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1.WSTĘP 
 

Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rosną potrzeby mieszkańców sołectwa. Problemy 

i bolączki nie są możliwe do pokonania przez działania samych mieszkańców. Głównym 

ograniczeniem w rozwoju sołectwa są możliwości finansowe Gminy.  

Jedną z dróg do poprawy jakości życia mieszkańców może być pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej. W związku z tym, mieszkańcy opracowali 

Plan Odnowy Miejscowości. 

 

Plan Odnowy Miejscowości Woźniczna został opracowany przy udziale: 

 Sołtysa, 

 Rady Sołeckiej,  

 Radnych, 

 Członków Rady Kaplicy, 

 Dyrektora szkoły, 

 Ogrodników i rolników,  

 Przedstawicieli podmiotów gospodarczych, 

 Członków OSP. 

Powstał on w wyniku spotkań warsztatowych oraz licznych konsultacji z mieszkańcami.  

 

Koordynatorem prac ze strony Gminy Pleśna był Władysław Węgiel, z-ca wójta Gminy 

Pleśna. 

 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o wielorakim znaczeniu, mającym na celu: 

 scharakteryzowanie miejscowości, 

 ocenienie zasobów sołectwa, 

 wypracowanie wizji rozwoju, 

 planowanie zadań zbieżnych z celami strategicznymi wynikającymi ze Strategii 

Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2008-2015, 

 opracowanie wieloletniego harmonogramu zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć,  

 integrowanie  i   pobudzenie   społeczności   lokalnej   oraz  władz   lokalnych 

do wspólnego działania na rzecz wsi,  

 umożliwienie efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, środowiskowymi 

i finansowymi. 

 

Plan Odnowy Miejscowości ma być między innymi załącznikiem do projektów 

zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i w innych instytucjach 

finansujących. 

Plan Odnowy Miejscowości wypracowany został na okres 2008-2015.  

Zawarto w nim działania inwestycyjne, szkoleniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, 

które zapisano w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacje społeczne. 

Podjęcie się realizacji wyznaczonych zadań poprzedzone zostanie ich przygotowaniem wraz  

z opisem i opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów wykonania. 

Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości zostanie przyjęty przez Zebrania Wiejskie, 

wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Pleśna i stanowić będzie nierozerwalny załącznik 

wniosków składanych do różnych instytucji o środki finansowe. 
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Dokumenty i materiały na podstawie, których opracowano Plan Odnowy Miejscowości 

Woźniczna: 

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 

2. Strategia Rozwoju Powiatu Tarnowskiego 

3. Strategia Rozwoju Gminy Pleśna 2008-2015 

4. Statystyki z UG Pleśna 

5. Oficjalna strona internetowa Gminy Pleśna  
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2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI WOŹNICZNA 

 

2.1. Położenie miejscowości 

 
Z geograficznego punktu widzenia Woźniczna leży na skraju Pogórza 

Ciężkowickiego. Od północy i zachodu położona jest na stokach, które schodzą  

w dolinę rzeki Białej Tarnowskiej. 

Centrum miejscowości położone jest w dolinie rzeki Biała Tarnowska w odległości  

10 kilometrów na południe od Tarnowa. Woźniczna wchodzi w skład Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego pełniąc funkcję otuliny parków 

krajobrazowych (Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 

Pasma Brzanki). 

Wieś i otoczenie odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi. 

Warunki naturalne można określić jako korzystne.  

 

 Położenie Woźnicznej w granicach Gminy 

Pleśna 
 

2.2.Przynależnośc administracyjna 

 
Gmina Pleśna położona jest w granicach powiatu tarnowskiego, we wschodniej 

części województwa małopolskiego, na południe od Tarnowa. Woźniczna jest jednym 

z 11 sołectw gminy.  

 

2.3. Powierzchnia i liczba ludności  
 

Powierzchnia miejscowości Woźniczna wynosi 2,72 km
2
 (powierzchnia gminy - 

83,1 km
2
). Pod względem obszaru jest to zdecydowanie najmniejsze sołectwo Gminy 

Usytuowanie Gminy 

Pleśna w granicach 

powiatu tarnowskiego 

Woźniczna 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
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Pleśna. Liczba ludności wynosi 449 ( w gminie 11898) i jest to również jedno  

z najmniejszych sołectw. 
 

