
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XLV/357/2013

Rady Gminy w Fredropolu
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Darowice na lata 2013 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z pózniejszymi zmianami

Rada Gminy
uchwala

§ l
Zatwierdza sie Plan Odnowy Miejscowosci Darowice na lata 2013 - 2019 stanowiacy zalacznik do
Uchwaly

§2

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~ki



Plan Odnowy Miejscowosci

Darowice

na lata 2013 - 2019

Opracowanie:

GMINA FREDROPOL

37-734 Fredropol15

tel./fax. (O 16) 671 98 18

www.ugfredropol.pl ,

RADA GMINY
fredropol

Darowice, lipiec 2013 r.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Ja~ISki



Plan Odnowy Miejscowosci Darowice na lata 2013-2019

SPIS TRESCI

I. WPROWADZENIE 3

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI.. 5

2.1 Charakterystyka miejscowosci na tle gminy Fredropol 5

2.2 Polozenie geograficzne 8

2.3 Rys historyczny miejscowosci 9

III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW 11

3.1 Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe 11

3.2 Sfera spoleczna 16

3.3 Sfera gospodarcza 23

3.4 Infrastruktura techniczna 24

3.5 Dziedzictwo kulturowe i turystyka 28

IV. BILANS STRATEGICZNY - ANALIZA SWOT 32

V. KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOSCi 34

VI. PLAN WYKONAWCZy 35

6.1 Zestawienie planowanych zadan inwestycyjnych 36

6.2 Zródla finansowania planowanych zadan inwestycyjnych 37

6.4 Szczególowy opis wybranego zadania inwestycyjnego 38

VII. SYSTEM REALIZACJI PLANU 39

7.1 Wdrazanie Planu 39

7.2 Monitoring, sprawozdawczosc i promocja 41

VIII. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM

ZNACZENIU DLA MIESZKANCÓW 42

2



Plan Odnowy Miejscowosci Darowice na lata 2013-2019

I. WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowosci Oarowice jest podstawowym dokumentem strategicznym

okreslajacym kierunki rozwoju spoleczno-gospodarczego miejscowosci oraz warunki,

które powinny ten rozwój zapewnic. Jest on dokumentem, który daje mozliwosc planowania

rozwoju wsi i wykorzystania wszystkich jej walorów. Plan Odnowy Miejscowosci Oarowice

jest jednym z narzedzi rozwoju i odnowy wsi, oraz poprawy warunków pracy i zycia

mieszkanców. Sporzadz enie i uchwalenie Planu Odnowy Miejscowosci jest niezbednym

warunkiem przy aplikowan iu przez Gmine Fredropol o srodki z funduszy strukturalnych

na realizacje zadan inwestycyjnych w miejscowosci Darowice w ramach "Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007-2013" dzialanie "Odnowa i rozwój wsi". Celem dzialania "Odnowa

i rozwój wsi" jest poprawa jakosci zycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb

spolecznych i kulturalnych mieszkanców oraz promowanie obszarów wiejskich.

Plan Odnowy Miejscowosci Darowice jest dokumentem, który ma na celu wytyczenie

kierunków rozwoju miejscowosci, dlatego tez powstawal przy szerokim udziale mieszkanców

tej miejscowosci. Na spotkaniach konsultacyjnych z mieszkancami okreslone zostaly cele

rozwojowe miejscowosci i planowane do realizacji przedsiewziecia.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowosci Darowice jest obszar

tej miejscowosci i obejmuje lata 2013-2019. Horyzont czasowy Planu pokrywa sie z okresem

perspektywy finansowej UE na lata 2007 -2013 oraz na lata 2014-2020

wraz z zastosowaniem reguly wydatkowania srodków n + 2 (tj. w ciagu dwóch kolejnych lat).

Podstawa opracowania Planu Odnowy Miejscowosci Darowice byla analiza

obszernego materialu zródlowego przeprowadzona przez pracowników Urzedu Gminy

Fredropol.

Podstawe opracowania Planu Odnowy Miejscowosci Darowice na lata 2013 - 2019

stanowily w szczególnosci:

• Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Fredropol,

• Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego,

• dokumentacja techniczna,

• dane Urzedu Gminy Fredropol,

• kosztorysy inwestorskie

• dane statystyczne uzyskane z GUS,
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOSCI

2.1 Charakterystyka miejscowosci na tle gminy Fredropol

Miejscowosc Darowice polozona jest w Gminie Fredropol. Gmina Fredropol polozona

jest na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. który utworzony zostal

na mocy rozporzadzenia wojewody przemyskiego z dnia 16 XII 1991 roku. Powierzchnia

Parku wynosi 61 862 ha. Najwyzszymi wzniesieniami sa Suchy Obycz 618 m i Kopystanka

541 m. Gmina Fredropol zajmuje obszar 15948 ha.

