
UCHWAŁA NR LVII/509/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jasin 
na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje. 

§ 1. 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Nr 
2/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jasin z dnia 28 marca 2014 r., który stanowi załącznik do 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. 2013 poz. 1318

Id: 15A4FA0F-EC49-48A8-AEF8-BAFD045442D3. Podpisany Strona 1



1 

 

 

 

 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

Jasin 

na lata 2014-2020 

 

 

 

 

Gmina Swarzędz 

Powiat Poznański 

Województwo Wielkopolskie 

 

 

 

Jasin, Marzec 2014r. 

 

                                                                                     Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 2/2014  

  Zebrania Wiejskiego Sołectwa Jasin  

                                                                dnia 28.03.2014r.   

Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/509/2014

Id: 15A4FA0F-EC49-48A8-AEF8-BAFD045442D3. Podpisany Strona 2



Plan odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 

 2 

Spis treści 

 

1.Wstęp                                                                                                                  3 

2.Charakterystyka Sołectwa Jasin                                                                         4 

2.1 Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności   4 

2.2 Krótki rys historyczny Sołectwa                                                                     5 

2.3 Określenie przestrzennej struktury Sołectwa                                                  5 

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości                             6 

3.1 Środowisko przyrodnicze                                                                                6 

3.2 Zabytki Sołectw                                                                                               6 

3.3 Infrastruktura i Gospodark                                                                              6 

3.4 Kapitał społeczny i ludzki                                                                               8 

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Jasin - analiza SWOT              9 

4.1 Mocne i słabe strony Sołectwa Jasin                                                       .       9 

4.2 Szanse i zagrożenia                                                                                        10 

4.3 Podsumowanie możliwości rozwoju miejscowości                                      10 

5 Wizja rozwoju miejscowości oraz opis planowanych zadań  

    inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność  

    lokalną Sołectwa Jasin w latach 2014 - 2020                                                  11 

5.1. Wizja rozwoju Sołectwa Jasin                                                                      11 

5.2. Wyszczególnienie oraz opis planowanych zadań  

       inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność  

       lokalną Sołectwa Jasin w latach 2014 - 2020                                               12 

 

 

 

 

Id: 15A4FA0F-EC49-48A8-AEF8-BAFD045442D3. Podpisany Strona 3



Plan odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 

 3 

1. Wstęp 

 

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Jasin jest dokumentem o charakterze strategicznym 

Sołectwa Jasin i stanowi podstawę jego rozwoju. Jest dokumentem, który przedstawia zakres 

potrzeb oraz zamiarów inwestycyjnych Sołectwa w latach 2014-2020.  

Głównym celem opracowania jest stworzenie podstaw dla odnowy wsi i jej rozwoju, 

rozumianych, jako poprawa warunków życia i pracy mieszkańców Sołectwa.  Plan ten będzie 

pomocny przy wnioskowaniu o środki finansowe dla Sołectwa w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, także o fundusze z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego oraz z wielu innych źródeł np. Wielkopolska Odnowa Wsi. 

Dokument składa się z 4 części. W części pierwszej zamieszczona jest krótka charakterystyka 

Sołectwa wraz z rysem historycznym i określeniem przestrzennej struktury miejscowości. 

Druga część to inwentaryzacja zasobów Sołectwa, obejmująca w swej treści informacje         

o środowisku przyrodniczym, środowisku kulturowym infrastrukturze i gospodarce oraz 

kapitale społecznym i ludzkim. Trzecia część stanowi analizę mocnych i słabych stron 

miejscowości wraz z szansami i zagrożeniami, płynącymi z otoczenia. Część tę zamyka 

podsumowanie oraz określenie możliwości rozwoju Sołectwa. Czwarta część przedstawia 

wizję rozwoju miejscowości oraz wyszczególnienie i opis planowanych zadań 

inwestycyjnych na lata 2014-2020 w Sołectwie Jasin.   

Podstawą utworzenia niniejszego Planu Odnowy jest świadomość lokalnej społeczności         

o bogactwie lokalnych zasobów i własnego potencjału. Koncentruje się na przedsięwzięciach, 

których realizacja zapewni podniesienie standardu życia lokalnej społeczności.                   

