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I. WSTĘP 

 

 Obszarem realizacji Planu jest teren miejscowości Księte. Okres realizacji założeń 

Planu obejmuje lata 2010 – 2017. 

Plan Odnowy Miejscowości ma na celu możliwości skorzystania ze środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych, a zwłaszcza z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2008 – 2015. Ma on na celu tworzenie warunków dla rozwoju miejscowości i aktywizacji 

ludności wiejskiej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym utrzymanie, odbudowa i 

poprawa stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności 

turystycznej danej miejscowości.  

Plan Odnowy Miejscowości jest najważniejszym dokumentem załączanym 

do   wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Zawiera on 

najważniejsze dane dotyczące miejscowości, analizę jej zasobów, jej atutów i słabości, 

a  także wizję jej rozwoju i plan inwestycji, które tę wizję mają urzeczywistnić. 

Natomiast znaczenie i przydatność POM wykraczają daleko poza ramy wyznaczone temu 

dokumentowi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 Plan Odnowy Miejscowości powstał przy udziale mieszkańców wsi Księte. Podczas 

spotkania ludność określiła najpotrzebniejsze i zarazem najważniejsze działania, które 

pomogą rozwiązać problemy społeczne mieszkańców oraz pokonać wszelkie bariery. 

Nad przygotowaniem Planu Odnowy Miejscowości Księte pracowała Grupa 

Inicjatywna, w skład której wchodzili:  

 Marianna Szuszczewicz (Sołtys, Radna Rady Gminy Świedziebnia); 

 Kazimierz Bejger (Przewodniczący Rady Gminy Świedziebnia); 

 Mirosław Jackiewicz (Prezes OSP w Księtem); 

 Teresa Fabiańska (mieszkanka miejscowości Księte) 

Niebagatelną rolę odegrała również cała społeczność lokalna, której członkowie 

wyrażali swoje opinie na temat potrzeb swoich i swojej wsi podczas organizowanych spotkań 

i konsultacji. 
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE 

 

Miejscowość Księte położona jest w północno – zachodniej części gminy 

Świedziebnia, w powiecie brodnickim, w województwie kujawsko – pomorskim.  

 

Administracyjnie należy do sołectwa o tej samej nazwie. Jego powierzchnia wynosi 884 ha, 

obecnie zamieszkuje go 334 mieszkańców. Głównym źródłem dochodów mieszkańców jest 

rolnictwo, w niewielkim procencie praca poza rolnictwem. Wieś leży przy szlaku 

komunikacyjnym drogi powiatowej  Brodnica – Świedziebnia – Górzno. 
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Miejscowość Księte  położona jest w północno – wschodniej części dawnej Ziemi 

Dobrzyńskiej i dawnego powiatu rypińskiego. Pod względem geograficznym jest to obszar 

Pojezierza Dobrzyńskiego o krajobrazie urozmaiconym wzniesieniami morenowymi i 

licznymi jeziorami. Ten typowo rolniczy teren był gęsto zaludniony w okresie wczesnego 

średniowiecza. Księte – dawna nazwa: Ksienite (XVI wiek), nazwa niemiecka Xiente. Była 

wieś książęca, później należąca do Zakonu, następnie szlachecka. Lokowana na prawie 

niemieckim za czasów krzyżackich po 1312 roku.  Wymieniana w dokumentach w 1252 roku  

(komora celna), w 1306 roku – gród. W roku 1356 król Kazimierz sprzedaje Księte Piotrowi z 

Brusin. W 1520 roku właścicielem wsi był Mikołaj Romocki, a w roku 1789 – Murzynowscy 

i Romoccy. W 1856 roku przechodzi w ręce G. Romockiego. W 1883 roku dobra składały się 

z folwarki Księte, Szymkówko i młyna Wierzchowina; posiadały murowany dwór oraz 

zabudowania gospodarcze, 30 domów, 243 mieszkańców i 1918 mórg powierzchni. W 1900 

roku majątek po Emilii Romockiej przejął Skarb Państwa. W okresie międzywojennym 

miejscowość leżała  na terenie ówczesnego powiatu  rypińskiego, w gminie Dzierzno i parafii 

Świedziebnia. 

