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RADY GMINY LEONCIN
z dnia 15 maja 2AL2r.
w sprawie zttlvierdzenia Planu odnowy MiejscowościLeoncin

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dtia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. Nr |42 poz. |59I z 2001 r. z późn.zm.) Rada Gminy Leoncinopo
zapoznaniusię z treściąopracowaniapt.: ,,Plan odnowy MiejscowościLeoncin w Gminie
Leoncin na |ata20t0 _ 2at7- oraz UchwałąZebtaniaWiejskiegowsi Lęoncią uchwalaco
następuje:
$ 1. Zatwierdzasię opracowaniept.:o,Planodnowy MiejscowościLeoncin w Gminie Leoncin
na lata 2a rc.fO | 7'' stanowiąpe załącnńkdo niniejszej uchwĄ.
$ 2. opracowanie, o którym mowa $ 1 stanowió będzie podstawęi wytyczne do działania
Rady Gminy Leoncin w latach 2012-2017.
$ 3. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy.
$ 4. Traci moc UchwałaNtU26lI0 Rady Gminy Leoncinzdnia23 sierpnia2010r.
r'lgltlsnrrriu
wchrrdl,iw życier dllięlll ptulięcierlli ptx|legu
lltl,lu'bligy
tlg|uxr.,eli'
$ 5. tJclrwał.a

Przewodniczac
Arkadiusz

UCrrwAŁA F{R1/12
ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI LEONCIN
z dnia 14 maja 2012r.
w sprawie prryjęcia Planu odnowy MiejscowościLeoncin

Na podstawie$ 5 ust. 1 pkt. Z|it. c Stah]tuSołectwaLeoncin ustalonegouchwałą
Nr XVV67il1 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 września}Dl7r. uchwalasię,co następuje:
$ 1. Przyjmujęsię opracowaniept.: ,'Plan odnowy MiejscowościLeoncin w Gminie Leoncin
do niniejszejuchwĄ.
na lata 2010-2an'' w brznrientu załącnlj^ka
$ 2. Plan, o którym mowa w $ 1' wymagazatwierdzeniauchwałąRadyGminy.
$ 3. Zobowiągujesię SoĘsa SołectwaLeoncin Panią Mariannę Gocałekdo przekazania
Wójtowi Leoncin Planu, o którym mowa w $ 1.
$ 4. Traci moc UchwałaNr 2/10 ZebtantaWiejskiegoWsi Leoncin z dnia 6 sierpnia2010t.
$ 5. Uchwaławchodzi w życiez dniempodjęciem.
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w GminieLeoncin
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1 Wstęp
elementówodnowy
Plan odnowy MiejscowościLEONCIN jest jednym z najważniejszych
wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i zycia mieszkańców. Sporządzenie
i uchwalenie tego dokumenfu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki
finansowe w ramach działaria ,,odnowa i rozwój wsi'' w ramach progftlmu Rozwoju
obszarów Wiejskich na |ata 2007-20|3 (PRow 2007-20|3)'jak równiez stanowió będzie
wytyczned|awładzLeoncinaprzy opracowywaniukierunkówrozwojumiejscowości.
Celem działania,,odnowa i rozwój wsi'' jest poprawajakościĘcia na obszarachwiejskich
pruez zaspokojeniepotrzeb społecznychi kulturalnychmieszkańców wsi oraz promowanie
obszarów wicjskich. Działanie umoźiliwi rozwój tożsamościspołecznościwiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowegoi specyFrkiobszarów wiejskich oraz wpłyniena wzrost
atrakcyjności.
W ramach działanapomocąfinansowązostanąobjęteprojektydoĘczące:
l.

budowy, przebudowy,remontulub wyposazeniaobiektów:

a. pełniącychfunkcje publiczne, społeczno-kulturalne,
rekreacyjnei sportowe,
b. sfużącychpromocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu

dziedzictwahistorycznego, tradycjio sztuki oraz kultury,

2.

ksztahowaniaobszaru przestrzentpublicznej,

3.

budowy, remonfu lub przebudowy infrastruktury zlłiryarircjz rozwojem funkcji
furystycznych,sportowychlub społeczno.kulturalnych,

4.

remonfui odnawianiaobiektów zprzeznaczeniemna cele publiczne,

5.

odnawianią eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych,
z osobamizasfużonymidla terenu
miejsc pamięcinarodowej,miejsc powią.zanych
Gminy, Kotliny Warszawskiej i kraju.
kultywowania tradycji społeczności
lokalnej oraz tadycyjnych zawodów.
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Istotny element tego dńałnia starrowi pobudzenie aktywności środowisk lokalnych
i stymulowanie wspóĘracy La rzecz rozwoju i promocji wartościnlitązarrychz miejscową
specyfiką społecznąkulturowąi pruyrodntczą,
Inwestycjew infrastrrrkturęmiejscowościLEoNCIN realizowanew oparciu o budŹetgminy,
środkiwFoŚicw

w Warszawie, środkiBudżetuPaństwa a takŻeśrodkistrukturalneUnii

Europejskiej oraz Ędą mogĘ być rca|izowaneprzy poparciu i wspołudzialeMieszkańców.
Projekty zawarte w niniejszym opracowaniu po uzyskaniu poparcia Mieszkańców
i po zatwierdzeniu ichprzez Radę Gminy Leoncin bęĄ stanowiĘ podstawędo ich dalszego
opracowywania i realizacji. Również zgoda i wspŃldział Mieszkanców w zatwierdzeniu
irealir'acji wybranych zadai sąniezbędnymcz5mnikiemich powodzeniai rea|izacji.
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2 otoczeniemiejscowości
LEONGIN
2.1 Położenie
Leoncin

wieś w Polsce położonaw województwie mazowieckim, w powiecie

nowodworskim, w gminie Leoncin. Miejscowośó położonajest na obszarze Kotliny
Warszawskiej w odległości50 km na północny zachód od Warszawy w ofulinie
Kampinoskiego Parku Narodowego .Potudniowągranicęgminy wynacz.ająkompleksy leśne
Puszcry Kampinoskiej, zaśgranicę połnocnątzeka Wisła Administracyjnie miejscowość
Leoncin jest siedzibą jedną z sześciugmin powiafu nowodworskiego.Graniczy z gminanri
Brochów w powiecie sochaczewskim,Czerwińsk nad Wisłąw powieciepłońskim,Czosnów
iZakłocrymwpowiecie nowodworskim,Kampinoswpowiecie zachodniowarszawskim.
Gmina Leoncin liczy 5 136 mieszkańców.z czegow miejscowości
Leoncin zamieszkuią5l7
osoby(stanna 09.05.2012r.).
Wedfugdanychz roku 2009,gminaLeoncin ma obszar158,84km2ow tym m. in.:
o użytkirolne:380ń
r

