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Rady Gminy Roźwienica

z dńa 14 października 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Roźwienicka
łalata 20t0 - Ż0|7

Na podstawie ań. l8 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządże gmbnym
@z.U. z2001roku Nr l42, poz.l591' zpóźn zll'')

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

s 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Wola Roźwienicka na
Iata 2010 _ Ż0I7 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

$ 2 Traci moc uchwała Rady Gminy w Roźwienicy Nr 320.Ą(XXW2010
z dnia 30 czerwca Ż0l0 r. w sprawie zatwierdzsnia Planu odnowy
Miejscowości Wola Roźwienicka na lata2010 - 2017

$ 2 .Uchwała wchodzi w ź'ycie z dniem podjęcia.



załącalik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Roźwienica
NI33E/x)onłIV20l0

z dnia' 14 raździemka2olo t,

PLAN ODNOWY
MIEJsCowoŚcI

WOLA ROZWIENICKA
(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2O1O .2017

Wola Roźwienicka' czerwiec 2010 r.
Aktualizacja październik 2010 r.



Zakres opracowania

Plan odnowy Miejscowości Wola Rońłienicka w grninie Rozwienica powstał w wyniku
spotkań mieszkaliców miejscowości na k1órych w}placowano zapisy tego dokumenfu.
Zgodr,le z kozporządzęnięm Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 litego 2008 r. w
sprawie szczegółowych warwków i trybu pomocy finansowej w ramach działania ,,odnowa i
rozwój wsi ,' objętego Progmmem Rozwoju obszarów Wiejskich na Iata 2007-2013' PIan
odnowy Miejscowości Ę<lzie w}magan}m dokumęntem zaŁączutym do wniosku o
finarrsowanie z działania,,odnowa i rozrvój wsi''.

W pździemiku i listopadzie 2009 odbyĘ się spotkania wanztatowe z mieszkaricami
miejśowości, na których wypTacowano większość zapisów Planu odnowy Miejscowości
wola Roźwięnicka. Na następnej stonie podano listę uczestników spotkań' ostateczne zapisy
Planu skonsultowano z wójtem Gmńy Rońłienica i pracownikami Urzędu Gminy
Rońvienica.
Opracowanie zawiera:

a) diagnozę sfuacji miejscowości,
b) wizję miejscowości w roku 20l7
c) analżę SwoT 'nocne i słabe strony'' miejscowości Wola Roźwienicka oraz,,szanse''

i ',zagrożenla'' .d) cęlę,
e) opis i charakterystyka obszarów o szczególrr1.rn znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb

mieszkartców, sprzyjających nawiąz1waniu kontaktów społecznych.
f; zadania dla realizacji poszczególnych celów, zawieĄące nazvłę zaóalia, pŻeŻnAczenie

termin (okres) reaLlzacjl, szacowane kosztv zadania
i źódło finansowania,

g) uwagi końcowe w zakesie wdrcżenia, monitorowarria i ewaluacji Planu.

Wśród zadari wskazano na te, które mogĘby być finansowane z Programu Odnowy
i Rozwoju wsi w opalciu o dw projekt rozporządzęnia Ministm Rolnictwa i Rozrłoju Wsi.



Uczestnicy warsztatów

Świerk Michalina _ przewodnicząca Koła Gospodń wiejskich

Pot}Tała Magdalena _ Członkini Koła GospoĄń Wiejskich

Pr4lpłata Danuta - cżoDkini Koła GoĘodń wiejskich

Dryniak Hemyk _ Sołtys Wsi wola Rońłienicka

Kurpiel władysław _ Pręzęs osP wola RoŹwienicka

Dryniak Gźegorz _ Cźonek oSP Wola Roźwienicka

Mild]n1czr;kznfia _ czronkini Koła Gospodń wiejskich

Łuc lwona - Radna Gminy Roźvdenica



Diagnoza sytuacji

Położenie geografi czne i administracyjne' podział terytorialny

Położenię gęografica!ę - więś położona jęst w na pofudniowych kańcach Kotliny
Sandomierskiej, 3 km od drogi Jaroslaw_Pruchnik (w przyszłości droga bieszczadzka).

odleglości od miast - l3 km od Jarosławia.

