
Uchwała Nr XXXIV/222/10

Rady Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany „Planu odnowy miejscowości Zagwiździe na lata 2009 -2016” 

         Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr  

23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230) Rada Gminy Murów uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr  XX/142/2009 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 w sprawie zatwierdzenia  „Planu odnowy miejscowości 

Zagwiździe na lata 1009 – 2016”, wprowadza się  następujące zmiany:

Punkt 5 „ Planu odnowy miejscowości Zagwiździe na lata 2009 – 2016” otrzymuje brzmienie:



„

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć na lata 2009 - 2016

LP. Cel Termin 
realizacji Załącznik Priorytet w 

skali 1 - 5
Szacunkowy 

koszt
Charakterystyka – opis 

miejsca realizacji

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

1.
Ukończenie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej 2009 - 2011 5 3 000 000 zł Teren wzdłuż posesji 

2.
Dokończenie remontu chodnika 

przy ulicy Lipowej 2009 - 2015 5 65 000 zł Chodnik wzdłuż głównej 
drogi powiatowej, łączący 

szkołę z centrum wsi

3.
Remont chodnika przy ul. 

Łubniańskiej 2011 - 2016 4 45 000 zł Chodnik wzdłuż drogi 
łączącej teren rekreacyjno 

sportowy ze szkołą

4.
Remont „ronda” u zbiegu ulic 

Lipowej i Murowskiej 2009 – 2010 4 3000 zł Teren leżący w centrum wsi 
łączący ulicę Murowską i 

Lipową.



5.

Remont i wyposażenie obiektu 
zabytkowej Huty Żelaza z 

przeznaczeniem na cele społeczno 
- kulturalne

:wykonanie posadzki brukowej
: osadzenie drzwi wejściowych

: wymiana tynków wewnętrznych
:uzupełnienie brakujących 

dachówek
: wykonanie instalacji 

elektrycznej i oświetleniowej
: wykonanie instalacji sanitarnej

: remont komina
: wykonanie ubikacji i 

pomieszczenia socjalnego

2009 - 2012 5 270 000 zł

Atrakcja turystyczna na 
szlaku ścieżki turystycznej 

Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego u zbiegu 
rzeki Budkowiczanki i jej 
kanałów retencyjnych. 

6. Kontynuacja prac związanych z 
ogrodem botanicznym
: wykonanie instalacji 

elektrycznej
: udrożnienie układu 
nawadniania ogrodu
: remont „elementów 

kamiennych”
: utworzenie centra edukacji 

przyrodniczej dla dzieci
: inwentaryzacja zasobów 

2009 - 2016 4

48 000 zł
Atrakcja turystyczna na 

szlaku ścieżki turystycznej 
Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego znajdująca 
się w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabytkowej 
młotowni, kościoła i centrum 

wsi.



przyrodniczych

7. Urządzenie wielofunkcyjnego 
boiska sportowego i placu zabaw 2011 - 2013 3

       5 500 zł Teren znajdujący w bliskiej 
odległości od szkoły, jednak 

zdala od drogi o dużym 
natężenia ruch drogowego 

8. Remont obiektu cmentarnego 2010 – 2013 2
2 800 zł Cmentarz znajduje się na 

terenie będącym własnością 
parafii, w bliskim 

sąsiedztwie kościoła

9. Rozbudowa strażnicy z miejscem 
spotkań 2009 – 2012 4 120 000 zł Obiekt dobudowany do 

istniejącej strażnicy

10.
Wykonanie miejsc parkingowych 

przez ogrodem botanicznym i 
kościołem

2012 – 2016 2 36 000 zł
Parking zlokalizowany 

k/kościoła o powierzchni 
0,15 ha, wykonany z kostki 

naturalnej wg zaleceń 
architekta

11.

Zagospodarowanie terenu przed 
świetlicą

: brukowanie terenu
: obsadzenie terenu elementami 

roślinnymi

2009 - 2011 2 3 800 zł
Teren bezpośrednio 
przylegający do świetlicy 
znajdującej się w centrum 
wsi.



12. Opracowanie monografii wsi 
Zagwiździa 2009 – 2010 3 1 400 zł Opracowanie w formie 

kroniki 

13. Wytyczenie ścieżek rowerowych 
wraz z ich oznakowaniem 2009 – 20010 3 3 000 zł Teren wokół stawu i rzeki 

Budkowiczanki

14. Wykonanie tablic informacyjnych 
z mapą szlaków turystycznych 2009 3

3 500 zł Tablice zlokalizowane w 
centrum wsi, k/kościoła, 

młotowni i na terenie ogrodu 
botanicznego

15. Wykonanie miejsca kąpielowego i 
wodno-rekreacyjnego 2012 – 2016 2 9 000 zł Centrum wsi od strony ulicy 

Stawowej

16. Wykonanie strony internetowej 2009 www.zagwizdzie.pl 3 3 000 zł Miejsce: internet

17.
Stworzenie punktu ogólnego 

dostępu do Internetu opartej na 
technologii WiMAX

2013 - 2016 4
55 000 zł Nadajniki zostaną 

zlokalizowane na wieży 
kościoła, strażnicy OSP i 

budynku gimnazjum

18. Centrum edukacyjne 2011 - 2016 4
20 000 zł Sala narad, biblioteka i 

zaplecze socjalne nad 



strażnicą OSP

19. Remont  i  odnowa kościoła 
parafialnego 2011-2016 5

250 000 zł Remont zewnętrznej 
elewacji kościoła, malowanie 

wnętrza i konserwacja 
elementów sakralnych.

„

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                      /-/ Józef Sowada