Pod względem administracji kościelnej cały obszar gminy podlega diecezji płockiej. 

Na szczególną uwagę zasługuje Drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny w Księtem o konstrukcji zrębowej. Obecna świątynia pochodzi z XVIII w., jednakże 

pierwsza wzmianka o kościele datowana jest na rok 1520. W środku kościoła znajdują się trzy 

barokowe ołtarze z XVIII w., feretrony ludowe z 1828 r., rzeźby, krucyfiks ludowy z XIX w. 

Kościół objęty jest ochroną konserwatorską. 

Na terenie wsi Księte znajduje się  stanowisko archeologiczne, jak również zespół osadniczy  

związany z tym grodziskiem. Stanowisko posiada  własną  ekspozycję terenową, gdzie nie 

możliwa jest jakakolwiek  ingerencja w substancje stanowiska. 
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III. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE 

 

        DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WIZJA STANU DOCELOWEGO 

Co 

wyróżnia 

miejscowość 

Księte? 

 teren typowo rolniczy, 

 brak przedsiębiorców na terenie 

miejscowości, 

 na terenie miejscowości  

funkcjonuje Ochotnicza Straż 

Pożarna 

 na terenie miejscowości 

nieformalnie działa Koło 

Gospodyń Wiejskich 

Co ma 

wyróżniać 

miejscowość 

Księte? 

 uporządkowana estetyka 

miejscowości, 

 rozwój przedsiębiorczości na 

terenie miejscowości, 

 zaplecze do rozwoju kultury i 

rekreacji 

Jakie funkcje 

pełni  

Księte? 

 pełni funkcję rolniczą 

i mieszkaniową 

 

Jakie funkcje  

ma pełnić  

Księte? 

 kulturalne, 

 rekreacyjno-sportowe 

Kim są 

mieszkańcy 

miejscowości 

Księtego? 

 większość mieszkańców prowadzi 

gospodarstwa rolne, 

 emeryci, renciści, bezrobotni, 

 pracownicy zakładów i instytucji 

dojeżdżający poza teren gminy, 

 uczniowie i studenci 

Kim mają być 

mieszkańcy 

 Księtego? 

 aktywni, pracowici, 

identyfikujący się 

z problemami miejscowości 

i zaangażowani w ich 

rozwiązywanie 

 

Co daje  

utrzymanie 

mieszkańcom 

Księtego? 

 praca we własnym, 

indywidualnym gospodarstwie 

rolnym, 

 praca zarobkowa na terenie gminy 

i poza nią, 

 renta, emerytura, zasiłki. 

Co ma dawać  

utrzymanie 

mieszkańcom 

Księtego? 

 nowoczesne rolnictwo, 

 praca w sferze produkcyjno-

usługowej w miejscowości i 

poza nią 

Jak 

zorganizowani  

są mieszkańcy 

Księtego? 

 na terenie miejscowości działa 

Stowarzyszenie Ochotniczej 

Straży Pożarnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 sąsiedzka pomoc 

Jak mają być 

zorganizowani  

mieszkańcy  

Księtego? 

 mieszkańcy wspólnie 

organizujący życie społeczne i 

kulturalne w miejscowości 

W jaki sposób 

mieszkańcy 

rozwiązują 

 swoje 

problemy?   

 organizowanie zebrań wiejskich, 

 odbywają się spotkania 

z przedstawicielami samorządów, 

 aktywnie działa Rada Sołecka, 

 doświadczenie sąsiada 

 

W jaki sposób 

mieszkańcy 

mają 

rozwiązywać 

 swoje 

problemy? 

 zwiększenie przepływu 

informacji między 

mieszkańcami, 

 współpraca z sąsiednimi 

miejscowościami 

Jak wygląda  

miejscowość 

Księte? 

 duża powierzchniowo 

miejscowość, 

 niewielkie centrum 
Jak ma 

wyglądać  

miejscowość 

Księte? 

