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I. WST�P 
 
 
 

 
Proces odnowy wsi ł�czy si� z przygotowaniem  planu odnowy miejscowo�ci.  

Podejmowanie racjonalnych decyzji dotycz�cych rozwoju miejscowo�ci wymaga 

planowania strategicznego ł�cz�cego problematyk� społeczn�, ekologiczn� gospodarcz� i 

przestrzenn�. Opracowana przez Rad� Sołeck� przy współpracy społeczno�ci lokalnej i jej 

akceptacji, a nast�pnie przyj�ta do realizacji przez rad� gminy, strategia rozwoju jest podstawowym 

dokumentem kierunkuj�cym działalno�� sołectwa w dłu�szym okresie czasu. Strategia jest 

fundamentem odnowy i oznacza spełnienie zasady programowania obowi�zuj�cej w polityce 

strukturalnej Unii Europejskiej. 

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie warsztatów odnowy wsi, których 

uczestniczyli przedstawiciele społeczno�ci lokalnej sołectwa (wrzesie� 2007) oraz zebrania 

wiejskiego po�wi�conemu rozwojowi miejscowo�ci Borycz. 
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO�CI BORYCZ Z CECHAMI 
WYRÓ�NIAJ�CYMI 
 
 Krótka charakterystyka miejscowo�ci 
 
 
             Gmina Izbicko le�y w północnej cz��ci powiatu strzeleckiego i graniczy z nast�puj�cymi 

gminami: od zachodu z Tarnowem Opolskim, od północy  z gmin� Chrz�stowice, od wschodu ze 

Strzelcami Opolskimi, od południa z Gogolinem. Jest cz��ci� Powiatu Strzeleckiego i razem z nim 

nale�y do województwa opolskiego. Borycz, jako jedno z sołectw Gminy Izbicko, poło�ona jest w 

północno-wschodniej cz��ci gminy, w powiecie strzeleckim, wie� s�siaduje z gmin� Strzelce 

Opolskie.  

 

 

Ogólna informacja o BORYCZ 
 

WIE� – BORYCZ 

GMINA - IZBICKO 

POWIAT - STRZELECKI 

WOJEWÓDZTWO - OPOLSKIE 

LICZBA MIESZKA�CÓW -  390 (31.12.2007 r.) 

POWIERZCHNIA BORYCZY  - 498,96 ha 

 

Zadanie sołectwa Borycz 

 Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszka�com 

udziału w realizacji zada� Gminy przez: 

1) opiniowanie rozstrzygni�� organów Gminy w sprawach dotycz�cych : 

a. studium uwarunkowa� oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

dotycz�cych Sołectwa, 

b. uchwalanych przez Rad� programów gospodarczych dotycz�cych Sołectwa, 

2) zarz�dzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym 
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Warunki geograficzne 

 
Sołectwo Borycz administracyjnie nale�y do gminy Izbicko, powiatu strzeleckiego, 

województwa opolskiego. Wie� poło�ona jest w północno-wschodniej cz��ci gminy. Ogólna 

powierzchnia to 498,96 ha. 

 

Lokalizacja Boryczy na terenie Województwa Opolskiego. 
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Planowane kierunki rozwoju miejscowo�ci Borycz. 

 
 Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszka�com 

udziału w realizacji zada� Gminy przez: 

1/ inicjowanie działalno�ci kulturalno – o�wiatowej, sportowo – rekreacyjnej oraz podtrzymywanie 

tradycji lokalnych, 

2/ zarz�dzanie przekazanym Sołectwu mieniem komunalnym 
podstaw� poprawy warunków �ycia społeczno�ci lokalnej.  

 
 
�rodowisko przyrodnicze 
 

Obszar miejscowo�ci Borycz poło�ony jest na Płaskowy�u Tarnowickim, stanowi kraniec 

Niziny �l�skiej. Ukształtowany przez czynniki geologiczne teren nachyla si� od podnó�a Masywu 

Chełmu w kierunku północnym. 

