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1.Wstęp 

Polska wieś potrzebuje trampoliny cywilizacyjnej, aby osiągnąć poziom średniej 

europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, wspierające polepszenie sfery socjalnej 

są tutaj najbardziej potrzebne i stanowią podstawę wszelkich planów rozwoju wsi.  

Zadania z zakresu odnowy wsi nie są wyłącznie powiązane z funduszami 

unijnymi. Wszelkie fundusze pozabudżetowe np. w ramach Kontraktu wojewódzkiego, 

Pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wiele 

innych są tutaj możliwe do wykorzystania i pożądane. Aby jednak poznać strukturę 

koniecznych wydatków, trzeba sporządzić dokument o charakterze średnioterminowej 

prognozy ekonomiczno-finansowej, tak, aby gmina mogła przygotować swój Plan 

Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny i wystąpić z odpowiednim 

montażem finansowym budżetu.  

Ponieważ zakłada się logiczną konsekwencję konstrukcji Planu Rozwoju Miejscowości 

w ścisłej korelacji z Planem Rozwoju Lokalnego gminy i powiatu, strategią rozwoju 



województwa i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego, dokument ten powinien 

mieć charakter małej strategii rozwoju miejscowości. Wskazane jest, aby w 

szczególności obejmował analizy zasobów sołectwa, porównania korzystnych i 

niekorzystnych cech wewnętrznych wsi oraz potencjalnych szans i zagrożeń 

występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość sołectwa i ich 

mieszkańców, wizji rozwoju wsi wraz z jej priorytetami i projektami rozwojowymi wraz z 

elementami montażu finansowego projektów do realizacji. Wymaga to ścisłej współpracy 

pomiędzy sołectwem i urzędem gminy oraz spójności planów. Dokument „Plan 

Odnowy Miejscowości Miedziana” ma służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego 

potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków unijnych i funduszy 

rządowych.  

 

 

 

2. Charakterystyka Miejscowości 

 

2.1 Położenie 

Sołectwo Miedziana leży w centralnej części województwa Opolskiego, w 

powiecie opolskim, w gminie Tarnów Opolski. Wieś leży na piaszczystej równinie w 

południowo–zachodniej części Polski, na prawym brzegu rzeki Odry, 18 kilometrów od 

Opola, na pograniczu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Niziny Śląskiej. Miedziana położona 

jest wśród lasów w szczególności są to lasy mieszane. Ogólna powierzchnia sołectwa 

wynosi 508,05. 



 

Źródło: http://www.tarnowopolski.pl/ 

 

 

 

 

2.2. Rys historyczny 

 

Zarządzenie w sprawie założenia Miedzianej wydano 7 kwietnia 1773r. Wieś 

powstała w lesie kosorowickim – dokładnie na „kosorowickim wrzosowisku” nieopodal 

Łowiecka, wioski prawie w całości zniszczonej w czasie wojny trzydziestoletniej. 

Ostatecznie z całej wioski Łowiecko pozostały trzy zagrody z 19 mieszkańcami. 

Miedziana została założona, jako kolonia z 20 gospodarstwami przez króla Fryderyka II 

w ramach akcji kolonizacyjnej zwanej osadnictwem fryderycjańskim w latach 1741-1785. 

http://www.tarnowopolski.pl/


Król pruski miał założyć na Śląsku Opolskim 55 kolonii. Osada początkowo nosiła nazwę 

Kosorowicka Kolonia. Jej mieszkańcy przybyli z Niemiec. Zwerbowano ich 

prawdopodobnie z okolic Hesji i Kassel. Wszyscy byli luteranami i należeli do parafii 

luterańskiej w Opolu. W 1783r. na ich użytek w wiosce zbudowano kaplicę. 

Po przybyciu do kolonii jej mieszkańcy przez małżeństwa przemieszali się z 

tutejszymi, polskimi katolikami – mieszkańcami Łowiecka i okolicznych wsi – etnicznie i 

wyznaniowo. 

Konsekwencją tego był fakt, że, wraz ze swoim sołtysem Neumannem na czele, zaczęli 

przyjmować zwyczaje katolickie i chrzcić swoje ewangeliczne dzieci w wierze katolickiej. 

