
UCHWAŁA Nr XXIX/234/2014 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 22 sierpnia 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Baboszewo". 

Na podstawie art. 7 ust.!, art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Baboszewo uchwala, 

co następuje: 

§ l 

W "Planie Odnowy Miejscowości Baboszewo" stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr XXIX1138/20 l O z dnia 27 sierpnia 20 10 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy 

Miej scowośc i Baboszewo" wprowadza się zmianę w zakresie jak niżej: 

l) w pkt. 2 zdanie 4 otrzymuje brzmienie "W miejscowośc i Baboszewo zamieszkuje 2090 

osób (wg stanu na dzień 31.12.2013 roku) w 507 posesjach.", 

2) w pkt. 2 zdanie 7 otrzymuje brzmienie "Podziełone jest na 31 ulic : 19 Stycznia, Akacj owa, 

Alfreda Kubińskiego , Brzeska, Cicha, Glinojecka, Jana i Antoniego Brodeckich, Jaśminowa, 

Krzywa, Krótka, Leśna, Lipowa, Macieja Sarbiewskiego, Mazowiecka, Mikołaja 

Kopernika, Kwiatowa, mjr Jerzego Grobickiego, Młodzieżowa, Odrodzenia, Osiedlowa, 

Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Topol owa, Warszawska, Wiejska, 

Wrzosowa, Zacisze, Zielona.", 

3) pkt. 3 otrzymuje brzmienie "Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

Baboszewo .", 

4) w pkt. 3 w zdaniu 11 skreśla SIę treść "Komisariat Policji, Filie Banku Polskiej 

Spółdzielczości" , 

S) w pkt 3 zdanie 13 otrzymuje brzmienie "W Szkole Podstawowej uczy się 403 dzieci, 

w Gimnazjum 223 dzieci, funkcjonuje także Przedszkole Samorządowe dla 125 dzieci.", 

6) pkt. S otrzymuje brzmienie "Opis planowanych zadań wyznaczonych do rea lizacji w latach 

20 l 0- 2022.", 

7) w pkt. 5 zdanie 5 otrzymuje brzmienie "Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych 

i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w kolejności wynikającej z przyjętych 

priorytetów rozwoju miejscowości Baboszewo." 

8) w pkt. 5.1 dopisuje się treść : 



,,- ul. Słoneczna" , 


,,- ul. Akacjowa", 


,,- część ulicy Glinojeckiej", 


". ul. Jaśminowa", 


,,- ul. Kwiatowa", 


,,-ul. Spółdzielcza" , 


". ul. Wrzosowa", 

9) w pkt. 5.2 dopisuje się treść: 

". ul. Polna", 

,,- ul. Spółdzielcza", 


,,-ul. Akacjowa", 


". ul. Jaśminowa", 


". ul. Kwiatowa'\ 


,,-ul. Wrzosowa", 


,,-ul. Zacisze", 

10)w pkt. 5.2 zdanie 4, 5 i 6 otrzymuje brzmienie "Hannonogram realizacji: lata 2010 - 2022. 

Przybliżona wartość zadania 3.000.000 zł. Źródła finansowania: budżet Gminy Baboszewo, 

PRO W 2014 - 2020 lub inne Programy w ramach których zadanie kwalifikuje się do 

uzyskania pomocy finansowej .", 

II) w pkt. 5.4 zdanie 3, 4 i 5 otrzymuje brzmienie "Hannonogram realizacji: lata 2010 - 2022. 

Przybliżona wartość zadania 1.000.000 zł. Źródła finansowania: budżet Gminy Baboszewo, 

PROW 2007 - 2013 lub inne Programy w ramach których zadanie kwalifikuje się do 

uzyskania pomocy finansowej .", 

12)w pkt. 5.6 zdanie 3 otrzymuje brzmienie .,Hannonogram realizacji: lata 2010 - 2020.", 

13) w pkt. 5 dopisuje się treść: 

,,8. Budowa sieci wodociągowej , kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Akacjowej , 

Jaśminowej, Kwiatowej, części ulicy Zacisze i Topolowej. 

