
UCHWAŁA NR 316lxxxw2010
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czudowice na lata
2010 - Ż0l7

Na podstawie art. 18 ust'2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmirrrr1łn
(Dz'U. z 200l roku Nr l42, poz' 1591 z póżn. zm.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchrvala, co następuje:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Czudowice na lata 2010
20l7 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Roźwienica Nr 90Xl2007
z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Planu odnowy
Miejscowości Czudowice na lata 2007 -2015

$ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

C fi,','*



'załącmik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Roźwienica
Nr 316,XXXVY20l0
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN ODNOWY
MIEJSCOWOSO CZUDOWICE

(GM.ROZWTBNTCA)
NA LATA 2O1O .2017

Czudowice, 20 wrzesień 2007 r.
aktualizacja kwiecień 2010



a)
b)
c)

d)
e)
f)

Zakres opracowania

Plan odnowy Mięjscowości czudowice w gminie Roźwieńca powstał w w1niku realizacji
zintegrowanej strategii RoŻwoju obszarów Wiejskich opracowanej przez Lokalną Grupę
Działalia ,,Z tradycją w nowoczęsność'' w ramach schęmatu II Pilotazowego Plogamu
Leader +. Zgodnię z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi
"w sprawie szczegółowych waruŃów i trybu przyznawania pomocy finarrsowej w ramach
działania 'odnowa i rozwój wsi'objętego Prograrnem Rozwoju obszalów wiejskich na lata
2o0'I - 2013". Plan odnolły Mię.jscowości będzie wymagarrym dokumentem załączanym do
wniosku o finansowanie z działalria,,odnowa i rozwój wsi'''

LGD Fundacja ,'Z tradycją w nowoczesność'' działa ia obszaŻe tzech gnin powiatu
jarosławskiego: Pawłosiów, Roźwienica i Pruchnik' Zaftąd LGD ogłosił konkurs wśród
miejscowości trzech gmin na możliwość sfinansowania pomocy merytorycznej opracowania
Planów odnowy Miejscowości. Zgłosiło się 15 sołęctw' spośIód których 9 zakwalifitowało
się do opracowania Planów odnowy Miejscowości - po tlzy z kazdej grniny' Wśród nich
sołectwo czudowice. Wniosek przygotowany został prz€z Radę sołeckąwsi Czudowice'

Do wspalcia me4.tolycznego społeczności lokalnych Zarząd Ftrndacji łybrał konsultantów:
Renatę Bukowską z Lanckorony i Krzysztofa Kwaterę z LM Consulting KŹysztof Kwatera
z Krakowa.

w dniach 30 maja 20D'1 r.,23 i24lipca2007 r' olaz 6 wTŻęśnia 2007 r. odbyły się spo&ania
warsztatowe z mieszkańcami miejscowości' na których wypracowano większość zapisów
Plany odnowy Miejscowości. Na następnej stonie podano listę uczestników spo&ań.
ostateczne zapisy Planu skonsultowano z Wójtem Gminy RoŹwienica i pracownikami
Urzędu Gminy Rozrłienica.
Zmiany w Planie zostały dokonane po spotkaniach mięszkaliców w miesiącu kwietriu 20l0 r.

Opracowanie zawiera:

diagnozę s}tuacji mięjscowości,
wizję miejscowości w roku 2017
analizę SWoT _ 

',mocne 
i słabe strony" mięjscowości Czudowice, orŻu,,szansej'

i..zagrożęnia"
cęlę,
zadania dla realizacji poszczególnych celów,
uwagi końcowe w zakresie wdrożenia, monitorowania i ewaluacji Plarru.