uĄrtki leśne:
50%

Gmina stanowi 22,97Yopowierzchni powiatu.
jest siedzibągminy Leoncin
Miejscowość
W gminie są32 wioski:
Cisowe, Gać, Gniewniewice Folwarcze, GłusŁ Górki, Krubiczew, Leoncin, Nowe Budy,
Nowa Dąbrową Nowe Gniewniewice, Nowe Grochale, Stare Grochale, Nowa Mała Wieś,
Nowe Polesie, Noovy Secymin, Nowy Wilków Nowiny, Mała \I/ieśplDtodze, Michałów,
ośniki, Rybitew, Secymin Polski, Secyminek, Stare Gniewniewice, Stare Polesie,
Stanisławóq Stara Dąbrowa" Teofile, Wilków n/Wisłą Wilków Polski, Wincentówel<'
Zamość,.Gmina Leoncin ma specyficzne walory mikroklimatyczne i uwarunkowania
prryrodnicze.
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Na terenie gminy .uqlmraczonoobszar otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego
oruz obszatychronionegokrajobrazu- StrefaKrajobrazuChronionegowzdhri rzeki WisĘ
zrezerwatarrtiZakoIeZak'rocrymskiei Wikliny WiślaneorazobszaryNATURA 2000.
Lesistośógniny Leoncin wynosi 5|,7 o^obszaryleśnewynoszą 8 578 ha, z tego 260 ha
to lasy prywatne.W północnejczęścigminy wystpują liczne mniejsze i większezbiorniki
wodne,pozostałości
po starorzeczuWisĘ. Głównymjest rzekaWisła.
Na terenie gmlny istnieje sieó rowów i kanałów melioracyjnych dtugościl10 km.
Największ1rmz nich jest Kanał Kromnowski , rów F oraz na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowęgorów Ł i KanałŁasica.
:Etl
Bob
Kmb*Bwygoda
iaybotM

E

R
b{tm
Gffi

'Gll, ,

wylpd€
srcosl€

ltod|y.smń

Gob{in

Novy Dvór
Maeiccki

Hen.nin

TĘbłjslłr

Er8f6eł

\":til#e
z"Ltwy.Eil

ffi@***

"-I!k

ląlE|t|
Pnytńiffitr

,t'

t.aB Wieś
F.aY orcdze

:..

tltń|qi*

ne WtsĘ

s.c'mił.k

. irral

fŃc'B|.

I

T*-**#
Wilkd{

Cybtt@
Duże

m_l

sm

Poldia

Cr@oda
Cyntbe
wffiiYńa
JsnóńM.d'ió'^'t'

sołb wb|a
Folv/aeB

XR{'ł:e

*^Ą,.ĘĘi
Kefii
Fo|.ł

I

Cttułi{E
M6le

Ogt.(i

fu.iiŁ
MltY

TĘ"
Ę**
-.l*''ąa"' t'ffiŁ

iĘ:'
Srdy

GraÓah

rniffiieEÓ
r$;.al FdsEt

lttkÓ|
Poiski

6€'mio
Pdśki

E *#Ę

t{on e
M'b wieś

GBŁMies4E

-

Jq'łłts
^Ęudórct

wł.!r
tftis Wd
Ad,

Na rozległych terenach Gminy Leoncin zachowałysię w znakomitej formie unikatowe
w skali europejskiejwydmy śródlądowe. róirowiekowe formy, głównie plejstoceńskie,
zbudowane z piasków drobnoziarnistych barwy Żókej i Żóho.bężowej.Najwspanialszy
komplekswydmołvyw Puszczy Kampinoskiejto grzędabtzeżnanadStarąDąbrową.Wielkie
waĘ wydmowe występująna Powiśluokolice Leoncina, Wilkowa i Polesia, pojedyncze
łvydmyparaboliczrepojawiająsięwśródbagienw okolicy Zanościa.

2.2 Sieó komunikacyjna
Na tereniegminy zlokalizowanychjest około200 km dróg publicrutychz tegookoło73 km
dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych - częściowoutwardzonychokoło l5,0 km,
pozostałe o nawierzchni nie utwardzonej wznocnione zwirem i inłŻLem- zaIiczone
4
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do kategorii drogi publiczne. W miejscowościLeoncin biegnie odcinek 1500m drogi
powiatowej nr 2401w,

ok. 5 km

dróg gminnych nieutwardzonych.Leoncin jest

miejscowością
dynamicznierozwijającąsię, powstająnows budynki mieszkalne,nowa sieć
dróg publicznych.Istniejewyraźnapottzebawyodrębniania
nowycharteriikomunikacyjnych
oraz budowy nowych miejsc parkingowych.

2.3 Zasoby ludzkie,rynekpracy
Na terenię gniny

jest zameldowanychna pobyt stały 5136 osób. objęĘch realizacją

progfttmubędą5 l 7 osoby.
P oniisze tabeleprzedstawiają sytuację demograficma z ostatnich5 lat.
Tabe|a
1

Tabela2

gminyLeoncin
Liczbam|eszkańców
0pis

0gółem

Jednostka

osób

To

osób

olo

osób

olo

Populacja
31.12.2009r

5014

00

2553

50,9

2461

49,1

Populacja
31.12.2008r

5013

00 2546

50,8

2467

49,2

Populacja
31.12.2007

4 998

00 2532 50,7

2466

49,7

Populacja
31.12.2006r

4959

00

2500

50,4

2459

49,4

Populacja
31.12.2005r

4950

00

2497

50,4

2453

49,6

KobieĘ

lrlęźczyźni

Liczbamieszkańców
Leoncina
Opis

ogółem

ilężrzyźni

Kobiety

%

osób

o/s

osób

o/o

Populacja
31.12,200!504

100

264

52,4

240

47,6

Populacja
31.12.200€ 499

100

261

52,3

238

47,7

Populacia
31.12.200i 49s

100

258

52,1

237

47,9

Jednostka

osób

5
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0pis

Na

terenie

Kobiety

Ogółem

ilężtrzyźni

Populacja
31J2200t 485

100

254

52,4

231

47,6

Populacja
31.12.200! 481

100

251

52,2

230

47,8

gmrny

działa kilka

zakładów

produkryjnych

między

innymi

(zakJadypracy zlokalizowane w Leoncinie wyróżniono):
1.

Drukamia VILPOL isfiriejeod 1991r. i zatrudniaponad200 osób.

2.

InterwakSklep spoŻywczyLeoncin,

3.

Piekamia Sp. J. Walenty Łukasik i BożenaŁukasik, sklep firmolvy petna gama
piecrywa wiejskiego'pszennego,półcukrowego'ciemnegoz pełnegoziamażryta.
Piekamia znajdujesię w miejscowości
Michałów'

4.

SpółdzielniaKołekRolniezych w Lęonciniew siedzibąw Michałowie.

5.

Społdzielniaprodukcyjna,,RYTM''wmiejscowościStareGrochale

6.

Michałów.
okręgowa StacjaKontroli Pojazdów JacekKasztelanw miejscowości

7.

