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I. WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowosci Nowe Sady 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 Nowe Sady jest jednym z narzedzi rozwoju i odnowy wsi, oraz poprawy

warunków pracy i zycia mieszkanców. Sporzadzenie i uchwalenie Planu Odnowy

Miejscowosci jest niezbednym warunkiem przy aplikowaniu przez Gmine Fredropol o srodki

z funduszy strukturalnych na realizacje zadan inwestycyjnych w miejscowosci Nowe Sady

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 Nowe Sady 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 Nowe Sady 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 Nowe Sady byla analiza

obszernego materialu zródlowego przeprowadzona przez pracowników Urzedu Gminy

Fredropol.

Podstawe opracowania Planu Odnowy Miejscowosci Nowe Sady 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 Nowe Sady polozona jest w Gminie Fredropol. Wies polozona

jest nad rzeka Wiar, u podnóza wzgórz Kalwarii Paclawskiej. 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. Najwyzszym i 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 miejscowosc

Nowe Sady zamieszkuje 313 mieszkanców i jest ona jedna ze srednich 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

Oarowice 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 Oydynskie 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

Pierwsza wzmianka o Hujsku (obecnie Nowe Sady) pochodzi z 1444 L, kiedy

nazywala sie Osko i nalezala do królewszczyzn starosty przemyskiego. W XV w. powstala

tu parafia prawoslawna, której istnienie in vii/a Wujsko potwierdzil w 1665 Jan Kazimierz.

W 1655 L zbudowana zostala tam murowana cerkiew pw. sw. Jerzego Meczennika,

natomiast w 1836 roku ja przebudowano, a 1932 odnowiono.

W 1772 L wies przylaczono do austriackich dóbr rzadowych. Do 1778 r., istniala

tu warzelnia soli, czerpiaca solanke ze studni o glebokosci ponad 100 m a w XIX w.

funkcjonowal browar. W latach 80., XVII w. w czesci wsi zwanej Falkenberg osadzono

w ramach kolonizacji józefinskiej kolonistów niemieckich.

W 1921 L wies liczyla 136 domów i 788 mieszkanców (765 wyznania gr-kat, 9 rz-kat,

14 mojz.). Po II wojnie swiatowej wysiedlono ludnosc ukrainska a na ich miejsce przybyli

osadnicy polscy z róznych stron kraju. W 1957 r. nazwe wsi zmieniono na Nowe Sady,

wlaczajac do miejscowosci sasiedni Falkenberg.
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Rysunek 3. Cerkiew w Nowych Sadach

Zródlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Sady- %28wojew%C3%83dztwo_podkarpackie%29

W gminie dominuje gospodarka rolniczo - lesna. Zdecydowana wiekszosc lasów

nalezy do Panstwowego Gospodarstwa Lesnego "Lasy Panstwowe". Zarówno lasy gminne,

jak i prywatne nadzorowane sa przez gmine. Posiada ona wiele terenów, szczególnie

na Pogórzu, które zgodnie z ustawa o lasach nadaja sie do zalesienia. Gospodarka lesna

prowadzona jest jednoczesnie z podporzadkowaniem sie Parkowi Krajobrazowemu.

Klimat

Okres wegetacyjny na terenie gminy Fredropol trwa 200 - 220 dni w roku. Srednia

roczna temperatura wynosi 7°C. Srednia temperatura w lecie wynosi 18°C, natomiast

w zimie -3°C. Roczna ilosc opadów to 700 - 710 mm. Na terenie Gminy Fredropol zima trwa

przewaznie do 130 dni, srednia grubosc pokrywy snieznej wynosi 70 cm, co stwarza dobre

warunki do uprawiania sportów zimowych. Wiatry wystepujace na terenie Gminy sa na ogól

umiarkowane. glównie poludniowe. w lecie przewazaja wiatry zachodnie.