Cel: rozwój infrastruktury technicznej poprawi warunki życia mieszkańcom z obszarów 

wiejskich oraz korzystnie wpłynie na jakość lokalnego środowi ska . 

Przeznaczenie: infrastruktura techniczna ogólnodostępna. 

Harmonogram realizacji: lata 2015 - 2020. 

Przybliżona wartość zadania około 5.000.000. Źródła finan sowania: budżet Gminy 

Baboszewo, PROW 2014 - 2020, WFOŚiGW lub inne Programy w ramach których zadanie 

kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej ." 

,,9. Budowa fontanny oraz utworzenie siłowni zewnętrznej . 



·. 


Cel: poprawa estetyki miej scowości oraz oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców. 


Przeznaczenie: infrastruktura ogólnodostępna . 


Harmonogram rea li zacji: lata 2015 - 2016. 


Przybliżona wartość zadania około 200.000 Zródła finansowania: budżet Gminy 


Baboszewo, PROW 2014 - 2020." 


14) w pkt. 6 dopisuje się treść "Obszar o szczególnym znaczemu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych , ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne został zaznaczony na załączonej do 

"Planu Odnowy Miejscowośc i Baboszewo" mapie." 

§ 2 

W pozostałym zakresie uchwała nie ul ega zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójto wi Gminy Baboszewo. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 



                                                                                                       Załącznik 
                                                                                                       do Uchwały Nr XXIX/234/2014
                                                                                                       Rady Gminy Baboszewo
                                                                                                       z dnia 22 sierpnia 2014 roku

PLAN ODNOWY PLAN ODNOWY 

MIEJSCOWOŚCI BABOSZEWOMIEJSCOWOŚCI BABOSZEWO

Gmina BaboszewoGmina Baboszewo

Powiat Płoński

Województwo Mazowieckie

Baboszewo, sierpień 2014 r.
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1. Wstęp

Plan  Odnowy  miejscowości  Baboszewo  został  opracowany  na  podstawie 

Rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  14  lutego  2008  r. 

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 (Dz.U. Nr 38, poz. 220, z póź. zm.).

Celem opracowania  Planu  Odnowy Miejscowości  Baboszewo  jest  sformułowanie 

strategii rozwoju wsi, w skład której wchodzą:

 analiza zasobów miejscowości,

 analiza SWOT,

 wizja rozwoju wsi,

 arkusz planowania (priorytety rozwojowe, cele i projekty),

 obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,

 zarządzanie.

Sołectwo  musi  dysponować  Planem  Odnowy  Miejscowości  w  celu 

wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu 

do środków pomocowych i funduszy strukturalnych. 

Przy  udziale  mieszkańców  włączonych  w  proces  wyznaczenia  priorytetowych 

działań określone zostały cele i długofalowy program rozwoju wsi.

2. Charakterystyka Miejscowości Baboszewo. 

Miejscowość  Baboszewo  położona  jest  w  województwie  mazowieckim,

w powiecie  płońskim, w południowo -  zachodniej  części  Gminy Baboszewo.  Jest 

największą  pod  względem  liczby  ludności  i  obszaru  miejscowością  w  Gminie. 

Obejmuje powierzchnię 663 ha. W miejscowości Baboszewo zamieszkuje 2090 osób 

(wg  stanu  na  dzień  31.12.2013  roku)  w  507  posesjach.  Graniczy  z  sołectwami: 

Brzeście,  Brzeście  Nowe,  Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare,  Krościn,  Sokolniki 

Stare, Sokolniki Nowe, Korzybie, Zbyszyno.

