
RADA GMINY
BEDLNO

c H w A L A Nr

RADY GMINY BEDLNO

z dnia

w spnnvie zatwicrd/cnia Planu Odnowy Miujscowosci Pnicwo.

Na podstawie ail. 18 ust. 2 pkl 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnyrn
( l.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, po/. 220, Nr 62. poz. 558, Nr 1 13,
poz. 984, Nr 153. poz. 1271, Nr 214, poz. 1 806; z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, pox. 1568;
z2004r. Nr 102, pox.1055. Nr 116 ,poz . l203 ; z 2005 r. Nr 172. poz. 1441. Nr 175. poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ,Nr I 81, poz. 1337; z 2007r. Nr 48,po/,327, Nr 138. poz.974.
Nrl73,poz. l218;z2008r .Nr 180,poz.l 1 1 l , .Nr 223,poz.l458;z 2009r Nr 52,poz.420,Nr
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Rada Gminy Bcdlno , uchwaln co nast^pujc :

§ 1 . Zatwierdza siq Plan Odnowy Miejscowosci Pniewo stanowiacy zala_cznik do
ninicjszej uchwaly.

§ 2. Traci moc Uchwala Nr XXI/138/2009 Rady Gminy Bedino z dn ia 20 lutego 2009 r
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Pnicwo .

§ 3. Wykonanie Uchwaly powierza sie Wqjlowi Gminy .

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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I. WST$P

Rozwoj i odnowa obszarow wiejskich to jedno z kluczowych wyzwari, jakie stoja^ przed
Polskq. w okresie integracji z Uniq. Europejska^. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie
dzialan sluzapych zmniejszaniu istniejqcych dysproporcji i roznic w poziomie roz\voju
obszarow wiejskich w stosunku do terenow miejskich.
Plan Odnowy Miejscowosci jest jednym z najwazniejszych elementow odnowy wsi, jej
rozwoju oraz poprawy warunkow pracy i zycia mieszkancow. Sporzajdzenie i uchwalenie
takiego dokumentu stauowi niezbe^dny warunek przy aplikowaniu o srodki fmansowe
w rarnach ,,Prograinu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013" dzialanie ,;Odnowa i rozwoj
wsi", jak rowniez stanowic b^dzie wytyczne dla wladz Gminy Bedlno przy opracowaniu
kierunkow rozwoju miejscowosci Pniewo.
Celem dzialania ,,Odnowa i rozwoj wsi" jest poprawa jakosci zycia na obszarach wiejskich
poprzez zaspokojenie potrzeb spolecznych i kulturalnych mieszkancow wsi oraz promowanie
obszarow wiejskich. Dziatanie umozliwi rozwoj tozsamosci spotecznosci wiejskiej,
zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarow wiejskich oraz wptynie na wzrost
ich atrakcyjriosci turystycznej i inwestycyjnej.

Niniejszc opracowanie zawiera charaktcrystyki? miejscowosci, inwentaryzacje zasobow
shrza^ca_uj^ciu stanu rzeczywistego, analiz$ SWOT czyli mocne i slabe strony miejscowosci,
planowane kierunki rozwoju, przedsie_wzie_cia wraz z szacunkowym kosztorysern
i harmonogramem dzialan.
Plan Odnowy Miejscowosci Pniewo to dokument, ktory okresla strategic dzialan w sferze
spoleczno — gospodarczej na lata 2012-2018. Jest to plan otwarty, stwarzajacy moziiwosc
aktualizacji w zaleznosci od potrzeb spolecznych i uwarunkowan finansowych. Oznacza to,
ze moga_ bye dopisyvvane nowe zadania, a takze to, ze moze zmienic si^ kolejnosc ich
realizacji w zaleznosci od uruchomienia i doste_pu do funduszy UE.

n. WPROWADZENIE

Uwaninkowania Planu Odnowy Miejscowosci polegajXna tym, ze ma on zdecentralizowany,
lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowosci i przygotowywany jest
(przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkancow miejscowosci.

Specyfika planu polega na tym, ze jest on ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno-
kulrurowe, koncentruje si? na prosrych, lokalnych przedsi^wzi^ciach, ktore prowadzic majq.
do poprawy standardu i jakosci zycia mieszkancow. Ma mniej pro-gospodarczy., a bardziej
pro-spoleczny i pro-kulturowy charakter. I dzi^ki temu moze stanowic doskonale uzupelnienie
strategii rozwoju catej gminy, ktora zazwyczaj koncentruje si? na zagadnieniach
infrastrukturalnych i gospodarczych.

Celem planu jest podtrzymanie lub odt\vorzenie atrakcyjnosci wsi jako miejsca zamieszkania
i zaplanowanie oraz przcprowadzenie tego w sposob dost^pny, oczekiwany i popicrany oraz
wykonalny dla lokahiej spolecznosci. Jest to szczegolnie wazne w dzisiejszej sytuacji, gdy
miasta oferuja_ konkurencyjna_ alternatyw? zamieszkania, a rolnictwo traci swa_ atrakcyjnosc
jako zrodlo utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji mlodych ludzi, szczegolnie tych lepiej
wyksztalconych ze wsi do miasta.



Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, ze odnowiona, doinweslowana i ozywiona
kulturowo wies odzyska s\voja_ atrakcyjnosc jako miejsce zamleszkania, zapewni swolm
mieszkancom godziwy standard i jakosc zycia oraz zdola zatrzymac mlodziez na micjscu.
Nie jako ^ini-miasto", wysoko zurbanizowana i konkuruja^ca z osrodkami miejskimi
bogactwem oferty, ale wlasnie jako ,,nowa wies", nowoczesna, lecz cenia^ca i zachowuja_ca
swoj wiejski charakter i kulturowa^specyfik?.

