ognisko, 

 prąd, 

 wewnątrz tablice informacyjne z 
zaznaczeniem lokalizacji miejsca na mapie, 
odległości do najbliższych miejscowości, z 
danymi na temat obszaru: fauna, flora, 
atrakcje turystyczne w okolicy, punkty 
widokowe,  informacje o  punktach 
gastronomicznych, noclegowych, inne 
informacje. 

 

Proponowane lokalizacje Przy zjazdach leśnych z dróg krajowych i 

wojewódzkich w szczególności: drogi krajowe nr 

63 i 66, drogi  wojewódzkie nr 694  i 678. 

Lokalizacja pod lasem, na skraju miejscowości, ze 

względów wykorzystania przez mieszkaoców i ze 

względów bezpieczeostwa obiektu. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

5 szt. 

Uwagi Wiaty mają spełniad funkcje krótkiego 

odpoczynku dla osób podróżujących przez obszar 

LGD. Bardzo ważna funkcja informacyjno-

promocyjna. Konieczne pozwolenie na budowę. 

Szacunkowy koszt netto 15,0 – 30,0 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości obiektu i 

elementów dodatkowych wskazanych w opisie. 
 



Studium wykonalności: wstępna analiza koncepcyjna małej infrastruktury turystycznej  

na obszarze LGD „Kraina Bobra”  

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”      22 

 

2.2.4. Wiaty turystyczne w lasach 

Nazwa  Wiaty turystyczne w lasach 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
powierzchni, 

 ławy, stoły, 

 budynek drewniany otwarty (ok. 
10mx10m), 

 miejsce grillowe, 

 miejsce na ognisko, 

 informacja o bogactwie lokalnych lasów. 
 

Proponowane lokalizacje Polany leśne.  

Lokalizacja pod lasem, w pobliżu miejscowości, ze 

względów wykorzystania przez mieszkaoców i ze 

względów bezpieczeostwa obiektu. 

Możliwe lokalizacje w pobliżu pól namiotowych, 

placów do caravaningu, wież widokowych. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10 szt. 

Uwagi Wiaty mają służyd plenerowym imprezom: 

ogniska, spotkania szkolne/młodzieżowe, inne. 

Mogą byd obiektem komercyjnym. 

Obiekt alternatywny w stosunku do placów 
turystycznych w lasach. 

 

Szacunkowy koszt netto 15,0 – 30,0 tys. zł/szt. 

Koszt uzależniony od wielkości obiektu i 

elementów dodatkowych wskazanych w opisie. 
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2.2.5. Place turystyczne w lasach/miejscach atrakcyjnych 

Nazwa  Place turystyczne w lasach/miejscach 
atrakcyjnych 
 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni (ok. 10mx10m), 

 miejsce grillowe, 

 miejsce na ognisko. 
 

Proponowane lokalizacje Polany leśne.  

Lokalizacja pod lasem, w pobliżu miejscowości, ze 

względów wykorzystania przez mieszkaoców i ze 

względów bezpieczeostwa obiektu. 

Możliwe lokalizacje w pobliżu pól namiotowych, 

placów do caravaningu, wież widokowych. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10 szt. 

Uwagi Place mają służyd plenerowym imprezom: 

ogniska, spotkania szkolne/młodzieżowe, inne. 

Obiekt alternatywny w stosunku do wiat 
turystycznych w lasach. 

Mogą byd obiektem komercyjnym. 

Szacunkowy koszt netto 5,0 – 20,0 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości placu, rodzaju 

nawierzchni i elementów dodatkowych 

wskazanych w opisie. 
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2.2.6. Domki turystyczne w lasach 

Nazwa  Domki turystyczne w lasach  

 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 wydzielony obszar o utwardzonej 
nawierzchni, 

 obiekt zamknięty, zadaszony (ok. 4mx4m).  

 miejsce na ognisko, 

 kominek, 

 gaz. 
 

Proponowane lokalizacje Polany leśne, okolice bytowania zwierząt leśnych. 

Można łączyd z czatowniami, lokalizowad w 

pobliżu wież widokowych, pól namiotowych, 

paśników. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

5 szt. 

Uwagi Obiekty komercyjne, pod wynajem, tzw. 

„weekendy pustelnicze”. 

Tego typu obiekty cieszą się coraz większą 

popularnością w Polsce i w Europie.  

Możliwe korzystanie z domku w obecności 

przewodnika turystycznego. 

Szacunkowy koszt netto 20,0 – 50,0 tys. zł/szt. 