Gmina Fredropol nalezy do Pogórza Przemyskiego. polozonego pomiedzy dolinami

Sanu i Wiaru. w miejscu skretu luku karpackiego, na poludniowy wschód. Jest to ostatni

ku wschodowi czlon pogórzy. charakterystyczny dla zewnetrznych Karpat. Od pólnocy gmina

Fredropol sasiaduje z gmina Przemysl. od poludnia z gmina Ustrzyki Dolne. od wschodu

z Ukraina. natomiast od zachodu z gminami Bircza i Krasiczyn. Centrum uslugowo

administracyjnym oraz handlowym dla Gminy Fredropol jest miasto Przemysl.

Administracyjnie. gmina Fredropol nalezy do województwa podkarpackiego

oraz powiatu przemyskiego. Pod wzgledem zajmowanej powierzchni jest jedna z wiekszych

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

przemyskiego.

W sklad gminy wchodza 24 miejscowosci: Aksmanice, Darowice, Fredropol,

Gruszowa, Huwniki, Kalwaria Paclawska, Klokowice, Kniazyce, Koniusza, Koniuszki,

Kopysno. Kormanice, Kupiatycze, Leszczyny, Makowa, Mlodowice, Mlodowice Osiedle.

Nowe Sady, Nowosiólki Dydynskie. Paclaw, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sierakosce.

Sólca.

Na terenie gminy Fredropol istnieja:

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Rezerwat Krajobrazowy Kalwaria Paclawska 

Rezerwat Krajobrazowy Kopystanka

Góra Kopystanka - uzytek ekologiczny

uzytek ekologiczny Boryslawka
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zaludnienia powiatu przemyskiego, wynoszacej 59 osób/km2. Gmine Fredropol zamieszkuje

5 623 mieszkanców. Najwiecej mieszkanców, tj. 636 osób, zamieszkuje miejscowosc

Huwniki, co stanowi 11,3% ·ogólu mieszkanców gminy Fredropol. Natomiast mleJscowosc

Darowice zamieszkuje 229 mieszkanców, co sprawia, ze jest ona jedna z mniejszych

miejscowosci w gminie pod wzgledem ilosci mieszkanców (stan na dzien 31.12.2012r.).

Tabela 1. Liczba mieszkanców miejscowosci Gminy Fredropol (wg stanu na dzien 31.12.2012r.)

Lp.
Miejscowosc

Liczba

mieszkanców

1

Aksmanice 226

2

Darowice 176

3

Fredropol 167

4

Gruszowa 72

5

Huwniki 636

6

Kalwaria Paclawska 80

7

Klokowice 207

8

Kniazyce 421

9

Koniusza 24

10

Koniuszki 74

11

Kopysno 1

12

Kormanice 550

13

Kupiatycze 335

14

Leszczyny 46

15

Makowa 313

16

Mlodowice 376

17

Mlodowice Osiedle 231

18

Nowe Sady 313

19

Nowosiólki Dydynskie 157

20

Paclaw 61

21

Posada Rybotycka 56

22

Rybotycze 379

23

Sierakosce 531

24

Sólca 72

Razem

5623

Zródlo: Opracowanie wlasne Urzad Gminy Fredropol
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2.3 Rys historyczny miejscowosci

Pierwszy zapis nazwy Darowice pochodzi z 1437 roku i brzmial Darowcze,

a w 1508 roku Darowice. Najprawdopodobniej nazwa pochodzi od imienia

starochrzescijanskiego Darofiej i byla na prawach ruskich. Darowice oraz tuz obok lezaca

wies Koniuszki powstaly w czasach przynaleznosci tych ziem do Ksiestwa Halicko

Wlodzimierskiego.

Pierwszym wlascicielem Darowic byl Janusz Dzialosz. W XV wieku weszly w sklad

klucza kormanickiego nalezacego do Grochowskich. Od 1507 przeszly w rece Fredrów.

W 1558 roku wies byla podzielona na dwie czesci. We wsi istnial mlyn o jednym kole,

mieszkal zagrodnik i 6 komorników.

W XVII wieku mialy miejsce liczne najazdy Tatarów. Pierwszy w 1621 r. - Tatarzy

spustoszyli cala wies. W 1624 Darowice kolejny raz zostaly zniszczone podczas

czerwcowego napadu. Straty byly nieznaczne natomiast wiadomo, ze pozostalo zaledwie

1/4 lana. W 1626 r. wies po raz trzeci zostala najechana przez Tatarów, którzy spustoszyli

3 lany, spalili, mlyn, cerkiew oraz gospodarstwa 4 komorników.

W XVII wieku Darowice nadal byly podzielone na dwie czesci: królewskia i druga

nalezaca do kasztelana lwowskiego Marcina Krasickiego - wlasciciela dóbr krasiczynskich.

Pod koniec 1648 r. podczas Powstania Chmielnickiego Darowice oraz sasiednie Kupiatycze

zostaly zniszczone. Zniszczenia wsi odnotowano takze podczas "potopu szwedzkiego".

W 1764 r. wies ponownie stala sie czescia klucza kormanickiego i stanowila wlasnosc

Podolskich. Potem majatek nalezal do Mariana Debickiego.