Korzysci \vynikaja_ce z posiadania Planu Odnowy:
1. Plan umozliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak srodowisko, ludzie,

infrastruktura i srodki finansowe.
2. Zapisanie tego procesu w formie dokumentn umozliwia staJa^ ocen^ post^pow

i korygowanie W?dow przez wszystkich czlonkow spo^ecznosci lokalnej.
3. dokument umozliwia zaangazowanie wiadz lokalnych oraz mieszkancow w planowanie

swojej przyszJosci. Uwzgl^dnienie roznych opinii, pomystow i koncepcji czqsto wymaga
consensusu. Osiaj*nie_ty na drodze otvvartej dyskusji pozwala na wypracowanie strategii,
z ktora_be_dzie identyfikowafa si? spolecznosc lokalna.

4. tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i slabych stron
miejscowosci a przez to przyjrzenie si? mozliwosciom oraz potencjalnym problemom,
ktore nioga_ si? pojawic w przyszlosci. W ten sposob mozna uniknaji wielu trudnosci.

Podstawa. tworzenia Planu Odno\vy jest zdanie sobie sprawy z lokalnych. zasobow
i potencjaiow, zmobilizowanie ich; zainwestowanie w rozwqj i stworzenie systemu dzialan
partnerskich tak, aby uzyskac efekt zywiolowego przyrastania inicjatyw i kumulowania siq
ich skutkow.

Projekt >vpro\vadzonych do Planu zadan powstal w oparciu o ̂
srodowiska lokalnego i konsultacji spolecznych.



III. PRZEDSTAWIENIE STANU JSTNIEJ^CEGO

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI PNIEWO

POLOZENIE ADMINISTARACYJNO - GEOGRAFICZNE

Wies Pniewo polozona jest na Rowninie Kutnowskiej w pohiocnej cz^sci
wojewodztwa lodzkiego w odleglosci okolo 65 km od jego stolicy. Pniewo
polozone jest w pohiocno-wschodniej cz^sci gminy Bedlno w odleglosci okolo 2
km na polnocny-wschod od jego siedziby i 2 km od miasta Zychlina. Siedziba
powiatu w Kutnie oddalonajest okolo 17 km na zachod. Pniewo poiozone jest przy
lokalnej drodze biegnajcej od drogi krajowej Nr.92 z Poznania do Warszawy

A (polozonej okolo 1 km na poludnie) do Zychlina i przy odchodza_cej od niej drogi z
Pniewa do Bedlna. Powierzchnia przynalezna do wsi Pniewo stanowi obszar 468
ha gruntow. Przy skrzyzowaniu wspomnianych wyzej drog, okolo 100 m na zachod
od drogi do Zychlina biegnie Hnia kolejowa z Warszawy do Poznania.

CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA

Wies Pniewo zamieszkuje 697 mieszkaricow, w tym 365 kobiet i 332 m?zczyzn.84
% ludnosci zamieszkuja^cej Pniewo stanowia_ dorosli, a 16 % dzieci i mlodziez do
18 roku zycia. Szczegotowo struktura ludnosci wsi Pniewo przedstawia si?
nastepujaco :

29%

IHHtti^
16%

• dzieci i intodziez do 18
r.z

• 19-40 tat
41-60lat

» pow 60 lat

28%

27%

Struktura ludnosci wsi Pniewo wg wieku w 2012 roku



RYS HISTORYCZNY

Pierwsza pewna wiadomosc o Pniewach kolo Bedlna pochodzi z 1396 r., kiedy to
Wojciech z Pleckiej Dabrowy i Adam z Belchatowa mieli sprawe_ o granice pomi^dzy Pleckq_
Dabrowa_i Pniewami; toczyla si§ ona jeszcze w roku naste_pnym. Pniewo nalezalo juz wtedy
do powiatu orlowskiego i jakpodaja^zapiski, bylo niezbyt stara^osad%

W XVI w wies Pniewo stanowily przewaznie szlacheckie lany, daja_ce
dziesie.cine_ plebanowi w Bedlnie. Kmieci w okolicy bylo niewielu zas rozdrobnione grunty
nalezaiy do szlachty. Wedhig rejestru poborowego powiatu orlowskiego z 1576 r. wies
Pniewo byla wlasnoscia^Anny Tamowskiej, wdowy po Janie. Wies miala wowczas 10 lanow,
6 zagrod, 1 karczme, pol lana pustego i 19 osadnikow. Pod koniec XVIII w. Adam La^cki
zgromadzil rozdrobnione lany szlacheckie w jedno gospodarstwo, wowczas folwark liczyl
700 morg.

W 1911 r. folwark nabyl Tadeusz Brudzynski. W koncu XIX w. wies folwark Pniewie
nalezaiy do powiatu kutnowskiego, gminy Plecka Dabrowa i do parafii w Bedlnie. Byla tu juz
stacja kolei zelaznej warszawsko — bydgowskiej. We wsi bylo 17 domow, 423 mieszkancow.
Ziemi nalezapej do folwarku bylo 655 morg, zas nalezapej do wloscian tj. do 24 osadnikow
123 morgi. W kolejnych latach. /1912-1938/ rozparcelowano cz^sc ziemi folwarcznej.
W 193 Or. w folwarku bylo 306 ha gruntow.

W 1939r. po wysiedleniu wlascicieli, majaj:ek przej^li Niemcy. W okresie wojny az do
roku 1945 zolnierze niemieccy stacjonowali w budynku owczesnej szkoty podstawowej.
Zolnierze dogla^dali budowy barakow, ktore stanowily magazyny sprzqtu wojskowego.
W sajsiednirn budynku obok szkory miescil si? posterunek zandarmerii niemieckiej.