Koszty uzależnione od wielkości obiektu, 

działki/placu wokół budynku, wyposażenia 

obiektu.  
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2.2.7. Punkty informacyjne – runo leśne 

Nazwa  Punkty informacyjne – runo leśne  

 

Opis Obiekt obejmuje: 
 

 tablica informacyjna z ogólnym 
zaznaczeniem informacji o bogactwie runa 
leśnego na danym obszarze i informacją o 
zdrowotnych aspektach runa leśnego, 
zasadach zbierania; zachęta do wstąpienia 
do lasu na „kubek malin”, przy okazji 
informacja o lokalizacji miejsca na mapie, 
odległości do najbliższych miejscowości, z 
danymi na temat obszaru: fauna, flora, 
atrakcje turystyczne w okolicy, punkty 
widokowe,  informacje o  punktach 
gastronomicznych, noclegowych, inne 
informacje, 

 siedziska (małe ławki, pnie drzew). 
 

Proponowane lokalizacje Przy zjazdach leśnych z dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych, w szczególności: 

drogi krajowe nr 66 i 63, drogi  wojewódzkie nr 

690, 694, 681, 659, 678. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10-20 szt. w każdej gminie. 

Uwagi Ważna funkcja informacyjno-promocyjna. 

Powinno się łączyd z inną małą infrastrukturą. 

Szacunkowy koszt netto 0,5 – 2,0 tys. zł/szt. 
 
Koszty uzależnione od wielkości tablicy, rodzaju i 
wielkości siedzisk. 
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2.2.8. Czatownie przyrodnicze  

 

 

Nazwa  Czatownie przyrodnicze  

Opis Czatownie przyrodnicze przy paśnikach/ambony na 

drzewach. 

Obiekt obejmuje: 

 drewnianą konstrukcję (ok. 1,5m x 1,5 m, 

do 2,0 m x 2,0 m), 

 siedzisko, 

 kamuflaż, 

 tablica z informacją o bytujących 

zwierzętach, ochronie, zasadach 

czatowania, fotografowania, obserwacji. 

Proponowane lokalizacje Wyznaczone miejsca przy paśnikach. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

Wg potrzeb, efektywnie do 5 miejsc w każdej 

gminie. 
Uwagi Obiekt może byd przyziemny, przenośny lub 

stacjonarny oraz nadziemny, przenośny lub 

stacjonarny. W przypadku obiektów przenośnych 

konieczna wypożyczalnia. Obiekty w atrakcyjnych 

miejscach mogą byd odpłatne. 

Obiekt do wykorzystania komercyjnego lub 

niekomercyjnego przez zawodowych fotografików, 

turystów, młodzież przy organizacji konkursów 

fotograficznych (np. Foto Łowy). 

Wzrost zainteresowania fotografowaniem przyrody 

jest stałym ogólnokrajowym trendem. 
Szacunkowy koszt netto 1,00 – 5,00 tys. zł /szt. 

Koszt uzależniony od wielkości czatowni, rodzaju 

kamuflażu (siatka kryjąca), sposobu realizacji 

(obiekt przyziemny lub naziemny), wielkości tablicy 

informacyjnej, rodzaju siedziska. 



Studium wykonalności: wstępna analiza koncepcyjna małej infrastruktury turystycznej  

na obszarze LGD „Kraina Bobra”  

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”      27 

 

2.2.9. Trasy narciarskie  

 

 

Nazwa  Trasy narciarskie  

Opis Biegowe trasy narciarskie. 

Obiekt obejmuje: 

 zaplanowane kilkukilometrowe trasy 

narciarskie – biegowe, w postaci 

zamkniętych pętli w pobliżu miejsc 

atrakcyjnych krajobrazowo, 

 oznakowanie, 

 tablice informacyjne z mapą i opisem 

atrakcji w okolicy. 

Proponowane lokalizacje Wzdłuż traktów leśnych, w pobliżu rzek i 

zbiorników, w okolicach atrakcyjnych 

krajobrazowo. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

Sugerowane 2-5 tras na obszarze LGD. 

Uwagi Trasy narciarskie stanowią doskonały sposób na 

zatrzymanie mieszkaoców na terenie LGD w 

okresie zimy, zwiększają szansę na dywersyfikację 

źródeł dochodów (wynajem sprzętu) i są szansą na 

wydłużenie sezonu turystycznego np. kwaterom 

turystycznym. 

Działanie zgodne ze strategicznymi dokumentami 

dotyczącymi rozwoju turystyki w województwie 

podlaskim. 
Szacunkowy koszt netto Koszt oznakowania 5,00 – 15,00 tys. zł /szt. 

Koszt uzależniony od długości trasy, gęstości 

oznakowania i liczby tablic informacyjnych.  
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2.2.10. Letnie sceny kinowe  

 

Nazwa  Letnie sceny kinowe  

Opis Obiekt obejmuje: 

 przenośne ekrany kinowe do  projekcji 

plenerowych, 

 urządzenia nagłośnienia i wizji. 