W statystykach ludnosci z 1785 r. Darowice zamieszkiwalo 184 grekokatolików,

10-ciu wyznawców religii rzymskokatolickiej i 6 wyznawców religi mojzeszowej. Od 1880 r.

Darowice nalezaly do parafii rzymskokatolickiej w Nizankowicach, a do grekokatolickiej

w Kormanicach. W 1905 roku rozpoczeto budowe murowanej cerkwi, która ukonczono

i konsekrowano w roku 1909.

W pierwsze polowie XIX wieku wlascicielem wsi byl hrabia Boleslaw Dunin,

a w drugiej polowie XIX wieku Kajetan Michalowski. W latach 1914-1915 podczas I wojny

swiatowej znaczna czesc wsi ulegla spaleniu. Wedlug spisu z 1921 r. wies liczyla 39 domów,

368 mieszkanców (w tym 329-ciu grekokatolików i 39-ciu rzymskokatolików).

W 1938 r. Darowice zamieszkiwalo 455 Ukrainców, 40 Polaków i 5 Zydów. W 1945 r.

nastapila deportacja wiekszosci mieszkanców pochodzenia ukrainskiego do U.S.R.R.
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III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW

3.1 Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe

Pod wzgledem geograficznym gmina Fredropol polozona jest pomiedzy dolinami Sanu

i Wiaru w kierunku poludniowo - wschodnim. Najwyzszym wzniesieniem w gminie Fredropol

jest Suchy Obycz którego wysokosc wynosi 618 m n.p.m. Tereny, te ze wzgledu

na ich górskie uksztaltowanie, cechuje najwieksza zmiennosc klimatyczna.

Bliskosc Wiaru, czysta woda i bogata roslinnosc, a takze bliskosc Parku

Krajobrazowego powinny sprzyjac powstawaniu gospodarstw agroturystycznych, których

w miejscowosci Darowice jednak brakuje. Na terenie Gminy znajduje sie Sanktuarium

Maryjne w Kalwarii Paclawskiej.

( Wies Darowice polozona w pólnocnej czesci Gminy Fredropol nie sasiaduje

bezposrednio z obszarami lesnymi, które zajmuja znaczna powierzchnie Gminy.

W miejscowosci tej warta obejrzenia jest cerkiew grakokatolicka z 1510 L,

która od 1947 roku pelni role kosciola rzymskokatolickiego pod wezaniem Matki Bozej

Rózancowej. W miejsce drewnianej swiatyni wybudowano w 1909 r. murowana cerkiew.

Obok kosciola zachowala sie dzwonnica zbudowana okolo 1923 roku.

Rysunek 2. Gmina Fredropol - Dolina Wiaru.

'""'C:'

Zródlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Fredropol
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Flora i fauna

Rozlegle tereny lesne i mala gestosc zaludnienia sprawily, ze na terenie Gminy

Fredropol mozna spotkac jelenie, sarny i dziki. Wystepuja tu równiez rysie, zbiki, wilki, losie,

borsuki, lisy, kuny, zajace, gronostaje oraz wydry.

W górskich partiach gniezdza sie orly, jastrzebie, puchacze, myszolowy. W dolinie

Wiaru wystepuje bocian czarny, w okolicy Nowych Sadów - trzmielojad, w Huwnikach 

krogulec, w okolicy Leszczyn orlik krzykliwy, a takze zimorodek w Posadzie Rybotyckiej

i w Makowej. W przysiólku "Siedlisko" spotkac mozna bardzo rzadkiego ptaka-zolne.

W rejonie "Turnicy" zyja niespotykane chrzaszcze typu wschodniego.

Gleby

Wedlug danych Urzedu Gminy Fredropol 52,3% gruntów rolnych zawiera Sie

w I - III klasie bonitacyjnej.

Lasy

Niezwykle interesujacy i charakterystyczny jest obszar lesny bukowo - jodlowy

"Turnica" ze specyficzna flora i fauna. Waznym skladnikiem lasów jest buk, z domieszka

jodly i swierka, jest to pozostalosc po puszczy karpackiej. W nizszych partiach wystepuje

mieszanina grabu i debu. Nad potokami rosna deby, jesiony, lipy i klony. Wsród strumieni

i rzek, czyli w najnizszych partiach, wystepuja wierzby, topole i olchy karpackie.

Wody powierzchniowe i podziemne

Przez gmine Fredropol przeplywa rzeka Wiar. Na calej swojej dlugosci zbiera liczne

strumyki wyplywajace z masywu Chwaniowa i Kotly, a takze przyjmuje rzeczki Sienkowicze

i Klimów. Niedaleko Trójcy laczy sie z Jamninka i skreca na wschód, aby wSierakoscach

przeciac granice panstwa i po paru kilometrach wrócic pod Hermanowicami i polaczyc

sie z Sanem.