Po zakonczeniu dzialan wojennych rozparcelowany tez zostal majatek ziemski, ktory
przej^li okoliczni chlopi. Obszar parku., ogrod oraz zabudowania folwarku przejejy siostry
zakonne tzw. — skrytki, ktore zorganizowaly tutaj Dom Pomocy Spolecznej dla dorostych
i prowadzity go do roku 1950.

Tegot samego roku teren dawnego majatku przejal Wydzial Zdrowia w Kutnie, ktory
utrzymywal dawny profil osrodka.

Powyzsze wydarzenia mialy wplyw na uklad przestrzenny wsi, ktory w owczesnym
czasie stanowil rz^dowk^ pozniej ulicowk^ o niepelnej zabudowie.

Obecnie wies Pniewo nalezy do Gminy Bedlno, powiat kumowsld, wojewodztwo
lodzkie.

UKtAD PRZESTRZENNY

Uklad przestrzenny wsi Pniewo:
- historyczny — rze_dowka, moze ulicowka o niepemej zabudowie
- obecny - wielodrozny
Ulicowka - Osiedle skladajajse sie_ ze zwartych szeregow domow ustawionych po obu
stronach drogi. Domy cia^gna^ si^ nie przez caty obszar gruntow wsi, lecz s^ skupione
wpoblizujego srodka. Sredniowieczna^ulicowkq cechowal niw owy uklad pol lub pierwotnie
chaotyczna szachownica.
Wielodroznica - jest to osiedle zwarte, zwykle o duzej liczbie zagrod, z nieregularnym
ukladem zazwyczaj kretych drog. Granice mi^dzy zagrodami zwykle nie sa^wytyczne wedlug
jakiejs reguly.



IV. INWENTARYZACJA ZASOBOW MIEJSCOWOSCI
PNIEWO

1. ZASOBY PRZYRODNICZE

Budowa geologiczna i rzezba terenu .

Miejscowosc Pniewo lezy na Nizinie Srodkowo' mazowieckiej w mezoregionie
Rowniny Kumowsko - Kiodawskiej, oddzielonej od zachodu morenami kutnowskimi od
Wysoczyzny Klodawskiej, a rzeka_ Bzura^ od Rowniny Lowiecko - Blonskiej. Pohiocna^
granice, Rowniny Kutnowskiej stanowi linia najdalszego zasi^gu zlodowacenia baltyckiego,
si^gajaca nieco na pohidnie od Gabina, do zrodel rzelti Przysowy i Skrwy. Rownina
Kutnowska zajmuje obszar o powierzchni 1668 km i stanowi plaska^ rowninq denudacyjna^
pochylona^ na pohidm'e w strong Bzury. Obecnie jest ona w przewazajajDej cz^sci zaj^ta pod
upraw? i przecinaja_ja_piryna_ce z poinocnego zachodu na poiudniowy wschod dopiywy Bzury:
Ochnia i Shidwia z Prrysowa^.

W podiozu geologicznym obszaru Pniewa i okolic wyst^puje wai pomorsko -
kujawski zbudowany z utworow jurajskich: margli, wapieni i ilowcow. Podloze mezozoiczne
zosxaio pokryre utworami crzeciorz^dowymi. Podstawowe znaczenia dla uksztahowania
wspoiczesnej rzezby terenu., sieci rzecznej i warunkow glebowych mial: okres czwartorz^du;

a w nim giownie epoka plejstocenu. Kilkakrotne nasuni^cia lajdolodu pozostawiiy pokryw^
utworow gliniastych i piaszczysto-zwirowych. Zlodowacenie poludniowo-polskie zostawilo
po sobie warsrwy gliny i piasku, a po jego usiajiieniu powierzchnia byia iekko falista, ale
znacznie bardziej wyrownana niz z koncem trzeciorzqdu. W okresie mi^dzylodowcowym
silna erozja panuja^ca w dolinach rzecznych, ale rowniez denudacja wysoczyzn doprowadzila
do dalszej niwelacji terenu.

Najwiekszy wplyw na ksztalt wspotczesnej rzezby terenu miato zlodowacenie
srodkowopolskie, a zwlaszcza jego ostatnia faza zwana stadium Warty, ktorego Iq-dolod dotarl
do linii W^grzynowice - Czerniewice - Bieliny - Nowe Miasto nad Pilica^. Rozlegle
powierzchnie na potnoc od tej linii pokryte zostaty rdzawo-bra^zowa__ glina,
Ostatnie zlodowacenie battyckie objelo swoirn zasi^giem obszar na polnoc od Pniewa, do linii
polozonej nieco na potudnie od Gabina i Gostynina. Arktyczny klimat, jaki zapanowal na
obszarach przylegtych, miat wielki wplyw na procesy rzezbotworcze w warunkach
wieloletniej zmarzliny i braku pokrywy roslinnej. Generalnie mozna stwierdzic, ze procesy
geornorfologiczne w okresie ostamiego zlodowaceuia miaiy charakter giowoiie deiiudacyjny
i przyczynily siq do znacznego wyrownania terenu.

Okoiice Pniewa maja_ rzezby terenu uksztaitowana_ w czasie zlodowacenia
srodkowopolskiego i baltyckiego. Sa_to obszary o krajobrazie jednostajnym i rowninnym lub
Iekko falistym.



Warunki klimatyczne i stosunki wodne.

Klimat okolic Pniewa nalezy do typu klimatow wielkich dolin wystepuja_cych
w srodkowej Poisce. Przenikajq. si§ tutaj cechy klimani oceanicznego i kontynentalnego.,
co powoduje duza_ zmiennosc pogody, szczegolnie wiosna_. Zimy nie sa_ ostre, wie_ksze
ozie_bienia nie trwaja_zbyr ciiugo, cze^ste sa_ odwilze, laia natomiast sa_dosc ciepie. Obszar ten
wyroznia sie, matajloscia_opad6w atmosferycznych, wynosza_od 525 do 550 mm rocznie.

