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Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej
Projekt pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

realizowany został przez Województwo Pomorskie z siedzibą w Gdańsku
– Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu na podstawie umowy
partnerskiej zawartej w dniu 10 maja 2010 r. w Gdańsku. 

Idea Projektu to stworzenie unikalnego, charakteryzującego się
wysoką jakością produktu turystycznego w postaci sieci
zagospodarowanych szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. 

Gmina Miasto Braniewo jako Partner Projektu jest odpowiedzialna za
realizację zadania: budowa przystani żeglarskiej w Braniewie. 

Umowa o dofinansowanie Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej. Etap I” nr POIG.06.04.00-00-009/10 została zawarta pomiędzy
Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie jako Instytucją
Wdrażającą a Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku jako
Beneficjentem w dniu 8 września 2010 r. w ramach Działania 6.4
Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Osi
Priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

Dla Braniewa wartość całkowita zadania wynosiła 2 619 287,00 zł;
w tym dofinansowanie: 1 571 572,21 (60%).

Gmina Miasta Braniewa uzyskała również pomoc finansową na
realizację Projektu od Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w wysokości 262 320,91 zł.

Przystań żeglarska w Braniewie zlokalizowana jest na zachodnim
brzegu rzeki Pasłęki przy ul. Portowej i obejmuje części nieruchomości
gruntowych, zabudowanych, oznaczonych jako działki nr 197; 4/1 obr. 4
stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa oraz działka 3/5 obr. 4
stanowiąca własność RZGW Gdańsk (umowa użyczenia pomiędzy
Gminą Miasta Braniewa a RZGW Gdańsk dotycząca powierzchni 
144 m2 pod wybudowanymi na rzece pomostami stałymi i pływającymi).

Infrastruktura przystani to:
• budynek bosmana o pow. użytkowej 53,81 m2

• budynek sanitarny o pow. użytkowej 49,48 m2

• pomost cumowniczy dług. 30 m
• stanowisko grillowania szt. 2
• ławki i śmietniki
• pojemniki do segregacji śmieci
• schody terenowe
• teren rekreacji- pole biwakowe
• ogrodzony magazyn kajaków
• 3 maszty flagowe
• oświetlenie terenu
• nasadzenia roślin ozdobnych 

www.petla-zulawska.pl