Obiekty przyrodnicze chronione

Gmina Fredropol przylega do Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego,

a z granicami Parku Krajobrazowego na tym odcinku pokrywa sie Obszar Specjalnej

Ochrony Ptaków Natura 2000 Pogórze Przemyskie. Na terenie Gminy wystepuja m.in.:

Bocian bialy,

• gatunek legowy, liczebnosc: 50 - 60 par,

• przylatuje w drugiej polowie marca, odlatuje okolo 20 sierpnia,
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Dzieciol bialoszyi

• gatunek legowy. liczebnosc 5 - 10 par.

• gatunek osiadly.

• zamieszkuje obrzeza terenów lesnych w poblizu rzek. stare aleje drzew, parki
podworskie. ogrody wiejskie z duza iloscia starych. gesto rosnacych drzew
owocowych. widywany w Huwnikach, Pralkowcach (leg) i Dabrówce Starzenskiej,

• wymagany sposób ochrony i gospodarowania (gniazdowisko, zerowisko):
zachowanie ekstensywnego krajobrazu rolniczego.

Surowce mineralne i kopaliny

Na przewazajacym obszarze gminy Fredropol znajduja sie inoceramowe warstwy

wieku kredowego, serii flizowej. Sa one reprezentowane przez takie grunty skalne jak lupki,

margle i wapienie, ulozone naprzemianlegle. Skaly te sa w stropie silnie spekane

i zwietrzale, przykryte warstwa glin pylastych. zwiezlych lub glin pylastych i piaszczystych

z domieszka rumoszu. Warstwy inoceramowe sa stosunkowo odporne na wietrzenia, jednak

ich wietrzeliny predysponowane sa do przemieszczen. szczególnie na terenach o duzym

nachyleniu. Miejsca te wystepuja w dolinie rzeki Wiar. Sa to jednak grunty nosne.

W obrebie Wysoczyzny Hyrowskiej wystepuja utwory eoliczne. wyksztalcone jako pyly

lub gliny pylaste. Sa to utwory pólzwarte lub twardoplastyczne zaliczane do srednionosnych.

W obrebie doliny Wiaru wystepuja utwory rzeczne w postaci zwirów i piasków przykrytych

madami. Sa to grunty nosne, a miejscami przydatne do eksploatacji górniczej jako material

budowlany. Surowce mineralne. dawniej eksploatowane jako solanka, obecnie nie maja

zadnego znaczenia gospodarczego. Nalezaloby jednak podjac próby wykorzystania

tych zródel dla celów leczniczych. Jedynym obecnie wykorzystywanym surowcem,

lecz ograniczonym mozliwoscia poboru ze wzgledu na ekologie. jest zwir rzeczny.
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Tabela 3. Ruch naturalny w Gminie Fredropol w latach 2010 - 2012.

Urodzenia zywe

Zgony

Przyrost naturalny

67

58

9

62

57

5

46

66

-20

Zródlo: GUS, Bank Danych Lokalnych; www.stat.gov.pl

Ruch naturalny w Gminie Fredropol jest caly czas bardzo zmienny. Przyrost naturalny

wykazuje wyrazny spadek, w 2010 r. byl on dodatni (9), natomiast w 2012 r. byl ujemny

(-20), co jest wynikiem wyraznego spadku liczby urodzen i podniesienia liczny zgonów.

Ochrona zdrowia

Wedlug stanu na 31 grudnia 2012 r., dla mieszkanców obszaru Gminy zadania

podstawowej Opieki Medycznej realizuja NZOZ Przychodnia Lekarska w Huwnikach

oraz NZOZ Przychodnia Lekarska "MEDYK" w Fredropolu. Na terenie Gminy znajduje sie

takze Zaklad Usprawniania Leczniczego w Darowicach.

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska w Huwnikach (Huwniki

10, 37 - 743 Fredropol) realizuje opieke medyczna dla mieszkanców solectw: Rybotycze,

Makowa, Huwniki, Nowe Sady, Nowosiólki Dydynskie, Gruszowa, Kalwaria Paclawska

i Paclaw. Przychodnia lekarska w Huwnikach posiada:

Poradnie ogólna,

Poradnie ginekologiczno - poloznicza,

Poradnie medycyny szkolnej,

Poradnie pielegniarek srodowiskowo - rodzinnych,

Poradnie poloznej srodowiskowo - rodzinnej.

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "MEDYK" w Fredropolu

(Kormanice 11, 37 - 743 Fredropol) realizuje zadanie podstawowej opieki medycznej

dla mieszkanców miejscowosci: Sierakosce, Aksmanice, Klokowice, Mlodowice, Kupiatycze,

Kniazyce, Darowice, Fredropol, Kormanice, Mlodowice Os., Koniuszki. Przychodnia

w Fredropolu posiada:

Gabinet medycyny szkolnej,
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Bezrobocie jest jednym z podstawowych problemów spolecznych. Liczba bezrobotnych

generalnie ciagle sie powieksza. Malejace bezrobocie nie jest zasluga generowania

w Gminie nowych miejsc pracy, ale zwiekszajaca sie migracja zarobkowa i nizem

demograficznym dla badanej populacji. Badany obszar nie jest terenem uprzemyslowionym.