Plan Odnowy został opracowany przez Grupę Odnowy Wsi Sołectwa Jasin powołaną 

Uchwałą Zebrania Wiejskiego nr 01/2014 z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. 
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2. Charakterystyka Sołectwa Jasin 

2.1Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności 

Sołectwo Jasin zlokalizowane jest we wschodniej części Gminy Swarzędz i sąsiaduje  

z sołectwami: Gortatowo, Rabowice, Łowęcin oraz Paczkowo. Powierzchnia sołectwa wynosi 

582,8390 ha. Zamieszkuje w nim 1255 mieszkańców w tym: 609 mężczyzn oraz 646 kobiet  

(dane UMiG z 2013r.). Przez sołectwo przebiegają dwa ważne szklaki komunikacyjne tj. 

droga krajowa 92 oraz powiatowa o numerze 2436P, jak również linia kolejowa łącząca 

Poznań - Warszawa. Odległość do najbliższych ośrodków miejskich jest niewielka, od strony 

zachodniej Jasin graniczy z miastem Swarzędz, natomiast do poznańskich ośrodków 

odległość wynosi około 10 km. Jasin pomimo dosyć dużego udziału gruntów rolnych w 

stosunku do ogólnej powierzchni, nie jest Sołectwem o charakterze typowo rolniczym, wręcz 

przeciwnie, w niewielkim stopniu występują gospodarstwa rolne. 

                                                                                                                   Załącznik nr 1 

                                                          Do Statutu Sołectwa Jasin stanowiącego załącznik          

do Uchwały nr LVI/335/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 marca 2010r. 
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2.2 Krótki rys historyczny Sołectwa 

 

Jasin jest to wieś przylegająca do wschodniej granicy  Swarzędza. W chwili obecnej granica 

ta jest „niezauważalną”, ze względu na bardzo silne zurbanizowanie tej części gminy. Jej 

nazwa wywodzi się od Jasienia - dawnej nazwy jesionu. 

Pierwsze pisemne wzmianki pochodzą z roku 1366, gdzie wymienia się Lassene i jej 

dziedzica Mikołaja. Od roku 1399 było to gniazdo szlacheckie rodziny Jasieńskich                           

W XVw. dziesięcina stąd przysługiwała kościołom w Swarzędzu i na Śródce, natomiast                  

w drugiej połowie XVIIIw. mieszkało tu 20 olędrów nie odrabiających pańszczyzny, lecz 

tylko płacących czynsz. 

W końcu XIXw. tutejszy majątek rozparcelowano, a na jego gruntach osadzono kolonistów. 

Pozostała resztówka licząca nieco ponad 100 ha – stanowi dziś pamiątkę w postaci parku      

na końcu ul. Rabowickiej. 

Po II wojnie światowej na polach Jasina po północnej stronie linii kolejowej i trasy nr 92 

powstały obiekty przemysłowe, magazynowe oraz hotel. Nieco później na znaczną skalę 

rozwinęło się budownictwo jednorodzinne. W roku 1994 otwarto Euro Trans Center – ETC, 

pierwsze w rejonie Poznania, nowoczesne centrum handlowe. 

Liczba mieszkańców z roku na rok w znaczny sposób wzrastała. W roku 1970 było 669 

mieszkańców, zaś w 2008r. – 1095, natomiast w roku 2013 - 1255 (w tym 609 mężczyzn i 

646 kobiet). 

 

2.3 Określenie przestrzennej struktury Sołectwa 

 

Sołectwo Jasin zlokalizowane jest po wschodniej stronie Gminy Swarzędz.            

Przestrzenna struktura Sołectwa zdeterminowana jest obecnością drogi krajowej 92, jak 

również powiatowej nr 2436P, przy której zlokalizowane są m.in. przystanki autobusowej 

komunikacji miejskiej (4szt.). Przez Sołectwo przebiega też linia kolejowa (wzdłuż drogi 

krajowej 92), dzieląc je na dwie części (północną i południową). Zarówno droga krajowa jak  

i powiatowa stały się głównym oraz strategicznym „nerwem komunikacyjnym” dla firm 

posiadających w bliskim sąsiedztwie swoje zakłady produkcyjne, centra handlowe oraz 

logistyczno-magazynowe. Ponadto przy ul. Wrzesińskiej mieszczą się boiska sportowe       