2.4.Szlaki komunikacyjne, dostępność komunikacyjna 

 
Sołectwo usytuowane jest przy drodze gminnej Pleśna – Świebodzin łączącej 

miejscowość z drogą powiatową Nowodworze – Rzuchowa oraz drogą powiatową 

Rzuchowa - Pleśna – Siedliska.  

 
 Słabo rozwinięta jest dostępność niektórych przysiółków do komunikacji 

publicznej, 

 drogi lokalne są w złym stanie technicznym, 

 korzystne sąsiedztwo – z jednej strony bliskość Tarnowa, z pozostałych otoczenie 

lasami, łąkami, wzgórzami i jarami cieków wodnych. i doliną rzeki Biała 

Tarnowska. 

 brak jest ciągów pieszych i ścieżek rowerowych.  

 

2.5. Położenie i środowisko przyrodnicze 

 
           Woźniczna położona 10 kilometrów na południe od Tarnowa, wchodzi w skład 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 

Miejscowość posiada wiele walorów turystycznych i rekreacyjnych. Decyduje o nich 

duża lesistość, krajobrazy roztaczające się ze wzgórz oraz dolina rzeki Białej 

Tarnowskiej. 

 

2.9 Historia Miejscowości 
 

 Brak informacji na temat historii miejscowości. 
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3. ANALIZA  ZASOBÓW SOŁECTWA - rodzaje i opis zasobu 
 

3.1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

 

3.1.1 Zagospodarowanie przestrzenne  

 

Struktura przestrzenna sołectwa 

 

Rodzaj  przestrzeni 
Woźniczna 

[ha] 

Woźniczna 

[%] 

Gmina Pleśna 

[ha] 

Gmina Pleśna 

[%] 

Grunty orne 81 29,7% 2903 34,9% 

Łąki 4 1,5% 62 0,7% 

Pastwiska 40 14,7% 1356 16,3% 

Sady 6 2,2% 505 6,1% 

Łącznie 131 48,0% 4826 58,1% 

Lasy i grunty leśne 103 37,7% 2356 28,3% 

Grunty zadrzewione  

i zakrzewione 
13 4,8% 325 3,9% 

Użytki kopalne 0 0,0% 9 0,1% 

Grunty pod wodami 5 1,8% 101 1,2% 

Tereny 

komunikacyjne 

drogowe 5 1,8% 168 2,0% 

kolejowe 3 1,1% 21 0,3% 

Tereny zurbanizowane  

i rekreacyjne 
14 5,1% 445 5,4% 

Tereny różne 0 0,0% 4 0,0% 

Nieużytki 0 0,0% 56 0,7% 

Łącznie 142 52,0% 3485 41,9% 

Powierzchnia ogółem 273 100,0% 8310 100,0% 

 

Sołectwo posiada ponad 48% terenów rolniczych, i ok. 38 % terenów leśnych.  

 

 

3.1.2 Walory krajobrazowe i klimatyczne  
 

Otoczenie krajobrazowe jest atrakcyjne i malownicze, a teren zróżnicowany 

topograficznie. Piękne widoki rozciągają się w kierunku południowym i zachodnim. 

Przez teren sołectwa przepływa rzeka Biała Tarnowska, która niewątpliwie nadaje 

miejscowości dodatkowego uroku.  

Warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku są korzystne.  
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3.1.3 Zasoby przyrodnicze 
 

Sołectwo wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego. Wyróżnia się dużymi walorami szaty roślinnej, lesistość sołectwa 

wynosi 37,7% ( w gminie ok. 29%). 

Lasy występujące na terenie sołectwa to: 

grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) — (lipa, grab, świerk, brzoza), w chwili 

obecnej dobrze zachowane płaty grądów spotykane są głównie w dolinie rzeki Białej 

 i innych mniejszych ciekach, należą do właścicieli prywatnych i do Lasów Państwowych, 

łęg jesionowo-wiązowy (Fraxino-Ulmetum, Carici remotae-Fraxinetum) - (olsza, topola, 

wierzba, wiąz, jesion, dąb), 

podgórski łęg jesionowy (Carici remotae - Fraxinetum)- (jesion wyniosły, olsza czarna 

 i szara oraz jawor, sporadycznie mogą występować też buk zwyczajny, klon pospolity 

 i polny oraz wiąz górski.) — doliny małych potoków, siedliska wilgotne w pobliżu 

koryt cieków, 

kwaśna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum) — (buki, świerki jawory jodły) na 

siedliskach ubogich. 
 