Rzeźbę ter€nu ksztaftują rozlegle' lagodnie pochylone łysocryzny lessowe, rozcięte dość
szerokimi niezbl glębokimi dolin.mi plaskodenn].mi.

Położenie administacine (pina) - RoŹvienica (siedźba Urzędu Gminy).

Paxafia - Pełnatycze: w skład \łchodŻą Pęłnatycze, Wola Roźwienicka i Cząstkowice.

Porłieżchńa _ 867.4'1 hd.
!

Komunikacja

PrzęŻ miejscowość przebiega drcga powiatowa droga Nr. 1620 R relacji Pehntycze wola
Rońvienicka.

Najbliższa stacja kolejowajęst w Jarosławiu, a lotnisko w Rzeszowie.

Komunikacja zbiorowa - PKS .

Ludność

Liczba ludności _ 564 mieszkariców
więś wola Rońvienicka _ zajmuje szóste miejsce w gninie pod względern ilości
mieszkańcóą

Liczba ludności raczgj wzxastą ze rłzględu na budowę i osiedlanie się ludzi z miasta, stąd
migracjajest słaba, ale prawdopodobnie dodatnia. Prz}Tost naturalnyjest dodatni.

Podział ludności ze względu na wiek prodŃcyjny:
- przedprodukcyjny - 138
- produkcyjny - 358
- poprodukcyjny - 68

Kobiet jest 282' a męż ctyzl - 282 osób.



Historia

więś wola Rońłieńcka powstała w drugiej połowie XV ńeL_u. Została założona na no\ł}m
kotzetill ptzez osadników z RoŹwienicy' uciekinierów ptzybyłych ze wschodu. osadnicy
otzymali od ówczesn€go obszamika grunt bagnisty i lesisf pełen podmokĘch łąk i oa mocy
przywileju lokacyjnego korzystali z 1at woliizty tj' zwolnienia od danin i robociŻn na
okeśloną ilośó lat. Stąd pochodzi nazwa Wola.

W czasach Polski rozbiorowej w rozdrobnionych gospoda$twach wolnych przed i po rolrr
1848 panowała tu skrajna nędza. Mieszkańcy pracowali we dworze w Pełnatyczach i
cząstkowicach rafując się w ten sposób od głodu, szczególnie na przedlówku. Wielu
emigrowało do Ameryki i Francji, wielu szukało cbleba w Nięmczęch, wyjeżdżając na prace
sezono'we. Powszecbny był analfabeĘzm , zwłaszcza że szkoła była w Pełnatyczach, a nie
było przymusu szkolnego.

I

W czasie oL_upacji nieliczni gospodarze należeli do Batalionów CbłopskicĘ a wieś zapłaciła
za to krwią ńe\Minnych ludzi. W roku 1943 według relacji miejscowęj ludności sołtysem był
t-Ikainiec Władysław Mielniczek, L1óry bardzo źle obchodził się z tutejszymi mieszkńcami.
Za to został w lecie 1943 rcl'_u zastrŻelony przęz człoŃa Batalionów Cbłopskich. Pociągnęło
to za sobą pacńkację wsi. o świtaniu, kiedy wszyscyjeszcze spali Niemcy otoczyli wieś, a
gupy g€stapowców wpadły do domów i chw}'tały przerazonych mężczyzn . Następnie zostali
oni odprowadzeni do szkoĘ gdzie odbyło się śledŹwo w sprawie zarnordowanęgo. NieludŻko
bici i katowani Polacy zostali podzieleni na trzy grupy. Jednych odesłano do domu' dwóch do
obozu, a szęściu rozstrzęlano z karabńu maszynowęgo za ogrcdzeniem szkolnym. Zginęli
wtedy Józef Deptuch' Józef Gąsią, Jarr Kucharski, Jan Mich, Władysław Kurpiel i Antoni
Sobień. Było to 13 lipca 1943 rcL_u. Ciała męczenników spoczęły w miejscu staceń i
pozostały tu aż do czasu ekshumacji i ekspońacji zwłoĘ które miĄ miejsce po wojnie.
odąd spoczywają we wspólnym grobie na cmentaŹu wó'wczas panfia]n}'rn w
Rudołorłicach. Pomnik wystawił własnym kosztem brat Antoniego Sobienia, przebywający
stale we Francji. obóz plzężyli: Antoni Kupiel i Madysław Kucharski' Miejsce straceń ofiar
faszyzmu uświęcone kwią jest pzedmiotęm czci' stoi tu lazyż pamią1kowy otoczony
ogódUem kwiatowym.

