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I. WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle jest podstawowym dokumentem

strategicznym okreslajacym kierunki rozwoju spoleczno - gospodarczego miejscowosci oraz

warunki, które powinny ten rozwój zapewnic. Dokument ten jest niezbedny do ubiegania sie

przez wies Mlodowice Osiedle o srodki z funduszy strukturalnych na realizacje zadan

inwestycyjnych w miejscowosci Mlodowice Osiedle.

Podstawa opracowania Planu Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle byla

dokumentacja (wzór) przeprowadzona przez pracowników Urzedu Gminy przy planie odnowy

wsi Sierakosce oraz konsultacje spoleczne z przedstawicielami najwazniejszych srodowisk

spolecznych i gospodarczych oraz mieszkancami miejscowosci Mlodowice Osiedle.

Podstawe opracowania Planu Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle stanowily w

szczególnosci:

• Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Fredropol,

• Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego,

• Konsultacje i dyskusje spoleczne,

• Dane znajdujace sie w Urzedzie Gminy Fredropol.

II. DIAGNOZA SYTUACJI SPOLECZNO-GOSPODARCZEJ MIEJSCOWOSCI MLODOWICE
OSIEDLE

2.1 Krótka charakterystyka miejscowosci na tle Gminy Fredropol.

Miejscowosc Mlodowice Osiedle polozona jest w Gminie Fredropol, która polozona jest we

wschodniej czesci województwa podkarpackiego, w powiecie przemyskim.

Gmina Fredropol polozona jest na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu, oraz w czesci w granicach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego

znajdujacego sie pomiedzy dolinami rzek San i Wiar, i obszarze specjalnej ochrony ptaków

NATURA 2000 pod nazwa ,,Pogórze Przemyskie".

Te piekne tereny ze wzgledu na górskie wzniesienia (nie przekraczajace 600 m n.p.m.) cechuje

duza zmiennosc klimatyczna. Najwyzszymi wzniesieniami pieknych niewysokich pogórzy z

rusztowym ukladem grzbietów sa Suchy Obycz i Kopystanka. Wielka osobliwoscia przyrodnicza



sa zbiorowiska kserotermiczne przypominajace kwietny step lakowy (Rybotycze). Na terenie

gminy znajduje sie caly szereg obiektów zabytkowych.

Od pólnocy gmina Fredropol sasiaduje z gmina Przemysl, od poludnia z gmina Ustrzyki Dolne,

od wschodu z Ukraina, natomiast od zachodu z gmina Bircza i Krasiczyn.

Zajmuje powierzchnie 15 976 ha i sklada sie z 19 solectw. Centrum uslugowo-administracyjnym

oraz handlowym dla gminy Fredropol jest miasto Przemysl.

Administracyjnie gmina Fredropol nalezy do województwa podkarpackiego oraz powiatu

przemyskiego. Powierzchnia gminy wynosi 15948 ha co stanowi 13,2 % powierzchni powiatu.

W sklad gminy wchodza 24 miejscowosci .

Jedna z nich sa Mlodowice Osiedle. Na dzien 31.12.2012 zamieszkuje ja 231. mieszkanców, co

stanowi 4.1 %. mieszkanców calej Gminy. Powierzchnia Mlodowic Osiedla jest dokladniej

nieznana(brak danych) ale jest najmniejsza wsród wszystkich miejscowosci w Gminie.

2.2 Polozenie geograficzne.

Miejscowosc Mlodowice Osiedle polozona jest we pólnocno-wschodniej czesci Gminy

Fredropol, okolo 10 km od Przemysla. Podstawowa funkcja, jaka pelni miejscowosc jest

funkcja mieszkalna.

2.3 Rys historyczny miejscowosci.

Miejscowosc Mlodowice Osiedle polozona jest nad doplywem potoku Malinówka, potokiem

Glinnik. Jest to stosunkowo mloda miejsowosc, która powstala w wyniku odlaczenia sie od wsi

Kupiatycze w latac 90-tych XX wieku. Od tamtego czasu Mlodowice Osiedle funkcjonuja jako

osobny byt prawny z wlasnym solectwem. Wiekszosc zabudowan wsi powstala w wyniku

inwestycji z poczatku XX wieku jaka bylo zalozenie gospodarstwa rolnego nalezacego do

rodziny Bystrzyckich. Wybudowano wówczas budynek rzadcówki z elemantami

architektonicznymi dworu polskiego wraz z zalozeniem parkowym (aleja lipowo - jesionowa.

maly park swierkowy). Budynek datowany jest na 1905 rok. Powstaly równiez, na terenie

przyleglego folwarku, budynki gospodarcze - ceglany spichlerz, magazyny, stodoly. Dla

pracowników folwarku wybudowano kompleks budynków mieszkalnych tzw. czworaków. Caly

zespól folwarczny, mimo parcelacji wlasnosciowej, do dzis zachowuje pierwotny uklad i



charakter i jest przykladem typowego dla tamtego okresu folwarku. Nalezy dodac ze do

Podkarpackiego Rejestru Zabytków wpisany jest budynek rzadcówki z aleja a dwa jesiony w alei

maja byc wpisane do Rejestru Pomników Przyrody.