Innym powodem konwersji były ustawiczne spory i nieporozumienia (być może z tej 

przyczyny) z pastorem w Opolu. Zapisali się do parafii w Kamieniu Śląskim. Oprócz 

wyznania zmienili także nazwę Kosorowickiej Kolonii na Kupferberg (Miedziana Góra) 

oraz spolszczyli swoje nazwiska (np. Neumann na Nowak). 

W 1830r. w Miedzianej na 120 mieszkańców było 8 ewangelików. Wioska liczyła 

wtedy 24 zagrody. W 1845r. Miedziana liczyła 169 mieszkańców, w tym jeden 

protestant. Konwersja wsi na wiarę katolicką, i to w tak krótkim czasie, stanowi swego 

rodzaju ewenement wśród kolonii fryderycjańskich. 

Mieszkańcy Miedzianej byli nazywani peregrinami (Peregrine oznacza "jeden z 

zagranicy", czyli cudzoziemiec, podróżnik lub pielgrzym) lub kolonistami. 

Chłopi zajmowali się rolnictwem, jednak z powodu piaszczystej i bagiennej ziemi plony 

były marne. W związku z tym mieszkańcy zajęli się rzemiosłem i tkactwem. 

W latach 1800-1900 w lesie między Łowiecko a Kamieniem Śl., który do dziś nazywany 

jest „Sulik” wydobywano żwir, rudy żelaza oraz glinki, czyli szamot. Wg legendy, na 

początku powstania Kolonii zasadzono na polu dąb, który istnieje do dziś, a przez 

mieszkańców gwarowo nazywany jest „Dygów dąb”.  

 

 

2.3. Zasoby przyrodnicze 

 

Obszar wsi odznacza się zróżnicowanymi zespołami potencjalnej roślinności 

naturalnej tzn. zespołami roślinnymi, które ukształtowały się w sposób naturalny, bez 



ingerencji człowieka. Wieś otoczona jest lasami, w których znajdują się liczne ścieżki 

(doskonałe na wycieczki piesze oraz rowerowe). 

Dominujące w lasach drzewostany sosnowo świerkowe są sztucznego pochodzenia, z 

reguły jednowiekowe i jednopiętrowe. Ponadto występują liczne stanowiska brzozy, 

buka i dębu. Można w nich napotkać wiele różnych gatunków zwierząt jak sarny, lisy, 

dziki, zające, jelenie itp. 

Ponadto na północ od wsi znajdują się stawy hodowlane będące pozostałościami po 

wyrobiskach żwirowych. W stawach najczęściej hodowane są ryby z rodziny 

karpiowatych (karp, amur, tołpyga, lin) a także ryby drapieżne (szczupak, okoń). W 

sąsiedztwie stawów jest wiele siedlisk ptactwa wodnego, w tym chronionego, np. 

łabędzie, kormorany, rybitwy. 

Obszar wsi charakteryzuje się położeniem w obrębie głębinowego zbiornika wody pitnej 

(Trias Opolski). 

 

2.4. Ludność 

Liczbę ludności według stanu na marzec 2019 r. szacuje się na 600 osób. Liczba 

ta na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się, a ponadto można zauważyć zjawisko 

starzenia się społeczności, co wynika m.in. z małej liczby narodzin dzieci. Istnieje 

również zjawisko migracji zarobkowej młodych ludzi szukających pracy w miastach  

i poza granicami kraju. Ostatnio można zaobserwować jednak tendencję napływu ludzi z 

zewnątrz tj. ludzi z miast szukających na wsi spokoju i wytchnienia. 

 

2.5. Kultura 

Na terenie sołectwa Miedziana w sferze kultury działają następujące organizacje: 

 DFK- Mniejszość Niemiecka  

 Zespół " Veneto",  

 Filia Gminnego Ośrodka Kultury 

 Chór Mieszkańców Miedzianej 



 

 

Na terenie sołectwa znajdują się takie obiekty jak: 

 Kościół p.w. Bł. Bronisławy 

OD KAPLICY DO KOŚCIOŁA 

W 1962r. ks. biskup Franciszek Jop powziął zamiar odłączenia Miedzianej od parafii 

Kamień Śląski i przyłączenia jej do Przywór w celu utworzenia nowej parafii. Decyzję tę 

ogłosił w Przyworach ksiądz proboszcz z Kątów Opolskich - (…), co wywołało oburzenie 

oburzenie mieszkańców Miedzianej. Do Kurii Biskupiej wysłano delegację z prośbą o 

cofnięcie 

decyzji. Zdeterminowanie mieszkańców spowodowało, że biskup wycofał się z tego 

zamiaru. 