Klimol

Klimat wsi wedfug podziałrr W. Sokołowicza nalężT do pasa klimatów ksztahowanych
pod wpĘwem gór i wyźryn. Cęcharni chalakterystycznymi tego pasa ldimatycznego są dość
wysokie dobowe amplitudy temperatury powietrza szczegó]nie na stokach o ękspoŻycji
osłonecznionej i niskię amplitudy rLa zboczach i stokach zacienionych. opady są tu dość
wysokie gdyż suma locznych opadów sięga 780 mm. Dfugośó poszczęgólnych póI loku
przedstawia się następująco:

czas twania zimy dochodzi do 90 dni z zaleganiem pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas
trwania lata wynosi 99 dni.
Liczba pogodnych dni wynosi pŻeciętlię 63 dni zaś pochmumych do ll5 <lni. Warunki
ł]imafu lokalnęgo uzależnione są do rzeźby terenu, nachyleń zbocza i stoków olaz ich



ekspozycji. Najkorzystniejsze są teleny o ękspozycji sE, S i SW a najniekorzysforiejsze o
dużych nachyleniach i ekspozycji póhocnej lub zblizonej do póhrocy.

Dziedzictwo kulturowe

Tmdycję - andrzejki - bramy ściągają zawody strazackie, fest}ny rodzinne, święceńe pól na
Wielkarroc przez rolników, na ostatnim polu zostawia palmę. Weselne szlabany, szczodraki
czyli kolędowanie młodych chłopców w wigilijny ranek. W okesie Świąt Bozego
Narodzenia przynoszonę jęst śWiatęłko bętlejemskie.

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarcwanie terenu:

Użf4ki lolne' w tym: 86'1.4'7
ha

- elunw ome 355.71ha
_ łąki

ha
201.1.6

_ paświska 49.84ha
- sady 5.98 ha
- lasv i zalesienia l9l.78ha

)zostałe grunry i nieuż}'tki
63.01 ha

Na terenie wsi występują osady trzeciorzędowe. osady b:Żęciofzędowę występują w obrębie
kodńy sandomierskiej, bęĄcej częścią składowej jednos&i geologicznej nazwanej
zapadliskiem Podkarpackim. osady te to osady mórz głębokich nazwane iłami
Rakowieckimi' Powyżej utworów starszęgo podłoża wystętr'ują osady czwartorzędo\łę
zbudo'wanę z (plejstoceńskich i holoceńskicĘ osadów ŻecŻnycĘ eliptycznych,
wodnolądowych i zboczowych.

PoĘ.wa glebowa oma\'ianego terenu jest pod względem t}pologii śrędnio zróżńcowana,
przy ęąm zauważa się maczra plzewagę dwóch t}pów gleb, a mianowicie czamoziemów
i gleb bnrnatnych wlaściwych'
Lokalnie wystpują glęby brunatne w}.rugowanę, a w dolinach mady rzeczle- Ze wzg|ędtoa
skład mecharLiczny skĄ macierzysĘ w}'tworzyły się fu glęby dobrę i bardzo dobre
odzraczające się bardzo dobrytri cechami fizyczno-chemicn}ani, tj. właściwą wilgotnością
zwięzłością gruzełkowatością odpowiedniąciepłoąi przewiewnością.
Ponadto posiadająodpowiednio wykształcony poziom próchniczy.
w zwią'zku z tym występują tu w aacŻnęj mierze gleby klasy II oraz I]I A i III B, a takze I.