 

Proponowana lokalizacja 

(możliwa jest każda inna 

lokalizacja jeśli są  sprzyjające 

warunki) 

Wyznaczone miejsca wzdłuż rzeki Bug, Nurzec, 

Brok, Mieo (Mianka), innych rzek. 

Zbiornik w Ciechanowcu na Nurcu. 

Zbiornik w miejscowości Tybory-Kamianka. 

Zbiornik wodny Otapy-Kiersnówek. 

Wyznaczone miejsca w lasach i na skraju lasów, 

miejsca atrakcyjne turystycznie, centra miast i 

miejscowości gminnych. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

1 sztuka na gminę. 

Uwagi Umożliwia projekcje kinowe w dowolnym terenie 

np. nad rzekami, zbiornikami wodnymi, podczas 

imprez.  

Możliwe wykorzystanie komercyjne. 

W Polsce i Europie rośnie zainteresowanie kinem 

letnim/plenerowym.  
Szacunkowy koszt netto 80,0 – 150,0 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości ekranu kinowego, 

parametrów technicznych urządzeo nagłośnienia i 

projektorów. 
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2.3. Infrastruktura informacyjno-promocyjna 

2.3.1. Gabloty ekspozycyjne 

 

 

Nazwa  Gabloty ekspozycyjne 
 

Opis Gablota zewnętrzna, umożliwiająca zamieszczenie 
w niej informacji, plansz, niewielkich ekspozycji. 

Gabloty umożliwiałyby ochronę zamieszczanych w 

nich informacji przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, oszklenie wykonane z tworzywa 

pleksi odpornego na uderzenia lub bezpiecznego 

szkła.    

Przykładowe zamieszczane informacje: mapa 

turystyczna obszaru, wydarzenia kulturalne, 

atrakcje turystyczne, punkty widokowe,  informacje 

o  punktach gastronomicznych, noclegowych, 

faunie i florze, historii, kulinariach, bogactwie runa 

leśnego, inne informacje. 

Proponowane lokalizacje Przy głównych trasach: parkingi leśne, wiaty 

turystyczne, place, pola namiotowe, motele, 

kwatery agroturystyczne, stacje benzynowe, 

punkty gastronomiczne. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

50-100 szt. 

Uwagi Gabloty informacyjne powinny byd łączone z 

innymi propozycjami infrastruktury. 
Szacunkowy koszt netto 1,0 – 2,0 tys. zł /szt. 

Koszt uzależniony od wielkości gablot 

informacyjnych. 
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2.3.2. Tablice informacyjne  

2.3.3. Spójne oznakowanie szlaków turystycznych  

 

Nazwa  Tablice informacyjne  

 

Opis Przymocowane do obiektów lub wolnostojące 

tablice przy obiektach zabytkowych/ atrakcjach 

turystycznych/miejscach wydarzeo historycznych 

zawierające stosowne informacje o 

obiekcie/miejscu. 

Proponowane lokalizacje Zabytki, atrakcje, głównie na trasach wyznaczonych 

szlaków turystycznych. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

200-300 szt. 

Uwagi - 
Szacunkowy koszt netto 0,5 – 1,0 tys. zł /szt. Koszt uzależniony od wielkości 

tablic informacyjnych. 

Nazwa  Spójne oznakowanie szlaków turystycznych  
 

Opis Ujednolicony system oznakowania szlaków 

turystycznych na obszarze LGD. Sugerowane typy 

oznakowania: 

 obiekty związane z kulturą i tradycjami 

szlacheckimi, zgodnie ze Strategią Promocji 

w konwencji szlacheckiej, 

 stałe stosowanie logo i marki LGD „Kraina 

Bobra”. 

Proponowane lokalizacje Zabytki, atrakcje na trasach wyznaczonych szlaków 

turystycznych, oznaczenie szlaków, znakowanie 

dróg, tras. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

wg potrzeb 

Uwagi - 
Szacunkowy koszt netto wg kosztorysu 
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2.3.4. Infokioski  

 

Nazwa  Infokioski 
 

Opis Interaktywny punkt informacji turystycznej 
stanowiący źródło informacji o regionie dla 
mieszkaoców i turystów.  
Obiekt wyposażony w ekran dotykowy, 
wyświetlający informację w kilku wersjach 
językowych. 
Za pomocą infokiosku wyświetlane byłyby takie 
informacje jak: 

 interaktywna mapa regionu (wyświetlająca 
przebieg tras rowerowych, kajakowych, 
pieszych, samochodowych, po wskazaniu 
oznaczonego punktu, miejsca wyświetlająca 
informacje o nim), 

 kalendarz wydarzeo kulturalno-
rozrywkowych (prezentacja imprez, 
wydarzeo organizowanych w regionie 
wykorzystująca zdjęcia, krótkie filmy. 
Kalendarz prezentowany w podziale na pory 
roku i miesiące), 

 baza obiektów turystycznych zawierająca 
najważniejsze informacje o obiekcie takie 
jak nazwa, krótki opis, dane kontaktowe, 
zdjęcie. Możliwośd wyszukiwania obiektów 
według regionu, miejscowości, kategorii. 
 

