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     UCHWAŁA NR  XXVII /168/2013 

RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI 

Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. 

 

w sprawie dokonania zmian w Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta  

i Gminy Kosów Lacki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Strategii Rozwoju Gminy Kosów Lacki do 2025 roku, stanowiącej załącznik do uchwały 

Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki Nr XIX/104/2004 z dnia 20 września 2004 roku, 

zmienionej uchwałą Nr XIV/77/2008 z dnia 26 marca 2008r., uchwałą Nr XXVIII/151/2009  

z dnia 6 sierpnia 2009r.,uchwałą Nr XXIX/158/2009 z dnia 29 września 2009r.oraz uchwałą 

Nr XL/227/2010 z dnia 10 listopada 2010r., wprowadza się następujące zmiany: 
 

  - rozdział IV i rozdział V otrzymują brzmienie:  

   

 „  IV.   PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY NA LATA 2014 – 2020 

 

1.   Remont dróg gminnych:   

a)   Wólka Okrąglik  - Jakubiki – Wólka Dolna   

- wartość szacunkowa – 2,2 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2020  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

b)   droga do Wyszomierza  

-    wartość szacunkowa – 1,0 mln zł, 

-    okres realizacji: 2014-2020 

-    źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

c) droga w Bojarach 

- wartość szacunkowa – 0,5 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2016 

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

d) droga w Buczynie Nowym i Dworskim 

- wartość szacunkowa – 0,5 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2020  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

e) droga w Dybowie  

- wartość szacunkowa – 1,0 mln zł, 
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- okres realizacji: 2014-2020  

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

f)  droga Krupy - Wólka Okrąglik 

- wartość szacunkowa – 0,5 mln zł 

- okres realizacji:  2014-2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe; 

g) droga z Kutysk do skrzyżowania z drogą Sągole-Wyszomierz 

- wartość szacunkowa – 0,5 mln zł 

- okres realizacji:  2014-2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe; 

h) ul.Nowa  

-     wartość szacunkowa – 1,0 mln zł, 

-     okres realizacji: 2014-2016 

-      źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

i)   ul. Piaskowa  

- wartość szacunkowa – 0,5 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2015 

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

j)  ul. Leśna 

- wartość szacunkowa – 1,2 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2020  

-     źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe   

k) ul. Boczna 

- wartość szacunkowa – 0,3 mln zł 

- okres realizacji: 2014-2016 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE 

 

l)   ul. Energetyczna i Nadrzeczna 

-     wartość szacunkowa – 0,5 mln zł, 

-     okres realizacji: 2014-2015  

-      źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

ł) ul. Dolna 

- wartość szacunkowa – 0,15 mln zł 

- okres realizacji: 2014-2016 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe,  

m) ul. Spacerowa i Wspólna 

- wartość szacunkowa – 1,5 mln zł 

- okres realizacji: 2015-2018 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe,  
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n) ul. Zacisze i Wiosenna 

- wartość szacunkowa – 0,4 mln zł, 

- okres realizacji: 2016-2020 

- źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

o) ul. Kwiatowa  

- wartość szacunkowa – 0,2 mln zł 

- okres realizacji: 2016-2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE 

p) remont pozostałych dróg gminnych 

-  ul .Młynarska -wartość szacunkowa – 2 mln zł 

- okres realizacji: 2014- 2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe,  

 

2.   Odbudowa mostu na rzece Kosówce w m. Jakubiki 

- wartość szacunkowa – 2,2 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2016 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

 

3.   Budowa chodnika przy ul. Małkińskiej  

- wartość szacunkowa – 0,6 mln zł, 

- okres realizacji: 2015-2017 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

 

4.   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kosowie Lackim:  

a)   ul. Gutowska i przyległe, Mostowa z przepompownią ścieków. 

