Uchwala NrXN/72/2016
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 marca 2016r.
w sprawie: przyj^cia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice
na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzajdzie gminnym ( t.j.: Dz.U. z 2015r. poz.1515, poz.1045,
poz.1890) Rada Gminy Budziszewice uchwala, co nast^puje:
§1. Przyjmuje si§ Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice
na lata 2016 - 2022, w brzmieniu stanowiapym zafa^cznik do niniejszej
uchwaly.
§2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Wojtowi Gminy Budziszewice.
§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

Przewpdnicjeicy
{^J^&fz?
Blotr Jadietto

Zatqcznik do Uchwaty Nr XII/72/2016
Rady Gminy Budziszewice

PLAN

ROZWOJU LOKALNEGO GMINY
BUDZISZEWICE
na lata 2016-2022

I.

WPROWADZENIE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice jest kontynuacj^ dotychczasowych dokumentow
strategicznych,

okreslajqcych

Lokalnego Gminy

obszary i cele

gminnej polityki rozwoju, takich jak Plan Rozwoju

Budziszewice na lata 2004-2006, naste.pnie Plany Rozwoju

Miejscowosci

i w latach ostatnich Plany Odnowy Miejscowosci.
Zatozeniem Planu jest podejmowanie zadari inwestycyjnych i przedsi^wzi^c zaspakajajqcych
potrzeby spoteczne i aktywizujqcych mieszkahcow gminy . W efekcie poprawiajqcych jakosc zycia
w gminie.
PrzyjQcie

konkretnych

zadah

i

kolejnosc

wielokierunkowych obszarow potrzeb

i tym samym rozwoju spoteczno-gospodarczego
osi^gniQcie

celow

zatozonych

ich

realizacji

ma

wynikac

o znaczeniu priorytetowym dla
dla

z

nakreslonych

poprawy jakosci zycia

gminy. Systematyczna realizacja zadari

poszczegolnych

obszarow

rozwoju,

w

sprawi
przyj^tej

zas perspektywie czasowej osiqgni^cie zatozonego celu strategicznego.
Plan Rozwoju
warunkow zycia

Gminy Budziszewice, przy nakreslonej misji
i wszechstronnq aktywizacjQ

Gminy ,,Dbanie o wysokq jakosc

spotecznosci lokalnej"

stwarza

mozliwosc

jej wypelnienia poprzez efektywne pozyskiwanie srodkow zewne^trznych pochodzqcych gtownie
z

Funduszy Europejskich , jako ze jest obligatoryjnym dokumentem

w procesie ubiegania si§

0 przyznanie pomocy finansowej na realizacj^ planowanych zadan ze srodkow unijnych.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice okresla obszary rozwoju , zhierarchizowane wedtug
priorytetow dla rozwoju gminy . Z perspektywy czasu, zachodzqcych w gminie zmian spolecznogospodarczych, oczekiwah i potrzeb

mieszkaricow ,

1 zmian w zakresie wynikajqcym z tychze procesow.

b^dzie

mozliwosc

jego

weryfikacji

II.

OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
f

Niniejszy
Okresla cele i

Plan

Rozwoju

Lokalnego

obejmuje

obszar

gminy

zadania stuza.ce ich osia.gnie.ciu i tym samym zapewniaja.ee

Budziszewice.
rozwoj gminy

w nakreslonych w tymze Planie kierunkach rozwoju w latach 2016-2022. Postuzy podejmowaniu
zaplanowanych

w nim dziatari ze srodkow

wtasnych

budzetu Gminy Budziszewice,

srodkow

budzetu Unii Europejskiej oraz z innych zewn^trznych zrodetfinansowania.

III.

CHARAKTERYSTYKA GMINY BUDZISZEWICE

1. Potozenie geograficzne , powierzchnia, miejscowosci, liczba
ludnosci.
Gmina Budziszewice potozona jest w potudniowo-wschodniej cz^sci wojewodztwa todzkiego,
w powiecie tomaszowskim.
Graniczy z trzema

gminami powiatu tomaszowskiego: Zelechlinek ,Ujazd i Lubochnia oraz

jedna. gmina. powiatu todzkiego wschodniego : Koluszki.

Rzeczyca

wiecki

Inowtodz

Tornaszow
Mazowiecki

Rys.l. Potozenie gminy Budziszewice wpowiecie tomaszowskim.

Odiegtosc do Tomaszowa Mazowieckiego, siedziby powiatu wynosi 22 km.
Odiegtosc do todzi, siedziby wojewodztwa wynosi 40 km.
Odiegtosc do Warszawy wynosi 110 km.
Gmina

Budziszewice

i powiatowego Tomaszow

znajduje

si$ w

Mazowiecki.

obszarze wptywow

miasta

wojewodzkiego todz

Sa. to osrodki, ktore skupiajq

ustugi

lecznictwa

specjalistycznego, szkolnictwa sredniego i wyzszego, kultury, sportu i otoczenia biznesu.
Przez teren gminy przebiega droga wojewodzka nr 715, drogi powiatowe: relacji BudziszewiceRe,kawiec, relacji Budziszewice-We.grzynowice i relacji Lubochnia-R^kawiec-Zelechlinek.
Powierzchnia gminy Budziszewice wynosi 30 km2.
Gmina liczy 2207 mieszkancow. Zamieszkujq oni w 16 wsiach zorganizowanych w 8 sotectw.
Tabela 1. Zestawienie miejscowosci w podziale na soiectwa w gminie Budziszewice

Nazwa sotectwa

Budziszewice

Nazwa miejscowosci

Liczba osob
zamieszkujqcych
miejscowosc

Budziszewice

784

Adamow

51

Antolin

16

Teodorow

53

Nowy Jozefow

52

Helenow

9

Zalesie

Zalesie

95

WQgrzynowice

W^grzynowice

279

W^grzynowice Modrzewie

W^grzynowice Modrzewie

152
200

Mierzno

Mierzno
Nowe Mierzno
JozefowStary
R^kawiec
Agnopol

181

Walentynow

0
(wies niezamieszkana)

Nowy R^kawiec

134

Nepomucenow

38

Teodorow

Re.kawiec

Nowy R^kawiec

39
65
59

Gmina jest terenem zwartym. Srednia g^stosc zaludnienia w gminie wynosi 74 osoby
a 1 km2.
Zrodta utrzymania mieszkancow : praca zawodowa i wtasne gospodarstwa rolne.
ochod na 1 mieszkanca wynosi 794,96 zt. Bezrobocie w gminie wynosi 13,3 %.

2. Historyczny rozwoj przestrzeni.
Pierwsza wzmianka dotyczqca gminy, mowia.ca o miejscowosci Budziszewice jako wtosci
ksi$z$cej,

pochodzi

z

1295r..

Nalezata

ona

wowczas

do

rodziny Budziszewskich

(Budzisz, Budzko) postugujqcej sie. herbem G$ska , zwany takze ,,Paparona" od wtoskiej rodziny
Papara. Rod ten najbardziej rozpowszechniony byt w Ziemi Sieradzkiej i na Podolu.
Juz w 1336 roku w Budziszewicach nastqpito erygowanie parafii powstatej z fundacji ksie_cia
Siemowita III. W tym tez mniej wi^cej okresie, w 1358 roku nast^pita lokacja miasta w miejscu
wsi. Powtorna lokacja juz na prawie chetmihskim dokonana zostata za czasow panowania
Wtadystawa II Jagietty w 1407 roku.
W rejestrach poborowych z ll-ej potowy XVIw. Budziszewice nie sq zaliczone do miast,
lecz

w naste.pnym wieku, po wojnach szwedzkich (lustracja z 1660r. i 1661r.) znowu nazywane

53 miastem. Budziszewice nazywane byty miastem krolewskim. W miescie pozostato jednak tylko
7 domow i czterech rzemieslnikow: dwoch rzeznikow, kowal i bednarz.
W XVIII wieku Budziszewice rozwijaty sie. stosunkowo szybko, mimo wielkiego pozaru, ktory
w 1749 roku strawit zabudowe, miasta i kosciot wraz z plebaniq. Juz w 1788 roku Budziszewice
liczyty 135 domostw i posiadaty nowy kosciol wzniesiony w 1758r. Budziszewice zamieszkiwato
wowczas 810 mieszkaricow, a pobliskq metropolis Piotrkow Trybunalski
(lustracja

z

1782r.).

Swiadczy

to

posrednio

o

owczesnej

randze

1364 mieszkaricow
tej

miejscowosci

w sieci osiedlehczej terenow granicznych Mazowsza i te.czyckiego.
Na przelomie XVIII/XIX wieku Budziszewice utracity oprawa miejskie i za sprawq potozenia
(z dala od gtownych szlakow handlowych), pozarow i epidemii staty

sie, wsiq licz^cq

w 1827 roku tylko 29 domow i 244 mieszkahcow. Juz w XIX wieku Budziszewice posiadaty szkote,
elementarna. do ktorej ucz^szczaty dzieci z siedmiu s^siednich wsi. Nowy budynek szkolny
wybudowany zostat w 1865 roku. Od pocza.tku biez^cego wieku najszybciej rozwijajqcq
SJQ jednostkg osiedlericzq byty nadal Budziszewice. W latach 1906 i 1911r. powstat tutaj zespot
koscielny (kosciot parafialny p.w. Przemienienia Pariskiego) wraz z plebani^.
Od poczqtku 1913 roku Budziszewice staty si$ siedzibq gminy, a od 1973 roku weszty
w sktad gminy Zelechlinek.
Ostateczny obszar gminy wyodr^bniony zostat z podziatu gminy Zelechlinek dokonanego
1 stycznia 1992 roku. Od tego czasu datuje sie, przyspieszenie rozwoju

funkcjonalno-

przestrzennego obszaru gminy.
Naste,pna, jednostka. osiedlericzq w obszarze gminy jest miejscowosc W^grzynowice - znane
juz w XVII wieku

nalezaty do rodu

Pasek , z ktorego najstynniejszy przedstawiciel

Jan Chryzostom (1636 +1701r.) wyprowadzit si^ stqd w okolice Krakowa w 1667roku..
Miejscowosci