Wśród zadań wskazano na te, L1óIe mogłyby być finansowane z Programu odnowy
i Rozwoju Wsi w oparciu o w/w projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi'



Uczestnicy warsztatów

1' Mańa Konięczna - członkini KGw
2. Jacek Kos - piekarz
3. Stanislawa Kos - emerytka
4. Wanda Lach - gospodyni domowa
5' Zdzisław Malawski _ sołtys
6' Ma a Marcinięc - gospod;'rri domowa
7' Anna Płocica - członkini KGw
8. Maria Rupnicka - gospodyni domowa
9. Zbigniew Urban - rolnik indy.widualny
l0. Jadwiga węgrzyniak - przewodnicząca KGW
1 l. Joanna Zaręmba - studentka
12. zofft Za\\ada - człoŃini KGW



Diagnoza sytuacji

Polożenie geograficzne i administracyjne' podział teryto]ialny

Położęnię geograficzrre wieś położona jest w na południowych krańcach Kotliny
Sandomierskiej.

odległości od miast 16 km od Jarosławia, 5 km od Pruchnika, 50 km od Rzeszowa,35 km
od Przemyśla, 6 km od Roźwienicy

Rzęźbę telenu ksaałtują rozległe, łagodnie pochylone wysoczyzny lessowe, rozcięte dość
szerokimi niezb}t glębokimi dolinami płaskodennymi'

Polożenie adminislracyjne t gmina) - Roźw ienica

Parafia (z jakimi sołectwami) _ Rozbórz okągły (+ Rzęplin, RozbórzDłttgi)

Powierzcbnia 322 ha.

Przysiółki _ nie ma'

Komunikacja

Przez wieś Czudowice przebiega droga powiatowa nr 33l52: Rączyna-Roźwienica.

Przebiega też droga gminna nr 3332006: Rożniatów - Hawłowice.

Najbliższa stacja kolęjowajęst w Jarosławiu' a lotnisko w Rzeszowie.

Komunikacja zbiorowa:
Autobus _ PKs, l linia prywatną rano i po pofudniu częściej, duże dziury między 9:30 do
14:00 nie ma powrotu

NajbliŻs/y urzad pocŻow) Jesl lĄ P.uchnik_u'

Ludnośó

Liczba ludności _ 239'

Liczba ludności jęst stabilna - migracjajest ok' zera, a pź}tost natwalny raczęj ujęnrny'

Ludność raczej się starzeje'

Podział ludności ze względu na wiek prodŃcyjny
Wiek przedprodukcyj ny- 45



- produkcyjny 155
_ poprodŃcyjny _ 39

Liczba kobiet i mężczyzn- prawie pół na pół.( 120:1 19)

Historia

Czudowice -jakiś wie|moża tak powiedział: cudo widzę, inne: że pole było czudze.

Wzmianki - XV-XVI.

Byłjakiś bunkier niemiecki w czasie wojny. Sąjakiś lochy (Na Szałasie).

Dzieduszycki miał posiadłości. Wolski był we dworze.

_ Lęgendy _ o kościele' co się zapadl.

Dziedzictwo kulturowe

Najwazniej sze obiekty zabytkowe:

. Kapliczka za uzdrowięnię syna, któIego kopnął koń

. szkoła z początku byłego wieku.

Ną telenie miejscowości znajdują się dwa stanowiska archeologiczne' Badania
archeologiczne pŹęprowadzone w roku 1982 i w roku 2003 pozwoliły stwierdŻić, że
stanowiska te zawierają ślady osadnictwa z okesu neolitu, epoki brązu olźtz osady z okesu
wpł1.wów rz1rrrskich i wczesnego średniowiecza.

Tradycje - Doż}Dki' szczególnie slynne w latach 50-tych oraŻ DŻień strazaka.

Produkty IokaIne ż}rlnościotĄę - nie ma.

Plodukty ]okalne nież)avnościowe (rzemiosło, artyści) - Pani Zofia Iobi bukiety z kwiatów

Klimat

Klimat wsi według podziału W. Sokołowicza należy do pasa klimatów ksztahowanych pod
$pb'węm gór i wyŹyn' cechami charalterystycznymi tego pasa klimatycznęgo są dość
wysokie dobowe amplitudy t€mperatury powietrza szczególnię na stokach o ekspozycji
osłonęcunionej i niskie amplitudy na zboczach i stokach zacieńonych. opady są tu dość
vysokie gdyż suma rocznych opadów sięga 780 mm. Długość poszczególnych pór roku
przedstawia się następująco:
czas trwania zimy dochodzi do 90 dni z zaleganiem pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas
trwania lata wynosi 99 dni.
Liczba pogodnych dni wynosi przeciętnie 63 dni zaś pochmumych do ll5 dni. Warunki
klimatu lokalnego uzalężnionę są do rzeźby terenu' nachyleń zbocza i stoków oraz ich



ekspozycji. Najkoźystniejsze są teręny o ekspozycji sE, s i sw a
o dułch nachyleniach i ekspozycji północnej lub zblizonej do północy'

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu:

najniekorzystniejsze

Użńki rolne, w tym: 292,54 ht
238,90 he

- Sad

Ląki 17,45 h.