Na terenie soiectwa Pniewo brak jest ciekow, kiore byiyby elememeni sieci rzecznej.
Na badanym obszarze znajduje sie_ kilka stawow, z ktorych to jeden b^dzie zagospodarowany
na Gminne Centrum Rekreacji i Wypoczynku.

Gleby i szata roslinna.

Gleby miejscowosci Priiewo, podobnie jak i catej Rowniny Kutnowskiej,
uksztahowaiy si^ na podiozu osadow czwanorz^dowych, giowuie plejsioceiiskich. Sâ  10
przede wszystkirn gliny zwaiowe; piaski i zwiry. Teren solectwa pokrywaja_ gleby bielicowe,
pseudobielicowe oraz bruname i brunaTne wyhigowane.
Ze wzgl^du na przydatnosc rolnicza^ dominuja_ kompleksy pszenny dobry, zytni dobry i zytni
siaby. Gleby siabe wyst^puj\ poitiocnej cz^sci soiectwa. Pod wzgi^dem klasy bonitacyjnej
na badanym terenie wystqpuja_rozne gleby.
Brak jesi gleb pierwszej klasy, natomiast dominuja_ gleby klasy Ilia, Ulb, IVa i IVb. Sa_ to
gleby orne srednio dobre oraz gleby orne sredniej jakoscl.

Okoio 1,3 % lerenu soiecrwa zajmuja_ grunry lesne. Dziaiainosc cziowieka
spowodowala na tym terenie calkowite wyparcie naturalnej roslinnosci przez wprowadzenie
rosiin uprawnych i lowarzysza^cych im zespoiow chwasiow.

W krajobrazie badanego terenn dominuja^ pola uprawne. Nie brak jest bujnej
roslinnosci przy zagrodach gospodarskich. Sa_ 1:0 na ogoi ogrodki z krzewami ozdobnymi
i kwiatami, sady z krzewami i drzewami owocowymi. Wokol terenow zabudowanych oraz
przy drogach rosna^popularne drzewa rakie jak lipy, klony, lopoie, wierzby i swierki.
Nalezy rowniez wspomniec o parku naleza_cym do calego zespolu dworskiego. Znajduje si^
on w centralnej cz^sci soiectwa. Stanowi dose zwarty kompleks skiadaja_cy si^ giownie
z jaworow3 jesionow, kasztanowcow, topoli i swierkow.

2. DZffiDZICTWO KULTUROWE

Miejscowosc Pniewo wyroznia si$ posiadaniem na swym terenie ciekawyck obiektow
podlegaja_cych ochronie, wpisanych do gminnego i wojewodzkiego rejestru zabytku. Wsrod
zabytkow odwiedzanych zarowno przez mieszkancow gminy Bedlno, jak i gosci
przyjezdnych znajduja_sie_:

Zespol Dworca Kolejowego, pochodza_cy z konca XDC wieku, z ktorego do dzis zachowal
si? dom mieszkalny rnurowany oraz murowana wieza cisniens

• Wiila nr 23 murowana, pochodza^ca z lat 20-tych XX wieku, b?daj3a_ obecnie obiektem
mieszkalnym, nalezaj2ym do prywatnego wlasciciela,



• Zespo* Dworsko - Parkowy z folwarkiem, murowany z poczatkow XX wieku, wpisany do
wujewouzKiego rejestru zaoytKOw, ooejinujacy: awor arewniany, parK Krajoorazowy,
zabudow? folwarczn^ze stajni^z wozownia^ kuzni? z stel mamia^ obor? i spichlerz. Wraz
z upiywem czasu zmszczemu uiegiy pomieszczenia torwarczne, ao ania ozisiejszego
zachowaly sie_: dwor i park krajobrazowy. Dwor wraz z parkiem zostal przystosowany
i zaaaaptowany, oa iyyu roKU ao cnwiii ooecnej znajauje si^ iam rowiaiowy uom
Pomocy Spolecznej. Jest to instytucja otwarta z 59 pensjonariuszami, ktorych otacza si?
calodobowa^ opiekq_ socjalna^ i medyczna^.

w sa^sieaztwie JL»omu romocy apoiecznej znajauje si? oaaane ao uzyucu w zun r.
Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku zrealizowane w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich, Dzialanie ,,Odnowa wsi".

Tnwestycja sluzy wszystkim mieszkancom wsi i okolic. Zaspokaja oczekiwania m^odziezy
i calej spoiecznosci lokalnej. Ponadto przyczynia si? do podniesienia walorow kulturalnych i
rekreacyjnych miejscowosci Pniewo. Pozwala na zagospodarowanie wolnego czasu przez
spotecznosc iOKama^ umoziiwia wypoczyneK i reKreacj?, ajoywne sp^ozanie woinego czasu,
rozrywki. Przyczynia si? rowniez do rozwoju dzialalnosci kulturalnej poprzez organizowanie
imprez, lesiynow, lesuwaii miizyKi maowej. Anacznie poprawia esteiyK? wsi oraz poanosi jej
atrakcyjnosc. Inwestycja jest z pewnoscia_wizytowka^ miejscowosci, a nawet calej grainy. Jest
to taKze miejsce ataywnosci aziaiaja_cycn w fmewie w?OKarzy. uatraKcyjnieme miejscowosci
przycic^ga przyjazd osob z zewnajrz, rowniez potencjalnych inwestorow. Stanowi istotny
element rozwoju przedsi?biorczosci.