Proponowane lokalizacje Obiekt usytuowany w miejscach publicznych i 

miejscach ruchu turystycznego (hotele, urzędy 

gmin, domy kultury, muzea) ze względu na 

potencjalną ilośd korzystających oraz 

bezpieczeostwo obiektu. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

5-10 szt. 

Uwagi Można łączyd funkcje infokiosków i audiokiosków 
Szacunkowy koszt netto 25,0 – 100,0 tys. zł /szt.  

Koszt uzależniony od elementów 

wyposażenia/oprogramowania kiosku. 
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2.3.5. Audiokioski  

 

 
 

Nazwa  Audiokioski 
 

Opis Interaktywny punkt informacji turystycznej 

stanowiący źródło informacji o regionie dla 

mieszkaoców i turystów.  

Obiekt wyposażony w ekran dotykowy, informacja 

wyświetlana i dźwiękowa w kilku wersjach 

językowych dotycząca: 

 zwierząt charakterystycznych dla tego 

obszaru wraz ze zdjęciem i możliwością 

odsłuchania odgłosów jakie wydają,  

 gwary regionu wraz z przykładowym 

tekstem czytanym przez lektora lub filmem 

przedstawiającym osobę/y ubraną/e w 

strój charakterystyczny dla regionu 

mówiącą/e gwarą np. krótką przypowieśd, 

wiersz lub śpiewającą/e piosenkę, 

 przepisy kulinarne z obszaru LGD – filmy 

pokazujące wykonanie potraw. 

 

Proponowane lokalizacje Obiekt usytuowany w miejscach publicznych i 

miejscach ruchu turystycznego (hotele, urzędy 

gmin, domy kultury, muzea) ze względu na 

potencjalną ilośd korzystających oraz 

bezpieczeostwo obiektu. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

5-10 szt. 

Uwagi Można łączyd funkcje infokiosków i audiokiosków 

Szacunkowy koszt netto 15,0 – 50,0 tys. zł /szt. 

Koszt uzależniony od elementów 

wyposażenia/oprogramowania kiosku. 
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2.3.6. Witacze - postacie szlachciców 

 

 
 

Nazwa  Witacze - postacie szlachciców  
 

Opis Witacze - postacie szlachciców stojące przy 

głównych drogach. 

Witacze mogą prezentowad postacie historyczne 

kojarzone z regionem i szlachtą, będą swoistą 

wizytówką obszaru LGD.  

Witacze mają stworzyd pozytywne wyobrażenie o 

regionie i utrwalid te emocje w świadomości 

turystów i mieszkaoców.  

Proponowane lokalizacje Umieszczone przy głównych drogach  wjazdowych i 

wyjazdowych na obszar LGD, przy drogach 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych o ruchu 

tranzytowym, w szczególności: drogi krajowe nr 66 

i 63, drogi  wojewódzkie nr 690, 694, 681, 659, 678. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

 2 szt. na gminę, razem 20 szt. 

Uwagi Obiekt powinien byd oświetlony, lub pokryty folią 

odblaskową. 

Szacunkowy koszt netto 5,0-10,0 tys. zł/szt. 

Koszt uzależniony od wielkości i sposobu 

wykonania: samodzielnie, przez agencję 

reklamową, realizacja przez artystów-plastyków. 
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2.3.7. Makiety szlachciców 

 

 
 
 

Nazwa  Makiety szlachciców  
 

Opis Makiety szlachciców stojące przy głównych 

drogach. 

Makiety mogą prezentowad postacie historyczne 

kojarzone z regionem i szlachtą w różnych 

sceneriach. 

Udostępniane turystom do wykonywania zdjęd w 

scenografii z makietami postaci (makiety z 

otworami na twarz), np. pozorowane walki na 

szable, inne. 

Atrakcją mogą byd np. makiety postaci aktorów 

znanych bohaterów z polskich powieści (np. Kmicic 

– Daniel Olbrychski, itp.). 

Witacze mają stworzyd pozytywne wyobrażenie o 

regionie i utrwalid te emocje w świadomości 

turystów i mieszkaoców.  

Proponowane lokalizacje Umieszczone przy głównych drogach  

przejazdowych na obszarze LGD:  parkingi leśne, 

wiaty turystyczne, place, pola namiotowe, motele, 

kwatery agroturystyczne, stacje benzynowe, 

punkty gastronomiczne, urzędy gmin, rynek 

miejski, muzea, inne miejsca odwiedzane. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

 10 szt. /gminę, razem 100 szt. 