- Pastwiska 34,',t2 he

asy i grunty leśne r,4'1 he

Pozostałe grunty i nieuż}'tki 29,43 he

Pokrywa glebowa omawianego tefenu jest pod względem t}pologii śIednio aóżrricowana,
przy czym zauważa się znaczną pŹewagę dwóch typów gleb, a mianowicie czamoziemów
i gleb brunatnych właściwych'
Loka.lnię występują gleby brunatne w}augowane, a w dolinach mady tzeczne. Ze względJl na
skład mechaniczny skały macieżystej w).tworzyły się tu gleby dobre i bardzo dobre
odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno - chemicznymi, tj . właściwą wilgotnością
zwięzłością gnrzełkowatością odpowiednią ciepłotą i przewiew[ością
Ponadto posiadają odpowiednio wyksaałcony poziom prócbniczy.
W związku z tym występujątu w znacznej mierŻe glęby klasy II oraz III A i III B, a także I.
zraczną ęzęść zaimuią czamoziemy. odntaczaią się bardzo dobrymi właściwościami
fi zycmo-chemicznymi i DaIeżą do najjry źniej szych gleb.

Wody:
- Jeziora _ nię ma
- Rzeki - Jodłówka
- stawy _ 5 stawów po ok. 2 - 3 ary
- Żródełka

wieś należy do terenów ubogich w wody gluntowe. w obniżeniach dolinnych 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,ó m od p.t.

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

Na telenie wsi \łystępują osady trzeciorzędowe. osady trŻęciorŻędowe występują w oblębie
kotliny sandomierskięj, będącęj częścią składowej jednostki geologicznej nazwanej
zapadliskiem Podkarpackim' osady te to osady mórz głębokich nazwane iłami
Rakowieckimi' PowyŹej utworó\ł starszęgo podłoża występują osady czwańorzędowę
zbudowane z (plejstoceńskich i holoceńskich) osadów rzecznych, eliptycznych,
wodno|ądowych i zboczowych.



ochrona pŻyrody i stan środowiska

Nie ma żadnych lorm ochron1 przyrod1'

Powietrzę wę wsi jest czyste' Niewielkie ilośct zarieczyszczeń znajdują się ptzy szlakach
komunikacyjnych. Na terenie' wsi brak jest zakładów przemysłowych emitujących
zanieczyszczelia do powiętrza. Zlódłem niekorzystnego \łpł}'wu na powiętrzę atrnosfelyczne
są też systemy grzewcze w bud}nkach mieszkalnych. W początkowych latach
dziewięćdziesiątych tńczna część budynków została w)?osźona w kodownie opalane
gazem. Jednak pod koniec tych lat ze względu na znaczny waost cen gazu ziemnego
większość mieszkańców powłóciła do tradycyjnego opalania budynków węglem kamiennym
i drewnem co prz)czynia się do wzrosfu zanieczyszczenia powierrza'

Podmioty gospodarcze, zatrudnienie i bezrobocie

Ilość podmiotów gospodarczych - 3 co daje 12na 1000 mieszańców.

Najwieksze zakłady pracy dwa sklep5.

Liczba bezrobotnych - 16, w tym 9 kobiet
Jest bezrobocie ukry4e, dużo osób wyjechało' Trudno nająć się do pracy.
Bezrobotni to glórłnie mlodzi po szkole.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

w całej wsi jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

woda dostalczana jęst zbiorcą siecią wodociągową zaopatlywaną z ujęć podziemnych
w miejscowości Wola RoŹwięnicka.
Ludność koŹystająca z sieci wodociągowej - l00o/o.

Sieć kanalizacyjna jest w dobr}m stanie technicznym. Ścieki odprowadzane sądo biologiczno
- mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka. Eksploatacją sieci
zajmuje się Urząd Gminy Roźwienica. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej - prawie
t00%.