(do piłki nożnej i koszykówki), plac zabaw dla dzieci i młodzieży. 
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3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

3.1 Środowisko przyrodnicze 

 

Sołectwo Jasin nie posiada typowych zasobów naturalnych, które podnosiłyby jego wartość 

mierzoną w walorach atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej. W większości są to pola          

i grunty rolne oraz tereny niezurbanizowane, co paradoksalnie stało się także największą 

wartością i największym bodźcem do tego, iż chętnie korzystają z jego „naturalności” 

mieszkańcy Gminy (i nie tylko), zwolennicy aktywnego trybu życia (cykliści, amatorzy 

nordic-walking) czy też rodziny ceniące sobie spokój, bezpieczeństwo i bliski kontakt            

z naturą. 

 

Wody powierzchniowe 

Na terenie Sołectwa nie znajdują się większe zbiorniki wodne, ale niewielka odległość dzieli 

Jasin od doliny rzeki Cybiny oraz Jeziora Swarzędzkiego.  

 

3.2 Zabytki Sołectwa 

Na terenie Sołectwa Jasin znajduje się: 

- pieczołowicie odrestaurowany zabytkowy Krzyż  

- blisko stuletni budynek jednorodzinny mieszczący się przy ul. Wiejskiej. 

 

3.3 Infrastruktura i Gospodarka 

Komunikacja drogowa 

Na terenie Sołectwa istnieją drogi gminne, które stanowią połączenie Sołectwa z drogą 

powiatową nr 2436P. Oprócz kilku dróg gminnych, które w ostatnich latach, zostały 

utwardzone kostką brukową, istnieje duża liczba dróg gminnych wymagających utwardzenia 

oraz przebudowy. 

 

Komunikacja kolejowa 

Przez Sołectwo na południowych obrzeżach przebiega  linia kolejowa Poznań – Warszawa, 

dzieląc je na dwie części: północną i południową. W niewielkiej odległości znajduje sie stacja 

kolejowa z odnowionym i funkcjonującym dworcem kolejowym oraz Swarzędzkie Centrum 

Ratunkowe. 
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Komunikacja autobusowa 

Miejska Komunikacja Autobusowa funkcjonuje jedynie przy drogach powiatowych (ul. 

Wrzesińska, Łowęcińska, Rabowicka) umożliwiając dojazd mieszkańców do sąsiednich 

sołectw, miasta Swarzędza i metropolii Poznańskiej.  

 

Ciepłownictwo i gazownictwo 

Mieszkańcy Sołectwa mają możliwość korzystania z sieci gazowej.  

 

Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Swarzędz gospodarka odpadami realizowana jest poprzez Międzygminny 

Związek „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. W Związku Międzygminnym 

prowadzone są także analizy dotychczasowych form gospodarowania odpadami  

w poszczególnych gminach. Dla przybliżania mieszkańcom zasad funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami podejmowane są różnorodne działania informacyjne, edukacyjne     

i promocyjne. 

 

Sieć kanalizacyjna i wodociągi 

Sołectwo Jasin jest niemal w 100% zwodociągowane, natomiast tylko w części Sołectwa jest 

zbudowana sieć kanalizacyjna (ok. 50%). 

 

Oświata 

Na terenie sołectwa Jasin nie ma szkół. Do szkoły podstawowej i gimnazjum uczniowie 

zmuszeni są , więc dojeżdżać do Swarzędza.  

 

Infrastruktura rekreacyjno-sportowa oraz turystyczna 

Infrastruktura rekreacyjno - sportowa na terenie Sołectwa Jasin wymaga doinwestowania,      

a także w niektórych przypadkach wybudowania od podstaw. Brak ogólnie dostępnego 

swoistego centrum sportowego o wielofunkcyjnym charakterze. Na terenie Jasina znajduje się 

niewielkie boisko do piłki nożnej, koszykówki oraz stół do tenisa stołowego. W pobliżu 

boiska zamontowanych jest kilka urządzeń stanowiących kącik dla najmłodszych 

mieszkańców. Wymaga on w obecnej chwili uzupełnienia o nowe urządzenia. Infrastruktura, 

która powstała w głównej mierze ze środków gminnych, uzupełnionych funduszem sołeckim, 

wymaga doposażenia chociażby w części przeznaczonej dla młodzieży i nie tylko. 