Po II Wojnie Swiatowej majatek przeszedl w rece panstwa i zostal przeksztalcony w

Panstwowe Gospodarstwo Rolne. W ramach dzialajnosci PGRu wybudowano kolejne

zabudowania i urzadzenia produkcji rolniczej (silosy, magazyny i suszarnie) a takze nowe

budynki mieszkalne na osiedlu pracowniczym. Budynek rzadcówki przeksztalcowo w

przedszkole. Pod koniec lat aD-tych xx wieku w wyniku zmian ustrojowych i gospodarczych w

Polsce, PGR przestalo istniec a budynek rzadcówki zostal sprzedany prywatnej osobie.

2.4Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe.

Wies Mlodowice Osiedle polozona jest na terenie Przemysko-Oynowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu. W bezposrednim sasiedztwie nie ma obszarów lesnych, które zajmuja

znaczna powierzchnie gminy Fredropol. Rozlegle tereny lesne i mala gestosc zaludnienia

sprawily, ze spotykamy tu ; jelenie, samy i dziki. Wystepuja równiez rysie, zbiki, wilki, losie,

borsuki, lisy, kuny, zajace, gronostaje, wydry i bobry.

W zadrzewieniach sródpolnych gniezdza sie kuropatwy, bazanty, orly, jastrzebie, puchacze i
myszolowy. W miejscowosci znajduje sie gniazdo bociana bialego, wystepuja zajac szarak,

dzieciol maly i zielony i wilga.

2.5Sfera spoleczna.

Ludnosc.

Wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2012 r. gmine Fredropol zamieszkiwalo 5 623

mieszkanców. Mlodowice Osiedle zamieszkuje 231 osób, co stanowi 4,1 % mieszkanców calej

Gminy.

Liczbe mieszkanców Mlodowic Osiedla oraz pozostalych miejscowosci Gminy Fredropol

przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1. Liczba mieszkanców dla poszczególnych miejscowosci gminy /Stan na dzien 31.12.2012 r./

Lp.
Miejscowosc

Liczba

mieszkanców1

Aksmanice 292

2

Oarowice 229



3 Fredropol 167

4

Kormanice 550

5

Gruszowa 72

6

Huwniki 636

7

Kalwaria Paclawska 80

8

Paclaw 61

9

Klokowice 207

10

Kniazyce 421

11

Koniusza 24

12

Koniuszki 74

13

Kopysno 1

14

Kupiatycze 335

15

Leszczyny 46

16

Makowa 313

17

Mlodowice 376

18

Mlodowice Osiedle 231

19

Nowe Sady 313

20

Nowosiólki Dydynskie 157

21

Posada Rybotycka 56

22

Rybotycze 379

23

Sierakosce 831

24

Sólca 72

Razem

5623

Rynek pracy i bezrobocie

Rynkiem pracy dla mieszkanców Gminy Fredropol jest Fredropol oraz pobliski Przemysl,

którego bliskosc sprawia, ze miejscowosc Mlodowice Osiedle pelni funkcje mieszkalna.

Bezrobocie jest zjawiskiem powszechnym i stanowi glówny problem dla solectwa. Wedlug

danych Powiatowego Urzedu Pracy w Przemyslu na dzien 31.12. 2012 r. w gminie bezrobocie

dotyka ponad 20% mieszkanców. Czesc z nich to mieszkancy Mlodowic Osiedla.We wsi 73

osoby pobieraja zasilki dla bezrobotnych.

Osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy wyjezdzaja za granice na stale lub do prac

okresowych. Czesc osób która wyjechala np. do Niemiec lub Wloch zostala tam na stale.



Osobnym zagadnieniem jest ucieczka mlodych ludzi do duzych miast. Emigracja wiaze sie z

prostym faktem: Mlodowice Osiedle to miejscowosc w której nie ma pracy, a Gmina Fredropol

czy Przemysl takze nekane sa bezrobociem i nie stwarzaja perspektyw dla ludzi którzy chca

godnie zyc. Osoby które pozostaly w Mlodowicach Osiedle i korzystaja z zasilków dla

bezrobotnych czesto popadaja w patologie pijanstwa, poniewaz alkohol stanowi jedyna

dostepna rozrywke i wypelnienie wolnego czasu.

Problem braku zatrudnienia w najmniejszym stopniu dotyczy osób z wyksztalceniem wyzszym,

dlatego bardzo wazne jest, by zwracac szczególna uwage na ksztalcenie dzieci i mlodziezy oraz

doksztalcanie osób doroslych. Dlatego kluczowa i tak na prawde jedyna alternatywa dla

poprawy szans na rynku pracy i wyrwania sie ze spolecznej izolacji jest przeprowadzenie i

wdrozenie programu edukacji dla mieszkanców Mlodowic Osiedla. Jest to tym bardziej palace, iz

panstwowy system edukacyjny nie wyrównuje poziomu wyksztalcenia dla ludnosci z malych

miejscowosci w stosunku do ludnosci duzych miast. Inaczej rzecz ujmujac; mlody czlowiek z

Mlodowic Osiedla konczacy edukacje na poziomie szkoly gminnej nie ma szans na rynku pracy

w konkurencji z rówiesnikiem z duzego, rozwinietego miasta.