Baboszewo jest siedzibą władz samorządowych Gminy.  Podzielone jest na 31 ulic: 
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19  Stycznia,  Akacjowa,  Alfreda  Kubińskiego,  Brzeska,  Cicha,  Glinojecka,  Jana

i  Antoniego  Brodeckich,  Jaśminowa,  Krzywa,  Krótka,  Leśna,  Lipowa,  Macieja 

Sarbiewskiego,  Mazowiecka,  Mikołaja  Kopernika,  Kwiatowa,  mjr  Jerzego 

Grobickiego, Młodzieżowa, Odrodzenia, Osiedlowa, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, 

Sportowa,  Spółdzielcza,  Topolowa,  Warszawska,  Wiejska,  Wrzosowa,  Zacisze, 

Zielona.  Ulice  w większości  mają  nawierzchnię  asfaltową  oraz chodniki.  Wzdłuż 

nich  ukształtowała  się  główna  sieć  osadnicza,  która  charakteryzuje  się  zwartą 

zabudową.

Z uwagi na to, że każda miejscowość ma swoją specyfikę mieszkańcy oraz 

władze  samorządowe  uznały,  że  obszarem  określającym  granice  centrum 

miejscowości Baboszewo będzie obszar obejmujący swym zasięgiem wszystkie ulice 

znajdujące się w miejscowości.

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Baboszewo.

Miejscowość  Baboszewo  ma  bardzo  dobrze  rozwiniętą  infrastrukturę 

techniczną. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z wodociągu publicznego, gazu 

ziemnego, sieci telefonicznej, a 90% sołectwa wyposażone jest w sieć kanalizacyjną 

odprowadzającą ścieki komunalne do oczyszczalni w Płońsku. Rozwiązana została 

również sprawa kompleksowego wywozu śmieci z posesji. 

Przez  teren  Baboszewa  przebiega  droga  powiatowa  Płońsk  -  Raciąż  stanowiąca 

połączenie z miastem powiatowym Płońskiem, Baboszewo - Dzierzążnia do drogi 

krajowej Nr 10, Baboszewo - Polesie i Baboszewo-Dłużniewo do drogi krajowej Nr 7 

oraz linia kolejowa Nasielsk – Sierpc. Rys. Położenie Gminy Baboszewo.
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W  Baboszewie  znajduje  się  78  gospodarstw  rolnych,  średnia  powierzchnia 

gospodarstwa to 8 ha, rolniczo wykorzystywanych jest 67 działek rolnych do 1ha. 

Przeważająca większość mieszkańców utrzymuje się z pracy poza rolnictwem lub 

prowadzi własną działalność gospodarczą.

W Baboszewie zarejestrowanych jest 110 podmiotów gospodarczych z czego połowa 

świadczy  usługi  dla  mieszkańców.  Wiodącym  zakładem  specjalizującym  się

w produkcji  (również na eksport)  urządzeń do mechanicznej  obróbki  drewna jest 

FABA S.A zatrudniająca ok. 300 osób. 

Bardzo dobrze rozwinięty jest handel i usługi. Ludność zaopatruje się w 20 punktach 

handlowych różnych branż. 

Ponadto w miejscowości Baboszewo funkcjonują:

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

- Przychodnia Specjalistyczno – Rehabilitacyjna,

- Poczta,

- Apteka,

- Ochotnicza Straż Pożarna,

- Parafia Rzymsko-Katolicka,

- Świetlica Środowiskowa, 

- Filia Banku Spółdzielczego.

Samorząd  Gminy  stworzył  bardzo  dobre  warunki  nauki  dla  dzieci  i  młodzieży. 

