
UCHWAŁA NR 321lxxxvl/2010
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości cząstkowice na lata
Ż070 - 2017

Na podstawie ań' 18 ust.2 pkt 6 ustarvy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U . z 2o0l roku Nr l 42, poz' 1 5 91 z pó^. Żfi.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala' co następuje:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Cząstkowice na lata
2010 2017 stanowiący załącznik Nr l do niniejszej uchwały

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy RoŹwienica Nr 89X/2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu odnowy
Miejscowości Cząstkowice na lata 2007 -2015

Ą 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

fiQ ",,''*,



Załącmik Nr 1 do UchwĄ
Rady Gminy Roźwienica
Nr 321/XXXW2Ol0
z dnia 30 cz€rwca 2010 r.

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOSCI CZĄSTKoWICE

(GM.ROZWIENICA)
NA LATA 201,0 - 2017

Cząstkowice, 20 wrzesień 2007 r.
Aktualizacja maj 2010 r.



Zakres opracowania

Plan odnowy Miejscowości cząstkowice w gminie Roźwienica powstał w wyniku realizacji
Zintegrowanęj stratęgii RoŻwoju obszarów Wiejskich opracowanej przez Lokalną C'rupę
Działaria ,,Z tradycją w norvoczesność'' w lamach schematu II Pilotażowego Plogramu
Leader+' Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
,,w sprawie szczegółowych warunków i trybu prŻyznalvania pomocy finansowej w ramach
działania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata
2007 -2013" Plan odnowy Miejscowości będzie w1maganym dol_unentęm załączanym do
wliosku o finansowanie z działania '.odnowa 

i rozrłój wsi''.
LGD Fundacja ,,Z tradycją w nowoczesność" działa la obszałze t.zęch gmin po\łiatu
jarosła\łskiego: Pawłosiów, RoŹwienica i Prucbnik. Zarząd LGD ogłosił konkurs wśród
miejscowości trzech gmin na możliwość sfinansowania pomocy mer}'torycznej opracowania
Pla[ów odnowy Miejsco]vości. Zgłosiło się 15 sołecfił, spośród których 9 zakwalifikowało
się do opracowania Planów odnowy Miejscowości - po ttzy z kazdej gniny. Wśród nich
sołectwo cząstkovr'ice' Wniosek przygotowany został przeŻ Radę sołecką wsi Cząstkowice.
Do wspalcia mer'łorycznego społeczności lokalnych Zarząd Fundacji wybrał konsultantów:
Renatę Bukowską z Lanckorony i lłzyszIofa Kwaterę z LM Consulting KrzysŹof Kwatera
z KrŃorł'a'
W dniach 30 maja 2007 r.,23 i 24llpca2007 r. oraz 6 września 2007 r. odbyły się spotkania
\łarsztatowe z mieszkńcami miejscowości, na których wypracowano większośó zapisów
Planu odnowy Miejscowości. Na następnej stfonie podano listę uczestników spotkań.
ostatecznę zapisy Planu skonsultowano z wójtem Gminy Rońłienica i pmcownikami
Urzędu Gminy Roźwienica.
Prace związane z alaliząi weryfikacją zapisów Planu zostały przeprowadŻone prŻez Radę
Sołeckąw niesiącu kwietniu 2010 r.

Opracowanie zawiera:
a) diagnozę s}tuacji miejscowości,
b) wizję miejscowości w roku 2017
c) analizę SWOT _ ,.mocne i słabę strony'' miejscowości cząjstkowicę olaz ,,szanse''

i ,,zagrożenia''
d) cele,
e) zadania dla realizacj i poszczegó]nych celów,
t) uwagi końcowe w zakresie wdlożenią monitorowania i ewaluacji Planu.

Wśród zadan wskazano na te, które mogłyby być finansowane z Programu odnowy
i Roz'woiu Wsi w oparciu o w/w projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi'



Uczestnicy warsztatów

1. Jerzy Banowicz - gospodantwo agroturystyczne

2. Joanna Banolvicz gospodarctwo produkcja bydła mlecznego

3. Ed)ta Białogłowska rohik

4' Andrzej B;rł'a _ radny Rady Gminy

5. MałgoŹata cemra _ pracownik fizyczny

6. Varia Cemra sohy:

7. Marja Gemra rolnił. pszczelarz

8. Ama Michalska - rolnik

9. Leszek Moskwa - rolnik
\- 

10. Helena oczak rolnik

I 1. Zbigniew Pela - pracownik lizyczny, rolnik

12' Bogusława Pindak - rolnik

13. Marian Trzaska - rolnik



Diagnoza sytuacji

Położenie geograficzne i administracyjne, podział terytorialny

Położenie geograficŹlre - Wieś położona jest w na południowych kańcach Kotliny

Sandomierskiej .