Równoczesnie systematycznie wzrasta wskaznik przyznawania swiadczen z tytulu pomocy

spolecznej co jest sygnalem bardzo niepokojacym.

Nalezy dodac, iz niepokojacy jest wplyw bezrobocia na zachowanie patologiczne.

Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem staje sie przemoc w rodzinie. Dlugie pozostawanie

bez pracy, przymusowa bezczynnosc zawodowa wyzwalaja negatywne emocje,

które sa przenoszone na najblizszych - ofiarami przemocy: zlego traktowania sa najczesciej

kobiety i dzieci. Dlugotrwale bezrobocie z jego negatywnymi konsekwencjami

psychospolecznymi, wymaga odpowiednich form oddzialywania. Problem braku zatrudnienia

w najmniejszym stopniu dotyczy osób z wyksztalceniem srednim i wyzszym. Dlatego bardzo

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

oraz doksztalcanie osób doroslych.

Edukacja i sport

Na terenie Gminy Fredropol funkcjonuja trzy rodzaje placówek oswiatowych.

Sa nimi szkoly podstawowe, gimnazja oraz przedszkola.

Podstawowym problemem z jakim boryka sie oswiata, nie tylko na terenie Gminy

Fredropol, ale w ogóle - w perspektywie calego kraju, jest brak srodków finansowych.

Subwencje dla Gmin jest niewystarczajaca na pokrycie podstawowych zadan wynikajacych

z posiadania szkól. W zwiazku z taka sytuacja Gmina Fredropol Uak kazda inna gmina) musi

dotowac oswiate z wlasnych srodków. Brak srodków odczuwany jest przede wszystkim

w realizacji zadan zwiazanych z remontami i inwestycjami.

W Gminie Fredropol znaiduia sie nastepuiace szkoly i przedszkola:

Zespól Szkól we Fredropolu, w sklad którego wchodzi:

• Szkola Podstawowa we Fredropolu majaca 2 oddzialy filialne w Darowicach

i Kupiatyczach;

• Gimnazjum we Fredropolu;

Zespól Szkól w Huwnikach, w sklad którego wchodza:

• Szkola Podstawowa w Huwnikach majaca 1 oddzial filialny w Rybotyczach;

• Gimnazjum w Huwnikach;

• Przedszkole Samorzadowe w Huwnikach;
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Kupiatycze, Darowice i Mlodowice. przy Zespole Szkól we Fredropolu wybudowano

kompleks boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012".

Na terenie Gminy dzialaja równiez kluby sportowe takie jak:

- Klub Sportowy LKS Wiar Huwniki,

- Klub Sportowy Unia Fredropol,

- Klub Sportowy UKS Motor Rybotycze,

- Klub Sportowy LKS Darowice-Koniuszki.

Ochrona zdrowia i bezpieczenstwo publiczne

Gminny Osrodek Pomocy Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Fredropolu stara

sie w miare mozliwosci zapewniac opieka osobom potrzebujacym pomocy. Wsród form

pomocy spolecznej z jakiej korzystaja mieszkancy Gminy mozemy wymienic:

pomoc finansowa i rzeczowa,

dozywianie dzieci,

pomoc w postaci zywnosci dla najbiedniejszej ludnosci z UE.

Na terenie Gminy Fredropol w miejscowosci Huwniki miesci sie Straznica

Bieszczadzkiego Oddzialu Strazy Granicznej. Jest ona pierwsza na granicy wschodniej,

która dysponuje wlasnym ladowiskiem dla smiglowców. Do systemu ochrony panstwowej

zostala ona wlaczona w dniu 24 czerwca 2002r .. Ochrania odcinek granicy panstwowej

o dlugosci 14 km. W miejscowosci tej znajduje sie takze Dom Pomocy Spolecznej, w którym

przebywa ponad 100 pensjonariuszy, takze z terenu Gminy. Sa to osoby glównie

w podeszlym i starczym wieku.

Organizacje pozarzadowe

Na terenie Gminy Fredropol wiekszosc miejscowosci posiada swoje swietlice wiejskie.

Znajduja sie one w miejscowosciach Kormanice, Kniazyce, Darowice, Mlodowice. Mlodowice

Osiedle, Kupiatycze. Aksmanice, Klokowice. Nowe Sady. Nowosiólki Oydynskie, Huwniki,

Makowa. Rybotycze i Kalwaria Paclawska.

Na terenie Gminy Fredropol dziala wiele organizacji pozarzadowych. W wielu

miejscowosciach Gminy, takze w Darowicach preznie dzialaja Ochotnicze Straze Pozarne.
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3.3 Sfera gospodarcza

Podmioty gospodarcze

W Gminie Fredropol zarejestrowanych jest 136 aktywnych podmiotów gospodarczych

wg miejsca zamieszkania. Natomiast aktywnych podmiotów gospodarczych, które swoja

dzialalnosc wykonuja na terenie Gminy jest 10S.