Była to już druga próba odłączenia Miedzianej od Kamienia Śl. i utworzenia nowej parafii 

z Przyworami. 

Należy również wspomnieć, że od 

dawna, w zgodnej opinii proboszczów 

kamieńskich, mieszkańcy Miedzianej 

należeli do 

najbardziej gorliwych i ofiarnych parafian, 

stanowili „najlepszą cząstkę” parafii. W 

1963r. zaczęto odprawiać 

msze św. w Miedzianej również 

w tygodniu. W tym roku odprawiono tam 

mszę św. 25 razy. W 1980r. Proboszcz 

kamieński ks. Brunon Ploch zaadaptował 

budynek mieszkalny, a właściwie salę 

taneczną w Łowiecku (dziś przysiółek 

Miedzianej) na kaplicę. Ostatecznie 2 

sierpnia 1981r. Miedziana została 



przyłączona do Przywór, które stały się siedzibą parafii. Miedziana liczyła wówczas 710 

osób, a cała parafia Przywory – 1800 wiernych. Prace budowlane kontynuował pierwszy 

proboszcz z Przywór – ks. Józef Kaczmarczyk. Nowa kaplica, a właściwie kościółek 

został dedykowany św. kamieńskiej bł. Bronisławie. 

Od 1981r. w Miedzianej zaczęto odprawiać msze 

św., co niedzielę (warunek przyłączenia do 

Przywór) oraz dwa razy w tygodniu. Kaplica z 

czasem okazała się za ciasna, dlatego zrodziła się 

myśl budowy kościoła. Do prac przystąpiono 16 

czerwca 1994r. Zbudowano nowe prezbiterium i 

zakrystię, zdjęto dach dotychczasowego kościółka i 

podwyższono mury budowli. W 1997r. zbudowano 

wieżę-dzwonnicę, a w 1998r. położono posadzkę, 

zbudowano marmurowy ołtarz i ambonkę. 

Kaplica stała się kościołem, poświęconym ku czci 

bł. Bronisławy, 25 

października 1998r. 

 

 

 Kaplica św. Jana i Pawła 

Kaplica została zbudowana w 1783r. dla nowych osadników kolonii w Miedzianej. 

Poświęcono ją rzymskim męczennikom, braciom św. Janowi i św. Pawłowi. Przypuszcza 

się,  że kaplica została zbudowana, jako luterańska, a katolicką stała się po przejściu 

wszystkich mieszkańców na katolicyzm na początku XIX wieku. 

Kaplica wzniesiona jest z cegły na planie prostokąta, z dużą, 

kwadratową wierzą zajmująca aż 2/3 powierzchni budynku. Wnętrze sklepiono 

kolebkowo. Na cebulastej gloriecie wieży widnieje podwójny krzyż. Na wieży zawieszony 

jest 



dzwon – sygnaturka. Obraz przedstawiający 

świętych patronów jest umieszczony w centralnym 

miejscu ołtarza. W kaplicy znajduje się drewniana 

figura Pana 

Jezusa przy słupie biczowania, naturalnej 

wielkości. Pochodzi z końca XVIII wieku. 

Jest to rzeźba barokowo-ludowa. Jej pochodzenie 

łączy się z legendą. Kaplicę św. Jana i Pawła 

planowano w latach 1922-1923 gruntownie 

odrestaurować 

i powiększyć. Na ten cel gmina wyasygnowała 

nawet 2000 marek. Zdeponowane w kasie 

pieniądze przepadły. Wtedy parafianie 

własnym kosztem wyremontowali kaplicę, ale nie 

stać ich już było na powiększenie 

kaplicy. 