W obr�bie sołectwa wyst�puje rozbudowana sie� cieków wodnych, zarówno rzek jak i 

rowów melioracyjnych. Przez Borycz przepływa rzeka Jemielnica, ma ona brzegi naturalne, lub 

cz��ciowo uregulowane i charakteryzuje j� spokojny, wr�cz leniwy nurt.  

Podkre�li� nale�y, �e pod wzgl�dem hydrologicznym obszar sołectwa jak i gminy jest 

stosunkowo zasobny w wod�. W północnej cz��ci dzi�ki pokładom wodono�nych piasków 

pochodzenia polodowcowego, wyst�puj� wody zaskórne, znajduj�ce si� blisko powierzchni gruntu, 

zatrzymane przez nieprzepuszczalne podło�e. Poziom wód gruntowych podnosi si� w miar� zmiany 

struktury gleby i obni�ania si� wysoko�ci bezwzgl�dnej terenu . Wyst�puj�ce na obszarze zasoby 

wód gł�binowych (zbiornik GZWP 333), to bezcenny skarb krystalicznie czystej i zdrowej wody 

pitnej dla miesza�ców całego regionu.  

Ponad 1/3 obszaru sołectwa stanowi� lasy, zasobne w sosn�, �wierk, brzoz�, wi�z, grab, 

osik�, d�b. U�ytki le�ne przeplataj�c si� z polami uprawnymi, stanowi� ostoj� dla ptactwa i 

zwierzyny łownej (sarny, zaj�ce, jelenie, dziki). 

Znaczn� cz��� obszaru sołectwa stanowi� ł�ki, poło�one nad rzek� Jemielnic�. Pokrywa je 

wieloletnia ro�linno�� zielna (trawy, turzyce, ro�liny motylkowe). Wyst�puj�ce gatunki traw to: 

mietlice (biaława, rozłogowa ), rajgras wyniosły, tomka wonna, kupówka pospolita, wyczyniec 

ł�kowy, kostrzewa ł�kowa, tymotka , kłosówka wełniasta, stokłosa bezostna. Spotyka si� równie� 
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mniszka pospolitego, jaskra ostrego, zło� ł�kow�, brodawnika ł�kowego, szel��nika mniejszego, 

le�ca ł�kowego, oraz wiele innych. 

Na obszarze sołectwa wyst�puj� nast�puj�ce rodzaje gleb: piaszczyste, gliniaste, r�dziny, 

bielicowe oraz mady, wyst�puj� kopaliny: piasek i �wir. 

Na terenie sołectwa przewa�aj� grunty orne klasy IVb  oraz V stanowi� one 69,6 % cało�ci 

gruntów rolnych. Podobnie wygl�da struktura u�ytków  zielonych 67, 2% to u�ytki IV klasy. 

 

 

 

 

Historia i zabytki 

Wie� zało�ono prawdopodobnie we wczesnym �redniowieczu, jednak istnienie osady 

potwierdza dopiero dokument wydany w 1412. Borycz, podobnie jak wszystkie okoliczne osady, 

musiała pierwotnie nale�e� do folwarku ksi���t opolskich.  

 Warto w tym miejscu podkre�li�, �e nazwa wioski nale�y do  grupy niezmiernie rzadkich w 

toponomii polskiej, utworzono j� bowiem przy pomocy prastarego sufiksu  -ycz dodanego do 

rzeczownika  boor - bór. Prawdopodobnie zatem nazwa osady nale�y do szeregu topograficznych, 

czyli odnosz�cych si�, lub okre�laj�cych naturalne wła�ciwo�ci terenu. Zaznaczy� jednak trzeba, �e 

prawdopodobnym jest tak�e pochodzenia słowa borycz od imienia, b�d	 nazwiska. Tak� etymologi� 
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nazwy podaj� zreszt� kroniki parafialne, jednak wydaje si�, �e jest ona mniej uzasadniona 

historycznie. W faktografii osady pojawia si� wprawdzie niejaki hrabia Bori�ski von Nostropitz, 

któremu lokalne legendy przypisuj� lokacj� osady, jednak władał on Borycz� dopiero w XVI.  