Uwagi - 
Szacunkowy koszt netto 1,0 - 3,0 tys. zł/szt. 

Koszt uzależniony od wielkości i sposobu 

wykonania: samodzielnie, przez agencję 

reklamową, realizacja przez artystów-plastyków. 
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2.3.8. Makiety postaci  

 

 

Nazwa  Makiety postaci  
 

Opis Makiety mogą prezentowad postacie historyczne 

kojarzone z regionem w różnych sceneriach. 

Udostępniane turystom do wykonywania zdjęd w 

scenografii z makietami postaci (makiety z 

otworami na twarz). 

Postacie historyczne związane z regionem 

(przykłady): ks. Krzysztof Kluk, książe Radziwiłł, 

wódz Jadwingów Kumat, król Stefan Batory, inne 

postacie. 

Scenerie z legend: Twardowski (Karczma Rzym), 

legenda o Białej Damie która nawiedza ruiny zamku 

Kiszków i Ossolioskich w Ciechanowcu, Legenda o 

powstaniu Czyżewa, inne legendy. 

Można również proponowad postacie współczesne 

związane z regionem: aktorów, polityków, 

artystów, itp. 

Proponowane lokalizacje Umieszone przy głównych drogach  przejazdowych 

na obszarze LGD:  parkingi leśne, wiaty turystyczne, 

place, pola namiotowe, motele, kwatery 

agroturystyczne, stacje benzynowe, punkty 

gastronomiczne, urzędy gmin, rynek miejski, 

muzea, inne miejsca odwiedzane. 

  

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

 wg uznania 

Uwagi - 

Szacunkowy koszt netto 1,0 - 3,0 tys. zł/szt.  Koszt uzależniony od wielkości i 

sposobu wykonania: samodzielnie, przez agencję 

reklamową, realizacja przez artystów-plastyków. 
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2.3.9. Panorama wydarzeń  

 

 
 

Nazwa  Panorama wydarzeo  
 

Opis Panorama wydarzeo historycznych/kulturowych, 

faktycznych lub legendarnych. Obiekt obejmuje 

konstrukcję stalową lub drewnianą, powierzchnia 

prezentacji – rozmiary ok. 5m x 20m. 

Różne scenerie, np.: 

 bitwa Jadwingów z Polakami (Braosk), 

 Zajazd Wysokomazowiecki w Ciechanowcu, 

 inne wg pomysłowości mieszkaoców, 

Scenerie z legend: legenda o Objawieniu Matki 

Bożej w Hodyszewie, Twardowski (Karczma Rzym), 

legenda o Białej Damie która nawiedza ruiny zamku 

Kiszków i Ossolioskich w Ciechanowcu, legenda o 

powstaniu Czyżewa, inne legendy. 

Proponowane lokalizacje Umieszczone przy głównych drogach  

przejazdowych na obszarze LGD  przy drogach 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych o ruchu 

tranzytowym, w szczególności: drogi krajowe nr 66 

i 63, drogi  wojewódzkie nr 690, 694, 681, 659, 678. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

 wg uznania 

Uwagi - 

Szacunkowy koszt netto 10,0 - 20,0 tys. zł/szt.   

Koszt uzależniony od wielkości i sposobu 

wykonania: samodzielnie, przez agencję 

reklamową, realizacja przez artystów-plastyków. 



Studium wykonalności: wstępna analiza koncepcyjna małej infrastruktury turystycznej  

na obszarze LGD „Kraina Bobra”  

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”      37 

 

2.3.10. Modele zwierząt  

 

 
 

Nazwa  Modele zwierząt  
 

Opis Modele zwierząt  wykonane z żywic poliestrowych 

(laminatu – tworzywa niepalnego, odpornego na 

warunki atmosferyczne) służące przedstawieniu 

charakterystycznych gatunków zwierząt 

występujących na obszarze LGD, przybliżające 

wiedzę w atrakcyjniejszej formie, zawłaszcza dla 

dzieci.  Różne scenerie, np.: 

 walki zwierząt (polowanie wilka na jelenia), 

 szarżujący dzik, 

 inne wg pomysłowości mieszkaoców. 

Dodatkowo można zainstalowad układ 

elektroniczny odtwarzający odgłosy zwierząt. 

Proponowane lokalizacje Umieszczone przy głównych drogach  

przejazdowych na obszarze LGD  przy drogach 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych o ruchu 

tranzytowym, w szczególności: drogi krajowe nr 66 

i 63, drogi  wojewódzkie nr 690, 694, 681, 659, 678. 

