
Uchwała Nr XLV/357/2010 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 25 marca 2010 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Otwock Wielki 

na lata 2010-2017 

 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. „b” 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 lutego 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220)  Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje: 

 

      § 1 

 

Postanawia się zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Otwock Wielki na lata 2010-2017, 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

      § 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

      § 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
PRZEWODNICZĄCA  

                 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

                  mgr Danuta Żelazko 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

     

  

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 istnieje możliwość 

składania wniosków o refundację części kosztów inwestycji realizowanych na obszarach 

wiejskich. Do wniosków o przyznanie pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi” zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. dołącza się 

wymagane w nim dokumenty, w tym: 

1) Plan Odnowy Miejscowości, zawierający w szczególności: 

a) charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, 

b) inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, 

c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana  

operacja, 

d) opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 

odnowy miejscowości w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów 

rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji; 

2) uchwałę: 

a) zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości, w 

której będzie realizowana operacja, 

b) Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Otwock Wielki.  

W ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich można 

finansować między innymi działania związane z: 

- budową, przebudową, remontem lub wyposażeniem obiektów publicznych  

   pełniących funkcje kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; 

- budową, przebudową lub remontem obiektów sportowych, ścieżek rowerowych; 

   szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku  

   publicznego; 

- kształtowaniem centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności  

  poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia   

  ulicznego; 

- urządzaniem i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc  

  wypoczynku.  

Plan Odnowy Miejscowości Otwock Wielki na lata 2010-2017 jest niezbędny do aplikowania 

środków z LGD Natura i Kultura z puli przeznaczonej na odnowę wsi oraz ze środków jakie 

są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego na odnowę wsi. 
 