R^kawiec, Mierzno i Modrzewie maj^ mtodszq metryk^ i uksztattowaty si^

przy
lokalnych
traktach
komunikacyjnych
w
drugiej
potowie
XIX
wieku.
W okresie tym, w tym obszarze Ziemi Rawskiej zakohczony zostat proces ksztattowania sie. sieci
osiedlenczej.
Pozostate miejscowosci obszaru gminy pochodzq z przetomu XIX/XX wieku i zwiqzane
sq z funkcjami rolniczymi.
Zrodlo: za: Historyczny rozwoj przestrzeni w Studium Uwarunkowan i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Budziszewice

3. Przestrzenna struktura gminy.
Elementy wyznaczajqce tozsamosc obszaru:
- lekko pofatdowany krajobraz naturalny o duzych walorach estetycznych,
- otoczenie: obszar gminy praktycznie z trzech stron otoczony lasami
- ksztaft: obszar gminy przypomina nieregularna. litere. ,,L"
- wyja^tkowo czysta ekologicznie przestrzeri (catkowity brak uci^zliwych zaktadow
przemystowych, z wyjqtkiem drobnej dzialalnosci produkcyjnej),
- duze walory mikroklimatu lokalnego, ktorego parametry generowane 53 duzymi
kompleksami lesnymi
- przestrzen gtownie rolnicza
- potozenie gminy z dala od gtownych krajowych ciajjow komunikacyjnych oraz dogodny
system komunikacji regionalnej.
Miejscowosci gminy charakteryzuje zabudowa jednorodzinna o uktadzie zagrodowym,
usytuowana wzdluz drog
wojewodzkiej, powiatowych, gminnych i wewne^trznych.
Istniej^ rowniez posesje petni^ce charakter letniskowy dla ich wtascicieli, zamieszkatych
w miescie. Dominuje architektura wiejska charakterystyczna dla lat 70-ch, z coraz liczniej
pojawiajqcymi SJQ elementami wspolczesnej techniki budowlanej. Zadna z miejscowosci
nie wyroznia SJQ sposrod pozostatych zadnymi elementami czyni^cymi ja, specyficznq
architektonicznie.
Instytucje urz^dowe tj. Urzqd Gminy, Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, Bank
Spotdzielczy, Punkt Pocztowy, takze Przychodnia Rodzinna, ZespotSzkot, Gminna Biblioteka
i Kosciot znajdujq si^ w Budziszewicach .
Punkt Przedszkolny znajduje si^ w R^kawcu.

IV. INWENTARYZACJA ZASOBOW GMINY.
Inwentaryzacja zasobow postuzy uj^ciu stanu rzeczywistego
jej kondycji i mozliwosci wykorzystania na rzecz rozwoju.

gminy,

okresleniu

1. Srodowisko geograficzno - przyrodnicze.
Gmina Budziszewice potozona jest na obszarze ptaskiej Rowniny Piotrkowskiej. Morfologicznie
jest to wschodni kraniec Wyzyny todzkiej, b^dqcej wyniesionq rowninq denudacyjnq, oddzielajqcq
Nizine, Mazowieckq od Niziny Kujawskiej. Teren jest rowninny z pagorkami o deniwelacjach
dochodzqcych do 20 m. Deniwelacje te pozostaty w wyniku erozji wgte^bnej rzeki Krzemionki
i Piasecznicy i ich drobnych doptywow. Teren jest pozbawiony ciekow wodnych, lezy w sqsiedztwie
wzgorz morenowych Zelechlinka, ktore stanowiq wododziat mie.dzy zlewniami Bzury i Pilicy.
Pod wzgle,dem geologicznym Gmina Budziszewice lezy na pograniczu niecki todzkiej
i antyklinorium kujawsko-pomorskiego. Antyklinorium to przebiega z SE na NW i rozdziela dwie
wielkie niecki kredowe; mazowieckq na wschodzie i todzka, na zachodzie. Budziszewice znajdujq sie, w
centralnej cz^sci malej synkliny, gdzie pod utworami czwartorze_dowymi zalegajq utwory gornej jury
(oxford,kimerydy) wyksztatconych w postaci wapieni marglistych sp^kanych, wapieni twardych
i wapieni marglistych twardych. Bezposrednio na jurze zalegajq utwory czwartorze.dowe. Sq to gliny
pylaste, piaski drobno i srednioziarniste oraz gliny piaszczyste.
Wyst^pujq dwa poziomy wodonosne: czwartorz^dowe i jurajskie. Poziom czwartorz^dowy
0 swobodnym lustrze wody wyste.puje na gt^bokosci ok.14m. Wodonoscem sq piaski drobno1 srednioziarniste o miqzszosci ok.23m. Poziom jurajski wyst^puje w obr^bie wapieni i wapieni
marglistych w przelocie 60,5-130m. Poziomy czwartorz^dowy i jurajski sa. oddzielone - brak kontaktu
hydraulicznego. Oba poziomy maja. znaczenie gospodarcze, a ich zasobnosc mozna okreslic jako
sredniq. W uzytkowaniu ziemi dominujq na terenie gminy uzytki rolne, ktore zajmujq 2573,21ha, co
stanowi 93% ogolnej powierzchni gospodarstw.
Zrbdlo: za: Srodowisko geograficzno-przyrodnicze gminy w Strategia Rozwoju Gminy Budziszewice, 1998r.

Pod wzgl^dem wod podziemnych rejon gminy Budziszewice pokrywa sie. w catosci z obszarem
Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 404 Koluszki-Tomaszow. Powierzchnia zbiornika wynosi
1109km2, zasoby 350 000m3/d. Jakosc wod zaliczona zostala do klasy II oraz III.
Gtowny problem ochrony wod podziemnych to roznorodne zanieczyszczenia pochodzenia
rolniczego i bytowego oraz zanieczyszczenia atmosferyczne. Z kolei na degradacjQ wod
powierzchniowych wptywajq przede wszystkim tzw. dzikie zrzuty sciekow z terenow zabudowanych,
trafiajqce do gruntow, rowow melioracyjnych, b^dz bezposrednio do ciekow.
Zrodto: Cele ekologiczne na lata 2008-2015 w Program ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Budziszewice.

Brak ucigzliwych zaktadow przemystowych , z wyjqtkiem rzemiosta produkcyjnego oraz duze
kompleksy lesne granicza.ce z obszarem gminy przemawiajq za czysta, ekologicznie przestrzeniq oraz
duzymi walorami mikroklimatu lokalnego. Jednak emisja pytow i gazow z indywidualnych palenisk
wQglowych, matych kottowni i takze funkcjonuj^cych zakladow produkcyjno-ustugowych wpfywa
negatywnie na jakosc powietrza.

Aktualny stan roznorodnosci biologicznej i krajobrazowej gminy jest wypadkowq oddziatywah
antropogenicznych i naturalnych procesow przyrodniczych, przy czym to gtownie dziatania
gospodarcze ksztaltujq stan srodowiska i przyrody terenu. Poza wymienionymi wyzej emisjami
zanieczyszczeri, odprowadzaniem nieoczyszczonych sciekow, zagrozeniem dla srodowiska sq takze
pozary i wyst^pujqce na terenie gminy susze, b^dqce skutkiem zmian klimatycznych.
Kontynuacja podjetej

przez gmin<? na przestrzeni ostatnich kilku lat

gospodarki wodno-sciekowej

i odpadami, takze

podejmowanie

innych

racjonalizacji
przedsiewziec

w ochrone stanu i poprawe jakosci srodowiska , zapobiegajqcych skutkom zmian klimatu
oraz

pozarom, wzmacniajacych system ratownictwa w tym zakresie przyczyniq sie

do rozwoju gminy z jednoczesnym zachowaniem rownowagi przyrodniczej,

zwieksza,

atrakcyjnosc i konkurencyjnosc gospodarczq gminy.

2. Turystyka, rekreacja.
Polozenie
gminy
sprawia, iz jest ona doskonatym miejscem do wypoczynku.
Przesadzaj^ o tym zwtaszcza obszary potozone w zacisznych miejscach, w poblizu lasu, z dala
od gtownych drag. Fakt ten pretenduje gmin^ do
rozwoju turystyki glownie pobytowej.
Dominuj^cq formq sq wlasne domy na terenie gminy przeznaczone do zamieszkiwania w okresie
letnim czy w weekendy. Zauwaza si$ tendencje do jej rozwijania .Rosnie bowiem zainteresowanie
zakupem dziatek budowlanych na cele wypoczynkowe przez ludzi z okolicznych miast zwtaszcza
z todzi. S$ oni zainteresowani dziatkami potozonymi we wsiach z dala od ruchliwych szlakow,
w otoczeniu tadnego krajobrazu. Czyste srodowisko jest duzym walorem dla gminy; mikroklimat
lokalny, ktorego parametry generowane s$ duzymi otaczajqcymi gmin$ z trzech stron kompleksami
lesnymi, jest jednym z podstawowych elementow wyznaczajqcych tozsamosc gminy.
W przewazajqcej mierze s^ to lasy iglaste. Mozliwosc tatwego i szybkiego dotarcia do lasu z racji
bliskiego polozenia kazdej miejscowosci, przes^dza, iz jest on miejscem spacerow, wycieczek
rowerowych, grzybobrania, wypraw na jagody. Szczegolnymi atrakcjami otaczaj^cego gminQ lasu
sq naturalny zbiornik wodny zwany ,,Subina/'; obszar porosni^ty rozanecznikami oraz urzqdzony
uzytek ekologiczny. Pi^knie zagospodarowane naturalne zbiorniki wodne w W^grzynowicach
stanowiq rowniez swoistq atrakcj^ turystyczna,. Dopetnieniem tego waloru jest czysta ekologicznie
przestrzeh; catkowity brak uciqzliwych zaktadow przemystowych, z wyjqtkiem malych zaktadow
produkcyjnych.
Mieszkaricy miast przejawiajq rowniez zainteresowanie wynaj^ciem, na czas lata, pokoi
u rolnikow-mieszkaricow gminy. Mieszkaricy gminy mimo pozytywnego nastawienia do tej formy
turystyki nie wykazywali dotychczas wi^kszego zaangazowania w tworzenie gospodarstw
agroturystycznych.
Dla zapewnienia warunkow rozwoju mi^dzy innymi turystyki i rekreacji , gmina
Budziszewice
na przestrzeni ostatnich osmiu lat podj^ta i zrealizowata szereg przedsi^wzi^c
stuzqcych umocnieniu swoich funkcji turystycznych, rekreacyjnych. Dzi^ki nim, Gmina stuzy
ciekawq ofertq pod wzgl^dem infrastruktury technicznej : place zabaw w Budziszewicach , Mierznie
i R^kawcu, miasteczko ruchu drogowego w Budziszewicach, tadnie urzqdzone centrum wsi
poprzez
zagospodarowanie zbiornika wodnego w Budziszewicach
oraz terenu wokot,
,,Budziszewicki Ryneczek", boiska sportowe w Budziszewicach, W^grzynowicach i R^kawcu,
lodowisko w R^kawcu, zagospodarowane zbiorniki wodne w W^grzynowicach wraz z urz^dzonym
terenem wokol.

