
 
Uchwała Nr XLIX/369/10 

Rady Gminy Kłodawa  
z dnia 18 sierpnia 2010r. 

 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Łośno i Lipy Sołectwo Łośno na lata 
2010 – 2018 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Akceptuje się Plan Odnowy miejscowości Łośno i Lipy Sołectwo Łośno na lata 2010 – 2018 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                      Andrzej Legan 
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1. Charakterystyka sołectwa Łośno 

 



POŁOśENIE 

 Sołectwo Łośno połoŜone jest w odległości 10 km od siedziby gminy Kłodawa i 18 km od 

Gorzowa Wlkp.. Ponadto od sołectwa prowadzą drogi leśne do wsi Santoczno, Rybakowo, 

Wojcieszyce czy teŜ Mszaniec. Sołectwo Łośno leŜy przy drodze powiatowej. Trasa ta, przecina 

sołectwo na dwie części. Terytorialnie obszar sołectwa obejmuje 3197 ha z czego największą część 

stanowią lasy. 

 

CHARAKTER MIEJSCOWOŚCI 

 Sołectwo Łośno składa się z  odrębnych 2 miejscowości- Łośna oraz Lip. Są to 

miejscowości połoŜone wśród lasów o charakterze wypoczynkowo- turystycznym, połączone 

szlakiem rowerowym. Ponadto miejscowości znajdują się w Barlinecko- Gorzowskim Parku 

Krajobrazowym. Posiadamy równieŜ zabytkowy kościół z 1913r., remizę straŜacką, świetlicę 

wiejską, sklepy z artykułami spoŜywczymi, ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Lubie, dwa 

gospodarstwa agroturystyczne oraz Leśną Stację Dydaktyczną. 

 

 

 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

Jednym z niewątpliwych atutów jest bogate  środowisko przyrodnicze. Zasoby w tym 

zakresie naleŜy zaliczyć do wyróŜniających nasze wsie- lasy z licznymi szlakami turystycznymi 

łączącymi okoliczne miejscowości; róŜnorodność flory i fauny; spokój i cisza otaczająca najbliŜsze 

tereny wokół wsi zapraszają do wypoczynku i rekreacji. 

Atrakcyjne połoŜenie jezior oraz przejrzysta woda zachęcają turystów jak i wędkarzy do 

korzystania z zasobów naszego terenu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości 

 

 

SOŁECTWO ŁO ŚNO GMINA KŁODAWA 



Rodzaj zasobu Brak O małym 

znaczeniu 

O średnim 

znaczeniu 

O duŜym 

znaczeniu 

Środowisko przyrodnicze 

- walory krajobrazu    x 

- walory szaty roślinnej    x 

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty    x 

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)    x 

- osobliwości przyrodnicze    x 

- wody powierzchniowe ( jeziora, rzeki)    x 

Środowisko kulturowe 

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe    x 

- biblioteka x    

- ośrodek zdrowia x    

- O.S.P.     x 
- zespoły artystyczne    x 

- szkoła, przedszkole, gimnazjum x    
Obiekty i tereny 

- działki pod zabudowę mieszkaniową    x 

- zakłady usługowe i przemysłowe   x  

- place i miejsca publicznych spotkań    x 

- miejsce sptkań i rekreacji x    

Gospodarka, rolnictwo 

- firmy produkcyjne i zakłady usługowe    x  

- hodowla i uprawy polowe   x  

- gospodarstwa ogrodnicze    x 

- odpady poprodukcyjne do wykorzystania   x  
Sąsiedzi i przyjezdni 

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duŜe miasto, 

arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

   x 

- ruch tranzytowy x    

- przyjezdni stali i sezonowi    x 

Instytucje 

- przedszkola x    

- szkoły x    

- placówki opieki społecznej x    

Ludzie, organizacje społeczne 

- OSP    x 

- Koło Gospodyń Wiejskich x    



- koło łowieckie KNIEJA    x 

- Stowarzyszenia          x  
- klub seniora    x 
- działalność sportowa niezrzeszona( siatkówka. 
kulturystyka, turystyka rowerowa ) 

   x 

 

 

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

 

SILNE STRONY  

− atrakcyjne połoŜenie w malowniczej 

okolicy, w urozmaiconym 

krajobrazowo otoczeniu, wśród lasów 

− operatywni mieszkańcy 

− istniejąca baza noclegowa 

− świetlica środowiskowa  

− sąsiedztwo lasów i jezior  

−  szlaki krajobrazowe piesze i 

rowerowe  

− spokój, cisza  

− bliskość natury   

SŁABE STRONY  

− brak punktów gastronomicznych 

− brak kanalizacji  

− brak boiska sportowego  

− zły stan dróg lokalnych, brak 

chodników 

− niewystarczająca promocja walorów 

miejscowości i jej otoczenia 

− niewystarczające zagospodarowanie 

placu wiejskiego (przy świetlicy 

wiejskiej ), np. brak ogrodzenia 

placu zabaw 

SZANSE  

− remont sali wiejskiej 

− integracja mieszkańców 

− modernizacja placu przy świetlicy 

wiejskiej  

− powstanie punktów handlowych i 

usługowych  

− dobra współpraca z gminą  

− dokończenie dróg lokalnych i 

chodników 

− budowa boiska sportowego 

ZAGROśENIA  

− degradacja środowiska (brak 

kanalizacji)  

−  niewystarczające fundusze na 

rozwój infrastruktury technicznej 

oraz na zagospodarowanie terenów 

waŜnych dla wizerunku 

miejscowości i funkcjonowania jej 

społeczności 

− Ŝywiołowa parcelacja i nadmierna 

zabudowa prowadząca do utraty 

walorów krajobrazowych 

 

4. Wizja rozwoju na lata 2010-2018 : 
 
- zadbane podwórka i domy; 
- pełna kanalizacja sołectwa; 



- bezpieczne drogi i chodniki; 
- infrastruktura techniczna; 
-  dbanie o dobro dzieci, młodzieŜy, seniorów jak i mieszkańców poprzez organizowanie miejsc 
słuŜących wspólnej integracji; 
 
 
 
5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność Łośna 

 Do niewątpliwie najpilniejszych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność naszej wsi będzie remont sali wiejskiej, budowa boiska sportowego oraz placu zabaw 

przy świetlicy wiejskiej. 

 

6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców 

 Inwestycje ujęte w harmonogramie prac planu odnowy sołectwa Łośno są niezbędne do 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców w celu integracji społeczności lokalnej. Ma to słuŜyć rozwojowi 

naszej wsi, nawiązywaniu kontaktów społecznych. Realizacja działań, jakimi są: budowa placu 

zabaw oraz boiska sportowego  przyczyni się do szerzenia rozwoju kultury dzieci i młodzieŜy. 

 

 

7. Harmonogram prac 

  

2010   budowa boiska sportowego - 30.000 

2010 -2012    remont sali wiejskiej - 500.000 

2012   ogrodzenie boiska i świetlicy/ zabezpieczenie siatką od drogi powiatowej/- 50.000 

2013   urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - 20.000 

2014   budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) - 200.000 

2015   obsadzenie boiska sportowego krzewami - 10.000 

2016   zagospodarowanie terenów zielonych wokół placu wiejskiego - 5.000 

2017   wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym - 20.000 

2018  uporządkowanie cmentarza poniemieckiego - 30.000 

 