W Szkole Podstawowej uczy się 403 dzieci, w Gimnazjum 223 dzieci, funkcjonuje 

także Przedszkole Samorządowe dla 125 dzieci.. W 2006 roku Siedleckie Centrum 

Edukacyjne  uruchomiło  w Baboszewie  Liceum Ogólnokształcące  i  Uzupełniające 

Technikum  dla  Dorosłych.  W  2008  roku  została  zakończona  budowa  Szkolnego 

Ośrodka  Integracji  i  Rehabilitacji  Niepełnosprawnych  przy  Szkole  Podstawowej 

w  Baboszewie,  który  przeznaczony  jest  dla  dzieci,  młodzieży  i  osób  dorosłych 

z  różnym stopniem upośledzenia.  Celem Ośrodka  jest  niesienie  pomocy  poprzez 

kompleksową  działalność  opiekuńczą,  wychowawczą,  rehabilitacyjną  oraz 

edukacyjną.  W  latach  2009  –  2010  Gmina  Baboszewo  zrealizowała  inwestycje 

w ramach których wyposażyła Przedszkole wraz z zapleczem socjalnym oraz klasę 
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"O" a także dobudowała stołówkę i aulę dla Gimnazjum w Baboszewie, co wpłynęło 

na znaczną poprawę warunków nauczania.

Fot. Szkoła Podstawowa w Baboszewie.

Fot. Gimnazjum w Baboszewie.
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Fot. Wyposażenie sali Przedszkola w Baboszewie.

Fot. Stołówka i aula Gimnazjum w Baboszewie.
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W  2000  roku  wybudowano  nowoczesną  Halę  Sportowo  -  Widowiskową

o powierzchni  1200  m2 z  zapleczem sanitarnym,  która  została  wyróżniona  przez 

Urząd Kultury Fizycznej  i  Sportu za najlepiej  wykonany i  zaprojektowany obiekt 

sportowy.  Obok  Hali  znajduje  się  boisko  zewnętrzne  o  sztucznej  nawierzchni. 

Obiekty  te  służą  dzieciom  i  młodzieży  szkolnej  ale  również  mieszkańcom  za 

odpłatnością.  Organizowane są  rozgrywki  sportowe nie  tylko o zasięgu lokalnym 

oraz imprezy okolicznościowe.

Fot. Hala Sportowo – Widowiskowa w Baboszewie.

W 2009 roku  zakończono budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem 

sanitarno - szatniowym w Baboszewie przy ul. J.A. Brodeckich w ramach programu 

"Moje boisko -  Orlik 2012".  Obiekt  jest  ogrodzony, oświetlony oraz wyposażony

w  niezbędny  sprzęt  sportowy.  Zrealizowana  inwestycja  wpłynęła  znacznie  na 

poprawę  atrakcyjności  miejscowości  oraz  rozwijanie  kultury  fizycznej  przede 

wszystkim wśród dzieci i młodzieży.

W skład kompleksu wchodzą:

− boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x63 

m (pole gry 26x56 m),
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− boisko  wielofunkcyjne  –  boisko  do  gry  w  siatkówkę  i  koszykówkę

o  nawierzchni  poliuretanowej  o  wymiarach  19,1  x  32,1m  (pole  do  gry 

15,1x28,1 m),

− zaplecze sanitarno – szatniowe.

Fot. Boisko do koszykówki i siatkówki.

Fot. Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej.
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W latach 2006 – 2007 zostały zbudowane dwa ronda umożliwiające bezkolizyjne 

i bezpieczne użytkowanie drogi powiatowej Płońsk – Raciąż.

Fot. Rondo w Baboszewie.

W  2009  roku  Gmina  Baboszewo  zakupiła  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 

Baboszewo nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy co pozwoliło na efektywne

i  bezpieczne  uczestnictwo  w  akcjach  nie  tylko  na  terenie  gminy  ale  również 

skutecznie wspierać PSP na terenie powiatu płońskiego.

Fot. Samochód ratowniczo - gaśniczy OSP w Baboszewie.

W  2006  roku  wybudowano  ciąg  pieszo  -  rowerowy  przy  drodze  powiatowej
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Nr 07718 Płońsk - Raciąż na odcinku Arcelin - Baboszewo o długości 3.223,25 mb, 

który podniósł standard i bezpieczeństwo życia i pracy oraz  atrakcyjność turystyczną 

miejscowości Baboszewo. Kontynuacją tych działań są roboty  związane z budową 

ciągów  pieszo  –  rowerowych  na  ulicach  Polna,  J.A.  Brodeckich,  19  Stycznia 

w Baboszewie rozpoczęte w 2010 roku.