ZAkJad Instalacyjno Budowlany Michałów świadczy ustugi: wykonawstwo
prac energetycznych, linie, Prryłącza, instalacje, projektowanie i załatwianie
formalnościz ZE, prace budowlane, sanitarne' prace podnośnikiemkoszowymo
koparko . ładowarkaĘpu ostrówek.

Z,akJady te
Mieszkariców

dają częściowe zatrudnienie Mieszkaricom, jednak większośÓ naszych
pracuje w Warszawie, ŁomiankacĘ Sochaczewie, Nowym Dworze

gospodarczą.
Mazowieckim, ZnacnaczęśćMieszkariców prowadzi własnądziałalność

2.4 Historia gminy i miejscowośGi
Tereny gminy Lęoncin posiadająnie tylko walory przyrodnicze , a|eto prawdziwa skarbńca
dziejów narodowych. obszary na których znajduje się gmina noszą ślady ludzkiego
bytowania na przestrzeni dziejów. W Zamczysku obok wsi Górki znajduje się grodzisko
średniowiecme a

we

wsi

Cisowe

odkryto

ślady osadnictwa starożytnego.

Do XV wieku tereny te stanowiĘ własnośóksią!ąt mazowieckich w 1467 roku włączone
zostaty do Korony.
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Jak podają źródłahistorycme pierwsze wznianki o niektórych wsiach na|eżących
do Gminy
Leoncin pochodząz XV wieku. Z roku 1420pochodządokumenty,w których wymieniony
jest Vylkow (Wilków) w tym samym okresie - przełomxIV i XV wieku powstałLęoncin .
Z |469 roku pochodzi informacja o istnieniu wsi Gfusk i Rybitew.Za czasów Wadysława W
t632 . 1648 w miejscowościGórki, naileiącej do ówczesnego starostwakampinoskiego,
odbywĄ się łowykrólewskie.
Ludnośćobecnej gminy Leoncin przybywała z różmychston i w różnym czasie otaz
pochodziła z odmiennych narodowościi wielorakich warstw społecznych.osadnictwo
rzemieślnikówtrudniących się wypalaniem węgla drzewnego zacĄo nasilaó się od XVIII
wieku. Budnicy byli to ptzybysze zWarsz'awy, Podlasia, Kurpiów. Często osoby wywodzące
się z ubogiegostanuszlacheckięgolub mieszczańskiego.Dałoono początekwiększościosad
powstałychna obtzeżnchPuszczy, które dały początek pózniejsrym wioskom od |734 r.
pojawiają się w meĘkach parafii gtuskiej nazvu;u
miejscowościBudy Gniewniewickie, Budy
Secomskie, Budy Wilkowskie , oddzielną gupę stanowili przybysze najczęściejz Holandii
i Prus. osadnictwo to nasilało się szczególnie po roku 1740.Ludność
ta zanteszkiwała
okolice nadwiślanskiespecjalizując się w zagospodarowaniuŻyntych terenów zalewowych.
w

ten sposób powstĄ

holendry Wilkowskie,

Holendry Secomskie, Holendry

Gniewniewskie i Holendry Małomiejskie, Część:
osadników przeszłana wiarę katolicĘ zaś
ciktórzy pozostali pruy wierze luteranskiejutworzyli z c7Asemswój ośrodekkultu . Secymin
z tarnĘsąrm kościołkiem.Natomiast Żyfui przyby|i w te sfrony z terenów, na których
miesz]<aliptzez pokolenią a skąd zostali wypędzeni przez rosyjską policję tak wyglądała
historia

2.5 wieśLeoncin
Jak wieśćgminna niesie Leoncin nłnyę swą otrzymatod imienia Leon. Tak bowiemnan,yał
jednego z synów ówczesrry włąścicieltutejszych dóbr ziemskich _ Pan Chrystowski.
Nasza miejscowośćIiczy
5l7 Mieszkanców i stalerozwija się.
We wsi Leoncin znajdująsię:
|.Utz'ądGminy,
2.BibliotekaPublicanaGminv Leoncin"
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3.Niepublicnry Zakładopieki Zdrowotnej,
4.Apteka i Punkt Apteczny,
S.Zespół'Szkół w Leoncinięu].I.B.Singera3 składktóregowchodzą:
- Sz}oła Podstawowa im. Jana Pawła|I (z 2 cdrdzrałami,,0''
) . do któĘ ttcząszcza 222
dzieci
. Gimnazjum _ do lrtórego uczęszczająl04 dzieci,
6.PunktPrzedszkolny''Anulka'' z siedzibąw Leonciniepruy ulicy I.B. Singera3, do którego
uczęszcza 25 dzieci,
7.KościołParafralnyp.w. Św. Małgorzaty,
8.oddziałBanku Spółdzielczegow Nowym Dworze Mazowieckim,
g.oddziałPoczty Polskiej,
Policji,
I O.Posterunek
l1.Remiza ochofuiczej straiy Pożnrnej,
l2.budynek dawncgo Gminnego ośrodkaKtllftlry wykorrystywany obecniejako miejsce dla
posiedzeńsesji Rady Gminy oraz nazebraniewiejskie
l 3.Hala Sportowaogólnodostępną
l4.kompleksboisk sportowychorlik 2010 i boisko ziemnedo piłki nożnej
l5.place zabavtdla dzieci mĄch i większych
16 sklepy spożywcze,ze sptzętemAGD oraz tekstylne
lT.Zkwtaciamie
18.cmentarzparafialny
lg.targowiskogminne
W naszejmiejscowościdziałająorganizacjei stowarzyszetia:
w KRS, organizacjama na celu
l.ochotnicza Straż Pożarna w Leoncinie . zarejestrowana
przedpozarem'klęskążywiołowąlubinnym
ochronę Tyciązdrowia i mienia lub środowiska
miejscowym zagroŻeniem.organizacjahiczy 22 druhów straźaków.oSP posiada własną
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straznicę orcz 2 samochodybojowe. 4 strazakówjest przeszkolonych zakresu ratownictwa
medycznego,dowódcy druŹyni obsługimotopomp. Średnio w roku oSP wykonuje 20 akcji
ratowniczych.
2. Stowarryszenie ,,Dla Wspólnego Dobra''

działam.in. w zakresie wyrównywania

szans edukacyjnychi rozwoju kompetencjikluczowych dzieei i młodzieżry'
wspieraniaszkół
w działalnościedukacyjno-wychowawczej,zwiększania roli szkoł jako lokalnych centrów
kulfury' krzewienia kultury ftrycznej i turysĘki, wspieranie dńałań'jednosteksamorządu
terytorialnego,działanianarzecz ochrony środowiskasportu,kultury, integracji społecaności
wiejskiej i aktywizacji zawodowej, działanlana rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego,
inicjowanie i wspieranie działań I|a tzecz profilaĘki

i rozwią4ywania problemów

społecznych.
InicjaĘwa zawiązana stowarzyszenla nodziła się w f007 roku _ podczas realizacji
Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek

. pĄektu realizowanego w ramach InicjaĘwy

Wspólnotowej EQUAL finansowanegoze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerstwo

miało charakter geograficzny o zasięgu lokalnym. obszarem działania
Parbrerstwa byĘ tereny położonena północny zachód od Warszawy _ w widłach ujścia
Narwi i wkry do WisĘ. Administratorem projektu było Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
Parhrerami : Gminy Leoncin, Czosnów, Pomiechówek, Wieliszew i Zakroczym, Powiatowy
Urz&, Pracy w N.D.Maz., StarostwoPowiatowew N.D.Maz., NowodworskieStowarzyszenie
Amazonek, Stowarzyszenie Młodzi dla Rozwoju eMKa oraz Akademia Humanistyczna im.
A. Gieysztora w Puttusku.
Głównymi celami działamaPartnerstwabyło:
- aŁtvwizacja i podnoszeniekwalifikacji liderów i pracowników trzeciego sektora
. al<tytuzacjaniepracującychkobiet do 24 roku zycia i po 45 roku zycia oraz niepracujących
męiczyzrt do 24 roku zycią
.akfywizacia lokalny.ch społeczności_ budowanie współpracy pomiędąy podmiotami
publicznymi" lokalnym biznesem i trzecim sektorem.
Z,awiryante Partnerstwa było poprzedzone podjęciem stosownych uchwał ptzez organy
stanowiące czyli Radę Gminy/Tvliasta oraz zawarcie umów
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szczegółowo) wszystkie działarllaAdminishatora i Partnerów jak np. zasady przepĘwów
finansowych , zasadyprowadzeniaksięgowościitozLiczeń, sprawozdawczości
etc. W czasie
realizacji Parhrerstwa wszyscy podlegaliśmy kontroli

finansowej i administracyjnej

prowadzonej przez Niezależną JednostĘ Kontrolną - organ kontrolny stworzony z kilku
przedstawicieli Administratora i Partnerów. Wszyscy (Administator i Partnerzy) poddani
zostaliśmyaudytowi.
Stowarzyszenie zarejestowałosię _ jako stowarzyszeniazwykłe- w 2007 roku w Starostwie
Nowodworskim, a w lutym 2008 roku uzyskało wpis do KRS, liczy 18 członków _
mieszkańców Leoncina i okolic. Stowarzyszenieutz5rmujesię ze składek,piszą wnioski o
środkipozabudżetowe.

3. Uczniowski Klub Spońowy 'GOLIAT"

przy Szkole Podstawowej- stowarzyszenie

sportowe zarejestrowane w Starostwie Nowodworskim, działalnośów zakresie rozwoju
sportu i kultury fizycmej. Klub powstał w |999 r., organizacja sportową nie prowadzi
dziąłalności,
utzymuje się ze składekczłonkowskichoraz darowizn osób prywatnychi firm.
organizacja liczy 80 członków: 25 dziewcząt, 30 chłopców ze SzkoĘ Podstawowej i
Gimnazjum w Leoncinie otaz25 vcnlńów ze szkół'ponadgimnazjalnych.
od momenfu Ęestacji do dzisiejszego dnia Prezesemjest Pan Antoni Łaszczyk - obecnie
emerytowany nauczyciel wF.u" wspiera go intensywnie Pan Arfur Pawłowski _ insErrktor
piłki noznej. Wym. Panowie prowadzą zajęcia2.3 x tygodniowo po 2 godzny piłka nożna
dla dziewcz,ątipiłkanonladla chłopców.Zajęciaprowadzonesąna hali sportoweji boiskach
Orlik.
UKS jest organizatorem ,,Ęcia sportowego:: \il gminie. organizują tumieje sportowe
(w piłce nożnej i siatkowej) dla dzieci, młodzieĘ i dorosĘch. Turnieje odbywają się
cyklicznie, cykl obejmuje kilka rozgrywek dla wym. wyzej 3 grup. W tumiejachbiorąudział
grupy / zespoĘ sportowe z różmychgmin i powiatów. ZasatąUKS jest prowadzenie kilku
cykli rozgrywek rocznie. osiągnięciemUKS Goliat jest wicemistrzostwoMazowsze 2010
dziewcząt w kategońi juniorek młodszych(gupa wiekowa |3.|4 lat), które zdobyĘ w
sĘczniu 2010 r. w Radomiu.
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2.6 Dziedzictwore|ig|jnei historycznemiejscowości
2.6.1 Kościół Parafia|ny p.w. św.Małgorzaty DM
Neogotycki' z czerwonejcegły,wybudowanyw latach 188l.1885 wg projektu lózefa Piusa
Dziekońskiego. Usytuowany na wydmie kościółokala cmentarzparafialny. odpust parafialny
odbywa się w lipcu.
2.6.2 Kaplica cmentarna
Na wydmie w Leoncinie pośródmogiłwznosi się foremnaośmioboczna'drewnianakaplica o
zrębowej konstrukcji zbudowana w 1789 roku. Pierwotnie kaplica staław Głusku,ską{ na
obecnemiejscezostałaprzeniesionaw 188l r. Kaplica zbudowanajako votumdziękcz5mienia
z'anry cięstwoStanisława Czameckiego nad Szwedami.
2,6.3 Zbiorowy Grób Polskich Żo|nietzy polegĘch w 1939rna cmęntaranparafia|nym
2.6.4 obelisk poświęconypolegĘm w obu wojnach światowychusytuowanyna Placu prof'
RomanaKobendzy.
2.6.5Isaac Bashevis Singer
W Leoncinie urodził się w 1904 roku Isaac Bashevis Singer .pisarz amerykański
Ędowskiego pochodzenia,laureat literackiej Nagrody Nobla z roku |978.
2.6.6 Profesor Roman Kobendza - Kampinoski Park Narodowy powstałdzięki staraniom
Jadwigi i Romana Kobendzów. W latach 30.ych ubiegłegowieku Państwo Kobendzowie
rozpoczęli usilne staraniao objęciepuszczy ochronąw postaciparku. 16 stycznia 1959roku
na mocy toz:ptz$zenia rady Ministów zostałutworzony Kampinoski Park Narodowy w
celu ochrony najlepiej w Europie zachowanychzespołówwydm śródlądowych,natura|nych
zbionrików bagiennych i leśnych,bogaĘ fauny a takżewielu pamiątek polskiej historii i
kultury. Jak podająźródłahistoryczno,oWdniu 2 czerwca1907roku 2 parostatkiptzywiozĘ
387 uczestników historycznej wycieczki do Ptlszczy Kampinoskiej. Statki zawinęĘ pod
Gniewrriewicami. Po wylądowaniu pieszo

ptizez wsie Leoncin i Teofilowo ruszono do

Puszczy... Wycieczka udałasię doskonale.'o.
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2.7 Teren miejscowości Leoncin - to głównie działki pod budownictwomieszkaniowe
jednorodzinne z dopllszczonądziałalnością
gospodaręzĄ.Na tereniewsi znajdująsię również
działkiletniskowe. Znajdujesię równieżkilka zabudowarigospodarskich.
Plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości Leoncin

