
UCHWAŁA NR 3l7 /xxxv U2010
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnovY Miejscowości Węgierka na lata
Ż0l0 - 2017

Na podstawie art. 18 ust'2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorądzie gnrinn1łn
(Dz.u. z2o0l roku Nr l42, poz'159| zpó^. Żfi.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Węgierka na lata 2010 _
20l7 stanowiący załącmik Nr l do niniejszej uchwĄ

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Roźwienica Nr 146XV]I/2008
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie przyięcia Planu odnowy
Miejscowości Węgierka na lata 2008 -2015

^ $ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(ł (rło"*-



Załącmik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy RoŹwienica
Nr 317lXXXVV2ol0
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN oDNowY MIEJSCoWoŚCI WĘGIERKA
(GM. ROZWTENICA)
NA LATA 2OIO_2017

Węgierka' maj 2008 rok

Aktualizacja maj 2010 rok



wstęp

Plan odnowy Miejscowości Węgierka w grrrinie Roźwienica powstał w wyniku
potrzeb:

1. Realizacji planu Rozwoju Lokalnego gminy RoŹwienica
Opracowanie zawiera:

2. reaIizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju obszarów Wiejskich
opracowane przez Lokalną Grupę Działania ,,Z tradycją w
nowoczesność'' w ramach Schematu lI pi1ota'żowego Programu Leader+.
Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra Rolnictwa i rozwoju wsi ..w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w

\v ramach działania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Programie Rozwoju
obszarów Wiejskich na lata 2007_20l3'

3' Realizacji celów statuto$Ych ,,Stowarzyszenia Rozłvoju Wsi Węgierka i
Wola Węgierska''
W dniach 30.03.2008 r.20.04.2008 r.6.05.2008 r oruzŻ1.05.Ż008r'
odbyĘ się spotkania warsŻatowe mieszkńców miejscowości, na których
w;pracowano większośó zapisów Planu odnowy Miejscowości. Na
następnej stronie podano listę uczestników spotkań. ostatęczne Zapisy
planu skonsultowano z Wójtem Gminy w RoŹwienica i pracownikami
Urzędu Gminy Rozwienica.
Aktualizacja planu nastąliła w wyniku spotkań mieszkńców w kwietniu
i maju 2010 r.

Opracowanie zawiera :

- charakt€rystykę miejscowości

- inwentaryzacje zasobów służących odnowie

_ wizje miejscowości w roku 2017 oraz ce|e planu odnowy

- ocena mocnych i słabych stron miejscowości oraz szans i zagrożeń

- opis planowanych zadań i przedsięwzięć akty'wizujących społeczność
|okalną w kolejności wynikającej z przyjęĘch priorytetów rozwoju
miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów i terminu realizacji oraz
potencjalnych partnerów



Uczestnicy spotkań warsztatowych :

1.Baran Artur-soĘs

2.Beben Bogdan - członek Rady Sołeckiej

3.Beben Stanisław- członek Zarządl Klubu Sportowego

4.Krawiec Dorota - Prezes OSP

5. Daniel Zofia- cńonek Rady Sołeckiej

6. Droń Jerzy _ Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Węgierka i Wola
Węgierska

\t- 7. Głogowski Jerzy _ radny Rady Gminy

8. Lizak Maria _ Prezes Koła gospodyń Wiejskich

9. Korytko Bożena Kierownik SzkoĘ

l0. Kubas Bronisław _ członek Zaruądu Klubu Sportowego

11. Leśniewski Janusz członek Rady Sołeckiej

12. Lizak Zbigntew - radny Rady Gminny

13. MaziopaAgnieszka nauczycielka

14. Motyka Wacław - rolnik

_ 1 5 . Niemiec Małgorzata _ Koło Gospodyń Wiej skich

16. opałko Eugeniusz D1rek1or Zespołu Szkoł

]7. Krawiec Władyslarł _ członek Rady Soleckiej

18. Pająk Ryszard - Prezes Klubu Sportowego

19. Raba Rafał _ Vice Prezes oSP

20. Stachów Edward członek Rady Sołeckiej

21. Tuleja Jan emeryt

22' Zafucki Jan _ pracownik Zespofu Szkól

23. Zieliński Wojciech - członęk Rady Sołeckiej



CharakterysĘka miejscowości

Wieś Węgierka położona jest na krańcach południowych Gminy RoŹwienica, a
zarazem Powiatu Jarosławskiego. Węgierka oddalonajest : -od Rzeszowa 45 km

- od Przemyśla 35 km

- od Jarosław

- od Dlnowa 20 km

Graniczy bezpośrednio z Pruchnikiem oraz z oddalonajest 10 km od

Roźwienicy. Wioska położonajest na Pogórzu D1nowskim wzdłuż potoku

węgierka , potoku żódłowego rzeki Mleczki i charakeryzuje się ma1owniczymi

terenami i duż1łni kompleksami leśnymi. od południa granlczy zWoIa
Węgierska, z która Węgierka tworzy wspólnotę parafialną Wioska posiada

Kościoł, budynek paraftalny otaz cmentarz.