   Wioska natomiast musiała powsta� du�o wcze�niej, skoro w dokumentach ju� z 1558 roku 

pojawia si� informacja, �e hrabia Bori�ski von Nostropitz zdecydował si� wła�nie w Boryczy, nad 

rzek� Jemielnic�, wybudowa� hut� oraz manufaktur� produkuj�c� drut z otrzymanego w hucie 

�elaza. Do dzisiaj mo�na w Boryczy ogl�da� figur� Jezusa ukrzy�owanego wykonan� wła�nie w 

hrabiowskiej odlewni. Warto tutaj podkre�li�, �e tak du�e przedsi�wzi�cie finansowe wymagało 

tak�e okre�lonych warunków społecznych i technicznych. Lokacj� huty, wła�nie w Boryczy, mo�e 

by� dowodem, ze ju� 1558 r. wioska postrzegana była jako odpowiednio ludna i dogodnie poło�ona 

tak pod wzgl�dem komunikacyjnym, jak i w bezpo�redniej blisko�ci surowca. Z czasem, 

prawdopodobnie w wyniku zbytniego przetrzebienia drzewostanu oba zakłady przeniesiono do 

Kadłuba, natomiast Borycz stała si� miejscem lokacji tartaków hrabiego. Tartak czynny był zreszt� 

przez ponad dwie�cie lat i słu�ył kolejnym wła�cicielom osady, najpierw rodzinie Arz und Wasseg, 

a od 1830 r. rodzinie Strachwitz.  

  W roku 1932 Borycz stała si� cz��ci�, nowo utworzonej parafii i odt�d mieszka�cy osady 

ucz�szcza� mogli na msze do Kro�nicy, tam tak�e mogli zawiera� mał�e�stwa i chrzci� dzieci. Po II 

wojnie �wiatowej, Borycz stała si� jednym z sołectw gminy Izbicko. 

 

 

Zabytki 

 
Na terenie miejscowo�ci istniej� obiekty wpisane do 

rejestru zabytków i podlegaj�ce ochronie 

konserwatorskiej: 

• Kaplica - pierwsza połowa XIX w. 

oraz obiekty uj�te w ewidencji zabytków: 

• Kapliczka – ul. Wolno�ci 2  - lata 30-te XX w. 

• Krzy� przydro�ny – ul Wary�skiego 1 – 1902r. 
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Ludno�� 
 

Porównanie liczby mieszka�ców sołectwa Borycz pozostałymi sołectwami Gminy Izbicko 
przedstawia tabela: 
 
 

Lp. Sołectwo Liczba ludno�ci 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Borycz 
Kro�nica 
Izbicko 
Ligota Czamborowa 
Suchodaniec 
Otmice 
Grabów 
Siedlec  
Sprz�cice 
Poznowice 

390 
876 
1105 
433 
478 
1107 

78 
425 
113 
346 

 Razem: 5349 
 

Liczb� mieszka�ców wg stanu na dzie� 31.12.2007 r. oraz �redni� g�sto�� zaludnienia 

przedstawia poni�sze zestawienie: 

            
Sołectwo Ilo�� mieszka�ców Powierzchnia w km2 Ilo�� mieszka�ców 

na 1 km2 

Borycz 390 4,99 78,16 
 
 

Borycz jest jedn� z mniejszych miejscowo�ci gminy, istniej� w obr�bie sołectwa:  

Ochotnicza Stra� Po�arna, która posiada swoj� siedzib� – stra�nic� OSP, Stowarzyszenie Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”, �wietlica terapeutyczna dla dzieci 

 

W dyspozycji sołectwa jest budynek po byłej 

szkole podstawowej wraz z przyległym placem 

zabaw. Mie�ci si� w nim �wietlica wiejska oraz 

filia gminnej biblioteki, która prowadzi swoja 

działalno�� w oparciu o posiadane ksi�gozbiory. 

