
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr LIII /336/2010

Rady Gminy Fredropol
z dnia 11.08. 201 Or.

w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy Mieiscowosci Kalwaria Paclawska na lata
2009-2015

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz. U Nr. 142 poz 1591 z 2001 r. z pózn. zmianami)

Rada Gminy
Uchwala

§1

Zatwierdza sie zmiany w Planie Odnowy Miejscowosci Kalwaria Paclawska na lata 2009-2015
zatwierdzonego Uchwala Rady Gminy Fredropol Nr XXXV /260/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.
stanowiacy zalacznik do uchwaly.

§2

l) Zmianie ulega pkt. 5.2 - Szczególowy opis wybranych zadan inwestycyjnych.
2) Wprowadza sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 1 kwietnia 2010 r. § 10 ust.2 pkt =. 1 lit. E - opis i charakterystyka obszarów o
szczególnym znaczeniu dla mieszkanców.

§4

Pozostala tresc Planu Odnowy Miejscowosci Kalwaria Paclawska pozostaje bez zmian.

§4

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§5

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



5.2 Szczególowy opis wybranych zadan inwestycyjnych

Karta projektu 1
!

I

;Tytul projektu
I

:Odnowienie elewacji zewnetrznej w zabytkowym zespole
'klasztornym w Kalwaria Paclawska .
I
I

Kwota Procent Zródlo

i

Koszty kwalifikowane: 425 000,00 PLN
i
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i

:348360,65 PLN /netto/
425000,00 PLN /brutto/

,
I

Budzet projektu
I

I
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l, .
Zródla finansowania
'projektu
:(kosztów kwalifikowanych)

318 750,00

106 250,00

75%

25%

PROW
2007 - 2013

Srodki wlasne

, Szczególowy. opis projektu ,',' .;

Realizacja projektu bedzie obejmowac wykonanie remontu elewacji frontowej i bocznej
pólnocnej klasztoru pw. Znalezienia Krzyza Swietego w Kalwarii Paclawskiej.
W ramach projektu zostanie odnowiona elewacja na czesci zabytkowego obiektu. Jest to
czesc zaplanowanych do remontu robót, które wykonywane beda sukcesywnie w miare
posiadanych i pozyskiwanych srodków finansowych na ten cel.

Szacunkowy kosztorys projektu w PLN

yszczególnienie Kwota brutto
Elewacja frontowa
Elewacja boczna pólnocna

RAZEM

\

180 708,97
244 291,03



VI. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA MIESZKANCÓW.

Miejscowosc Kalwaria Paclawska jest wsia polozona malowniczo na zalesionym

górskim wzniesieniu na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego i Rezerwatu

Przyrody "Kalwaria Paclawska" z przebogata flora i fauna.

Wies liczy 85 mieszkanców, a pobliski Paclaw 58. W centrum miejscowosci usytuowany

jest klasztor wraz przylegla zabudowa ( Dom Pielgrzyma, zabudowania gospodarcze),

swietlica wiejska, sklepy.

Klasztor wraz z rozsianymi kapliczkami tworza najwieksze na podkarpaciu Sanktuarium Meki

Panskiej i Matki Bozej Kalwaryjskiej zwane "Jasna Góra Podkarpacia".

Zycie mieszkanców tej malej spolecznosci skupia sie wokól centrum miejscowosci.

W ubieglym roku wyremontowano swietlice wiejska, urzadzono teren wokól niej i

wybudowano parking.

Duzo nakladów finansowych wymaga remont zespolu klasztornego. Jest to miejsce

odwiedzane przez caly rok przez turystów, którzy moga podazac utworzonym w 1991 roku

Szlakiem Patniczym im. Jana Pawla II liczacym 24 km, który konczy sie wlasnie w Kalwarii

Paclawskiej.

W celu pokazania piekna otaczajacej unikatowej w swojej formie flory i fauny, a takze

walorów historycznych zwiazanych z osadnictwem na tych terenach oraz powstaniem

Sanktuarium utworzono sciezke edukacyjna historyczno-przyrodnicza, która liczy 2,5 km

dlugosci.

Organizowane co rocznie w miesiacu lipcu Franciszkanskie Spotkania Mlodych i w sierpniu

Wielki Odpust Wniebowziecia NMP gromadza na terenie Kalwarii Paclawskiej i terenach

przyleglych, gdzie usytuowane sa liczne kapliczki, tysiace pielgrzymów z calego kraju i

zagranicy, szczególnie z pobliskiej Ukrainy.

Kult tego miejsca wypromowal je bardzo szeroko i dlatego dazymy do ciaglej poprawy

wizerunku tego szczególnego miejsca. Celowym byl by rozwój bazy turystycznej, co

konsekwentnie laczy sie z poprawa infrastruktury technicznej tj. budowa kanalizacji,

wodociagów, poprawa stanu technicznego dróg dojazdowych, oraz dalszy rozwój

agroturystyki, który powoli staje sie coraz bardziej popularny na tym terenie.
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