Pomoc spoleczna

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Fredropolu stara sie w miare mozliwosci

zapewniac opieka osobom potrzebujacym pomocy. Wsród form pomocy spolecznej z jakiej

korzystaja mieszkancy wsi Mlodowice Osiedle jest;

- pomoc finansowa i rzeczowa,

- dozywianie dzieci,

- pomoc w postaci zywnosci dla najbiedniejszej ludnosci z UE.

Swiadczenia pieniezne oraz zywnosc to dominujaca forma pomocy ludziom bezrobotnym.

Pomoc pracowników socjalnych to takze pomoc w planowaniu nowych koncepcji zycia

zawodowego, rozbudzanie motywacji do dzialania ukierunkowanego na zatrudnienie.

Systematycznie wzrasta wskaznik przyznawania swiadczen z tytulu pomocy spolecznej. Okolo

741 rodzin z Gminy Fredropol, w tym 26. z miejscowosci Mlodowice Osiedle objetych jest

pomoca i opieka Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej.

Na terenie gminy znajduje sie Dom Pomocy Spolecznej w Huwnikach, w którym przebywa

obecnie okolo 80 pensjonariuszy, glównie w podeszlym wieku i starczym, w tym równiez z

terenu gminy Fredropol. Dla mieszkanców Domu oprócz prowadzonych zajec terapeutycznych,

odbywaja sie równiez imprezy kulturalne i spotkania integracyjne. Gmina Fredropol ma w tym



takze duzy swój udzial.

Edukacja i sport.

Na terenie Gminy Fredropol istnieje 8 szkól podstawowych i 1 filialna. Prowadzone sa

one w Nowych Sadach, Rybotyczach, Huwnikach, Sierakoscach, Fredropolu, Mlodowicach,

Kupiatyczach i Kniazycach, a filialna w Darowicach. Do szkól tych uczeszcza 476 uczniów. We

Fredropolu i w Huwnikach funkcjonuja równiez dwa Gimnazja, do których uczeszcza 225

uczniów ze wszystkich miejscowosci Gminy Fredropol. W Huwnikach miesci sie przedszkole

samorzadowe.

Do Przedszkola Samorzadowego w Huwnikach uczeszcza 27 dzieci, które ucza sie

w jednym oddziale w grupie mieszanej. Dzieci te sa dowozone z okolicznych miejscowosci.

Mlodziez i dzieci z Mlodowic Osiedla uczeszczaja do Szkoly Podstawowej znajdujacej sie w

Kupiatyczach. Baza rekreacyjno-sportowa na terenie Gminy Fredropol bardzo sie rozwija. W

ostatnim czasie zostaly wybudowane i oddane do uzytku w 2007 i 2008 r. dwie sale

gimnastyczne w Fredropolu i Sierakoscach. W 2009 r. rozpoczeto budowe Sali gimnastycznej

przy Zespole Szkól w Huwnikach. Wybudowano równiez kompleks boisk sportowych w

Fredropolu w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" , oddane do uzytku w 2010 r.. Na

terenie dzialaja równiez trzy kluby sportowe;

• Ludowy Klub Sportowy "Wiar" w Huwnikach,

• Uczniowski Klub Sportowy w Rybotyczach,

• Klub Sportowy Oarowice-Koniuszki,

Klub sportowy "Wiar", w sekcji pilki noznej, w której graja zawodnicy z terenu gminy odnosi

liczne sukcesy w rozgrywkach ligowych.

W samej miejscowosci Mlodowice Osiedle brakuje obiektów sportowych. Boisko do pilki

noznej ma zniszczona nawierzchnie i nie nadaje sie aktualnie do uzytku. Osobnym problemem

jest brak miejsca dla zabaw dzieci mlodziezy. W miejscowosci nie ma zadnego placu zabawa

dzieci bawia sie na drodze. Potrzebne sa takze boiska do siatkówki i koszykówki oraz silownia

dla mlodziezy. Istnienie tych obiektów odciagaloby mlodziez od pokus alkoholu.



Ochrona zdrowia i bezpieczenstwo publiczne

Dla mieszkanców obszaru Gminy Fredropol zadania podstawowej opieki zdrowotnej

realizuja;

• Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Huwnikach,

• Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDYK" w Fredropolu,

• Zaklad Usprawniania Leczniczego w Darowicach,

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDYK" w Fredropolu

realizuje opieke medyczna mieszkancom solectw; Fredropol-Kormanice, Mlodowice Osiedle,

Aksmanice, Klokowice, Mlodowice, Kupiatycze, Kniazyce, Darowice i Koniuszki.