olaeślają minimalną

powierzchnię dziatkJ_ 1000 m2.w centum miejscowościwokoł budynku Urzędu Gminy
znajduje sĘ pięknie położonyteren zielony - przestrzeń publiczrra stanowiąpamiejsce
spotkan ŃodńeĘ

i dorosĘch. Miejsce to pehri również funkcje rekreacyjnądla dzieci i

rnłodaeĘ. obecnie teren ten jest systemaĘczme degradowany. Stan taki jest nie tylko
wynikiem częstego korzystania z placów zabaw oraz niefrasobliwego zachowania
uzytkowników jak jeżdzenlerowerami czy wózkaretipo hawnikach. Jestto równiez wynikiem
braku alejck parkowych z wyposażeniemw dostatecznejilości.Młodzieżgromadzi się na
parkingra jei,&zi |.urt'werami i na dcskorolkach. co pnekładasię na jcgo drożnoŚćoraz
bezpieczeństwo wszystkich uĄrtkowników. Niedostateczne oświetlenieterenu rypływa
również na be4pieczeństwouzytkowników tego terenu.

2.8. Analiza SWOT
2.8.1 Mocne strony
1.

Wyjątkowe walory krajobrazowe w tym: bliskośó Parku Kampinoskiegoo rzeki
wisły oraz potężnełancuchywydm.

2.

Lokalizacja w są5iedfwie regionalnychcentrów ruchu turystycznych.

3.

Aktualnymiejscowyplanzagospodarowaniaprzestrzennego.

4.

Wolne terenypod budownictwomies*aniowe.

5.

Gościnność
i Ęcz|iwośćMieszkariców.Z,aczynĄącaronńjaćsię turystyka.

6.

Sprawnie działającaadministacjasamorządowa.

7.

Dobra dostąnośćdla ustugpublicznych.

8.

Doskonaładostępnośćkomunikacyjna.

9.

Bliskośóaglomeracjiwarszawskiej.
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l0.

Czyste powietrzei spokój.

1l.

BezpieczeftstwoMieszkańców.

2.8.2 Słabe strony
1.

Ztiszłznnainfiastrukrrramieszkaniowa

f.

Brak cęntnrminformacji furysĘcznej.

3.

Braknowoczesnego zapleozagastronomicurego.

4.

Brak wystarczającychśrodkóww budżeciew stosunkudo potrzebw gminie.

5.

7'niszczola nawienchnia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich (rowy
odwadniające,chodniki).

6.

Niedostatecznezwodociągowaniei skana]izowaniemiejscowości.

7.

Brak miejsc rekreacyjnych.

8.

Brak oŚrodkÓw sportowychi kulfuralnych.

9.

Brak gazu przewodowego.

10. Brak pruedszkola.
11. Brak konserwacjirowów melioracyjnych.
2.8.3 Szanse
1.

Rozwój furystyczny regionu.

2.

Unia Europejska. środkina rozwój i inwestycje.

3.

Waost

zamożnościmieszkańców - większa chęó nabywania działek pod

budownictwo oraz większa chęó rozwijania z*ładartia i ronvijania działalności
gospodarczej.
4.

Wzrost zainteresowania osób spoza Leoncina zamieszkaniem na terenie
miejscowości.

5.

Wzrostavodociągowaniai skanalizowaniamiejscowości.

6.

Nowe proglallly rządowe (,,orlik 20|2", ,'}.{arodowegoProgramu Przebudowy
Dró g Lokalnych 2008-20I 1").
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7.

Wysoka aktywność
wpozyskiwaniu środkówpazabudietowych.

8.

Powstaniecentruminformacji turyĘcznej.

9.

Rozsądnapoliryka kredytowa.

10. Aktywność
2.8A 7agrożenia
l.

Brak działń MZDW w zakresię przebudowy drogi wojewódzkiej na terenie
Leoncina.

2.

opóŹnieniawe wprowadzeniuprogramuPROW.

3.

Małe środki w

Regionalnyrrr Programie operacyjnym

na

inwestycje

w infrastruktuę wodno-ściekową.
4.

Małe środkiw Regionalnym Programie operacyjnym na inwestycje w zakresie
dróg gmrnnych.

5.

Małe środkiw Regionalnym Prograrrie operacyjnym dlaprzedsiębiorców.

6.

Brak zainteręsowaniaze strony społeczeństwado wspólnych inicjaĘw w zakresie
polepszeniawizerunku miejscowościi gminy.

7.

Brak naleĄrtejpromocjimiejscowości.

8.

Brak wystarczającejbazy kulfuralno - oświatowejoraz sportowej dlamłodzieĘ.

9.

Bezrobocie.
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3 CharakterystykaPlanu OdnowyLeoncina
3.{ Gele nadrzędneP|anuodnowy Leoncina
Cele ekonomiczne prowadządo pozytywnych skutków ekonomicznych takich jak wzrost
dochodu firm, wzrost urpływów podatkolvych gminy, wzrost oddziaływania na rozwój
ńmych działatnos;ilokalnycĘ rozwój funkcji ponadlokalnychw stosunkudo otaczająpego
zap|*z'a-Podstawowąkorzy&:iąinnowacyjnegozagospodarowaniaterenów zdegradowanych
i poprzemysłowychdla celów aktywnościgospodarczejsą miejsca pracy' budowa nowych
tras komunikacyjnyctu rozbudowa lub remonty infrastnfttury, adaptacja budynków
infrastrukturykomunalnej.
Cele społeczneto przede wszystkim tworzenie nowych lub utrz5rmanieistniejąpychmiejsc
pracy. Znierz.ają one do poprawy jakości zycia mieszkariców poprzez rozwój ustug
publicznycho tworzenie nowych terenów rekreacyjnycĘ spońowych' rozwój finkcji
kulturalnych. Celęm o charakterze społecanymmoże byó cĘć zachowania dziedactvta
kulturowego, remonty lub adaptacjabudynków uĘrtecznościpublicznej na cele społecae
(np.: w zakresie realizowania zadań' pomocy społecaej), kulturalne, edukacyjne czy
sportowe.
Cele ekologiczne obejmująeliminowanie negatywnychoddziaływani powiększanieterenów
zieleni publicarej, odnowęparków i terenów zielonych, zabudowywaniepustych przestrzeni,
tworzenie lub przebudowaplaców zabavtdla dzieci czy tarasów widokowych.
Cele pzestrzenne prowadzą do kształtowanianowego ładuprzeshzerrnegomiejscowościi
integracji terenów publicznych. Wprowadzanie nowych elementów architektoniczrrychjest
takŹesposobempromocji nowegowizerunku miejscowości.