Chronione gatunki roślin, m.in.:  

 Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopterisL), 

 Przytulia wonna(Galium odoratum),  

 Storczyk męski(Orchis mascula L.),  

 Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.),  

 Bluszcz pospolity (Hedera helix L.).  

 

Ochrona gatunkowa zwierząt obejmuje:  

 płazy i gady: salamandra plamista, kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna,  

jaszczurka zwinka,  jaszczurka zielona, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, 

żmija zygzakowata, traszki, 

 ptaki: około 55 gatunków lęgowych oraz 40 gatunków nie lęgowych, 

 ssaki: jeże (wszystkie gatunki), wiewiórka pospolita, ryjówkowate (wszystkie 

gatunki), nietoperze (wszystkie gatunki), bóbr europejski. 

Na obszarze sołectwa znajdują się siedliska ptaków i zwierzyny łownej. 
 

3. 2. ŚRODOWISKO KULTUROWE, ZABYTKI  

 

3.2.1 Instytucje 

 
Na terenie miejscowości nie występują instytucje społeczne i publiczne. 

Mieszkańcy korzystają z instytucji zlokalizowanych w pobliskiej Pleśnej. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Topola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion_wynios%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza_czarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza_szara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_jawor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_polny
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3.2.2 Walory architektury wiejskiej, zabytki 
 

Wielkim dziedzictwem kulturowym o aspekcie narodowościowym 

i patriotycznym są  cmentarze z I wojny światowej. Trzy z nich znajdują się na terenie 

sołectwa.  

Woźniczna 

nr 177 64 żołnierzy austro - węgierskich,1 oficer i 59 żołnierzy rosyjskich,  

nr 178 12 żołnierzy austro - węgierskich oraz 116 rosyjskich. 

nr 179  
20 nieznanych żołnierzy rosyjskich oraz 3 żołnierzy 

 austro-węgierskich 

 
 

3.2.3 Ukształtowanie przestrzeni publicznej 
 

Ukształtowanie przestrzeni publicznej charakteryzuje się: 

 brakiem zorganizowania i uporządkowania, 

 rozrzuceniem gospodarstw, 

 brakiem miejsc zabaw dla dzieci. 
 

3.2.4 Osobliwości, tradycje, obrzędy, zwyczaje  
 

Brak tradycji i obrzędów.  

 

 

3.3. OBIEKTY I TERENY  
 

3.3.1 Tereny budowlane 
 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono małe 

ilości terenu pod budownictwo zagrodowe i mieszkaniowe (ok. 16,5 ha tj.1,72% 

terenów przeznaczonych pod budownictwo w całej Gminie Pleśna). 

 

W poniższej tabeli przedstawiono tereny [w ha] pod różne rodzaje zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej. 
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8,19 5,81 0 0,54 0 0 1,85 0 16,39 
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3.3.2 Tereny rekreacyjno – turystyczne i sportowe 
 

Rekreacja i turystyka w Gminie rozwija się w powiązaniu z: 

 Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne,  

 Ścieżką Ekologiczno-Przyrodniczą Eko@sklep „Na Trasie”  

 Małopolskim Szlakiem Owocowym. 
 

W miejscowości Woźniczna brak jest gospodarstw zarejestrowanych w wyżej 

wymienionych organizacjach. 

 

3.3.3 Tereny dla działalności gospodarczej 
 

Przewidywany jest rozwój funkcji usługowych.  

Brak jest terenów dla rozwoju przemysłu. 
 

 

 

3.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
 

3.4.1. Liczba ludności  
 

 

Ludność w latach 2002 – 2007 

  

Miejscowość 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Woźniczna 429 440 436 442 453 449 

 

449 mieszkańców Woźnicznej stanowi 3,33% ludności Gminy Pleśna ( w gminie  

11 898 mieszkańców).  

