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UCHWAŁA NR VII/56/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karwin na lata 2011 - 2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Karwin na lata 2011 – 2019 stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan



Id: PHNNW-ROACV-MATKP-KIPNC-DHQYN. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie

Gmina Drezdenko zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 zatwierdzony przez Radę Miejską 
w Drezdenku Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej. 
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WPROWADZENIE

 

Plan Odnowy Miejscowości Karwin jest dokumentem strategicznym określającym rozwój wsi w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2011- 2019, poprzez realizacje zadań ujętych w dwie grupy: działania inwestycyjno-remontowe oraz działania społeczno-kulturalne.

Plan został opracowany w celu stworzenia całościowej wizji rozwoju miejscowości, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na możliwość realizacji planowanych działań oraz umożliwienia beneficjentom pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań. Plan Odnowy Miejscowości przygotowany został wspólnie z mieszkańcami Sołectwa Karwin, tak by realizowane zadania odpowiadały rzeczywistym potrzebom mieszkańców i mogły w pełni wykorzystać istniejący potencjał i szanse rozwoju miejscowości.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą  aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych możliwości.

Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe gminy, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców, sektor publiczny i prywatny.

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju miejscowości Karwin. Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, ujęte na lata 2011-2019. Określa generalny kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania.

Plan Odnowy Miejscowości poprzez realizację wskazanych w nim przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia standardu życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności całej miejscowości.



 

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI                



1. Położenie 

Karwin-wieś sołecka położona w województwie lubuskim w powiecie strzelecko-drezdeneckim w gminie Drezdenko. W ścisłym sąsiedztwie sołectw: Niegosław , Czartowo  , Marzenin , Lipno.

Położona jest przy drodze wojewódzkiej 176.

 

2. Historia 

Karwin- wieś sołecka leżąca nad Człapią lewym dopływem Noteci ,9km na południowy-wschód od Drezdenka. Znajduje się w Puszczy Noteckiej. Leży nad samą granicą z woj. Wielkopolskim. Osada powstała XVIw. , na zalesionym i bagnistym terenie. W błotach  występowała ruda żelaza , co dało sposobność założenia kuźni , czemu sprzyjało sąsiedztwo rzeki o dużym spadku. Właśnie od niemieckiej nazwy kuźnicy-Hammer- osada wzięła swoją nazwę. Następnie nazwa Karwin wzięła się od słowiańskiego słowa karw czyli wół . Dnia 10.X.1944 r. odział Armii Krajowej z drawska udaje dezerterów niemieckich zaatakował pracowników tutejszego urzędu leśnego w celu zdobycia broni myśliwskiej. 

W centrum wsi, na niewielkim wniesieniu znajduje się kościół poewangelicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (wcześniej p.w. Ducha Świętego) z 1711 r. Zbudowany w Piłce. Przeniesiony na obecne miejsce 1778 r. Przejęty przez kościół katolicki 1952 r. Remontowany w latach 1992-1993 r. Kościół szachulcowy, jednonawowy konstrukcji słupowo-ramowej, orientowany, salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy ,zamknięty trójbocznie. 

Na północ od kościoła znajduje się dawna siedziba Nadleśnictwa Karwin, jego siedzibę przeniesiono do Drezdenka – duży budynek z lat XX w. Przy mostku zachował się dawny młyn wodny nad rzeką Człapią. Wieś Karwin złożona jest z 36 zabudowań otaczają ją zewsząd lasy, są też piękne okazy drzew:

-         dęby szypułkowe

-         jesion i wiąz 120 lat

-         buki 300 lat

-         sosna i modrzew 100 lat

-         brzoza, olsza, świerk i grab 80 lat

W hierarchii form ochrony przyrody w Polsce najwyższą pozycję zajmują parki narodowe. Takim rezerwatem jest park na terenie Nadleśnictwa Karwin.

 

 

ZABYTKI

 

-         szachulcowy kościół z XVIII w. z barokowym ołtarzem,

-         budynek dawnej siedziby nadleśnictwa XX w. z szachulcowym poddaszem i zespołem budynków gospodarczych,

-         w parku zachował się starodrzew ( dęby, buki, lipy)

-         młyn wodny na mostku na rzece Człapi,

 

Najbardziej okazałą grupą są cztery dęby szypułkowe o obwodzie 395-590 cm i wysokości 28-37 m mają one ok. 700 lat .