3. KAPITAL SPOLECZNYI LUDZKI

Na terenie micjscowosci Pniewo funkcjonujc wielc organizacji i miejsc, ktore dzialaja^
na rzecz mieszKancow i wla^czaj .̂ SIQ tatcze w zycie caiej gminy tteaino.
Wsrod nich sa;

> Ochotnicza Straz Pozaraa w Pniewie, powstala w 1921 roku. Obecnie liczy 53
czionKow i czionKin oraz orunow wspierajajsycn. uar ma w swoicn szeregacn
druzyn? seniorow szeregowych, druzyn? seniorow mQzczyzn i seniorek, mlodziezowe
aruzyny cmopcow w wieKu IZ-ID lat oraz i^-i» mt. w ostatmcn iaiacn oruzyny te
zajmowaty czolowe miejsca w zawodach sportowo-pozarniczych w gminie, powiecie
i wojewodztwie {odzicim, man. Mistrzostwo Fowiatu Seniorow w 2UU5 i 200 1 r.,
Mistrzostwo Powiatu Seniorek w 2007 r., w 2010 Mistrzostwo Seniorow Powiatu

OSP posiada w swojej straznicy Izb? Pami^ci, w ktorej znajduja^ siq: sztandar OSP
w Pniewie, dawne umundurowanie i sprze_t strazakow, puchary i trofea.

Ko}o Wedkarskie, powstalo w 1997 r. Kolo Hczy 30 czlonkow.
Na stawie — ,,Wiejskim Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie" odbywaJEt si^
tradycyjnie coroczne zawody wexlkarskie.

Szkola Podstawowa w Pniewie im. Kornela Makuszyriskiego liczy 86 uczniow. W
szkole dzialaja; druzyna harcerska, druzyna zuchow oraz PCK. Przebudowywany
chodnik przez miejscowosc Pniewo stuzyl b^dzie jako bezpieczne dojscie do
,,Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie" uczniom podczas
wycieczek szkolnych i lekcji przyrody itp.
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> Kolo Gospodyn Wiejskich, ktore liczy 20 kobiet, mieszkanek rniejscowosci Pniewo.
Panie organizuJ4_ imprezy na rzecz spolecznosci lokalnej, tj. SwieJ;o Kobiet, swie_ta
ludowe, ktore organizowane sa^na lonie natury.

> Boisko sportowe, na ktoryrn rozgrywane sg, mecze klasy okre_gowej. Boisko jest
pelnowymiarowe ( 100 m x 54 m ) i zostalo ono zatwierdzone do rozgrywek przez
Loozki Zwiajzek Pirki Noznej. Opieke_ nad boiskiem spra\vuje Gminny Klub
Sportouy. Korzystaja^z niego nie tylko pilkarze zrzeszeni w klubie, ale takze dzieci,
mlodziez i dorosli mieszkaricy Pniewa i okolic.

> Gospodarstwo Rolne Eleonory Kapusty, ktore specjalizuje si$ w uprawie warzy\v3

wielokrornie wyrozniane.
Pani Eleonora jest organizatorem corocznego wrzesniowego Swi^ta Pora. festynu,
groinadza^cego w miejscowosci Pniewo mieszkancow gminy Bedlno oraz gosci
z powiatu i wojewodztwa.

4. GOSPODAMCAIROLN1CTWO

Powierzchnia obr^bu Pniewo wynosi 468 ha, z czego 378 ha stanowiq, grunty orne,
powierzchni^ okolo 7 ha zajmujq. sady przydomowe, zas okolo 2 ha gnmtow uzytkowanych
jest jako pasrwiska.
Klasy gruntow ornych sa^zroznicowane, ich powierzchnia ^'ynosi:
II -6,8 ha
HIaiIIIb-16Sha
IVaiiVb- 141,2 ha
V-62ha.
Giownymi uprawami Sc\ zboza i rosliny okopowe.
Struktura agrarna gospodarstw jest niekorzystna. Jest tylko kilka gospodarstw o powierzchni
uzytkowrolnychpowyzej 10 ha.

ZAKLAD Y PRODUKCYJNE

Ewa AVojciechowska Brewinska
Bogdan Rzeznicki
Mebli
Jacek Kopec

PLACOWKIHANDLOWE

Pniewo 83B PTEKARNIAWOJCIECHOWSKI
Pniewo 18 FHU "RZESTOL" produkcja i sprzedaz

Pniewo 68 produkcja mebli

Dominik Majewski
GS " SCH" Bedlno
Dariusz Adamczyk

Pniewo
Pniewo 3

sklep branzy spozy\vczo-przemysiowy
sklep branzy spozywczo-przemystowy
sklep branzy spozywczo-przemyslowy
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TRANSPORT

Michal Nowacki

USLUGI
Kazimierz Walczak

Slawomir Wojciechowski

Roben Czajka
Krzysztof Czajka

Darius z Nowacki

Piotr Czajka

Jacek Ste_pien

Miroslawa Witczak

Teresa Sakowska

Agnieszka De^bska

Teresa Sakowska

HANDEL- pozostaty

Halina Saternus'
Barbara Martofel
Jolanta Ziemlewska
Ireneusz Komenderski

BAZYNOCLEGOWE

Pniewo Male 15 Przedsiqbiorsrwo Handlowo -
Transportowe " Fa-Bud"

Pniewo PKP instalatorstwo elektryczne

Pniewo 65 a slusarstwo uslugo-produkcyjne

Pniewo 66 B mechaniczna naprawa cz^sci
silnika w pojazdach " MOTO-SZLIF " S.C.

Pniewo Male 15 PTU Handlowe BUD-TRANS

Pniewo 66 A naprawa cze_sci silnika" Motor-Szlif"

Pniewo 19 usiugi remontowo — budowlane

Pniewo 74 usiugi krawieckie i hafciarskie

Wydmuch 5 usiugi w zakresie techniki dentystycznej

Pniewo /GS/ ushigi fryzjerskie

Wydmnch ustugi dentystyczne

Pniewo PKP handel obwozny
Pniewo handel obwozny
Wydmuch 22 handel obwozny
Pniewska kolonia 1 Centrum Kamienia 1 Kory RUMURAK.