Na terenie zakladu znajduja sie gabinety; podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej,

pielegniarki srodowiskowo-rodzinnej oraz stomatologiczny. Specjalistyczna opieke zdrowotna

zapewniaja publiczne szpitale w Przemyslu.

W niedalekiej odleglosci od miejscowosci Huwniki miesci sie Straznica Bieszczadzkiego

Oddzialu Strazy Granicznej, pierwsza na granicy wschodniej dysponujaca wlasnym ladowiskiem

dla smiglowców. Do systemu ochrony granicy panstwowej zostala ona wlaczona w dniu 24

czerwca 2002 r. Ochrania odcinek granicy panstwowej o dlugosci 14 km. Od pólnocy sasiaduje

z Placówka SG w Hermanowicach, a od poludnia z Placówka SG w Wojtkowej. Strefa dzialania

przebiega w wiekszosci w terenie pagórkowatym, zalesionym, pocietym licznymi wawozami i

jarami. Rejon sluzbowego dzialania jest administrowany przez Gminy Fredropol i Bircza.

Biblioteka i czytelnictwo

Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu posiada filie w Huwnikach, Rybotyczach i
Sierakoscach. Biblioteka dysponuje ksiegozbiorem w woluminach w liczbie 24 394. Wszystkich

stalych czytelników w Gminie jest 332, w tym w Fredropolu 176, w Huwnikach 55, Rybotyczach

59 i wSierakoscach 42.

Biblioteka udostepnia ksiegozbiory poprzez wypozyczenie i prezentacje. Udostepnienie

ksiegozbioru odbywa sie w warunkach wolnego dostepu czytelników do pólek, co jest



niewatpliwie zaleta z uwagi na bezposredni kontakt czytelnika z ksiazka i nieskrepowany wybór

materialów przez samego zainteresowanego. Zbiory biblioteczne sa uzupelniane na biezaco. Z

biblioteki w Fredropolu i Filii w Huwnikach korzysta sie równiez za posrednictwem internetu z

czego skorzystano 1089 razy.

Liczba ksiegozbiorów oraz czytelników przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 2. Ksiegozbiór,czytelnicy i wypozyczenia w bibliotekach publicznychGminy Fredropol /Stan na
dzien 31.12.2012r./

Ksiegozbiórw
woluminach

w szt.

na 1 czytelnika
Gminna Bibliotekaw

8436176238813,6Fredropolu
Filia Huwniki

633155217639,5

Filia Rybotycze

58365992415,7

Filia Sierakosce

3792423438,2

Razem gmina

24 394332583117,6

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi na terenie gminy rózne akcje majace na celu

propagowanie czytelnictwa. Przeprowadzono m in. Akcje "Cala Polska Czyta dzieciom",

zorganizowano liczne konkursy czytelnicze, recytatorskie, rysunkowe. Organizowano wycieczki i

liczne imprezy np. festyn wielkanocnej pisanki, rodzinny festyn sportowy, Dzien Dziecka,

dyskoteki itp.

Dzialalnosc kulturalna

W miejscowosci Mlodowice Osiedle dzialalnosc kulturalna skupia sie glównie w swietlicy

wiejskiej, która stanowi centrum rekreacyjno-kulturowe dla mieszkanców tej miejscowosci.

Organizowane sa tam imprezy okolicznosciowe typu: Dzien Dziecka, Dzien Kobiet, wieczory

koled, jaselka itp. W swietlicy organizowane sa równiez dla mlodziezy dyskoteki.

Jest to jedyne miejsce, gdzie toczy sie zycie kulturalno - spoleczne mieszkanców, jednak

gabaryty i stan techniczny swietlicy nie pozwalaja na dzialalnosc typu edukacyjnego,

prowadzenia szkolen, prelekcji, dzialalnosci kól zainteresowan (np. kola gospodyn wiejskich,

kola plastycznego). Budynek swietlicy jest budynkiem nieocieplonym, ogrzewanym kaloryferami

elektrycznymi i dzialalnosc swietlicy w zimie jest de facto niemozliwa.

Przelomem w tej sytuacji mogloby byc remont istniejacej swietlicy a zwlaszcza pozyskanie



srodków zewnetrznych na utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Mlodowicach

Osiedlu.

2.6Sfera gospodarcza

Podmioty gospodarcze.

W miejscowosci Mlodowice Osiedle zarejestrowanych jest .5. podmiotów gospodarczych.

Upadek PGR na poczatku lat 90' tych spowodowal dramatyczna zmiane sytuacji

dotychczasowych jego pracowników. Poniewaz w Mlodowicach Osiedlu mieszkali glównie

pracownicy PGRu, nieposiadajacy chocby malych, wlasnych gospodarstw rolnych oni i ich

rodziny pozostali bez dochodów i staneli wobec koniecznosci zdobycia nowej pracy. Niestety do

tej pory nie pojawil program rzadowy, który pozwolilby zdobyc nowe kwalifikacje przez

mieszkanców Mlodowic Osiedla. Mozna zaryzykowac twierdzeniem, iz sytuacja bytowa

mieszkanców Mlodowic Osiedla jest najtrudniejsza ze wszystkich mieszkanców Gminy

Fredropol - brak wlasnej ziemi, brak dogodnych polaczen autobusowych z Przemyslem, brak

infrastruktury wiejskiej, linii gazowej czy szerokopasmowego internetu.