Gromadzenie, opracowanie, wypo�yczanie, 

działalno�� informacyjno-bibliograficzna, a w 

pozostałej cz��� budynku funkcjonuje sklep 

spo�ywczy. 
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O�wiata i Kultura 
 

Dzieci doje�d�aj� do Zespołu Szkolno-Przedszkonego w pobliskiej Kro�nicy, natomiast 

młodzie� w wieku gimnazjalnym do jedynego na terenie gminy Gimnazjum w Izbicku. 

Stan organizacyjny o�wiaty na szczeblu podstawowym na dzie� 31.12.2007 r. 
 
Tab. 3 

Nazwa i siedziba szkoły Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
nauczycieli (w 
przeliczeniu na 

etaty) 

Liczba 
pracowników 

obsługi (w 
przeliczeniu na 

etaty) 
Szkoła 

podstawowa 6 72 
Zespół 

Szkolno- 
Przedszkolny 
w Kro�nicy 

przedszkole 2 30 

 
14 (pełny etat) 

 
7 

 
 
 
 
Ochotnicza Stra	 Po	arna 
 

W zakresie ochrony przeciw 

po�arowej na terenie sołectwa działa 

jednostka Ochotniczej Stra�y Po�arnej. 

Tutejsza jednostka dysponuje własn� 

stra�nic�, samochodem stra�ackim, 

dwiema motopompami oraz niezb�dnym 

sprz�tem do prowadzenia akcji 

ga�niczych.  

 
 
 
Infrastruktura Techniczna 

 
Zaopatrzenie w wod
 
             
             Miejscowo�� Borycz jest zwodoci�gowana. Z sieci zbiorowej korzysta 100% gospodarstw 

domowych. Borycz zaopatrywana jest w wod� za pomoc� komunalnego systemu wodoci�gowego z 

uj�cia wody poło�onego w Kro�nicy. Wi�ksza cz��� sieci wodoci�gowej wykonana została w latach 

60-tych i wymaga modernizacji.                                                                                                                 
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Kanalizacja i oczyszczanie �cieków 

 
Obecnie �cieki bytowe gromadzone s� w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych co 

stwarza zagro�enie niekontrolowanych zrzutów nieczysto�ci ciekłych na pola i do rowów 

melioracyjnych. Brak kanalizacji �ciekowej powoduje wi�c znaczne zanieczyszczenie �rodowiska 

oraz obni�a standard �ycia mieszka�ców. W 2008 roku opracowany zostanie projekt budowy 

systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Borycz. Wykonanie planuje si� na  lata 2010-2013.  

 
 

Kanalizacja deszczowa 
 
           W miejscowo�ci istniej� lokalne odcinki zarurowania rowów. Stare kanały deszczowe i 

zarurowania s� cz��ciowo wyeksploatowane i cz�sto w złym stanie technicznym. Ta cz��� wód 

opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych odprowadzana jest do 

odbiorników bezpo�rednio bez podczyszczania. 

 
 
Utylizacja odpadów stałych 
 

W poszczególnych gospodarstwach domowych odpady stałe gromadzone s� w pojemnikach 

110l oraz segregowane w workach PCV. Na podstawie umów zawartych z mieszka�cami i 

jednostkami gospodarczymi odpady wywo�one s�  na składowisko odpadów komunalnych. 
 
 

Energetyka 
 

Cało�� sołectwa jest zelektryfikowana. Obsługa u�ytkowników realizowana jest poprzez 

linie niskiego napi�cia podł�czone do trafostacji słupowych i murowanych. Eksploatatorem tych 

linii jest Energetyka Opolska S.A. w Opolu Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie. Zaopatrzenie w 

energi� elektryczn� prowadzone jest liniami napowietrznymi �rednich napi�� 20 kV, wyposa�onej w 

lokalne stacje transformatorowe 20/0,4 kV. Ze stacji tych energia doprowadzana jest do 

indywidualnych odbiorców za po�rednictwem miejscowych linii niskiego napi�cia 0,4 kV 

napowietrznych b�d	 kablowych.  
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Telefonizacja 
 

 Teren sołectwa Borycz wyposa�ony jest w sie� telefoniczn�  obsługiwan� przez T.P. S.A. - 

Rejon Telekomunikacji w Opolu. Ł�cznie na obszarze sołectwa aktualnie jest 80 abonentów. Na 1 

aparat telefoniczny przypada 4,87 mieszka�ców. Obok sieci telefonii stacjonarnej na terenie 

Boryczy wyst�puje tzw. ł�czno�� komórkowa oraz dost�p do internetu drog� radiow�. Czyni si� 

starania w celu dalszego rozwoju sieci teleinformatycznej na terenie miejscowo�ci. 