Ww  zadania  realizowane  w  ramach  działania  "Odnowa  i  rozwój  wsi"  objętego 

PROW 2007 – 2013.

Fot. Ciąg pieszo – rowerowy na ulicy J.A. Brodeckich w Baboszewie.

Baboszewo jest siedzibą różnych organizacji społecznych i Stowarzyszeń:

- Zarząd Gminny PSL,

- Zarząd Gminny OSP,

- Gminny Klub Sportowy "ORLĘTA",

- Stowarzyszenie Sportowo Ekologiczno Turystyczne SET,

- Zarząd Gminny PCK,

- Gminna Biblioteka Publiczna,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

- Związek Nauczycielstwa Polskiego,

- Związek Harcerstwa Polskiego,
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- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych.

Sprzyjające  warunki  związane  z  poprawą  infrastruktury  technicznej  oraz 

dostępność  do różnego rodzaju  usług korzystnie  wpływają  na  wzrost  w ostatnich 

latach indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. 

Na terenie  miejscowości  występują  ciekawe miejsca  pamięci  oraz zabytki.

W  panoramie  Baboszewa  wyróżnia  się  neogotycki  Kościół  z  cegły  i  granitu  ze 

strzelistą  wieżą  widoczną  z  oddali  przez  osoby  przejeżdżające  przez  Baboszewo. 

Oznaczone i pielęgnowane są miejsca pamięci z okresu walki z Bolszewikami z 1920 

roku na cmentarzu oraz z czasów okupacji Hitlerowskiej przy Kościele parafialnym.

Fot. Panorama Baboszewa.
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4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Baboszewo.

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy 

wewnętrzne  sołectwa,  jak  i  potencjalne  szanse  i  zagrożenia  występujące

w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców. 

MOCNE STRONY:

 siedziba  władz  samorządowych,  organizacji,  stowarzyszeń  i  licznych 

podmiotów gospodarczych,

 aktywna i zorganizowana społeczność lokalna,

 bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna,

 sprzyjające warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego,

 kompleksowo rozwiązany problem odbioru ścieków komunalnych oraz zbiórki 

i odbioru śmieci od mieszkańców,

 korzystne  położenie  -  linia  kolejowa,  utwardzone  drogi,  bliskość  miasta 

powiatowego Płońsk,

 bardzo dobrze rozwinięty handel i usługi dla ludności,

 wolne  do  zagospodarowania  obiekty  i  tereny  sprzyjające  rozwojowi 

przedsiębiorczości,

 nowoczesne, dostępne dla mieszkańców obiekty sportowe – Hala Sportowo - 

Widowiskowa,  boiska  zewnętrzne,  Świetlica  środowiskowa,  służące 

rozwojowi sportu, rozwijaniu zainteresowań i spędzaniu wolnego czasu,

 dobre warunki nauczania dla dzieci i młodzieży,

 dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej,

 korzystna sytuacja demograficzna – stały wzrost liczby mieszkańców,

 dobra  współpraca  lokalnej  społeczności  na  rzecz  rozwoju  sołectwa

z organizacjami społecznymi, Stowarzyszeniami, Radą Gminy, Rada Sołecką, 

Radą Parafialną.

SŁABE STRONY:

 brak  inwestorów  celem  zagospodarowania  wolnych  obiektów  i  terenów

oraz stworzenia nowych miejsc pracy,
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 brak oświetlenia ulicznego przy nowopowstałych ulicach,

 ulice i chodniki wymagające przebudowy lub remontu,

 brak ścieżek rowerowych i terenów rekreacyjnych,

 małe zalesienie terenu,

 znikome wykorzystanie linii kolejowej i terenu PKP,

 niekorzystne  położenie  stadionu  w  oddali  od  kompleksu  sportowo  – 

oświatowego,

 brak zaplecza noclegowego,

 brak miejsc parkingowych,

 bezrobocie.