Boguslawa Majchrzak Pniewska Kolonia 12 Gospodarstwo Agroturystyczne "MAJKA"

ZAK1ADY ZYWIENIA ZBIORO WEGO - typu zamknietego

Dom Pomocy Spolecznej Pniewo

STACJE PALIW

Stacja Paliw PKN ORLEN Pniewo sprzedaz paliw
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SPOLKI PRAWNE

Gminna Spctfdzielnia "SCH" w Bedlnie siedziba Pniewo dziaialnosci handlowa

FUJLAiNU" sieaziDa rniewo sprzeaaz raaszyn i ci^gniKOW roiniczycn
spolkaz o.o.

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Infrastructure techniczna^ wyst?puja^ca_ we wsi Pniewo mozna podzielic na dwa
rodzaje: liniowa^ i punktowq.. Elementy infrastniktury liniowej to: siec drogowa, energetyczna,
wodociajowa i telekomunikacyjna. Do infrastruktury punktowej mozna zaliczyc cztery stacje
transformatorowe. Caly obszar badanego solectwa jest zelektryfikowany.
Miejscowosc posiaaa stacje, woaociqgowq. wraz ze siuoniami giepmowymi.

Pniewo zostak) stelefonizowane w 1999 r. Spowodowalo to ogolny dost^p wszystkich
mieszkancow do uslug telefonicznych.

Wies rmewo ic/y Dezposreonio przy mi^ozynaroaowej trasie nr y/. iraia ten
umozliwia dogodne pola^czenie z miastami: Kutno 15 km, Poznan 188 km, Lowicz 24 km,
i ajtaermewice ou Km, warszawa nu Km. JJroga powiatowa //joe, prowaazi - w laerunicu
polnocnym - z Pniewa przez Garbow do Zychlina (3 km).

Poza tym szlaki komunikacyjne uzupemiajq_ drogi gminne, ktore w okolo 80% maja^
asiaitowa^ nawierzcnme. ^a,w dose aoorym sianie. iraKi KOiejowy jest rowmez istotnym
elementem w sieci komunikacyjnej. Stacja kolejowa ,,Zychlin" miesci si? w miejscowosci
Pniewo.

V. SLABE I SILNE STRONY MIEJSCOWOSCI PNIEWO -
ANALIZA SWOT

Zjawiska o charakterze pozytvwnym - atutv i szanse rozwoiu Pniewa

Pniewo to wies polozona w polnocno-wschodniej cz^sci Gminy Bedlno, na Rowninie
tsoiinowsKiej, J Kin oa irasy nr y/ warszawa - roznan. UQ Kutna, sioncy powiatu, a zarazem
waznego we^zla komunikacji kolejowej, oddalone jest okolo 14 km. Przez miejscowosc
przebiega linia kolejowa i miesci si$ tu dworzec kolejowy - stacja Zychlin.

Korzystne, atrakcyjne sa^siedztwo (miejscowosc Zychlin, arteria komunikacyjna, ruch
tranzytowy).

Brak tu zakladow produkcyjnych zanieczyszczaja^cych srodowisko, rowniez trasa szybkiego
ruchu znajduje si^ w pewnym oddaleniu jest wi^c dobry stan srodowiska naturalnego.

Wyjatkowo korzystne naturalne warunki, daja^ szanse do prowadzenia intensywnej
proauKcji roinej, szczegoime w proautcji rosnnnej.
Stan techniczny drog jest zadawalajajcy.
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Zjawiskiem o charakterze pozytywnym jest wysoka aktywnosc wtadz gminy i scisia
wspolpraca wtadz samorzadowych z miejscowymi organizacjami spoiecznymi
i mieszkancami wsi.
u^r, swietiica wiejsKa, szKoia, staaion sporiowy, a przeae wszysttam ,,wiejsiae centrum
Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie" sa_ osrodkami miejscowej aktywnosci, miejscem
pubiicznycn imprez i spotKan.
Brak jest natomiast bezpiecznego dojscia do Centrum jako miejsca spotkan w celach
rekreacyjnych.

Ziawiska o charakterze negatywnym - bariery i zagrozenia Pniewa

Zdecydowanie negatywnym zjawiskiem jest wysokie ukryte bezrobocie na terenie wsi.
W ostatnich latach zaobserwowac mozna niekorzystne tendencje w strukturze
demograficznej: ujemny i stale pogf?biajacy si? przyrost naturalny, migracja ludzi mlodych
w poszuKiwaniu zroaia utrzymama. meKiem jesi ciagte siarzenie si? spoiecznosci.

Nie bez znaczenia pozostaje tu rowniez umiejscowienie na terenie wsi Domu Pomocy
apoiecznej.

Podczas prac nad Planem Odnowy Miejscowosci przeprowadzono spotkania
z mieszKancami, poaczas Jttorycn zosiaty oKresione pnorytetowe potrzeoy mazi.

Istniejace ,,Wiejskie Centrum Rekreacji 1 Wypoczynku" umozliwia sp?dzanie wolnego
czasu, reKreacj? i wypoczyneK, jeunaK oraK cnooniKa wciaz stanowi istoma^ carter? ao
zapewnienia bezpiecznego dojscia do Centrum dla okolicznych mieszkancow.

Brak walorow kulturowych: obiektow zabytkowych czy walorow architektury
wiejsKiej, iraaycyjnycn ODICKIOW gospoaarKi wiejsKiej t^miyn, Kuzma; sziaKow uzieozicrwa
kulturowego, osobliwosci kulturowych, miejsc kultu,

Reagujac na zgloszone potrzeby wiadze gminy szukaja^ alternatywnych rozwiazan.

