
UCHWAŁA NR 146lXvIIl2008
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 24 września 2008 roku

w sprawie: prryjęcia Planu Odnowy Miejscowości Węgierka na Iata 2008 - 2015

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z200I r. Nr 142 poz.159l zpóźn. zmian.),

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala' co następuje:

$ 1 Przyjąó Plan odnowy Miejscowości Węgierka nalata2008 - 2OI5

$ 2 Uchwaławchodziw Życie z dniem podjęcia.
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PTANODNOWY
NItrEJS C owoŚ cI wĘ GIERE<A
(GM.nroŻwlnxlcłi
NA I,ATA 2009 -2015

\'

Węgierka, maj 2(}s8 r.



lVstęp
Plan odnouy lt'{iejscowości Węgierka w gminie Roźnienica powstał w wyniku potrzeb:I. Realizacji Planu Roałroju Lokalnggg Gminy Roźwienicą

2' Realizacji Żintegrowanej sfuategii 
Ąozwoju obszarów x/iejskich oprilcowanept?śz LokaĘ Grupę D"hłaań 

,ż-t'ńy"1ą'ioo"#o.".*ść,, ramach Schemafu IIilm"-,"}'ń;"ffi;*.ą;$#;ffi.ilenr!'oznoryadzenialrłinistra
pomocy;x"ęł";'*.raxjrłslf":5oi*,ffiiijT'.r-u*uoi
Programie Roavojubur"J#wi"1skich 

na tata zoi//1zoii"*u, 
*'i' -oryęt{T

3' 
*r!?*ę'celów 

stafifrowy'ch ,,Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Węgierka i WoIa

fl1ffił.iłffi :nli,Tli33h995?998r.otaz27.^Y908.r,odbyłysięqpotkania

ał'ffi 'xfftrffiilx#vd;trffi flffi ffiĘłffiRońvienica ulruny Rozwienica i pracorłmikań u** Gminy

Opracowanie zawiera:

,* - charakterystykę miejscowości

- 
.inwentar5zację zasobów słuĘcych odnowie

_ wizję miejscowości w roku 2a15 orazcele ptanu odnouy
_ ocena nrocnych i slabyeh stron miejscowości oraz sz&ns i zagrożeń

; - opis planowanych zadań ikolejn;ścf 
Y:Yii:łl-na;-{ff";lix'1ffi #T#ff;1"j".1;1':H,:l#*uszacunkovych koszt-ów i t"i'll"u- 

"""r*lłiT*"io*.3*norch parfnerów



Uczestn icy spotkań warczhtowych :

]. Baranfufur _ sołfys2. Bęben aoe{11; cźilylc |{r Sołeckiej
1. Bęben Staiisraw- członekZanz
1' c**iJ.ffi**, - prezes ora 

du Klubu sportowego
5. Daniel hfia- ;^";;-ł:-:::'

i itr16fi''#'ff'#łHlzwoju Wsi Węgierka i Wola Węgierska8. Kopec Bożena: p..'"',r#ó'"rp"dlłn 
Wiejskiche. Korytko noze,la _ rl"ioffi iii;,,

]9. 5"b." Bronisraw - członek ZAI"ar
] ] 

. t"ś'i.;;ń;t*' 
- ffi;ffr"1t'B#:Hi*rtowego12.Lizekzuinoi.*---'ua"i'ńua^yffi'y

ił wE" 
łg"'*'ł" _'i""ói.rTffi

l 5. Niemiec Małł9rata- Koło Goqpodyi Wiejskich

iiPli"mfu_:$$n#*#Jii'"
'ł*'*#-th:;r;ffi;ffi**u 
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Cha ra kterystyka miejscowości

Jj'f,Jffi::ff i#;'ru::#"H1r":':}*1ffl fffi' Roźwienic ą a 7ar azśm

:;siffi;;H
Graniczy beąpo śtednio z Puchnikiem:= 

: i*l"ł.n" trdr9H" nuenlcy.}rfi*ll'*i'oFP;;ffi oy""*.lt#łd,?_pot9ry.wesierkłpotor.użródłoweso
odpofudlriai ' 

c'na"atteryzaje 
'ię '""l"'^i"ąń1#'"'i r a"ą.rl^^tipteksami leśnŃ.*;":ffi ilffi ;3'"T"'ąwęgi"''ą'nJiąwóLffi i,i"ffiryf fiT,uparafi alną

Powierucbnia w5mosi l 100,33 ha co stanowi ponad 7?% powierzłbnicminy.