Powierzchda wynosi 1100,33 ha co stanowi ponad 17 % powierzcbni Gminy.

Przez Węgierkę przebiegają drogi powiatowe ff 1780 R Węgierka _ Wola
Węgierska - Krzywcza oraz r'r 1781 R relacji Węgierka Wola Węgierska _

Helusz. NajbliŹsza stacja kolejowajest w Jarosławiu , a lotnisko w Rzeszowie.

Komunikacja zbiorowa - PKS i mikrobusami, ale najwięcej samochodami.

Najbliższy urząd pocztowyjest w Pruchrriku.

Węgierka liczy 84l mieszkańców co stanowi ponad 13 oń mieszkńców Gminy
.Ludność przybpva poniewż zarówno migracja , jak i prZ}ToSt naturalny są

dodatnie.

Węgierka istniała już w połowie XIV w. W 1358 r. Należała do Jacka Słoneczki

z Rozborza' Pod koniec XIV w. Była w posiadaniu Mzurowskich .Jan

Mzurowski w 1404 r' ZałoĘł południowa część wsi, zw. Wola Węgierska. Po

Mzurowskich nalężała Węgierka m.in. do Pruchnickich, Rozborskich ,

Pieniązków, Gorayskich, Rosnowskich Morskich, Dzieduszyckich,

Szembeków i Mycielskich. Według legendy nazwa wsi Węgierka ZwiąZana jest

z pochodzeniem żony jednego z Pruchrrickich, który z wyprawy przywiózł sobie

urokliwa Węgierkę. inna legenda powiada, że Stanisław Stadnicki, osławiony

,,Diabeł Łńcudzki'' . w istniejącej już wsi osadził swoich węgierskich

najemników. Możnaptzypuszczaó, Ze powstanie wsi związane jest z
osadnictwem wołoskim i stad pochodzi 1e1lazwa'



Klimat w naszym regionie należy do pasa klimatów kształtowanych pod
wpĘ.wem gór i wyżyn. Cechami chalakterystycznymi tego pasa klimatycznego
są dość wysokie dobowe amplitudy temperatur powietlza szczegó|nte na
stokach o ekspozycji osłonecmionej i niskie amplitudy na zboczach i stokach
zacienionych. opady sątu dość wysokie gdyż suma rocznych opadów sięga 780
ml. Warunki klimatu lokalnego uzależnione są do rzeźby terenu, nachyleń
zbocza i stoków oraz ich naświet]enia. Najkorzystniejsze sątereny o ekspozycji
SE, S i SW a najkorzystniejsze o dużym nachyleniu i ekspozycji północnej lub
zbliżonej do północy.

Węgierka o powierzchni 1 100,33 ha posiada ogółem 640,3 8 ha gruntów omych
w tym:

-RII -61,32 ha
-F.III a -129.27 ha
-R III b -117,57 ha
-RIV a -209,20 ha
-RIV b -106.01 ha
-RV -16,62ha
-RVt -0,27 ha

UĄtki zielone ogółem 65,04 ha w tym:
- łąki '3 

'9 
ha

- -pastwiska-3 I ,1 0 ha
-sady -30 ,32 ha

Lasy i zalesienia 295.53 ha.

Pokrywa glebowa omawianego terenujest pod względem t}pologii śIednio
zlóżmicowana przy crym zauwaza się zrtaczna przewagę dwóch typów gleb 

' 
a

mianowicie czamoziemów i gleb brunatnych właściwych'
Lokalnie występujągleby brrrnatne wyrugowane , a w dolinach mady lzeczne.
Ponadto posiadają odpowiednio uyksŻałcony poziom pricŁniczy.
W związku z tym występują tu gleby klasy II , oraz III A i III B. Jednak macma
część terenów ze względu na pogórza zajmujągleby klas IV a IV b , oraz V i
vT.



