
UcHwAŁA NR 340/xxxvIIV2010
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 14 paźdńernika 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Tyniowice na lata

2010 - 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 rcku o samotądzie gminnym

(Dz.U ' z 2001 roku Nr 142, poz' 1591 zpóźa|. zfi|.)

Rada Gminy w Roźwieniry
uchwala, co następuje:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Tyniowice na latz 2010
_ 2017 stanowiący załącmik Nr l do niniejszej uchwały

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy RoŹwienica Nr 318,Doo(W2010 z
dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Tyniowice na lata 2010-20l7

$ 3.Uchwała wchodz\ w życie z dniem podjęcia.

)



załącatik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Roźwienica
Nr 340/XXX\rIV20l0

z dnla |4 ptźĄzietnikazoI0 l.

PLAN oDNowY MIEJsCowoŚcI
TYNIOWICE

Na lata 2010 -2017

NASZAMAŁA STRATEGIA
ZAWIERAJĄCA oPIs PLANoWANYCH Do

REALIZACJIZADAŃ

Ęniowice, grudzień 2009r.
Aldualizacja październik 2010 r.
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I. UcIlwAŁY

W dniu 12 grudnia 2009 r. Rada Sołecka w T1.rriowicach podjęła Uchwałę

o przystąlieniu do ,,Programu odnowy Wsi''.

Zgodnie zRozporządzeniem Ministra Ro]nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14

lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków Ębu pomocy

finarsowej w ramach działania ,,odnowa i ronv1j wsi'' objętego

Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

itj.Dz.U.Nl 38 poz'220/. przystąliono do opracowania PLANU

oDNowY MIEJscowoŚCI _ dokument ten stanowi załącznik do

wniosku o finansowarie z dz)ałania ,,odnowa i rozwój wsi''.

Rada Sołecka wlypowała grupę osób odpowiedzialnych za opracowanie

,,Planu odnowy Miejscowości Tyniowice''. Sąto:

2.

t.

J.

5.

4,

. Kzysztof sAS - soĘs wsi T1'rriowice, prezes oSP w

Tyniowicach

o Barbara MALEC _ przewodnicząca KGW
. Krystyna SAS _ wiceprzewodniczącą KGW

o Ryszard KOS - radny wsi Tyniowice

o Kazimierz PIERZCIIAŁA - nauczyciel

. Ardrzej KOS - komendant OSP w Tyniowicach

o lózęf oZGA - proboszcz parafii T1'niowice

. Krystial PILCH - przedstawiciel n odzieży z Tyniowic

Rada Sołecka spośród wyżej wymienionych osób w1t1powała

RYSZARDA KOSA j ako lidera grupy.

W IV kwańale 2009 roku odbyĘ się spotkania warsztatowe z

mieszkńcami wsi Tyniowice na których w}?racowano zapisy tego

dokumentu.
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I.NASZAwIEŚ

l.IIistoria wsi

TYNIoWICE to miejscowość położona na terenie wojewódawa

podkarpackiego, w powiecie jarosławskim, w gminie Ro źwienica nad rzeczĄ
Mleczką 16 km na południowy wschód od Jarosławia.

Geograficmie nasza wieś zrrajduje się na obszarze Pogórza D;.rrowskiego.

Powierzcbnia Sołectwa w)łrosi 32l,2l ha. obecnie liczba mieszkańców

Tyniowic w;.nosi około 493 osoby. Tyniowice leżąprzy drodze woj ewódzkiej:

Jarosław _ Pruchnik, L1óra przebiega centralnie przez wteś i umożliwia

mieszkńcom wsi bezproblemowy dojazd do Jarosławia.

W centrum wsi, na niewielkim wzniesieniu stoi drewniana cerkiew

greckokatolicka pw. św. Dymitra .
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Cerkięl,v zaltczanajest do obiektów Szlaku architekury drewnianej.



2. Zasoby Solectwa

Analizując zasoby naszej wsi moźna stwierdzió, że największe maczenie ma

ogrorflne zaangażowanie i wspólne działanie ludzi i organizacji działających w

naszej wsi oraz środowisko prąrodnicze .

A. Rolnictwoz Tyniowice to 115 gospodarstw , gdzie grunty ome to 197,70 ha

w tym niżej wymienione klasy bonitacyjne :

RI- 4,28 ha

RII- 53,10 ha

kIlla - 119,22ha

RIIIb - 20,84 ha

R IVa - 0.12 ha

R IVb - 0.14 ha

Użytki zielone ogołem: ó9.05 ha w Ęm:
Ł{<i - 36.94 ha

Pastwiska - 32.11 ha

Sady - 14.05 ha

Lasy i zalesienia - 2.16 ha

Głównymi uprawami sązboża, rośliny okopowe i pastewne.

B. Ga4yfikacja: Gmina RoŹwienica zgazyfikowana jest w 1000ń, na terenie

gminy gazyfikację zakończono w 1994 roku, w zvńryku zĘmnasza wieś

posiada sieć gazową do któĘ przyłączono większość gospodarstw T}łriowic.