SZANSE:

 możliwość uzyskania środków finansowych na realizacje inwestycji,

 poprawa stanu nawierzchni i odwodnienia ulic (budowa chodników, ścieżek 

rowerowych, parkingów),

 uaktywnienie terenu do usług turystycznych i rekreacyjnych (budowa zalewu 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą),

 wzrost  zainteresowania  społeczeństwa  udziałem  w  imprezach  i  szukaniem 

sposobów uzyskiwania środków finansowych.

ZAGROŻENIA:

 brak możliwości uzyskania dofinansowania,

 brak środków z budżetu gminy i państwa na realizację zadań z zakresu rozwoju 

infrastruktury,

 zła sytuacja na lokalnym rynku pracy.
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5.  Opis  planowanych  zadań  wyznaczonych  do  realizacji  w  latach

2010 - 2022.

Wizja Rozwoju Wsi.

W trakcie dyskusji stwierdzono, że Baboszewo ma ogromną szansę stać się 

w  przyszłości  w  Gminie  i  Powiecie  sołectwem  o  dużym  znaczeniu  w  sferze 

gospodarczej, kulturowej, sportowej, rekreacyjnej i ekologicznej. Dobrze rozwinięta 

infrastruktura techniczna sprzyjać będzie rozwojowi budownictwa mieszkaniowego 

i napływu ludności, a wzrost liczby podmiotów gospodarczych powstawaniu nowych 

miejsc pracy. 

Należy  stwarzać  sprzyjające  warunki  dla  działalności  statutowej  organizacji 

pozarządowych  i  stowarzyszeń  oraz  wspierać  działania  lokalnej  społeczności 

zmierzające do dalszego rozwoju sołectwa.

Wykaz  planowanych  zadań  inwestycyjnych  i  przedsięwzięć  aktywizujących 

społeczność lokalną w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 

miejscowości Baboszewo.

1. Budowa i remont chodników oraz budowa ciągów pieszo – rowerowych przy 

następujących ulicach:

− ul. 19 Stycznia,

− ul. J.A. Brodeckich,

− ul. Polna,

− ul. Brzeska,

− ul. Warszawska,

− ul. Wiejska,

− ul. Zielona,

− część ul. Młodzieżowej,

− ul. Zacisze,

− część ul. Topolowej,

− część ul. Sportowej,
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− ul. Krótka,

− część ul. Krzywej,

− ul. Mazowiecka,

− ul. mjr. J. Grobickiego,

− część ul. Przemysłowej,

− deptak przy ul. J. A. Brodeckich,

− ul. Słoneczna,

− ul. Akacjowa,

− ul. część ulicy Glinojeckiej,

− ul. Jaśminowa,

− ul. Kwiatowa,

− ul. Spółdzielcza,

− ul. Wrzosowa.

Cel: realizacja  operacji  umożliwi  mieszkańcom  terenów  wiejskich  dostęp  do 

podstawowej  infrastruktury  technicznej,  która  z  perspektywy  życia  lokalnej 

społeczności  jest  pierwszym i  podstawowym czynnikiem odnowy wsi.  Inwestycje 

wpłyną  na  poprawę  jakości  życia,  bezpieczeństwa  mieszkańców  oraz  estetykę 

miejscowości.

Przeznaczenie: infrastruktura ogólnodostępna.

Harmonogram realizacji: lata 2010 – 2018. 

Przybliżona  wartość  zadania około  3.000.000  zł.  Źródła  finansowania:  budżet 

Gminy Baboszewo, PROW 2007- 2013 lub inne Programy w ramach których zadanie 

kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej.