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Fredropol (stan na 31.06.2013 r.)

Statut wpisu

Ilosc wpisów dla glównego miejsca
Ilosc wpisów dla miejsca

wykonywania dzialalnosci

zamieszkania przedsiebiorcy

Wykreslony

22 22

Zawieszony

10 13

Aktywny

105 136

Zródlo: Opracowanie wlasne Urzad Gminy Fredropol

W miejscowosci Darowice jest 7 aktywnych podmiotów gospodarczych,

w nastepujacych branzach:

- handel i uslugi - 3;

- uslugi elektryczne i metalurgiczne - 4.

Rolnictwo

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

produkcji rolnej, aczkolwiek klasy gruntów nie saza wysokie.

Na terenie Gminy Fredropol funkcjonuje ogólem 1071 gospodarstw rolnych.

Gospodarstw o wielkosci 1-2 ha jest 418, co stanowi blisko 44% ogólnej ilosci gospodarstw.

Duza ilosc stanowia takze gospodarstwa o powierzchni o wielkosci 2-S ha, jest ich 391,

co stanowi 36%. Malo jest gospodarstw duzych, o powierzchni powyzej 1S ha, jest ich 37,

co stanowi 3,S% ogólnej ilosci gospodarstw rolnych w Gminie. Przecietna powierzchnia

uzytków rolnych w gospOdarstwach na terenie Gminy wynosi 4,S6 ha. Na terenie Gminy

przewazaja gospodarstwa rolne prowadzace wylacznie dzialalnosc rolnicza. W ogólnej

powierzchni upraw dominuja zboza (glównie pszenica i jeczmien) oraz ziemniaki.

W gospodarce zwierzecej przewaza trzoda chlewna.
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22

23

24

25

26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37
38

39

40

41
42-
43-
44

Fredropol - kolo Kosciola 0,614 km

1,329 km
0,410 km
0,174 km
0,906 km
1,144 km
0,480 km
0,473 km
0,822 km
0,630 km
0,460 km
0,767 km
1,222 km
0,358 km
0,312 km
0,683 km
0,676 km
3,360 km
0,330 km
0,455 km
0,527 km

1,566 km
0,380 km

Zródlo: Opracowanie wlasne Urzad Gminy Fredropol

Komunikacja masowa

Przewóz mieszkanców w zakresie komunikacji zbiorowej zabezpiecza na terenie gminy

PKS i przewoznicy prywatni.

Gospodarka wodno - sciekowa

Gmina Fredropol nalezy do stosunkowo slabo wyposazonych w infrastrukture

techniczna. Warunki naturalne slabej wodonosnosci gruntu na terenie Gminy utrudniaja

budowe duzych ujec, a ujecia z rzeki lub potoków wymagaja kosztownych inwestycji. Gmine

pozostawia sie na indywidualnych poborach wody z mozliwoscia budowy malych, grupowych

ujec uzytecznosci publicznej.

Duze rozproszenie poszczególnych wsi nie sprzyja budowie wspólnej w calej Gminie

sieci kanalizacyjnej z jedna oczyszczalnia. Zaopatrzenie w wode we wszystkich

miejscowosciach, oprócz osiedli po bylych Panstwowych Gospodarstwach Rolnych, odbywa
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110 l, a z cmentarzy w pojemnikach KP - 7. Raz w miesiacu przeprowadzana

jest selektywna zbiórka odpadów.

Sprzedaz wody w Gminie Fredropol wyniosla:

1. w 2010 r. - 5 920,64 m3,

2. w 2011 r. - 5 900,67 m3,

3. w 2012 r. - 7406,45 m3.

Sprzedaz scieków natomiast, na terenie Gminy wyniosla:

1. w 2010 r. - 16 077,76 m3,

2. w 2011 r. - 30139,18 m3,

3. w 2012 r. - 50714,47 m3.

Telekomunikacja

Gmina Fredropol posiada siec telefonów stacjonarnych (przewodowych)

z przekazników radiowych. W kazdej z miejscowosci Gminy mozna korzystac z przylacza

do tej sieci. Coraz wiecej mieszkanców korzysta jednak z sieci telefonii komórkowych,

dlatego zdecydowanie zmniejsza sie liczba abonentów telefonii stacjonarnej.

Energetyka

Gmina Fredropol posiada dobrze rozwinieta siec elektroenergetyczna oparta

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

miejscowosci.

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. Wiejska siec osadnicza nie pozwala na stosowanie scentralizowanych systemów

grzewczych.

Gazownictwo
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Do najciekawszych zabytków w okolicach naleza: zespól klasztorno - koscielny

00. Franciszkanów w Kalwarii Paclawskiej, obronna cerkiew p.w. sw. Onufrego w Posadzie

Rybotyckiej Iprzelom XVI i XVII w.l, dwór obronny wSierakoscach Ipoczatek XVII w.l,

a takze pozostalosci kompleksu obronnych budowli i umocnien Twierdzy Przemysl.

