Uchwała Nr XIV/124/2016
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Bonin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
tj. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), Rada Gminy Manowo uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przyjęte uchwałą Zebrania Rady Osiedla Bonin Nr 1/2016 z dnia 19 lutego
2016 r. zmiany do Planu Odnowy Miejscowości Bonin, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIV/124/2016
Rady Gminy Manowo
z dnia 26 lutego 2016 r.

V. Opis planowanych przedsięwzięć wraz z szacunkowymi
kosztami
W rozdziale przedstawiony został wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do
realizacji w latach 2016-2023. Jest to lista otwarta, która w trakcie realizacji może być
modyfikowana i uzupełniana.
Lp.

Nazwa zadania

1.

Budowa i przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Bonin

2.

Odnowa boiska sportowego

3.

Odnowa zabytkowego parku

Szacunkowy
Źródło
koszt
finansowania
850.000 PROW na lata
2014-2020 oraz
budżet gminy

50.000 PROW na lata
150.000

2014-2020 oraz
budżet gminy
budżet gminy

Lata
realizacji
2016-2018
2019-2020
2021-2023

1. Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin
Przewidywany zakres robót dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
- uporządkowanie pasa drogowego,
- rozbiórkę istniejących elementów drogowych,
- budowę jezdni drogi,
- przebudowę i budowę skrzyżowań,
- przebudowę i budowę zjazdów,
- budowę i przebudowę istniejących chodników;
- wykonanie, uzupełnienie i regulacja poboczy;
- przebudowę układu odprowadzającego wody opadowe z drogi, z włączeniem do istniejącej
kanalizacji deszczowej;
- przebudowa i zabezpieczenie odcinków istniejących sieci uzbrojenia terenu,
- roboty wykończeniowe, w tym urządzenie terenu zieleni, z wykonaniem nasadzeń oraz
humusowanie z obsianiem trawą.
W ramach inwestycji wykonane zostaną również konieczne i niezbędne roboty mające na celu
dowiązanie się do istniejącego zagospodarowania wzdłuż drogi, a w szczególności przełożenie
lub przebudowa istniejących nawierzchni (bądź gruntu) poza pasem drogowym na dojazdach,
ciągach pieszych i dojściach do posesji, w celu wysokościowego dostosowania do projektowanych
rzędnych elementów drogi, przesunięcie ogrodzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.
2. Odnowa boiska sportowego
Zadanie będzie polegać na rekultywacji istniejącego boiska do piłki nożnej poprzez wymianę
nawierzchni, budowa zaplecza dla zawodników, zakup bramek i ławek.

3. Odnowa zabytkowego parku
W ramach zadania przewidziane są następujące prace:
- prace porządkowe polegające na usunięciu śmieci, gruzów, wyrównaniu terenu oraz usunięcie
płotu oddzielającego park od części pałacowej,
- prace pielęgnacyjne – usunięcie starych zarośli derenia i bzu czarnego, usunięcie nalotu małych
jesionów i klonów z trawników oraz wokół alei lipowej, koszenie trawy, przygotowanie gleby do
nowych nasadzeń,
- zakup materiału sadzeniowego na żywopłoty oraz do uzupełnień,
- zakup krzewów ozdobnych,
- utworzenie ciągów komunikacyjnych, ścieżek, ławek, oświetlenia,
- przygotowanie placu i budowa altany wypoczynkowej,
- opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych i edukacyjnych.

VI. Harmonogram realizacji zadań
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