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Szerokorozumiany rozwój infrastruktury 

drogowej zapewniający odpowiednią sieć dróg, 

ich jakość, zadowalającą infrastrukturę 

komunikacją …  

 

Poprawa stanu nawierzchni dróg o 

znaczeniu lokalnym (wewnętrzne, 

gminne, powiatowe, wojewódzkie) 

 budowa, rozbudowa, remonty i 

modernizacje dróg o znaczeniu lokalnym, 

ulic, dróg rowerowych, chodników wraz 

z ich oświetleniem, w szczególności dróg 

dojazdowych do budynków;  

 budowa infrastruktury dróg gminnych na 

nowo powstających osiedlach 

mieszkaniowych;  

 współpraca  z zarządcami dróg 

powiatowych i wojewódzkich; 

 prowadzenie działań inspirujących, 

stymulujących i wspierających, 

współpraca, pomoc organizacyjna i 

kadrowa z właścicielami dróg 

wewnętrznych; 

 wymiana energochłonnych opraw 

oświetleniowych na nowoczesne 



energooszczędne; 

 

 
Modernizacja dróg transportu rolnego  remonty i modernizacje (równanie, 

utwardzanie, odtwarzanie  rowów, 

remonty przepustów) odcinków dróg w 

terenach wykorzystywanych rolniczo 

mające na celu poprawę parametrów 

technicznych, a co za tym idzie 

przejezdności; 

 

Obwodnica  

 prowadzenie działań inspirujących, 

stymulujących i wspierających, 

współpraca, pomoc organizacyjna i 

kadrowa, współfinansowanie, wpływanie 

na stosowne podmioty decyzyjne; 

 

Rozwój komunikacji zbiorowej 

 nawiązanie stałej współpracy z 

koncesjonariuszem prywatnych 

przewozów pasażerskich dla koordynacji 

połączeń, poprawy bezpieczeństwa i 

jakości przewozów; 



 

 

 

Regulacja stanu prawnego 

nieruchomości  

 

 czynności mające na celu regulacje 

stanów prawnych  gruntów 

przeznaczonych oraz  zajętych pod drogi 

gminne i wewnętrzne o znaczeniu 

lokalnym, z wykorzystaniem przepisów  

umożliwiających nabywanie oraz  

dostosowanie stanu prawnego do 

ukształtowanej wcześniej sytuacji 

faktycznej; 

 

Rozbudowa systemu odwodnienia dróg 

 poprawa drożności istniejących rowów; 

 budowa nowych rowów;  

 budowa nowych odcinków kanalizacji 

deszczowej; 

Nowoczesna infrastruktura komunalna, gazowa, 

elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna, 

odpowiadające na rosnące potrzeby w tym 

zakresie 

 

Rozwiązanie problemu 

nieuregulowanej gospodarki ściekowej 

mającej istotny wpływ na  jakość 

środowiska naturalnego  

 

 zapewnienie prawidłowej gospodarki 

ściekowej oraz wyeliminowanie 

uciążliwości spowodowanych brakiem 

infrastruktury w określonych rejonach 

miejscowości, wyposażonych w sieć;  

 racjonalna i uzasadniona ekonomicznie 



budowa i rozbudowa istniejącej 

kanalizacji sanitarnej o rejony wiejskie, 

nieobjęte obecnie zbiorczym systemem 

kanalizacyjnym; 

 przeanalizowanie, przyjęcie i realizacja  

najbardziej uzasadnionych wariantów i 

rozwiązań w zakresie odprowadzania i 

zagospodarowania nieczystości płynnych 

w terenach wyróżniających się 

szczególnie rozproszoną zabudową;   

Zapewnienie realizacji wodociągów i 

dostępu do wody, z uwzględnieniem 

intensywnych zmian 

zagospodarowania terenów 

 rozbudowa wodociągu z uwzględnieniem 

postępującej urbanizacji spowodowanej 

wydawaniem decyzji o warunkach 

zabudowy,  jak i uchwalaniem MPZP; 

 przejęcie sieci wodociągowych w m. 

Ruchocice (rozwiązanie problemu 

zaopatrzenia w wodę części gminy); 

 zakończenie prowadzonych inwestycji; 

 modernizacja przestarzałych urządzeń 

powodujących złą jakość wody; 



 
 

Zaspokajanie obecnego i przyszłego 

zapotrzebowania w zakresie sieci 

elektroenergetycznej i gazowej   

 prowadzenie działań inspirujących, 

stymulujących, wspierających, 

lobbingowych, względnie pomoc 

organizacyjna i kadrowa z 

przedsiębiorstwami przesyłowymi w 

zakresie modernizacji oraz wykonywania 

nowych stacji transformatorowych oraz 

sieci rozdzielczych średniego i niskiego 

napięcia związanych z realizacją 

lokalnych inwestycji w małej skali;  

 współpraca z Zakładami Gazowniczymi 

w zakresie rozbudowy istniejącej sieci – 

zakończenie gazyfikacji gminy; 

 promowanie przyłączania się 

mieszkańców do istniejącej sieci 

gazowej. wymiana sieci gazociągów 

stalowych na wykonywane z PE; 

Rozwijanie dostępu do Internetu w 

granicach Gminy 

 rozbudowa szkieletowej sieci 

światłowodowej do odbiorców 



końcowych na terenie gminy poprzez 

zachęcanie, inspirowanie i lobbowanie 

inwestorów prywatnych; 

 
 

 

 


