
Gmina Bodzanów



• Gmina Bodzanów to obszar o wyjątkowo atrakcyjny turystycznie. 
Występują tu liczne pomniki przyrody, miejsca pamięci narodowej, 
różnorodny drzewostany, grodziska średniowieczne, obiekty zabytkowe. 
Część gminy położona jest na terenie Nadwiślańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Chronionego. Wzdłuż prawego brzegu Wisły 
wytyczono niebieski szlak turystyczny im. Władysława Broniewskiego, 
który ukazuje walory regionu. Co roku PTTK w Płocku organizuje pieszy 
rajd, który kończy się na terenie Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem”
w Nowym Miszewie. Przez gminę przepływa urokliwa rzeczka Motława. 
Jej jar kryje rzadkie gatunki  roślin i zwierząt: czaple, bobry. Rejestr 
wojewódzki obejmuje ochroną prawną 30 drzew, wśród nich dąb 
Chrobry w Białobrzegach, o obwodzie pnia ok. 8,7metra. Końcowy bieg 
liczącej 34km Motławy, wykorzystywany był przez młyny wodne 
położone nad jej brzegiem. W jednej z osad młyńskich obecni właściciele 
urządzili „Galerię we Młynie”. Pełni ona ważną funkcję dla 
przybywających do gminy gości. Niedaleko, na terenie podworskiego 
parku przy budynku szkoły podstawowej w Cieślach urządzono ścieżkę
przyrodniczo-sportową ze starodrzewem, naturalnymi stawami, głazami 
narzutowymi i tarasami widokowymi.



Teren gminy był zawsze atrakcyjny osadniczo. Najstarsze znaleziska 
archeologiczne są z czasów przedpaństwowych. Niektóre z nich zgromadzono w 
kolekcji starożytności w strażnicy OSP w Gromicach. Bodzanów znany był już w XIII 
wieku. Istniał tu zamek zniszczony przez litewskiego księcia Mendoga podczas 
jednej z jego wypraw na Mazowsze Płockie. W XIV stuleciu osada uzyskała prawa 
miejskie, które straciła na podstawie rozporządzenia carskiego w 1869r. W 1831 
roku przemaszerował przez Bodzanów Rząd Narodowy Powstania Listopadowego, 
udając się na emigrację. Tu też mieściło się polskie dowództwo, 
przygotowywanego w pierwszych dniach powstania styczniowego 1863 roku. 
Od dawna silna była w osadzie Bodzanów kolonia społeczności żydowskiej. Do dziś
zachowały się domy z XIXw. oraz kirkut. Ludność żydowska została prawie 
całkowicie eksterminowana podczas okupacji hitlerowskiej. W 1942r. Niemcy 
zamordowali tutaj 13 obywateli polskich. W hołdzie wzniesiono kopiec z 
obeliskiem, obecnie miejsce uroczystości patriotycznych.
Gmina bogata jest w zabytki architektury. W pałacu w Mąkolinie w 1361r. 
Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny dla Płocka. Zachowały się zespoły 
dworskie: Borowice (gospodarstwo agroturystyczne), Cieśle (Szkoła Podstawowa), 
Reczyn, Pepłowo (dom prywatny) i Kanigowo (budynek szkoły), Felicjanów 
(siedziba Starokatolickiego Kościoła Mariawitów), zabytkowe kościoły w Kępie 
Polskiej, Łętowie i Pepłowie oraz bogato wyposażone kościoły gotyckie w 
Bodzanowie i Nowym Miszewie. Z gminą wiąże się wiele znanych osób: Piotr z 
Chodkowa – biskup płocki, Maciej z Mąkolina sekretarz na dworze królowej Bony. 