Region ten. o czystym dotychczas powietrzu, nadaje sie do celów kuracyjnych, przede

wszystkim dla chorych na serce, na nadcisnienie oraz dla rekonwalescentów. Na terenie

Gminy wystepuje roslinnosc charakterystyczna dla klimatu srodkowoeuropejskiego,

jak równiez pojawia sie flora typu pontyjskiego.

11



(,-

Plan Odnowy Miejscowosci Nowe Sady na lata 2013-2019

• gatunek spotykany w obrebie siedzib ludzkich na terenie calej ostoi. Najliczniejsze
skupiska gniazd stwierdzono w Gminie Fredropol - 25,

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

Orlik krzykliwy

• gatunek legowy, liczebnosc: 36 - 46 par,

• przylot w kwietniu, odlot we wrzesniu,

• zamieszkuje brzegi kompleksów lesnych, w otoczeniu pól i lak, w dolinach rzek
i okolicy terenów podmoklych, obserwowany w okolicach: Fredropola, Gruszowej,

• wymagany sposób ochrony i gospodarowania (gniazdowisko, zerowisko): ochrona
strefowa, zachowanie zróznicowanego krajobrazu zawierajacego podmokle obszary
otwarte, których nie nalezy zalesiac.

Derkacz

• gatunek legowy, liczebnosc: 100 - 200 par,

• przylatuje pod koniec kwietnia. odlatuje w sierpniu i we wrzesniu,

• terenem wystepowania sa zyzne i podmokle laki, szczególnie w dolinach rzek
i potoków, widywany w Cisowej, Huwnikach, Leszczynach, Lodzince Górnej i Dolnej,
Krzywczy, Babicach, Dubiecku, Bachórcu i Dynowie,

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

Mucholówka bialoszyja

• gatunek legowy, liczebnosc: 100 - 300 par,
• przylatuje w kwietniu, odlatuje w sierpniu lub we wrzesniu,

• wystepuje w lasach lisciastych, najczesciej w buczynach o slabym podszyciu,
obserwowany w pasmie Turnicy, pod Pralkowcami, Witoszyncami, Holubia,
Belwinem, Leszczynami, Grochowcami, Kalwaria Paclawska, Cholowicami,
Dabrówka Starzenska,

• wymagany sposób ochrony i gospodarowania (gniazdowisko, zerowisko):
zachowanie starych gradów i legów z obfitoscia dziupli.

Dzieciol trójpalczasty

• gatunek legowy, liczebnosc: 20 - 30 par,

• gatunek osiadly,

• obserwowany na terenach lesnych, podmoklych, z dominacja jodly, obserwowany
w okolicy Cisowej, Kalwarii Paclawskiej, Leszczyn,

• wymagany sposób ochrony i gospodarowania (gniazdowisko, zerowisko):
zachowanie w lesie martwych i obumierajacych drzew.

13
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3.2 Sfera spoleczna

Podstawowym i nadrzednym elementem samorzadu terytorialnego sa ludzie,

to oni ksztaltuja charakter i okreslaja kierunek rozwoju Gminy.

Ludnosc

Wykres 1. Liczba mieszkanców Gminy Fredropol (wg stanu na dzien 31.12.2012 r.)
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Zródlo: Opracowanie wlasne Urzad Gminy Fredropol

Gmine Fredropol zamieszkuje 5 623 mieszkanców. Najwiecej mieszkanców,

tj. 636 osób, zamieszkuje miejscowosc Huwniki.

Miejscowosc Nowe Sady zamieszkuje 313 osób i jest ona jedna z wiekszych

miejscowosci w gminie pod wzgledem ilosci mieszkanców (stan na dzien 31.12.2012r.).
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Gabinet medycyny szkolnej,

Gabinet pielegniarki srodowiskowo - rodzinnej,

Gabinet podstawowej opieki zdrowotnej.

Zaklad Usprawniania Leczniczego w Darowicach jest niepublicznym zakladem opieki

zdrowotnej, swiadczacym uslugi z zakresu rehabilitacji medycznej.