lnwentaryZacja zasobów slużących odnowie miejscorrości

Miejscowości Węgierka i Wola Węgierska położona w obrębie Przemysko _

Dynowskiego obszaru chroniącego krajobrazy posiadają ogromny potencjał

niewykorzystanych możliwości w rozwoju rekreacji i turystyki. Sprzyjają
temu naturalne warunki :malownicze tereny , duże kompleksy leśne oraz
rzeka przeplywająca przez cała wioskę.
Powietrze we wsi jest czyste. Niewielkie ilości zanieczyszczeń majdują się przy

szlakach komunikacyjnych. Na terenie wsi brakjest zakładów przemysłowych

emiĘących zanieczyszczenia do powietrza. Źródłem niekorzystnego wpbnłu
na powietrze jest brak kanalizacji wiejskiej, która macznie poprawiła by walory

\_ rekreacyjne i turystyczne regionu oraz czystość potoku. CzystaTzeka
odpowiednio zagospodarowana byłaby atrakcją dla miejscowych i tuystów.
Należy wspomnieć , że woda zmagazynowana w dwóch stawach w niedalekiej
przeszłości poruszała tartak i młyn.

PodmioĘ gospodarcze , zatrudnienie i bezrobocie.

Brak uprzernyslowienia i pomocy finansowej (sponsorów) oraz
rozdrobnienie gospodarstw rolnych stworzylo bardzo niekorzystne warunki
rozwojowe. Jest nadal u nas duże bezrobocie. Jedyna pomoc linansowa jest

Ze strony Urzędu Gminy od|egłego ponad 1Okm. Gmina Roźwienica nie

należy do bogaĘch i jej możIiwości finansowe (inwestycje) są bardzo
ograniczone, stad potrzeba zabiegania o większą możliwość zaistnienia tego

regionu i co za Ęm idzie poryskiwania środków z innych źródel
umożliwiających rozwój wioslti.
Najwięksąrm zakładem na terenie Węgierki jest ,,Wapiennik Malmuk
KrysĘna'', który zatrudnia około 5 osób. Poza tymjest Zalejestrowanych 12

podmiotów gospod arcrych , klóre z reguĘ są firmami rodzimymi bądŹ
jednoosobowymi.

Jedynym znaczącym podmiotem gospodarczym j est Nadleśnictwo Kańczuga.
które z uwagi na duże zalęsienie w nasz5rm regionie daje sezonowe i stałe

zatrudnieni około 10 osobom.



Infrastruktura techniczna

W całej wsi jest sieó wodociągowa , gazowa oraz sieć telefoniczna przewodowa.
Woda dostarczanajest zbiorczą Siecią wodociągową zaopatrywana z ujęć
podziemnych w miejscowości Tyriowice' Ludność korzystająca z sieci
wodociągowej - 80 % Eksploatacją sieci zajmuje się Urząd Gminy Roźwienica.
Ludności korzystającej z sieci gazowej prawie 90% Sąwywożone odpady na

składowisko poza gminę. Segregacja odpadów odbywa się w gospodarstwach
(u podstaw).

Na terenie wsi nie ma linii elektroenergetyczrrych o duŻych napięciach. Znajdują się
jedynie lokalne sieci średniego napięcia 15 KV zasilające 7lokalnych stacji
tmnsformatorowych. Na terenie Węgierki majduje się bardzo dużo zaniedbanych
dróg gminnych _ 20.5km. Drogi w większości są w zlym stanie lub w bardzo
zĘm stanie, co w znacznej mierze obniża walory turystyczno _ rekreacyjne.
Brak jest kanalizacji wiejskiej 

' 
która z uwagi na rozleglość miejscowości jest

bardzo kosztowna.
Brak wzdłuż drogi powiatowej chodników dwustronnych. Z uwagi na coraz
większy ruch samochodów ciężarowych , ciągników oraz samochodów osobowych
przy nasilającym się ruch pieszych (najczęściej młodzieży i dzieci) sąone
niezbędne.

Rolnictwo

Ilość gospodarstw rolnych , w tym po\łyżej

powyżej 1 do mniej niż 2 ha

od 2 do mniej niż 5 ha

od 5 do mniej niż 7 ha

od 7 do mniej niż 10 ha

od 10 do mniej niż l5 ha

od 15

lha 212

99

88

15

5

1 właściciel z poza wioski

4 właścicieli z poza wioski



Z uwagi na niekorzystnę dla rolnictwa tereny oraz rozdrobnienie gospodarstwa nie ma
zakładó\ry przetwórstwa rolno spożywczego. Produkcja rolnajest prz ezrralzona w
większości na potrzeby własne.

Nie ma gospodarstw agroturystycznych 
'ani 

zaplecza noclegowego' które w
perspektywie ki|ku lat z uwagi na walory mogą dać dochód mieszkańcom.