 estetyczna, 

 funkcjonalna, 

 sprzyjająca podnoszeniu 

standardu życia i pracy 

Jakie 

 obyczaje i 

tradycje 

są 

pielęgnowane? 

 kultywowanie tradycji religijnych, 

 kultywowanie tradycji ludowych 

Jakie 

 obyczaje i 

tradycje mają 

być 

pielęgnowane? 

 rozwój tradycji ludowych 

 

Jak 

wyglądają 

obejścia? 

 występuje zróżnicowanie starej i 

nowej zabudowy, 

 występuje zróżnicowanie w 

estetyce i porządku na posesjach 

Jak mają 

wyglądać 

obejścia? 

 estetycznie zagospodarowane 

posesje, 

 zadbane przydomowe tereny 

zielone 
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Jaki jest 

stan otoczenia 

i środowiska? 

 miejscowość posiada sieć 

wodociągową,  

 prowadzona jest zbiórka 

i segregacja odpadów, 

 posiada sieć telefonii stacjonarnej, 

 brak większych 

skoncentrowanych źródeł  

zanieczyszczeń powodujących 

degradację środowiska, 

 brak sieci kanalizacyjnej 

 miejscowość znajduje się na 

obszarze „Zielone Płuca Polski”, 

na obrzeżach Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego, 

Jaki ma być 

stan otoczenia 

i środowiska? 

 wykorzystanie naturalnych 

walorów przyrodniczych, 

 czyste i przyjazne środowisko, 

 spędzanie aktywnie i zdrowo 

czasu wolnego 

Jakie 

jest rolnictwo? 

 tradycyjne 
Jakie 

ma być 

rolnictwo? 

 ekologiczne, 

 innowacyjne 

Jakie są 

powiązania 

komunikacyjne? 

 przez miejscowość przebiega 

droga powiatowa relacji Górzno – 

Księte – Brodnica, Górzno – 

Księże – Rypin  funkcjonuje 

system dowożenia dzieci 

i młodzieży do placówek 

oświatowych na terenie gminy, 

 niezadowalające połączenie 

komunikacji zbiorowej z 

pobliskimi miastami, 

 brak połączenia komunikacji 

zbiorowej z miejscowością 

będącą ośrodkiem 

administracyjno-usługowym 

gminy, 

 transport własny 

Jakie mają być 

powiązania 

komunikacyjne? 

 więcej połączeń komunikacji 

zbiorowej, 

 lepszy stan dróg 

 

Co 

proponujemy 

dzieciom i 

młodzieży? 

 dzieci i młodzież nie mają 

możliwości uczestnictwa 

w zorganizowanych formach 

czasu wolnego w swojej 

miejscowości,  

 zajęcia dla dzieci i młodzieży 

w Szkole Podstawowej 

w Michałkach, Gimnazjum 

w Świedziebni, Świetlicy 

Parafialnej w Świedziebni, 

 indywidualne formy spędzania 

czasu wolnego, 

 możliwość udziału w imprezach 

kulturalnych o zasięgu gminnym, 

Co 

zaproponujemy 

dzieciom 

 i młodzieży? 

 ścieżki rowerowe, spacerowe 

i przyrodnicze, 

 plac zabaw, 

 rozgrywki sportowe, 

 zajęcia i warsztaty służące 

rozwojowi zainteresowań 

dzieci i młodzieży. 
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IV. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI   

      KSIĘTE 

 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

1. Walory przyrodnicze 

 obszar wsi położony jest na terenie Górznieńsko - Lidzbarskiego  Parku 

Krajobrazowym; park pełni funkcję węzła ekologicznego w krajowym ekologicznym 

systemie  obszarów chronionych ( ESOCH) 

 ekologiczny charakter gminy pozwolił na włączenie dużego obszaru gminy między 

innymi tereny wsi Księte do granic  obszaru funkcjonalnego ,, Zielone Płuca Polski” 

 grodzisko średniowieczne nad jeziorem Księte (tzw. „Szaniec”), figurujące w 

ewidencji ochrony zabytków; 

 w obrębie jeziora Księte ostoję znalazły bobry i inne gatunki zwierząt chronionych , 

liczne są też stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin. 