Na terenie Gminy Fredropol funkcjonuja 2 apteki:

1. Apteka w Fredropolu.

Bezrobocie.

Liczbe bezrobotnych w Gminie Fredropol, z podzialem na osoby korzystajace

z zasilku przedstawia tabela 4:

Tabela 3.Og61naliczba bezrobotnych w Gminie Fredropol w latach 2010 - 2012 r.

Bezrobotni zarejestrowani 2010
20112012

z terenu Gminy Fredropol

Kobiety

231242238

Mezczyzni

231222247

Ogólem

462464485

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

Dzialanie Powiatowego Urzedu Pracy koncentruje sie najbardziej wokól posrednictwa

pracy oraz doradztwa zawodowego i szkolen. Zwiekszanie sie grupy swiadczeniobiorców

pomocy spolecznej laczy sie ze wzrostem zadan i wydatków oraz koniecznoscia

dostosowania dotychczasowych form dzialania do nowych potrzeb.

W strukturze wyksztalcenia ludnosci dominuje wyksztalcenie rolnicze ( pozostalosc

po upadlych PGR). Najwiecej bezrobotnych klientów pracuje w okresie letnim,

w szczególnosci sa to prace budowlane obsluga sprzetu rolniczego i róznego rodzaju prace

dorywcze. W tym okresie osoby bezrobotne korzystaja z mniejszej pomocy finansowej

osrodka. Dominujaca forma pomocy dla klientów bezrobotnych sa swiadczenia pieniezne

oraz zywnosc. Podstawowe znaczenie w pomocy w wychodzeniu z bezrobocia ma praca

socjalna i przyjmuje ona rózne formy. Praca socjalna prowadzona przez pracowników
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• Szkola Podstawowa w Huwnikach majaca 1 oddzial filialny w Rybotyczach;

• Gimnazjum w Huwnikach;

• Przedszkole Samorzadowe w Huwnikach;

Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II wSierakoscach - prowadzona

przez Stowarzyszenie Inicjatyw Podkarpacia zWalawy;

Szkola Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kniazycach - prowadzona

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kniazyc;

Szkola Podstawowa w Mlodowicach - prowadzona przez osobe fizyczna;

Prywatne Przedszkole "Basniowa Kraina" wSierakoscach - prowadzone

przez Stowarzyszenie Inicjatywy Podkarpacia zWalawy.

Do Przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach podstawowych na terenie

Gminy uczeszczalo 133 dzieci (stan na 31.03.2012r.). Do szkól podstawowych z terenu

Gminy uczeszczalo 325 uczniów. Natomiast w gimnazjach z terenu Gminy pobieralo nauke

178 uczniów.

Mlodziez i dzieci z Nowych Sadów uczeszczaja do znajdujacej sie w Huwnikach

Szkoly Podstawowej i Gimnazjum. Do czerwca 2013 roku istniala w Nowych Sadach Filialna

Szkola Podstawowa (Filia SzP w Huwnikach), która miala oddzial przedszkolny i nauczania

poczatkowego. Z uwagi na mala liczbe uczniów Szkola ta zostala Uchwala Rady Gminy

zamknieta.

Baza rekreacyjno - sportowa na terenie Gminy Fredropol jest niewystarczajaco

rozwinieta. Na terenie Gminy znajduja sie dwie sale gimnastyczne w Fredropolu

i Sierakoscach. Boiska sportowe na terenie gminy Fredropol znajduja sie przy Zespolach

Szkól we Fredropolu i Huwnikach oraz w miejscowosciach Sierakosce, Kniazyce,

Kupiatycze, Oarowice 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 Oarowice-Koniuszki.
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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 105.

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 Nowe Sady jest 2 aktywne podmioty gospodarcze,

w nastepujacych branzach:

- uslugi - 1;

- uslugi remontowo-budowlane - 1.