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 164,83 mieszkańca na 1 km
2
 (średnia gminy 143,2 

 

Liczba budynków zamieszkałych w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2007 

 

Miejscowość Rok Ilość budynków zamieszkałych [szt] 

Woźniczna 

2006 100 

2007 101 

Ogółem w gminie 

2006 2487 

2007 2552 
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3.4.2 Placówki Oświatowe  

 
 Dzieci i młodzież uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pleśnej 

Dzieci w wieku przedszkolnym mają do dyspozycji przedszkole zlokalizowane  

w Pleśnej 
 

Prognozowana liczba dzieci z Woźnicznej w klasie I szkoły podstawowej w Pleśnej w latach 

2007 – 2012 

 

Rok 

szkolny 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Liczba 

dzieci 
6 10 3 7 2 3 

Rok 

urodzenia 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

 

3.4.3 Ośrodek Zdrowia 
 

W Gminie Pleśna funkcjonuje Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej. 

W skład SPGZOZ w Pleśnej wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:  

 Ośrodek Zdrowia w Pleśnej, 

 Ośrodek Zdrowia w Janowicach, 

 Ośrodek Zdrowia w Lichwinie. 

 

Mieszkańcy Woźnicznej korzystają z Ośrodka Zdrowia w Pleśnej mając do 

dyspozycji  

a) poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 

c) gabinet położnej środowiskowej, 

d) poradnię ginekologiczno-położnicza, 

e) poradnię stomatologiczną, 

f) zakład rehabilitacji 

Całodobową opiekę specjalistyczną oraz opiekę sobotnio-niedzielną zapewnia 

Pogotowie Ratunkowe z Tarnowa. 

Mieszkańcy zwracają uwagę na brak sobotniej opieki zdrowotnej, realizowanej przez 

miejscowy Ośrodek Zdrowia. 

 

 

3.4.4. Organizacje pozarządowe  
 

Na terenie miejscowości aktywnie działa Rada Sołecka. 
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3.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

3.5.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

 
W miejscowości 45 gospodarstw posiada przyłącza wodociągowe, na 101 

zamieszkałych budynków (stanowi to 44,6% gospodarstw posiadających wodociąg 

grupowy). 

Wskaźnik zwodociągowania Gminy wynosi około 39,2 %. (Dane na koniec 2007 

roku) 

Obecnie prowadzone są dalsze prace wodociągowania miejscowości. 

 

3.5.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa 

 
Skanalizowanie miejscowości wynosi 4,95% a gminy 33,11% (dane 2007).  

W roku 2008 opracowano koncepcję budowy kanalizacji grupowej oraz 

przydomowych oczyszczalni. Zauważalna jest jednak zła jakość techniczna osadników 

wybieralnych lub ich brak. 
 

Liczba posesji posiadających osadniki wybieralne 
 

Ogółem 

budynków 

Ilość posesji włączonych do sieci 

kanalizacyjnej 

Ilość posesji posiadających 

osadniki wybieralne (2006) 

101 5 88 

 

 

3.5.3. Gospodarka odpadami stałymi 
 

Gospodarstwa posiadające umowy na odbiór odpadów ( liczbowo i procentowo)  

 

Miejscowość 
Ogółem 

budynków 

Ilość posesji posiadających umowy 

 na odbiór odpadów 

 

% posesji posiadających 

umowy na odbiór 

odpadów 

Woźniczna 
2006 2007 2006 2007 2006 2007 

100 101 61 74 61% 73,27% 

Ogółem gmina 2496 2552 1038 1256 41,59% 49,22% 

 

Biorąc pod uwagę % podpisanych umów na odbiór odpadów stałych, miejscowość 

Woźniczna zajmuje pierwsze miejsce w Gminie Pleśna.  

Odpady stałe są odbierane z gospodarstw domowych i dowożone na wysypisko przez 

koncesjonowane firmy. 

We wsi został wdrożony system segregacji odpadów komunalnych. Wyspecjalizowana 

firma odbiera segregowane szkło, plastik i papier w workach zakupionych przez gminę 
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z częstotliwością - jeden raz w miesiącu W miejscach publicznych rozstawione zostały 

pojemniki stacjonarne na szkło, papier i opakowania z plastiku. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obywa się 2 razy w roku. 

 

3.5.4. Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz 
 

Woźniczna posiada sieć gazową. Mieszkańcy indywidualnie zawierają umowy  

z Karpackim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

 

3.5.5 Energetyka 

Na terenie Woźnicznej istnieje linia napowietrzna. Istniejący układ jest 

wystarczający i nie tworzy ograniczeń lokalizacyjnych ze względu na możliwość 

zasilania. 