 

2. Wody powierzchniowe 

 przez miejscowość Księte przepływa rzeka  Księtówka o długości 4 km . W swym 

biegu przepływa przez jezioro Księte ,  łączy się z rzeką Pissa; 

 jezioro Księte usytuowane jest w północno-wschodniej części gminy. Jezioro o 

powierzchni 46,9 ha i objętości 256,0 tys. m
3 

jest pochodzenia rynnowego, leżącym na 

szlaku przepływu 270 m Księtówki.  Długość linii 

brzegowej przekracza 4500 m, przy długości 2150 m i 

szerokości.  Jest jeziorem płytkim o maksymalnej 

głębokości 1,3m -1,5m. Jezioro położone jest w głębokiej 

rynnie  (do 15 m), o często stromych  zboczach. 

Jest to jezioro linowo-szczupakowe. Jezioro otacza od strony południowej las, 

zaś od strony północnej – pola uprawne.   

3. Gleby 

 pod względem typu gleb na obszarze miejscowości przeważają gleby brunatne. 

Wykształciły się na tworach gliniastych całej północnej części gminy. 

Wykorzystywane są głównie jako grunty orne. Około 25 % powierzchni zajmują 

gleby bielicowe i pseudo-bielicowe. W obniżeniach terenowych, w zależności od 
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warunków litologicznych i wilgotnościowych występują czarne ziemie, gleby torfowe 

i murszowe, murszowo-mineralne i mułowo-torfowe. 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

Gmina Świedziebnia nie należy do zasobnych w zabytki architektury, pomimo tego, 

że pięć jej wsi posiada rodowód średniowieczny. Wzmiankowane w 1356 roku wsie: Księte, 

Janowo, Rokitnica i Świedziebnia, a w roku 1425 Zduny. W „Skorowidzu miejscowości 

Rzeczypospolitej Polskiej” z 1926 roku (dane z 1921 r.) – pięć innych (Okalewko, Ostrów, 

Świedziebnia, Zasady i Zasadki). W miejscowości Księte  z dziedzictwa kulturowego na 

szczególną uwagę zasługuje  drewniany kościół pod wezwaniem Najświętszej MP który ujęty 

jest w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Województwa Kujawsko-

Pomorskiego z siedzibą w  Toruniu. 

 

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I HISTORYCZNE 

 

1. Miejsca, przedmioty i osoby kultu: 

 Drewniany kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Księtem o konstrukcji zrębowej. Obecna świątynia pochodzi z 

XVIII w., jednakże pierwsza wzmianka o kościele datowana jest 

na rok 1520. W środku kościoła znajdują się trzy barokowe ołtarze 

z XVIII w., feretrony ludowe z 1828 r., rzeźby, krucyfiks ludowy 

z XIX w. Kościół objęty jest ochroną konserwatorską. 

2. Tradycje, obrzędy, gwara 

 Ludność Księtego to zasiedleńcy „z dziada pradziada” 

 

GOSPODARKA, ROLNICTWO 

 

1.Główne uprawy roślinne: 

 zboża, kukurydza, buraki, warzywa 

   W produkcji zwierzęcej  dominuje: 

 hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego. 

 

2. Specyficzne produkty 

 owoce: jabłka, śliwy, wiśnie, czereśnie, maliny, truskawki, kalafior itd. 
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3. Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  

 Placówki handlowe – 2  

 Zakłady usługowe –   1 

  

SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI    

 

 Bliskie sąsiedztwo z miastami – Brodnica, Rypin, Żuromin. 

 Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 1837 relacji Zdroje – Górzno – Świedziebnia 

- Rypin 

 

INSTYTUCJE   

 

Zaopatrzenie mieszkańców wsi Księte w punkty obsługi mieszkańców jest 

niedostateczne. W miejscowości znajdują się tylko jeden sklep spożywczo-przemysłowy. 

