
FLORIAN
I n f o r m at o r  s p o ł e c z n o - k u lt u r a l n y  G m I n y  p o l s k a  c e r e k I e w

05/2022
m a j

4
FLORIAN 05/2022

 www.polskacerekiew.pl

Wydawca: Gmina Polska Cerekiew; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska-Papuzińska 
Redakcja: Fundacja Euro-Country, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027 
Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, www.aliamedia.pl

 polub nasz profil na facebook.com/GminaPolskaCerekiew

w tym numerze:
str. 1
 Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji  
   o źródłach ogrzewania budynków 
 Gminne zawody sportowo-pożarnicze 
 Podłączenie do kanalizacji sanitarnej
str. 2
 Summer Cup z Nikol Kaletka
str. 3
 Okolica zamku wypięknieje 
 II edycja rajdów rowerowych 
   „Śladami Utopca”
 Międzynarodowy Dzień Tańca
str. 4
 Dzień Ziemi
 Zgłaszasz i budujesz

Szanowni mieszkańcy wsi Wronin!
Informujemy, że istnieje już możliwość  

podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jeśli chcesz przyłączyć swoją posesję do sieci,  
przyjdź lub zadzwoń

do Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi  
(tel. 77 487 52 23),

ustal termin i warunki przyłączenia.

PODŁĄCzenIe  
DO KAnALIzACJI SAnItArneJ

Jak skorzystać z programu w 3 krokach?
Skompletuj dokumentację

Podstawowe dokumenty to:

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane

projekt zagospodarowania działki lub terenu 

pprojekt architektoniczno-budowlany 

plan zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, 
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu od gminy

Do dokumentów dołącz oświadczenie o tym, że:

budujesz dom dla swoich własnych potrzeb mieszkaniowych 

przejmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli 
nie zatrudnisz kierownika budowy

ppotwierdzasz złożenie kompletu dokumentów

Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Złóż dokumenty do starosty lub prezydenta miasta

Możesz zrobić to na kilka sposobów:

przesłać je pocztą do urzędu

złożyć osobiście w urzędzie

złożyć online na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl

ZZgłoś powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy 
zamierzasz rozpocząć budowę

Możesz to zrobić tradycyjnie lub online na e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Teraz, nie czekając na odpowiedź z urzędu, możesz rozpocząć budowę 
swojego domu!

Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane. 
Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.

Jedynym warunkiem jest, by dom zaspokajał własne potrzeby 
mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne.

dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy:

jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący

dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje

dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, 
na których został zaprojektowany

dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe

dom dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy:

parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej

dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m 
i wysięg wsporników do 2 m

Możesz zbudować jeden dom rekreacyjny na każde 500 m kw. działki

Dom bez formalności, czyli jaki?

Kto może skorzystać z programu?
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Z okazji Dnia Ziemi ucznio-
wie klasy VII ZSP we Wroni-
nie przygotowali prezentację 
komputerową, którą zaprezen-
towali młodszym dzieciom. 
Opowiadali, jak ważna jest 
ekologia dla naszej Ziemi. 
Uczniowie wspólnie przygo-
towali drzewko, na którego 
papierowych listkach dzieci 
pisały swoje wnioski z prezen-
tacji oraz pomysły na ratowanie 
naszej planety.

Klasa VII ZSP Wronin

DzIeń zIemI 
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W dniu 10 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie 
Rady decyzyjnej Stowarzyszenia „Euro-Coun-
try” w związku z oceną oraz wyborem przedłożo-
nych projektów do realizacji złożonych w biurze 
Stowarzyszenia „Euro-Country” w ramach na-
boru nr 1/2022/G przeprowadzonego w dniach 
od 07.04.2022 do 20.04.2022 na realizację zadań 
służących osiągnięciu celów Projektu grantowego 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Euro-Co-
untry”, których zakres ujęty jest w LSR, w ramach 
przedsięwzięcia II Centra integracji i aktywizacji 
mieszkańców - dostępna infrastruktura rekreacyjna. 
W ramach projektu grantowego Razem dla rozwoju 
terenu, Gmina Polska Cerekiew złożyła wniosek i 
stara się o dofinansowanie w kwocie  50 000,00 zł na 
operację pt.: Budowa strefy rekreacyjnej przy zamku 
w Polskiej Cerekwi. W ramach zagospodarowania 
przewiduje się uporządkowanie stawu, wykonanie 
ścieżki rekreacyjnej wraz z ustawieniem urządzeń 
małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, 
stojaka na rowery. 

OkOlica Zamku  
wypięknieje!

29 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tańca. 
Całą imprezę przygotowały i poprowadziły dziewczyny z klasy VIII. Pozna-
liśmy krótką historię tańca oraz szczególne osiągnięcia polskich tancerzy. 
Bawiliśmy się świetnie w rytmach poloneza i belgijki.

Maja i Ania

mIęDzynArODOwy DzIeń tAńCA