Lokalizacja w dowolnych atrakcyjnych pod 

względem turystycznym punktach na obszarze 

LGD. 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

 wg uznania 

Uwagi - 
Szacunkowy koszt netto 5,0 - 20,0 tys. zł/szt.   

Koszt uzależniony od wielkości i sposobu 

wykonania: samodzielnie, przez agencję 

reklamową, realizacja przez artystów-plastyków. 
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2.3.11. Diorama żeremia bobrowego  

 

 
 

Nazwa  Diorama żeremia bobrowego  

 
Opis Diorama żeremia bobrowego – trójwymiarowy, wg 

rzeczywistych rozmiarów model żeremia 

bobrowego, modele zwierząt – jako element 

promocyjny związany z nazwą LGD „Kraina Bobra”. 

Diorama wykonana  z żywic poliestrowych 

(laminatu – tworzywa niepalnego, odpornego na 

warunki atmosferyczne). 

 

Proponowane lokalizacje Umieszczone przy głównych drogach  

przejazdowych na obszarze LGD  przy drogach 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych o ruchu 

tranzytowym, w szczególności: drogi krajowe nr 66 

i 63, drogi  wojewódzkie nr 690, 694, 681, 659, 678. 

Lokalizacja w dowolnych atrakcyjnych pod 

względem turystycznym punktach na obszarze 

LGD. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

5 szt. 

Uwagi - 

Szacunkowy koszt netto 5,0 - 20,0 tys. zł/szt.   

Koszt uzależniony od wielkości i sposobu 

wykonania: samodzielnie, przez agencję 

reklamową, realizacja przez artystów-plastyków. 
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2.3.12. Automaty/boksy z pamiątkami  

 

 
 

Nazwa  Automaty/boksy z pamiątkami  
 

Opis Automaty w postaci np. szlachciców, w których za 

stosowną opłatą można uzyskad pamiątki z obszaru 

LGD, np.: 

 małe figurki szlachciców, 

 okolicznościowe monety, 

 inne. 

Wszystkie pamiątki wykonane tak, że stanowiłyby 

jedną całą kolekcję. Zachęci to osoby, które chcą 

mied kompletne kolekcje do odwiedzin w każdej z 

gmin. 

 

Proponowane lokalizacje Punkty informacji turystycznej, sklepy z 

pamiątkami, organizowane imprezy, w zajazdach, 

w innych miejscach w zależności od potrzeby. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

10 szt. /gminę  

Uwagi Jedna figurka przypisana jednej gminie do kupienia 

tylko na jej terenie. 

Pomysł rozwojowy - w dalszej perspektywie można 

opracowywad inne pamiątki, np. figurki małżonek 

szlachciców, które stanowiły kolejną kolekcję, itp. 
Szacunkowy koszt netto 3,0 – 10 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości figur i 

zautomatyzowania urządzeo. 



Studium wykonalności: wstępna analiza koncepcyjna małej infrastruktury turystycznej  

na obszarze LGD „Kraina Bobra”  

 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”      40 

 

2.4. Infrastruktura komercyjna –elementy oferty turystycznej  

2.4.1. Ścieżki survivalowe  

 

 

Nazwa  Ścieżki survivalowe 
 

Opis Budowa/ zagospodarowanie istniejących 

elementów naturalnych, np. w lasach na potrzeby 

ścieżek przetrwania: 

 budowa małych obiektów – tory przeszkód,  

 „wilcze doły”, 

 wspinaczka po drzewach, 

 wykorzystanie naturalnych elementów 

środowiska, 

 inne wg pomysłowości autorów. 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

obiekty komercyjne – 2-3 na obszarze LGD  

Uwagi Propozycja wynika z coraz większego 

zainteresowania taką formą spędzania wolnego 

czasu przez młodzież i dorosłych. Jest to stale 

rosnący trend.  

Ofertę można łączyd z innymi propozycjami 

wymagającymi sprawności fizycznej. 

Szacunkowy koszt netto 0,0 (praca własna) – 50 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od posiadanej działki, realizacji 

zadania siłami własnymi lub zleceniem prac na 

zewnątrz.  
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2.4.2. Ściany wspinaczkowe   

 

 

Nazwa  Ściany wspinaczkowe   
 

Opis Budowa/ zagospodarowanie istniejących 

elementów naturalnych, np. w lasach na potrzeby 

ścian wspinaczkowych, łączenie klasycznych ścian 

wspinaczkowych z linowymi, torami przeszkód, w 

tym wodnymi. 

 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

obiekty komercyjne – 2-3 na obszarze LGD  

Uwagi Propozycja wynika z coraz większego 

zainteresowania taką formą spędzania wolnego 

czasu przez młodzież i dorosłych. Jest to stale 

rosnący trend w turystyce krajowej. 