Osobnym problemem jest nieistnienie Mlodowic Osiedla w spisie miejscowosci GUS. Utrudnia to

zakladanie dzialalnosci gospodarczej mieszkancom wsi co poglebia i tak juz niemale problemy.

Rolnictwo

Gmina Fredropol jest Gmina typowo rolnicza, która posiada dobre warunki do rozwoju

produkcji rolnej, aczkolwiek klasy gruntów nie sa za wysokie.

Na terenie Gminy Fredropol funkcjonuje ogólem 1138 gospodarstw rolnych które zajmuja

powierzchnie 5084 ha. Przewazaja gospodarstwa; 421 gospodarstw o areale od 2,0 - 5,0 ha,

398 gospodarstw od1,O - 2,0 ha, a tylko 11 gospodarstw w przedziale 15,0 - 20,0 ha.

Mlodowice Osiedle które kiedys byly organicznie zwiazane z produkcja rolna PGRu dzis utracily

dawny charakter. Mieszkancy nie pracuja na roli tylko dojezdzaja do pracy do innych

miejscowosci. W miejscowosci formalnie nie istnieje zadne gospodarstwo rolne. Dziala co



prawda wielkotowarowe gospodarstwo rolne ale zarejestrowane jest obrebie geodezyjnym

Fred ropol.

2.7 Infrastruktura techniczna

Infrastruktura drogowa

Przez teren gminy Fredropol przebiega 100,8 km dróg powiatowych oraz 22,5 km dróg

gminnych w przewazajacej wiekszosci o nawierzchni utwardzonej. Przez miejscowosc

Mlodowice Osiedle przebiega droga gminna relacji Kupiatycze-Mlodowice Osiedle-Fredropol o

dlugosci okolo 3km.

Mieszkancy wsi bezposrednio z niej korzystaja, jednak olbrzymim zagrozeniem dla drogi jest

niekontrolowany ruch ciezkich pojazdów typu TIR, które obsluguja gospodarstwo rolne M.

Kochanowskiego, notorycznie lamia zakazy wjazdu dla ciezkich samochodów i w szybkim

tempie niszcza nawierzchnie dróg. Warto zaznaczyc, ze odcinek drogi pomiedzy Mlodowicami

Osiedle a krzyzówka w Kupiatyczach juz jest zniszczony przez ciezkie pojazdy, a odcinek

niedawno oddanej do uzytku drogi miedzy Mlodowicami Osiedlem a Fredropolem takze jest

nielegalnie eksploatowany przez ciezkie pojazdy co doprowadzilo do blokad i protestów

spolecznych w 2012 roku zorganizowanych przez zaniepokojonych mieszkanców wsi.

Brak jest równiez dróg wewnetrznych miedzy blokami, chodników i placów parkingowych.

Wladze Gminy Fredropol maja na uwadze priorytetowa waznosc inwestycji w zakresie

infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

Tabela 4. Siec dróg powiatowychi gminnych na terenie Gminy FredropolIStan na dzien 31.12.2009 r.l

Numer drogi Nazwa drogi
Drogi powiatowe 2078R

Bircza - Huwniki- Granica Panstwa
2093R

Nowosiólki - Kalwaria - Paportno
2089R

Arlamów - Makowa
2088R

Olszany - Rybotycze
2090R

Gruszowa - Aksmanice
2092R

Aksmanice- Nowosiólki Dydynskie
2091R

Przemysl - Fredropol - Huwniki
2094R

Fredropol- Hermanowice
2095R

Kniazyce - Darowice - Hermanowice
Drogi gminne



16101 RKniazyce- Do lesniczówki
16102 R

Fredropol - Do lesniczówki
16103 R

Kupiatycze
16104 R

Fredropol - Do bazy GS
16105 R

Mlodowice- Sierakosce
16106 R

Mlodowice- Klokowice
16107 R

NowosiólkiOydynskie- Huwniki
16108 R

Sólca PKS - Sierakosce
16109 R

Nowe Sady - zwirownia - krzyzówka
16110R

Oarowice- Kupiatycze

Gospodarka wodno-sciekowa

Gmina Fredropol nalezy do stosunkowo slabo wyposazonych w infrastrukture techniczna. Na

terenie Gminy znajduje sie duze ujecie wody, z którego mozna zaopatrzyc w wode cala gmine.

Gospodarka odpadami.