Znaczlą część zajmują czamoziemy. odznaczają się bardŻo dobr}mi właściwościami
fizyczlo-chemiczrr1łni i należą do najżryźniejszych gleb.

Wody:
- jeziora nie ma



- rzeka Mleczka
- stawy _ są

Wola Rońłienicka należy do tęręnów ubogich w wody grun1owe' w obniżeniach doliDnych
woda \łyĘpuje w piaskach drobnych i Żwirach na głębokości 8 _ l0 m p.t. zwierciadło
wody występuje pod napięciem hydrcstatycznym a poziom zwierciadła stabilizuje się na
głębokości 3,2 - 3,6 m od p't..
W okesach mokrych spodziewane jest podniesienie poziomu wody o 1,0 m.

Stan środowiska i ochrona przyrody

Nie ma zadnych form ochrony przyrody.

Powietrze we rMsi jest czyste. Na tęręńę wsi brak jest zakładów pzęmysłowych emitujących
zarieczyszczenia do powiehza. Zlódłem ńekorzystnego wpł1wu na powietrze
atmosferyczire są systemy gnewcze w budynkach mieszkalnych. W początkowych latach
dziewięćdziesiątych zraczna część bud1nków została w}posżona w kotłownie opalane
gazem. Jednak pod koniec tych lat zę względu na znaczny wzost cen gazu ziemnego
większość mieszkńców powróciła do tradycyjnego opalania bud}'nków węglem kamienn1łn
i drewnem co przyczynia się do wŻrostu zanięczysŻczęnia powiętza.

Podmioty gospodarcz€ oraz zatrudni€ni€ i b€Zrobocie

We wsi aajduję sie :

zakład remontowo _ budowlany ,,Żelbet"
z?k]ad odzieżow ,,Dębicki i Spółka"
Jęst 2 sklepy.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

W całej wsi jest sieć wodociągową kanalizacyjna i gazowa.

Woda dostarczana jest zbiorczą siecią wodociągową zaopaĘ'waną z ujęć podziemnych
w miejscowości Wola RoŹwienicka. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej _ l00%.

Sieć karralizaclna jest w dobrym stanie tecbniczn}m. Ścieki odprowadzane są do
biologic^ o-mechanicznej ocqszczdń ścieków w miejscowości Wola Rońvienicka.
Eksploatacją sieci zajmuje się Urząd Gminy RoŹvienica. Ludność korzystająca z sieci
kanalizaclnej - prawie 100%.

Szacunek ludności korzystającej z sieci gazowej 100%.

zeu\ętlzrla firma w1'woź odpady na składowisko poza gninę. odpady w)'woż się 1 x
w miesiącu, 1 x \ł roku w1'wóz wielkogabarytowych. Segregacja odpadów odbywa się
w gospodarstwach (u podstaw).

Na terenie wsi nię fira lińi elektroenergetycznych o duźrych napięciach' Znajdują się jed1nie

lokahe sieci śIedniego napięcia - 15 kV zasilające loka]ne stacje tnnsformatorowe. Przy
pomocy tych stacji napięcie transformowane jest na niskie rrapięcie 230 V i 380 V 

' 
a więc

takie na którym Facuje większość odbiorców energii eleLtrycznej'



Na telenie \łsi nie ma sieci ciepłowniczych. Budytki ogrzewane są przez imtalacje zasilane
z lokalnych żódeł ciepła.

Dos1ęp do telefonii przewodowej i bez przewodowej oraz Intemetu: są 2 sieci radiowe, oraz

możliwość korzystania z neostady.