odległości od miast - Jarosław 13, Przeworsk- 13 km'

Rzeźbę terenu ksaahują rozległe, łagodnie pochylone wysocŻyŻny lessowe, roŻcięte dość

szerokimi niezb1.t głębokimi dolinami płaskodennymi.

Położenie administracyjne (gmina) _ Roźwienica - 2 km'

Palafia - Pełnatycze uraz z Wolą Roźwienickąi Pełnatycze.
\* 

Powierzchnia - 444,44 ha.

Przysiółki - osiedle po byłym PGR.

Komunikacja

Przez Cząstkowice przebiegają drogi powiatowe nr 33 152 Rączyna_Roźwienica i ff 33l55

Roźwienica _ Bystro\łice ZarŻecze.

Najbliższa stacja kolej owa j est w Jarcsławiu' a lotnisko w Rzeszowie.

Komunikacja zbiorowa _ PKS i mikobusami, ale rrajwięcej samochodami.

Najblizszy urząd pocaowy jest w Roźwienic1'

Ludnośó

Liczba ludności _,l75.

Ludności ub1wą poniewż zarówno migracja.jak j prz)'rost naturaln1 są ujemne.

Podział ludności ze względu na wiek produkcyjrry:

- przedprodukcljny - 96,

- produkcyjny - 309

- poprodukcyj ny - 64,

Kobi€tjest 233' a mężczyzn z42.



Historia

Nazwa miejscowości pochodzi od cząstki ziemi, wszystkie miejscowości hrabiego kończyły

się końcówką-ice,

Wzmianki od czasów rzymskich.

Siedliska z okresu średniowiecza _ gród z okresów rz}mskich.

Dziedzictwo kulturowe

Najwźniejsze obieĘ zabytkowe zespół dworsko_parkowy z drugiej połolły XJX wieku.

\- Tradycje - tradycja ściągania bram, robienia palm wielkanocnych i więńców.

Plodukty lokalne żywnościowe _ miód pszczeli' ferma l<rów.

ProduĘ lokahe niezJrłnościowe (rzemiosło' anyści) _ nie ma.

Klimat

Klimat gminy według podziału w. Sokołowicza należy do pasa klimatów ksŻahowanych pod

rłplywem gór i wyżyn. Cechami charallerystyczn}ł tego pasa klimatycznego są dość

wysokie dobowe amplitudy temperatury powietfza szczegóJrrie na stokach o ekspozycji

osłoneczrrionej i niskie amplitudy na zboczach i stokach zacienionych. opady są tu dość

wysokie gdyż suma rocznych opadów sięga 780 ml. Długość poszczegóInych pór roku

. przedstawia się nasĘpująco:

Czas t\ł'ania zimy dochodzi do 90 dni z zaleganiem pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas

lrwania lata \ ).nosi 
gq dni.

Liczba pogodnych dni wynosi przeciętnie 63 dni zaś pochmumych do l15 dni. Warunki

klimatu lokalnego uzależńone są do zeźby terenu, nachyleń zbocza i stoków oraz ich

ekspozycji. Najkorzystniejsze są tereny o ekspozycji SE, S i SW a najniekorzystniejsze

o dułch nachyleniach i ekspozycji północnej lub zbliżonej do połnocy.



Zagospodarowanie terenu

Zagospodarcwanie terenu:

Uł'tki rolnę' w t}'nr: 398,29 ha

gruntv ome 308'13 hŹ

- sady
_ łąki 50,28 ha

- pastwiska 36,66 h..

asy i grunty leśne
ozostałe grunty i nieużytki

3,22
46,20

PoĘwa glebowa omawianego terenu jest pod względem t!"Dologii średnio zróżnico\,\ana'

plzł czym zauważa się znaczna przewagę dwóch qpó\ł gleb, a mianowicie czamoziemów

i gleb brunatnych właściwych.