 

Id: 15A4FA0F-EC49-48A8-AEF8-BAFD045442D3. Podpisany Strona 8



Plan odnowy Miejscowości Jasin na lata 2014-2020 

 8 

Gospodarka i rolnictwo 

Na terenie Sołectwa istnieje bardzo wiele podmiotów gospodarczych, działających w różnych 

dziedzinach i obszarach gospodarczych. Są to zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak 

również duże firmy zatrudniające wielu pracowników z obszaru całej gminy i nie tylko.      

Do nich należą m.in.: Centra Handlowe (ETC i Leroy Merlin), Centrum Logistyczno-

Magazynowe koncernu Volkswagen i firm współpracujących z nim (w tym: Panopa i Clip 

Logistics), Centrum Magazynowe  Firmy Blum, Firma Deceninck. Są też obecni m.in. 

przedstawiciele branży motoryzacyjnej (grupa Szpot), hotelarskiej (Hotel Amarylis) oraz 

transportowej (Elmex). Pomimo dosyć dużego udziału w ogólnej powierzchni Sołectwa 

gruntów rolnych, na terenie Jasina działa tylko jedno wysokotowarowe gospodarstwo rolne 

oraz małe przydomowe gospodarstwa w większości z przeznaczeniem na własny użytek         

i potrzeby.       

 

3.4 Kapitał społeczny i ludzki   

Kapitał społeczny i ludzki w Sołectwie Jasin należy ocenić pozytywnie.                                 

W ostatnim czasie można zaobserwować zwiększającą się aktywność mieszkańców Sołectwa 

w działalności społecznej. Na potrzeby konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” powstała 

grupa odnowy wsi, której zaangażowanie i determinacja na rzecz rozwoju jest wysoce 

wskazana i dobrze rokująca na przyszłość.   

Ze względu na uciążliwość wynikającą z braku odpowiedniego zaplecza, jakim byłaby 

świetlica wiejska nie możemy w sposób wystarczający i zadawalający prowadzić szeroko 

rozumianej całorocznej działalności społeczno – kulturalno - oświatowej.   
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4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Jasin - analiza 

SWOT 

4.1 Mocne i słabe strony Sołectwa Jasin 

 

Mocne strony  

 

Słabe strony  

 

Bardzo duży kapitał społeczny tkwiący          

w mieszkańcach Sołectwa Jasin 

 

Brak placówek oświatowych w granicach 

sołectwa 

Dogodne położenie, z jednej  strony bliskość 

ważnych komunikacyjnie dróg, z drugiej 

strony położenie w bezpośrednim kontakcie        

z przyrodą. 

Duża ilość trwale nieutwardzonych dróg. 

Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe     

w większości jednorodzinne 

Brak odpowiedniej infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej  

Dużo małych i średnich przedsiębiorstw 

często o charakterze rodzinno-

rzemieślniczym oraz duże, prężnie działające 

w różnych sektorach gospodarczych - firmy 

Brak infrastruktury kanalizacyjnej 

Duży potencjał tkwiący w młodzieży Duże rozprzestrzenienie powierzchniowe 

Aktywność seniorów biorących udział:         

w grupach wsparcia korzystających z nauki 

obsługi komputera, nauki języków obcych, 

nauki pływania, wycieczkach i rajdach 

rowerowych 

Duże natężenie ruchu pojazdów na głównych 

skrzyżowaniach oraz ciągach 

komunikacyjnych 

Przedsiębiorczość mieszkańców Sołectwa 

 

Brak wystarczających środków na imprezy 

edukacyjno - integracyjne 

 

 

 

Dogodne położenie oraz dobre układy 

drogowe 
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4.2 Szanse i zagrożenia 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

Sprzyjająca polityka regionalna i 

samorządowa. Stosunkowa duża dostępność 

funduszy pomocowych. 

 

Brak środków finansowych na realizację 

wszystkich potrzebnych inwestycji. 

Rozwój komunikacji miejskiej oraz dróg: 

powiatowych i krajowej              

 

Migracja młodzieży z Sołectwa. 