Poza wspomnianymi wyzej walorami

sprawiajgcymi, ze gmina Budziszewice jest atrakcyjna

dla sp^dzania wolnego czasu na jej terenie , warte zwiedzenia sg rowniez

obiekty dziedzictwa

kulturowego.
Dbatosc o srodowisko (m.in. promowanie zachowah zgodnych z zasadami ochrony przyrody
i krajobrazu, urzadzame terenow zielonych, przyrodniczych sciezek dydaktycznych) oraz kolejne
przedsi^wzi^cia infrastrukturalne ( m.in. ciesza.ce sie coraz wiekszc* popularnoscist sciezki
pieszo-rowerowe ) S£( nieodzowne dla poprawy dost^pu
i jakosci ustug lokalnych
w zakresie turystyki i rekreacji.

3. Obiekty dziedzictwa kulturowego.
W Budziszewicach znajduje SJQ zabytkowy kosciot parafialny rzymsko-katolicki i plebania
przykoscielna.

Kosciot, widok od ul.Jana Chryzostoma Paska

Kompleks parafialno-koscielny wybudowany
nadwislariskiego.

Kosciot jest

przedstawiajqcy Przemienienie
i lewy z figurg Chrystusa.

zostat w latach 1906-1911, w stylu gotyku

budowla, jednonawowq. Znajdujq si^

w

niej

ottarz

gtowny

Pahskie oraz dwa ottarze boczne: prawy z figurg Matki Boskiej

4. Zagospodarowanie przestrzenne

4.1.

Budownictwo

Polityk^ przestrzennq w tym zasady zagospodarowania przestrzennego catego obszaru gminy
Budziszewice okresla studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
uchwalone Uchwata. Nr XIX/77/2000 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 wrzesnia 2000 roku.
Dla fragmentu wsi Budziszewice obowiqzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przyj^ty uchwat$ Nr XIII/71/12 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27 kwietnia 2012r., ustalajqcy
przeznaczenie objQtego nim fragmentu pod zabudowQ mieszkaniowajednorodzinna..
Dla pozostalego obszaru wsi Budziszewice jak i calej gminy sposob zagospodarowania i warunki
zabudowy ustala SJQ w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast
lokalizacjQ inwestycji celu publicznego w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W 2014 roku wydano 15 decyzji o warunkach zabudowy oraz 2 decyzje celu publicznego, w 2015
roku wydano 21 decyzji o warunkach zabudowy i 3 decyzje celu publicznego. W okresie l-lll 2016r.
wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy. Decyzji lokalizacji celu publicznego nie wydano .
Zdecydowana wi^kszosc decyzji o warunkach zabudowy dotyczy budowy ,
rozbudowy
lub przebudowy budynkow mieszkalnych. Powstawanie nowych budynkow nie wyroznia w sposob
szczegolny okreslonego obszaru,
charakteryzuje SJQ natomiast rownomiernym roztozeniem
na obszarze gminy. Do miana osiedia domow jednorodzinnych pretenduje obszar (wlasnosc Gminy)
wydzielony pod budownictwo mieszkaniowe w Budziszewicach. Atrakcyjne potozenie i ceny
przesqdzajq o sukcesywnej ich sprzedazy oraz rosnqcym zainteresowaniem ich kupna. W zakresie
budownictwa mieszkaniowego zauwaza si$ tendencje osiedlania w gminie przez mtodych ludzi,
w tym ludzi spoza gminy.
Dziatania

promuja.ce

zapewnieniem

niedrogich

gmine
i

jako

miejsce

uzbrojonych

atrakcyjne

dzialek

z

do

zamieszkania,

pewnoscia.

postuzq

poparte

rozwojowi

budownictwa mieszkalnego. Podobnie , realizacja przez Gmine^ inwestycji w budownictwo
wielorodzinne o najnowszej technologii bedzie szansa na naptyw mieszkancow .

4. 2. Infrastruktura techniczna.
4.2.1.Gospodarka wodno-sciekowa, odpadami, energetyczna,telekomunikacja.
Gmina zwodociqgowana jest w 100%.

Niemniej nie wszystkie nieruchomosci przyt^czone

sq do sieci. Nieruchomosci przyta.czone stanowi^ 99% ogotu. Wodociqgi obstugiwane sq przez trzy
hydrofornie: w Zalesiu, Budziszewicach i Mierznie. Dwa ostatnie sq ze sobq spie.te, co umozliwia,
w przypadku awarii ktoregos , przelqczenie na drugq hydrofornie. Dopiecie do nich wodociqgu
obslugiwanego
problemowi

przez

hydrofornie

w

Zalesiu

zapobiegnie

w

przypadku jego

awarii,

braku wody w Zalesiu, Wegrzynowicach i Wegrzynowicach Modrzewiu. Dzieki

temu komfort

zycia mieszkancow tego obszaru sie poprawi, zwiekszy sie rowniez ich

poczucie bezpieczehstwa

na wypadek pozaru. Wzmocnione takze zostanq dziatania

ratownicze srodowiska przyrodniczego w przypadku pozaru.
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Lata 2010- 2015 to intensywny postQp w zakresie gospodarki sciekowej.
Do tego czasu
problem nieuregulowanej gospodarki sciekowej nie byt w zaden sposob rozwi^zany.
W 2010 roku w miejscowosci Budziszewice wybudowano w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich gminna, oczyszczalniQ sciekow, o przepustowosci 140m3/dobe..
Podlqczono do niej wybudowana, w 2012 roku (rowniez w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich) kanalizacjQ w Budziszewicach w ulicy Jana Chryzostoma Paska , Osiedlowej i Sadowej,
w nastQpnym roku w ulicy Brzeziriskiej, natomiast w 2015 roku w ulicy Letniskowej. Do sieci
kanalizacyjnej
przytqczone
53
73 nieruchomosci, pozostato do przytqczenia ok.
120.
Natomiast do skanalizowania pozostaty ul. Lesna i Kolejowa w miejscowosci Budziszewice oraz
miejscowosc NowyJozefow.
Dla
pozostatych miejscowosci
Gminy przyj^to rozwiqzanie polegaj^ce na budowie
przydomowych oczyszczalni sciekow.
W 2010 roku wybudowano, w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich, 58 przydomowych oczyszczalni sciekow . Stanowi to ok. 20 % nieruchomosci
tego obszaru.
Podjecie przez Gmine realizacji kolejnych projektow zwia_zanych z budowa^ kanalizacji
i przydomowych oczyszczalni sciekow niewqtpliwie postuzy dalszemu rozwojowi gminy
w tym rozwojowi przedsiebiorczosci , podniesieniu poziomu zycia mieszkaricow,
zwiekszeniu atrakcyjnosci inwestycyjnej. Projekty te wptyna^ rowniez na zmniejszenie ilosci
sciekow uwalnianych do srodowiska w sposob niekontrolowany, co wptynie na poprawe^
jakosci gleb i wod.
Odpady state wytwarzane w nieruchomosciach zamieszkatych na terenie gminy Budziszewice,
odbierane 53 w ramach zorganizowanego przez Gmin^ wywozu odpadow komunalnych.
Gmina Budziszewice nalezy do Zwiqzku Mi^dzygminnego ,,Bzura" z siedzib^ w towiczu,
skupiajqcego 21 gmin z potnocnej cz^sci wojewodztwa lodzkiego. Zwiqzek w grudniu 2015 roku
rozpoczqt budowQ Regionalnego Zakladu Zagospodarowania Odpadow Komunalnych w Piaskach
Bankowych w gminie Bielawy . Poprzez to przedsiewziecie nastqpi zapewnienie gminom
nalez^cym do Zwiazku ograniczenia sktadowania odpadow do minimum oraz zapobiezenie
wzrostom optat pobieranych od swoich mieszkancow z tytutu odbioru i zagospodarowania
odpadow komunalnych wytwarzanych w ich nieruchomosciach.
Zaopatrzenie gminy w ciepto oparte jest na indywidualnych zrodlach ciepta.
Sq to
w przewazaj^cej CZQSCJ kottownie opalane w^glem.
Mozliwosc
zgazyfikowania
ma miejscowosc Budziszewice, gdyz w jej potudniowo-zachodniej cz^sci przebiega rurociajj gazowy
Koluszki-Tomaszow Mazowiecki.
Energia elektryczna - dost^p do ustug w zakresie energetyki zapewnia mieszkaricom Zaktad
Energetyczny w Tomaszowie Mazowieckim. Wsrod mieszkancow zauwaza SJQ coraz wi^ksze
zainteresowanie odnawialnymi zrodtami energii. Przedsi^wzi^cia z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet energii postuzq ochronie srodowiska naturalnego.
Istniejqca siec telekomunikacyjna zabezpiecza potrzeby mieszkancow w tradycyjnej sieci
telekomunikacyjnej. Gmina natomiast jest obszarem o bardzo stabym zasi^gu telefonii komorkowej.
Rozwiqzanie tak duzego dla mieszkancow problemu zapewni wybudowanie masztu telefonii
komorkowej przez operatora zainteresowanego realizacjq takiej inwestycji . Dla mieszkancow
to ma znaczenie priorytetowe pod wzglqdem poczucia bezpieczeristwa, prowadzenia

11

dziatalnosci gospodarczej czy tez mieszkania w tej gminie. Dlatego tez wsparcie przez wtadze
gminy

realizacji

takiej

inwestycji

postuzy

poprawie

warunkow

zycia

i

poczucia

bezpieczenstwa mieszkaricow oraz rozwojowi przedsiebiorczosci.