VI. OPIS PLANOWANYCH ZADAN INWESTYCYJNYCH
I PRZEDSI^WZI^C AKTYWIZUJ^CYCH SPOLECZNOSC
LOKALN^

w ceiu poprawiema syiuacji spoieczno — gospoaarczej miejscowosci rmewo siworzono zoior
inwestycji, dziaian i zadari, jakie nalezy przeprowadzic na terenie wsi. Poshizono si? przede
wszystxim sugestiami mieszicancow oraz wyniKarm ananzy a w »J i. f lanowanymi ao
realizacji zadaniami we wsi Pniewo sa^wi?c:

i. rrzeouaowa cnoanma prowaaz^cego ao wiejsKiego centrum Kenreacji i
Wypoczynku w Pniewie (2012 r. — 2013 r.)

JL. "Li^gi piesze i sciezKi rowerowe zuiJ — zui4
3. Remont infrastruktury drogowej 2013 - 2016
4. Modernizacja boiska sportowego z wykonaniem zaplecza dla zawodnikow

i miejsc sieaz^cycn aia KIDICOW zul^ r.
5. Modernizacja poboczy i rowow przy drogach z odprowadzeniem wod opadowych

2015-2018.
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wszysuae zaaania mozwe sq. ao reaiizacji giownie QZI^KI auzej aKiywnosci mieszKancow
utniej^tnie kierowanych przez miejscowych liderow, przy odpowiednim zrozumieniu
i wspotpracy ze strony wtaaz samorza^aowycn i ioKamych przeasi^Diorcow. uczywiscie
niezb^dnym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadan ze strony
wladz gminnych, samorzajiow wyzszego szczebla oraz srodkow unijnych.

i. rrzeouaowa cnoamka prowadzqcego ao wiejsKiego centrum Kekreacji i
Wypoczynku w Pniewie (2012 r. - 2013 r.)
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OPIS PLANOWANEGO PRZEDSI^WZI^CIA

ZADANIE POD

Przebudowa chodnika prowadzacego do Wiejskiego Centrum Rekreacji iWypoczynku w
Pniewie.
Zadanie obejmuje naste_pujajce elementy:

1. Roboty rozbiorkowe
2. Roboty ziemne
3. Przebxidowa chodnika

STAN ISTNIEJ^CY

Lokalizacja inwestycji.

Obszar obje_ty projektem lezy w ci^gu drogi powiatowej nr 2736E we wsi Pniewo.

Po stronie wschodniej drogi wystejmje zabudowa jednorodzinna , po zachodniej stronie drogi

kompleks budynkow Domu Pomocy Spoieczncj oraz Wiejskie Centrum Rekreacji i

Wypoczynku.

Poza odcinkami zabudowanymi bezposrednio do pasa drogowego przylegaja_pola uprawne.
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Ismiejqca nawierzchnia,

Droga powiatowa posiada jezdni? bitumicznq. o szerokosci 5,0 m z obustronnymi poboczami

ziemnymi. Cz?sc wjazdow do posesji posiada nawierzchni? utwardzonq. a cz^sc stanowiq.

wjazdy gruntowe.

Odwodnienie,

Odwodnienie korpusu drogowego zapewniaja^ obustronne rowy o gi^bokosci

si?gaja_cej 0,90 do 0,50 m.

Istniej^ce uzbrojenie.

W pasie drogowym od strony wschodniej nie wyst?puje uzbrojenie:

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Podstawowym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa przy drodze

powiatowej nr 2736 E w obr?bie wsi Pniewo. Planuje si? usuni?cie ruchu pieszego z jezdni na

odcinku o dhigosci 514,0m.

Przedmiotem opracowania w cz^sci drogowej jest:

III.wykonanie nowego chodnika o szerokosci 1,0 m po wschodniej stronie drogi
IV.ulozenie przepustow pod nowym chodnikiem celem odwodnienia drogi
V.utwardzenie wjazdow do posesji

ROZWI^ZANIE PROJEKTOWE.

Rozwi^zanie sytuacyjne.

W celu wlasciwego opisania i usytuowania w terenie wszystkich elementow projektowanego

rozwiajzania, na planie sytuacyjnym zalozono hektometraz, wyznaczony wzdhiz wschodniej

krawQdzi istniejaeej jezdni. Kraw^dz ta b^dzie stanowic lini? bazowa_ dla wytyczenia

przebiegu chodnika, zgodnie z charakterystycznymi przekrojami poprzecznymi.

W ramach planowanych robot planuje si? wykonanie nast^pujaj^ych elementow

zagospodarowania pasa drogowego:
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Chodnik:

Zostal zaprojektowany po wschodniej stronie drogi przylegly do kraw^dzi istniej^cej jezdni.

Usytuowanie chodnika w stosunku do kraw^dzi jezdni zilustrowano na przekrojach . Na calej

dhigosciprojektowanego odcinka chodnik b?dzie miai szerokosc 1,0 m.

Wjazdy:

Projekt przewiduje wykonanie wszystkich wjazdow po wschodniej stronie drogi, ktore

w chwili obecnej nie sa_utwardzone. Zalozono: szerokosc wjazdow -5,0m

Rozbiorki.

Nalezy zachowac istoiejacy wjazd utwardzony na dzialke^ nr 383. Nalezy dokonac jedynie

rozbiorki istniej^cego chodnika o szerokosc 1,00m z plyt chodnikowych, kraw^znika

drogowego przylegajq.cego do kraw^dzi jezdni , oraz umocnienia skarpy rowu z plyt

korytkowych.

Gruz poch.odzq.cy z rozbiorki nalezy odwiezc na skladowisko wskazane przez Inwestora.

Odwodnienie.

Wraz z budowa^ chodnika dotychczasowy system odwodnienia ulegnie zmianie.