Ofertę można łączyd z innymi propozycjami 

wymagającymi sprawności fizycznej. 
Szacunkowy koszt netto 10,0 – 50 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od posiadanej działki, realizacji 

zadania siłami własnymi lub zleceniem prac na 

zewnątrz.  

Koszt uzależniony od wysokości i długości ścian 

oraz jej wyposażenia. 
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2.4.3. Nadziemne tory przeszkód   

 

 

Nazwa  Nadziemne tory przeszkód   
 

Opis Tory przeszkód budowane między drzewami, 

wiszące ścieżki, tunele, liny, wspinaczka po linie, 

drabince sznurkowej. 

 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 
 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

obiekty komercyjne – 2-3 na obszarze LGD  

Uwagi Propozycja wynika z coraz większego 

zainteresowania taką formą spędzania wolnego 

czasu przez młodzież i dorosłych. Jest to stale 

rosnący trend w turystyce krajowej. 

Ofertę można łączyd z innymi propozycjami 
wymagającymi sprawności fizycznej. 

Szacunkowy koszt netto 5,0 – 50 tys. zł/szt.   
 
Koszt uzależniony od posiadanej działki leśnej, 
realizacji zadania siłami własnymi lub zleceniem 
prac na zewnątrz.  
 
Koszt uzależniony od długości trasy oraz jej 
wyposażenia. 
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2.4.4. Strzelnice łucznicze   

 

 
 

Nazwa  Strzelnice łucznicze   
 

Opis Strzelnice wyposażone w komplety łuków i strzał 

oraz cele (modele zwierząt w postaci worków 

wypchanych wypełnieniem). 

 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora, najlepiej w lasach. 
 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

obiekty komercyjne – 2-3 na obszarze LGD  

Uwagi Propozycja wynika z coraz większego 

zainteresowania taką formą spędzania wolnego 

czasu przez młodzież i dorosłych. Jest to stale 

rosnący trend w turystyce krajowej. 

Ofertę można łączyd z innymi propozycjami 
dotyczącymi strzelnictwa, polowao. 

Szacunkowy koszt netto 15,0 - 50 tys. zł/szt.  
 
Koszt uzależniony od posiadanej działki leśnej, 
realizacji zadania siłami własnymi lub zleceniem 
prac na zewnątrz.  
 
Koszt uzależniony od ilości modeli zwierząt, 
wielkości działki do zagospodarowania. 
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2.4.5. Instalacje do niby-łowów   

 

 

Nazwa  Instalacje do niby-łowów   
 

Opis Programowalne instalacje do niby-łowów. Obiekt 

wzorowany na amerykaoskich instalacjach do 

dwiczeo dla służb specjalnych i policji.  

Użytkownik wychodzi na „teren łowiecki” 

wyposażony w pistolety jak do paintballu, makiety 

z różnymi zwierzętami wg zaprogramowanego 

schematu pojawiają się systematycznie na ścieżce 

jego wędrówki. Makiety ze zwierzętami przenośne, 

programowanie dowolne.  

 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora, najlepiej w lasach. 
 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

obiekty komercyjne – maks. 2 na obszarze LGD  

Uwagi Propozycja wynika z coraz większego 

zainteresowania taką formą spędzania wolnego 

czasu przez młodzież i dorosłych. Jest to stale 

rosnący trend w turystyce krajowej. 

Ofertę można łączyd z innymi propozycjami 
dotyczącymi strzelnictwa, polowao. 

Szacunkowy koszt netto 50,0 - 150 tys. zł/szt.  
 
Koszt uzależniony od posiadanej działki leśnej, 
realizacji zadania siłami własnymi lub zleceniem 
prac na zewnątrz.  
 
Koszt uzależniony od ilości modeli zwierząt, 
wielkości działki do zagospodarowania. 
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2.4.6. Trasy dla quadów   

 

 
 

 
 

Nazwa  Trasy dla quadów   
 

Opis Komplet quadów z trasą.  

Działka ok. 1 ha. 

 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 
 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

obiekty komercyjne – maks. 2 na obszarze LGD  

Uwagi Propozycja wynika za stale rosnącego 
zainteresowania łączeniem sportów przełajowych z 
rekreacją. 
 
Możliwośd organizacji imprez integracyjnych dla 
firm, wynajem dla osób indywidualnych.  
 
Duża szansa powodzenia – brak podobnej oferty na 
terenie LGD. 

Szacunkowy koszt netto 50,0 - 250 tys. zł/szt.  
 
Koszt uzależniony od posiadanej działki, 
konieczności jej zakupu, realizacji zadania siłami 
własnymi lub zleceniem prac na zewnątrz.  
 