iffi .I--"':#L!Fj[?f; 
"f i6łH"#:'\,ilŁH,-r.-f,.T:-WolaWęgierska-

il3j*affifij:"'ff :itr #.ł.'t . "' 
ńilńF' 

|zeszowie.Nu:tl-iz'"y,1iii pocztowyj." * 
'#m 

ab najwięc.j ,uo,o"noa"*i

Węgierka 
'icm 

84l mieszkaiów costanorvi 
rynad 13 %-mieszkanww Gminy.Ludności prrvav*ąpooi"*uz ńji'" **riliąl.t i śr*, onaturalny są dodatnie.

lVęgierka istniała juwpołowie )oV w' W 1358 r. Nalezała do Jacka Słoneczki zRo'*rza.
ifrń:.ffi #- :, la y_t''1*." Nń";ń;t" 

^ 
],d;;.il ;" "r1o1,. 

hłoĘł
i;.h"l;H;d*"'*xjŁffi .["Ę #jqersĘ 

ń; łl'J'i,,.1', 
1i't Ą",duWęgrerra nr in do

mmeę,m;funffi1'rmTłwffffm9
iWŁL ffiffi#Y*i#.x hmi=T;*o Ej.#,uu vń"naa'ła^ '-.* JvDl ó usarĘ'CfWelD wołoskim i sĘd n".n"a'ff

ffi p"ffi^f-s1nie na.ezy oo łT ktimł9w 
Y"^yl-"o'Pod rłołrwem gór i''eii'"ar;;6.ffi g'ffi:Ęir:.ffi.:arłł"1l,::;ff 

i#łi"##:
nachyleńzboezai'totiyo'-;h;H'::*ł'*'*'F_ł*-i:ł'br'r*;:ili'ff

;rf"T':aajniekorzystni'*""IĘinachyleni#ili'.i.pl'y.:ipóhocnejiuilzulizoneiao



V/ęgierka o powierzchni 1100,33 ha posiada ogółem 640,38 ha gruntów ornych w tym:

- RII _6r,32ha
- RItr a -IZ9,Z? ba

,ffi: ł##,Ę
:*x' -.LŻ:ł#

UĘ*jzielone ogółem 65,04 baw tym :

_ Ęki -3,gba
_ pasfwiska _ 31,10 ha
_ sady -30,32Ła

Lasy i zalesienia 2gS.S3 ha-

PoĘnła glebowa omawianego terenu jest.p9d względem tJpologii średnio zróŹnicowanąprąl cTW zauwaźa sig r'nałna pv-ewagę łi"o.n Ń; *Lu, 
" 

*i*o*i.i.-"rl*ori.*o* igleb brunatnych właściwycb- ?rv 'l Erv]

Lokalnie lvystępują gleby bnunarne wynłgowane, o W dolinach mady r7.eczr*. Ponadtog-9siad.aj 1 odpowiednio wyks. ztałcooy poźioń p'fiil'. 
*

W zwiągl.J z 8m występułą tu dóń klasy Ę **'m A i m B. Iednak z*.Cz'l.łą ę7ę!ęterenów ze wzg'ędu napogóvańjnru3ą gteóy tri'-rv "' l, or* V i u.



lnwentaryzacja
miejscowości

zasobów służących odnowie

Miejscowości Węgierka i WoIa l'ęgierska położone w 
1trebie Pzemysko- Ęnowskieeoobszaru chroniąóego trajonl# 

P..Yiłu' E!;;'{ ^potencjał oi""ytoo"ystanyih
*:Łfoo;'.1r:".'*'oj.u -"ół""'ji I qrystyki. sp.ął"jł t -i, 

-"ii".atn. 
warunki:Powietrzeil;iii:il:#J',fff.''tr:T#;#ńpły*" jł;;;;;całąwioskę.

komunikacyjnycb- " N" iii"łJ' *i. *'''*'**o*"*'ffi 'K#fi:f'anleczysz'złnia do powietrza' ło91 ł:I*'*a upłyrłru .* po*"trze jest braktanal;z'acji wiejskiej 

"vlt'iu_ł*ii"poprawiła 
uy,"rfł rekeacyjne i tr.yrty.^. regionuonz czystość potoku ' Czysta 'ot oapo-t.d*#;óspodarowana uyńuy atrakcją dla#?trffi*H:::bffi 

'Hfr 
ffi il;;;;""*;gaąmowanawdwóch-#;h;

Podrnl'oty gospodarcze, zatrudnienie i bezrobocle
Brak uprzemysł1]j"oi" i gomo1^u:,:T::u'' (sponsorów ) oraz rozdrobnieniegospodarstw rolnych-stvrorryio;;"ib" niekorrystnliilu*olł rozwojowc Jest nadal u
nas duźe beznoboóie- .r"ay*"ń.'". r""";ą; jilii J*"' Urzędu 6.', odległęo oponad 10 knr' Gmin" ńo^ł"oi.'i].:"t''J; 

