Modernizacja infrastruktury turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego w 2019 roku
Nazwa działania

Opis działania

Budowa parkingu z kruszywa naturalnego na
Piaskach.

Budowa parkingu na przebiegu szlaków
turystycznych: pieszego zielonego "Wokół Wigier"
im. Antoniego Patli (okrąża jezioro Wigry) oraz
rowerowego czerwonego Podlaskiego Szlaku
Bocianiego na Piaskach. Wymiary parkingu 30 x 6
m (180 m2). Na obrzeżach parkingu balustrada o
dł. 42 m posadowiona na słupkach dębowych.

Budowa parkingu z kruszywa naturalnego w
czerwonym Krzyżu.

Budowa parkingu na przebiegu zielonego szlaku
turystycznego pieszego "Wokół Wigier" im.
Antoniego Patli, który okrąża jezioro Wigry w
Czerwonym Krzyżu.
Wymiary parkingu: 18 x 6 m (108m2).

Budowa parkingu z kruszywa naturalnego w
Monkiniach.

Budowa parkingu na przebiegu czerwonego szlaku
pieszego Krusznik-Monkinie-Danowskie w
Monkiniach. Wymiary parkingu: 40 x 6 m (240m2).
Na obrzeżach parkingu balustrada o dł. 46 m.

Remont ścieżki edukacyjnej „Płazy” w
Rosochatym Rogu – wymiana tablic
informacyjnych i przełazów, modernizacja
kładki i ławostołu, odnowienie oznakowań

 wykonanie nowych zadaszonych konstrukcji
tablic informacyjnych typu 120 x 80 cm oraz
wydruk nowych plansz (6 sztuk);
 wykonanie nowych przełazów - przejście przez
linię ogrodzenia elektrycznego - 3 sztuki;
 remont drewnianej kładki (wymiana pokładu) pow. 56,4 m2;

Remont kładki w Cimochowiźnie

Remont kładki (pow. pokładu 366 m2), która jest
zlokalizowana w miejscowości Cimochowizna na
przebiegu zielonego szlaku "Wokół Wigier".
Wykonanie pokładu kładki (1,5 m szerokości) z
bali grubości 50 mm (impregnowane ciśnieniowo).
Wykonanie balustrady drewnianej z drewna
impregnowanego ciśnieniowo (dł. 289,9 m).

Montaż stojaka rowerowego na parkingu
przy wieży w Kruszniku

Montaż stojaka rowerowego na stopach
betonowych, na 8 stanowisk typu barierka o
wymiarach: szerokość 240 cm, wysokość 80 cm
(kształtka o przekroju kwadratu o wym. 50 x 50
mm).

Wykonanie bariery wokół parkingu leśnego
przy osadzie Samle I

Wykonanie ogrodzenia składającego się z dwóch
elementów o długości 30 i 25 m posadowionego
na wkopanych w ziemię słupkach dębowych o
przekroju 12 x 12 cm, z wypełnieniem z trzech
rzędów desek sosnowych.

Budowa i remont ławostołów

Wykonanie i montaż w terenie 3 nowych
ławostołów oraz remont 1 ławostołu (przy
szlakach turystycznych i drogach).

Wykonanie nowych oznakowań szlaku
rowerowego R11

Wykonanie nowych oznakować szlaku
rowerowego R11 na długości ok. 41 km - nowe
oznakowania na drzewach, słupach i innych
trwałych elementach wzdłuż trasy przebiegu
szlaku zgodnie z Instrukcją Znakowania Szlaków
PTTK.

Wykonanie toalet kompostujących

Wykonanie i montaż 2 toalet kompostujących przy
siedzibie Parku, przy parkingu dla turystów.