  

 

Znajdującą się w kaplicy drewnianą figurą Chrystusa 

zainteresowane było opolskie muzeum, a także 

kamieński proboszcz ks. Franciszek Bilzer, który chciał 

ją zabrać do kościoła w Kamieniu. Ludzie jednak ani w 

pierwszym, ani w 

drugim przypadku nie chcieli jej oddać. W 1961r. 

Kaplica pod wezwaniem św. Męczenników zaczęła 

służyć katechizacji. Zainstalowano tam piec, aby można 

było uczyć religii również zimą. Co roku, w odpust 

świętych patronów od dawna odprawiana jest msza 

święta. W Łowiecku, przy ul. Leśnej znajduje się kapliczka przydrożna – również 

zabytkowa. Znajduje się w niej barokowo-ludowa figura św. Jana Nepomucena. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budynek wielofunkcyjny 

wraz ze świetlicą 

 

 Boisko do piłki nożnej 



 Boisko do siatkówki 

 Plac zabaw 

 

2.6. Infrastruktura 

Drogi 

Położenie komunikacyjne sołectwa w regionie jest bardzo korzystne. Wieś położona jest 

w pobliżu drogi krajowej nr 94 relacji Zgorzelec – Medyka. Przez sołectwo przebiega 

droga powiatowa relacji m.in. Ozimek – Przywory. 

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 

Teren sołectwa jest w 100% zwodociągowany. Teren całej miejscowości znajduje się w 

strefie ochronnej dla zbiornika GZPW-333 i ujęcia wody Tarnów Op.  

Gospodarka odpadami  

Sołectwo Miedziana posiada uregulowaną gospodarkę odpadami stałymi. Podmiotem  

odpowiedzialnym  za  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miejscowości  jest firma wyłoniona w przetargu 

zorganizowanym przez Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim. Selektywna zbiórka 

odpadów na terenie gminy Tarnów Opolski od 1 lipca2013 r. zorganizowana jest w 

oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: papier  i  tektura, metal, tworzywo 

sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemniku żółtą klapą, szkło - w pojemniku 

z zieloną klapą, odpady ulegające biodegradacji oraz zielone do października -w 

pojemniku z brązową klapą, żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w 

sposób selektywny od listopada do kwietnia –w pojemniku z brązową klapą, odpady 

zmieszane (pozostałości po segregacji) w pojemniku nieoznakowanym ,a także: odpady  

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  opony- zbiórka w 

systemie  akcyjnym  dwa  razy  w  roku (dla  zabudowy  jednorodzinnej  i 

wielorodzinnej). 

2.7. Strefa gospodarcza 



 

Rolnictwo 

Słabo rozwinięte. Na terenie wioski jest jedno duże gospodarstwo rolne oraz kilka 

małych. 

Handel 

Na terenie wioski działają trzy sklepy spożywczo- przemysłowe. Zatrudnienie ma w nich 

6 osób. 

 

 

 

3. Wstęp do Planu Odnowy 

Elementy wyróżniające sołectwo 

 bliskość do Opola, Strzelec Opolskich, Ozimka i Gogolina 

 duża ilość terenów leśnych poprzecinana alejami łączącymi Miedzianę z sąsiednimi 

miejscowościami 

 tradycje, obrzędy – dożynki, wodzenie niedźwiedzia, polter abend, darcie pierza 

zakończone Fajfer balem, gwara śląska, dobra znajomość niemieckiego 

 atrakcyjne tereny łowieckie i wędkarskie 

 zadbane domostwa na terenie miejscowości, 

 duży zasób gruntów słabej klasy(5i6) z możliwością przekształcenia pod działki 

budowlane 

 bliskość sanktuarium Św. Jacka w Kamieniu Śląskim 



 bliskość lotniska w Kamieniu Śląskim 

 brak uciążliwego przemysłu 

 duża aktywność społeczna mieszkańców 

 bezkonfliktowość mieszkańców 

 małe nasilenie ruchu drogowego 

 główna droga wyasfaltowana z chodnikiem po jednej stronie i oświetlona 

 filia domu kultury, boisko sportowe, na którym odbywają się cyklicznie festyny 

 uregulowany problem odpadów komunalnych, wodociąg, docelowo kanalizacja 

 

4. Analiza zasobów sołectwa. Analiza SWOT 

Z analizy SWOT wynika, ze w naszej miejscowości standard życia jest dobry, a 

wpływ otoczenia pozytywny, dając duże szanse na jeszcze lepsze życie. Jakość jest 

także dobra, ale zagrożenia płynące z otoczenia, mogą nam dać się we znaki. Byt nie 

jest zadowalający- ludzie pomimo trudnej sytuacji gospodarczej jakoś sobie radzą, co 

jest pozytywna stroną miejscowości.  

