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1. Wprowadzenie  
 
 

Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym wchodzi w skład zakresu 

odpowiedzialności władz samorządowych gminnej jednostki terytorialnej. Rzetelne 

i właściwe oszacowanie potrzeb inwestycyjnych w latach objętych okresem programowania, 

stanowi powinność wobec lokalnej społeczności zamieszkującej Gminę. Rzeczowa i trafna 

diagnoza stanu obecnego stanowi niezbędną podstawę, umożliwiającą pełne, a przy tym ujęte 

w ramy realności programowanie przedsięwzięć. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy 

Koprzywnica na lata 2007-2013 jest dokumentem strategicznym przygotowanym w oparciu 

o powyższe kryteria. 

Zadania inwestycyjne wskazane w Planie są w pełni kompatybilne z celami 

strategicznymi i operacyjnymi zarysowanymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy na lata 

2007-2013. Realizacja tych przedsięwzięć stanowi podstawowy element wdrażania w życie 

założeń wspomnianej Strategii.  

Plan Rozwoju Lokalnego zakłada, że większość inwestycji nim objętych będzie 

realizowana przy wykorzystaniu środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej, a zwłaszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Na 

poziomie regionu kieleckiego wdrażanie środków Funduszu jest możliwe za pośrednictwem 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dostrzega się 

ponadto możliwości, jakie w uzupełnieniu do Programu Operacyjnego daje Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). PROW jest szansą na realizację niewielkich 

inwestycji na terenach wiejskich, również w odniesieniu do terenu gminy Koprzywnica. 

Efektywne i uwieńczone sukcesem wdrożenie założeń Planu możliwe jest przy 

zaangażowaniu ogółu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Koprzywnica. Działania public 

relations, mające na celu promowanie informacji o Planie wśród mieszkańców Gminy 

stwarzają szansę na wzrost stopnia zaangażowania społeczności. Konieczne jest ponadto 

podkreślenie otwartego charakteru Planu Rozwoju Lokalnego, w przypadku zmiany 

uwarunkowań zewnętrznych możliwa jest jego aktualizacja, przy zachowaniu właściwego 

trybu prawnego. 

 

 

 

 

 



2. Metodyka przygotowania Planu 
 

Proces strategicznego planowania Miasta i Gminy Koprzywnica przeprowadzono 

według metodyki uwzględniającej szeroki współudział społeczności lokalnej w tworzeniu 

wieloletniego planu rozwoju gminy. Przy planowaniu rozwoju jednostki oparto się na kilku 

fundamentalnych zasadach. Pierwszą z nich jest zasada planowania partnerskiego opartego 

na osiąganiu konsensusu przy podejmowanych decyzjach. Jednocześnie zachowana była 

zasada otwartości przygotowywanych kierunków rozwojowych, co zwiększyło społeczną 

akceptację decyzji. Kolejną zasadą przestrzeganą przy opracowaniu Planu rozwoju była 

zasada kreatywności i innowacyjności spojrzenia na uwarunkowania. Kreatywne 

podejście oparte na znajomości istniejących uwarunkowań formalno-prawnych daje 

możliwość określenia własnej drogi rozwoju dostosowanej do specyficznych uwarunkowań 

rozwoju gminy.  

Tworząc Plan przestrzegano zasady, aby władzom gminy nie przypisać roli 

centralnego planisty w warunkach samodzielności i niezależności różnych podmiotów 

działających na terenie jednostki. Przy funkcjonującym systemie politycznym opartym na 

demokracji i mechanizmach gospodarki rynkowej rozwój sytuacji na poziomie gminy jest 

wypadkową oddziaływania wielu niezależnych czynników. Czynniki te są w 

uwarunkowaniach zewnętrznych kształtowane przez podmioty regionalnej i krajowej sceny 

społeczno-politycznej.  

Nieodzowną zasadą jest też zachowanie konsensusu wokół misji i celów rozwoju. 

Przestrzeganie tej zasady będzie owocowało na poziomie gminy zgodnością działań. Przy 

opracowaniu Planu przyjęto założenie, że głównym celem władz gminy jest organizowanie 

współpracy i stwarzanie warunków dla wspólnego realizowania strategii rozwoju.  

Przy formułowaniu zadań realizacyjnych wzięto pod uwagę funkcjonujące uwarunkowania 

prawne, które określają ogólne ramy możliwych rozwiązań zaproponowanych w Planie 

rozwoju. Opracowany Plan jest dokumentem otwartym. Oznacza to, iż nie jest to dokument 

dany raz na zawsze, ale wraz z upływem czasu będzie wymagał uaktualnienia i adaptacji do 

zmieniających się warunków. 

 

 
 

 
 



3. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
 
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica obejmuje zasięgiem całe 

terytorium jednostki samorządowej. Okres realizacji Planu obejmuje lata 2007-2013. 

Działania wchodzące w skład przedmiotowego zakresu dokumentu wyznaczone zostały                

w oparciu o następujące kryteria: 

� ograniczenie ilości planowanych przedsięwzięć, ze względu na efektywność 

planowania dokumentu oraz koncentrację na projektach najistotniejszych z punktu 

widzenia celów rozwojowych gminy, zawartych w Strategii Rozwoju Miasta 

i Gminy na lata 2007-2013, 

� promowanie przedsięwzięć pozwalających na maksymalizację pozytywnych 

efektów realizacji projektu, w obszarze gospodarczym i społecznym, kryterium 

preferencji przedsięwzięcia jest suma wartości dodanej.  