Należy wspomnieć ,ze drobne rolnictwo pozwalajedynie egzystować. Praca wiąże Się Z

wyfzeczeniami i dojazdem do daleko oddalonych miast. Zmusza to do Zapobiegliwości i
operaĘ.wności mieszkńców, lecz problemy egzystencjalne i finansowe narastają

Zasoby mieszkaniowe. edukacja, opieka zdrowotna, sport, turystyka i rekreacja.

Na terenie wsi jest :

_ Zespoł Szkół do którego uczęszcza 142 uczniów, w tym Gimnazjum 75 uczni oraz
Szkoła Podstawowa 67 lcmiów ' Przy szkolejest oddział przedszkolny, do którego
uczęszcza 7 dzieci .

Polepszenie warunków nauki dla dzieci i mlodzieży oraz możliwości lepszego i
zdrowszego spędzenia wolnego czasu wymaga ukończenia remontu budynku
podstawowego, wykonania nadbudowy nad holem oraz wybudowania Sali
gimnastyczn€j prry obiekcie szkolnym , a także zagospodarowania terenu
wokół obiektu.

- Dom Kultury sĘkający się z bud1nkiem oSP. Mieszcząsię tam Ośrodek Zdrowia
z lekarzem rodzinnym. Apteka , biblioteka publiczna , świetlica wiejska kafejka
intemetowa ,siedziba oSP oraz sklep spożywczy '
Waściwe funkcjonowanie kompleksu lrudynków Domu Kultury i oSP wymaga
ukończenia inwesĘcji. Zakończenia prac w świetlicy wiejskiej, wykonania
tarasu oraz docieplenia pozostalej części, zagospodarowania terenu wokół
kompleksu budynków oraz wykonanie ogrodzenia obiektu i utwardzenia
parkingu.

- Klub Sportowy Węg)'erkawraz z zapleczem socjalnym. Brak ogrodzenia,
dobrego dojazdu do zlp|eczz i parkingu oraz ukończenie szatni i zaplecza.

-Koło Gospodyrr Wiej skich

Brak zaplecza socjalnego i doposażenie.

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węgierka i Wola Węgierska zrzeszające 41 osób



Nie ma stałej siedziby i *yposażenia niezbędnego do prowadzenia dzialalności
( komputer , Internet)

- Cmentarz Z zabytkowa Cerkwia w)łnagającą -remontu.

Obiekt cmentarny wymaga ogrodzenia i zabezpieczenia sanitarnego

- Kościół i budynek parafialny.

Brak utwardzonego parkingu (od strony Kubasa) orzz zabezpieczenia
sanitarnego.



Ocena mocnych i slabych stron

Mocn€ stronv Słabe stronv
I. Duże zaangażowanie mięszkańców.
Ż. Zespół Szkctł
3. Kompleks budynków Domu Kultury
w cęntrum wioski.
4. Dobre położenie geograficzne -ładny
krajobraz i przyroda, duŻo lasów
5. Rzeka
6. Ładny stadion

1. Brak środków finansowych
na kosztowne inwestycje.
2' ZĘ stan dróg gminnych, brak
chodników przy drodze gł.
3. Zespoł Szkól wrymaga ukończenja
wszelkich remontów, budowy sali
gimnastycznej i zagospodarowania
terenu wokół obiektu

Szanse Zasrożenie
1. Plany rozwoju tras rowerowych na
terenie LGD Z tradycją w
nowoczesność.
2. Rosnące zainteręsowanie
zdrową Ą.wnością.
3. Rosnące Zaintelesowanie turystyką
w naszym regionie.
4. Rosnące zaintęresowanie
terenami wiejskimi jako miejscem
zamieszkania zę strony mieszkańców
miast.

1. Brak planu zagospodarowanla
przestzęnnęgo w gminy i wioski
2. Emigracja młodzieży z terenu.



Wizja (rok 2017) oraz cele planu odnowy

Lepsze drogi gminne w miarę możliwości oświetlone
Droga powiatowa z chodnikami
Stadion Z trybunąi nowoczesnymi szatniami
Skanalizowana wioska i czysta rzęka
Funkcjonalny kompleks Domu Kultury w centrum \łioski
l,Ikończony obiekt Zespołu Szkół
Rozwinięta agroturystyka

Cele

l ' Rozwój zapleczaturlstyczno -rekreacyjnego na terenie miejscowości
2. Poprawa infrastrukury technicznej
3. Poprawa warunków oraz atrakcyjnego i zdrowego spędzania wolrrego czasu z
korzyścią dla wszystkich.