Gmina Fredropol nie posiada skladowiska odpadów. Odpady z terenu Mlodowic Osiedla

jak

i pozostalych solectw wywozone sa na skladowisko w Przemyslu. Zbieraniem odpadów zajmuje

sie PGK-SITA Przemysl. Odpady gromadzone sa w workach z tworzywa sztucznego oraz

pojemnikach 110 l, a z cmentarzy w pojemnikach KP-7. Cztery razy w roku przeprowadzana jest

selektywna zbiórka odpadów.

Telekomunikacja.

Miejscowosc Sierakosce jest stelefonizowana lacznoscia przewodowa. W Mlodowica

Osiedlu okolo ...gospodarstw posiada aparaty telefoniczne tj ..... abonentów.

Teren Gminy Fredropol pozostaje równiez w zasiegu dzialania telefonii komórkowej.Brak jest

dostepu do szerokopasmowego intemetu.



Energetyka.

Gmina Fredropol posiada dobrze rozwinieta siec elektroenergetyczna oparta na systemie

linii sredniego napiecia 15 kV. Stacje transformatorowe znajduja sie w kazdej miejscowosci.

Miejscowosc Mlodowice Osiedle jest zelektryfikowana jednak nawietrzna siec elektryczna jest

niestabilna iw czasie wiatrów nastepuja przerwy w pracy urzadzen.

Gazownictwo.

W Gminie Fredropol infrastruktura gazowa jest slabo rozwinieta. Siec gazowa obejmuje

jedynie dwie miejscowosci tj. Kupiatycze i Kniazyce. Mlodowice Osiedle nie sa zgazyfikowane

jednak istnieje mozliwosc latwego zgazyfikowania miejscowosci poprzez podciagniecie nitki

gazowej z pobliskich Kupiatycz. Taki odcinek rurociagu gazopwego mialby zaledwie kilkaset

metrów a bylby duzym udogodnieniem dla mieszkanców.

Cieplownictwo.

Potrzeby cieplne obiektów kubaturowych w miejscowosci. w tym zabudowy

mieszkaniowej. realizowane sa indywidualnie. co skutkuje rozproszeniem punktów emisji

zanieczyszczen gazowych i pylów do powietrza atmosferycznego na obszarze miejscowosci i

gminy.

2.8Dziedzictwo kulturowe i turystyka.

Gmina Fredropol jest przepieknie polozona i ma duze walory turystyczne. Na terenie Gminy

zachowaly sie godne uwagi obiekty architektury które ujete sa w rejestrze i ewidencji zabytków i

unikatowe zasoby przyrodnicze.

Do najciekawszych zabytków naleza:

• Zespól Klasztorno-Koscielny 00. Franciszkanów w Kalwarii Paclawskiej I XVIII w.lwraz z

Zespolem Kapliczek Kalwaryjskich.



• Zespól Cerkwi Obronnej Gr.-Kat.P.W. Sw. Onufrego f przelom XVI i XVII wf w Posadzie

Rybotyckiej,

• Pozostalosci Zespolu Zamkowego w Fredropolu f XVI - XVII w.l,

Charakterystyczna architekture terenu stanowia takze liczne domy mieszkalne f przelom XIX 

XX w.l.

W samej wsi Mlodowice Osiedle zachowal sie zespól folwarku z budynkiem rzadcówki, aleja

lipowo - jesionowa, spichlerzem i budynkami czworaków.

Teren Gminy jest slabo uprzemyslowiony, brak jest znacznych zakladów przemyslowych

oferujacych wieksza liczbe miejsc pracy. Pomimo sprzyjajacych warunków przyrodniczych i

krajobrazowych najczesciej wymieniana slaboscia Gminy jest niewystarczajaca i nie

wykorzystujaca potencjalu tego terenu baza osrodków rekreacyjno-turystycznych, wciaz jeszcze

slabo rozwinieta baza gospodarstw agroturystycznych oraz brak inicjatyw w zakresie rolnictwa

ekologicznego.

Szansa na zwiekszenie ruchu turystycznego moze byc nowa inwestycja hotelarska w

Arlamowie.lnnymi szansami mogloby byc utworzenie Tumickiego Parku Narodowego,

urzadzenie tras rowerowych dla rowerów trekkingowych lub trasy dla narciarstwa biegowego.

III. BILANS STRATEGICZNY - ANALIZA SWOT MIEJSCOWOSCI SIERAKOSCE

Analiza SWOT miejscowosci Mlodowice Osiedle przygotowana w oparciu o diagnoze sytuacji

spoleczno-gospodarczej miejscowosci Mlodowice Osiedle.

Silne strony: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia mozliwosci ksztaltowania rozwoju

miejscowosci na które bezposredni wplyw ma Gmina i mieszkancy(solectwo)

Slabe strony: Zjawiska ograniczajace mozliwosci rozwoju miejscowosci, na które bezposredni

wplyw ma Gmina

Szanse: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia mozliwosci ksztaltowania rozwoju miejscowosci,

wystepowanie których jest uwarunkowane czynnikami lezacymi poza mozliwosciami



bezposredniego jej wplywu.

