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UCHWAŁA NR LXIII/285/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Imbramowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. 2001 

r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 29 ust. 1 pkt 1a, b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(Dz. U. Nr 64 poz. 427 z późn. zm.), § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 38 poz. 220 

z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się zawarty w załączniku do niniejszej uchwały zaktualizowany Plan Odnowy Miejscowości 
Imbramowice 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żarowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Robert Kaśków
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Uzasadnienie

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2008r. 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. nr 38, poz 220 z późniejszymi 
zmianami), Plan odnowy miejscowości musi zostać uzupełniony o rozdział pn. „Opis i charakterystyka obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez 
odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego”. Gmina Żarów zamierza 
aplikować o środki finansowe w ramach działania Odnowa i rozwój wsi (oś III Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich), w związku z powyższym konieczne staje się uzupełnienie "Planu Odnowy Miejscowości 
Imbramowice” o wymagany rozporządzeniem rozdział. Z uwagi na powyższe przesłanki uznaje się uzasadnione 
podjęcie niniejszej uchwały. 

Załącznik do Uchwały Nr LXIII/285/2010

Rady Miejskiej w Żarowie

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

Zalacznik1.rtf

Załączniok Nr 1 do Uchwały RM Nr XLIII/285/2010 

Zalacznik1.rtf