Szlaki turystyczne i trasy rowerowe 

 

Brak odpowiedniej aktywności w życiu 

społecznym mieszkańców Sołectwa. 

Zwiększenie możliwości pozyskiwania 

kapitału i środków pomocowych dla osób 

prowadzących i rozpoczynających 

działalność gospodarczą. 

 

Brak dostatecznego zintegrowania 

mieszkańców Sołectwa. 

Wzrost gospodarczy przejawiający się w 

tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie 

Gminy. 

 

 

 

4.3 Podsumowanie możliwości rozwoju miejscowości 

 

Podsumowując rozdział dotyczący oceny mocnych i słabych stron Sołectwa Jasin i określając 

możliwości dalszego rozwoju, należy zauważyć dwa najistotniejsze czynniki kreujące rozwój 

tego obszaru w przyszłości.   

Pierwszym czynnikiem jest położenie oraz walory krajobrazowe. Niedaleka bliskość Doliny 

Cybiny oraz Jeziora Swarzędzkiego należących do najbardziej urokliwych miejsc w Gminie 

Swarzędz, z drugiej strony dogodny dostęp do dróg przy zachowaniu obszarów całkowicie 

lub w mniejszym stopniu zurbanizowanych tj.: łąki, pola oraz roślinność dziko rosnąca oraz 

przydomowa.  
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Drugim czynnikiem, który wpływać będzie na poziom rozwoju Sołectwa jest dostępność do 

ważnych komunikacyjnie dróg (powiatowych i krajowej), które sprzyjają rozwojowi 

przedsiębiorczości a także łatwego i szybkiego komunikowania do/z  Sołectwa.  

Ze strony zagrożeń należy zwrócić szczególną uwagę na zagwarantowanie środków 

finansowych pokrywających wkład własny. Odpowiednio wcześniej zadbać należy  

o uzyskanie wszelkich pozwoleń i decyzji na budowę, których procedury często są bardzo 

długotrwałe i uciążliwe.        

 

5. Wizja rozwoju miejscowości oraz opis planowanych zadań 

inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną Sołectwa Jasin w latach 2014-2020 

5.1 Wizja rozwoju Sołectwa Jasin 

Tworzenie lepszych warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej 

przy umiejętnym gospodarowaniu bogactwami naturalnymi i z zachowaniem lokalnych 

tradycji oraz intensyfikowaniu dobrych trendów sprzyjających utrzymaniu oraz rozwojowi 

przedsiębiorczości.    

 

Cele do realizacji  

Poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie potrzeb kulturalnych: 

a) Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie sołectwa; 

b) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w celu lepszego zagospodarowania 

czasu wolnego i zwiększeniu integracji wewnętrznej; 

c) Podniesienie atrakcyjności turystycznej Jasina poprzez pielęgnację środowiska 

naturalnego;  

d) Pobudzenie aktywności społeczności lokalnej; 

 

Uzasadnienie 

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów 

rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to jak 

będzie rozwijała się lokalna gospodarka oraz jak będą zaspokajane potrzeby społeczne 

mieszkańców. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w Planie Odnowy Miejscowości Jasin. 

Będzie to wymagać koncentracji środków na rozbudowę i modernizacje infrastruktury 
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technicznej i społecznej. Realizacja wszystkich powyższych priorytetów wymagać będzie 

mobilizacji mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości 

życia. Aktywność mieszkańców w kierunku podejmowania działań wspierających rozwój 

gospodarczy, społeczny i kulturalny miejscowości będzie warunkiem koniecznym dla 

realizacji priorytetów niniejszego planu. 

Opis planowanych zadań inwestycyjnych jak również przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną Sołectwa Jasin uwzględnia lata 2014-2020 i dotyczy tych inwestycji, 

które będą miały największy wpływ na wzrost poziomu życia mieszkańców Sołectwa Jasin      

z uwzględnieniem najbardziej strategicznych elementów rozwoju sołectwa dotyczących 

przede wszystkim ochrony środowiska oraz budowy infrastruktury społeczno-technicznej. 

 

5.2 Wyszczególnienie oraz opis planowanych zadań inwestycyjnych i 

przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną Sołectwa Jasin w latach 

2014-2020 

 

Zadanie 1. 

