O g ł o s z e n i e 

Mieszkańcy Gminy Karczew

	Uchwałą Nr XXIX/219/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23.05.2005 r. przystąpiliśmy  do opracowywania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Karczew (zwany dalej PRL). Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne do przygotowania Naszej Gminy do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w niektórych obszarach interwencji. Przykładem starania się o środki unijne przez gminę jest możliwość pozyskania dotacji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na lata 2004 - 2006  w ramach tego programu z Priorytetu 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie można się ubiegać o fundusze na realizację projektów, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. Przykładami projektów kwalifikujących się do wsparcia finansowego z Unii Europejskiej (w ramach Działania 3.1.) są m. in.:
1)	budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania ścieków, np.:
·	sieci kanalizacyjne, 
·	sieci kanalizacji deszczowej,
·	oczyszczalnie ścieków, 
·	inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków;
2)	budowa lub modernizacja urządzeń  zaopatrzenia w wodę i poboru wody, np.:
·	sieci wodociągowe,
·	ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej),
·	urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
·	urządzenia regulujące ciśnienie wody;
3)	wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np.: 
·	budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych: energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i inne;
4)	poprawa jakości powietrza, np.:
·	modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza;
5)	gospodarka odpadami, np.: 
·	budowa, modernizacja, rekultywacja lub likwidacja składowisk odpadów, w tym rekultywacja  bądź likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych, 
·	budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin,
·	kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym,
·	likwidacja dzikich wysypisk;
6)	przeciwdziałanie powodziom, np.:
·	regulacja cieków wodnych, która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzebę ochrony przyrody, 
·	budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi, 
·	budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. „małej retencji”);
7)	budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym, np.:
·	drogi powiatowe i gminne,
·	lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych,
·	drogi w granicach administracyjnych miejscowości i miast do 20 tys. mieszkańców,
·	towarzysząca infrastruktura drogowa;
8)	kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje, np.: 
·	projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe - uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów: kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych;
9)	budowa lub modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej, np.: 
·	infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki,
·	infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna,
·	systemy informacji kulturalnej i turystycznej, 
·	infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe - sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry),
·	projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 
·	systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń, np. pożary, włamania itp.).

	Realizacja tego Działania jest ograniczona m. in. kryterium demograficznym i może się odbywać na terenach wiejskich i w miastach liczących do 20 tysięcy mieszkańców. Każdy zgłaszany przez beneficjenta do dofinansowania w ramach Działania 3.1. projekt musi jednak wynikać z planu rozwoju lokalnego. Dlatego też widząc potrzebę posiadania przez Gminę Karczew ww. dokumentu na drodze starania się o fundusze unijne, przystąpiliśmy do jego opracowania. 
	W związku z tym, zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Karczew, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, inwestorów, podmiotów wykonujących zadania publiczne, Kościoła, organizacji pozarządowych, w tym: fundacji, stowarzyszeń, towarzystw           itp. o jak najszybsze zgłaszanie propozycji do zamieszczenia w Planie Rozwoju Lokalnego                na lata 2006-2013. 
Wnioski te powinny być spójne z przyjętą w 2004 r. Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew, jednak każda nowa propozycja z Państwa strony będzie także rozpatrzona pod względem możliwości umieszczenia jej w niniejszym dokumencie.
	Przy okazji lektury Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew, bylibyśmy wdzięczni za zgłaszanie uwag dotyczących jej wdrażania w pierwszym roku realizacji. 
	Przy formułowaniu wniosków do PRL może Państwu pomóc przygotowany przez nas formularz wniosku, który umożliwi szczegółowo zidentyfikować działania, które według Państwa powinny się znaleźć w dokumencie. Proszę o w miarę dokładne wypełnianie kart. Będzie je można otrzymać i uzupełnione składać w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 6) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28. Istnieje także możliwość wydrukowania go ze strony internetowej Urzędu: http://www.bip.karczew.pl(zakładka - Plan Rozwoju Lokalnego).
	Pomoc z Państwa strony jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego opracowania niniejszego Planu, który później będzie podstawą do starania się przez nas o środki unijne dla  Gminy Karczew. Dlatego też zachęcam do jak najaktywniejszego włączenia się w proces tworzenia ww. dokumentu.  

	Jeżeli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące PRL czy zgłaszanych wniosków, proszę       o kontakt z pracownikiem tutejszego Urzędu - Anną Szafrańską (pok. nr 42) lub telefonicznie pod nr 780 65 16 wew. 112.
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