Rolnictwo
strulituIa gospodarshł roln) ch:

powyżęj 1 do rnnięj niż 2 ha '74

od2 do mniej niz 5 ha 64
od 5 do mniej niż 7 ha 10
od 7 do mniej niż 10 ha 5
od 10do mniej niż 15 ha 0
Powlzej 15 5

Do więkzych gospodarstw indywidualnych działających na teleni€ wsi naleą

> Gospodartwo rclne Pana Wddemara Fudali zam. Wola Roźwienicka o pow. ok.
40hą

} Gospodarstwo rolne Pana Edwarda Dryniaka zam. Wola Rońrięnicka o pow' ok. 25
ha

} Gospodaritwo roJrre Pana Mariarra Pęlca zam. wola Roźvńenicka o pow.ok. 25 ha

Główne zasievły - rzepak' zboźa-
Hodowla Trzody cblewnej
Przy istniejących warunkach produkcji rolńcy w grninie osĘają relatywnie wysokie plony.
PIoLy zbóż przekaczają 35 q/ha. Świadczy to o wysokim poziomie kulhry rolnej.

Głównyrrr żódłem utrzymania mieszkańców j ęst praca w gospodarstwie Tohym oraz różnego

rypu świadczenia socjalnę jak ręnty, emer}tury czy zasiłki dla bezobotnych.

Nie ma zakładów przetwóNtwa lo1no-spoż}nvczego.

TurysĘka

Nie ma zaplecza noclegowego' Nie ma gospodarstrł agrorurysryczn1ch.

Nie ma szlaków turystyczrycĄ ani ścieżek dydaktycŻnych.



Edukacja i opieka zdrowotna

Jest Szkoła filialną łącanie ok. 36 uczrfów.

W Woli Rońńenickiej nie ma ośrodka Zdrowia, majduje się 3 km od Woli Roźwienicki€j
w Roźwienicy. ośrodek zapewniają podstawową opiekę zdrowotrĘ wszystkim mieszkńcom
piny. W ośrodku przyj'mują lekarze: intemisą pędiatra, d€ntysta, ginekolog. Przychodnie

specjalistyczne znajdują się w Jarosławiu. w nagłych plz'?adkach mieszkańcy grniny

obsługiwani sąprzez pogotowie ratunkowe w Pruchniku.

Wiejski Dom Kultury wybudowany 20 lat temu w dobie Ęzysu wymaga rcmontu i
odnowienia. Jest tęż Remiza StrżacĘ ale budynek wymaga gruntown€go rcmontu.

Kulture i spoń, bezpi€cz€ństwo, pomoc i akĘvność społeczna

W miejscowości znajduję jednostka ochotniczęj stm]ł Pożamej.
Nię'ma zagrożenia powodziowego i innych przewiĄ.walnych zagrożen.

opieka społeczrra mieści się w sąsiedniej rrriejscowości w UG Rońłienica.
W Woli RoŹńenickiej fulkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich oraz Forum Młodych
Ludowów



Analiza SWOT

Mocne Śłronv slrbe Ślronv
Pełny dostęp do sieci infiastnrktury
ośrodek przedszkolny oraz filia
szkoĘ podstawowej
Boisko spońowe oraz place zabaw
Gru[ty w miej scowości po
ptz eprowadzonym postępowaniu
scalęniow}.rn.
Utwardzone drogi dojazdowe w
polach
Odnowiona droga asfaltowa przez
wieś
Zalesiono nieuz}tki ro]rre w ilości 6
ha
Zapał mieszkńców do prac
społęczlych

9. Pręzie działające Koło Gospodyi
Wiejskich oraz OSP

l0. salka kulfuralno --oświatowa
skomputeryzowana w budpku
WDK

l 1. odnowione 3 zabytkowę flgurki
kultu salcalnego

12. Przlrost naturalny dodatni

t.
2.

3.

5.

'1.

8.

Zły stan obiektu wDK
Brak pomieszczeń dla Koła
Gospodyń Wiejskich oraz dla
ntodzieiry
Brak paxkingu przed budlrkiem
WDK
Brak chodnika przy drodze
powiatowej
Brak ogrodzenia WDK

l.
2.

4.

5.

3.

Szanse Zzpłożelie

1. Plan tlas lowelo\łych' (wykonana
dokumentacj a)

2' Rosnące zaintąęsowanię turystyką
wiejską

3. Realizowany przez gminę Program
Intęgracji społeczrej,
Udział gniny w progamie 

'' Lęader+''

l. Brak planu zagospodarcwania
przestrŻennego w gninie.

