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Instrukcja do planu odnowy…
Po co opracowanie planu odnowy miejscowości ?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
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 i dalej. Odpowiednie materiały znajdują się na stronie
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UM dla woj.,
pomorskiego. Znajdziemy tam m.in działania i konkursy ogłaszane
i wdrażane przez Urząd Marszałkowski. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra środki z PROW mogą otrzymać jedynie te samorządy, które
mają Plany Odnowy Miejscowości. Wg. instrukcji z tej właśnie strony
Plan Odnowy Miejscowości powinien zawierać:
- charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja;
- inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości;
- ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie
realizowana operacja;
- 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.
Przy jego sporządzeniu można posłużyć się przedstawioną poniżej
instrukcją do Planu Odnowy Miejscowości.
Kolejne kroki powstawania Planu Odnowy Miejscowości można opisać
w następujący sposób:

1.

Wybór liderów „Grupy odnowy miejscowości”

Za opracowanie planu powinna być odpowiedzialna określona grupa
osób, wskazana wcześniej przez mieszkańców. Istotne jest także
wyłonienie lidera – osoby koordynującej pracę.
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2. Konsultacje społeczne – określenie podstawowych
założeń
„Grupa odnowy miejscowości” powinna od początku kontaktować
się z władzami samorządowymi gminy. Pozwoli to poszerzyć kontekst
pracy nad analizą zasobów, uwzględnić zamiary (plany) władz gminnych
wobec
ich
miejscowości.
Szczególnie
istotny
jest
wymiar
zagospodarowania przestrzennego, w tym przeznaczenia terenów i
planowanych inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Dodatkowo,
przedstawiciele samorządu mogą dostarczyć danych demograficznych,
gospodarczych, z zakresu ochrony środowiska i innych dotyczących
sołectwa i gminy – ważnych z perspektywy planowania.

3. Opracowanie i redakcja
„Grupa odnowy miejscowości” opracowuje i redaguje ostateczny kształt
planu w oparciu o dane i materiały zebrane w trakcie konsultacji.

4. Przyjęcie dokumentu uchwałą zebrania mieszkańców
(zebrania wiejskiego).
5. Podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu odnowy miejscowości.

Co powinien zawierać plan odnowy miejscowości?
1. Plan odnowy miejscowości powinien uwzględniać m.in.:
a. charakterystykę miejscowości,
b. inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,
c. ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,
d. opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej siedmiu
lat.
ad. a Charakterystyka miejscowości, w której będzie
realizowana określona operacja, powinna zawierać:



położenie miejscowości,
przynależność administracyjną,
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powierzchnię,
liczbę ludności,
historię miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń
mających wpływ na powstanie układu przestrzennego
określenie przestrzennej struktury miejscowości.

ad.b W inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejscowości
należy wymienić i opisać aktualną kondycję zasobów, które mogą być
wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości, takich jak np.:






zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe,
obszary chronionego krajobrazu),
dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach
historycznych czy sentymentalnych, tradycje),
obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),
infrastruktura społeczna (np. domy kultury, biblioteki, muzea, izby
pamięci),
infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające
dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie
energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków
i odpadów).

ad. c Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie
realizowana operacja, to zestawienie cech wyróżniających miejscowość
i charakteryzujących jej potencjał gospodarczy, a także wskazanie barier
rozwoju. W podsumowaniu zestawienia powinno znaleźć się określenie
szans rozwoju miejscowości oraz zagrożenia. Pomocne jest tu
zastosowanie analizy SWOT.
ad. d opis planowanych zadań inwestycyjnych to ostatnia część
Planu odnowy miejscowości i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie co najmniej siedmiu lat od dnia przyjęcia planu odnowy
miejscowości.
W opisie należy zachować kolejność wynikającą z przyjętych priorytetów
rozwoju miejscowości oraz podać szacunkowe koszty realizacji. W tym
miejscu nie należy ograniczać się tylko do przedsięwzięć, które
kwalifikują się do wsparcia w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Należy opisać te projekty/operacje, które zostały wskazane przez
mieszkańców do realizacji w ciągu siedmiu lat.
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Opis każdej inwestycji bądź przedsięwzięcia
aktywizującego społeczność lokalną powinien
uwzględniać:


nazwę , cel, przeznaczenie ,harmonogram realizacji ,kwotę
końcową i wskazanie źródła jej pozyskania

Uwaga! Plan odnowy można zmieniać w razie potrzeby – nie jest to dokument
zobowiązujący do czegokolwiek, a już najbardziej do konieczności
inwestowania! Dzięki niemu można jednak pozyskiwać środki unijne!

Kontakt do p. Bożeny Stępień :
markowy.charzykowy@wp.pl osobiście lub pisemnie
89‐606 Charzykowy ul. Polna 2 lub tel. 604 647 671