-    wartość kosztorysowa – 1,2 mln zł 

-    okres realizacji: 2008- 2015 r., 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe; 

b) pozostałe ulice miasta Kosowa Lackiego (w obrębie zwartej zabudowy –  

m.in. ul. Spacerowa, Długa, Wspólna, Wiatraczna), 

- wartość szacunkowa  – 1,7 mln zł 

- okres realizacji: 2014-2017, 

-     źródła finansowania: budżet gminy, fundusze krajowe, fundusze UE; 

5.  Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

-     wartość szacunkowa – 1,2 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2020, 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE; 

6. Budowa oczyszczalni ścieków  

-     wartość szacunkowa – 5,5 mln zł, 
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- okres realizacji: 2014-2020, 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE; 

7. Budowa urządzeń energii odnawialnej (m.in.kolektory słoneczne) 

-     wartość szacunkowa – 0,6 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2020, 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE; 

 

8. Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną 

-     wartość szacunkowa – 4,0 mln zł, 

- okres realizacji: 2016-2020, 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE; 

9. Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

-     wartość szacunkowa – 1,5mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2020, 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE; 

10.  Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych (stadion, boiska, place zabaw) 

-     wartość szacunkowa – 0,5 mln zł, 

-     okres realizacji: 2014 -2020  

-     źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe,  fundusze UE; 

11. Budowa ścieżki rowerowej Kosów Lacki-Treblinka  

-     wartość szacunkowa – 1,0 mln zł, 

- okres realizacji: 2016-2020, 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE; 

12. Budowa sali konferencyjnej przy Urzędzie Miasta i Gminy 

- wartość szacunkowa – 0,5 mln zł, 

- okres realizacji: 2014 - 2020 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE; 

13.  Budowa przystanków transportu komunikacji publicznej  

-    wartość szacunkowa – 0,03 mln zł, 

-    okres realizacji: 2014-2020  

-    źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe; 

14. Remont świetlic wiejskich  

- wartość szacunkowa –1,0 mln zł 

- okres realizacji: 2014-2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE 

15. Zagospodarowanie targowicy  

- wartość szacunkowa – 0,5 mln zł 

- okres realizacji: 2014-2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE. 
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16. Budowa chodników we wsiach na terenie gminy 

- wartość szacunkowa – 1,00 mln zł 

- okres realizacji: 2014-2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe,  

17. Budowa pozostałych odcinków wodociągu (w tym w m.Albinów, Sągole, Kosów L.)  

- wartość szacunkowa – 0,6 mln zł 

- okres realizacji: 2014-2020 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe, fundusze UE 

18. Wykonanie oświetlenia w miejscowości Albinów 

- wartość szacunkowa – 0,2 mln zł 

- okres realizacji:  2012-2015 

- źródła finansowania – budżet gminy, środki krajowe,  

19. Odwodnienie kompleksu oświatowego w Kosowie Lackim  

-     wartość szacunkowa – 0,5 mln zł, 

- okres realizacji: 2014-2020, 

- źródła finansowania: budżet gminy, środki krajowe; 

 

V. PLANOWANE I POSTULOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE PODMIOTÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

1. Samorząd województwa: 

1) Drogi wojewódzkie: 

- budowa (w miejscu likwidowanej linii kolejowej) drogi nr 627 na odcinku Kosów Lacki-

Treblinka,  

- modernizacja drogi 627 stanowiącej fragment Wielkiej Obwodnicy Mazowsza  

 

2) Melioracje użytków rolnych w gminie Kosów Lacki 

3)   Mała retencja 

 

W „Programie małej retencji dla Województwa Mazowieckiego” -  w zestawieniu  

przewidzianych do modernizacji urządzeń korytowych  po 2015 roku uwzględniono :  

9646/Jaz   N5/Jaz kozłowy    

9644/Jaz   N3/Jaz kozłowy  

9645/Jaz   N4/Jaz kozłowy  
 

4)  Regulacja rzeki Kosówki - II i III etap  

2.   Samorząd powiatu: 

a)  Modernizacja dróg powiatowych: 

- nr 4217W z Kosowa Lackiego w kierunku wsi Maliszewa i dalej w kierunku wsi Rostki, 

- nr 4219W z Kosowa Lackiego w kierunku Miedzny (odcinek w Chruszczewce do granic 

gminy), 

- nr 3901W droga Guty – Maliszewa, 

- nr 3911W droga Łomna – Zaleś, 

- nr 4221W droga Grzymały, 
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- nr 3902W droga Kosów Lacki -Jakubiki.  

 

3. Producenci i dystrybutorzy paliw i energii 

- budowa sieci gazowej w gminie. 

4. Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A.: 

reelektryfikacja wsi wymagających pilnej modernizacji sieci nn.: Wyszomierz, Kutyski, 

Łomna, Albinów.”                                                             

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

             

 

 

    Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy 

 

   Stanisław Kuziak 

 

   

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  


