ZADANIA ZGŁOSZONE DO PLANU 2010
L.p.

Nazwa
zadania/Podmiot

1

Okres
realizacji

Zakres zadania

Cel/oczekiwane rezultaty

Rozbudowa sieci
kanalizacyjnej na
terenie wsi Płaza.

- wykonanie projektu drugiego etapu
kanalizacji wsi

- podwyższenie standardu życia
mieszkańców.
- Ochrona wód powierzchniowych i
zapewnienie standardów z zakresu
ochrony środowiska naturalnego.
- zwiększenie atrakcyjności terenów i
umożliwienie dalszej ich zabudowy i
efektywnego wykorzystania – w tym
zwłaszcza terenów przeznaczonych
pod zabudowę indywidualną i
działalność gospodarczą.

2.

Budowa
ogólnospławnej
kanalizacji dla
obiektów użyteczności
publicznej w Płazie

- Podłączenie budynków użyteczności
publicznej do komunalnej sieci
kanalizacyjnej.

3

Modernizacja budynku
Przedszkola
Samorządowego w
Płazie wraz z
otoczeniem

Modernizacja budynku będzie
obejmować: wykonanie nowej elewacji
oraz nowego ogrodzenia, adaptację
garażu na salę gimnastyczną

4

Zagospodarowanie
terenu przy ul.
Pocztowej na potrzeby
rekreacyjno- kulturalne
wraz z poprawą układu
komunikacyjnego

- poprawa układu komunikacyjnego w
centrum Płazy
- założenie monitoringu wokół obiektów
użyteczności publicznej
- budowa infrastruktury rekreacyjnej

- poprawa jakości świadczonych usług
- przystosowanie przedszkola do
obowiązujących standardów
- poprawa estetyki miejscowości
- stworzenie dzieciom możliwości
bezpiecznej zabawy.
- poprawa wizerunku Płazy poprzez
przestrzenne uporządkowanie
centrum wsi oraz zwiększenie jej
estetyki.
- zwiększenie atrakcyjności
turystycznej oraz przyciągnięcie
większej ilości turystów
odwiedzających miejscowość przy
okazji zwiedzania Nadwiślańskiego
Parku Etnograficzny w Wygiełzowie.

Wartość
szacunkowa
zadania

Planowane
źródła
finansowania
Budżet Gminy
PROW
WFOŚiGW

2 000 000 zł

Budżet Gminy
WFOŚiGW
PROW
Inne środki
zaewnętrzne

5

Modernizacja budynku
wielofunkcyjnego przy
ul. Pocztowej 2 w
Płazie wraz z
przystosowaniem na
potrzeby osób
niepełnosprawnych
W tym:
- Adaptacja poddasza
na potrzeby biblioteki

- adaptacja strychu na pomieszczenie
pełniące funkcje społeczno-kulturalne
- wykonanie zewnętrznej klatki schodowej
przystosowanej dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
- modernizacja sieci i instalacji CO, WODKAN, elektrycznej
- wymiana oraz ocieplenie dachu
- termomodernizacja
- utworzenie regionalnej Izby Spotkań
Kulturalnych „Przy Kominie”

6

Budowa boiska
sportowego przy
Zespole Szkół w Płazie

- budowa boiska wraz z infrastrukturą

7

Modernizacja boiska
Klubu Sportowego
„Tempo” w Płazie.

- modernizacja boiska treningowego
-wykonanie oświetlenia płyty boiska
- wykonanie bramy wjazdowej
- przebudowa zadaszenia nad estakadą
- wykonanie nagłośnienia

- wzrost poziomu bezpieczeństwa
poprzez podniesienie standardów
oświetlenia centrum miejscowości,
modernizację lokalnego układu
drogowego i pieszego.
- możliwość organizacji imprez o
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w
szczególności dożynek gminnych i
powiatowych
- zwiększenie funkcjonalności
budynku, co pozwoli na: organizację
różnych szkoleń dla wszystkich
mieszkańców w zależności od
zapotrzebowania; rozwój czytelnictwa,
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
kółek zainteresowań, organizowanie
spotkań-imprez dla mieszkańców
miejscowości jak i całej gminy
(wernisaże, wystawy ,spotkania)
- stworzenie dodatkowego miejsca
spotkań dla mieszkańców
- promocja integracji społecznej
- zwiększenie oferty sportoworekreacyjnej miejscowości
- promocja aktywnego i zdrowego
spędzania wolnego czasu przez
młodzież
- pozytywny wpływ na stan zdrowia
mieszkańców Płazy przez
upowszechnianie kultury fizycznej i
aktywnego wypoczynku
- podniesienie bezpieczeństwa oraz
komfortu oglądania wydarzeń
sportowych, organizowanych na
stadionie. Zwiększy to zainteresowanie
mieszkańców tymi wydarzeniami
- aktywizacja społeczność lokalnej