 
 
Komunikacja 

 
Drogi 

 System komunikacji drogowej Boryczy tworz� drogi powiatowe i gminne o długo�ci jak 

podano w tabeli: 

 

Opis odcinka 
Nr drogi 

Długo�� [km] Nazwa 
1 2 3 

Drogi krajowe       - nie ma 

Drogi wojewódzkie     - nie ma 

Drogi powiatowe 
1819 O 2,900 Izbicko – Grodzisko                                   Razem: 2,900 km 

Drogi gminne 
105107 O 1,141 Ul Wary�skiego 
105150 O 0,227 Ul. Słowackiego 
105149 O 2,250 Ul. Wojska Polskiego                                 Razem: 3,618 km     

     
   
ródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarz�d Dróg w Strzelcach Opolskich,  
                 Urz�d Gminy w  Izbicku. 

 

Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełn� obsług� wsi. Drogi gminne poło�one w obr�bie 

zabudowy mieszkaniowej posiadaj� nawierzchni� asfaltow�. Pozostałe, w szczególno�ci drogi 

dojazdowe do gruntów rolnych posiadaj� nawierzchni� tłuczniow�, wymagaj�c� cz�stych 

remontów.      
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Sfera gospodarcza 

 
Przemysł 

Gmina Izbicko jest gmin� rolnicz� z rozwijaj�cym si� rzemiosłem i drobn� wytwórczo�ci�. 

W sołectwie znajduje si� kilka małych firm:  

• lakiernictwo pojazdowe, 

• przetwórstwo mi�sne,  

• sklepy spo�ywczo-przemysłowe,  

• tartak, produkcja drewna, wyposa�enie ogrodów i placów zabaw,  

• usługi budowlano - remontowe 

• usługi dekarskie 

• usługi hydrauliczne 

 

Rolnictwo 

 Na ogóln� powierzchnie 499ha składaj� si� nast�puj�ce grunty: 434 ha u�ytków rolnych, 

16,9ha lasów(+ stawy), 48,1ha stanowi� grunty pozostałe. 

Struktura u�ytków rolnych 

W tym: 

grunty orne sady ł�ki pastwiska 
Sołectwo 

u	ytki  
rolne  

ogółem 
 (ha) Ha % ha % ha % ha % 

Borycz 434,0 233,6 53,8 1,0 0,3 146,0 33,6 53,4 12,3 

 

 �rednia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi 7,8 ha. Od kilku lat zauwa�a si� 

tendencje zwi�kszania areałów gospodarstw, oraz tendencj� ich specjalizacji w okre�lonym 

kierunku (głównie produkcja mleka i trzody chlewnej).  Na terenie sołectwa zauwa�a si� tendencj� 

rozwoju agroturystyki (obecnie pierwsze gospodarstwo prowadzi inwestycj� przygotowawcze do 

rozpocz�cia działalno�ci). 

 



Plan Odnowy  Miejscowo�ci Borycz 

 14 

�rednia powierzchnia gospodarstw w sołectwie      

Sołectwo Liczba 
mieszka�ców 

Ilo�� 
gospodarstw 

Powierzchnia 
ogólna w ha 

�rednia pow. 
gospodarstwa w ha. 

Borycz 390 40 498,96 12,47 

 

Planowane kierunki rozwoju miejscowo�ci Borycz. 
 

