
 

 

 

 Projekt:  
,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Burzenin”  
Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 321 
,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 
na lata 2007-2013.  
 
Cel operacji:  
Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Majaczewice, 
Krępica, Redzeń Drugi poprzez budowę wodociągu oraz budowę w 
Gminie Burzenin przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup ciągnika z 
wozem asenizacyjnym do ich obsługi.  
 
Główny zakres operacji:  
Zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków.  
 
Projekt:  
,,Budowa infrastruktury turystycznej poprzez utwardzenie terenu, 
budowę placu zabaw oraz altany w Burzeninie”  
Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 413 Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi.  



Cel operacji:  
Poprawa atrakcyjności turystycznej oraz rozwój infrastruktury turystycz-
nej poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości 
Burzenin z przeznaczeniem na utworzenie miejsca wypoczynku i rekre-
acji, zarówno dla mieszkańców Gminy Burzenin, jak i osób przyjezdnych 
oraz turystów.  
 

Główny zakres operacji:  
Budowa, przebudowa lub remont przeznaczonych do użytku publicznego 
ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji 
oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych 
przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli. Zakup materiału 
siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich – koniecznego do 
realizacji operacji. Zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji 
operacji. 
 

 

Wnioski o przyznanie pomocy złożone z małych projektów w 
ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
objętego PROW na lata 2007-2013. 
 
 

Projekt 1: 
 
,,Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez 
stworzenie placów zabaw w miejscowościach Będków, Brzeźnica” 
 
Cel operacji: 
 
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Będków, Brzeźnica oraz 
stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez 
budowę placów zabaw. Projekt jest zgodny z celem LSR: Wzrost jakości 
życia mieszkańców ponieważ powstaną atrakcyjne miejsca dla rodzin z 
małymi dziećmi oraz zostanie poprawiona infrastruktura związana z 
jakością życia. 
 
Projekt 2: 
 

,,Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez 
stworzenie placów zabaw w miejscowościach Nieczuj, Wolnica 
Niechmirowska” 
 

Cel operacji: 
 



Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Nieczuj, Wolnica 
Niechmirowska oraz stworzenie warunków do aktywnego spędzenia 
czasu wolnego poprzez budowę placów zabaw. Projekt jest zgodny z 
celem LSR: Wzrost jakości życia mieszkańców ponieważ powstaną 
atrakcyjne miejsca dla rodzin z małymi dziećmi oraz zostanie 
poprawiona infrastruktura związana z jakością życia. 
 
Projekt 3: 
 
,,Budowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego poprzez 
stworzenie placów zabaw w miejscowościach Prażmów, Ligota” 
 
Cel operacji: 
 
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Prażmów, Ligota oraz 
stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego poprzez 
budowę placów zabaw. Projekt jest zgodny z celem LSR: Wzrost jakości 
życia mieszkańców ponieważ powstaną atrakcyjne miejsca dla rodzin z 
małymi dziećmi oraz zostanie poprawiona infrastruktura związana z 
jakością życia. 