Na terenie miejscowości Księte brakuje placówki edukacyjnej – zarówno na poziomie 

podstawowym, jak i ponadpodstawowym oraz ponadgimnazjalnym. Funkcjonuje jednak 

system dowożenia dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy tj. do Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum Publicznego w Świedziebni 

Na terenie sołectwa brakuje przychodni lekarskiej oraz apteki. Opiekę ambulatoryjną w 

gminie sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „WIMED” zlokalizowany we  wsi 

gminnej Świedziebnia. Tam też usytuowana jest apteka, poczta i filia Banku Spółdzielczego 

w Brodnicy. 

ENERGA Rejon Dystrybucji w Brodnicy zapewnia dostawę energii, woda dostarczana 

jest z gminnej sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane do szamb bezodpływowych – 

wywożone do punktu zlewnego na oczyszczalnie ścieków w Świedziebni, odpady stałe 

wywożone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy.   

Łączność telefoniczna zapewniana jest  przez Telekomunikację Polską oraz sieć 

telefonów komórkowych. 

Wieś Księte nie korzysta ze zbiorowej sieci ciepłowniczej. Gospodarstwa domowe na 

własną rękę i wyłącznie na swoje potrzeby wytwarzają energię cieplną. Wytwarzana jest ona 

w przydomowych piecach, gdzie surowcem energetycznym przede wszystkim jest węgiel, 

drewno i ropa. 
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KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI  

 

Atutem wsi jest  Ochotnicza Straż  Pożarna oraz działające nieformalnie Koło Gospodyń 

Wiejskich które jednoczą społeczeństwo we wspólnym działaniu na rzecz tego środowiska. 

Sąsiedzkie spotkania które sprzyjają w wypracowaniu lokalnych działań na rzecz lepszego 

życia na wsi. 
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V. ANALIZA SWOT DLA MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE 

 

Analiza SWOT jest narzędziem pozwalającym zidentyfikować i uporządkować 

czynniki mogące mieć wpływ na realizację dowolnego projektu. Swoją nazwę wzięła 

od pierwszych liter angielskich słów: strengths, weaknesses, opportunities i threats. Oznaczają 

one odpowiednio: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Słabe i mocne strony 

danego przedsięwzięcia dotyczą jego własnych uwarunkowań i zasobów. Natomiast szanse 

i zagrożenia odnoszą się do potencjalnych bądź rzeczywiście występujących, pozytywnych 

i negatywnych wpływów otoczenia projektu. Tak więc pierwsza para określeń związana jest z 

czynnikami wewnętrznymi, zaś druga – z czynnikami zewnętrznymi. 

Na podstawie przedstawionej powyżej analizy zasobów miejscowości Księte 

oraz  przeprowadzonych z mieszkańcami wsi i jej władzami konsultacji, zidentyfikowano 

elementy każdej z czterech kategorii i zestawiono je w poniższej tabeli. 

 

Mocne strony 
 

Słabe strony  

Dostęp  do sieci wodociągowej Duża  liczba małych gospodarstw rolnych 

Właściwa gospodarka odpadami Nierozwinięta  agroturystyka 

Telefony stacjonarne oraz komórkowe Niski poziom wykształcenia  

Dostęp do sieci energetycznej Ograniczone możliwości dostępu do internetu 

Wysoka aktywność mieszkańców Brak bazy noclegowej dla turystów; 

Solidarność mieszkańców Brak obiektów sportowych i rekreacyjnych; 

Remiza OSP we wsi Brak przychodni lekarskiej i punktu aptecznego 

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich 
Niedostateczna oferta rozrywki dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

Czyste środowisko naturalne (brak 

zanieczyszczeń przemysłowych) 

Brak działalności pozarolniczej  

w gospodarstwach (niewykształcona 

agroturystyka i rolnictwo ekologiczne) 

Zabytkowy Kościół filialny - perełka  

Piękne walory przyrodnicze: jezioro, 

grodzisko średniowieczne  
 

Szanse 
 

Zagrożenia 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej  Niska opłacalność  produkcji rolnej; 

Dopłaty bezpośrednie do rolnictwa 
Brak perspektywy dla rozwoju małych 

gospodarstw rolnych 

Objęcie terenu płatnością ONW Patologie społeczne (przemoc, alkoholizm itp.) 