SILNE  STRONY 

1. Dbałość mieszkańców o domostwa 

2. Bezkonfliktowość mieszkańców 

3. Dobre położenie miejscowości, 

bliskość dużych miast (Opole, 

Strzelce Op. Krapkowice, Ozimek) 

4. Małe nasilenie ruchu 

5. Dbałość o zabytki znajdujące się na 

terenie wsi 

6. Duża aktywność społeczna 

SŁABE STRONY 

1. Słabe połączenie z miastami z 

wyjątkiem Opola 

2. Emigracja zarobkowa 

3. Niski przyrost naturalny 

4. Brak szkoły, przedszkola 

5. Mało miejsc pracy 

6. Zły stan budynku świetlicy z 

zewnątrz i w środku 

7. Zły stan kaplicy cmentarnej 



mieszkańców 

7. Filia domu kultury i boisko sportowe 

8. Kościół, cmentarz 

9. Sklepy, bar 

10. Główna droga wyasfaltowana, 

oświetlona z chodnikiem po jednej 

stronie 

11. Boczne drogi utwardzone 

12. Dobra znajomość gwary 

13. Dobra znajomość języka 

niemieckiego 

14. Dobry dostęp do opieki medycznej 

15. Brak uciążliwego przemysłu 

16. Uregulowany problem odpadów, 

wodociągi oraz docelowo 

kanalizacja 

17. Pielęgnowanie tradycji 

 

 

8. Brak oświetlenia i utwardzenia 

nowych ulic  

9. Duża ilość nieużytków rolnych 

10. Kiepski stan drogi powiatowej 

SZANSE 

1. Bliskość dużych miast 

2. Duży zasób gruntów słabej klasy z 

możliwością przekształcenia pod 

działki budowlane 

3. Duże zasoby leśne, z dużą ilością 

zwierzyny 

4. Akweny wodne pozostałe po 

wydobyciu żwiru 

5. Atrakcyjne tereny łowieckie i 

wędkarskie 

6. Duża ilość dróg leśnych łączących 

ZAGROŻENIA 

1. Kopalnia kamienia Górażdże 

2. Wyrobiska z  zbliżające się w 

kierunku wsi) 

3. Ograniczone środki finansowe dla 

sołectwa 

 



Miedzianę z innymi 

miejscowościami 

7. Bliskość sanktuarium Św. Jacka w 

Kamieniu Śląskim 

8. Bliskość lotniska w Kamieniu 

Śląskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Wizja odnowy wsi 

 

Chcemy by Miedziana była: 

 wsią zadbaną i uporządkowaną, aktywną i nowoczesną; 

 wsią atrakcyjną dla zamieszkania i chroniącą środowisko; 

 wsią wygodną i bezpieczną z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, dążąca do 

poprawy jakości życia jej mieszkańców 

 

„Miedziana - oaza spokoju, pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. 

Wieś przyjazna aktywnemu rodzinnemu spędzeniu wolnego czasu na łonie 

natury. 

 

6. Plan odnowy wsi 

 

PRIORYTET 1- remont fili Gminnego Ośrodka Kultury w Miedzianej 

Cele-poprawa stanu technicznego świetlicy podniesienie standardu 



- przebudowa dachu 

- wymiana instalacji CO 

- wymiana instalacji elektrycznej 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

- remont elewacji 

- remont pomieszczeń 

- zakup wyposażenia  

PRIORYTET  3-integracja mieszkańców i stworzenie 

oferty aktywnego i rodzinnego spędzania wolnego czasu 

    Cele-rozszerzenie możliwości rekreacyjnych 

- utworzenie boiska do siatkówki i koszykówki 

- budowa ścieżek rowerowych po naszych lasach z możliwością 

odpoczynku 

- budowa ścieżki zdrowia 

- organizowanie turniejów i imprez sportowych na wolnym powietrzu 

- zakupienie sprzętu sportowego(siłownia zewnętrzna)   

