Uchwatanr186/XXI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwaty nr 166/XXIV/09

Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku (z pozn. zm.)
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowosci Chorzele
na lata 2009-2016"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) Rada
Miejska w Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1

W zaiqczniku do uchwaty nr 166/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia
20 lutego 2009 roku (z pozn. zm.) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowosci Chorzele na lata 2009 - 2016" wprowadza sie nastepuja_ce zmiany:
Skresla sie dotychczasow^ tresc rozdziatu 6. „Opis planowanych przedsiewziec",
a nowa tresc tego rozdziatu otrzymuje brzmienie stanowiace zaiqcznik do niniejszej
uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega podaniu do publicznej
wiadomosci przez umieszczenie jej tresci w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Miasta i Gminy Chorzele.

Zata.cznik do uchwaty nr 186/XXI/12 Rady Miej
skiej w Chorzelach z dnia 5 sierpnia 2012 roku

6. Opis planowanych przedsiewziec
W okresie obowiazywania Planu Odnowy Miejscowosci Chorzele, tj. od 2009 roku
zrealizowano nastepuj^ce zadania:

1. Utwardzenie placu parkingowego i urzadzenie terenow zielonych przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Chorzelach
2. Poprawa wizerunku centrum Chorzei poprzez remont Placu Kosciuszki
3. Remont parkingu w centrum Chorzei
4. Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego przy kompleksie boisk „Moje boisko ORLIK2012"

5. Budowa kanalizacji sanitamej wraz z pompowniami i kanatem tlocznym oraz
przyt^czy
kanalizacyjnych
przy
ul.
Padlewskiego w Chorzelach
i w miejscowosci Przatelina

6. Budowa kanalizacji sanitamej wraz z pompowniami i kanaiem tiocznym oraz
przytaczy w Chorzelach

W celu osi^gniecia poz^danego przez mieszkancow wizerunku Chorzei oraz
polepszenia warunkow zycia, na kolejne lata wyznaczono nastepujqce kierunki
rozwoju miasta:

Cel 1. Zaspokojenie potrzeb spolecznych i kulturowych mieszkancow
Zadania:

1. Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzei
2. Zmiana sposobu uzytkowania budynku administracyjnego przy ul. Ogrodowej
na cele Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej i Osrodka Upowszechniania
Kultury w Chorzelach
3. Budowa parkingu przy ul. Stanisiawa Komosihskiego
4. Budowa ztobka, klubow dzieciecych i przedszkola

Cel 2. Rozwoj infrastruktury technicznej
Zadania:

1. Przebudowa targowiska miejskiego
2. Przebudowa ul. Mostowej

3. Termomodernizacja

budynkow

administracyjnych

Komosihskiego i ul. Ogrodowej
4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego

przy

ul.

Stanistawa

5. Przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej

Sposrod wymienionych wyzej zadah zadaniem priorytetowym uznano
„Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzei"

6.1. Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku w centrum Chorzei

Miejsce planowanej inwestycji zlokalizowane jest przy ul. Koscielnej w poblizu
kosciota parafialnego pw. sw. Trojcy, Placu Kosciuszki oraz projektowanej siedziby
Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej i Osrodka Upowszechniania Kultury. Zadanie to
polegac bedzie na utworzeniu wielofunkcyjnego miejsca do spedzania wolnego
czasu dla mieszkancow miasta, gminy i turystow. Zakres rzeczowy operacji obejmie:
•

budowe miejsc parkingowych;

•

wykonanie placu zabaw i sitowni zewnetrznej;

•

wykonanie fontanny;

•

instalacje elementow matej architektury (iawek, koszy na smieci, altanek);

•
•

wykonanie oswietlenia, ogrodzenia;
zaprojektowanie szaty roslinnej;

Operacja przyczyni sie do poprawy wizerunku i estetyki centrum Chorzei. Miejsce to
stanie sie wizytowkq miasta, w ktorym czas wolny spedzac beda_ zarowno dzieci, jak
i dorosli. Z uwagi na brak miejsca petniacego takq funkcje w miescie wiadze lokalne
i samorzad mieszkancow inwestycje t^ uznaty za priorytetowq. Miejsce to stuzyc
bedzie zarowno mieszkahcom Chorzei, jak i pozostatych miejscowosci gminy.