2. Alkoholizn, narkomania.
3' Niestabilny rząd'
4. Emigacja młodŻieży

i wykwalifikowanych kadr (niskie
płace w Polsce).

l0



Wizia (rok 2017)

Przebudowarry i fuŃcjonahy Wiejski Dom Kultury, dobrzę w}pos,użony w sprzęt AGD i
nacz5mia j ako baza do organzacji lnprez.
odrcmontowana Remiza stra:Żacka chlubą osP
Bogata i różnolodna oferta spędzania wolnego czasu dla dżeci i mtodziezy w Świetlicy
Wiejskiej.
Aktywnie działa Koło Gospodń wiejsLich.
Boisko z zaplęczęm ptryciąga fijłodzież
Mieszkańcy bezpieczrrie poruszają się chodnikami wzdfuz dróg.

Cele

l' Utworzenie atrakcyjnej baąy lokalowej dla działalności kulturalnej oraz
ofeĄ, zagospodaruwania czasu wolnego dla mieszkańców WoIi
Roźwienickiej

2. Rozbudowa Remiq Strażackiej, zagospodarowanie placu wokół
budynku, urzqlzenie placu zabaw dla dzieci

3. Budowa boiska sporlowego, z gospodarowanie lerenu woktjł stawu

opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu d|a
zaspokojenia potrz€b mieszkańców, sprryjających nawiąąrvaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich polożenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrz€nne.

W miejscowość Wola Roźwienicka obszarem szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potzeb mięszkańcówjest telen na któTym znajduje się Wiejski Dom Kultury, w nim skupia
się życie kultwalno-społecznę. Tu spotykają się mieszkńcy na zebraniach wiejskich' tu
organizowane są spotkania i impezy kulturahe.
Mieszkancy ustalili kolejność realizacji zadań(jak poniżej w harmonograrnie), za
pdor''tetowę przyjęli :

1) Remont wiejskiego Domu Kultwy' w szczególności docieplenia, wykonanie elewacji

zęwnętr^Ej i oraz odbojówek wokół obiektu częściowa'wyrriźna okien oraz drzrvi,
glwrtowny rcmont wewnątrz obiekfu
2) ogrodzęnie bud}'nL:u WDK oraz wykonanie parkingu

3) Rozbudowa remizy strażackiej, zagospodarowanie placu wokół budynku oraz urządzeńe
placu zabaw dla dzieci
4) Budowa boiska spońowego

l1
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Minisfua Ro]nictwa i Rozwoju Wsi
,,w sprawie szczegółowych warunków i trybu prz1znałania pomocy lrnansowej
w ramach działania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Pro$amem Rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-2013'', Plan odnowy Miejscowości powinielbyć prĄęĘ prz'ez
Zebranie wiejskie i zatwierdzony przez Radę Gminy.

Nalezy umożliwić mieszkańcom soł€ctwa zaponranie się z niniejsz;m dokumentem.
Najlepszym rczwiązaniem byłoby powielenie go w ilości gospodalśw doinowych
znajdujących się w sołectwie i dostarczenie go do każdego gospodarśwa.

2.

l.

Rozwiązaniem minimurn powinna być możiwość zapoznonia się z dokumentem
u soĘsą w bibliotece lub w szkole.

3' Proponuje się, aby co najmniej raz w rokq Rada Sołęcka na swoim posiedzeniu
analŁowała stan rcalizacji strategii i weryfikowała jego treść, szczegóhie w części
,tlarl zadaif' w zależności od stanu realizacji poszczególnych zadaiL Ploponuje się, aby
osobąodpowiedzialnąza bieżącę nadzorowanie realizacji był sołtys. Tym samym byłby
on odpowie&iahy takze za przygotowanie spotkania Rady Sołeckiej w celu analizy
stanu realizacji Planu.

cy Rady Gminy
IENICY

&We,LrbM eC.