4.2.2. System komunikacji.
Uktad komunikacyjny gminy Budziszewice tworza.:
•

droga wojewodzka nr 715 Ujazd - Koluszki - Brzeziny.
Duze nat^zenie ruchu sprawia, iz droga ta role, sw$ spetnia w stopniu jedynie dostatecznym.
Nieodzowna

jest nowa

nawierzchnia,

wybudowanie

chodnika

w kierunku

stacji

benzynowej, rozwiqzanie kwestii ruchu na skrzyzowaniu w centrum Budziszewic poprzez
poszerzenie drogi na tym odcinku i rozwia^zanie organizacji ruchu poprzez np. zainstalowanie
sygnalizacji swietlnej. Wqska droga przy jednoczesnie duzym ruchu na tej drodze sprzyja
tworzeniu korkow w okolicy skrzyzowania, koniecznosci cofania samochodow jadqcych
od Koluszek dla zapewnienia miejsca skre,caja.cym w kierunku Koluszek samochodom
ciQzarowym . Ale bywa i tak, iz jada.cy od strony Koluszek w ogole nie zauwazajq znaku STOP
mimo wtasciwego oznakowania pionowego i poziomego , i wymuszajq
ttumacza^c iz wqskie drogi sprawiaja. skrzyzowanie mato widocznym
z pierwszehstwem przejazdu .

pierwszeristwo

i ztudzenie jazdy droga,

To elementy bardzo myla.ce kierowcow , za ich przyczynq

oznakowanie zauwazane jest w ostatniej chwili bqdz za pozno.

•

drogi powiatowe:

- Budziszewice - Wqgrzynowice Modrzewie nr2920E (przebiega przez wsie: Budziszewice-ul.J.Ch.Paska,
W^grzynowice i W^grzynowice Modrzewie, z droga, bezposrednio tqcza, sie. drogi gminne wsi Budziszewice,
Teodorow, Nowy Jozefow, Helenow, Zalesie, W^grzynowice i We,grzynowice Modrzewie).
Nawierzchnia asfaltowa, chodnik w Budziszewicach (odcinek ok. 1300 km)
i w We.grzynowicach (odcinek ok. 450 m ). Droga wymaga przebudowy wraz z przebudowa,
w Budziszewicach znacznej CZQSCJ

istniej^cego chodnika i budowq

kolejnego i jednoczesnie

ostatniego odcinka chodnika przy ul.J.Ch.Paska, oraz budowq kolejnego odcinka w Wegrzynowicach.
- Budziszewice - Rqkawiec nr 4300E (przebiega przez wies Mierzno, z droga, bezposrednio tqcza. sie. drogi
gminne wsi Jozefow Stary, Mierzno i Nowe Mierzno )
Nawierzchnia asfaltowa, chodnik przez calq wies Mierzno. Stan nawierzchni jezdni wymaga
przebudowy drogi we wsi Mierzno.
-Lubochnia —Zelechlinek nr 1303E (przebiega przez wies Nowy Re,kawiec i Re,kawiec, z droga,
bezposrednio ta,cza. sie^ drogi gminne wsi Agnopol, Nowy Re,kawiec, R^kawiec).
Nawierzchnia asfaltowa, brak chodnika. Wymaga budowy chodnika we wsi Re,kawiec.
- Wqgrzynowice - Stanistawow nr4301E (jest to droga tqczqca drogi powiatowe nr 2920E i 1303E).
Nawierzchnia asfaltowa na odcinku potozonym w granicach gminy Budziszewice (ok.170m) w stanie
dobrym.
Drogi powiatowe stanowia. potqczenie miejscowosci gminy z Budziszewicami - siedziba,
gminy oraz Tomaszowem Mazowieckim-siedziba, powiatu.
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•

drogi gminne:

Tabela nr 2. Wykaz gtownych drag - kategoria drag gminnych i pozostate lokalne w gminie Budziszewice
Lp.

Nazwa drogi

Nr drogi

1.

Budziszewice ul.Letniskowa

116051E

Otugosc
w mb/nawierzchnia
1300, asfalt

2.

Budziszewice ul.Lesna

-

1245 asfalt

3.

Budziszewice, ul.Osiedlowa

116052E

1000 asfalt

4.

Antolin-Adamow

-

1125 asfalt

5.

Droga przez Adamow

-

800 asfalt

6.

Budziszewice ul.Kolejowa

116053E

260 asfalt

7.

Budziszewice, ul.Graniczna gr.gm.Ujazd-(st.kol.Wykno)

8.

Budziszewice, ul.Cmentarna

116054E

1225 asfalt, ttuczen

9.

Jozefow Stary

116055E

1600 asfalt

10.

Teodorow

-

1195 asfalt

11.

Nowy Jozefow

116056E

500 asfalt

12.

Jozefow Stary-Adamow

116057E

1000 asfalt

13.

Zalesie

116058E

1300 asfalt

14.

Agnopol

116059E

1500 asfalt

15.

Nowy R^kawiec

116060E

1470 asfalt

16.

W^grzynowice Modrzewie gr.gm.Zelechlinek-(Zelechlinek)

116061E

1350 asfalt

17.

Wejjrzynowice Modrzewie
(Wilanow)

18.

116062E

1800 asfalt

19.

Nepomucenow-Kolonia
R^kawiec
Nowe Mierzno

116063E

500 asfalt

19.

Wejjrzynowice-Wyskitna

116064E

1350 asfalt

20.

W^grzynowice - do szkoty

116065E

1310 asfalt

21.

Helenow

-

800 ttuczen

22.

Budziszewice,ul.Brzeziriska

-

80 asfalt

1050 ttuczeri

850 asfalt
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23.

Budziszewice, ul Spacerowa

-

80 gruntowa

24.

Budziszewice,ul.Szkolna

-

100 asfalt i kostka

25.

Budziszewice,ul.Bartosz6wka

-

425 ttuczen

26.

Budziszewice, ul.Sadowa

27.

Teodorow-ul. Bartoszowka w
Budziszewicach

750m, na odcinku 200m
kostka, pozostaty odcinek
nawierzchnia gruntowa
1100, asfalt i ttuczen

Drogi wymienione w tabeli Iqczq poszczegolne miejscowosci w gminie, stuzq potqczeniu
z miejscowosciami spoza gminy, sq rowniez drogami dojazdowymi do pol, lasow, wi^kszosc t^czy
SJQ z drogami wyzszej kategorii, a niektore z nich bezposrednio z obiektami uzytecznosci publicznej.
Maj^c na celu ciqgty rozwoj spoteczno-ekonomiczny gminy Budziszewice, sukcesywnie,
na miarQ mozliwosci finansowych, a przede wszystkim mozliwosci pozyskania srodkow ze zrodet
zewn^trznych, podejmowane sq remonty, modernizacje , budowy drog. W 2004 roku ze srodkow
unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Gmina
wybudowata 2,2 km drog.

Gmina pozyskuje takze dofinansowania z Wojewodzkiego Funduszu

Ochrony Gruntow Rolnych na remonty drog lokalnych.
Drogi lokalne pelniq

istotnq rol^ w systemic komunikacji

z punktu widzenia

mozliwosci dojazdu do pracy, szkot jak rowniez dostepu do ustug publicznych jak kultura,
edukacja, opieka zdrowotna. Takze

z punktu widzenia

podejmowania i prowadzenia

na terenie gminy dziatalnosci gospodarczej. Inwestycje w poprawe stanu drog wzmocnia,
obszar gminy

pod wzgledem szansy na powstawanie

pracy, szansy na

wzrost budownictwa jednorodzinnego i rekreacyjnego. Sprzyjac

spotecznej oraz gospodarczej integracji,
uczestnikow

ruchu

modernizowanych

nowych zaktadow i nowych miejsc

drogowego.

rozwojowi oraz zwiekszeniu

Poprawiq

standard

korzystania

z

beda,

bezpieczenstwa
budowanych

lub

drog, co przetozy sie na poprawe jakosci i funkcjonalnosci drog

w gminie.
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4.2.3. Obiekty i tereny.
Gmina dysponuje obiektami i terenami o charakterze uzytecznosci publicznej.
W Budziszewicach - w centrum miejscowosci przy skrzyzowaniu drog wojewodzkiej
i powiatowej jest park wraz z uktadem wodnym, zrewitalizowany w 2013 roku.

Fragment parku w Budziszewicach

W terenie szkolnym znajduja. sie, wybudowane w 2009 roku ogolnodost^pny plac zbaw i miasteczko
ruchu drogowego , oraz boisko szkolne wybudowane w 2010 roku.

Fragment placu zabaw w Budziszewicach
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Fragment miasteczka ruchu drogowego w Budziszewicach

W centrum Budziszewic etapami

urza,dzany jest takze Budziszewicki Ryneczek . Jest to teren przy

Urze_dzie Gminy. Powierzchnie, 3051

m2

utwardzono

kostka, z wyodre_bnieniem charakteru

przestrzeni,

tj. place wielofu^kcyjny, wypoczynkowy, rekreacyjno-wypoczynkowy

wyposazono

w oswietlenie najazdowe. W 2014/2015 wybudowano budynek

ustugowy. Na cz^sci placu nasadzono zieleh

i gospodarczy,
administracyjno-

ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Urzqdzany Budziszewicki Ryneczek
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Budynek administracyjno ustugowy wybudowany no placu urzqdzanego Budziszewickiego Ryneczku

W Budziszewicach wyroznia si^ tereny pefni^ce funkcje sciezek rowerowych i pieszych.
Wymienic nalezy tutaj drogi usytuowane wzdtuz brzegu lasu i takze ulice Lesnq, Osiedlowq,
Bartoszbwke i Letniskowa, wykorzystywane na przejazdzki rowerowe. Stad mieszkancy
pragnq usankcjonowac ich charakter poprzez wybudowanie sciezki rowerowej i szlaku
pieszych w obszarach tych drog. Mieszkancy b^da mogli wowczas wygodniej
i bezkolizyjnie urzadzac wyprawy piesze i rowerowe. Miejscowosc stanie sie bardziej
atrakcyjna rowniez dla turystow. Stanowitaby czesc szlaku rowerowo-pieszego w gminie.