Dąb w Karwinie – 1933 rok.





































































ŻEREMIA BOBRÓW W PARKU NADLEŚNICTWA KARWIN











































3. Ludność

 

 

Karwin zamieszkuje 149 osób, w tym 78 kobiet i 71 mężczyzn. Strukturę wiekową wsi przedstawia poniższa tabela:

 

		WIEK

		KOBIETY

		MĘŻCZYŹNI

		RAZEM



		Do 18 roku

		23

		20

		43



		19 - 60

		35

		39

		74



		Powyżej 60

		20

		12

		32



		OGÓŁEM

		78

		71

		149





 

 

 

Z powyższych danych wynika, że większość osób zamieszkujących Karwin jest w wieku 19 – 60 lat. Są to osoby wchodzące na rynek pracy, bądź w trakcie zmiany zatrudnienia. Dlatego też, podstawowym kierunkiem rozwoju miejscowości powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na terenach wiejskich. Jest to możliwe przez zwiększenie szansy młodych ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia – adekwatnego do potrzeb na rynku pracy.













4. Powierzchnia

Powierzchnia wsi Karwin wynosi 2689,73 ha

Ogółem powierzchnia użytków rolnych  wynosi 177,35 ha, na którą składają się:

       grunty orne – 67, 98 ha

       sady – 0,00 ha

       łąki trwałe – 62, 38 ha

       pastwiska trwałe – 14, 00 ha

       grunty rolne zabudowane -  3,19 ha

 

Grunty leśne to zadrzewione i zakrzaczane obejmują powierzchnię – 3, 74 ha, powierzchnia lasów wynosi 2410,28 ha. Tereny zurbanizowane i zabudowane zajmują powierzchnię – 30,90 ha.

 

Grunty pod wodami płynącymi i stojącymi oraz rowy zajmują razem powierzchnię 31,62  ha:

-         rowy – 8, 32 ha

-         pod stawami – 21, 41 ha

-         pod wodami – 1, 82 ha.

 

Pozostałe grunty zajmują powierzchnię 65, 64 ha.







II.  INWENTARYZACJA I ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

 Na terenie Karwina jest ponad 36 numerów administracyjnych budynków. Każde gospodarstwo korzysta z sieci elektrycznej i własnego ujęcia wody. Miejscowość korzysta z usług Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Drezdenku. Na terenie wsi Karwin nie ma żadnych zakładów przemysłowych oraz firm. Większa część mieszkańców utrzymuje się z pracy najemnej, natomiast rolnicy, rzemieślnicy i wykonujący wolne zawody stanowią kilku procentową grupę. Część obszaru stanowią lasy oraz wody przepływowe. Przez wielu, nie tylko stałych mieszkańców, lasy są skwapliwie wykorzystywane jako miejsca wypoczynku – dają możliwość regeneracji sił i zdrowia. Nie ma w tym nic zaskakującego, bo przecież wiadomo, że tereny leśne w największym stopniu dają możliwość kontaktowania się z przyrodą, w całym jej bogactwie i różnorodności. Las będąc własnością społeczną jest otwarty dla każdego i nie skąpi dla nikogo swoich bogactw. Należy to tylko uszanować pamiętając, że ma on również służyć wielu następnym pokoleniom. W okresie jesiennym lasy karwińskie są rajem dla licznej rzeszy grzybiarzy, a łowiectwo dostarcza jego amatorom zarówno wrażeń jak i wymiernych korzyści materialnych.







Zasoby, które mogą być wykorzystane na rzecz rozwoju miejscowości:


1. zasoby przyrodnicze – duże znaczenie zasobu

- Puszcza Notecka, teren zalesiony, liczne pomniki przyrody, np. cztery dęby szypułkowe o obwodzie 395-590 cm i wysokości 28-37 m mają one ok. 700 lat,  jesion i wiąz 120 lat, buki pospolite 300 lat, sosna i modrzew 100 lat, brzoza, olsza, świerk i grab 80 lat nieco oddalone, ale na terenie Puszczy znajdują się rezerwaty ptactwa,

- świat zwierzęcy – na całym obszarze można spotkać: dzika, sarnę, jelenia, duże siedliska bobrów, bociany czaple, żurawie, żaby

- wody powierzchniowe – przez wieś przepływa rzeka Człapia


2. dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy sentymentalnych) – wyróżniające znaczenie zasobu

-         szachulcowy kościół z XVIII w. z barokowym ołtarzem,

-         budynek dawnej siedziby nadleśnictwa XX w. z szachulcowym poddaszem i zespołem budynków gospodarczych,
-         młyn wodny na mostku na rzece Człapi,

3. obiekty i tereny (skwery, parki, ścieżki) – duże znaczenie zasobu

- w parku zachował się starodrzew ( dęby, buki, lipy),

4. infrastruktura społeczna 

- we wsi brak jest domu kultury, biblioteki, muzeum, izby pamięci

5. infrastruktura techniczna obiekty zapewniające dostęp do podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp, 

- na terenie wsi nie ma żadnych zakładów 

- każde gospodarstwo korzysta z sieci elektrycznej i własnego ujęcia wody. Miejscowość korzysta z usług Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Drezdenku.

6. gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze) 

- na terenie wsi nie ma żadnych zakładów przemysłowych oraz firm, większa część mieszkańców utrzymuje się z pracy najemnej, natomiast rolnicy, rzemieślnicy i wykonujący wolne zawody stanowią kilku procentową grupę.


7. kapitał społeczny i ludzki

- na terenie wsi na chwilę obecną nie ma organizacji społecznych.
























III. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW



Szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi ma zabytkowy kościół szachulcowy z XVIII w. z barokowym ołtarzem oraz plac w centrum wsi. 

Ze względu na centralne położenie obu wyżej wymienionych miejsc oraz ich cechy funkcjonalne stanowią one ważne elementy integracji lokalnej społeczności, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Kościół

Stojący na niewielkim wniesieniu kościół poewangelicki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (wcześniej p.w. Ducha Świętego) z 1711 r. Zbudowany w Piłce. Przeniesiony na obecne miejsce 1778 r. Przejęty przez kościół katolicki 1952 r. Remontowany w latach 1992-1993 r. Kościół szachulcowy, jednonawowy konstrukcji słupowo-ramowej, orientowany, salowy, bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięty trójbocznie. Dwie kruchty po bokach nawy. Wieża kwadratowa osadzona na nawie. Zwieńczona dachem namiotowym i chorągiewką z datą 1795 r. Wewnątrz chór muzyczny wsparty na słupach, pozostałość empory. Strop belkowy ozdobiony polichromią o motywach roślinnych wizerunkami aniołów przedstawiających Drogę Krzyżową i Chustę Świętej Weroniki. Ołtarz główny barokowy z okrągłym obrazem Ukrzyżowanie malowanym na desce. Zachowane stare ławki i loża.



Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego











Plac w centrum wsi

Plac znajdujący się w samym centrum wsi to przede wszystkim miejsce imprez, spotkań mieszkańców, miejsce zabawy dzieci i dorosłych. Mimo centralnego położenia plac nie jest zagospodarowany. Nie ma urządzeń zabawowych i rekreacyjnych, które poprawiłyby funkcjonalność placu i zapewniły wykorzystanie jego walorów przestrzennych. Na placu planuje się stworzenie miejsca rekreacji, z placem zabaw dla dzieci.

IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI

Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest techniką analityczną służącą porządkowaniu informacji, dotyczących danego zagadnienia  na cztery grupy: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia. Analiza ta pozwala na programowanie przyszłych działań z uwzględnieniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mają wpływ na ich realizację.

Poniższa analiza została stworzona w celu wskazania czynników stanowiących mocne bądź słabe strony miejscowości oraz szanse i zagrożenia dla rozwoju.



		MOCNE STRONY

		SŁABE STRONY



		o       Bliskość Puszczy Noteckiej – środowisko przyrodnicze

o       Duży potencjał leśny

o       Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu

o       Poprawa stanu zabudowy

o       Duży potencjał ludzi w wieku produkcyjnym.

o       Wolne tereny pod zabudowę

		o       Brak placu zabaw dla dzieci

o       Brak sali wiejskiej i remizy OSP

o       Niskie dochody mieszkańców Brak aktywności mieszkańców w inicjowaniu działań

o       Brak organizacji imprez kulturalnych

o       Słaby stan infrastruktury drogowej

o       Brak kanalizacji sanitarnej

o       Duża ilość gospodarstw drobnych o małym areale

o       Słaba jakość gleb

o       Zły stan urządzeń melioracyjnych



		SZANSE

		ZAGROŻENIA



		o       Możliwość uzyskania wsparcia ze środków unijnych

o       Modernizacja drogi wojewódzkiej ( budowa ciągu pieszo – rowerowego)

o       Współpraca władz lokalnych z radą sołecką przy realizacji strategii rozwoju

o       Wzrost aktywności mieszkańców

		o       Migracja wykształconej młodzieży do większych ośrodków i miast

o       Utrzymujący się wysoko poziom bezrobocia

o       Niedostateczne inwestowanie w infrastrukturę techniczną

o       Niewystarczające działania ukierunkowane na angażowanie młodych pokoleń w aktywne życie miejscowości



































V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ W PODZIALE NA PIORYTETY, CELE, ZADANIA NA LATA 2011-2019

 WIZJA ROZWOJU I OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ

W rozdziale przedstawiony został wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w latach 2011-2019. Jest to lista otwarta, która w trakcie okresu programowania może być modyfikowana i uzupełniana. Określono dziedziny, spośród których należy wybrać te, w których inwestycje są najbardziej potrzebne. Do wyboru przedstawiono następujące dziedziny:

1.    Budowa placu zabaw.

2.    Budowa boiska.

3.    Modernizacja ogrodzenia przy kościele i dwie kruchty po bokach nawy. Odnowa krzyża przydrożnego.

4.    Budowa drogi i chodników we wsi.

5.    Budowa sali wiejskiej.

6.    Modernizacja rzeczki : „Człapia ”

7.    Budowa ścieżki rowerowej.

Organizacja wspólnych imprez wiejskich.