Zagrozenia: Zjawiska negatywne mogace stanowic zagrozenie dla rozwoju miejscowosci,

których wystepowanie, jest uwarunkowane czynnikami lezacymi poza mozliwosciami jej

bezposredniego wplywu.

W czasie klasyfikacji zjawisk brana byla pod uwage ich wielostronnosc, w zwiazku, z czym

niektóre z nich zostaly przyporzadkowane kilkakrotnie.

Za zjawiska pozytywne uznawano:

• Niewykorzystany zasób

• Przedmiot dumy

• Zródlo slawy

• Pozytywny trend.

Za zjawiska negatywne uznawano:

• Brak czegos

•
Nadmiar czegos

•
Nieefektywnosc

•
Uciazliwosc

•
Zastój

MOCNE STRONY SLABE STRONY

• bliskosc Przemysla· • brak infrastruktury technicznej,

• dzialalnosc mieszkanców w stowarzyszeniu Czysta· slabe polaczenia komunikacyjne z Przemyslem,

Gmina Fredropol • niewpisanie miejscowosci do rejestru GUS,

• zaangazowanie mieszkanców w prace na rzecz • slabo rozwinieta baza sportowo-rekreacyjna,

spolecznosci lokalnej, • brak miejsca do integracji spolecznej,

• zapewnione bezpieczenstwo przygraniczne, • brak miejsc pracy,

• zapewniona opieka zdrowotna,

• umiejetnosc· dbania o kulture i tradycje lokalna,
•



SZANSE ZAGROZENIA

• polozeniebliskostolicy powiatu,

• rozwój budownictwamieszkaniowego,

• dbanie przez mieszkancówo estetyke

miejscowosci

• nieskazonesrodowiskonaturalne,

• mozliwosc· pozyskaniafunduszyw ramach

programówfinansowanychze srodków UE na

projekty inwestycyjne

• bezrobocie,

• starzejace sie spoleczenstwo,

• maly przyrost naturalny,

• uciazliwadzialalnosc miejscowego

wielkotowarowegogospodarstwa rolnego.

IV. KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOSCI Mlodowice Osiedle

Kierunek 1 - Budowa i modemizacja infrastruktury technicznej

Kierunek 2 - Rozwój i poprawa stanu bazy sportowo - rekreacyjnej

Kierunek 3-Edukacja mieszkanców jako najlepsza z mozliwych inwestycji.

Miejscowosc Mlodowice Osiedle podobnie jak inne miejscowosci w gminie Fredropol

pozbawiona jest odpowiedniej infrastruktury technicznej. Skutkuje to obnizeniem warunków

zycia mieszkanców wsi i zanieczyszczeniem srodowiska ..

Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej, gazyfikacja, budowa oswietlenia drogowego oraz

modemizacja i budowa dróg przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i komfortu zycia

w miejscowosci.

Dbalosc o rozwój kulturalny i rozrywke ludnosci wiejskiej zapewni zagospodarowanie centrum

wsi Mlodowice Osiedle Sierakosce poprzez urzadzenie placu zabaw, boisk, i swietlicy z

prawdziwego i/lub budowa nowego osrodka edukacyjno-kulturalnego.

V. PLAN WYKONAWCZY PLANU ODNOWY MIEJSCOWOSCI MLODOWICE
OSIEDLE

Plan wykonawczy Planu Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle obejmuje planowane

zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2013 - 2020.

Zródlami finansowania Planu Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle beda:

- srodki w ramach programów operacyjnych planowanych na dalsze lata po roku 2013,



- srodki wlasne Gminy,

- inne zewnetrzne zródla finansowania.

5.1 Opis planowanych zadan inwestycyjnych ,przyjety i zatwierdzony przez
zebranie wiejskie w dniu 24.03.2013.

Tabela 6 Projekty planowane do realizacji w miejscowosci Sierakosce w latach 2013 - 2020

L_
Tytul projektu Krótki opis projektu (zakres rzeczowy)

1

Przebudowa drogigminnejWykonanie nowej nawierzchni mineralno-asfaltowej, zjazdów,

Mlodowice Osiedle- Kupiatycze

poboczy, rowów oraz chodnika wraz z oswietleniem na dl. ok. 800 m

2.

Budowa placu zabaw, boisk doWykonanie placu zabaw i jego ogrodzenie, budowa asfaltowego boiska do

koszykówki i siatkówki, chodników

koszykówki i boiska ziemnego do siatkówki wraz z chodnikami wokól ich terenu

3.

Modemizacja swietlicy wiejskiej Ocieplenie scian budynku i wykonanie elewacji, instalacja CO, doposazenie

swietlicy w sprzet sportowy ,edukacyjny i inny.4.

RemontistniejacegoboiskadoWyrównanie plyty boiska ,nowa murawa, ogrodzenie i zabezpieczenie terenu boiska

pilki noznej 5.

Budowatzw.grzybkalj.altanyBudowa drewnianej altany sezonowej z paleniskiem i lawkami

rekreacyjnej dla mieszkanców z paleniskiem do grilla6.

