Plan Rozwoju Miejscowości wieś Buków.
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 – 2013.

Inwestycje.
1. Wykonanie projektów kanalizacji Buków. Termin 2008r. – 2009r.
2. Budowa kanalizacji termin realizacji 2009 – 2013r.
3. Przebudowa istniejącej i częściowe uzupełnienie brakującej sieci
oświetlenia ulicznego. Tereny zabudowane
Projekty 2006r. Wykonanie 2007r.
4. Rozbudowa sieci elektrycznej.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej.
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.
7. Rozbudowa instalacji gazowej.
Tereny objęte Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Mogilany wieś Buków.
Na potrzeby inwestycji i zabudowy domów jednorodzinnych.
Termin realizacji ; projekty – budowa 2008r. – 2010r.
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Drogi gminne : remonty, przebudowa.
1. Droga gminna nr. 042 ( D-6 ) droga do szkoły, odcinek ok. 500m.
Teren zabudowany.
- Rozszerzenie pasa drogi i wjazdów na tą drogę.
- Wykonanie poboczy i chodnika jednostronnego celem bezpiecznego
ułatwienia przejścia dzieciom do szkoły oraz swobodnego przejazdu mijania
się samochodów.
- Wyłożenie rowów korytkami ściekowymi i wzmocnienie brzegów płytami
oporowymi.
- Położenie nowej nawierzchni bitumicznej.
- Termin realizacji 2007r. – 2008r. i na bieżąco.
2. Droga gminna nr.155 - ( D-5. D-5/1. D-5/2 ) odcinek ok. 600m.
Teren zabudowany. Nawierzchnia wykonana metodą natrysku ( emulsja).
- Wyłożenie rowów korytkami ściekowymi oraz wzmocnienie brzegów
płytami oporowymi na całej długości drogi.
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej - bez podkładu.
- Inwestycja niedokończona - odprowadzone oczyszczone ścieki z mini
oczyszczalni rurami krytymi. Wykonane studzienki przeciw deszczowe
z wlewami kratowanymi. Wody opadowe i gruntowe nie są odprowadzone
do studzienek, czego następstwem jest rozlewanie się wody po całej
szerokości drogi, powodując uszkodzenia i wypłukiwanie kamienia.
- Termin realizacji – 2007r. – 2008r.
3. Droga gminna nr. 043 - ( D-7 ) odcinek ok. 700m.
Teren zabudowany. Nawierzchnia drogi wykonana metodą natrysku
(emulsja).
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – bez podkładu.
- Rozszerzenie szerokości pasa drogi.
- Wyłożenie korytkami ściekowymi, oraz wzmocnienie brzegów
płytami oporowymi brakujących i niezbędnych odcinków rowów.
- Stan drogi z roku na rok ulega pogorszeniu.
- Termin realizacji – 2008r. – 2009r.
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4. Droga gminna wewnętrzna nr.

(D-9) odcinek ok. 200m.

Przedłużenie drogi nr.043
Teren zabudowany. Nawierzchnia drogi wykonana metodą natrysku
(emulsja).
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – bez podkładu.
- Stan drogi z roku na rok ulega pogorszeniu.
- Termin realizacji – 2009r.

5. Droga gminna wewnętrzna nr.

(D-4) - odcinek ok. 500m.

Na granicy wieś Buków - Kulerzów.
Teren w części zabudowany, objęty Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mogilany – wieś Buków
-

Przygotowanie projektu – 2010r.
Część drogi utwardzona, pozostała części drogi budowa od podstaw.
Utwardzenie kruszywem, wykonanie rowów odwadniających
Położenie nawierzchni bitumicznej – termin realizacji 2011r. - 2013r.

6. Droga gminna wewnętrzna nr.

(D-11) - odcinek ok. 200m.
Teren zabudowany wjazd z drogi powiatowej nr. K2173 – odcinek drogi
o złym stanie nawierzchni tłuczniowej

- Rozszerzenie szerokości pasa drogi, poprzez wykonanie rowów
odwadniających, wyłożenie korytkami ściekowymi i wzmocnienie
brzegów płytami oporowymi. Utwardzenie kruszywem.
- Termin realizacji – 2010r.
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej – realizacja 2011r. – 2013r.
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7. Droga gminna wewnętrzna nr. 044 - odcinek ok. 300m.(Łyse góry).
Droga tłuczniowa o złym stanie nawierzchni, w części przejezdna do granicy
z terenami łączącej miasto gminę Skawina.
-

Współ finansowanie z gminą Skawina w przebudowie drogi.
Możliwy objazd i odciążenie komunikacji z drogi gminnej nr.003 do Skawiny
Utwardzenie kruszywem, wykonanie rowów odwadniających i przepustów.
Projekt – 2010r.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej. Realizacja 2011r. – 2013r.

8. Droga gminna nr. 003. - odcinek ok. 1500m.
Teren zabudowany. Na drodze tej kursuje komunikacja zbiorowa MPK, Bus
Droga o złym stanie nawierzchni dziury, rozwarstwienia w asfalcie.
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej.
- Wykonanie jednostronnie chodnika wzdłuż drogi.
- Wyłożenie rowów korytkami ściekowymi i wzmocnienie brzegów płytami
oporowymi w miejscach wymagających tego zadania.
- Zamontowanie barierek ochronnych na przełęczy drogi z granicą miasta
gminy Skawina.
- Termin realizacji 2007r. – 2009r.

9. Kontynuacja budowy dróg dojazdy do pól we wsi Buków
wydzielonych po scaleniu gruntów, przy dofinansowaniu
z WFOGR. - Jest to 15 dróg najbardziej zbliżonych do granicy wsi
o długości 8,26 km.