Row po stronie wschodniej pozostanie bez zmian, jedynie skarpa od strony chodnika
b^dzie wyprofilowana.

Wody powierzchniowe ze wschodniej cz^sci jezdni b?da^ sprowadzane do istnieja^cego rowu
poprzez usytuowane poprzecznie pod chodnikiem wpusty z rur PCV 0110 mm co 50,0m.

Konstrukcja nawierzchni chodnika.

Dla chodnika zaprojektowano nast^puja^ca^konstrukcj^:

-nawierzchnia z kostki betonowej koloni szarego i grubosci 8 cm,

-podsypka cementowo-piaskowa 1 :4 grubosci 5 cm

-nasyp, piasek sredni

Chodniki nalezy obramowac od strony rowu obrzezem 8 x 25 cm na lawie betonowej .

JAKREALIZACJAPRZEBUDOWY CHODNIKA PRZYCZYNI

DOSVELNIENIAWYZNACZONEGO CELU

Tnwestycja b^dzie shizyc wszystkim mieszkancom wsi Pniewo, zaspokoi oczekiwanie caJej

lokalnej spolecznosci. Ponadto przyczyni si? do podniesienia walorow miejscowosci Pniewo,
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poprawi estetyk^ oraz jej atrakcyjnosc - b^dzie wizytowktj. miejscowosci. Jednak przede

wszystkim wpfynie na popraw? bezpiecznego dojscia do ,,Centrum", Domu Pomocy

Spolecznej, oraz do stacji PKP.

HARMONOGRAM WDRAZANIA PRZEDSI^W7I^CIA

Przedsi?wzi?cie b^dzic realizowane w latach 2012 - 2013.

Szacunkowy koszt przedsi^wzi^cia :

1. Roboty rozbiorkowe - 1.824,10zl

IT. Roboty ziemne - 2.857,36 /I

III. Przebudowa chodnika - 106.148,43 zi

Razem netto - 110.829,89 zl

IV. Dokumentacja i nadzory

1.Koszt opracowania dokumentacji projcktowej - 7.000,00 zl

2.Koszty nadzoru - 4.065,00 zl

Razem netto - 11.065,00 zl

Ogolem netto - 121.894,89 zl

Slownie: sto dwadziescia jeden tysie_cy osiemset dziewi^cdziesiaj: cztery zlote 89/100

+ 23 % VAT = 149.930,71 zl

2. CL\GI PIESZE I SCIEZKI ROWEROWE 2013 - 2014

Zadanie planowane do realizacji w latach 2013 - 2014. Wartosc zadania okolo 100 tys. PLN.
Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb spoieczehstwa, zmiana estetyki wsi. Sciezki
rowerowe stworzq_ mozliwosc praktycznego poznania osobowosci przyrody i b?d^
doskonalym miejscem rekreacyjnym. Stworzq, nowy wizerunek wsi, zwiqksza_ wygod?
podrozowania, zmniejszq_halas, ilosc zanieczyszczen. B^d^integralna^cz^sciq, drog.

3. REMONT INFRASTRUKTURYDROGOWEJ 2013 - 2016

Inwestycje obejmujace remont drog gminnych na terenie miejscowosci Pniewo. Wartosc
zadania okolo 400 tys. PLN. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa i ulatwienie
przemieszczania si^ mieszkancow wsi Pniewo oraz okolic.
Zakladane rezultaty to:
- poprawa stanu bezpieczenstwa,

poprawa warunkow zycia i pracy,
poprawa estetyki miejscowosci,
zaspokojenie potrzcb spoleczcristwa

Zrodla pozyskania: srodki unijne, srodki wlasne gminy.
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4. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO Z WYKONANIEM
ZAPLECZA DLA ZAWODNIKOW I MIEJSC SIEDZ^CYCH DLA
KIBICOW 2015 r.

Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb spoteczenstwa Pniewa: dzieci, mtodziezy.
doroslych. Uprawianie szeroko poj^tego sportu, rozwoj kultury fizycznej i promocja
miejscowosci Pniewo. Stadion przeznaczony bqdzie na organizowanie meczy pilkarskich,
lekkoatletycznych zawodow sportowych. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2014.
Wartosc zadania okoto 200 tys. PLN .Srodki wlasne i pozyskane ze zrodel zewnejrznych.

5. MODERNIZACJA POBOCZY I ROWOW PRZY DROGACH
Z ODPROWADZENIEM WOD OPADOWYCH 2015 - 2018

Inwestycja ta obejmuje odtworzenie poboczy oraz wykonanie — udroznienie rowow przy
drogach gminnych miejscowosci Pniewo. Zakladane rezultaty powyzszego zadania to:
- poprawa stanu bezpieczehstwa:
- poprawa estetyki miejscowosci;
- odprowadzenie nadmiaru wody przyczyniaja^ce si§ do poprawy trwalosci drog;
- zaspokojenie potrzeb spolecznych.
Wartosc zadania okofo 180 tys. PLN.

VII. PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowosci zaklada w przeciqgu najblizszych 6 lat realizacj?
kilku zadari. Istotq. tych zadan jest pobudzenie aktywnosci srodowisk lokalnych oraz
stymulowanie wspoipracy na rzecz rozwoju i promocji wartosci zwic^zanych z miejscowa^
specyfika, spoteczn^ i kulturow^.

Celem Planu jest wzrost znaczenia wsi jako lokalnego osrodka rozwoju kultury, rekreacji.
sportu, edukacji i bezpiecznej infrastruktury.

Rcalizacja przcdsi^wzi^c b^dzie shizyc integracji spolccznosci lokalnej, wi^kszemu
zaangazowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i mlodziezy oraz
rozwojowi organizacji spolecznych.

PRZEWqpNLCZACY
RADY
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