W WQgrzynowicach przy budynku swietlicy wiejskiej urzqdzono w 2013 roku boisko
sportowe (srodki UE w ramach LEADER). Natomiast w 2014/2015 roku zagospodarowano
zaniedbany zbiornik wodny poprzez renowacj^ trzech stawow, wybudowanie ci$gow pieszych, placu
wypoczynkowego z ptyt tarasowych, wyposazenie w matg architektur^(srodki UE w ramach
PROW)

17

Fragment boiska sportowego z urzqdzonq zieleniq przy swietlicy w Wegrzynowicach

Fragment zagospodarowanego zbiornika wodnego w Wegrzynowicach

Zagospodarowania
miejscowosci

i

urz£{dzenia

wymaga

rowniez

teren

potozony

przy skrzyzowaniu drog powiatowych i drogi gminnej.

w

centrum

Obecnie

teren

nieatrakcyjny, jego potozenie sprawia, iz mocno wpisuje si^ w przestrzeh catego obszaru.
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W Mierznie przy Domu Ludowym jest

boisko wielofunkcyjne, plac wypoczynkowy z grillem

(wybudowane w 2009r. ze srodkow UE w ramach PROW).

Boisko wielofunkcyjne przy Domu Ludowym w Mierznie

Plac wypoczynkowy w grillem przy Domu Ludowym w Mierznie
Od 2014 roku funkcjonuje plac zabaw

z wykorzystaniem energii odnawialnej ( wybudowany

ze srodkow UE w ramach LEADER).

Potozenie tego terenu jest bardzo korzystne z punktu widzenia rekreacji

i takze

turystyki. Tuz obok bowiem biegnie droga lesna ta.cza.ca wies Mierzno z gminnym boiskiem
sportowym w Jozefowie Starym (oddalone ok.600 m). Droga ta pretenduje do
przystosowania na sciezke rowerowa. i dla pieszych, obecnie wszak niejako w sposob
naturalny funkcje te petni. Stanowitaby ona atrakcyjna. czesc oczekiwanego przez
mieszkancow oraz osoby przyjezdzaja.ce goscinnie, szlaku rowerowo-pieszego w gminie.
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W R^kawcu - otoczenie Punktu Przedszkolnego to przestrzen o charakterze rekreacyjnosportowym. 83 tarn boisko wielofunkcyjne, lodowisko (urz^dzone w 2014 roku ze srodkow UE
w ramach PROW) strefa reprezentacyjna (urzqdzona w 2013 roku ze srodkow UE w ramach
LEADER). Catosc wyposazona w elementy matej architektury i lampy solarne.

Fragment strefy reprezentacyjnej w Re_kawcu
Dopetnieniem powstatego w Rekawcu centrum wsi bedzie termomodemizacja budynku
OSP wraz z urzqdzeniem jego otoczenia, znajduj^cego sie

w bezposrednim sasiedztwie

terenu przedszkolnego.

Podejmowane

w

ostatnich

kilkunastu

latach

inwestycje w przestrzen

publiczna gminy uczynity j£| przyjazn^ i atrakcyjnq dla mieszkaticbw i turystow.
Zagospodarowane
podnosz£|cymi
i tereny

tereny
ich

i

obiekty

standard

jak

wespot
rowniez

jeszcze niezagospodarowane

Sq elementami

istniej^cej

z

inwestycjami

pozwolq

przestrzeni , a

kolejnymi
atrakcyjnosc

inwestycjami
w

obiekty

te podniesc .

inwestycja w nie jedna. z zasad

ksztattowania polityki przestrzennej gminy.

20

4.3.

Infrastruktura spoteczna.

4.3.1. Kultura
Na przestrzeni minionych 10 lat podj^to szereg dziatari stwarzaja_cych warunki
do organizowania przedsi^wzi^c kulturalnych i udziatu spotecznosci gminnej w takich
wydarzeniach.
...
W gminie
funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. Poza wypozyczalni$ ksiqzek
jest ona miejscem odbywania organizowanych przez nia. wydarzeri ( np. wernisaze prezentuja.ce
obrazy autorstwa malarzy tomaszowskiego stowarzyszenia o powiatowym zasie.gu, jak rowniez
autorstwa mtodziezy budziszewickiej, dzieh bibliotekarza, spotkanie z autorem ksia^zek, choinka)
jak rowniez organizowanych przez miejscowa. szkote, (Dzieri Matki, przedstawienia tematyczne).
W Bibliotece funkcjonuje rowniez
mini pracownia komputerowa z doste_pem do internetu
stuza.ca wszystkim mieszkaricom. W Bibliotece odbywaja, swoje zbiorki harcerze.
Dziatalnosci kulturalnej stuz§
takze Dom Ludowy
w Mierznie
i Swietlica
w W^grzynowicach wraz z urzqdzona, do dyspozycji mieszkaricow pracowni^ komputerowq
Orange.

Pracownia Orange w swietlicy wiejskiej w Wqgrzynowicach

Na rzecz wspierania^rozwoju kultury, edukacji, kultywowania tradycji narodowych
i regionalnych, aktywnosci spotecznej i zrownowazonego rozwoju gospodarczego podejmujq
rozne przedsi^wzi^cia dziatajqce na terenie gminy organizacje pozarzqdowe, do ktorych nalez^:
Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych SZYK w Budziszewicach, Koto Gospodyri Wiejskich
Mierznianki, Koto Gospodyri Wiejskich w Re.kawcu i Koto Gospodyri Wiejskich
w W^grzynowicach, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Budziszewice, Ochotnicze Straze Pozarne
w Budziszewicach i R^kawcu, Ludowy Zespot Sportowy, Fundacja Ex Litteris
Libertas
w W^grzynowicach.
W roku 2014 powstata i funkcjonuje gminna orkiestra d^ta.
Stworzenie wymienionej wyzej bazy lokalowej (przy udziale srodkow
przebudowano pomieszczenia Biblioteki, wyremontowano budynki po bytych szkotach

unijnych PROW)
z przeznaczeniem
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na swietlicQ i dom ludowy)

jak rowniez powstanie i dziatalnosc wymienionych organizacji

pozarza^dowych (z wyja_tkiem OSP i LZS) miato miejsce w latach 2005-2015.
Mirno

tych

przedsi^wzi^c,

infrastruktura

kulturalna w

gminie

wymaga

dalszego inwestowania, poziom obecnie swiadczonych podstawowych ustug
kulturalnych na rzecz mieszkancow

wymaga ulepszania i rozwijania.

Dzieki

temu jakosc zycia mieszkancow si$ poprawi.

4.3.2. Oswiata
Na terenie gminy funkcjonuje Zespot Szkot
organizacyjnq

wchodzq

Publiczne

Gimnazjum

w

w Budziszewicach. W jego struktur^
Budziszewicach

i

Szkota

Podstawowa

w Budziszewicach, od 2008 roku Punkt Przedszkolny w R^kawcu. Budynek szkoty istnieje 20 lat. Stan
dobry. Niezbe,dne remonty /wykonywane sq na biez^co. Sukcesywnie, w miar^ mozliwosci
finansowych, podejmowane sq remonty podnoszqce standard budynku jak rowniez doposazane
s^ sale dydaktyczne, na przyktad w 2015 roku doposazono oddziat przedszkolny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitat Ludzki.

Oddziat Przedszkolny w Zespole Szkot w Budziszewicach-po doposazeniu

Przed budynkiem teren zieleni urzqdzony ze srodkow WFOSiGW,

odnawiany

w ramach realizowanych przez szkot^ programow edukacyjnych. Takze plac zabaw
ruchu drogowego

wykorzystywane

i powie,kszany
i miasteczko

do zapoznawania uczniow w praktyce z zasadami ruchu

drogowego.
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Fragment urzqdzonej zieleni w otoczeniu Zespotu Szkof w Budziszewicach

Dzieci zamieszkate w wiejskiej gminie Budziszewice, majq jednak wciaz ograniczony
dostep do ustug w zakresie edukacji. Dlatego tez niezbedne jest podejmowanie dalszych
przedsiewziec zapewniajqcych wyrownywanie szans naszych dzieci wiejskich w stosunku
do szans dzieci zamieszkatych w miastach. Przedsiewziec poprawiajacych warunki nauki
poprzez realizacje inwestycji w obiekt szkoty, przedszkola , w tym wyposazenie sal
lekcyjnych
w pomoce naukowe. Takze przedsiewziec
siuzacych rozwijaniu
indywidualnego podejscia do ucznia, podnoszeniu kompetencji kadry nauczycielskiej,
podnoszeniu u uczniow kompetencji kluczowych, wtasciwych postaw i umiejetnosci
niezbednych do wyboru kierunku dalszej nauki i na rynku pracy.

4.3.3. Ochrona zdrowia
Mieszkahcy gminy majg
swiadczona, opieke. lekarza rodzinnego, pediatry, kardiologa
i stomatologa. Z ustug specjalistow korzystaja, w poradniach specjalistycznych gtownie przy
Tomaszowskim Centrum Zdrowia lub w prywatnych gabinetach.
Nieruchomosc, na ktorej miesci sie. budynek Przychodni Rodzinnej jest wtasnosciq gminy
od 2004r. Od tego czasu podwyzszono standard ustug swiadczonych na rzecz pacjentow poprzez
termomodernizacje, budynku z wymian^ okien i drzwi, przy udziale srodkow Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi. Zmodernizowano rowniez wewnqtrz
budynku pomieszczenia i toalety, takze schody zewn^trzne z jednoczesnym dostosowaniem
do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz wybudowano parking.
Przedmiotowa nieruchomosc jest jedynq w gminie wykorzystywana na organizacje
i swiadczenie ustug lekarskich , stqd funkcja jakq petni
nadaje temu obszarowi
szczegolnego znaczenia dla* zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkaiicow i zarazem
sprzyja nawiqzywaniu kontaktbw spotecznych. Umocnienie jej
zatem poprzez
przedsiewziecia w urzadzenie terenu, z pewnoscia podniesie standard ustug zdrowotnych,
jak rowniez podniesie atrakcyjnosc wsi, gminy. Tym samym poprawi jakosc zycia
mieszkahcow.
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4.3.4. Sport
Przy Zespole Szkot w Budziszewicach jest sala gimnastyczna i boisko sportowe wielofunkcyjne.
Boiska

wielofunkcyjne

sq

rowniez

w

W^grzynowicach,

W miejscowosci Jozefow Stary funkcjonuje boisko do pitki noznej
budynkiem socjalnym (ze srodkow UE).
mieszkahcow.
formami

Mierznie

i

R^kawcu.

z wybudowanym w 2005 roku

Przedsie.wzie.cia te byty wyjsciem naprzeciw oczekiwaniom

Rosna.ce jednak zainteresowanie czynnym spe,dzaniem wolnego czasu i roznorakimi

sportu nakresla koniecznosc da.zenia do dostosowania

infrastruktury do

potrzeb

mieszkahcow. Odbe.dzie to poprzez doposazenie i modernizacje. istniejqcego zaplecza sportowego jak
rowniez urza.dzanie kolejnych miejsc o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Inwestycje w infrastruktury sportowa

zwi^kszq dost^pnosc do

aktywnego stylu zycia

mieszkaricow i poprawi^ jakosc warunkow zycia w gminie.

