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Projekt

z dnia  15 czerwca 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowosci Lutkówka na lata 2007-2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się aktualizację "Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015" przyjętą w dniu 
17.06.2010r. przez Zebranie Wiejskie sołectwa Lutkówka. 

§ 2. W Planie Odnowy Miejscowosci Lutkówka na lata 2007-2015: 

1. w Rozdziale II "Inwentaryzacja zasobów miejscowości Lutkówka " dodaje się punkt 2.9 "Opis obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców" w brzmieniu stanowiacym załacznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Rozdział VI " Projekty inwestycyjne do zrealizowania w latach 2007-2015" otrzymuje brzmienie stanowiące 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

W związku z aktualizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z uwagi na konieczność aktualizacji kosztów i terminów 
projektów inwestycyjnych ujętych w Planie Odnowy Miejscowości zaszła konieczność zaktualizowania w/w 
Planu. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2010 r.

Rozdział II. Inwentaryzacja zasobów miejscowosci Lutkówka 

2.9 Opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

W miejscowości Lutkówka można wyróżnić dwa obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców oraz sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych. Jednym z nich jest teren nieruchomości, 
na której usytuowana jest Szkoła Podstawowa, zaś drugim obszarem jest lokalizacja kościoła z cmentarzem oraz 
sklepu. Obydwa obszary sąoddalone od siebie o ponad 300 metrów, zaś położone są wzdłuż drogi powiatowej 
4710W Chudolipie - Osuchów. Na terenie szkoły znajduje się zewnętrzne boisko asfaltowe o zniszczonej 
nawierzchni oraz oszczędnie wyposażony trawiasty plac zabaw dla dzieci. Brak jest bieżni i skoczni w dal. 
Wielkość ogrodzonego terenu Szkoły umożliwia zarówno usytuowanie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczna 
nawierzchnią, bieżni i skoczni oraz z prawdziwego zdarzenia placu zabaw. Również na tym terenie można 
z powodzeniem zlokalizować miejsce spotkań dla mieszkańców. Teren przy kościele, cmentarzu i sklepie nie 
dysponuje ani chodnikami, ani odpowiednio przystosowanymi miejscami parkingowymi co powoduje 
niszczenie zieleni i rozjeżdżanie terenu. Poruszanie się pieszo pomiędzy obydwoma obszarami jest możliwe 
tylko poboczem drogi powiatowej, co jest niebezpieczne. koniecznym jest zaprojektowanie na tym odcinku 
chodnika z dopuszczeniem jazdy rowerem. Wymagane będzie w tym celu przeprowadzenie uzgodnień 
własnościowych z Powiatem i właścicielami przyległych nieruchomości na tym odcinku. 



Id: ZWSYJ-SGUAS-KIIUD-WXNLP-FGIOZ. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2010 r.

Rozdział VI. Projekty inwestycyjne do zrealizowania w latach 2007-2015. 

1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Lutkówka i miejscowościach sąsiednich 

- Planowany termin realizacji inwestycji: 2010-2014 

- Planowany koszt inwestycji: 9.560.987,00 zł 

2. Budowa terenu sportowego przy Szkole Podstawowej w Lutkówce wraz z placem zabaw dla dzieci 
z zastosowaniem nawierzchni bezpiecznej oraz miejscem spotkań mieszkańców. 

- Planowany termin realizacji inwestycji: 2010-2012 

- Planowany koszt inwestycji: 1.050.000,00 zł 

3. Zagospodarowanie centrum wsi 

- Planowany termin realizacji inwestycji: 2013-2014 

- Planowany koszt inwestycji: 700.000,00 zł 