6.2. Zmiana

sposobu uzytkowania budynku administracyjnego przy ul.

Ogrodowej na cele Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej i Osrodka
Upowszechniania Kultury w Chorzelach

Planowany do realizacji projekt polega na przebudowie (dostosowaniu) budynku
administracyjnego na potrzeby Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej i Osrodka
Upowszechniania Kultury. Budynki, w ktorych instytucje te obecnie sie mieszcza_, sq
w ziym stanie technicznym stad koniecznosc zapewnienia nowej siedziby. Zakres
projektu obejmie prace polegajqce na dostosowaniu obiektu do petnienia nowej
funkcji, beda. to gtownie roboty budowlane. Po zrealizowaniu projektu powyzsze
jednostki zyskajcj funkcjonalny lokal, w ktorym mieszkancy miasta i gminy oraz
przybywajqcy goscie korzystac bedq mogli z bogatej oferty kulturalnej tych placowek.

6.3. Budowa parkingu przy ul. Stanistawa Komosihskiego

Miejsce planowanej inwestycji zlokalizowane jest przy budynku siedziby Urzedu
Miasta i Gminy w poblizu skrzyzowania ulic Stanistawa Komosihskiego i Wincentego
Witosa. Obecnie wokoi budynku parkowanie odbywa sie w sposob
niezorganizowany, czesto na trawnikach; nie ma wyznaczonych miejsc do
parkowania. Z chwila, przeniesienia siedziby wiadz miasta i gminy na ul.
S. Komosihskiego miejsce to staio sie jednym z najczesciej uczeszczanym przez
mieszkancow stad koniecznosc zapewnienia lokalnej spolecznosci odpowiedniej
infrastruktury.

W ramach projektu planowane sa, nastepujace prace:
• budowa miejsc parkingowych;
• budowa drog manewrowych;
• przebudowa chodnikow;
• budowa kanalizacji deszczowej;
• zagospodarowanie terenow zieleni;

• wykonanie matej architektury: fontanny, iawek, koszy na smieci;

6.4. Budowa ztobka, klubow dzieciecych i przedszkola

Budynek przedszkola przy ul. Wesolej jest w bardzo ztym stanie technicznym, stad
koniecznosc rozbiorki tego obiektu i budowa nowego. W ramach projektu powstanie

dobrze wyposazony, nowoczesny budynek przedszkola. Zakres rzeczowy operacji
obejmie takze zagospodarowanie przylegajacego terenu w tym budowe placu zabaw
dla dzieci mtodszych oraz starszych.

W wyniku zrealizowania inwestycji najmtodsi mieszkancy gminy beda^ mieli
mozliwosc

ksztaltowania

i rozwijania swoich zdolnosci w pomieszczeniach

przyjaznych matym dzieciom, bezpiecznych oraz spetniajacych wszelkie standardy
z zakresu przepisow oswiatowych.

6.5. Przebudowa targowiska miejskiego

Wiadze samorzadowe dbaj^c o rozwoj lokalnej przedsiebiorczosci przyst^pi^ do

realizacji projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach".
Targowisko po przebudowie zyska nowoczesny i funkcjonalny wyglad. Wyposazone
zostanie w nastepujace elementy infrastruktury:
• nawierzchnie utwardzon^ kostka^ brukow^;
• oswietlenie;

• przyt^cze sieci wodoci^gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej;
• siec kanalizacji deszczowej;
• budynek sanitarno - higieniczny;
• ogrodzenie;

• utwardzony parking;
• zadaszone stoisko;

Targowisko podzielone zostanie na sekcje, w ktorych sprzedawane beda^ towary
danego rodzaju. Projekt zaktada taka^ organizacje handlu na targowisku by umozliwic
producentom artykutow rolno - spozywczych uprzywilejowany dostep do powierzchni
handlowej.