ó;óqń i-j"j ;"i,#;ś;i finansowe(inwesĘc$ne) są barazooj";;i;;ą stąd fiofuzeułłniug"ni1 o większą nnożliwość

$jJ'1l#ł-Ęiiffi"Jj"*[#-Ęmiazie'r,łJi*1niaśrodkó'I_lioy.hźnódełNajwiększym zaĘen* t"'"J" węgT^rkiiest 
" Wapiennik Węgierka I{atIn'Jk KryĘłna" ,

który zatrudnia około s o'ot. po'u ffi'l* 
^r.:.rt i.ov"n rz5"-Jt"iffiTr*o*.'.n'

fffr,il"##ffiryffił6i#1".TTffi*o. 
Ęnczugą które z uurąina&lżrzalesienie w nasąim 

'"gŃ.'au_:. rr"ooJ* ińjii*dnienie otoło lo osobonr

lnfrastru Hura tech niczna
W całej wsi jest siec.wodociąg ow4 gaawaoraz sieó telefoniczna przewodowa.Woda dostarczana jest zbioicą-siĘ 

'9a9.ru*"*n -.o*-"ą ., ^Yj?ćpodziemnych
w miejscowości Tyriowi* .i"t"jl t"*yo"iąpu!.i.Ji il'oo.rągowej -80 %

i5j#Yffi z";ff:^"j"'ięuĘ--d'i"i'ń.-;;;;.J'rouooucikorzystającejzsieci
Są wyvozone odpady na składowisko Do22 omiaa 6^.* goqpod*'f'uu.h*|11 podstaw). o poza gminę' Segregacja odpadów odb5łva się



Na terenie wsi nie ma linii elektroenergetyczny.ch o duąych napięciach. Znajdująsię jedyrrielokalne sieci średniego nąpięcia _ l'Ky zasńące li.Llńy.n rtil:i r.*ri."ń.rorowycb-Na terenie węgierki 
'oujau.;. 

się bardzo a"-'-"i"a_u"'y.h dróg gminnych - 20.5 
'on 

.Drogi w więlazości są ń'ty' it""ił"i*-o r^;;";,;stanió, .o * 
"o".znej mierzegbo3 walory turysfyózno -' rekreacy;ne.

frj"'';:'"kanalizacji 
wiejskiej, rtjL z uwagi na rozleglość miejscowości jest bardzo

Brak wzdłuż drogi powiatowej ehodników dwustronn ych. 
1rlwagi na @razwiększy ruchsamochodów ciężarowycĘ ciągników oraz samochodów osobo"dn;-'iu.il"ją"p, ,ię3'h: pieszy:h (najczęściej_ mło]aziezy i dzieci ) są one niezbędne.Brak utwardzonych parkingów. '

Rolnictwo

Ilośó gospodarstrv rolnycĘ w Ęm powyzej I ha - 212stukturagospodarstw. -'_* ŁL2

povłyi:ej 1 do mniej njżzha
od 2 do nmiej niż 5 ha
od 5 do mniej nlŻ7 ha
od7 do mniej niż 10 ha
od 10 do mniej nkISM
od 15

99
88

15
5

1 właściciel z po?.awioski
4 wbściciete. z pozawioski

Z uurąi na niekorzystne dla rolnictwa tereny oraz rczlrobnienie goqpodarstrv nie ma
ffi'iĘffiJy" rolno-qpozywcu'go' r-a,rk.j" ;h" 1est prz-eńałńil* *ięt zości
Nie ma gospodarstw agroturystycznych, ani zapltpenpelcfywń mn o ut z uwi!i;;";;'',',T mogą a"e ao.niffi'.l"',lf"l[".."' które w

NaleĘ wqpomni.d, ze drobń 
'"ń't*J" p";;;]ffi'egzystować. Praca wią7r się zwEecznnlami i dojazdem do daleko oddalonych iłiu* zo'* to do zapobĘIiworici ioperafywności mieszkańców,I*zproblemy egzystencjonalne i finans6qr6 narastają

Zasoby mieszkanlowe,
turystyka i rekreacja

hTa terenie wsi jest:

- Z'espoł szkół do którego ucąs?n7a t42 uczniów, w tym do Gimnazjum
tr#-xĘj*?##aworiej oz-ucarlow. .* ffi[ jest odr{ział przedszkolny,