Lokalńe występują gieby brunatne w}Tugowane, a w dolinach mady rzeczne. Ze względu na

skład mechaniczny skały macierŻystE w}'tworzyły się fu gleby dobre i bardzo dobre

odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno-chemicznymi, tj. właściwą wilgotnością

zwięzłością gruzełkowatością odpowiednią ciepłotą i prŻewiewnością

Ponadto posiadają odpowiednio łykształcony poziom prócbniczy.

W zwiąku z tym \łystępują tu w anacznej mierze gleby klasy I i II, oraz III A i III B.

Znaczłą część zajmują czamoziemy. odŻndczają się bardzo dobryrni właściwościami

fizyczno-chemiczn1'rni i należą do naj żyźnięj szych glęb.

Wody:

. Rzeki: Mleczka i potok Jodłówka. Rzeka Mleczka plynie doliną w korycie wciętym na

głębokości 1,5 2,5 m i szerokości około 3 m. Z uwagi na mały prŻekrój koryta

w okesie większych opadów występują wylewy cieków i zalewanie łąk i pasnvisk'

. Staw wykopany społecznie'

Wieś naleĄ do telenów ubogich w wody gluntowe. W obnizeniach dolirrrrych woda

występuje w piaskach drobnych i Źwirach na głębokości 8 10 m p.t. zwierciadło wody

występuje pod napięciem hydrostatycznym a poziom zwierciadła stabilizuje się na

głębokości 3'2'3,6 m od p.t.

W okresach mokrych spodziewanejest podniesienie poziomu wody o 1,0 m.



Na terenie wsi 'tłystępują osady trzeciorzędowe' osad)' trzecioŻędorve występują w obrębie

kotliny sandomierskiej' będącej częścią składowej jednos&i geologicznej nazwanej

zapadliskiem Podkarpackim. osady te to osady mórz głębokich nazwane iłami

Rakowieckimi. Powyżęj ut'\łorów starszego podłoża występują osady czwartoŻędow€

zbudowane z (plęjstoceńskich i holoceńskich) osadów Źecznych, eliplycznych, rł'odno

lądowych i zboczowych'

stan środowiska i ochrona przyrody

Nie ma form ochrony pr4rody' ale obszary przygotow'ane pod NATURĘ 2000.

Stan sanitamy wód rzeki Mlecża w ostatnich latach uległ Żnacznej poprawie. Przyczyniła się

do tego budowa oczyszczahi ścieków w Woli Roźwienickiej omz budowa oczyszczalni

ścieków w grrrinie Prucbrrik.

Pow'ietŹe we wsi jest czyste. Niewielkie ilości zanieczyszczeń znajdują się przy szlakach

komunikacyjnych. Na terenie wsi b€k jest zakładów prŻemysłowych emitujących

zanieczyszczenia do powietrza' Źródłem niekoŻystnego wpływu na powietize atrnosfelyczne

są też systemy glze'tvczę w budynkach mieszkalnych. w początkowych latach

dziewięódziesiątych znaczna część budynkórł została łJposźona w kotłownie opalane

gazęm. Jednak pod koniec tych lat ze względu na znaczrIy \\łzlost cen gazu ziemnego

większość mieszkńców powlóciła do hadycyjnego opalania budynków węglem kamierrnym

idrewnem co przycz}nia się do *zrostu zanieczyszc7enia Powie!rŻa.

Podmioty gospodarcze, zatrudnienie i bezrobocie

llość podmiotów lospodarczych . 5

Największy zakład pracy zatrudnia 12 osób

Liczba bezrobohych ogółem: 46 w tym 24 kobiety.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

W całej wsijest sieć wodociągowa' kanalizacyjna i gazowa.

woda dostalczana jest zbiorczą siecią wodociągową zaopatrywaną

w miejscowości Wola Roźwienica.

ujęć podziemnych



Ludność korŻystająca z sieci wodociągowej _ l007o

sieć kanalizacyjna jest w dobl)m stanie techniczn},rn. Ścieki odprowadzane są do

biologiczno_mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźł'ienicka'

Eksploatacją sieci zajmuje się Urząd C'miny Roźwienica. Ludność korŻystająca 2 sieci

kanalizacyjnej prawie 1 00o/o.