 

3.5.6 Telekomunikacja 

Nasycenie siecią telefoniczną jest zadawalające, bardzo dużą rolę odegrał 

rozwój telefonii komórkowej. Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do 

sieci internetowej, poprzez wdzwaniany (analogowy lub cyfrowy)dostęp do internetu 

oraz poprzez drogę radiową. Ograniczenia w tym zakresie związane są przede 

wszystkim z kosztem dostępu lub też nieopłacalnością rozbudowy(duże odległości 

pomiędzy domami) sieci na terenach wiejskich ze względu na małą ilość odbiorców.  

 

 

 
 

3.6 GOSPODARKA I ROLNICTWO  
 

3.6.1 Miejsca pracy 

 
W ogrodnictwie i rolnictwie. Pozarolnicze miejsca pracy, zlokalizowane  

są głównie w Tarnowie oraz w przedsiębiorstwach, instytucjach, punktach usługowych 

Gminy Pleśna. 

 

3.6.2. Gospodarka  

 
Na terenie miejscowości zlokalizowane są podmioty usługowe w małej ilości 

produkcyjne.  

Część mieszkańców zatrudniona jest w Tarnowie i okolicznych miejscowościach. 
 

 

3.6.3 Miejsca noclegowe, gastronomia  
 

W miejscowości brak miejsc noclegowych i gastronomicznych.  

Niewystarczająca oferta usługowa dla mieszkańców. 
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3.6.4 Rolnictwo 
 

 

Generalnie na terenie sołectwa jak i gminy Pleśna stwierdza się małą 

przydatność rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w związku z brakiem gruntów I klasy  

i przewagą gruntów klasy III i IV. 

 

 

 

Na terenie sołectwa występują następujące klasy gleb. 
 

Klasy gruntów ornych Gmina Pleśna Woźniczna 

Klasa I 0,00 0,0 

Klasa II 8,27 0,0 

Klasa IIIa 120,77 4,3 

Klasa IIIb 474,57 16,3 

Klasa IVa 1410,61 30,3 

Klasa IVb 642,07 22,4 

Klasa V 226,56 6,3 

Klasa VI 13,69 0,7 

Klasa VI z 6,79 0,0 

Łącznie 2903,33 80,3 

 

Ilość i wielkość gospodarstw w poszczególnych przedziałach  

 

Rok 
Powierzchnie gospodarstw  

Ilość gospodarstw 

 
0 -1 
ha 

1-2 
ha 

2-5 
ha 

5 -7 
ha 

7-10 
ha 

10 - 15 
ha 

15 ha 
i więcej 

2006 95 38 17 1 0 0 0 151 

 

Gospodarstwa rolne przeważnie są małe od 0 - 1 ha i zajmują się produkcją mieszaną. 

Można je określić mianem gospodarstw drobnotowarowych, których właściciele 

często dodatkowo zajmują się działalnością pozarolniczą. 

.  

 

3.6.4 Przedsiębiorstwa 

Sklepy, restauracje, bary usytuowane na terenie Woźnicznej 

( wg stanu na dzień 31.VII.2007 r.) 

 

Sklepy spożywcze: 1(w tym 1 ze sprzedażą piwa) 
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Rodzaje działalności gospodarczej zgłoszone do ewidencji działalności gospodarczej  

w miejscowości Woźniczna (stan na 31.07.2007) 

 

HANDEL USŁUGI PRODUKCJA TRANSPORT 

Ilość podmiotów 

zarejestrowanych 

w e.d.g. 

Ilość podmiotów 

zarejestrowanych  

w e.d.g. 

Ilość podmiotów 

zarejestrowanych 

w e.d.g. 

Ilość podmiotów 

zarejestrowanych w 

e.d.g. 

1 – handel 

stały(sklepy) 

3 – handel 

obwoźny 

1 – wykonywanie 

instalacji elektrycznych 

1 – usługi budowlane 

projektowe 

3 – usługi budowlane 

1 – sprzedaż kwiatów, 

wiązanek 

1 – działalność 

rachunkowo – księgowa 

1 – usługi kamieniarskie 

1 – praktyka lekarska 

1 – zakład fryzjerski 

1 – produkcja 

sprzętu 

oświetleniowego 

1 – transport drogowy 

RAZEM:               4                                    9 2 1 
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4. OCENA  ZASOBÓW SOŁECTWA  