BudowadrógichodnikówDoprowadzenie dróg dojazdowych do bloków,budowa chodników

, Newnetrznych

betonowych z kraweznikami

7.

Budowa sieci gazowej Dlugosc sieci ok. 500 m,doprowadzenie od krzyzówki wKupiatyczach

do osiedla w Mlodowicach Osiedlu8.

Budowa nowegocentrumPozyskanie srodków zewnetrznych i budowa centrum edukacji i kultury

edukacyjno-kulturalnego dla calej

z salami edukacyjnymi i wykladowymi

gminy Fredropol 9.

Rozbiórka komina kotlowni Rozbiórka komina kotlowni ze wzgledów bezpieczenstwa zycia i zdrowia

10.

Urzadzenie pomieszczenia silowniWygospodarowanie pomieszczenia i urzadzenie pomieszczenia silowni dla mlodziezy.

dla mieszkanców



VI. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA MIESZKANCÓW

Miejscowosc Mlodowice Osiedle jest wsia polozona przy drodze gminnej relacji

Kupiatycze-Fredropol. Wies liczy 231 mieszkanców.

W miejscowosci nie ma sali gimnastycznej, kosciola, chodników, nowoczesnej swietlicy,

placu zabaw, boisk, ani innych obiektów rekreacyjnych. Niedostepna jest siec gazowa,

szerokopasmowy internet, polaczenia autobusowe z Przemyslem sa rzadkie ,zima droga

gminna jest czesto nieodsniezana o co za tym idzie czesto nieprzejezdna dla samochodów

osobowych.

Remontu i doposazenia wymaga takze swietlica wiejska, a ambicja mieszkanców jest

powstanie wiejskiego domu kultury i edukacji z prawdziwego zdarzenia. Remontu wymaga

droga dojazdowa do krzyzówki w Kupiatyczach, konieczna jest gazyfikacja i budowa placu

zabaw ,boisk, chodników. W zlym stanie technicznym jest nawierzchnia drogi powiatowej

biegnacej przez wies.

Powstanie wiejskiego domu kultury(centrum edukacyjno-kulturalnego) i prowadzenie tam

szkolen, imprez i wykladów dla calej gminy i gmin sasiednich staloby sie bodzcem do rozwoju

miejscowosci i przezwyciezenia problemu bezrobocia i wykluczenia spolecznego dla

mieszkanców Mlodowic Osiedla.

VII. SYSTEM REALIZACJI PLANU

6.1 Wdrazanie Planu.

Uklad instytucjonalny wdrazania Planu Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle na lata

2013 - 2020 stanowic beda:

- Wójt Gminy Fredropol

- Rada Gminy Fredropol

- Referat Budownictwa, Wydzial Ksiegowosci Urzedu Gminy,

Wójt Gminy Fredropol.

Koordynacja Planu Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle bedzie nalezala do Wójta



Gminy Fredropol, bedzie on podejmowal decyzje w zakresie zmian hierarchii projektów a takze

bedzie decydowal o wprowadzaniu nowych projektów. Wójt Gminy Fredropol bedzie

odpowiedzialny za wykonanie uchwal Rady Gminy dotyczacych Planu.

Rada Gminy Fredropol.

Wazna role w ukladzie instytucjonalnym wdrazania Planu bedzie pelnic Rada Gminy

Fredropol, podejmujac uchwaly w sprawie przyjecia oraz aktualizacji Planu. Na forum Rady

Gminy oraz jej komisjach prezentowane beda sprawozdania z realizacji Planu oraz informacje

o przygotowywanych aktualizacjach dokumentu. Rada Gminy przy wspólpracy z Rada Solecka

bedzie weryfikowac i kwalifikowac poszczególne zadania inwestycyjne co do kolejnosci ich

realizacji i ewentualnie wprowadzenie nowych zadan w zaleznosci od zaistnialych potrzeb.

Referat Budownictwa.

Do zadan Referatu bedzie nalezalo aktualizowanie Planu, w tym przedstawianie

propozycji zmian Planu wynikajacych ze zmian w poszczególnych projektach, w budzetach lub

harmonogramach ich realizacji, które pojawia sie w przypadku oglaszania naborów wniosków

lub zaistnienia innych okolicznosci Radzie Soleckiej.

Monitoring, sprawozdawczosc

System monitorowania bedzie mial na celu okreslenie stopnia realizacji Planu. Wydzial

Ksiegowosci bedzie raz na rok sporzadzal sprawozdanie z realizacji Planu na podstawie

informacji uzyskanych od poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za realizacje zadan

zawartych w Planie. Sprawozdania beda przedstawiane Radzie Gminy.

Za promocje Planu Odnowy Miejscowosci Mlodowice Osiedle na lata 2013 - 2020 odpowiadal

bedzie Wydzial Budownictwa i Inwestycji Urzedu Gminy i bedzie ona realizowana poprzez:

• Informacje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,

• Informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzedu Gminy dotyczace uchwalania

Planu, aktualizacji w zwiazku z ogloszonymi naborami.

•


