
 
UCHWAŁA Nr  LI/280/2010 

Rady Gminy w Nowym Korczynie 
z dnia  25 października 2010 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Błotnowola 
 
 

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 Błotnowola” zatwierdzonym uchwałą nr XLVII/250/2010 
Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r. zatwierdza się następujące 
zmiany: 
 
1) w punkcie VII OPIS PLANOWANYCH DZIAŁA Ń dodano trzy zadania w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały zgodnie z przyjętymi priorytetami rozwoju 
miejscowości. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Korczyn. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 

VII. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁA Ń 

4. Internet szerokopasmowy. 

Połączenie z Internetem za pomocą szybkiego łącza lub medium o dużej przepływowości jest 
dla wsi sporawą ważną ze względu na wszechobecną komputeryzację i ogromne znaczenie 
Internetu oraz przepływu informacji w życiu mieszkańców. Inwestycja poprawi warunki życia 
mieszkańców-zwłaszcza dzieci i młodzieży uczącej się, dla których Internet to jedno z 
podstawowych obecnie źródeł informacji. Ponadto przyczyni się do budowy społeczeństwa 
informacyjnego. 

Okres realizacji: 2011-2012 
Planowany koszt realizacji projektu: 250 000zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, PO 
Polska Wschodnia 
 

5. Budowa przydomowych oczyszczalni. 

Inwestycja przewiduje budowę przydomowych oczyszczalni w całej wsi jako, że miejscowość 
nie jest skanalizowana. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska każde gospodarstwo 
powinno mieć udokumentowane wywożenie śmieci, jak i wywóz szamba, jeśli posiada wodę 
bieżącą, nawet z własnego ujęcia. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców w zakresie gospodarowania ściekami. Inwestycja jest bardzo ważna dla 
mieszkańców, o czym świadczy zgłaszane zapotrzebowanie. Przedsięwzięcie przysłuży się 
także do poprawy jakości życia mieszkańców wsi  
 

Okres realizacji: 2013-2017 
Planowany koszt realizacji projektu: 4 mln zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, PROW 
2007-2013, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

6. Gazyfikacja wsi. 

Inwestycja przewiduje gazyfikację całej wsi jako, że większość mieszkańców chce przejść na 
ogrzewanie gazowe.  Jest to nie tylko wygodniejszy sposób ogrzewania, ale także sposób 
korzystniejszy niż węgiel  dla ochrony środowiska. Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do gazu poprzez gazyfikację wsi. Inwestycja jest 
bardzo ważna dla mieszkańców, o czym świadczy zgłaszane zapotrzebowanie. 
Przedsięwzięcie przysłuży się także do poprawy jakości życia mieszkańców wsi  
 

Okres realizacji: 2013-2017 
Planowany koszt realizacji projektu: 4 mln zł, planowane źródło finansowania PO IŚ, 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 



UZASADNIENIE 

 

Plan Odnowy Miejscowości Błotnowola przyjęty został uchwałą nr XLVII/250/2010 Rady 
Gminy w Nowym Korczynie z dnia 24 czerwca 2010r.  

W chwili obecnej zachodzi konieczność zmiany zapisów dokumentu w związku ze 
zwiększeniem się zakresu operacji planowanych do realizacji na terenie miejscowości 
Błotnowola oraz wymogiem uzupełnienia Planu o inwestycje do 2017 roku. Uaktualnienie 
Planu Odnowy Miejscowości i zatwierdzenie zmian podjęciem stosownej uchwały jest 
niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadań zapisanych w dokumencie. 

 

 

 

 

 