Priorytet  4- TRADYCJA, TOŻSAMOŚĆ 

       Cel- utrzymanie i wzmocnienie tożsamości wsi oraz wartości życia wiejskiego 

       - wspieranie różnorodnych form życia kulturalnego 

       - warsztaty tematyczne 

 

    7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia 

 

Nazwa projektu/zakres 

inwestycji 

Orientacyjn

y koszt 

całkowity 

w zł 

Okres 

realizacji 

projektu 

Nazwa programu 

pomocowego 

1. 2. 3. 4. 

Przebudowa dachu  350 000 2019-2024 Środki gminne 



Środki zewnętrzne 

Wymiana instalacji CO 80 000 2019-2023 
Środki gminne 

Środki zewnętrzne 

Wymiana instalacji 

elektrycznej 
40 000 2019-2024 

Środki gminne, 

wypracowane środki 

własne 

Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej 

60 000 2019-2025 Środki gminne, 

wypracowane środki 

własne 

Remont elewacji 50 000  2019-2025 Środki gminne, 

wypracowane środki 

własne, środki 

zewnętrzne  

Remont pomieszczeń 70 000 2019-2025 Środki gminne, 

wypracowane środki 

własne, środki 

zewnętrzne 

Zakup wyposażenia 30 000 2019-2025 Środki gminne, 

wypracowane środki 

własne, środki 

zewnętrzne 

Bodowa ścieżki zdrowia  40 000 2019-2023 

Środki gminne, 

wypracowane środki 

własne, środki 

zewnętrzne 

Organizacja imprez 

sportowych na wolnym 

powietrzu 

15 000 2019-2024 
Środki gminne, 

sponsorzy 

Kultywowanie istniejących 

tradycji takich jak: wodzenie 

niedźwiedzia, 

 2019-2025 
Wypracowane środki 

własne 

Warsztaty tematyczne  2019-2025 Środki własne, środki 



gminne 

Rozbudowa placu zabaw  30 000 2019-2025 
Wypracowane środki 

własne, środki gminne 

 

8. Zarządzanie 

Jednostką odpowiedzialną za realizację całego planu odnowy miejscowości jest 

nieformalna Grupa Odnowy Wsi, w skład, której weszli między innymi członkowie Rady 

Sołeckiej: 

Joanna Pietruszka– lider, sołtys wsi, Marcin Szwach, Agnieszka Orlik, Alfred Kobienia, 

Danka Machura, Maria Płachecka, Paweł Grobosz, Józek Hładun. Prace koordynacyjne 

nad planem z ramienia samorządu gminnego przejął pracownik urzędu odpowiedzialny 

za środki pomocowe z Unii Europejskiej – Dominika Urbańczyk. 

 

9. Podsumowanie 

 

Poszczególne programy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Miedziana 

wdrażane będą w oparciu o zasady poszczególnych programów, zarówno krajowych jak 

i unijnych. Założono również, że przy nie inwestycyjnych projektach zaangażowani będą 

aktywni mieszkańcy gminy. „Oddolne” podejście daje możliwość samorealizacji i 

poczucie uczestnictwa we wspólnocie i współtworzeniu. Wpłynie to pozytywnie na 

poprawę stosunków międzyludzkich, umocnienie więzi, odstąpienie od anonimowości, 

która może być zagrożeniem dla sołectwa. 

Plan rozwoju sołectwa jest dokumentem otwartym, w uzasadnionych przypadkach może 

być aktualizowany na bieżąco przez rade sołecką i wójta. Każde zadanie, które rada 

sołecka będzie zamierzała zgłosić do realizacji powinno być szczegółowo opisane, z 

podaniem harmonogramu prac oraz określeniem szacunkowych kosztów. Opis zadania 

będzie załącznikiem do planu rozwoju i jednocześnie podstawą do przygotowania do 



realizacji. Doświadczenie i wnioski stanowić będą podstawę do planowania na kolejne 

lata w dążeniu do prawdziwej rewitalizacji wsi. 

 


