PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE

VI. Planowane zadania inwestycyjne oraz opis i charakterystyka
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców,
sprzyjających
nawiązywaniu
kontaktów
społecznych, ze względu na połoŜenie oraz cechy funkcjonalno –
przestrzenne.
1. Planowane zadania inwestycyjne.
Projekty

Cele

Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji

- udoskonalanie bazy
lokalnej dla
działalności
kulturowooświatowej,
szkoleniowej
i rozrywkowej;
- poprawa jakości
życia mieszkańców.

Realizacja projektu
zakładającego
budowę świetlicy
zwiększy
atrakcyjność
miejscowości,
estetyczny wygląd
świetlicy stanie się
wizytówką
miejscowości.

2011 r. –
30.06.2015 r.

2. Remont i
modernizacja
dróg w sołectwie
Biskupice
(ok. 5 km)

- rozwój
infrastruktury
drogowej;
- poprawa jakości
życia mieszkańców;
- poprawa
komunikacji między
miejscowościami;
- wzrost
atrakcyjności
terenu.

Inwestycja ma na
celu nie tylko
poprawę warunków
życia mieszkańców
wsi, ale ma także
stać się impulsem
dla przyszłych
inwestorów, którzy
chcieliby rozwijać
swoją działalność
gospodarczą.

2011 r. –
30.06.2015 r.

3. Budowa
oświetlenia w
Sołectwie
Biskupice tj.
montaż 30 lamp

- zwiększenie
bezpieczeństwa na
drogach;
- zapobieganie
wypadkom w
miejscach
niebezpiecznych;
- usprawnienie
ruchu drogowego.

Inwestycja ma na
celu nie tylko
poprawę warunków
życia mieszkańców,
ale także mają być
bodźcem dla
przyszłych
inwestorów, którzy
chcieliby rozwijać
swoją działalność
gospodarczą.
Oświetlenie
zwiększy także
bezpieczeństwo
w ruchu drogowym.

2011 r. –
30.06.2015 r.

1. Budowa
świetlicy.

Kwota i
źródło jej
pozyskania
Kwota:
500 tys. zł
Źródła:
- budżet gminy,
- dotacja
z PROW.

Kwota:
500 tys. zł
Źródła:
- budżet gminy,
- dotacja
z PROW.

Kwota:
360 tys. zł
Źródła:
- budżet gminy,
- dotacja
z PROW.
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4. Budowa
ścieżki pieszo rowerowej przy
drodze
wojewódzkiej na
odcinku
BiskupiceRadziejów
(ok. 1200 m.)
5. Budowa placu
zabaw oraz
boiska
sportowego.

6.Renowcja
zabytkowego
parku
dworskiego.

7. Budowa
kanalizacji – 10
km wraz z
budową
miejscowej
kontenerowej
oczyszczalni
ścieków.

-poprawa
infrastruktury
drogowej;
- zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców.

- stworzenie
możliwości
aktywnego
spędzania czasu na
świeżym powietrzu;
- wszechstronny
rozwój dzieci oraz
młodzieży;
- wypełnienie
wolnego czasu
dzieciom;
- zapewnienie
sprawności
fizycznej dzieci;
- nawiązywanie
nowych znajomości
i umiejętności.

- zwiększenie
atrakcyjności
rekreacyjnoturystycznej;
-poprawa estetyki
miejscowości.

- poprawa jakości
życia mieszkańców,
- poprawa walorów
estetycznych
miejscowości,
- ochrona
środowiska
naturalnego

Na terenie
miejscowości nie ma
chodników, obok
ruchliwych dróg co
stwarza duże
niebezpieczeństwo
dla pieszych
zarówno dorosłych
jak i dzieci oraz
młodzieży.
W związku z tym, że
we wsi nie ma placu
zabaw, będzie on
służył dzieciom jako
miejsce aktywnego
spędzania czasu po
zajęciach szkolnych,
w czasie ferii
i wakacji.

2011 r. –
30.06.2015 r.

Kwota:
500 tys. zł

Źródła:
- budżet gminy,
- dotacja
z PROW.

2011 r. –
30.06.2015 r.

Kwota:
41 050,00 zł ,
w tym:

- plac zabaw
29 980,00 zł,

- boisko
sportowe
11 067,00 zł.

Źródła:
- budżet gminy,
- dotacja
z PROW.

Jest to jedyne
miejsce na terenie
wsi, gdzie można się
zrelaksować i
odpocząć po pracy,
utrzymanie
należytego porządku
i poprawa estetyki
parku, będzie służyć
całej społeczności
wsi.
W każdym domu
wytwarzanych jest
wiele
zanieczyszczeń
płynnych.
Przeznaczeniem
systemu kanalizacji
zewnętrznej jest
odprowadzenie
nieczystości w
sposób nieuciążliwy
dla mieszkańców i
środowiska.

2011 r. –
30.06.2015 r.

Kwota:
70 tys. zł
Źródła:
- budżet gminy;
- dotacja z
PROW.

2011 r. –
30.06.2015 r.

Kwota
2 mln zł
Źródła:
- budżet gminy;
- dotacja z
PROW.

Tereny, na których będą realizowane inwestycje znajdują się na obszarze o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
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2. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na połoŜenie oraz cechy
funkcjonalno – przestrzenne.
Centrum wsi Biskupice, znajdujące się w pobliżu Rodzinnego Domu Dziecka, posiada
szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców ze względu na swoje położenie oraz
cechy funkcjonalno-przestrzenne. Przedmiotowy obszar posiada odpowiednie uwarunkowania do
zagospodarowania go na potrzeby mieszkańców.
Priorytetem

jest

utworzenie

na

tym

terenie

placu

zabaw

oraz

boiska

sportowego, a w przyszłości świetlicy wiejskiej.
Obecnie nie ma tu swoistego centrum kulturowego, miejsca spotkań mieszkańców
sprzyjającego ich integracji oraz nawiązywaniu kontaktów społecznych. We wsi nie ma parków
oraz skwerów, dlatego też utworzenie placu zabaw, boiska sportowego także świetlicy miało by
tak duże znaczenie i wpłynęłoby na poprawę estetyki miejscowości. Tym samym powstałoby
także miejsce wypoczynku, rekreacji dla całych rodzin. Na wielofunkcyjnym boisku można
organizować zawody sportowe, a przy ławko-stołach na placach zabaw pikniki. Wpłynęłoby to na
również aktywizację mieszkańców i stworzyło alternatywne pomysły na spędzanie wolnego
czasu. Nastąpiłaby poprawa jakości życia w miejscowości Biskupice poprzez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, co przyczyniłoby się do rozwoju
tożsamości społeczności wiejskiej.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pawlak
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