 
Borycz jak to opisano wy�ej jest obszarem typowo rolniczym, przy czym blisko połowa 

gospodarstw posiada do 10 ha u�ytków rolnych. Z pracy w rolnictwie utrzymuje si� wi�kszo�� 

ludno�ci, cz��� osób dodatkowo doje�d�a do pracy.  Dlatego rolnictwo jest podstaw� rozwoju tej 

miejscowo�ci. W ostatnich latach w�ród gospodarstw rolnych Boryczy  zaszły do�� du�e zmiany. 

Przede wszystkim zmniejszyła si� liczba gospodarstw rolnych, a w zamian zwi�kszyła si� ich 

powierzchnia. Rolnicy otwieraj� si� na istniej�ce mo�liwo�ci uzyskania dochodów z działalno�ci 

pozarolniczej przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. Tworz� si� organizacje integruj�ce 

producentów rolnych. Rozwija si� produkcja zwierz�ca, dostosowywana do nowych wymogów. 
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IV. ANALIZA SWOT, OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON 
MIEJSCOWO�CI BORYCZ 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
 
• nazwa: Borycz, historia, potrawy tradycyjne 
• rolnictwo: hodowla krów 

„Na Boryczy krowa ryczy” 
• odpis sołectwa 
• stawy z terenem rekreacyjnym 
• powstawanie kawiarni 
• aktywno�� mieszka�ców ( OSP, prace 

społeczne) 
• dbanie o posesje, estetyk� wsi 
• posiadanie terenów inwestycyjnych (aktualny 

plan zagospodarowania) 
• istniej�ca tradycja „Bery”, gwara 
• otoczenie lasami 
• istniej�ca �wietlica, prowadzone zaj�cia 

taneczne,  tenis stołowy, działalno�� �wietlicy 
integracyjnej 

• zainteresowanie młodzie�y sportem, 
działalno�ci� OSP (dziewcz�ta II miejsce w woj. 
2006 r.)  

• integracja mieszka�ców 
 
 
 

 
• słabe wyposa�enie terenu sportowego 
• zaniedbany staw w centrum wsi 
• brak chodników, zły stan dróg 
• zły stan rowów melioracyjnych 
• ograniczone mo�liwo�ci finansowe 
• brak kanalizacji, potrzeba modernizacji 

wodoci�gu 
 

SZANSE ZAGRO�ENIA 
 
• pozyskiwanie funduszy unijnych 
• zagospodarowanie stawu w centrum wsi 
• promocja sołectwa poprzez osoby znane 
• mo�liwo�� pozyskania inwestora (istniej�cy 

teren inwestycyjny) 
• rozwój działalno�ci gospodarczej ( powroty  
      mieszka�ców z zagranicy- otwieranie własnej 
      działalno�ci gospodarczej) 
 
 
 
 

 
• migracja zarobkowa młodocianych 

mieszka�ców 
• niski przyrost naturalny 
• zanikanie tradycji i kultury w�ród młodzie�y 
• kłopoty w zawarciu stowarzyszeni działaj�cego 

na rzecz rozwoju wsi 
• brak siły roboczej 
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IV. WIZJA BORYCZY 
 

„AKTYWNE �YCIE I TRADYCJA TO NASZA PROPOZYCJA” 

 
 
 
V.   OPIS PRZEDSI�WZI��  DO REALIZACJI W   
       MIEJSCOWO�CI BORYCZ W LATACH 2008-2015  
 

 
Przedsi
wzi
cie 

Szacowany 
koszt 
[ zł] 

 Termin 
realizacji 

 

Uwagi 
Planowana kwota 
dofinansowania 

Organizacja imprez: 
1. Babski comber 
2. Dzie� seniora 
3. Wodzenie nied	wiedzia „BERY” 
4. Festyn wakacyjny dla dzieci 
8. Kiermasz Bo�onarodzeniowy 

 
500,00 

1500,00 
300,00 
600,00 
800,00 

Organizowane 
corocznie - 

 
Po�wi
cenie odrestaurowanej Kaplicy 

 