Sanktuarium Meki Panskiej i Matki Bozej w Kalwarii Paclawskiej jest miejscem kultu

religijnego i licznych pielgrzymek, które przybywaja tu od ponad 300 lat. Kazdego roku

w dniach 11 - 15 sierpnia odbywa sie tutaj Wielki Odpust na Uroczystosc Wniebowziecia

Najswietszej Maryi Panny, który stanowi final wszystkich rocznych swiat i odpustów.

Uczestnicza w nim pielgrzymi nie tylko z okolicznych miejscowosci, lecz takze z zagranicy.

W lipcu w Kalwarii Paclawskiej organizowane sa Franciszkanskie Spotkania Mlodych.

W ramach spotkan odbywa sie bieg przelajowy "Drózki kalwaryjskie", w którym nagroda

jest Puchar Starosty Przemyskiego. Okolice kalwaryjskiego sanktuarium, a szczególnie

zbocza opadajace ku malowniczej dolinie Wiaru, sa obszarem o bogatych walorach

przyrodniczych.

Rysunek 6. Kaplica przy drózkach kalwaryjskich .

.•
l\

Zródlo: http://pl. wikipedia.org/wiki/Gmina _Fredropol
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• Huwniki - Makowa - Sopotnik - Suchy Obycz - Arlamów - Trójca - Posada

Rybotycka - Rybotycze - Huwniki,

• Przemysl - Helicha - Szybenica - Gruszowa - Huwniki - Kalwaria Paclawska 

Sierakosce - Fredropol - Przemysl.

Dla lubiacych piesze wycieczki idealna propozycje stanowi szlak niebieski o dlugosci

107 km, który prowadzi przez:

• Dynów - Piatkowa - Sufczyna - Olszany - Krasiczyn - Dybawka - Kruhel Wielki 

Huwniki - Kalwaria Paclawska - Suchy Obycz - Arlamów - Wojtkówka - Kamienna

Lawarta - Ustrzyki Dolne.

Teren Gminy jest slabo uprzemyslowiony, nie wystepuje tu zaden znaczny zaklad

przemyslowy mogacy stworzyc dodatkowe miejsca pracy. Proces urynkowienia gospodarki

spowodowal w pierwszej polowie lat 90 - tych obnizenie poziomu zatrudnienia

lub zamkniecie zakladów pracy.

Pomimo sprzyjajacych warunków przyrodniczych i krajobrazowych najczescleJ

wymieniana slaboscia jest w Gminie Fredropol jest niewystarczajaca i niewykorzystujaca

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

rozwinieta baza gospodarstw agroturystycznych oraz brak inicjatywy w zakresie rolnictwa

ekologicznego.
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MOCNE STRONY SLABE STRONY

• bliskosc Przemysla,

• bliskosc przejscia granicznego (granica UE z

Ukraina),

• atrakcyjnosc pod wzgledem turystycznym,

• bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne

miejscowosci,

• dbanie o kulture i tradycje lokalna,

• brak uciazliwego przemyslu,

• bliskosc kompleksów lesnych,

• dobre polaczenie komunikacyjne z Przemyslem,

• dzialalnosc wyzszych uczelni w pobliskim

Przemyslu,

·dbanie przez mieszkanców o estetyke

miejscowosci,

·zaangazowanie mieszkanców w prace dla

spolecznosci lokalnej,

·wspólpraca Rady Soleckiej z Gmina,

·dbanie o srodowisko naturalne,

• wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze.

• niedostateczne oswietlenie dróg,

• niezadowalajacy stan techniczny dróg, brak

chodników, oswietlenia, miejsc parkingowych,

• brak infrastruktury technicznej,

• slabo rozwinieta baza turystyczna, noclegowa,

• slabo rozwinieta baza sportowo-rekreacyjna,

• niewystarczajaca promocja terenu,

• brak publicznych punktów dostepu do Internetu,

• brak miejsc pracy,

• brak kanalizacji,

• rozdrobnione rolnictwo,

• bezrobocie,

• brak miejsc zabaw dla dzieci

SZANSE ZAGROZENIA

• polozenie blisko stolicy powiatu,

·duzy udzial osób w wieku produkcyjnym (18-60 lat),

• rozwój budownictwa mieszkaniowego,

• rozwój agroturystyki,

·wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe,

• mozliwosc pozyskania funduszy w ramach

programów finansowanych ze srodków UE na

rozwój dzialalnosci przez przedsiebiorców,

• mozliwosc pozyskania funduszy w ramach

programów finansowanych ze srodków UE na

projekty inwestycyjne,

• rozwój spoleczenstwa informacyjnego,

• rozwijanie dzialalnosci kulturalnej i sportowej,

• wzrost atrakcyjnosci miejscowosci poprzez

modernizacje infrastruktury technicznej,

• budowa i rozbudowa obiektów rekreacyjnych,

sportowych i kulturalnych.
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• nieoplacalnosc produkcji rolnej,

• wzrost patologii spolecznych,

• wyjazdy ludzi mlodych i wyksztalconych za granice

(migracja zarobkowa) lub do osrodków miejskich,

• bezrobocie,

• starzejace sie spoleczenstwo,

• ujemny przyrost naturalny,

• pogarszajace sie warunki bytowe mieszkanców,

• niewykorzystanie szans, jakie daja srodki unijne.
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VI. PLAN WYKONAWCZY

Plan wykonawczy Planu Odnowy Miejscowosci Darowice obejmuje planowane zadania

inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2013-2019.