Odtworzenie częściowe granic przebiegu dróg wydzielonych
po scaleniu gruntów. Drogi których granice nie są widoczne
lub uległy zatarciu.
- Termin realizacji – na bieżąco.
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Współfinansowanie dróg powiatowych wieś Buków.
Drogi powiatowe: remonty, przebudowa.
1. Droga powiatowa nr. K2173. Odcinek ok. 1000 m. do granicy
wieś Radziszów gm. Skawina.
Teren zabudowany. Stan nawierzchni drogi bardzo zły, częściowo
nieprzejezdny.
- Podbudowa, odwodnienie, wykonanie rowów i wyłożenie korytkami
ściekowymi oraz wzmocnienie płytami oporowymi brzegów.
- Wykonanie nawierzchni bitumicznej.
- Termin realizacji 2007r. – 2010r.

2. Droga powiatowa nr. K2173. - odcinek ok.1500 m.
Od skrzyżowania drogi gminnej nr. 003 do granicy wieś Kulerzów.
Droga bardzo uciążliwa z uwagi na duży ruch pojazdów. Na drodze tej
kursuje komunikacja zbiorowa MPK, Bus. Brak chodnika utrudnia
swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych i dzieci do szkoły.
- Wykonanie jednostronnie chodnika wzdłuż drogi.
- Utrzymywanie w dobrym stanie nawierzchni bitumicznej drogi.
- Termin wykonania 2008r. – 2013r. i na bieżąco.
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OŚWIATA:
Kontynuacja remontu szkoły.
1. Przebudowa kominów i strychu ( poddaszy ). /Termin – 2007r.
2. Wymiana podłóg, drzwi w salach lekcyjnych i na korytarzu.
Termin realizacji 2007r. – 2008r.
3. Wymiana instalacji elektrycznej na nową. /Termin 2008r. – 2010r.
4. Remont kapitalny dachu szkoły - wyłożenie folią izolacyjną. Termin
wykonania 2009r. –2010r.
5. Wykonanie projektu sali gimnastycznej. /Termin – 2007r.
6. Budowa sali gimnastycznej. /Termin – 2008r.
7. Budowa boiska sportowego z wykorzystaniem terenów przekazanych
przez Agencje Nieruchomości Rolnych. /Projekt – 2009r.
Budowa boiska sportowego. /Termin 2010r. – 2013r.
8. Budowa parkingu przy szkole. /Termin – 2009r.
9. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, poprzez budowę placu zabaw
dla dzieci, budowa boiska do siatkówki, tenisa, koszykówki.
Termin realizacji – 2009r. – 2013r.
10. Wymiana przęseł ogrodzenia. /Termin – 2009r.
11. Dofinansowanie do istniejącej w szkole
- sali komputerowej
- oddziału przedszkolnego
- świetlicy środowiskowej

/
/ Termin realizacji na bieżąco
/
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Kultura:

Budynki, grunty / mienie gminy.

1. Nadbudowa i zadaszenie części budynku (taras) świetlicy wiejskiej przy
OSP Buków. /Termin realizacji – 2007r. Uzyskane pozwolenie na
budowę.
2. Remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Buków.
Termin realizacji – 2010r.

3. Wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej przy
OSP Buków. /Termin wykonania 2009r. – 2010r.
4. Likwidacja zbiornika wodnego przy budynku OSP Buków, poprzez
zagospodarowanie terenu na parking, boisko sportowe, lodowisko.
Wykorzystanie terenu na stworzenie małego rynku, zieleńce miejsca
spacerowe itp. Znalezienie inwestora.
Wniosek, decyzja zebrania wiejskiego z dn. 15-02-2007r.
Termin realizacji 2008r. – 2013r.
5. Zagospodarowanie terenu wokół pętli autobusowej. Termin – na bieżąco.
6. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP Buków.
Obecnie bardzo mały stan instrumentów do nauki, a zarazem zły stan
techniczny instrumentów, używanych od ponad 20 lat.
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Bezpieczeństwo:
1. Oznakowanie dróg gminnych i powiatowych na terenie wsi Buków
- Uzupełnienie brakujących znaków drogowych.
- Zamontowanie lustra skrzyżowanie drogi gminnej nr. 042 z drogą
powiatową nr. K2173.
2. Budowa chodników w celu poprawy bezpieczeństwa wiejskich dzieci w
drodze do szkoły i mieszkańców.
2. Współpraca z policją, dyrekcją szkoły, GOPS, z władzami lokalnymi wsi
gminy i powiatu.
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Ochrona środowiska:

1. Uporządkowanie i regulacja cieków wodnych i potoków.
2. Zagospodarowanie terenów i gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych
we wsi Buków, oraz gruntów wypadających z użytkowania rolnego, tzw.
(nieużytki), poprzez zalesienie, zadrzewienie, wyznaczenie szlaków
turystycznych, rowerowych i miejsc spacerowych
3. Termin realizacji na bieżąco.

Turystyka:
1. Poprawa estetyki wsi, kompozycja stworzenia małego rynku i urządzenia
go poprzez budowę placów zabaw, miejsc spacerowych i odpoczynku
( zieleńce, ławeczki itp.)
Tereny z wykorzystaniem zbiornika wodnego i terenów gminy wokół
świetlicy wiejskiej przy budynku OSP i Szkoły Podstawowej im.Oskara
Kolberga Buków.
2. Wyznaczenie szlaków turystycznych i rowerowych.
3. Katalogowanie i odnowa zabytków typu kapliczki przydrożne, pomniki,
mogiły.
4. Termin realizacji na bieżąco.
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