 
Zasoby Brak O małym znaczeniu O dużym znaczeniu 

Środowisko przyrodnicze 

Walory krajobrazu   x 

Walory fauny i flory  x  

Wody powierzchniowe   x 

Gleby   x  

Surowce mineralne x   

Klimat   x 

Środowisko kulturowe, zabytki 

Walory architektury wiejskiej,  x   

Zabytki   x 

Walory ukształtowania 

przestrzeni publicznej 

 x  

Aktywność artystyczna  x   

Święta i odpusty x   

Tradycje, obrzędy x   

Fakty historyczne legendy, podania  x  

Obiekty i tereny 

Tereny budowlane  x  

Tereny rekreacyjno-turystyczne 

 i sportowe 

 x  

Tereny dla działalności 

gospodarczej 

x   

Infrastruktura społeczna 

Liczba ludności  x  

Szkoła podstawowa  i gimnazjum x   

Przedszkole x   

Ośrodek zdrowia x   

Centrum Kultury Sportu i Promocji x   

Świetlica środowiskowa   x 

Gminna Biblioteka Publiczna x   

Sale katechetyczne  x   

Dom Strażaka x   

Punkty usługowe  x  

Infrastruktura Techniczna 

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę  x  

Kanalizacja i gospodarka ściekowa x   

Gospodarka odpadami stałymi   x 

Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz   x 

Energetyka   x 

Telekomunikacja   x 

Drogownictwo  x  

Ludzie i organizacje społeczne 

OSP x   

Sponsorzy x   

Związki x   

Korzystne sąsiedztwo   x 

Atrakcje turystyczne  x x 

Przyjezdni stali i sezonowi   x 
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5. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI  

 

5.1 ANALIZA SWOT 
 

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników 

umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji w sprawie odnowy wsi na podstawie 

posiadanych informacji. Umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących projektu 

i podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej 

oceny sytuacji. 

Analiza SWOT przeprowadzona była na podstawie analizy i oceny zasobów sołectwa. 

w powiązaniu ze strategią Gminy Pleśna. 
 

Mocne strony – atuty rozwojowe Słabe strony - czynniki ograniczające 

rozwój 

1. Bliskość aglomeracji miejskiej{Tarnów), 

2. Dobre warunki środowiskowe  

i klimatyczne i krajobrazowe ( ciekawa 

rzeźba terenu, brak skażenia, 

mikroklimat, warunki glebowe do 

rozwoju rolnictwa zrównoważonego),  

3. Dobra komunikacja, drogi i ich sieć, 

4. Plan zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości, 

5. Dobry dostęp do szkolnictwa  

i podstawowej opieki medycznej, 

6. Mieszkańcy ( otwarci, życzliwi) 

7. Występowanie lasów 

8. Różnorodność chronionych gatunków 

roślin i zwierząt, 

9. Poprawiająca się promocja  

 

 

1. Brak terenów pod inwestycje, 

2. Brak zakładów produkcyjnych 

związanych z gastronomią, turystyką, 

przetwórstwem owocowo- warzywnym,  

3. Mała ilość potencjalnych odbiorców 

płodów rolnych, 

4. Brak profesjonalnej bazy noclegowej, 

gastronomicznej,  

5. Brak bazy agroturystycznej,  

6. Dzikie wysypiska śmieci, 

7. Niewystarczająca regulacja koryta 

potoku, 

8. Mały kapitał lub brak dla podejmowania 

lub rozwoju inicjatyw gospodarczych 

9. Zła jakość wód gruntowych i potoku 

10. Zły stan dróg lokalnych, brak 

chodników, bezpiecznych przejść, 

oświetlenia dróg, 
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Szanse - możliwości rozwoju sołectwa 
 

 

Zagrożenia - czynniki niesprzyjające, 

 

 

1. Istnienie w pobliżu ośrodków 

oświatowych, 

2. Sprzyjająca polityka regionalna, w tym 

adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich, ze strony rządu i władz 

wojewódzkich,  

3. Zwiększanie się dostępności do kapitałów 

i środków pomocowych, 

4. Potencjalne środki pomocowe na 

rolnictwo, przetwórstwo, rozwój 

przedsiębiorczości w tym turystyki, 

ochronę środowiska, 

5. Rozwój kulturalny, 

6. Otwierający się rynek UE na produkty 

polskie ( duże zainteresowanie 

produktami rolnymi – wzrost cen), 

7. Mieszkańcy Lichwina w władzach 

powiatu, 

8. Rozwój internetu i globalizacja, 

9. Wzrost świadomości znaczenia 

środowiska dla zdrowia i życia, 

 