Szacunek ludności korzystającej Ż sieci gazowej _ 100%

Dwie firmy w].woą odpady na składowisko poza gminę' Segregacja odpadów odbywa się

w gospodarstwach (u podsta\ł)'

Na terenie wsi nie ma linii elektroenergetycŻnych o dużych napięciach. Znajdują się jedynie

lokalne sieci średniego napięcia _ 15 Kv zasilające 5 lokalne stacji traosformatorowych. Przy

pomocy tych stacji napięcie tansformowane jest na niskie napięcie 230 V i 380 V' a więc

_ takię na którym pracuje większość odbiorców energii elektrycznej.

odnawia]ne łódła energii nie ma.

Na terenie wsi nie ma sieci ciepłorłniczych' Budynki ogŹe'wane są przez instalacje zasilane

z lokalnych łódeł ciepła.

sieć telefonicŻna pżewodowa jest zadawalająca.

cmentarz jest w Parafi i w Pełnatycze.

Rolnictwo

llość gospodarstw lolnych, w tym polłyżęj 1 ha - 7l

Stuktura gospodarstw:

powyżej t do rnniej niż 2 ha
od 2 do mniej niż 5 ha
od 5 do mniej niż 10 ha
od l0 do mniej niż 15 ha
od 15 do mniej niż 20 ha
od 20 do mniej niż 50 ha

3.1

Ż3
t1

1

2

Na telenię wsi prodrrkcję lolna_ prowadzi Zakład Hodowli Roślin w Mikulicach -

Gospodarstwo Cząstkowice . Gospodaruje on na obszarze ok. 169 ha.

Przy istniejących waruŃach.produkcji rolnicy we lvsi osiągają relaq\łnie rvysokie plony.

Plony zbóż przekraczają 35 q,łra. Świadczy to o wysokim poziomie L:ultury rolnej.



stru|1ura gospoda.slw Iolnych wg kierunków działalności rolniczej :

nie prowadzące produkcji rolniczej
_ produkujące wyłącmie lla potrzeby własne 31
_ produkujące głównie na potźeby własne 23

produkujące głównie na rynek 14

Nie ma zakładów przetwóNtwa rolno-spożywczego.

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegowego.

! Nię ma obecnie szlaków nuystycznych' alę mająbyć ro\łęro\łe.

Zasoby mieszkaniowe, edukacja i opieka zdrowotna

Dwór jest zamieszkały ptzez2 rodziny,blok dla 12 rodzin' byli pracownicy PGR'

Nie ma przedsżola. Jest oddział przedszkolny przy szkole' do którego uczęszcza obecnie

ó dzięci.

Na terenie wsi jest puŃt filialny' prowadzący klasy 0-3' do których uczęszcŻa 36 dŻieci.

Dzieci rłyższych klas uczęszczajądo szkĄ w RoŹłienicy'

Gimnazjum jest w Rońvienicy.

ośrodek Zdrowia w jest Roźwienicy' a Pun]<t Fe]czerski w Węgierce. ośrodek oraz Punkt

Felczerski zapewniają podstawową opiękę zdrowotną mieszkńcom gminy. Przychodnie

specjalistyczne znajdują się w Jarosławiu. W nagłych przypadkach mieszkńcy gminy

obshrgiwarri są przez pogotowie rafunkowe \ł Jarosłalviu.

Apteka jest w Rońi.ienicy.

Kultura i spoń' bezpieczeństwo publiczne, opieka i aktywnośÓ społeczna

Jęst dom kulfury.

Gmirma Biblioteka Publiczna zlokalizolva ajest w RoŹwienicy'

Powstaje Ludoły Klub Sportowy'

Nie ma posterunku policji.



Jest ochotricza Straż PożarTIa.

Jest zaglożenie powodziowe - 1 stopień.

I1ość i wielkość zasiłków: zasiłki wylacane prŻez GoPs w Roz\ł.ienicy to

_ zasiłek Iodzinny w ilości 90,

- zasiłki stałę - 1.

- zasiłki okesowe 7

_ zasiłki celowe - 4

Z doży\Ąiania kor)sta - 2J dzięci.

DŻiała Koło Gospodyń Wiejskich w ramach Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Grniny

Roźwienica.

l0



Analiza SWOT

Mocne stronv słłbe stronv

5.

l.

4.

Duże zaangażowanie grupy
mieszkańców,
rozpoczęte inwestycje:
a) boisko sporto\łę
b) zbiomik rekeacyjno -

wypoczynkowy.
Świetljca wiej ska i grzybek wiejski,
Dobrepołożeniegeograficzne blisko
do miast: Przeworsk i Jarosław oraz
ładny krajobraz i przyroda,
Rzeka Jodłówka łącząca się w deltę
z rzeką Mleczką
Gospodarstwo ekologiczne, jedno,
ale duŹe - 140 hą
Są zakłady pracy.