5.

Kapitat spoteczny i ludzki.
Mieszkaricy Gminy to ludzie gtownie w srednim wieku. Znaczna. grupe. stanowia. ludzie mtodzi.

Ostatnie lata charakteryzuje

tendencja

osiedlania sie. w gminie

mtodych rodzin.

Generalnie ,

mieszkahcy charakteryzuja. si$ duzq aktywnosciq spolecznq, zaangazowani w zycie swoich wsi i gminy,
ch^tnie uczestniczq w przedsi^wzi^ciach spotecznych i kulturalnych. Podkreslenia wymaga coraz
bardziej zauwazalna aktywnosc i utozsamianie SJQ z miejscem zamieszkania tutejszej mtodziezy.
Zdolnosc do integracji, pomystow i ich realizacji przejawia sie, chociazby w utworzeniu i dziatalnosci
druzyny harcerskiej, czy tez

druzyny pilkarskiej.

Mtodziez aktywnie dziata rowniez w Klubie

Sportowym Zjednoczeni.
Wyrazem aktywnosci spotecznej 53
stowarzyszenia

kobiet,

kota

gospodyri

powstate na przestrzeni ostatnich
wiejskich

,

stowarzyszenie

dziewie.ciu

gminy

lat

Budziszewice.

W kultywowanie tradycji, zwlaszcza obrz^dow koscielnych wktad swoj wnosz^ rowniez ochotnicze
straze pozarne. Organizacje te,

nie nastawione

na zysk wtasny, dziataj^

na rzecz spotecznosci

zaspokajajqc ich potrzeby, a tym samym przyczyniajq SJQ do budowania silnego spoteczehstwa
Zrodtem majqcej miejsce intensyfikacji wspolnego dziatania jest silna potrzeba przyspieszenia
rozwoju gminy i poprawy warunkow zycia mieszkahcow, zmniejszenia dysproporcji

w dost^pie

do podstawowych ustug publicznych w stosunku do mieszkahcow miast. Dlatego tez zaangazowanie
w ramach miejscowosci i gminy mieszkahcy przenoszq na wspotprace. o zasie.gu ponad gminnym.
Efektem tego jest cztonkostwo kilku mieszkahcow gminy w organach Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Dziatania ,,BUD-UJ Razem" powstatego kilka lat temu w wyniku porozumienia mie.dzygminnego gminy
Budziszewice i gminy Ujazd, ktorego celem jest dziatanie na rzecz zrownowazonego rozwoju
obszarow wiejskich.
Kilku mieszkahcow
jest
przedstawicielami
gminy Budziszewice
w Stowarzyszeniu gmin regionu potudniowo-zachodniego

Mazowsza z siedziba, w Ujezdzie,

prowadzqcego dziatalnosc wspomagajqc^ rozwoj wspolnot i spotecznosci lokalnych w obszarach:
dziatalnosc mie.dzynarodowa, wspolnoty lokalne, aktywnosc spoteczna.

24

Otwartosc

na wyzwania

,

pomystowosc

mtodziezy

i

mtodych

mieszkahcow

oraz doswiadczenie i zaangazowanie starszych to duzy potencjat rozwojowy gminy.
Silne spoteczehstwo wptywa na gospodarke i na jakosc zycia. Nieodzowne 53 zatem
przedsiewziecia

stuzace

obywatelskiego poprzez

aktywizacji

spoteczehstwa,

ksztattowania

spoteczehstwa

wspieranie

szkoleh, programow edukacyjnych

promuj^cych

postawy prospoteczne, proobywatelskie i proekologiczne m.in. w szkole,
aktywnosci

mtodych i starszych, upowszechnianie

i rozwoj sposobow

obywatelskiej w funkcjonowanie gminy. Usprawnienie komunikacji
gminy-spoteczeristwo , w szczegolnosci
z pewnoscia postuzy

wspieranie
partycypacji

w relacji wtadze

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

biezqcemu przeptywowi

informacji , wykorzystaniu

pomystow

mieszkahcow, umocnieniu utozsamiania sie mieszkahcow z podejmowanymi przez wtadze
gminy przedsiewzieciami, utozsamiania sie z gminq Budziszewice, integracji spotecznej.
Aktywizacji spoteczehstwa posluzq rowniez inwestycje podejmowane

we wszystkich

obszarach rozwoju nakreslonych w niniejszym Planie.

6. Gospodarka i rolnictwo.
6.1. Dziatalnosc gospodarcza.
W

gminie

Budziszewice dziatalnosc

gospodarcza^

prowadza,
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podmioty.

Na przestrzeni ostatnich osmiu lat liczba podmiotow gospodarczych wzrosla o 112.
Tabela 3. Zestawienie wpisow, zmian i wykreslen w ewidencji dziatalnosci gospodarczej w latach 2014-marzec 2016.

Wpisy
Zmiany
Wykreslenia
Liczba wpisow 9 i 8

2014

2015

l-lll 2016

9
35
9

8
36
5

6
5
3

rocznie i 6 w I kwartale 2016 roku

informujq o niewielkim ruchu

pod wzgle.dem podejmowania nowych dziatalnosci, niemniej w matej
gminie Budziszewice
pozytywnie swiadczq o tendencjach w tym obszarze. Kazda bowiem proba podje_cia dziatalnosci
jest dobrq oznaka. w kontekscie nie poddawania sie. wykluczeniu, dqzeniu do celu.
Korzystnym zjawiskiem sq tez zmiany dokonywane w przedmiocie prowadzonej dziatalnosci ,
a zwtaszcza jego rozszerzanie, przeprofilowanie.
dowodz$, iz

Podejmuj^cy takie wyzwania

niejednokrotnie

optacalnosc i rozwoj firm nie sq uwarunkowane jedynie liczebnosciq mieszkahcow

i potrzebami lokalnego rynku,
lecz potrzebami rynku regionalnego, krajowego i takze
mi^dzynarodowego.
Niekorzystnie o stanie przedsie_biorczosci swiadczq wykreslenia.
Wsrod przedsi^biorcow
podkreslana jest potrzeba ksztattowania struktur przestrzennych
podnoszqcych atrakcyjnosc i sprawiajqcych gmin^ terenem konkurencyjnym dla inwestorow,
takze potrzeba zapewnienia korzystniejszych warunkow dla podejmowania i prowadzenia w gminie
dziatalnosci gospodarczej.
Bardzo
istotnq dla rozwoju przedsie.biorczosci
jest potrzeba
dziatah
edukacyjnych
mieszkahcow, rozszerzajqcych horyzonty mozliwosci , uwarunkowah , organizacji i radzenia sobie
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w biznesie , dziatah pobudzaja_cych
dziatalnosci gospodarczej .

swiadomosc mieszkaricow i inspirujqcych

do podejmowania

Takze potrzeba ksztattowania postaw przedsie,biorczych juz wsrod

najmtodszych , co w istocie ma juz miejsce dzie.ki podejmowaniu i realizacji przez Zespot Szkot
juz po raz drugi projektu w ramach programu ,,Na wtasne konto „ . Celem projektu jest poszerzenie
wiedzy ekonomicznej, ksztattowanie postaw przedsie.biorczych i umieje.tnosci planowania wtasnej
sciezki zawodowej wsrod uczniow gimnazjum z terenow gmin wiejskich.
Podejmowanie
z

punktu

Osictgnie

przedsiewziec wychodzacych naprzeciw potrzebom

widzenia
sie

i spotecznej,

to

rozwoju

poprzez

organizacje

przedsiebiorczosci

inwestycje

poprawe

dla przedsiebiorcow

motywacje mieszkahcow do udziatu
edukacyjnych

w

i

stanu

efekcie

jest konieczne
rozwoju

infrastruktury

gminy.

technicznej

i pozostatych mieszkahcow szkoleh ,

w szkoleniach,

mtodziezy szkolnej ,dziatania

w

stuzqce

kontynuacje realizacji programow
nawi^zaniu wspotpracy

z innymi

panstwami w celu znalezienia rynku zbytu, wymiany doswiadczeh i dobrych praktyk.

6.2. Rolnictwo.
W gminie Budziszewice gospodarcze wykorzystanie

zasobow oparte jest na dziatalnosci

rolniczej, prowadzonej w gospodarstwach indywidualnych.