Możliwość korzystania z funduszy 

unijnych – PROW 
Zmienność prawa 

Zwiększenie świadomości  ekonomicznej 

mieszkańców 
Brak świetlicy wiejskiej 
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Podniesienie poziomu wykształcenia Konkurencyjność  rolnictwa zachodniego 

Możliwość wykorzystania zasobów 

przyrodniczych w promocji miejscowości 
Emigracja ludzi młodych i dobrze wykształconych 

Posiadanie zaplecza do stworzenia 

funkcjonalnej świetlicy wiejskiej 

Wzrost świadczeniobiorców korzystających 

z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
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VI. WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE 

 

Na podstawie zgromadzonych materiałów i opinii mieszkańców można sformułować 

następującą Wizję Odnowy Miejscowości Księte: 

 

Księte – odnowiona wieś sprzyjająca podnoszeniu standardu 

życia jej mieszkańców 
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VII. ARKUSZ PLANOWANIA 

Arkusz planowania Odnowy Miejscowości Księte zawiera listę projektów 

planowanych do realizacji w przyszłości, cele, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu 

tychże inwestycji, przewidziany termin realizacji, szacunkowy koszt oraz źródła 

finansowania. Wszystkie te elementy są ze sobą powiązane i pozostają w zgodzie 

ze sformułowaną przez mieszkańców Wizją Odnowy Miejscowości. 

Lp. Nazwa zadania Cel-przeznaczenie 

Harmonogram 

realizacji - 

rok realizacji 

Koszt 

zadania 

w zł 

Źródła 

pozyskiwan

ia środków 

1 

Modernizacja  

świetlicy wiejskiej oaz 

dobudowa garażu do 

istniejącego budynku 

świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Księte  

 podwyższenie       

   standardów kulturalnych 

 podwyższenie walorów 

atrakcyjności wsi 

Świedziebnia 

 aktywizacja i rozwój 

tożsamości społeczności 

wiejskiej 

2010-2011 951 792,45 

Środki UE ; 

PROW , 

budżet gminy 

2 

Podpiętrzenie jeziora 

oraz jego 

zagospodarowanie 

turystyczne 

Uratowanie jeziora przed 

degradacją, stworzenie 

miejscowej społeczności 

odpowiednich warunków 

do odpoczynku 

2011-2017 100.000 

Środki UE; 

PROW, 

AWSP 

3 
Budowa utwardzonych 

dróg  

Polepszenie warunków 

komunikacyjnych 

społeczności lokalnej 

2010-2017 400.000 

Środki UE ; 

PROW, RPO, 

budżet gminy 

4 

Segregacja odpadów 

komunalnych (szkło, 

papier, plastyki) 

 segregacja odpadów 

 zaopatrzenie gminy w 

pojemniki na odpady  

2011-2017 20.000 Środki gminy 

5 

Stworzenie  wiejskiego 

centrum informacji 

multimedialnej 

Stworzenie wszystkim 

mieszkańcom równej 

dostępności do Internetu ,  

2011 - 2017 50.000 

Środki UE ; 

PROW , EFS, 

budżet gminy 

6 

Doprowadzenie do 

poprawy estetycznego 

wyglądu miejscowości, 

budynków i zagród 

wiejskich  

- poprawa estetyki 

Księtego poprzez 

cykliczne sprzątanie 

gospodarstw i całej 

miejscowości oraz 

wyposażenie gospodarstw 

w krzewy i drzewa 

ozdobne 

2010-2017 70.000 

Środki gminy  

oraz środki 

mieszkańców 

gminy 

7 

Modernizacja sieci 

energetycznej 

(uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego) 

- poprawa warunków 

i jakości życia 

mieszkańców; 

- zwiększenie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2010-2017 50.000 
Środki UE i 

środki gminy 

8 

Budowa 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

- poprawa warunków życia 

mieszkańców 
2010-2017 200.000 

Środki UE,  

środki gminy, 

środki 

mieszkańców 

gminy 

9 
Budowa więzi 

społecznych 

- integracja mieszkańców 

Księtego poprzez 
2010-2017 25.000 

Środki gminy  

i środki 
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organizowanie spotkań, 

imprez kulturalnych i 

innych przedsięwzięć w 

remizie OSP 

mieszkańców 

gminy 
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VIII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  I PRZEDSIĘWZIĘĆ  

        AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ   NA LATA 2010 – 2017  

    

Inwestycja, polegająca na modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Księte oraz dobudowa garażu do istniejącego budynku świetlicy zostanie zrealizowana przy 

wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3 „Jakość życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania „Odnowa i 

rozwój wsi”.  