Polepszenie warunków nauki dla dzieci i młodzieĘ oraz możliwości lepszego izdrowszego spędzenia wolnego cuasu 
- 
lvymaga ulońezenia *oroił budynkupodstawowego, wykonania nedb-udowy nad horem 

-o.r6u*gy"-"11r-riliiouury."oul
przy obiekcie szkolrryn, a także""g"'i'ł"i;*; ffi;liwokół obiektu.

edukacja, opleka zdnowotnan sport,

75
do



- Dom Kultrły stykający się z budynkiem oSP. Mie.s.złąsię tam ośrodek Zdrowia zli5frT"-o!"frP.t;i;:ffi'ł:ietapub1ic*s*i":,li..Ęikn_##aintenretowa,

t1ffi.H"T""J:il:.:lx"fnlf*" 
budynków Do.'.u. .Kultury i osP E'maga

dociepteniap.""'t;r.]*ęś",-'l;łi:i j-{H'ńH"::?iT;Ł'Hł"j"ilĘj;;H*fi 
;i":nu:kół 

konłpljlis"'u"łyiłJ" oraz wykoo"ń" ogródzenia ooi.Lti i utwardzenia

- Klub Sportowy Węgierka W az z zaplecremsocjalnynr"

:"ff"x*dzenia' 
cor-rego d;Eil ł" ;;il;IJJ.*"su oraz ukończenia szatni i

--Koło Goqpod1łr Wiejskicb-
B rak zap|ecza socjatnęo i doposażenia.

- Stowaruyszenie Rozwoju Wsi Węeierka i.Wola Węgi erskaaresz-ające 4losób.
ffi.Til'frT#,Tiby i'T'ń#tia ni"znęa""*Tl" p**"jiloia iziałalności (

- Cmentarz z zabytkowącerkwĘ wynmgająpą remonfu .obielrt cmentarny nTlllaga ogrcazeŃa i ńt!"iir*."* sanitarnego

- ; 
Kgściół i budpek ParafiaJny.

Ijnak utwardzonego parkinsu (óo sfuony Kubasa ) oraz rabezpieezenia sanital'eEo

I



ocena mocnych i słabych stron

1. Duże zaangaŻswante mieszkancow.
2. Zespółszkół
3. Kompleks budynków Domu Kultury

w centnrmwioski.
4. Dobre połoŹenie geograficme Ąadny

krajobraz iprzytoĘ dużo lasow
5. Rzeka
6. Ładny stadion

1. Brak środków finansowych Da,
kosztowne inwestycje.

2. zły stan dróg gminnycĘ brak
chodników ptzy drodze gŁ

3. Znspół szkół wyJnaga Ńończenia
wszelkich remontów, budowy sali
gimnasfycznej i zagoqpodarowania
terenu wokół obiektu

1. Plany rozwoju tras rowerowych na
terenie LGD z hadycją
wnowoczesność.

2. Rosnąpe zainteresowanie zdrową
ąnnmoścĘ

3. Rosnąpe zainteresowanie turystyĘ w
naszymregionie.

4. Rosnące zainteresowanie terenami
wiejskimi jako miejscem zamieszkania
ze shony mieszkanów miast.

Brak planu zagospodarowania
przestrzennego w endny i wioski
Emigracja mło dńeĘ z terenu



WiĄa (rok 2a15) oraz cele planu odnowy
Lepsze drogi gminne w miarę mozliwości oświetlone
Droga powiatowa z chodnikami

lJadioa z Ębuną i nowoczesnymi szatniami
Skanali2elryaou wio ska i czy *a rzska
Funkcjonaln{|q*p]"ts 

!ómu Ku'turyw centrum wioski _ hotelik
-IJkończony 

obiekt Zespofu szkół
Rozwinięta agroturystyka

Cele

1. Roavój z'aplecza.turysfycano _ rekreacyjnego na terenie miejscowości
2. Poprawa inńastrut<tury technicznej

3' poprawa warunków nauki oraz atrakcyjnego i zdrowego spędzania wolnego czasJ zkorzyścią dla wszystkich

10



Cel. 1 Rozwój zaplecza
mle;scowości

Plan zadań

turystyczno rekreacyjnego na terenie

Wymagane środlr
Utonczenie

_ świetlicy wiejskiej
50 tyś.
30 tyś.
100 tyś.