2. Przebudowa ulic:

− ul. mjr. J. Grobickiego,

− ul. Zielona,

− ul. Krzywa,

− ul. Polna,

− ul. Spółdzielcza,
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− ul. Akacjowa,

− ul. Jaśminowa,

− ul. Kwiatowa, 

− ul. Wrzosowa,

− ul. Zacisze”,

Cel: realizacja  operacji  umożliwi  mieszkańcom  terenów  wiejskich  dostęp  do 

podstawowej  infrastruktury  technicznej,  która  z  perspektywy  życia  lokalnej 

społeczności  jest  pierwszym i  podstawowym czynnikiem odnowy wsi.  Inwestycje 

wpłyną  na  poprawę  jakości  życia,  bezpieczeństwa  mieszkańców  oraz  estetykę 

miejscowości.

Przeznaczenie: infrastruktura ogólnodostępna.

Harmonogram realizacji: lata 2010 – 2022. 

Przybliżona  wartość  zadania około  3.000.000  zł.  Źródła  finansowania:  budżet 

Gminy  Baboszewo,  PROW  2014  -  2020  lub  inne  Programy  w  ramach  których 

zadanie kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej.

3. Remont oraz wyposażenie świetlicy środowiskowej w Baboszewie.

Cel: poprawa jakości spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Przeznaczenie:  obiekt  przeznaczony  głównie  na  potrzeby  dzieci  i  młodzieży. 

Wykorzystywany  również  jako  miejsce  spotkań  organizacji  funkcjonujących  na 

terenie gminy Baboszewo.

Harmonogram realizacji: lata 2010 – 2012. 

Przybliżona wartość zadania około 800.000 zł. Źródła finansowania: budżet Gminy 

Baboszewo, PROW 2007- 2013.

4.  Modernizacja  istniejącego  i  budowa  nowego  oświetlenia  ulicznego  około

250 punktów świetlnych.

Cel: poprawa  jakości  życia,  bezpieczeństwa  mieszkańców  oraz  estetyki 

miejscowości.
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Przeznaczenie: infrastruktura ogólnodostępna.

Harmonogram realizacji: lata 2010 – 2022. 

Przybliżona  wartość  zadania  około  1.000.000  zł. Źródła  finansowania:  budżet 

Gminy Baboszewo, PROW 2007- 2013 lub inne Programy w ramach których zadanie 

kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej.

5.  Budowa pełnowymiarowego stadionu sportowego w sąsiedztwie istniejących 

obiektów oświatowo – sportowych. 

Cel: wyrównanie  szans  w  rozwijaniu  kultury  fizycznej  poprzez  dostęp  do 

infrastruktury  sportowej.  Odpowiednie  zaplecze  dla  gminnego  klubu  sportowego 

Orlęta Baboszewo, zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży sportem. 

Przeznaczenie: rozgrywki ligowe, zawody sportowe, imprezy plenerowe.

Harmonogram realizacji: lata 2010 – 2015. 

Przybliżona  wartość  zadania około  3.500.000  zł.  Źródła  finansowania:  budżet 

Gminy Baboszewo lub inne Programy w ramach których zadanie kwalifikuje się do 

uzyskania pomocy finansowej.

6. Budowa zbiornika małej retencji i wyznaczenie terenów rekreacyjnych. 

Cel: poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, promocja Gminy, 

poprawa oferty turystycznej.

Przeznaczenie: obiekty ogólnodostępne.

Harmonogram realizacji: lata 2010 – 2020. 

Przybliżona  wartość  zadania około  4.500.000  zł.  Źródła  finansowania:  budżet 

Gminy  Baboszewo,  WFOŚiGW  lub  inne  Programy  w  ramach  których  zadanie 

kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej.

7. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Baboszewie.

 

Cel: ułatwienie nauczycielom realizacji podstawy programowej oraz uatrakcyjnienie 

dzieciom czasu spędzonego w szkole, w miejscu zorganizowanym oraz spełniającym 
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wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Przeznaczenie: najmłodsi mieszkańcy miejscowości.

Harmonogram realizacji: lata 2011 - 2012.