Szacowana wartość inwestycji to 951 792,45 PLN (brutto). 

Wdrożenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmującego modernizację świetlicy 

wiejskiej oaz dobudowa garażu do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Księte – ma przede wszystkim na celu poprawę estetyki miejscowości Księte 

oraz podwyższenie jej standardów kulturalnych czy walorów atrakcyjności. 

Na terenie miejscowości Księte planuje się również realizację takich przedsięwzięć 

inwestycyjnych, jak: 

 Podpiętrzenie jeziora oraz jego zagospodarowanie turystyczne 

 Budowa utwardzonych dróg 

 Segregacja odpadów komunalnych (szkło, papier, plastyki) 

 Stworzenie  wiejskiego centrum informacji multimedialnej 

 Doprowadzenie do poprawy estetycznego wyglądu miejscowości, budynków i 

zagród wiejskich 

 Modernizacja sieci energetycznej (uzupełnienie oświetlenia ulicznego) 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Budowa więzi społecznych 

Wszystkie wymienione powyżej zadania inwestycyjne, których łączny koszt 

oszacowano  na kwotę 915 000,00 PLN, zrealizowane zostaną na przełomie lat 2010-2017.   
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IX. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KSIĘTE 

 

Plan Odnowy Miejscowości Księte jest dokumentem planistycznym powiązanym 

i  zgodnym z innymi dokumentami planowania strategicznego na poziomie gminnym, 

powiatowym, wojewódzkim i krajowym.  

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Księte rozpocznie się od  wprowadzenia go 

w życie uchwałą zebrania wiejskiego Księtego oraz uchwałą Rady Gminy Świedziebnia.  

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) określa zadania poszczególnych organów gminy, w  tym Wójta jako organu 

wykonawczego określając jego kompetencje i realizującego uchwały Rady Gminy. Wójt 

gminy dysponuje instrumentami prawnymi związanymi z  realizacją i wdrażaniem 

niniejszego Planu Odnowy: 

 podejmuje czynności niezbędne do realizacji planu, wynikające z kompetencji 

zapisanych w przepisach prawnych; 

 rekomenduje Radzie zadania objęte planem i wprowadza je pod obrady Rady do 

wieloletniego programu inwestycyjnego w formie projektu uchwały Rady Gminy; 

 proponuje Radzie Gminy zmiany planu i jego uzupełnienia; 

Wdrażanie Planu opiera się również o stanowisko w gminie ds. rozwoju 

gospodarczego i gospodarki przestrzennej, które to: przygotowuje dokumentację formalno-

prawną, zarządza planem zgodnie z zasadą zintegrowanego działania, przygotowuje Wójtowi 

informacje dotyczące etapów realizacji podejmowanych zadań inwestycyjnych.  

Plan Odnowy powinien być dokumentem ogólnodostępnym. W tym celu można 

wykorzystać np. stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Świedziebnia. 

Plan Odnowy Miejscowości Księte ma charakter otwarty, tzn. że w przypadku 

wystąpienia czynników natury społecznej, gospodarczej czy prawnej może ulec zmianom lub 

uzupełnieniu. Zmiany wprowadza się na drodze stosownej uchwały zebrania wiejskiego i 

Rady Gminy Świedziebnia. Wnioskodawcą zmiany w Planie może być: Rada Gminy, Wójt 

Gminy, zebranie wiejskie, podmioty gospodarcze i instytucje kultury. W tym celu należy 

powołać zespół ds. monitorowania planu i rejestrowania propozycji zmian w planie.  

 


