
UCHWAŁA NR XIV/88/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Grotniki Małe

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U.2015.1515 z póź. zm.)Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W „Planie Odnowy Miejscowości Grotniki Małe” wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODNOWY GROTNIK MAŁYCH 
dodano zadanie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zgodnie z przyjętymi priorytetami 
rozwoju miejscowości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu operacji typu „Budowa 
lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaistniała 
konieczność przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości. Dokument ten będzie stanowić załącznik do wniosku 
aplikacyjnego. Plan Odnowy Miejscowości został przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego. 
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Załącznik nr 1 

Do uchwały nr XIV/88/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn 

z dnia 11 stycznia 2016 

 

VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

GROTNIKI MAŁE 

1.Przebudowa drogi gminnej – zadanie priorytetowe  

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej nr 353005 Stojki – 

Wójtowe Łąki - Szpitalna od km 1+075 do km 1+687 długości 612 mb.  

Stan istniejący: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, spękana, z licznymi ubytkami, 

brak normatywnych spadków, pobocza gruntowe. 

Stan docelowy: wykonanie warstwy wyrównawczej i nadanie prawidłowych spadków 

podłużnych i poprzecznych, krekta łuków poziomych na skrzyżowaniach, warstwy 

ścieralnej AC 11 S z betonu asfaltowego o gr 4 cm, poboczy z kruszywa kamiennego 

oraz odmulenie rowów.   

 W wyniku wykonania przebudowy drogi gminnej nr 353005T Stojki – Wójtowe Łąki - 

Szpitalna  ( przysiółek m. Grotniki Małe) uzyska się bezpośrednie połączenie 

sołectwa z drogą powiatową 0130T Grotniki Małe – Oblekoń - Rataje. 

Cel projektu 

Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, poprawa 

jakości systemu komunikacyjnego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i 

gospodarczej miejscowości Grotniki Małe.  

Uzasadnienie 

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia jest bardzo znacząca, ponieważ jest szansą dla 

szybszego rozwoju gospodarczego oraz przyczyni się w dużym stopniu do poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Dzięki projektowi zostaną osiągnięte korzyści 

dla mieszkańców t.j. - poprawią się warunki komunikacyjne, wzrośnie 

bezpieczeństwo ruchu, obniżą się koszty transportu, zmniejszy się hałas i emisja 

spalin przejeżdżających samochodów. Poprawa skomunikowania terenu przyczyni 
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się z kolei do większego zainteresowania sołectwem potencjalnych inwestorów oraz 

turystów, co dla naszego sołectwa jest bardzo ważne. Wszystkie te korzyści wpłyną 

w dużej mierze na polepszenie warunków życia  nie tylko na obszarze, na którym 

będzie realizowany projekt ale na terenie całej gminy. 

Okres realizacji: 2016 – 2022 

Planowane koszty realizacji projektu: 134 824,24 zł, planowane źródła finansowania: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW). 
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