Przybliżona wartość zadania około 250.000 zł. Źródła finansowania: budżet Gminy 

Baboszewo, Program rządowy "Radosna Szkoła".

8. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Akacjowej, 

Jaśminowej, Kwiatowej, części ulicy Zacisze i Topolowej.

Cel: rozwój  infrastruktury  technicznej  poprawi  warunki  życia  mieszkańcom

z obszarów wiejskich oraz korzystnie wpłynie na jakość lokalnego środowiska.

Przeznaczenie: infrastruktura techniczna ogólnodostępna.

Harmonogram realizacji: lata 2015 – 2020.

Przybliżona wartość zadania około 5.000.000. Źródła finansowania: budżet Gminy 

Baboszewo, PROW 2014 – 2020, WFOŚiGW lub inne Programy w ramach których 

zadanie kwalifikuje się do uzyskania pomocy finansowej.

9. Budowa fontanny oraz utworzenie siłowni zewnętrznej.

Cel: poprawa  estetyki  miejscowości  oraz  oferty  spędzania  wolnego  czasu  dla 

mieszkańców.

Przeznaczenie: infrastruktura ogólnodostępna.

Harmonogram realizacji: lata 2015 – 2016.

Przybliżona wartość zadania około 200.000 Źródła finansowania:  budżet  Gminy 

Baboszewo, PROW 2014 – 2020.

6.  Opis  i  charakterystyka  obszarów  o  szczególnym  znaczeniu  dla  

zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  sprzyjających  nawiązywaniu  

kontaktów  społecznych,  ze  względu  na  ich  położenie  oraz  cechy  

funkcjonalno – przestrzenne. 

Obszarem  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców, 
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sprzyjającym  nawiązywaniu  kontaktów  społecznych  jest  centrum  miejscowości 

Baboszewo.  Obszar  obejmuje  swym  zasięgiem  wszystkie  ulice  znajdujące  się

w miejscowości wzdłuż których ukształtowała się główna sieć osadnicza. Inwestycje 

związane z budową i remontem chodników, budową ciągów pieszo – rowerowych 

oraz z remontem i rozbudową oświetlenia ulicznego poprawią dostęp do obiektów

i  miejsc  (Przedszkole,  Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum,  Hala  Sportowo  – 

Widowiskowa, kompleks sportowy "Orlik", Świetlica Środowiskowa, remiza OSP, 

Kościół,  Urząd  Gminy,  Poczta,  Banki,  sklepy),  które  znajdują  się  Baboszewie 

i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych. Dostęp do ww obiektów otwiera 

możliwość  integrowania  lokalnej  społeczności,  prawidłowego  funkcjonowania 

miejscowości oraz promocji Gminy Baboszewo. Poprawi się również bezpieczeństwo 

mieszkańców, pieszych i rowerzystów. Ścieżki rowerowe przyczynią się dodatkowo 

do popularyzacji sportowego trybu życia.

Rozwój podstawowej infrastruktury publicznej z perspektywy życia lokalnej 

społeczności jest pierwszym i podstawowym czynnikiem odnowy wsi, który wpłynie 

na poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i ekonomicznej. 

Zgodnie z Planem Odnowy Miejscowości,  Baboszewo ma ogromną szansę 

stać  się  w  przyszłości  sołectwem  o  dużym  znaczeniu  w  sferze  gospodarczej, 

sportowej, rekreacyjnej i ekologicznej. Kluczem do tego może być dobrze rozwinięta 

infrastruktura techniczna.

Obszar  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców, 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie 

oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne został zaznaczony na załączonej do „Planu 

Odnowy Miejscowości Baboszewo” mapie.

Zarządzanie.

Odpowiedzialnymi za realizację planu oraz jego poszczególnych elementów będą: 

Rada Gminy, Wójt, Sołtys i Rada sołecka, Organizacje i Stowarzyszenia, Lokalna 

Społeczność.
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Załącznik
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