3.2 cel głównyPlanu odnowy Leoncina.
Z uw agi na wystgluj ące niekorzystnezjawiską a w szczególności:
o wysoki poziom ubóstwa i wykluczenią
o wysoka stopa dfugotrwałegobezrobocią
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lokalnej. Również na powyższym terenie, po wykonaniu niezĘdnych prac
upiększających,gmina zarierza organizowaćronnńtę imprezy plenerowe.Dą-zeniem
gminy jest to, aby miejscę to stałosię równieŻ przyczyrt'tem do rozrvoju lokalnej
przedsiębiorczościskupionej wokoł skweru. Aby tak się stało, potrzebne jest
wykonanie niezbędnych prac mierzających do nadania temu miejscu miana
właściwego
centrumLeoncina. W ramachprac przewidujesię zainstalowaniesystemu
monitoringu oraz oświetlenią aby miejsce to stało się nie Ęlko atrakcyjne, ale
i bezpieczne dla Mieszkańców. Przewiduje się wykonanie robót z branĘ ,,zieleIt,,
budowępalisady betonowej,budowęparku tematycznego'z-aś
w kolejnych etapachbudowę ścieżkirowerowej, budowę placu zabaw dla dzieci, miejsca pod scenę
plenerowąoraz parkingów.
7. odnowa obelisku oraz terenu znajdującegosię wokól niego - obelisk znajdujesię
nieopodal budynku Urzędu Gminy w Leoncinie. Planuje sięjego odrestaurowanieoraz
uporządkowanieterenu wokoł niego, m. in. popfiZeznasadzeniefuaw,krzewów oft|z
kwiatów.
8. Uzyskanie efekfu energooszczędnego poprzez zastosowanie innowacyjnych
rozwiązań zapewniających minimalne zaĘcie energii - planuje się wymianę
żarówekoświetleniowychw lampachuliczrych na energooszczędne.
9. AkĘ'wizacja fizyczna młodzieżypoptaealrurlowę nowogzesnegoi bezpiecznegrr
skateparku - planuje się budowę skateparkuna terenie położonymza budynkiem
Urzędu Gminy. obecńe jest juz gotowa dokumentacjatechniczna dotycząca tego
przedsięwzięcią tj. projekt wykonawcTy onzkosztorys inwestorski i przedmiar robót.
Miejscowośó
oprócz wybudowanego w 2009 roku zespofu boisk orlik pozyskałaby nowe miejsce, na którym młodzieżmogłaby ciekawie i bezpieczrrie
spędzaówolny czas.
10. Budowa ścieżekrowerowych - oprócz ścieżl<t
rowerowej pr4, parku kulturowym,
powstaną też ścieżkirowerowe przy częścinajważniejszychulic miejscowości.
obecnie jest gotowy projekt koncepcyjnytego przedsięwzięcia.
11. Budowa nowych miejsc parkingowych . w 2009 roku powstałynieliczne miejsca
parkingowe ptzy okazji przebudolvy ul. Singera. Częśó stanowisk parkingowych

18

PlanodnowywsiLEONCIN
mieszkaniowejednorodzinne.Na tym terenie rozwltjasię budownictwomieszkaniowe
jednorodzinne.Ulica ta stanowi jedyną ulicę doprowadzającądo dróg bocznych,
takichjak Zacisze,Widok, Podleśna.
Planowana inwestycja polega na przebudowie ulicy Słonecznej na dfugości
l0l0 m. obecnie droga ta posiadanawierzchnięgruntową zaśpo obu stronachpasa
drogowego

istnieje

nieregularne

zagospodarowanie w

postaci

domów

jednorodzinnych.Docelowo przedmiotowaulica posiadac Ędzie jezdnię o szerokości
5,5 m, której nawierzchnia zostarriewykonana z kostki. Zostanie wykonany również
chodnik,poboczeod stronyprojektowanego
rowu oraz zjazdy na posesje.
Ulica Słonecznaza|iczona jest do kategorii ,,drogi publiczne'' i jest droga nie
utwardzoną.
Budowę pnedszkola publicznego - w 2009 roku, przy współudziale środków
uniinych w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. w budy'nku Zespołu
szkół w Leoncinie roryoczął swoją działalnośóPunkt Przedszkolny ,,Anulkd'.
Przepisy regulujące warunki tworzenia punktÓw przedszkolnych uniemoż:liwiają
przyjęcie do tego typu jednostek większej liczby dzieci. 7-e wzg|ędu na duże
zainteresowaniemieszkańców realizowanym projektem ,'Punkt Pruedszkolny Anulka
w Leoncinie'' otaz brak miejsc na przyjęciekolejnych dzieci, istniejepilna potrzeba
budowy obiektu przemaczonegona przedszkolepubliczne.
Zagospodarowanie terenu pruy Urzędzie Gminy - park kulturowy w Leoncinie.
Z,adanę to ma na celu zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod kątem
rekreacyjno.wypoczynkowymmieszkanców i osób odwiedzającychLeoncin. Planuje
się jego realizację przy wspotudziale środkówunijnych w ramachProgramuRozwoju
obszarów Wiejskich na |ata 2007-20|3: działanie4.1l4I3 Wdrazanie lokalnych
Stategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadająwarunkom przymanta pomocy
w ramach działanla,,odnowa i rozwój wsi''. Teren ptze^aczony pod rca|izację
operacji, położony jest na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną
bezpośredniosą5iaduje z Utzędem Gminy w Leoncinie. W pobliżu znajduje się
kościółparafialny, cmentarz parafialny, targowisko wiejskie oraz ciąg sklepów.
Gmina Leoncin dąŻydo tego, aby teren ten stałsię miejscem spotkń społeczności
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o niski wskaźnikprowadzeniadziała|ności
gospodarczej,
o niski poziom wykształceniaomzwyrazny deficyt kwalifikacji zawodowych,
planuje się zrealizowaćkilkuletni proglarnw obszarzeprzesffzenipublicznej, ktory pozwoli z
zaniędbanego obszaru uczynió miejscowośćatakcyjną zarówno dla Mieszkanców jak i
turystów. Pozwoli to na osiągnięcie spójnościgospodarczej, społeczneji przestrzennej.
Będzie to osiągniętepoprzezrealizacjęcelu głównegoPlanu odnowy Miejscowości.

Cel głór'rmyPlanu odnowy Miejscowości Leoncin . poprawa warunków Ęcia i
bezpieczeitstwaMięszkanców Lęoncina oraz wzrost atrakcyjności
miejscowości.