6.6. Przebudowa ul. Mostowej

Przedmiotem przedsiewziecia bedzie przebudowa ul. Mostowej zlokalizowanej
w centrum Chorzei. Projekt obejmie ul. Mostowa^ od skrzyzowania z ul. 1-go Maja do
ktadki dla pieszych nad rzeka^ Orzyc, ok. 260 m.
Zakres prac jest nastepujqcy:
• przebudowa przyt^czy kanalizacji deszczowej;
• budowa zatoki postojowej i parkingowej;
• budowa ciqgow pieszych i pieszo - jezdnych o nawierzchni z kostki drogowej
betonowej oraz zjazdow na przylegie dziatki;
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
• zamontowanie elementow matej architektury i urzqdzenie terenow zieleni;
Realizacja projektu wptynie pozytywnie na poprawe dostepnosci komunikacyjnej
lokalnych podmiotow gospodarczych, zlokalizowanych w miejscu realizacji projektu,
S3 to gtownie punkty handlowo - usiugowe oraz placowka Poczty Polskiej.
W bardziej bezpieczny i wygodny sposob beda^ mogli poruszac po odnowionej ulicy
zarowno klienci tych punktow, jak i lokalni przedsiebiorcy prowadzqcy dziaialnosc
gospodarcz^.

6.7. Termomodernizacja budynkow administracyjnych przy ul. Stanistawa
Komosihskiego i ul. Ogrodowej
Przedmiotem projektu bedzie termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej
w ktorych siedzibe majq Urzqd Miasta i Gminy oraz - po zmianie sposobu
uzytkowania - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna i Osrodek Upowszechniania
Kultury. Celem projektu bedzie poprawa komfortu cieplnego wyzej wymienionych
budynkow oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeh do atmosfery na skutek
mniejszego niz dotychczas zapotrzebowania na ciepto.
W ramach projektu zaplanowano wykonanie nastepujqcych prac:
• docieplenie scian zewnetrznych styropianem;
•

docieplenie stropodachu oraz wymiane czesci pokrycia dachu;

•
•

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;
wykonanie robot towarzyszacych, obejmujacych: wymiane parapetow,
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, przebudowe kominow

•

wentylacyjnych, remont schodow wejsciowych do budynku, odbudowe
przewodow instalacji odgromowej, remont oswietlenia zewnetrznego;
wykonanie instalacji solamej (7 kolektorow sionecznych) wspomagajacej
wytwarzanie cieptej
Komosihskiego;

wody

uzytkowej

w

budynku

na

ul.

Stanisiawa

Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego przy jednoczesnej poprawie jakosci
powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeh do atmosfery.
Planowana termomodernizacja przedmiotowych budynkow zapewni:
• pozytywne oddziatywanie na srodowisko na skutek ograniczenia emisji
zanieczyszczeh do atmosfery;

•

osi^gniecie

•

termomodernizowanych budynkow;
poprawe estetyki budynkow;

•

•

odpowiedniego

komfortu

cieplnego

pomieszczeh

utrzymanie we
wszystkich
pomieszczeniach termomodernizowanych
budynkow temperatury i wilgotnosci umozliwiajacej efektywne realizowanie
funkcji publicznej o kazdej porze roku;
zmniejszenie kosztow ogrzewania budynkow i wynikaja^ z tego alokacje
srodkow na inne zadania gminy;

6.8. Budowa systemu monitoringu wizyjnego

Inicjatyw^ zwiekszaja^ bezpieczehstwo w miescie jest zadanie pn. „Budowa
systemu monitoringu wizyjnego". Monitoringiem objeta zostanie najwazniejsza ulica
przebiegajqca przez centrum Chorzei - ul. Grunwaldzka, niemal na calej dtugosci
(ok. 1,5 km), a takze wybrane punkty potencjalnie najbardziej zagrozone aktami
przestepczymi roznego typu. Po przeprowadzonej konsultacji z organami policji,
a takze organizacj^ pozarzqdowq zajmujqc^ sie bezpieczehstwem obywateli,
wskazano cztery najwazniejsze miejsca, ktore zostan^ objete dozorem:
a) plac Kosciuszki wraz z parkiem miejskim i przylegtymi ulicami;
b) ulica Komosihskiego w poblizu ktorej ziokalizowana jest siedziba Urzedu Miasta
i Gminy, Osrodka Pomocy Spoiecznej, Ochotniczej Strazy Pozamej, a takze
obiektow handlowych;
c) rondo im. Brygady Syberyjskiej na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 57 i drog
powiatowych;
d) teren dworca autobusowego;
Zaktada sie, ze projekt przyniesie nastepuj^ce rezultaty:

