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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 Bobrowce 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 Bobrowce na lata 2007-2015" przyjętą w dniu 
17.06.2010r. przez Zebranie Wiejskie sołectwa Bobrowce. 

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

1. w Rozdziale II "Inwentaryzacja zasobów miejscowości Bobrowce " dodaje się punkt 2.8 "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 Rozporzadzenia 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 koniecznosć aktualizacji kosztów i terminów 
projektów inwestycyjnych ujętych w Planie Odnowy Miejscości zaszła konieczność zaktualizowania w/w Planu. 
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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 w Bobrowcach i miejscowościach sąsiednich 

- Planowany termin realizacji inwestycji: 2010-2012 

- Planowany koszt inwestycji: 8.332.625,40 zł 

2. Zagospodarowanie centrum wsi 

- Planowany termin realizacji inwestycji: 2010 -2012 

- Planowany koszt inwestycji: 1.050.000,00 zł 

3. Budowa drogi we wsi Bobrowce 

- Planowany termin realizacji inwestycji: 2010 

- Planowany koszt inwestycji: 557.800,00 zł 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

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

Rozdział II. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Bobrowce 

2.8 Opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

W miejscowosci Bobrowce obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz 
sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych jest obszar wzdłuż drogi powiatowej nr 4726W 
Mszczonów - Osuchów - Bobrowce do granicy gminy (kierunek Błędów) począwszy od budynku Szkoły 
Podstawowej, poprzez zlokalizowany przy drodze zbiornik wodny oraz skrzyżowanie z drogą gminną nr 
470189W Bobrowce do granicy gminy (kierunek Wilcze Średnie), w którego obrębie jest zlokalizowany sklep. 
W środku skrzyżowania jest ulokowanana wysepka z trójnożnym słupem energetycznym. W obrębie szkoły 
i sklepu brak jest wygospodarowanych miejsc parkingowych zarówno dla samochodów osobowych 
podwożących dzieci do szkoły oraz realizujących zakupy w sklepie, jak również zatoki autobusowej. Również 
na w/w obszarze brak jest chodnika umożliwiającego bezpieczne poruszanie się pieszych oraz stosownego 
oświetlenia terenu. Istniejący w tym obszarze zbiornik wodny jest płytki i zarośnięty szuwarami, co w okresach 
wiosennych powoduje zalewanie okolicznych terenów. Po odpowiedniej renowacji zbiornika, w jego otoczeniu 
będzie możliwe zlokalizowanie miejsca spotkań dla mieszkańców. Dla bezpieczeństwa ruchu na w/w 
skrzyżowaniu koniecznym byłoby skorygowanie tego skrzyżowania poprzez wyłączenie słupa energetycznego 
z pasa jezdnego. 