Tereny inwestycyjne Gminy Bodzanów
Tereny inwestycyjne zlokalizowane są na obszarze Gminy Bodzanów w miejscowościach Cieśle, Nowy 
Reczyn, Reczyn wzdłuż krajowego szlaku komunikacyjnego nr 62 Warszawa – Płock – Włocławek, w 
odległości 

ok. 80 km od Warszawy i ok. 25 km od Płocka. 
W odległości 14 km od terenów inwestycyjnych w kierunku Warszawy w Wyszogrodzie szlak 
komunikacyjny 62 krzyżuje się ze szlakiem komunikacyjnym nr 50, który na południe prowadzi do 
Sochaczewa i łączy się drogą krajową E30, natomiast na północ prowadzi do Płońska i tam łączy się
m.in. z drogą krajową E77.



Planowanie przestrzenne

Aktualnie dla terenów inwestycyjnych obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospoarczej w 
miejscowościach Cieśle, Nowy Reczyn i Reczyn, który obejmuje łącznie 
około 150 ha, z czego grunty inwestycyjne zajmują ponad 75% powierzchni 
objętej planem.



Infrastruktura terenów inwestycyjnych i komunikacja transportowa
Tereny zostały uzbrojone w sieć wodociągową, sieć

światłowodową, sieć elektroenergetyczną. 

DROGI - droga krajowa E62
W obecnym okresie finansowania UE 2007 – 2013 GDDKiA 

jako jedno z planowanych do realizacji zadań określiło 
modernizację drogi krajowej E62 ze zmianą klasyfikacji 
na trasę szybkiego ruchu. 

NAJBLIŻSZE LOTNISKA
Port lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie oddalony 

od strefy inwestycyjnej  o ok. 80 km.
www.lotnisko-chopina.pl
Lotnisko Modlin 
Najbliżej położone lotnisko w obszarze strefy inwestycyjnej, 

oddalone zaledwie o ok. 50 km  w kierunku Warszawy.
www.modlinairport.pl



Sieć Światłowodowa
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w wyżej 
wymienioną infrastrukturę powstało w 
dużej mierze dzięki pomocy finansowej z 
budżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego udzielonej w formie dotacji i 
tak m.in. tereny inwestycyjne uzbrojone 
zostały w sieć światłowodową (9km 
długości), gdzie wartość inwestycji stanowi 
kwotę około 1,5 mln złotych, przy 
dofinansowaniu prawie 900 tys. złotych.



Znaczące inwestycje na terenie Gminy Bodzanów
• „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywacje składowisk na 

terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” – rekultywacja składowiska odpadów „Łysa 
Góra” (wartość inwestycji gminnej ponad  0,5mln. zł., dofinansowane w ramach RPO WM 2007-2013 )

• „ Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” (W 
ramach projektu gmina Bodzanów wykonała przebudowę następujących Reczyn Nowy – Reczyn Stary, 
Borowice, Borowice – Nowe Miszewo – Kłaczkowo, Wiciejewo Dolne – Nowe Kanigowo,) (wartość
inwestycji gminnej ponad 3,5 mln. zł. dofinansowane w ramach RPO WM 2007-2013 )

• Budowa przegrody dolinowej na rzece  Mołtawie w miejscowości Stanowo (realizowana przez Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z udziałem gminy Bodzanów);

• Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów (około 6mln. zł. 
dofinansowana w ramach PROW 2007-2013)

• Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo – etap I (ponad 300tys. zł. Dofinansowane  
w ramach PROW 2007-2013)

• Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska w miejscowości 
Chodkowo

• Budowa farmy wiatrowej na terenie gminy Bodzanów i Bulkowo (realizowana przez inwestora 
zewnętrznego);

• „Budowa kompleksu sportowo-oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem 
terenu w miejscowości Chodkowo” (Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu  w ramach RPO 
WM 2007-2013 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – wartość projektu około 11 mln. zł. kwota 
dofinansowania stanowi 85%  kosztów kwalifikowalnych.



Dane teleadresowe 

Urząd Gminy w Bodzanowie

Ul. Bankowa 7  09-470 Bodzanów

Tel. 24 260 70 06

Fax 24 260 70 65
www.bodzanow.pl

gmina@bodzanow.pl

Dziękuję za uwagę