a) spadek liczby wtamah do lokali handlowych w miejscach objetych monitoringiem
wizyjnym;
b) poprawe bezpieczehstwa i komfortu zycia osob zamieszkatych wokot placu
Kosciuszki;

c) ograniczenie dewastacji mienia komunalnego na terenie monitorowanym;

d) spadek liczby zachowah agresywnych wobec pieszych, zwlaszcza po zapadnieciu
zmroku;

e) wyeliminowanie nawyku spozywania alkoholu w miejscach publicznych;
f) poprawe bezpieczehstwa w ruchu drogowym;
6.9. Przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej

Infrastruktura drogowa jest w ztym stanie technicznym i wymaga pilnych remontow.
Planowana inwestycja przyczyni sie do zmiany tego stanu rzeczy. Projektem objete
zostanq nastepujcjce ulice: 1 Maja, Witosa, Cmentarna i Brzozowa. Zadaniami

towarzysz^cymi bedzie wykonanie parkingu w obrebie ul. Cmentarnej oraz ronda na

skrzyzowaniu ulic Komosihskiego i Witosa. Planowany projekt przyczyni sie
w znacznym stopniu zarowno do zwiekszenia ptynnosci ruchu, jak i do poprawy
bezpieczehstwa komunikacyjnego. Efektem tego bedzie wzrost atrakcyjnosci miasta

pod wzgledem gospodarczym. Zacheci to mieszkancow miasta i gminy Chorzele
oraz sqsiednich gmin do rozwijania i podejmowania dziatalnosci gospodarczej
w miescie, zarowno w sferze uslug i handlu, jak i produkcji.
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6.10. Harmonogram realizacji zadah

Zaspokojenie potrzeb spotecznych i kulturowych mieszkancow

Termin

Nazwa zadania

rozpoczecia

Termin

zakohczenia

Stworzenie miejsca do rekreacji
i wypoczynku w centrum Chorzei

2012

2013

Mozliwe

Odpowledzialny
Burmistrz Miasta

i Gminy

Partnerzy

2012

2013

Budowa

ztobka,

2012

klubow

dzieciecych

700 000 z\

2013

100 000 z\

srodki wiasne

Budowa parkingu przy ul. Stanistawa

i przedszkola

2013

PROW 2007 GOM

Kultury w Chorzelach

Komosihskiego

realizacji

srodki wlasne

Burmistrz Miasta

i Gminy

koszt

finansowania
PROW 2007 GOM

Zmiana sposobu uzytkowania budynku
administracyjnego przy ul. Ogrodowej na
cele Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej i Osrodka Upowszechniania

Szacunkowy

zrodta

2012

2013

2014

Burmistrz Miasta

i Gminy
Burmistrz Miasta

i Gminy

PROW 2007 GOM

2013

800 000 zl

srodki wlasne
GOM

Srodki wtasne

2 800 000 z\

Mozliwe
Nazwa zadania

Przebudowa targowiska miejskiego
Przebudowa ul. Mostowej

Termin

Termin

rozpoczecia

zakohczenia

2012

2013

2012

2013

Termomodernizacja budynkow
administracyjnych przy ul. Stanistawa
Komosihskiego i ul. Ogrodowej

2012

2014

Budowa systemu monitoringu wizyjnego

2012

Przebudowa lokalnej infrastruktury
drogowej

Odpowiedzialny
Burmistrz Miasta

i Gminy
Burmistrz Miasta

i Gminy
Burmistrz Miasta

i Gminy

Partnerzy

Szacunkowy

zrodta

koszt

finansowania

realizacji

PROW 2007 2013

2 000 000 z\

srodki wtasne
Srodki wtesne

RPO WM 2007

700 000 z\
1 300 000 zt

-2013

srodki wiasne
2013

Burmistrz Miasta

i Gminy

Srodki wtesne

150 000 z\

RPO WM 2007
Burmistrz Miasta
2012

2016

i Gminy

-2013
srodki wlasne

2 500 000 z\