 Nazwa zadania: Rozbudowa centrum kulturalno – sportowo – rekreacyjnego / 

zakup domku „holenderskiego”, jako substytutu świetlicy wiejskiej oraz 

infrastruktury towarzyszącej. 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia, poprawa infrastruktury rekreacyjnej w celu lepszego 

zagospodarowania czasu wolnego; 

 Przeznaczenie: obiekt o charakterze ogólnodostępnym, z przeznaczeniem m.in. dla 

mieszkańców Sołectwa;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020 rok 

 Koszt: ok. 300.000 zł 

 Źródło finansowania: budżet Gminy, fundusz sołecki, programy pomocowe krajowe 

lub UE;  
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Zadanie 2. 

 Nazwa zadania: zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na 

doposażenie istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnego. 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb kulturalnych; 

 Przeznaczenie: miejsce spotkań mieszkańców, organizacja czasu wolnego dzieci          

i młodzieży;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 60.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, fundusz sołecki, dofinansowanie w ramach 

konkursu  pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, lub inne; 

 

Zadanie 3. 

 Nazwa zadania: Budowa dróg w Sołectwie Jasin. 

 Cel:2 Poprawa jakości życia, Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na terenie 

sołectwa; 

 Przeznaczenie: infrastruktura o charakterze ogólnodostępnym; 

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 3.000.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe oraz UE; 

 

Zadanie 4. 

 Nazwa zadania: Rozbudowa istniejącego placu zabaw i budowa nowych, budowa 

siłowni zewnętrznych.  

 Cel: 3 Poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb mieszkańców; 

 Przeznaczenie: miejsce rekreacji dla dzieci i spotkań dorosłych; 
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 Harmonogram realizacji: 2014-2020 rok; 

 Szacunkowa kwota operacji: 120.000 zł; 

 Źródło finansowania: programy pomocowe krajowe oraz praca własna lub/i Budżet 

gminy lub/i programy UE; 

 

Zadanie 5. 

 Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Jasin.  

 Zakres: Wykonanie chodników, budowa wiat przystankowych, budowa oświetlenia, 

budowa ścieżek rowerowych, zagospodarowanie miejsc zieleni i skwerów 

 Cel:2 Poprawa jakości życia, podniesienie atrakcyjności miejscowości, poprawa 

bezpieczeństwa  

 Przeznaczenie: bezpieczne ciągi komunikacyjne dla pieszych, promocja środowiska 

naturalnego; 

 Harmonogram realizacji: 2014-2020 rok; 

 Szacunkowa kwota operacji: 400.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe oraz UE; 

 

Zadanie 6. 

 Nazwa zadania: Organizacja imprez integrujących lokalne środowisko. 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia, zaspokojenie potrzeb kulturalnych; 

 Przeznaczenie: imprezy skierowane do mieszkańców i turystów, organizacja czasu 

wolnego dzieci i młodzieży;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 70.000 zł; 
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 Źródło finansowania: Budżet Gminy, fundusz sołecki, środki własne, dofinansowanie 

w ramach konkursu  pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, lub inne; 

 

Zadanie 7. 

 Nazwa zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i uzupełnienie sieci 

wodociągowej. 

 Cel: 1 Poprawa jakości życia; 

 Przeznaczenie: Dostarczenie wody i odbiór ścieków;  

 Harmonogram realizacji: 2014-2020; 

 Szacunkowa kwota operacji: 18.000.000 zł; 

 Źródło finansowania: Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe oraz UE, środki 

Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka oraz operatora sieci wodociągowej           

i kanalizacyjnej. 
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Uzasadnienie
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem tworzonym przez społeczność danej jednostki 

pomocniczej. Plan taki jest niezbędnym załącznikiem wymaganym przy ubieganiu się 
o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, w tym: 

- środków przyznawanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

- środków przyznawanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację 
zadań związanych objętych programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". 

Mieszkańcy sołectwa Jasin opracowali i następnie, na zebraniu wiejskim w dniu 
28.03.2014 roku, przyjęli do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Jasin. 

Zgodnie z wymaganiami, plan przyjęty przez mieszkańców, dla swej ważności wymaga 
zatwierdzenia przez Radę Miejską w Swarzędzu.
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