Szacunek ludności korzystającej z sieci gazowej _ l00%.

Dwie fiImy \ł}''\łożą odpady na składowisko poza gminę. Segregacja odpadów odb}łva się
w gospodarstwach (u podstaw).
Niewiele jest dzikich wysypisk, taczej w rowach' na Szałasie.

Na telenie wsi nię ma linii elektroenergetycznych o dużych napięciach. Znajdują się jedynie
lokalne sięci średniego napięcia - 15 kv zasilające lokalne stacje tansformatolowę. Przy
pomocy tych stacji napięcie transformowane jest na niskie napięcie 230 V i 380 V, a więc
takię na którym placuje większość odbiorców energii elektrycznej.



Na terenie wsi nie ma sieci cieplowniczych' Budynki ogźewane są przez instalacje zasilane
z lokalnych żódeł ciepła'

Lokalna produkcja energii - nie ma

Wszyscy nie mają sieci telefonicznej przewodowej, ale kto chce to ma'

Jest zasięg telefonii bez przewodowej' Dostęp do Intemetujest problemem.

cmentarŻa nie ma _ najblizsze są w Pruchniku i Rozborzu okągłym'

Rolnictwo

llość gospoda$tw rolnych, w tym powyżęj 1 ha 60'

- Średnia wielkość gospodarstwa - 4 ha.

Struktura gospodarstw rolnychl

powyŹej 1 do mniej niż 2 ha 22
od 2 do mniej niż 5 ha 1'6

od 5 do mniej niż 10 ha 5
od l0 do mniej niŹ 15 ha 0

od 15 do mnięj niż 20 ha 0
od 20 do mniej niż 50 ha 1

Głównie prodŃcja roślirura. Główne zasiewy: zboża rzepak' pszenica, jęczmień, ż)'to'

Hodowlajest słaba.

Gospodarstwa rolnę produkują głównie na potrzeby własne i głównie na rynek'

żódła utżymania gospodalstwa domowego, to głównie emerytury i renty'

Nie ma zakładów przetwórstwa lo]no-spoż)avczego'

Turystyka

Nie ma zaplecze noclegowego.

w Hawłowicach, 1 km od cęntrum wsi, jest doble gospodarstwo agloturystycznę i stadnina
koni. Od sierpnia 2009 roku dobra droga dojazdowa do stadniny.

Nie ma szlaków turystycznych, alę sąw pobliżu'



Edukacja i opieka zdrowotna

Nie ma przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

Na tęrenie wsi nie ma działającej szkoły podstawo\rr'ej (jest budynęk). Dzięci ze wsi
uczęszcŻają do RoŹwienicy wszystkie klasy i do Cząstkowic _ szkoła lilialna (klasy 1-3)

Gimnazjum jest w Roźwienicy.

ośrodek Zdrowia w jest Roźwienicy, a PunL1 Felczerski w Węgierce. ośrodęk oraz Punkt
Felczerski zapewniają podstawową opiekę zdlowotną mieszkańcom gminy' Przychodnie
spęcjalistyczne znajdują się w Jarosławiu. W nagłych przypadkach mieszkarlcy gminy
obsługiwani sąprzez pogotowię ratunkowę w Jarosławiu.

Apteka jest w Roź\łięnicy.

Kultura i spoń, bezpieczeństwo publiczne, pomoc i aktywnośó społeczna

Nie ma ośrodka (domu) kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna zlokalizowana jęst w Roń;lr'ienicy'

Nię ma klubów spoltowych.

w lemiziejest świetlica wiejska o pow.: 200 m2.

Nie ma posterunku policji.

Jęst ochotnicza Strż Pożafia z35 stażakami.

Zagrożenie powodziowe istnieje 4 razy do roku.

llość zasiłków wypłacane przez GoPS w Roźwienicy:
- zasiłki rodzinne - 22
- zasiłki celowe 3

- zasiłki stale _ 1

Z otgalizacji pozarządowych jest ochotnicza stlaż Pożama. Jęst zarejestrowane
stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich gminne' Przy kościelejest Rada Parafialna.