3.3 Zadania szczegółowe
Cel glówny będzie realizowany wprzeznastępującezadaniaszczegółowe:
1. Modernizację i remonty dróg - planowanyternrinrealizacji:Iata20l0-20l7; źródła
finansowania:środkiwłasnei pozabudżetowe.
Większośódróg gminnych na tereniemiejscowościLeoncin stanowiądrogi gruntowe.
Ze względu na stantechniczny,wymagająone stałejmodernizacji i naprawy.
2. Budowę sieci gazowej - ismieje potzeba i duże zainteresowanie mieszkńców
budową sieci gazowej.JednakŻe,na chwilę obecnąjest to utrudnionez uwagi na fakt
trudnościpoprowadzenianitki głóumejpr:rczrzekęWisłę.
3. Rozbudowę sieci wodno.kanalizacyjnej - około90%miejscowości
Leoncinjest już
zwodociągowanią zaśw około 60%jest skanalizowana.Planuje się rozbudowę sieci
wodrro.kanalizacy1nejw ten sposób, że w najb|iższychlatach Leoncin zostarrie w
|00% zwodociągowanyi skanalizowany.
4. Prrywrócenie ulicy Slonecznej funkcji najważniejszejańeń

komunikacyjnej .

ulica Słoneczra sfuiy do obsfugi wyznaczonych terenów pod budownictwo
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zostanie wybudowana w kolejnym etapie realizacji zadanta budowy parku
kulturowego. Istnieje pilna pohzeba budowy nowych miejsc parkingowych równiez
w innym punktach Leoncina. obecnie jest gotowy projekt koncepcyjny dotycz-ący
budowynowych miejscparkingowychprzyi od stronyulicy Słonecznej.
12. Zagospodarowanie terenu targowiska wiejskiego - teren targowiska wiejskiego
położonyjest w okolicy kościołaparafialnego.Jest to miejsce spruedaĘ produktów
rolnych i innych. Jest chęfirie odwiedzane ptzez licznych kupujących. Dlatego też,
należałobypoprzęz zagospodarowaniei modernizacjętego terenu (np. doświetlenie,
stworzenie stoisk do sprzedaĘ towarów) stworzyó lepsze warunki zarówno dla
jak i kupujących.
sprzedających
13.Kultywowanie tradycji związanych z miejscowością
i gminą Leoncin - odpusty
parafialne,kolędowanie,spotkaniaświąteczne,
dbanie o miejsca pamięci, np. grób
zbiorowy żohierzy, kapliczki przydrożlne,organizacja Dni Leoncina, spotkania
z seniorami.
t4. Zachowanie dziedzictwa przyrodni cize3o- podnoszenieświadomości
mieszkariców
o potrzebie zachowania dziedzictuta przyrodniczego, oznakowywanie cennych i
ciekawych egzemplany przyrodniczy ch.
15.Dbałośćo miejsca powiązane z osobami zaslużonymi dla terenu gminy
i kraju - dbanie o ppobyosób zasfużonych'ewenfualneupamiętrienięmięjsę i osób
7nanychi zasfużonych.
16. Zachowanie dziedzictwa historycznego- renowacje,modernizacjeoraz odbudowa
obiektów zitęanych

z dziedzictwem historycznym, tj. kapliczek i klzyiy

przy&ożnych,obelisków iĘ.
I7.Zagospodarowanie terenu wokół świetlicywiejskiej w Leoncinie _ świetlica
wiejska w Leoncinie z|okalizowana jest przy głównej arterii wsi, w beąpośrednim
sąpiedawie ochotniczej Strazy Pozarnej. Zagospodarowanieterenu wokół świetlicy
wiejskiej w Leoncinie jednoznaczrie wpisuje się we wsparcieofer|y kulfuratnejoteren
ten będzie mógł byó wykorzystywany do organizacji pokazów plenerowych oraz do
zwiększania integracji międzypokoleniowej.Na zagospodarowanymterenie zostaną
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ustawione ławki i stojak na rowery' co r'rrpłyniena stworzenie nowego miejsca do
odpoczynkui/lub integracji zarówno między mieszkancami,jak i hrrystami.

Realizacja wyżejwyrnienionych zadń jest przewidzianaw latach20 |0.20 17.
Zaktyłwntje to społecznośólokalną Leoncina oraz doprowadzi do korzystnej i owocnej
wspóĘracy mieszkańców z władzamisamorządowymi.

Przewidywane do realizacji zadania w ramach Planu odnowy Miejscowości Leoncin
w Gminie Leoncin w latach 2010-20172
Nazwa zadania

L.p.

okr€Ślenie

cz6

oczekiwanę

Budżet

Inne środki l(oszt

kryterium

realizacji

rezultaty

Gminy

finansowe

kolejności

zadania

w złoĘch

realizacji

Modernizacja
l

2

2011-20t7

i remontydróg

Modemizacja

ó00.000

3.400.000

4.000.000

i naprawa&Óg
gninnych

Budowa sieci gazowej

J

20tt-2017

Wybudowaniesieci

0

gazowej(gazociągu)

2.

Rozbudowa sieci

3.

t7

2012-f015 Dokońozenie

wodno-kanalizacyjnej

Koszt

Gminanie ponosi

pokrywa

koszóq koszt

przedsiębio

pokrywa

-rstwo

przedsiębiorstwo

gamwe

gazawe

480.000

2.770.ffio

3.200.000

353.000

1.997.000

2.350.000

270.000

r.530.000

1.800.000

budowysieci
wodnokanalizacyjnsj

PrzyrłrÓcenie ulicy

7

201l-2015

BuOowaJezOnl

SłonecznejfuŃcji

o szerokości5,5 m -

nąiważniejszejarteńi

nawierzchnia

komunikaryjnej

z kostki. Budowa

4.

chodniką pobocza
otazzjazdów la
posesje.Budowa
oświetlenia
ulicmego.
Budowa przedszkola

5.

publicanego

4

20tt-2015

Budowa przedszkola
publicznego,dla
którego organem

2A
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prowadzącym
będzieGmina
Leoncin.

2010

Zagospodarowanie

6.

Zagospodarowanie

terenuprzy Urzędńe
Gminy - parl<kulturowy

tgrenupod

w Leoncinie

rekreacyjno-

144-009

229.802

373.81
r

3.750

21.250

25.000

J. /)U

21.250

25.000

89.985

2M.721

296.706

42.750

242.250

285.000

72.W

408.000

480.000

7.500

42.500

50.000

względem
wypoczynkowym.
Budowa parku
kulturowego.

Odnowa obelisku oraz

7.

8

201I

terenuznajdująpegosię

Odrestaurowanie
obelisku oraz

wokÓł niego

uporządkowanie
terenuwokół niego.

Uzyskanie efektu

8.

9

20tl

Wymianazarówek

energooszczędnego

oświetleniowych

poprzezzastosowanie

w lampach

innowacyjnych

ulicznychna

tozttiązzń

enerp,ooszczęrlne

ząlcwniajryych
minimalne zuzycie
energii
lłktywizacjafizycana
9.

5

20t2

Budowa skmepa*u

młodzieĘ poptzez

zlokalizowanegona

budowęnowoczesnego

Ęłach budynku

i bezpiecaego

Urzędu Gminy

skmeparku

w Leoncinie.

Budowaścieżek

r0

20tt-20t5

rowerowych

Budowa ścieżek
rowerowychprzy

10.

części
najważniejszych
ulic.
Budowanowychmiejsc

ll

il

20t1.2013 Budowamiejsc

parkingowych

parkingowych
w ńżnych punktach
miejscowości.

