Projekt pn. Urządzenie centrum spacerowo rekreacyjnego w Drobinie w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi”
Zakres operacji ma na celu poprawę stanu technicznego i funkcjonalnego
istniejącego ciągu pieszego, bezpieczeństwa jego użytkowników oraz poprawa walorów
estetycznych Drobina. Projekt obejmuje budowę chodnika łączącego ul. Płocką z ul.
Przyszłość wraz z oświetleniem ulicznym na działce o numerach ewidencyjnych 485 i 493.
Teren przeznaczony pod inwestycję położony jest w Drobinie w obszarze zabudowy
śródmiejskiej. Na przedmiotowym obszarze znajduje się ciąg pieszy o nawierzchni gruntowej
łączącej ul. Płocką z Przyszłość.
Projekt zakłada budowę chodnika nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na powierzchni – 468,20 m² wykonany na podbudowie cementowo – piaskowej o gr. 15
cm, ułożeniu krawężnika na pow. 318,20 mb o wymiarach 30x8 cm. Projektowana jest
również kablowa linia oświetlenia z wykorzystaniem latarni parkowych z oprawami
wyposażonymi w źródła sodowe – 10 sztuk w postaci lamp parkowych.
Realizacja operacji ma na celu, nie tylko poprawić estetykę danej miejscowości lecz
ma sprzyjać nawiązywaniu kontaktów społecznych. Żeby to miało miejsce należy
dostosować istniejącą infrastrukturę oraz nadać jej odpowiednie wartości użytkowe. Dlatego
podjęto w latach ubiegłych działań i wybudowano pasaż od ul. Płockiej do Spółdzielczej o
łącznej długości 193 metry oraz ciąg oświetlenia z 8 lampami parkowymi. Wykonana
inwestycja będzie spójna z planowanym do wykonania zadaniem. Umożliwi to, mieszkańcom
Drobin swobodne i bezpieczne poruszanie się po utwardzonych ciągach pieszych.
Inwestycja ma na celu podniesienie jakości życia społeczności Drobina.
Głównym celem jest poprawa infrastruktury technicznej, estetyki przestrzeni
publicznej poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem. Ułożenie chodnika
zwiększy komfort życia mieszkańców będzie sprzyjał nawiązywaniu kontaktów
społecznych.

Wartość złożonego projektu: 157.660,71 zł. koszty kwalifikowalne 128.211,08 zł,
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRROW w wysokości 99.700,00 zł, jednak nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów
kwalifikowanych operacji.