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 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 2-5 ha, jest ich 391,

co stanowi 36%. Malo jest gospodarstw duzych, o powierzchni powyzej 15 ha, jest ich 37,

co stanowi 3,5% ogólnej ilosci gospodarstw rolnych w Gminie. Przecietna powierzchnia

uzytków rolnych w gospodarstwach na terenie Gminy wynosi 4,56 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 I, 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. - 5920,64 m3,

2. w 2011 r. - 5 900,67 m3•

3. w 2012 r. - 7 406,45 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. - 50 714,47 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 5. Kaplica przy drózkach kalwaryjskich.

Zródlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Fredropol
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Zródlo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Sady- %28wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie%29

Turystyka

Doceniajac wartosci srodowiska przyrodniczego Gminy Fredropol, w 2001 roku

na mocy rozporzadzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 maja, utworzono tu rezerwat

przyrody "Kalwaria Paclawska" o powierzchni 173,18 ha.

Gmina Fredropol jest dobrym miejscem na organizacje wypoczynku swiatecznego,

wakacyjnego, obozów, zajazdów i splywów. W Gminie sa dobre warunki do rozwoju

gospodarstw agroturystycznych. Glównymi walorami Gminy sa: czyste powietrze

i ekologiczne produkty rolne, wyjatkowo wygodne warunki do wedkowania, kajakarstwa,

turystyki rowerowej i pieszej, biwakowania i innych form relaksu. Okoliczne lasy obfituja

w jagody i grzyby, a na slonecznych stokach mozna zbierac lecznicze ziola.

Pieknie oznakowane szlaki rowerowe prowadza po Pogórzu Przemyskim stanowia

atrakcje dla turystów aktywnych. Prowadza one przez:

• Huwniki - Makowa - Sopotnik - Suchy Obycz - Arlamów - Trójca - Posada

Rybotycka - Rybotycze - Huwniki,

29



Plan Odnowy Miejscowosci Nowe Sady na lata 2013-2019

W czasie klasyfikacji czynników brana byla pod uwage ich wielostronnosc, w zwiazku

z czym niektóre z nich zostaly przyporzadkowane kilkakrotnie.

Za czynniki pozytywne uznawano:

niewykorzystany zasób,

przedmiot dumy,

zródlo slawy,

pozytywny trend.

Za czynniki negatywne uznawano:

brak czegos,

nadmiar czegos,

nieefektywnosc,

uciazliwosc,

zastój.
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V. KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOSCI

Miejscowosc Nowe Sady bedzie sie rozwijac w trzech kierunkach:

Kierunek 1 - Rozwój i poprawa stanu bazy spoleczno-edukacyjnej oraz sportowo

rekreacyjnej.

Kierunek 2 - Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej.

Najwazniejszym kierunkiem rozwoju miejscowosci Nowe Sady bedzie poprawa stanu

bazy spoleczno-edukacyjnej. Remont swietlicy wiejskiej przyczyni sie do stworzenia bogatej

oferty kulturalnej skierowanej do mieszkanców.

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej to drugi kierunek, w którym bedzie sie

rozwijac miejscowosc Nowe Sady. Budowa kanalizacji, wodociagu i sieci gazowej na terenie

miejscowosci podniesie poziom zycia mieszkanców oraz przyczyni sie do poprawy

srodowiska naturalnego. Budowa dróg wplynie na wzrost bezpieczenstwa oraz zapewni

sprawna komunikacje wewnatrz miejscowosci.
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6.1 Zestawienie planowanych zadan inwestycyjnych

Tabela 7. Projekty planowane do realizacji w miejscowosci Nowe Sady w latach 2013-2019

Lp.

Tytul projektu Krótki opis projektu (zakres rzeczowy)Lata realizacji

1.

Przebudowa drogi gminnej
Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumiczno-asfaltowej

2014na drodze o dlugosci ok. 1,6 km wraz z poboczami i rowami
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej budynku2.

Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy
oraz roboty malarskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,2014wiejskiej w Nowych Sadach
wykonanie plyty odbojowej wokól budynku i oblozenie schodów

zewnetrznych
3.