 

1. Dalsza emigracja młodych, 

wykształconych ludzi, 

2. Niewystarczające fundusze na dalszy 

rozwój infrastruktury technicznej  

i komunikacyjnej, a także na właściwe 

zagospodarowanie terenów ważnych  

dla funkcjonowania społeczności  

i wizerunku miejscowości,  

3. Niestabilny rynek trudności z ustaleniem 

koniunktury na określone produkty 

rolne), 

4. „Spojrzenie „władz wojewódzkich na 

regionalne i lokalne problemy ( miasto 

Tarnów – komunikacja – rozwój), 

5. Migracja ludności, 

6. Zagrożenia cywilizacyjne ( zwłaszcza 

alkohol, przemoc, narkotyki,), 

7. Wzrost zanieczyszczenia środowiska, 

8. Obojętność części mieszkańców, 
9. Choroby cywilizacyjne, 

10. Klęski żywiołowe (powodzie, wichury 

wskutek zmian klimatycznych, 

11. Likwidacja naturalnych siedlisk fauny  

i flory, 
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5. 2 WIZJA. 

 

 Dlaczego chcemy odnowy wsi? 

 
Woźniczna rozwija się mało dynamicznie, słaby rozwój budownictwa nie idzie 

jednak w parze z odpowiednim zagospodarowaniem i urządzeniem przestrzeni 

publicznych, infrastruktury społecznej i technicznej. 

 

Dlatego: 

 Chcemy żyć w funkcjonalnym, estetycznym otoczeniu i aktywnie spędzać czas. 

 chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem, 

żyć i mieszkać wygodnie oraz bezpiecznie 

 chcemy zapewnić dobre warunki wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży 

 chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych potrzeb np. poprzez pomoc 

unijną 

 

 

 
 

 

 

Wizja miejscowości Woźniczna 
 

Wieś atrakcyjna dla zamieszkania, zintegrowana społecznie,  
z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, gdzie żyje się wygodnie  
i bezpiecznie,  
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6. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

1. Co chcielibyśmy zrobić? 

 Zagospodarować, uporządkować centrum, 

 Zmodernizować boisko sportowe i urządzić plac zabaw dla dzieci przy 

świetlicy,

 Poprawić stan ekologiczny miejscowości poprzez opracowanie koncepcji  

i zaprojektowanie odprowadzenie ścieków,

 Poprawić stan techniczny dróg i ulic, wybudować chodniki dla pieszych, 

oświetlić uczęszczane miejsca, urządzić bezpieczne przejścia dla pieszych, 

 Ułatwić dostęp do miejsc gromadzenia segregowanych odpadów, 

 Oznakować przysiółki – w celach zapewnienia lepszej orientacji 

mieszkańców, turystów a przede wszystkim służb ratowniczych, 

 Propagować odnawialne źródła energii ( kolektory słoneczne itp.), 

 Organizować cykliczne imprezy o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym 

Aktywizować mieszkańców m. in. poprzez: 

- organizację konkursu na najlepsze obejście, 

- organizację kursów językowych i komputerowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOŹNICZNA 

 

21 

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 
Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa oraz podniesienia 

standardów życia mieszkańców  

Odbiorcami planowanych zadań będą mieszkańcy wsi oraz przejezdni. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa. 

 

Zadania i ich opis 

 

 

Cel Przeznaczenie Harmonogram 

realizacji 

Koszt 

realizacji  

zadania 

Źródła  

finansowania 

1. Wprowadzenie 

nazewnictwa przysiółków. 

Wykonanie i zamontowanie 

tablic informacyjnych  

z nazwami przysiółków.  

Zapewnienia lepszej 

orientacji mieszkańców, 

przyjezdnych, turystów 

a przede wszystkim służb 

ratowniczych 

 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom  

wsi i okolic  

oraz służbom 

ratowniczym 

2009- 2011 10 000 zł UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

2. Zagospodarowanie 

centrum.  