CEL STRATEGICZNY I: Wzrost aktywności miejscowości  poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Możliwe to będzie poprzez realizację następujących zadań:

1.    Budowa placu zabaw dla dzieci.

2.    Budowa boiska.

3.      Budowa sali wiejskiej.

CEL STRATEGICZNY II: Wzrost bezpieczeństwa oraz budowa i modernizacja infrastruktury technicznej.

Wymieniony cel ma służyć poprawie bezpieczeństwa na wsi, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost jakości życia mieszkańców wsi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:

1.                  Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ciągu pieszo – jezdnego we wsi Karwin oraz modernizację drogi wojewódzkiej nr  176.

2.                  Remont dróg gminnych.

Modernizacja rzeczki „ Człapia ”            



CEL STRATEGICZNY III: Integracja mieszkańców oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

1.    Dbałość o estetykę wsi.

2.    Modernizacja ogrodzenia przy kościele i dwie kruchty po bokach nawy. Odbudowa krzyża przydrożnego.

3.    Organizacja imprez sportowych, kulturalnych ( dzień dziecka, itp.)



Określone powyżej cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Są podstawą do tworzenia nowych warunków prowadzących do przekształceń w rolnictwie, powstawania nowych miejsc pracy. Ponadto zapewniają stałą poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadania zgłoszone do realizacji w latach 2011- 2019 wraz z opisem, planowanym terminem realizacji i szacunkową wartością przedstawione zostały w kolejnym rozdziale



VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAPLANOWANYCH ZADAŃ – PROJEKTÓW NA LATA 2011 – 2019

 Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji oraz kosztorysy prac będą przygotowywane bezpośrednio przed przystąpieniem do ich realizacji.



Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu realizacji.

		Lp.

		Tytuł zadania

		Forma prawna, właśność

		Szacunko-

wy koszt

 w zł.

		Okres realizacji

		Źródła

Finansowania

 



		1.

		Budowa placu zabaw.

		Gmina Drezdenko

		60,000

		2011-2012

		Samorząd gminy, Fundusze UE, wkład własny



		2.

		Budowa boiska.

		Gmina Drezdenko i Agencja Nieruchomości Rolnych

		150,000

		2012-2014

		Samorząd gminy, Fundusze UE



		3.

		Modernizacja ogrodzenia przy kościele i dwie kruchty po bokach nawy. Odbudowa krzyża przydrożnego.

		Gmina Drezdenko

		90,000

		2011-2014

		Samorząd gminy, Fundusze UE, wkład własny



		4.

		Budowa drogi i chodników we wsi.

		Gmina Drezdenko

		250,000

		2013-2017

		Samorząd gminy, Fundusze UE



		5.

		Budowa sali wiejskiej.

		Gmina Drezdenko

		500,000

		2015-2019

		Samorząd gminy, Fundusze UE, wkład własny



		6.

		Modernizacja rzeczki „Człapia”

		Gmina Drezdenko

		150,000

		2014-2015

		Samorząd gminy, Fundusze UE



		7.

		Budowa ścieżki rowerowej.

		Gmina Drezdenko

		500,000

		2013-2017

		Samorząd gminy, Fundusze UE



		8.

		Organizacja wspólnych imprez wiejskich.

		Gmina Drezdenko

		25,000

		2011-2019

		Samorząd gminy, Fundusze UE, wkład własny







VII. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU

 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Karwin rozpocznie się poprzez uchwalenie go przez Zebranie Wiejskie oraz zatwierdzenie uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku. Plan Odnowy Miejscowości będzie dla mieszkańców Karwina źródłem informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji, a także o postępach prowadzonych prac. Podczas przeglądu i aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości mieszkańcy Karwina będą brać czynny udział w zgłaszaniu potrzeb remontowych i inwestycyjnych.

Monitoring Planu Odnowy Miejscowości Karwin będzie prowadzony w celu dostarczenia informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażania projektów zawartych w dokumencie. Stan realizacji zaplanowanych zadań będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowania inwestycji, aż do jej zakończenia. Monitorowanie każdego zadania polegać będzie na zbieraniu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych.
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