Zródlami finansowania Planu Odnowy Miejscowosci Kniazyce beda:

• srodki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2007 

2013,

• srodki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2014 

2020,

• srodki wlasne gminy,

• inne zewnetrzne zródla finansowania.

( Programami wspólfinansowanymi ze srodków Unii Europejskiej, do których beda

skladane wnioski o dofinansowanie projektów ujetych w Planie beda w szczególnosci:

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013,

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

• Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2014-2020.
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6.2 Zródla finansowania planowanych zadan inwestycyjnych

Tabela 8. Planowane zródla finansowania projektów planowanych do realizacji na terenie miejscowosci Dartowice na lata 2013-2019

1. Przebudowa drogi gminnej 800 000,00200 000,00600000,00

2.

Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej
156 070,80

39017,80117 053,00
w Darowicach

3.

Budowa oczyszczalni scieków 4 100000,001 025000,003 075 000,00

4.

Budowa sieci gazowej 4500000,001 125000,003 375 000,00

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej 7000000,001 750 000,005250000,00

6.

Budowa sieci wodociagowej 5 000 000,001 250000,003 750 000,00

Razem

21 556 070,805389017,8016 167 053,00

Zródlo: Opracowanie wlasne Urzad Gminy Fredropol
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VII. SYSTEM REALIZACJI PLANU

7.1 Wdrazanie Planu

Uklad instytucjonalny wdrazania Planu Odnowy Miejscowosci Oarowice na lata 2013 

2019 stanowic beda:

• Wójt Gminy Fredropol,

• Rada Gminy,

• Rada Solecka,

• Referat Budownictwa,

• Referat Inwestycji,

• Wydzial Ksiegowosci.

Wójt Gminy Fredropol

Podstawowym podmiotem ukladu instytucjonalnego wdrazania Planu Odnowy

Miejscowosci Oarowice na lata 2013-2019 bedzie Wójt Gminy Fredropol.

Na Wójcie spoczywac bedzie odpowiedzialnosc za realizacje Planu. Bedzie

podejmowal on decyzje w zakresie zmian hierarchii projektów w ramach poszczególnych

grup projektów a takze bedzie decydowal o wprowadzaniu nowych projektów. Wójt Gminy

Fredropol bedzie odpowiedzialny za wykonanie uchwal Rady Gminy dotyczacych Planu.

Rada Gminy

Wazna role w ukladzie instytucjonalnym wdrazania Planu bedzie pelnic Rada Gminy,

podejmujac uchwaly w sprawie zatwierdzenia oraz aktualizacji Planu. Na forum Rady Gminy

oraz jej komisji prezentowane beda sprawozdania z realizacji Planu oraz informacje

o przygotowywanych aktualizacjach dokumentu.

Rada Solecka

Waznym elementem ukladu instytucjonalnego wdrazania Planu bedzie Rada Solecka.

Do zadan Rady bedzie nalezalo:

• opiniowanie realizacji Planu na podstawie sprawozdania,

• zglaszanie propozycji projektów celem umieszczenia w Planie,

• opiniowanie zmian zglaszanych do Planu,

• przyjmowanie zadan do realizacji,

• przyjmowanie Planu.
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7.2 Monitoring, sprawozdawczosc i promocja

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 Darowice na lata 2013-2019 odpowiadal

bedzie Wydzial Budownictwa i Inwestycji w Urzedzie Gminy Fredropol.

Promocja Planu realizowana bedzie poprzez:

• Informacje umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,

• Informacje zamieszczane na stronie internetowej Urzedu Gminy dotyczace uchwalania

Planu, aktualizacji w zwiazku z ogloszonymi naborami.
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technicznej, która jest w zlym stanie ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki

i zaspokajania potrzeb spolecznych mieszkanców.

Zadania te beda mozliwe do realizacji przy duzej aktywnosci mieszkanców,

przy odpowiednim zrozumieniu i wspólpracy ze strony wladz samorzadowych i lokalnych

przedsiebiorców. Jednak warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu/
finansowania tych zadan ze strony wladz gminnych, samorzadów wyzszego szczebla,

instytucji dysponujacych srodkami unijnymi, instytucji uzytecznosci publicznej oraz firm

prywatnych.

Szczególna dbalosc o rozwój wsi Darowice lezy w interesie zarówno gminy

jak i samych mieszkanców.
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