Fragment Gminy Budziszewice -przestrzeh rolnicza

Wyroznia sie, gospodarstwa duze o powierzchni 10-30 ha oraz pojedyncze o pow.ok.80 ha.
Ich wtasciciele prowadzq nowoczesne formy gospodarowania wysokiej klasy sprze_tem rolniczym,
pozyskuja. srodki finansowe na modernizacje. gospodarstw z funduszy Unii Europejskiej. Wcia.z jednak
wielu rolnikow nie posiada petnej wiedzy o mozliwych zrodtach dofinansowania i jego zakresie.
Dominuja. gospodarstwa o powierzchni od 2 do 5 ha. Ich wielkosc przesqdza

o tym, iz rolnicy

nie sa. one w stanie prowadtic produkcji specjalistycznej na wi^ksza. skale., ani tez stosowac
nowoczesnej technologii. Nie zapewniaja, takze wystarczaja.cych dochodow. Totez niektorzy
wtasciciele drobnych gospodarstw zainteresowani
sa_ powi^kszaniem areatow i wprowadzaniem
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w swych gospodarstwach nowoczesnych form gospodarowania, inni natomiast znajduj$ zatrudnienie
poza wtasnym gospodarstwem rolnym jako ze nie przynoszq one wystarczajqcych dochodow.
Produkcja rolnicza to gtownie zboza i rzepak, sporadycznie ziemniaki. Maleje liczba gospodarstw
hodujqcych trzode. chlewnq,
tylko kilka gospodarstw opartych jest na produkcji mleka.
Drogie nawozy i srodki ochrony roslin sprawiajq, iz koszty prowadzenia gospodarstw rolnych
sq wysokie. W ostatnich latach, na spadek produkcji i optacalnosci prowadzenia dziatalnosci rolniczej
maja. mate opady, takze niszczenie upraw przez zwierzyne. lesnq.
Walorem gminy jest potozenie wsrod otaczajqcego jej obszar lasu, czyste powietrze.
Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia mozliwosci rozwoju agroturystyki. Wtasciciele drobnych
gospodarstw mimo pozytywnego nastawienia do tej formy turystyki nie wykazywali dotychczas
wi^kszego zaangazowania w tworzenie gospodarstw agroturystycznych i ptynqcych z tego tytutu
dochodow. Na terenie gminy nie wyste.puja. zarejestrowane gospodarstwa prowadzqce dziatalnosc
agroturystycznq. Jako bariere^ w podjQciu takiej dziatalnosci osoby nia^ zainteresowane wskazywaty
do niedawna na znikoma^ wiedz^ w zakresie prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.
Obecnie dla zaznajomionych z zasadami i warunkami prowadzenia takich gospodarstw, barierq 53,
w ich odczuciu, wciqz trudnodost^pne srodki finansowe.
Czystosc srodowiska naturalnego przemawia takze za rozwojem rolnictwa ekologicznego .
Za celowosci$ zaangazowania rolnikow w ekologicznq produkcj^ przemawia rowniez ci^gty wzrost
zainteresowania ludnosci zdrowq zywnosciq.
Produkty
wytworzone
w
gospodarstwach rolnicy
sprzedaj$
w osciennych gminach. W gminie Budziszewice nie ma targowiska.

na

targowiskach

W obszarze tym nieodzowna jest pelniejsza informacja o mozliwych , dostepnych
zrodtach dofinansowania dziatalnosci rolniczej, jak

rowniez

dziatalnosci pozarolniczej

powiqzanej posrednio z rolnictwem bqdz jego otoczeniem. Takze wspieranie
rolnikow

m.in. w

przedmiocie

mozliwosci prowadzenia

edukacji

roznych form gospodarstw,

mozliwosci ukierunkowania na produkcje masow^ i produkty wysokiej jakosci, zwiekszenia
konkurencyjnosci

i modernizacji

informacji o szkoleniach,

rolnictwa,

w szczegolnosci

poprzez propagowanie

pomoc w organizacji profesjonalnego doradztwa ze strony

instytucji do tego utworzonych.
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V.

MOZLIWOSCI I OGRANICZENIA ROZWOJU
GMINY

Poprzez

analize. SWOT postarano SJQ przeanalizowac mocne i stabe strony

catego obszaru

gminy Budziszewice oraz jej szanse i zagrozenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na okreslenie
obecnej sytuacji gminy oraz wizji przyszlosci i jej mieszkahcow.

Silne strony
- polozenie gminy w wojewodztwie nakierowanym na ksztaltowanie regionu nowoczesnego
i atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego dla mieszkahcow
- czyste otoczenie i srodowisko naturalne (obszar gminy praktycznie z trzech stron otoczony
jest lasami)
- brak obiektow uciqzliwych dla srodowiska
- wystQpowanie walorow turystyczno-historycznych
- istnienie Programu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami
-gminna oczyszczalnia sciekow, miejscowosc Budziszewicach skanalizowana w80%, kilkadziesiqt
nieruchomosci w innych miejscowosciach wyposazonych w przydomowe oczyszczalnie sciekow
- prawidtowo zorganizowany system gospodarowania odpadami
- korzystne polozenie komunikacyjne
- bliskosc miast
-gmina zwodoci$gowana
- nizsze niz w miastach ceny dziatek budowlanych , w tym na potrzeby srednich i matych firm
- tendencje przedsie.biorcow w kierunku rozszerzania dziatalnosci, przeprofilowania
- zintegrowane spoteczeristwo, aktywne i zaangazowane w zycie gminy, wspotpracujqce ze sob^
- silne poczucie utrzymania tradycji kulturowych
- relatywnie mlode spoleczeristwo wsi
- angazowanie SJQ mtodziezy w zycie wsi
- organizacje pozarzqdowe
- ch^c podnoszenia kwalifikacji przez mieszkancow
- boiska sportowe, place zabaw, urz^dzane centra miejscowosci, miejsca rekreacji
- wyremontowane swietlice wiejskie
- gotowosc mieszkancow do przyjmowania turystow
- wzrost zainteresowania rolnikow nowoczesnymi formami gospodarowania
- wzrost zainteresowania rolnikow korzystaniem z dost^pnych srodkow pomocowych Unii
Europejskiej
- wzrost zainteresowania mlodych ludzi podejmowaniem dziatalnosci gospodarczej
- tendencja pozostawania przez mlodych ludzi na wsi
- przedszkole na terenie gminy
- aktywnosc wladz gminy w zdobywaniu srodkow zewn^trznych na realizacjQ waznych przedsi^wzi^c
wgminie
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Siabe strony
- bardzo staby zasie,g telefonii komorkowej
- staby doste,p do Internetu
- niedostateczne wyposazenie drag w chodniki
- potrzeba modernizacji uktadu komunikacji kotowej
- mate zainteresowanie podmiotow gospodarczych pozyskiwaniem srodkow pomocowych z UE
- zbyt mata baza lokalowa zespotu szkot
- brak doswiadczenia w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych
- niewystarczajqca infrastruktura turystyczna, rekreacyjna
- niewystarczajqcy standard obiektow sportowych
-niewystarczaj^cy standard obiektow petniqcych funkcje kulturalne

Szanse
- doste.pnosc do srodkow pomocowych z Unii Europejskiej
- sprzyjajqca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarow wiejskich ze strony rzqdu
i wtadz wojewodztwa
- rozwoj gospodarki, przetworstwa i produkcji
- zainteresowanie mieszkancow miast spe,dzaniem wolnego czasu na terenie gminy Budziszewice
- rozwoj turystyki rowerowej, krajoznawczej
- zainteresowanie ludzi spoza gminy kupnem dziatek budowlanych i osiedlaniem SJQ w gminie
Budziszewice

Zagrozenia
- zbyt wysokie koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
- niska optacalnosc produkcji rolnej
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VI. Misja, cele, obszary rozwoju gtniny.
Misja Gminy Budziszewice do 2020 roku:
Dbanie o wysoka. jakosc warunkow zycia i wszechstronn^ aktywizacje, spotecznosci lokalnej.
Inwentaryzacja zasobow pozwolita ujqc stan rzeczywisty gminy ze wskazaniem stabych i mocnych
stron oraz szans i zagrozeri dla jej rozwoju , a takze umozliwita zidentyfikowanie gtownych obszarow
problemowych.
Ma to wyraz w nakresleniu celu strategicznego rozwoju gminy Budziszewice, obszarow jej rozwoju
wg przyjQtych priorytetow, celow szczegotowych umozliwiajqcych realizacje, celu strategicznego .

Cel strategiczny
Zapewnienie
warunkow dla zrownowazonego rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy
Budziszewice , z dost^pem do ustug lokalnych o wysokim standardzie i aktywnq spotecznosciq
lokalnq , z jednoczesnym zachowaniem rownowagi przyrodniczej.

Priorytet 1. - obszar : Infrastruktura drogowa
Cel operacyjny: Poprawa jakosci i funkcjonalnosci drog oraz komfortu mieszkancow
Dziatania do realizacji w tym obszarze, w szczegolnosci:
- budowa, modernizacja drog lokalnych
- budowa, modernizacja chodnikow
- modernizacja oswietlenia ulicznego na energooszcz^dne zrodta energii
- odwodnienia drog.

Priorytet 2. - obszar: Atrakcyjnosc inwestycyjna, przedsi^biorczosc
i warunki bytowe ludnosci.
Cel

operacyjny:

Podniesienie

atrakcyjnosci

inwestycyjnej,

wspieranie

i

rozwoj

przedsi^biorczosci oraz umocnienie funkcji bytowych ludnosci.
Dziatania do realizacji w tym obszarze, w szczegolnosci:
- inwestycje w infrastrukture, drogowa,, wodno-kanalizacyjna. i innq stuz^cq osiqgniQciu celu
- inwestycje w odnawialne zrodta energii i zrodta energooszcz^dne
- zapewnienie mieszkahcom dost^pu do nowoczesnych form przekazu informacji
- uzbrojenie terenow pod budownictwo mieszkaniowe
- tworzenie nowych terenow pod budownictwo mieszkaniowe, ustugi
-wspieranie przedsie.wzie.c na rzecz poprawy zasie.gu telefonii komorkowej
- tworzenie dogodnych warunkow i wsparcie dla nowopowstaj^cych przedsi^biorstw
- ksztattowanie wsrod mieszkancow postaw przedsie.biorczych
- aktywizacja osob bezrobotnych, chcqcych podjqc prac^ w nowym zawodzie lub dziatalnosc
gospodarcza
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- rozwoj instytucji otoczenia biznesu w szczegolnosci w oparciu o dziatalnosc Lokalnej Grupy Dziatania
- promowanie rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.

Priorytet 3. - obszar: Ustugi publiczne
Cel operacyjny: Poprawa dost^pnosci ushig publicznych w tym standardu uslug lokalnych
Dziatania do realizacji w tym obszarze, w szczegolnosci:
- poprawa standardu form sp^dzania wolnego czasu
- poprawa stanu infrastruktury zwiqzanej z ustugami publicznymi (budowa, rozbudowa,
modernizacja, remont)
- budowa, modernizacja drog lokalnych, chodnikow
- integracja lokalnej spotecznosci
- urzqdzanie sitowni zewne_trznych
- inwestycje w obiekty petni^ce funkcje kulturalne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne
- wspieranie rozwoju turystyki, kultury
- inwestycje w obiekty oswiatowe
- zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych warunkow nauczania
- poprawa infrastruktury stuzqcej realizacji zadah ochrony zdrowia
- szersze korzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w ustugach administracyjnych
i edukacyjnych
- dbatosc o srodowisko.