ll*:r:r oznakowanie tej ścrezn

Obsadzenie teren@

- ogrodzenie wokół stadionu
- szatrie izapleczn
- trybuna i ławki

20tyś.
50 tyś
50 fyś

^*o'nouńprzeaacznniem na plac z-abaw dla dzieci' oraz

tl



Cel 2 poprawa infrastruktury technicznej

Nazwa zadinia

Budowa@
_ PĘekt kanalizacji
- wykonanie kaaalizacji

6000 tyś

*tUofu
- koło Domu Kultury
- koło stadion
- koło Kościoła ( od shony Kubasa )-przy cmentaran

TVykonanie c

trh

12



Cel 3: Poprawa warunków nauki oraz atrakcyjnego i zdrowegospędzania wolnego czasu z korzyścią dla wszystkich

ModemizacjaZesp@
_ wykonanie nadbudówkinad holem
- z.akoncznnie remontu wewąfuz bud5łnku
- wykonanie ocĘlenia

SaIa gimrrasrycala p'zy zespole szkół
- projetct sali gimnastycmej
- budowa sali gimnastycznej

Zagoqpodarowabie t.
ogrodzenie całego tetenu

RegulĘao.*
turysfycare

13



Wdrożenie, promocja i monitorowanie
1' Zgodnie z nrojeĘ9m Roąotz-ądzerua Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi''w sprawie 

-szłzr'gółowy'ch ***to* i ,vu'-}r*"u*uoia pomocy fuiansoweiw ranrach dztałania 'odnowa i '.'""; *'i'?t]ł.!o _p-or-;'R;"j" 
obszarów

ffi{'s"':"ĘfŁil'J#i:'', Plan odooo,,y lrt#j'rJ*os"i-po*ioi1oiyJ'prrvjęty 
ptzez

2. Należy umożiwió mieszlrańcom sołectwa_ z-apoznanięsię z niniejszym doh'urentenrNajĘszym rozwiryaniem b'ł'by.powiebń go * i;=# il;#th domowychznajdujących się w sołectwie i__ ao.turńoiJ ;" do każdego gospodarstwa.

3' Proponuje sig abr 
|o Ęjmniej '*., rokrł Rada' Sołecka na swoim posiedzeniuanalizowała stan realizarji *"n* i *.'ńń*ilego treść, szłzesol .JJtffi ;:ffi;i;'ffiffi;.".#oi"y"n-ł-ilffi 

'H:ł.x{ii;nit:Jffij#4""#:;'otowanie***:'*?i:r"?:JiT'Hifi H#i
4' Realizacja strategi. 

-vlnaga rcaiizacjl, wskazanych.w Planie , odĄ w ,,mpr4ygotowania pĘektów do u"łłi^ ,,-óffi; i .ozwo.;-'*s**oo," zeszczegółow5tLi wytycznymi @f: '*ń-'k"i "g" 
prosamł które bęĄ sięlJkaewać' Plan stanowió óęax" t 

"r" 
cay' ale rrli, ,ii",^*do stosorłmego rłmiosku

I
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Drogi gminne na terenie Węgierki ( od strony Pruchnika )

:-

1). Węgierka _ }.TiL ftoło placu buraczanego )
?]. {"pin'u _ MoĘ'lo 

\ '-_--
3). Czanriecki - Sńwczyk7ofra
4). Wojciechowska - rope,i - ń"'tt. f. Czarniecki_poaoti
6). Motyka - Jaszel

lJ. Ygglerta (kościół) _ Chorzów
8). Wilcąłlski - Rozei
9). S. Kubas - Tuleja
10). Bęben - załucki
1t). K'Jźnia- I{adall
12).fuźnia- Tartak
13). sapak- Ęanka
14). Kwaśniak _Mateja

J'J. ppli"zka ( Bd( i- gąk
16). IGcmarsti - prorok -

17). sucĘ -?śn
18). Pęcak - Głosowski ftierunek Tuligłowy )20). Tartak- Waikowicz_Bo-*i.. 

*
21 ). Wapienn& - Kwaśniak
22). Most - Leśniewski - Daniel - Stanko
23). Leśniewski - ]vIaciałek
24). k I'eszłz.akrwęgierka).- Kowal (WoIa V/ęgierska)25). Koryt&o - Ias gromadzki

- 0.3 hn
- 0.3 hn
- 0.31fin
- 0.5 hn
- 0.5 hn
- 0.7 km
- 1.5 bn
- 0.2 hn
- 0.5lan
- 0.5lqn
- 0.5 kn
- 1.5 hn
- 0.4lsn
- 2.0 kn
- 1.5 hn
- 1.5 hn
- 1.0 hn
- 2.0 km
- 0.8 hn
- 0.7tqn
- 0.3 bn
- 0.7km
- 1.5 km
- 0.8 hn

razem dróg gminnych :
- 20.5 k

t5