C. Kanalizacja: Niestety nasza wieś w dalszyrn ciągu nie posiada sieci

kanalizacyj nej nad czym ubolewamy.

D. Sieć wodociqgorr.,a.' Posiadamy na nasłm terenie Stację Ujęcia Wody

Tyniowice o wydajności studni 10m3/godz., oddaną do uŹykowania 30.08.1996

roku oraz sieć wodociągową Tyniowice - oddaną do uĄtkowaria !5.12'1995

roku do któĘ podłączone są 103 budynki'
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E. Poilmioty gospodałcze d4iałajqce na lełenie sołectwa Tyniowice.

- Firma Handlowa ,,SKŁAD" _ Tńowice

- Zakład Tapicerski J i Z Pilch

- Blacharstwo Samochodowe K.Blok

- Usługi Stolarskie M.Kurpiel

F. oświata: we wsi funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

w Tyniowicach do której uczęszcza 90 uczniów z Tyniowic oraz Chorznwa,

Bystrowic i Więckowic.

G. Komunikacja na lefenie sołectwa: Przez teren nasz€J wsi przebiega droga

wojewódzka Nr 880 o nawierzchni bitumicznej : Jarosław - Pruchnik oraz drogi

gminne i lokalne.

H. Turys|yka: wieś nie posiada zaplecza noclegowego, ani gospodarstw

agroturystycznych, ale polożenie prry głównym ciągu komunikacyjnym sprzyja

odwiedzaniu naszej miejscowości prze z liczną grupę przyjezdny ch.

oprócz przepięknego krajobrazu w Tyniowicach majdują się miejsca, które

warto zobaczyó: wspomniana wyżej cerkiew, zespół pałacowo _ parkowy w

którym mieści się Szkoła Podstawowa, cmentarz prawosławny adoptowany na

funkcjonujący cmentaxz parafialny/ obecnie ogrodzony z w)'tyczonymi i

utwardzonymi alejkami oraz drogą dojazdową z parkingiem/.

3. Diagnoza aktualnej sytuacji Solectwa.

T1łriowice to miejscowość o zwartej zabudowie, w której przewużajądomy

jednorodzinrre. Gospodalstwa i obejścia są zadbane i czyste' Przez wieś

przeblega szosa. Powiązania komunikacyjne ze względu na centralne położenie

są dogodne i vYstarczające na polrzeby mieszkańców. Cechą wyrómiającą

Tyniowice jest piękny krajobraz i czyste środowisko. Mieszkńcy wsi są dobrze

zorganizowani. Mogą liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie' Wszelkie

problemy rozwią1'wane są na zebrarriach w świetlicy wiejskiej' Rolnictwo jest

średnio rozwinięte. Ziemia jest dobrze wykorzystywana. Nielicme obszary leżą

odłogiem' W Tyniowicach majdują się dzia&i pod zabudowę mieszkaniową

NiesteĘ tylko nieliczni mieszkancy Tyniowic zajmują się rolnictwem,



jako jedynym zródłem utrzymania rodziny. Większość mieszkńców traktuje

swoją wieś jako ,,s1pialnię'' poniewż dojeżdża1ą do zakładów pracy

położonych poza T;miowicami. Pozostali Ąją z emery,hr i rent lub są

bezrobotni.

We wsi działa ochotnicza stxaż Pożamą Ludowy Klub Sportowy i Koło

Gospodyń Wiejskich.

W naszej wsi organizowane są imprery okolicznościowe 11: Dziefl' Dziecka,

Święto Rodziny oraz zabawa w okesie kamawafu zwana 
',Wspóln1łn

opłatkiem''. Ponadto KGW wspólrrie z oSP corocmie organizuje zabawy

tanecme i doĄnki wiejskie. Miejscem publicmych spotkń jest świetlica

wiejska. Młodzież i dzieci korzystają z p|acu zabaw iboiska znajdujących się na

terenie miejscowości.

Swietlica wiejska w miarę możliwości i potrzeb jest w1poźryczana na prywatne -

okolicmościowe uroczystości.

Do tradycji pielęgnowanych przez mieszkńców należą coroczne procesje z

okazji Bożego Ciała poprzedzone przygotowaniem przez mieszkańcó,w oharzy

oraz przygotow}Ąvanie wieńca dożynkowego.
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4. Analiza SWOT

SILIYE STRONY
o korzystne walory przl'rodnicze

i krajobrazowe

o dobra współprac a zUrzędem

Gminy

o coraz większa liczba osób

dobrze wyksŹałconych

o centralne położenie naszej wsi

SŁABE sTRoNY
o niski prłrost naturalny

o wysoki procent bezrobocia

. mały dostępu do intemetu

o brak kanalizacji

o niefunkcj onalny budynek

świetlicy wiejskiej

. niescalone grunty

SZANSE

o dogodne warunki na

utworzenie gospodarstwa

agroturystycznego

o pomocowe programy ,,unijne"

o możliwość inweĘcji

gospodarczych

o możliwość nowej zabudowy

indywidualnej

ZAGRozENI,Ą

o z roku na rok zmnieiszająca

się liczba mieszkńców

o brak miejsc pracy

. emigracja za pracą w głąb

kraju i za granicę

o brak planu zagospodarowania

przestrzennego w gminie
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5. Opis i charakterysĘka obszarów o szczególnym znaczeniu dla

zaspokojenia potrzeb mieszkańców' sprzyjających nawiąrywaniu

kontaktów społecznych 
' 
ze względu na ich położenie oraz cechy

funkcjonalno-przestrzenne.

