UCHWAŁA Nr LI/278/2010
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.)
Rada Gminy w Nowym Korczynie uchwala, co następuje:
§1
W „Planie Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn” zatwierdzonym uchwałą nr
XXII/118/2008 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 września 2008r. zatwierdza się
następujące zmiany:

1) wprowadza się do POM punkt II a OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW
MIEJSCOWOŚCI NOWY KORCZYN O SCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA
MIESZKAŃCÓW w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

II a. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW MIEJSCOWOŚCI NOWY
KORCZYN O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA MIESZKAŃCÓW
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjającym
nawiązywaniu kontaktów społecznych jest centrum miejscowości Nowy Korczyn, do którego
zaliczany jest rynek obejmujący Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy (ulica Krakowska
oraz ulica Buska),a także Kościół, Szkołę Podstawową, Samorządowe Gimnazjum oraz
Samorządowe Przedszkole. Teren ten odgrywa dużą rolę w życiu mieszkańców, gdyż
znajdują się tutaj instytucje, z których wszyscy mieszkańcy korzystają na co dzień. Jest on
bardzo uczęszczany przez mieszkańców i stanowi miejsca spotkań mieszkańców
miejscowości. Dorośli mieszkańcy udają się do siedziby Urzędu Gminy, zaś najmłodsi
uczęszczają do Przedszkola i szkół.
W związku z tym plac, przy którym znajduje się Samorządowe Przedszkole oraz siedziba
Urzędu Gminy w Nowym Korczynie przy ulicy Buskiej, w którym to mieści się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego czy też Biuro Obsługi Szkół po
odpowiednim zagospodarowaniu będzie ogólnodostępnym placem zabaw dla dzieci i
młodzieży, zaś wyremontowane chodniki towarzyszące i zatoczka parkingowa poprawią
estetykę miejscowości i przyczynią się do wzrostu jakości życia mieszkańców.

UZASADNIENIE

Plan Odnowy Miejscowości Nowy Korczyn przyjęty został uchwałą nr XXII/118/2008 Rady
Gminy w Nowym Korczynie z dnia 10 września 2008r.
W chwili obecnej zachodzi konieczność zmiany zapisów dokumentu w związku w związku z
koniecznością zamieszczenia w Planie Odnowy Miejscowości zapisu i charakterystyki
określającej obszar miejscowości o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.
Uaktualnienie Planu Odnowy Miejscowości i zatwierdzenie zmian podjęciem stosownej
uchwały jest niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań zapisanych w
dokumencie.

