
Gmina Sławno jest inwestorem projektu pn. „Wykorzystanie 
walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki 
turystycznej w Gminie Sławno”.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, Oś. priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogenicz-
ny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Po-
działanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej.

28 listopada br. została podpisana umowa w Urzędzie Marszał-
kowskim w Łodzi przez Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda 
Stępnia, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Artura Bagieńskie-
go oraz Wójta Gminy Sławno Tadeusza Wojciechowskiego w obec-
ności Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlew-

skiej i Skarbnika Gminy Sławno Mirosławy Śmigiel. Projekt będzie 
obejmował budowę obiektów turystycznych pozwalających na wy-
korzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Sławno.

Całkowita wartość projektu: 10.406.307,70 zł
W tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7.151.796,33 zł

Projekt zakłada utworzenie GEOPARKU z tarasem widokowym, 
na którym zostanie ustawiony olbrzymi odlew ichtiozaura, lunety 
widokowe, ławeczki, zadaszenia, atrakcje dla dzieci oraz budy-
nek, w którym zaplanowano mini salę konferencyjną. GEOPARK 
w Owadowie będzie połączony ze Sławnem nową, oświetloną 
ścieżką pieszo – rowerową. Centrum Sławna zostanie wyposażone 
w interaktywną tablicę, stanowiąc tym samym Punkt Informacji 

Turystycznej w gminie. Atrakcją będzie także nowoczesna pod-
świetlana fontanna. Wyeksponowana zostanie również pamiąt-
kowa figurka Matki Boskiej stanowiąca ważny element lokalnej 
tożsamości religijnej. Zaplanowano również zagospodarowanie 
terenu przed remizą OSP i zabytkowym kościołem parafialnym 
w Sławnie. Największy do zagospodarowania turystycznie obszar 
to teren przy ul. Zielonej w Sławnie. Powstanie tu Centrum Infor-
macji Turystycznej wraz z mini salą konferencyjną. W budynku 
będzie funkcjonowała wypożyczalnia rowerów, rolek i deskorolek. 
Powstanie tutaj atrakcyjny skatepark, plac zabaw i siłownia ze-
wnętrzna. Zaprojektowana została również ścieżka „NATURA”, 
na której będzie można sprawdzić swoje umiejętności sportowe. 
Infrastruktura dodatkowo zostanie uzupełniona o ławeczki, oświe-
tlenie i stojaki na rowery. Wszystko zostanie połączone ciągiem 
ścieżek pieszych i rowerowych. W drodze przeprowadzonego po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z usta-
wą Prawo Zamówień Publicznych wybrany został wykonawca za-
dania inwestycyjnego z którym w dniu 28.02. 2017 r. w Urzędzie 
Gminy w Sławnie została podpisana umowa na realizację projektu. 
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy za kwotę 8 858 971,43 zł

Poprzez realizację projektu Gmina Sławno wzbogaci się 
o nowe obiekty turystyczne, stając się atrakcyjnym miejscem 
do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportu.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji zgodnie 
z umową o dofinansowanie to 30 wrzesień 2018 roku.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie 
www.ugslawno.pl

Największy projekt turystyczny 
w Województwie Łódzkim
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Teren  VII – Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą 
turystyczną. Wizualizacja

Teren  VII – Utworzenie centrum rekreacyjnego wraz z infrastrukturą 
turystyczną. Zadanie w trakcie realizacji