Analiza SWOT

MoĆne stronv slabe Śtronv

2.

1. Pełna infrastruktua telefon, gaz,
wodociąg, kanalizacj a, ęlektryfikacj a'
Przeprowadzony proces scaleniowy.

1' Budynek WDK wymagający
remontu

2. Nię ma chodników'
3. Brak ofelty spędzania wolnego czasu

dla młodzieży.
4. Budynek byłej szkoĘ podstawowej

w złym stanię tęchniczn}m
szczególnie dach

5. NiedostatecŻny dostęp do lntemętu.

Śzanse Zagrożenie

1. Utworzęnię przez Pana Babisia
ośrodka a$otuystyki i iazdy konnej
w Hawłowicach.

2. Plany rozwoju tlas rowerowych na
tęręnię LGD 

',Z 
tradycją

w nowoczesność''.
3' Rosnące zainteresowanie zdrową

ż}.\mością
4' Rosnące zainteresowanię turystyką

wiejską
5' Rosnącęzainteresowanietelenami

wiejskimi jako miejscem zamieszkania
ze stony mięszkańców miast.

l. Brak planu zagospodarowania
przęstrzęrrnego w gminie.

2. Alkoholizm,narkomania.
3. Niestabilny rząd'
4. Emigracja młodzieży

i wykwalifikowanych kadr (niskie
płace w Polsce).

l0



Wizja (rok 2017)

Wieś \ł dalszym ciągu lolnicza. Rolnictwo i praca najemna w okolicznych miejscowościach
(naidalei w Jarosławiu) iest głównym zródłem dochodu w gospodarstwach rolnych.
więś tętni życiem' Mieszkańcy więcej współpraĄąze sobą
Aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich'
Jest zaplecze spońowe (boisko)' Są ścieżki rowerowe i konne.
są punkty gastonomiczne i jakaś baza turystycŻna.
Jęst lepszy dostęp do Intęmetu i komputęrów dla młodziezy.
Świetlica wiejskajęst dobrze wyposażona w sprzęt AGD
Jest lepsze połączęnie komunikacyjne z gminą i z Pruchnikiem' Wzdłuż dlogi jest chodnik.

Gele

1. Atrakcyjna ofefia spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wsi.

2' Chodniki i Intemet w całej wsi.

3' Większe dochody dla rolników z aglofurystyki m.in. poprzez współpracę ze stadniną
koni w Hawłowicach.

l1
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie

Zgodnie z projęktęm Rozporządzenia Ministra Rotdctwa i Rozwoju Wsi

''w sprawie szczęgółowych warunków i trybu pzyznawania pomocy finansowej
w ramach działania lOdnowa i rozwój wsi' objętego Proglamem Rozwoju obszarów
wiejskich na lata Ż0o7 - 2013'', Plan odnowy Mięjscowości powinien być przyjęty
pŹez Radę sołecką i Radę Gminy'

Nalęży umożliwić mieszkańcom sołectwa zapoznanie się z ńniejsrym dokumentem.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby powielenie go w ilości gospodalstw domowych
znajdujących się w sołectwie i dostalczenie go do kźdego gospodarstwa.
Rozwiązaniem minimum powinna być możliwość zapoznalia się z dokumentęm
u sohysa, w bibliotece lub w szkole.

Proponuje się, aby co najmniej raz w rckq Rada Sołecka na swoim posiedzeniu
analizowała stan ręalizacji strategii i welyfikowała jego tręść, szczególrrie w części
,,Plart zadań'' w zależności od stanu realizacji poszczególnych zadń. Proponuje się, aby
osobą odpowiedzialną za bieżące nadzorowanie realizacji był sołtys. Tyrrr sam1m byłby
on odpowiedzialny także za przygotowanię spotkania Rady Sołeckiej w celu analizy
stanu realizacji Planu.

Realizacja strategii rłymaga realizacji, wskazanych w Planię, zadań, w tym
pEygotowania projęktów do działarria ,'odnowa i rozwój wsi'' zgodnie ze
szczegółowymi wytycznymi (wzorem wnioŚku) tęgo proglamu, którę będą się
ukazywać. Plan stanowić będzie konieczny' ale tylko załącznik do stosownego wniosku.
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