
 

 

UCHWAŁA Nr XVII/155/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 30 marca 2016 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy 

pomiędzy Nadleśnictwem Celestynów, Gminą Celestynów, Gminą Karczew, 

Miastem Otwockiem oraz Klubem Sportowym OK! Sport Warszawa przy 

realizacji projektu pn. „Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, 

Celestynowie” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy 

Nadleśnictwem Celestynów, Gminą Celestynów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem oraz 

Klubem Sportowym OK! Sport Warszawa przy realizacji projektu pn. „Zielony Punkt 

Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie”. 

 

§ 2. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1, upoważnia się 

Burmistrza Karczewa do zawarcia i podpisania porozumienia dotyczącego  realizacji projektu 

pn. „Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie, Celestynowie”. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

       Przewodnicząca Rady  
                                                                                                              Danuta Trzaskowska 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890 



UZASADNIENIE 

 

Gmina Karczew w oparciu o wieloletnie tradycje współpracy z Nadleśnictwem 

Celestynów, mając na uwadze walory przyrodnicze, edukacyjne turystyczne i rekreacyjne 

terenów leśnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Karczew 

zarządzanych przez Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Celestynów oraz mając na celu 

krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy oraz potrzebę ochrony i poszanowania naturalnego 

środowiska uznaje za niezmiernie istotne podjęcie współpracy przy realizacji projektu 

„Zielony Punkt Kontaktowy w Otwocku, Karczewie i Celestynowie”. 

Koncepcja Zielonych Punktów Kontaktowych opracowana przez specjalistów Lasów 

Państwowych polega na wyznaczaniu w terenie, za pomocą sieci stałych punktów 

kontrolnych, tras turystycznych, rekreacyjnych, edukacyjnych i sportowych oraz 

udostępnienie tras za pośrednictwem map wykonanych wg standardów Międzynarodowej 

Federacji Orientacji Sportowej  na dedykowanych platformach internetowych  oraz systemu 

wszechstronnej informacji wizualnej o zasadach korzystania z koncepcji Zielonych Punktów 

Kontaktowych w wyznaczonych miejscach w terenie leśnym, wszystkim potencjalnym 

użytkownikom. 

Realizacja koncepcji umożliwi korzystanie z pakietu różnorodnej aktywności 

ruchowej wszystkim użytkownikom przy wykorzystaniu neutralnych ludzkich  umiejętności 

orientacji w terenie oraz umożliwi ponadto realizację wielu pomysłów autorskich 

aktywizujących lokalną społeczność i turystów odwiedzających lasy na terenie Gminy 

Karczew. 

Projekt zakłada, iż realizacja zadań powyższego przedsięwzięcia może być 

finansowana z budżetów Nadleśnictwa Celestynów oraz budżetów Miast i Gmin będących 

partnerami przedsięwzięcia oraz innych źródeł celowych, które uda się pozyskać partnerom 

przedsięwzięcia. 

 

 
      Przewodnicząca Rady  

                                                                                                              Danuta Trzaskowska 