2

Brak śIodków finansowych na
roZpoczęte inwestycje,
Zły starr dróg, brak chodników.
wymagający remontu i docieplenia
budynek WDK
Brak placu zabaw dla dzieci

sz2nŚ€ z^pfoż'enie

1. Plany rozwoju tras rowerowych na
teręnie LGD ,,Z tladycją
w nowoczesność'',

2. Rosnące zaintelesowanie zdrową
Ż}vnością

3. Rosnące zainteresowanie furystyką
wiejską

4. Rosnące zainteresowanie terenami
wiejskimi jako miejscem zamieszkania
ze strony mieszkańców miast'

l. Brak planu Żagospodarowania
przeshzennego w gminie,

2. Alkoholizm. narkomania. nieslabiln)
.ząd,

3. Emigracjarnłodzieży
i wykwalifikowanych kadr (niskie
płace w Polsce).

t1



WiĄa (rok 2017)

Lepsze drogi z oświetlonymi chodnikamr.

Stadion z trybunami i szatniami' napzęciw piękny zbiornik wodny z kajakami, parkngiem 
'

ławeczki' mini infrastruktura' mała inf.astruktura' z kąpieliskiem, p]aża z piaskiem

kamieniami.

obszar chroniony NATURĄ 2000jako atrakcja furystyczna szczególnie przy potoku

Jodłówka.

odnowiony i ocieplony budynek świetlicy wiejskiej z nową instalacją, ogrzewaniem ,

nowymi oklami onz kalviarenką intemetową

Plac zabaw obok domu kulnry.

Mądrze zagospodarowane strery gospodarcze i ekonomiczne.

Jednoli1y komp]eks Żagospodarowania centum Wsi Cząstkowice.

',]nwestycje ząwarte w Planie odnowy Miejscowości będą przeciwtlziałać narkomani|

alkoholizmowi, złemu zachowąniu się nłodziery, wąndąlizmowi. I,Iłodzież i niejscowa

ludność będzie iała fuożli'łość kor4)stnego spędzahia wolnego czasu, uptcwiąnia sportów

i wwoczynku. Prłczyni się to do estetycznego wyglątlu naszej miejscowości i większego

ząinteresowąnią tury\tycznego ze sl/ol1y osób z zełnątrz'''

Cele

1' ofeńa spędzania wolnego czasu, szczególnie dla młodzieży.

2' Wzrost dochodóu l ruĄs(}ki.

3. Poprał'a gospodarki przestrzennej i infrastruLtury drogowej.

12
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t.

Wdrożenie' promocja i monitorowanie

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

,.w sprawie szczegółowych waruŃów i trybu pŹyznawania pomocy finansorł'ej

w ramach działania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Programem Rozwoju obszarów

Wiejskich na lata 2007-20l3'', Plan odnowy Miejscowości powinien być przyjęty pfzez

Radę Sołeckąi Radę Gminy.

Należy urnożliwić mieszkańcom sołect'va zapoznalie się z ńńejsz1'rn dolrjmentem'

Najleps4,m rozwiązaniem byłoby powielenie go w ilości gospodarstw domolvych

znajdujących się w sołęctwie i dostarczenie go do kazdego gospodalstwa.

Rozwiąaniem minimum powinna być możliwość zapozrtalia się z dokumentem

u sołtysa' w bibliotece lub w szkole'

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

analizowała stan realizacji strategii i weryfikowała jęgo treść, szczególnie w części

,-Plan zadai" w zależności od starru realizacji poszczególnych zadan. Proponuje się, aby

osobą odpowiedzialną za bieżące nadzorowaoie realizacji był soĘs. T1m sam1'rn byłby

on odpowiedzialny także za przygotowanie spotkania Rady Sołeckiej w celu analizy

stanu realizacji Planu.

Realizacja stfa1ęgii wymaga realizacji, wskazanych w Planie' zadań, w tym

pŹygotowania projektów do działania ',odoowa i rozwój wsi" zgodnie ze

szczęgółowymi w}'tycznymi (ł'zolem 1łniosku) tego plogTamu, któIe będą się

ukazywać. Plan stanowić będzie koniecmy, ale tylko załącznik do stosownego wniosku'

c c,.,*,,