T;niowice to mała, ale piękna miejscowość o bogatych walorach

krajobrazowych. Nasrym marzeniem jest aby sołectwo T}'niowice rozwijało się

i było miejscem chętnie odwiedzal}.m przez turystów jak również miejscem dla

inwesĘcji gospodarcrych i nowych zabudowań ind1rvidualnych. obszarem o

szczegóInym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkńców na którym

skupia się całe życie rekreacyjno-kulturalne jest obszar na którym majduje się

Świetlica Wiejska, w pobliŹu szkoła w zabytkowym parku oraz boisko.

Społeczność Tyniowic jako priorytet przyjęła inwestycję w Świetlicę Wiejską

jako centrum kulturalne miejscowości.

WZJA na20l7 rok
_ WDK w Tyniowicach rozbudowany , w1posżonn dostosowany do

organizacji knprez kulturalnych i okolicmościowych jest centralnym miej scem

wsi skupiającym akĘwne KGW oraz młodzież i mieszkańców.

_ Remiza Strźacka doposażona zapewnia w1pełnianie obowiązków stra'źry

zgodnie z ich misją.

- Odrestaurowany spichlerz funkcjonuje jako muzeum wsi.

_ Zagospodarowany park z miejscem zabaw dla dzieci jest miejscem spotkań i

wypoczynku mieszkńców, a boisko skupia aktywną sportowo fiłodzież.+

- Wybudowany chodnik zapewnia bezpiecme poruszarrie się wzdhrŹ drogi.
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M.ARKUSZPLANOWAITIA

,,NASZE SoŁEcTwo DLA NAS I TURYSTÓW"
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IV.KRÓTKoTERMINoWY PLAII oDNowY wSI

Kiedv i za
ile?

Eierarchia

Polepszenie stanu technicznego
świetlicy wiejskiej (docieplenie i
wykonanie elewacji zewnętrznej
budynku, wymiana okna i drzwi
Zewnętrznych w kuchni, utwardzenie
terenu wokoł budynku, zakup
nowoczesnego sprzęnr AGD, wyrniana
ogrodzenia wokoł świetlicy, zakup
krzeseł i stolików)

2009-2011r.
Ok. 250 tys.

1 Gmina,'.,1:::'
środki unijne;

Odnowa i:
'Róź:viÓjwsi

zagospodarowanie terenu wokoł szkoĘ
na plac zabaw dla dzieci

2009-2011r.
50 tys.

2 Leadeń,'
Gminą
Granty.

Inwentaryzacj a i urządzenie parku
/wybudowanie alejek, uzupeŁrienie

nasalzeń dtz'ew i krz'ewów/

2010-2012r.
5 5 tys.

3

zakup bramek i siatek na boisko,
lrządzenie zaplecza socj alnego dla
sportowców

2010-201Żr.
12 tys.

4 Gmina,
totzliz.

Spodoi'ł
zaopatrzenie oSP w nowoczesny sprzęt 2010-2013 r.

15 tys. lTi1l:l
wvbudowanie chodnika Do 2017 r.

800 Ws.
6 .: ...',

modemizacja budynku spichlerza 2014-2017 r.
350 tys.
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3.

2.

v. Wdrożenie i monitorowanie.

Zgodnle zRozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14

lutego 2008 r. w sprawie szszeg<tłowych warunków Ębu pomocy

finansowej w ramach działania ,'odnowa i rozwĘ wsi'' objętego

Prograrnem Rozrłoju obszarów Wiejskich na latz 2007 * Ż013

/tj.Dz'U.Nr 38 poz.2^Ol. PLAN oDNoWY MIEJscoWoŚCI powinien

byó przłjęty przsz Zebrtie Wiejskie i zatwierdzony Uchwałą Rady

Gminy.

W celu umoż:liwienia mieszkańcom Tyniowic zapontarie się z
oprtlcowanym dokumentem należy dokument powielić w ilości

gospodarstw sołectwa i rozprowadzió wśród mieszkńców.

Proponuje się, aby raz do roku Rada Sołecka na spotkaniu monitorowała i

weryfikowała stan realizacji strategii _ odpowiedziahy za organizację

spotkania _ soĘs.

Za nadzór nad realizacją całego planu odpowiedzialny będzie lider

grupy- Ryszard KOS

Bady Gminy
ENICY,

4.
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