Zagospodarowanie

t2.

t2

201l-2013

Doświetlenie

terenuhgowiska

targowiską

wiejskiego

stworzeniestoisk do
sprzndafy,
uporządkowanie
torenu.
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Ku|Ęwowanie tradycji

13.

l3

20tl

Spotkania

zwią.zanych

śv.iąteczne

z mĘscowością

mieszkańcóq

i gminąLeoncin

3.750

2r.250

25.000

26.250

148.750

175.000

26.250

t48.750

175.000

26.250

148.750

175.000

86.268

ló0.496

uporząlkowanie
miejscpamięci'
organizacjaDni
Leonciną spotkania
z seniorami.

Zachowanie dziedzictwa
14.

t4

f01t-2017

Uznakowanie

przyrodniczego

cennych i ciekawych
egzernplarzy
przyrodniczych.

Dbałość
o miejsca

15.

l5

zort-2017

Uporządkowanie

powiąpane

grobów osób

z osobami zasfuzonymi

zasłużonych,

dla terenugnriny

upamiętnienie

i kaju

miejsci osób
zasfużonych.

Zachowanie dziedzictwa

ló

historycznego

20tL-2017

Renowacje,
odbudowyobiektów
zwią7anych
z dziedzictwem

t6.

histuryczlrynllj.
kap|iczskikrzyĘ
przydrożnych,
obe|iskówiĘ.
zagospodarowanie
terenuwokół świet|icy
wiejskiej w Leoncinie

6

2012-2013 Zagospodarcwanie
terenupod
względem
reloeacyjnowypoczynkowym.
Budowamiejsc
patkingowycĘ

17.

wymiana
ogrodzenią
rłykonaniepodłoĘ
z kostki brukowej,
wykonanie
travmików
dywanowych,
montażławeki
stojaków na rowery.
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Harmonogram realizacji zadań w miejscowościLeoncin
L.p.

t

Nazwa zadania

Modemizacja

Koszt

4.000.000

Termin wykonania

20tt-20t7

Uwagi
Planuje się realizację
zadaniaptzy

i remontydrÓg

wspótudziale środków
unijnych wramach RPO
wM2007-2013
2.

Budowa sieci gazowej

0

2011-2017

Gminanie ponosi
kosŹów, kosztpokrywa
przędsiębiorstwogazowe

3-

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

3.200.000

f0r2-20r5

Planuje slę realizację
zadaniaprzy
współudzia|eśrodków
unijnych w ramachRPO
WM 2007-2013lub
PROW 2007-2013

4.

Przywrócenie ulicy Słonecanejfimkcji

2.350.000

20tt-2012

Planujeslę realizację
zadaniaprry

najwaalĘ szej arterii komunikacyjnej

współudzialeśrodków
unijnych w rarnarhRPO
wM 2007-2013

pub|icanęgo
Budowapr.zedsdto|a

1.800.000

2011-2012

Ptanqie się realizaqię
zadmiaprzy
wspÓtudziale środków
unijnych w ranach RPO
wM2007-2013

6.

Zagospodarowanieterenuprzy Unędzie

373.81I

2010

Planuje się realizację

Gminy- pa* kulturowy

zadaniaprzy

w Leoncinie

współudzia|eśrodków
unijnych w ramach
działania4l3PROW
2007-2013- Odnowa
i rozwój wsi

Odnowa obelisku oraz terenumajdującego

25.000

20rl

Planuje się realizację
zadaniaprzy

się wokół niego

współudzia|eśrodków
uniinych w ramach
działania413PROW
2007-2013_ dla mĄch
projektfił
8.

Uzyskanie efekfu energooszczędnego

25.000

20tr

P|anujesię realizację
zzdaniaprzy

poprzEz zastosowanieinnowacyjnych
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rozwią3ańzapewniająryohminima|ne

wspÓłudzialeśrodkÓw

zużycieenergii

uniinyoh w ramach
dzidaria4l3 PROW
2007-2013- dla mĄch
projektów

9.

Aktywizacja fizy cna rrtodzieĘ poptznz

296.706

Planuje slę rea|izację

budowęnowoczesnego

z:rdaniaprzy

i bczpiecaego skatepartu

współudzialeśrodków
unijnychw ramach
działania4l3PROW
2007-2013-Otuowa
i tozwój wsi

r0.

Budowa ścieżek
rowerowych

2E5.000

2011-2015

Planuje się rca|izację
zńen.iaprzy
współudzialeśrodków
uniinych w ramacll
działatia4l3 PROW
2007-2013- Odnowa
i rozvój wsi

ll

Budowa nowych micjsc parkingowych

480.000

20tl-2013

P|anujesię realizację
zńaniaprzy
współudzia|eśrodkÓw
mijnych w ramach
dzidania4I3 PROW
2007-2013- Odnowa
i rozwój wsi

t2.

20tr-2013

Zagospodarowanieterenutargowiska
wiejskicgo

rtanuJe sĘ real'zacJę
adaniayzy
współudzia|eśrodków
unijnych w ramach
dzidmia4l3 PROW
-dlamdych
2(X)7-2013
projektów

3.

Kultywowmie hadycji zwiganych

25.000

20rl

P|anujesię realizację

zmiejscowością

zŃaliaprry

i gminąI'roncin

współudzialeśrodków
uniinych w ramac,tl
dzidania4l3 PROW
2007.2013- dla mĄch
prqiektótł

t4.

Zachowanic dziedzictwa przyrodniczego

175.000

20tr-2017

Planuje się realizację
zadniaprty
współudzialeśrodkóv'
unijnych w ramach
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dzidania4l3 PROW
2007-2013- dlamdych
projelctów(etapowo'
przez 7 laĄ koszt po
25.000 ż rocaie)

15.

DbdoŚĆ o miejsca powiqpane

175.000

fotr-2017

Plónuje się rca]izację

z osobmi zasfużonymid|ataenu gminy

zanniaprry

i k'ąiu

współudzia|eśrodków
uniinych w ramacłt
dzidania4l3 PROW
2007-2013- dla mdych
projektów (etapowoyznzT l4kosnp
25.000 złrocafe)

16.

ZachowEniedziedzictwahistorycaego

175.000

20||Ł0|1

Planuje się '€alizację
zadaiayzy
współudzialeśrcdków
un!;.nychwramacłt
<|ziałania
4|3 PB0W
2007.2013. d|anĄrch
projeków (etryowo.
przez 7 la{ kosztpo
25.000 zł rccatie)

t7.

Zaeospodafo$'ani€ ter€nu wokół Świstlicy

2M.7il

wiejskiej w l"eoncinie

20t2-2013

Planuje się realizację
zńaniaprzy
współudzialeśrodków
unijnych wramacłt
dzidada4l3 PROW
2007-2013- O&pwa
i rozrwójwsi
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