 
800,00 

 
Maj 2008 483.000 

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z 
placem zabaw dla dzieci oraz miejscem spotka� 

mieszka�ców 

 
816 876,29 

 
2009-2010 

- 

 
Poprawa estetyki wsi, wykonanie remontu 

chodnika w ci�gu ul Wojska Polskiego 
 

18 000,00 2008 - 

 
Modernizacja kotłowni w �wietlicy wiejskiej 

 
20 000,00 2010-2011 - 

 
Organizacja obchodów  600- lecia Boryczy 

 
20 000,00 2012 17.000 
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VI.   OPIS PRZEDSI�WZI�� PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 
MIEJSCOWO�CI BORYCZ W LATACH 2009 – 2015 
 
6.1 PROJEKT „BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNCYJNEGO Z PLACEM 
ZABAW DLA DZIECI ORAZ MIEJSCEM SPOTKA� MIESZKA�CÓW" przewidziany do 
realizacji w latach 2009-2010  z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Odnowa i rozwój wsi”. 
 
Opis projektu  
 

Projektuje si� nowe ogólnodost�pne boisko wielofunkcyjne (do piłki r�cznej, koszykówki i 
tenisa ziemnego) o nawierzchni tartanowej o wymiarach 43x28 metrów zlokalizowane w zachodniej 
cz��ci działki. Na pozostałej cz��ci planuje sie wykonanie placu zabaw dla dzieci wyposa�ony w 
nowe urz�dzenia z wymaganymi atestami i dopuszczeniami. Zachowuje si� istniej�c� wiat� 
drewnian� i przenosi si� ja w nowe miejsce na placu zabaw. Ponadto w projekcie przewidziana 
została scena oraz kr�g taneczny. Od strony wej�cia głównego do �wietlicy lokalizuje si� parking 
dost�pny z głównej drogi.  

 
Szacunkowy kosztorys projektu   

 
Poni�sze zestawienie sporz�dzono na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
 

Koszt realizacji (zł) l.p. Elementy i rodzaje robót 
netto brutto (do wykonania) 

Termin 
realizacji 

1 Drena� 40 857,64 49 846,32 
2 Boisko 241 633,96 294 793,43 
3 O�wietlenie zewn�trzne boiska 97 912,98 119 453,84 

 
15 marzec 

 2009 
4 Ogrodzenie 65 285,78 79 648,65 
5 Wyposa�enie 21 999,60 26 839,51 
6 Dojazd i parking 33 593,82 40 984,46 
7  �cie�ki piesze 35 039,31 42 747,96 
8 Plac zabaw dla dzieci 43 633,38 53 232,72 
9 Kr�g taneczny 47 153,82 57 527,66 
10 Scena 30 418,88 37 111,03 
11 Ekran akustyczny 12 041,56 14 690,70 
 Razem  669 570,73 816 876,29 

 
 
 
 

15 grudzie� 
2009 

 
 
 Harmonogram planowanego projektu 
 
 

Lp Elementy i rodzaje robót Termin rozpocz�cia Termin zako�czenia 
1 Drena� Wrzesie� 2008 Listopad 2008 
2 Boisko Wrzesie� 2008 Grudzie� 2008 
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3 O�wietlenie zewn�trzne boiska Wrzesie� 2008 Marzec 2009 
4 Ogrodzenie Luty 2009 Kwiecie� 2009 
5 Wyposa�enie Wrzesie� 2009 Grudzie� 2009 
6 Dojazd i parking Sierpie�2009 Listopad 2009 
7  �cie�ki piesze Marzec 2009 Lipiec 2009 
8 Plac zabaw dla dzieci Marzec 2009 Sierpie� 2009 
9 Kr�g taneczny Marzec 2009 Lipiec 2009 
10 Scena Marzec 2009 Lipiec 2009 
11 Ekran akustyczny Marzec 2009 Lipiec 2009 

 
 
 
6.2 PROJEKT „Organizacja obchodów 600-lecia Boryczy” przewidziany do realizacji w roku 
2012  z dofinansowaniem ze „PROW” działanie: „Wdra�anie lokalnych strategii rozwoju” 
 
Szacunkowy koszt projektu 
 Szacunkowy koszt projektu wynosi 20.000 zł,  w tym kwota dofinansowania to 17.000 zł. 
 
 

 