Budowa sieci gazowej Dlugosc sieci ok. 8,0 km 2017

Budowa ok. 8,0 km sieci kanalizacyjnej z przylaczami
4.

Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci wraz z przepompowniami i kanalem2018

odprowadzaiacym
5.

Budowa sieci wodociagowej Dlugosc sieci ok. 8,0 km 2018

Zródlo: Opracowanie wlasne Urzad Gminy Fredropol
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6.4 Szczególowy opis wybranego zadania inwestycyjnego

Karta projektu 1

ytul projektu

Budzet projektu

Remont (termomodernizacja) budynku swietlicy wiejskiej
w Nowych Sadach

169987.34 PLN !netto!
209 084,43 PLN !brutto!

Koszty kwalifikowane: 169987,34 PLN

Kwota Procent Zródlo
ródla finansowania

projektu
I(kosztów kwalifikowanych)

127490,00

42 497,34

75%

25%

PROW
2007 -2013

Srodki wlasne

Szczególowy opis projektu

Realizacja projektu bedzie obejmowac remont (termomodernizacje) budynku swietlicy
wiejskiej w Nowych Sadach, w której skupia sie zycie spoleczne i kulturalne miejscowej
ludnosci. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkanców wsi Nowe Sady
i podniesienie swiadczonych przez Gmine uslug kulturalno-spolecznych.
W ramach projektu zostana wykonane roboty remontowe. które wyeliminuja powazne
uszkodzenia budowlane stanowiace zagrozenie dla korzystajacych z budynku. Zostanie
wykonana izolacja przeciwwilgociowa i cieplna budynku oraz roboty malarskie,
wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i okienna. Zostanie takze wykonana plyta
odbojowa wokól budynku i oblozone schody zewnetrzne.

Szacunkowy kosztorys projektu w PLN
Wyszczególnienie

Kwota netto

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

31 926,54

Docieplenie stropu i scian cokolowych

15 896,64

Docieplenie scian i wykonanie elewacji

81 734,13

Plyta odbojowa

8 875,94

Zasilanie i instalacja elektryczna

26554,09

Nadzór inwestorski

5 000,00

RAZEM

169987,34
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Do zadan Referatu Inwestycji i Budownictwa beda nalezaly nastepujace zadania:

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

Gminy i Radzie Soleckiej. Dodatkowo do zadan bedzie nalezalo aktualizowanie danych

statystycznych zawartych w ogólnej charakterystyce miejscowosci stanowiacej pierwsza

czesc Planu.
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VIII. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU

DLA MIESZKANCÓW.

Miejscowosc Nowe Sady polozona jest w poludniowej czesci Gminy Fredropol,

w odleglosci okolo 25 km od miasta Przemysla. Wies polozona jest nad rzeka Wiar,

u podnóza wzgórz Kalwarii Paclawskiej.

W miejscowosci usytuowane sa obiekty uzytecznosci publicznej tj. kosciól, sklep,

szkola (zamknieta z powodu zbyt malej liczby dzieci) i swietlica wiejska.

Budynek swietlicy wiejskiej jest w ciaglym uzytkowaniu, dlatego tez jest on w bardzo

zlym stanie technicznym. Doprowadzenie go do nalezytego stanu przyczyni sie do dalszej

poprawy warunków zycia poprzez komfort korzystania z infrastruktury, podnoszac miedzy

innymi równiez bezpieczenstwo.

Rysunek 7: Budynek Swietlicy Wiejskiej w Nowych Sadach"•...,
"' •....

'",,-

Zródlo: Opracowanie wlasne Urzad Gminy Fredropol

Realizacja zamierzonych zadan przyczyni sie do rozwoju oferty kulturalnej,

edukacyjnej i rekreacyjnej w miejscowosci i podniesienia standardu zycia mieszkanców.

Inwestowanie w budowe i poprawe istniejacej infrastruktury przyczyni sie takze do integracji

spolecznosci lokalnej i ozywienia zycia kulturalno-spolecznego. Rozwój infrastruktury

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
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