Priorytet 4. - obszar: Przestrzeh publiczna i srodowisko naturalne.

Cel operacyjny: Ksztaltowanie przestrzeni publicznej i ochrona srodowiska przyrodniczego.
Dziatania do realizacji wtym obszarze, w szczegolnosci:
- urzqdzanie terenow zieleni
- urzqdzanie centrow wsi
- dbanie o tad przestrzenny i jego funkcjonalnosc dla wszystkich mieszkancow Gminy
- spojnq koncepcjQ rozwoju przestrzennego catego obszaru gminy
- inwestycje podnosza.ce atrakcyjnosc wsi dla mieszkancow, turystow i inwestorow
- inwestycje w tworzenie nowych obszarow ksztattujqcych przestrzen publicznq
- wykorzystywanie instalacji opartych o odnawialne zrodta energii,
- przedsiQwzie_cia energooszcz^dne
- przedsi^wziQcia w popraw^ stanu otaczajqcego srodowiska naturalnego
- przedsie.wzie.cia zapobiegaja.ce negatywnym skutkom zmian klimatycznych, pozarom
i innym zagrozeniom srodowisku naturalnemu
- poprawa zdrowotnosci mieszkancow
- wtasciwa gospodarka odpadami.
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VII.

Zadania inwestycyjne i inne przedsi^wzi^cia
planowane do realizacji na lata 2016-2022

Planowane do realizacji w latach 2016-2022 zadania
przedstawia

ponizsza

i radnymi Rady Gminy

tabela.

Sq

one

naste.pstwem

inwestycyjne i inne przedsie.wzie.cia,
konsultacji

z

mieszkaricami

gminy

z jednoczesnym uwzgle,dnieniem istniejqcych mozliwosci pozyskania na ich

realizacjQ srodkow finansowych ze zrodet zewnejrznych, a przede wszystkim srodkow unijnych
w ramach programowania na lata 2014-2020.
Tabela zadari i przedsie,wzie.c nie ma charakteru
w zaleznosci od potrzeb mieszkaricow i nadarzajqcych

ostatecznego,

moze bye

weryfikowana

sie. szans realizacji w ramach dost^pnych

programow akcesyjnych.
Tabela nr 4.

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Szacunkowa
wartosc
w tys.zt.

Zrodta finansowania
SVodki
wtasne z
budzetu
gminy

S>odki
UE

Inne zrodto

63,63%
PROW
63,63%
PROW

-

-

63,63%
PROW

-

Infrastruktura drogowa
l.
l.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Przebudowa drog na terenie
gminy Budziszewice ul.Osiedlowa
Przebudowa drogi
w miejscowosci Teodorow
Przebudowa drog na terenie
gminy BudziszewiceWe,grzynowice
Przebudowa drogi
w miejscowosci Zalesie
Przebudowa drogi
w miejscowosciach Nowy
R^kawiec - Nepomucenow
Przebudowa drogi Nowy
Re.kawiec - Mate Mierzno
Przebudowa drogi
w miejscowosci Budziszewice
- ul.Kolejowa
Przebudowa drogi
w miejscowosci Helenow
Przebudowa drogi
w miejscowosci Budziszewice
- ul.Sadowa
Przebudowa drogi
w miejscowosci Agnopol

2016/2017

330,00

36,37%

2016/2017

350,00

36,37%

330,00

36,37%

2016/2017
2016/2017

350,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2016/2017

250,00

40%

-

2016/2017

250,00

40%

-

60%
WFOGR
60%
WFOGR

2016/2017

100,00

36,37%

2017/2018

300,00

40,00%

63,63%
PROW
-

2017/2018

350,00

36,37%

2017/2018

100,00

36,37%

63,63%
PROW
63,63%
PROW

60%
WFOGR
-
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Przebudowa drogi
w miejscowosci Budziszewice
- ul.Graniczna
Przebudowa drogi
w miejscowosci Budziszewice
- ul.Letniskowa
Przebudowa drogi gminnej
We.grzynowiceWe.grzynowice Modrzewie
Przebudowa drogi
w miejscowosci
We.grzynowice Modrzewie
(Wilanow)
Przebudowa drogi
w miejscowosci Budziszewice
- ul. Cmentarna
Wymiana oswietlenia
ulicznego na oswietlenie
z wykorzystaniem nowych
technologii
Budowa chodnika
przy drodze powiatowej
w miejscowosci Re.kawiec

2017/2018

100,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2018/2019

300,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2017/2018

100,00

40%

-

2018/2019

200,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2018/2019

150,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2017/2018

150,00

15%

85%
RPO

-

2017/2018

200,00

50%

60%
WFOGR

50%
budzet
powiatu

Infrastruktura wodno-sciekowa
1.

2.

3.

Wykonanie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci
Budziszewice ul.Kolejowa,
Graniczna i Lesna oraz
w
miejscowosci Nowy Jozefow
Stworzenie kompleksowego
systemu gospodarki wodnej
poprzez wykonanie
nitki
wodociqgu Helenow-Zalesie
i
dodatkowej
studni
w miejscowosci Mierzno
Budowa przydomowych
oczyszczalni sciekow

2017/2018

l,5mln zt

26,37%

63,63%
PROW

2017/2018

0,5 mln zt

36,37%

63,63%
PROW

2018/2019

0,5 mln zt

36,37%

63,63%
PROW

10%
WFOS~iGW

Kultura, turystyka, sport i rekreacja, centra wsi
l.

2.

Rewitalizacja centrum
miejscowosci Budziszewice
- utworzenie
,,Budziszewickiego
Ryneczku" jako
wielofunkcyjnego centrum
miejscowosci etap II
Modernizacja kompteksu
sportowo-rekreacyjnego
w miejscowosci
Budziszewice poprzez

2016/2017

150,00

36,37%

63,63%
PROW

2016/2017

200,00

36,37%

63,63%
PROW
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

wykonanie nawierzchni
poliuretanowych na biezni
boiska sportowego i na
placu zabawa
Urzqdzenie sitowni
zewne.trznych
w miejscowosciach
Budziszewice,
W^grzynowice, Mierzno
i Re.kawiec
Wykonanie szlaku pieszorowerowego MierznoHelenow-TeodorowBudziszewice
ul.Letniskowa
Modernizacja boiska
sportowego w Jozefowie
Starym
Termomodernizacja
budynku OSP w Re.kawcu
i urzqdzenie otoczenia
Modernizacja Domu
Ludowego w Mierzniewykonanie c.o. i toalet
Adaptacja budynku
administracyjnoustugowego
w Budziszewicach
z przeznaczeniem
na dziatalnosc kulturalnospoteczna.
Urzqdzenie centrum
miejscowosci
w We.grzynowicach
Poprawa funkcjonalnosci
budynku OSP
w Budziszewicach
i urzqdzenie otoczenia
Stworzenie centrum gier
strategiczno-operacyjnych
w miejscowosci Nowy
Jozefow
Budowa kompleksu
rekreacyjnomieszkaniowego
z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet
energii z opcja. wod
geotermalnych w
miejscowosci Budziszewice

2016/2017

100,00

36,37%

63,63%
PROW

2017/2018

800,00

15%

85% RPO

2017/2018

200,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2017/2018

150,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2017/2018

150,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2017/2018

200,00

36,37%

63,63%
PROW

2017/2018

100,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2017/2018

100,00

36,37%

63,63%
PROW

-

2018/2019

300,00

15%

-

85% MON

2018/2022

10 mln

10%

-

90%
partnerstwo
publicznoprywatne
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Infrastruktura oswiatowa

i.

Budowa budynku Zespotu
Szkot w Budziszewicach
z wykorzystaniem
odnawialnych zrodet
energii

2016/2017

1,4 mln

40%

-

20% MEN
40%
NFOSlGW

Odnawialne zrodta energii
1.

Wykorzystanie
odnawialnych zrodet
energii w budynkach na
terenie gminy

2019/2019

1,0 mln

15%

85%RPO

-

100,00

25%

75%
RPO

-

Budownictwo mieszkaniowe
i.

Otwarcie nowych terenow
pod budownictwo
mieszkaniowe
w miejscowosci
Budziszewice ul.J.Ch.Paskaul.Osiedlowa

2019/2020
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VIII. Podsumowanie
Planowane do realizacji zadania i przedsiQwzie.cia sa, kontynuacjq podje.tych w latach
2004-2015 dziatah na rzecz rozwoju gminy. Owczesne potrzeby mieszkancow, stan zasobow zostaty
gte.boko zweryfikowane, co pozwolilo ustalic priorytety w obecnych uwarunkowaniach i tym samym
zapewnic skutecznosc tejze kontynuacji w kontekscie gwarancji zapewnienia warunkow dla
zrownowazonego rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy Budziszewice, z dost^pem do uslug
lokalnych o wysokim standardzie i aktywna, spofecznosciq, z jednoczesnym zachowaniem rownowagi
przyrodniczej.
W bezposrednim wdrozeniu Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego monitorowaniu wezmie udziat
Wojt Gminy wraz z merytorycznymi pracownikami podlegtego Urze,du Gminy.
Monitorowanie b^dzie polegalo na biezqcym analizowaniu stanu realizacji Planu, zgodnosci
z zatozeniami i priorytetami.
O podj^tych dziataniach i przebiegu realizacji Wojt Gminy b^dzie informowat Rade. Gminy
na sesjach.
O stanie realizacji planowanych zadari mieszkahcy b§dq informowani na biezqco
za posrednictwem strony internetowej gminy, poprzez co be^dq mi^c zapewnionq mozliwosc
monitorowania realizacji Planu.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice zostanie umieszczony na stronie internetowej
Urz^du Gminy i be.dzie dost^pny dla wszystkich zainteresowanych. W ten sposob zostanie poddany
ciqgtej konsultacji spotecznej.
W okresie jego funkcjonowania mieszkahcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia dziatajqce
na terenie gminy
be,dq mogli wnosic swoje propozycje, sugestie w celu dostosowania
do aktualnych potrzeb , weryfikacji celow i zadah inwestycyjnych w nim uje,tych.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice w miare, potrzeb be,dzie aktualizowany.

36