Koszt uzależniony od ilości quadów, planowanego 
zagospodarowania trasy. 
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2.4.7. Chaty/budynki tematyczne   

 

 
 
 

Nazwa  Chaty/budynki tematyczne   
 

Opis Tematyczne budynki, głównie z drewna, zadaszone, 

zamknięte, ok. 4m x 5m np.: 

 chata wiejska z XVIII wieku z wyposażeniem, 

 salka dworska z XVIII wieku z 

wyposażeniem. 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

Wg możliwości inwestora. 

 
Uwagi Chaty/budynki tematyczne umożliwiające 

wcielenie się w postacie chłopów/szlachciców 

sprzed kilku wieków.  

Obiekty umożliwiają realizację typowych zajęd dla 

chłopów lub szlachty z tego okresu.  

Obiekt komercyjny pod wynajem. 

Propozycja wynika ze stale rosnącego popytu na 

atrakcje turystyczne związane z aktywnym 

uczestnictwem turysty w poznawaniu historii i 

tradycji. 

Duża szansa powodzenia – brak podobnej oferty na 

terenie LGD.  Duża szansa na uatrakcyjnienie 

kwater agroturystycznych. 
Szacunkowy koszt netto 50,0 - 250 tys. zł/szt.  

Koszt uzależniony od wielkości chaty i 

wyposażenia. 
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2.4.8. Groty solne   

 

 
 
 

Nazwa  Groty solne 
 

Opis Terapeutyczne groty o powierzchni ok. 10 m2.  

W wersji taoszej tylko elementy ścian pokryte solą. 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

Wg możliwości inwestora. 

 

Uwagi Propozycja wynika ze stale rosnącego popytu na 

usługi związane z lecznictwem, profilaktyką, 

dbałością o zdrowie. 

Działanie zgodne z krajowymi trendami w 

turystyce. 

Duża szansa powodzenia – brak podobnej oferty na 

terenie LGD.  

Duża szansa na uatrakcyjnienie kwater 

agroturystycznych. 

Szacunkowy koszt netto 20,0 - 200 tys. zł/szt.  

Koszty są uzależnione od wielkości groty solnej, 

pochodzenia bloków solnych i sposobu organizacji 

groty: pomieszczenia mogą byd wyłożone blokami 

solnymi na wszystkich ścianach lub tylko na kilku, 

bądź też tylko na jednej. 

Grota może byd wyłożona blokami solnymi o 

szczególnych walorach estetycznych lub o 

specjalnych kształtach, to podnosi koszt inwestycji. 
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2.4.9. Sauny   

 

 

Nazwa  Sauny  
 

Opis Niewielkie sauny (do 3m x 3m), poza klasyczną 

funkcjonalnością wyposażone w zestawy z 

możliwością: 

 aromaterapii (leczenie, profilaktyka 

zapachami), 

 ziołoterapii, (leczenie, profilaktyka ziołami), 

 chromo terapii (leczenie, profilaktyka 

światłem. 

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

Wg możliwości inwestora. 

 
Uwagi Propozycja wynika ze stale rosnącego popytu na 

usługi związane z lecznictwem, profilaktyką, 

dbałością o zdrowie. 

Działanie zgodne z krajowymi trendami w 

turystyce. 

Duża szansa na uatrakcyjnienie kwater 

agroturystycznych. 

Szacunkowy koszt netto 10,0 - 20 tys. zł/szt.  

Koszty są uzależnione od wielkości sauny, 

producenta i wyposażenia sauny. 
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2.4.10. Infrastruktura warsztatów artystycznych/rzemieślniczych 

 

 
 
 

Nazwa  Infrastruktura warsztatów 
artystycznych/rzemieślniczych  

Opis Przenośne elementy konstrukcji i wyposażenia do 

realizacji zajęd artystyczno-warsztatowych, np.: 

 garncarstwo, 

 przędzenie, 

 rzeźba, 

 malarstwo, 

 kowalstwo, 

 inne.  

Proponowane lokalizacje Wg możliwości inwestora. 

 

Sugerowana liczba obiektów 

na terenie LGD „Kraina Bobra” 

Wg możliwości inwestora. 

 
Uwagi Umożliwiają realizację warsztatów wewnątrz 

obiektów i w plenerze. 

Propozycja wynika ze stale rosnącego popytu na 

atrakcje turystyczne związane z aktywnym 

uczestnictwem turysty w poznawaniu historii i 

tradycji.  

Rośnie zainteresowanie turystyką artystyczną – 

przy okazji odwiedzin miejsc atrakcyjnych i 

wypoczynku, turyści zwracają uwagę na możliwośd 

zdobycia umiejętności artystycznych. 

Organizacja płatnych plenerów dla turystów lub 

rodzin.  Duża szansa na uatrakcyjnienie kwater 

agroturystycznych.  

Szacunkowy koszt netto wg rodzaju i koncepcji  