600 000 zł

Budżet Gminy,
PROW
WFOŚIGW

przez oddanie do jej użytku nowego,
zmodernizowanego obiektu
sportowego
- podwyższenie standardu bazy
sportowej
- rozwój funkcji turystycznej
miejscowości oraz poprawa jej
estetyki
- ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu poprzez
modernizację terenów znajdujących
się w strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej
- zachowanie dziedzictwa
przyrodniczego regionu

8

Rewitalizacja parku
przy DPS

Odnowa alejek (kosze, ławki, kostka)
Oświetlenie parku
Zakup krzewów do nasadzenia

9

Rewitalizacja stajni i
budynków
gospodarczych przy
pałacu w Płazie

Remont ujeżdżani
Renowacja stajni dla koni i budynków
gospodarczych

- wzrost nowych ofert w zakresie
turystyki i rekreacji

10

Modernizacja Zespołu
Szkół w Płazie

- ocieplenie i obniżenie sufitu sali
gimnastycznej
- adaptacja starej kotłowni na klub dla
dzieci i młodzieży

11

Urządzenie i
doposażenie placów
zabaw w Płazie.

- zmniejszenie kosztów utrzymania
obiektu
- zapewnienie młodzieży szkolnej
odpowiednich warunków i możliwości
prowadzenia aktywnego trybu życia
- promocja zdrowego aktywnego trybu
życia i kultury fizycznej
- rozwój infrastruktury społecznej
- możliwość wzbogacenia oferty zajęć
dodatkowych, pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży.
- zwiększenie poziomu integracji oraz
kontaktów interpersonalnych, co
wpłynie pozytywnie na psychikę
korzystających

2010-2016

- remont i doposażenie placu zabaw przy
przedszkolu samorządowym
- urządzenie placu zabaw dla dzieci
sześcioletnich przy Zespole Szkół

- doposażenie i ogrodzenie placu zabaw
przy ul. Fredry

12
13

Regulacja cieków
wodnych na terenie
sołectwa
Rewitalizacja
zabytkowego kościoła

14

Modernizacja domu
katechetycznego przy
ul. Wita Stwosza oraz
adaptacja na potrzeby
społeczności lokalnej

15

Odnowa i promocja
ścieżek przyrodniczych
na terenie Płazy

- odnowa i promocja ścieżek
przyrodniczych
- tablica informacyjna o atrakcjach
turystycznych i szlakach

z wybudowanego placu zabaw.
- inwestycja wpłynie pozytywnie na
rozwój fizyczny najmłodszych i będzie
alternatywą dla telewizora i
komputera.
- zwiększenie poziomu integracji oraz
kontaktów interpersonalnych, co
wpłynie pozytywnie na psychikę
korzystających
z wybudowanego placu zabaw.
- modernizacja wpłynie pozytywnie na
rozwój fizyczny najmłodszych i będzie
alternatywą dla telewizora i
komputera.
- zwiększenie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
- poprawa estetyki miejscowości
- ochrona dziedzictwa kulturowego
gminy
- podniesienie atrakcyjności
turystycznej miejscowości poprzez
udostępnienie dla zwiedzających
zabytkowego obiektu
- uzyskanie pomieszczeń które będą
mogły być wykorzystane przez
organizacje społeczne działające na
terenie sołectwa m.in. –
Stowarzyszenie Folklorystyczne grupa
Obrzędowo-Śpiewacza „Płazianki” oraz
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i
Inwalidów „ Relax”.
- umożliwienie integracji społecznej
mieszkańców Płazy oraz kultywowania
tradycji i obrzędów wiejskich
- zwiększenie oferty sportowo –
rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych
- sieć ścieżek na terenie gminy

16

Renowacja
przydrożnych kapliczek

- odnowa kapliczek

17

Modernizacja
lokalnego układu
drogowego

18

Wykonanie alejek
cmentarza
parafialnego

Oświetlenie ul. Ściegiennego (62520 zł)
Remont chodnika w Wapienniku
Remont ulic Długosza, Kamionka
Budowa chodnika i odwodnienie ul.
Sobieskiego oraz przebudowa oświetlenie
drogi
budowa parkingu przy cmentarzu
parafialnym
- wykonanie alejek

zwiększy liczbę odwiedzających
turystów, dla których miejscami
docelowymi mogą być Nadwiślański
Park Etnograficzny oraz ruiny zamku
Lipowiec w pobliskim Wygiełzowie.
- wzbogacenie walorów turystycznych i
estetyki miejscowości
- kultywowanie tradycji regionalnych
- ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu.
- poprawa funkcjonalności układu
komunikacyjnego
- modernizacja infrastruktury
technicznej
- poprawa bezpieczeństwa pieszych

- ochrona dziedzictwa kulturowego
gminy,
- likwidacja uciążliwości związanej z
parkowaniem samochodów na
pobliskich ulicach,
- poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego i
pieszego.