Wykonanie: ciągów pieszych  

i jezdnych, parkingów, 

oświetlenia, 

Poprawa estetyki, 

bezpieczeństwa 

i wygody mieszkańców 

 

Inwestycja będzie 

służyć mieszkańcom  

 

2009 - 2011  200 000 zł UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

3. Przebudowa 

 i modernizacja dróg. 
 od mostu do centrum 

miejscowości, 

 od przejazdów kolejowych 

do granicy miejscowości ze 

Świebodzinem 

 połączenie Woźnicznej 

z Łowczówkiem  od strony 

Poprawa stanu 

bezpieczeństwa, 

ułatwienie 

przemieszczania się 

mieszkańców wsi oraz 

okolic,  

poprawa warunków życia  

i pracy, poprawa estetyki 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom oraz 

przejeżdżającym 

przez teren 

miejscowości 

 

2008 -2012 1 000 000 

zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 
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Białej 

 Woźniczna górna 

Droga wzdłuż potoku 

„Woźniczanka” 

Zadanie polegać będzie na  

remoncie nawierzchni dróg 

wraz z podbudową  

i poboczami  

 

miejscowości, 

zaspokojenie potrzeb 

społeczeństwa 

 

4.Rozbudowa sieci 

wodociągowej. 

Obejmować będzie: 

Budowę hydrofornii  

linii wodociągowych  

i przyłączy, 

 

Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców oraz 

środowiska naturalnego 

Inwestycja dla 

zainteresowanych 

mieszkańców  

 

2008 - 2015  600 000 zł UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

 

5.Wykonanie sieci 

kanalizacyjnej  

Poprzez opracowanie 

koncepcji położenie głównych 

kolektorów kanalizacyjnych i 

przyłączy, a w miejscach 

trudno dostępnych 

przydomowych oczyszczalni.  

Poprawa czystości 

środowiska, 

Poprawa warunków życia, 

Poprawa estetyki 

miejscowości, 

Poprawa jakości 

środowiska naturalnego, 

Zmniejszenie 

zanieczyszczeń wód 

gruntowych i 

powierzchniowych oraz 

gleb 

 

Mieszkańcy 

miejscowości 

2010 - 2012 1 000 000 

zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WOŹNICZNA 

 

23 

6.Budowa placu zabaw dla 

dzieci przy świetlicy. 
Polegać będzie urządzeniu 

terenu oraz wyposażeniu  

w sprzęt do gier i zabaw 

Zadanie powyższe 

przyczyni się do poprawy 

dostępności terenów dla 

dzieci chcących aktywnie 

spędzać wolny czas, 

propaguje zdrowy model 

życia wśród dzieci  

Dzieciom i ich 

rodzicom sołectwa i 

gminy 

 

2009-2011 30 000 zł UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

7.Oświetlenie dróg  

i skrzyżowań. 

Wykonanie projektów, linii 

energetycznych i założenie 

lamp. 

- Oświetlenie górnej 

Woźnicznej i innych ważnych 

miejsc  

Poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników dróg, 
Podniesienia standardów 

życia 

Mieszkańcy  

i wszyscy 

użytkownicy 

2009-2015 50 000 zł UG Pleśna 

8.Propagowanie 

odnawialnych źródeł energii 

( kolektory słoneczne itp.) 

 

Poprawa stanu środowiska 

naturalnego 

Edukacja ekologiczna 

dorosłych i młodzieży 

Dla użytkowników 

budynków 

użyteczności 

publicznej, odbiorców 

prywatnych 

2009-2015 250 000 zł UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

9.Zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy. Obejmie 

remont dróg dojazdowych 

budowę parkingu 

zapewnienia członkom 

lokalnej społeczności 

godnych warunków 

sprzyjających do 

bezpiecznego 

uczestnictwa w imprezach 

sportowych 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom 

2010-2012 200 000 zł UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne, 

sponsorzy 

10.Uregulowanie pozostałej 

części potoku 

„Woźniczanka” 

 

Zabezpieczenie przed 

powodziami, poprawa 

stosunków wodnych 

Mieszkańcy, 

ubezpieczyciele 

2009 - 2015 150 000 zł UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 
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7.WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU  

 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Woźniczna rozpocznie się poprzez 

wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Pleśna po uprzednim przyjęciu przez 

Zebranie Wiejskie.  

Realizację Planu zaleca się Wójtowi Gminy Pleśna, Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej 

miejscowości Woźniczna.. 

Monitorowanie Planu odbywać się będzie raz w roku przez Zebrania Wiejskie –  

w formie sprawozdania składanego przez Sołtysa. 
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