Plan zadań

Cel 1 Rozwój zaplecza turysĘczno _ rekreacyjnego na ter€nie
miejscowości.

Lp. Nazwa zadania Wymagane środki Termin
realizacii

1.1 lJkończenie prac w budynkach
Domu kultury:
'świetlicy wiejskiej
-tarasu i docieplenia

50 tyś.
30 tyś.
100 tyś.

20t0 - 20t3

1.Ż wykonanie projęktu ścieżki
rowerowej oraz wykonanie i
oznakowanie tei ściężki

400 Ęs.
2013 -2017

1.3 Obsadzenie tęrenu wokół
świetlicy zie1enią

30 tvs. 2013

1.4 Wyposażenie stadionu :

- ogrodzenie wokół Stadionu
- szatnie i zaplecze
- trybuna i ławki

20 tyś'
50 tyŚ
50 tyś

2012 - 2015

1.5 Zagospodarowanie terenu
wokół świetlicy z
przentaczeniem na plac
zabaw dla dzieci oraz
ogrodzenie całego terenu.

30 tys.

2012



Cel 2 poprawa infrastruktury t€chnicznej

Lp. Nazwa zadania Wymagane środki Termin
rcahzacit

2,1 Budowa kanalizacji
wiejskiej
- Projekt
kanalizacli
- rłykonanie
kanalizacji

600 tyś
1500 tyś

2010 - 2012

2.2 Budowa dróg
gminnych

400 tyś 2010 - 2017

2.3 Wykonanie
parkingów na
terenie sołectwa :
- koło Domu
Kultury
- koło stadion
- koło Kościoła ( od
strony Kubasa }

- pzy cmentarzu

100 tyś
100 tyś
l 00 tyś

200 tyś

2011 - 2014

2.4 Wykonanie
chodników przy
dro&e powiatowej

800 tyś 20|4 _ Ż0I1

Ż'5 Wykonanie
oświetlenia przy
drogach gminnych

100 tyś Ż011 Ż0|5



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

Lp. Nazwa zadania Wr.rnasane środki Terrrtin
realizacii

3.1 Modemizacja Zespołu
Szkół w Węgierce :

- vykonanie
nadbudówki nad
holem
- zakończęnie ręmontu
werł'rrątrz budynku
- wykonanie ocieplenia

l00 tyś

100 tyś
l5 0 tyś

2010 20t2

Sala gimnastyczna
przy Zespole Szkół
- projekt sali
gimnastycznej
_ budową sali
gimnastycznej

50 tyś

1000 tyś

2012 - 2014

Zagospodarowanie
terenu wokoł
kompleksu szkolnego
oraz' ogrodzenie
całego terenu.

100 tyś
Ż0l2 Ż015

3.4 Regulacja rzeki i
adoptowanie jej pod
potrzeby rekreacy.jno
turystyczne

500 tyś
2015 2017



Wdrożenie, promocja i monitorowanie

2.

1.

3.

Zgodnie z projekem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

,,w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawarria pomocy

finansowej w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego

Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 ,' Plan

odnowy Miejscowości powinien być przyjęty przez Rade Sołecka i
Zatwierdzony przez Radę Gminy'

Należy umożliwić mieszkańcom sołectwa zapomanie się z niniejszym

dokumentem. Najlepsz;łn rozwiązaniem byłoby powielenie go w ilości

gospodarstw domowych znajdujących się w sołectwie i dostarczenie do

kźdego gospodarstwa. Rozwiąaniem minimum powinna być możliwość

zapoznania się z dokumentem u soĘsa, w bibliotece lub szkole.

Proponuje się, aby co najmniej raz w roku ,Rada Sołecka na swoim

posiedzeniu analizowała stan realizacji strategii i weryfikowała jego treść,

szczególnie w częś ci ,,P1an zadań'' w zależności od stanu realizacj i
poszczególnych zadań. Proponuje się ,aby osoba odpowi edzialna za

bieżące nadzorowanie realizacji był soĘs. Tym samym byłby on

odpowiedzialny także za przygotowanie spotkania Rady Sołeckiej w celu

analizy stanu realizacji Planu.

Realizacja strategii w1'rrraga realizacji, wskazanych w Pa]nie zadań. w

tym przygotowania projektów do działania ,,odnowa i rozwój wsi

,,zgodtie ze szczegółowymi wytyczrrymi(wzorem wniosku) tego

programu, które będę się Ńaą'lvać' Plan stanowić będzie koniecmy, ale

tylko załączrrik do stosowania wniosku.

4.
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