Zadania objęte planowaniem strategicznym dotyczą następujących obszarów problemowych, 

mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gminy: 

� zmiany w sposobie użytkowania terenu, 

� rozwój systemu komunikacji i infrastruktury, 

� poprawa stanu środowiska naturalnego, 

� poprawa stanu środowiska kulturowego, 

� poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

Plan Rozwoju Lokalnego składa się z trzech podstawowych części: 

� część diagnostyczna – diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z okre-

śleniem problemów, 

� część zadaniowa – opis zadań przyczyniających się do rozwiązania problemów 

zdiagnozowanych w części pierwszej, 

� system wdrażania i monitorowania. 

Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Koprzywnica.    

 

 

 

 



4. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym 
wdrażaniem Planu  

 

4.1. Położenie, powierzchnia, ludność 
 
 

Koprzywnica jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo – wschodniej części 

województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Wisłą, w powiecie sandomierskim. Jest gminą 

typowo rolniczą, nastawioną na produkcję warzywniczo – sadowniczą. 

Przez teren Miasta i Gminy Koprzywnica przebiega granica pomiędzy dwoma 

makroregionami fizjograficznymi tj.:  

- Wyżyną Kielecko – Sandomierską, 

- Kotliną Sandomierską.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy 

 



Granica pomiędzy wyżej wymienionymi makroregionami pokrywa się nieomal z 

przebiegiem drogi Sandomierz – Kraków prowadzącej przez teren Gminy Koprzywnica. Na 

zachód od tej linii znajduje się Wyżyna Sandomierska (mezoregion Wyżyny Kielecko – 

Sandomierskiej), na wschód Równina Tarnobrzeska (mezoregion Kotliny Sandomierskiej). 

Morfologia Gminy Koprzywnica kształtuje się odmiennie na terenie Wyżyny Sandomierskiej 

i Równiny Tarnobrzeskiej. Wyżyna Sandomierska wznosi się około 30 – 50 m ponad dolinę 

Wisły. Wyżyna ta rozcięta jest doliną rzeki Koprzywianki płynącej z zachodu na wschód. 

Ludność zamieszkuje w 17 sołectwach: Beszyce, Błonie, Cegielnia, Ciszyca, 

Dmosice, Gnieszowice, Kamieniec, Krzcin, Łukowiec, Niedźwice, Postronna, Sośniczany, 

Świężyce, Trzykosy, Zarzecze, Zbigniewice Kolonia, Zbigniewice Wieś oraz w mieście 

Koprzywnica. 

Są 3 miejscowości, w których mieszka poniżej 200 osób, w 7 miejscowościach 

mieszka powyżej 200 osób, a w 8 miejscowościach powyżej 300 osób. Miasto Koprzywnica 

liczy ponad 2560 osób.  
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Wyk. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Koprzywnica w latach 2001-2005, wg GUS -  Bank Danych 

Regionalnych 

 

Analiza demograficzna przeprowadzona dla lat 2001 – 2005 wskazuje na systematyczny 

spadek liczby mieszkańców Miasta i Gminy Koprzywnica. Spadek ten wyniósł w ujęciu 

bezwzględnym 85 osób na przestrzeni ostatnich pięciu lat.  

Struktura ludności Miasta i Gminy Koprzywnica wg płci przedstawia poniższy wykres. 

Zaobserwować można nieznaczną przewagę liczebną ludności płci żeńskiej. Przewaga ta 

w roku 2005 wyniosła 152 osoby.   
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Wyk. Struktura płci ludności Miasta i Gminy Koprzywnica w latach 2001-2005, wg GUS - Bank Danych 

Regionalnych 

 

Analiza zmian migracyjnych w ujęciu miasto – wieś na obszarze gminy wskazuje na wyraźny 

wzrost liczby zameldowań na terenach wiejskich w pierwszych dwóch latach funkcjonowania 

gminy miejsko-wiejskiej. W latach kolejnych różnica na korzyść terenów wiejskich wyraźnie 

zmalała, pozostała jednak widoczna.  
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Wyk. Zameldowania ludności na obszarze Miasta i Gminy Koprzywnica w latach 2001-2005, wg GUS - Bank 

Danych Regionalnych 

 

Analiza wymeldowań wskazuje na odmienne zjawisko. Zaobserwować można wyraźną 

przewagę wymeldowań nad zameldowaniami na obszarach wiejskich, przy czym zjawisko to 



przybrało na sile szczególnie w ostatnich dwóch latach, kiedy przy stałej liczbie wymeldowań 

wynoszącej 50 osób rocznie – liczba zameldowań w roku 2005 wyniosła zaledwie 28. Pod 

tym względem zdecydowanie lepiej wypada miasto Koprzywnica, odnotowująca niewielkie 

przyrosty wskutek migracji. W roku 2005 bilans migracyjny dla obszaru miejskiego był 

dodatni i wyniósł + 5 osób. 
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Wyk. Wymeldowania ludności na obszarze Miasta i Gminy Koprzywnica w latach 2001-2005, wg GUS - Bank 

Danych Regionalnych 

 

Przyrost naturalny, poza rokiem 2001, w którym odnotowano lekki wzrost, jest nieznacznie 

ujemny. W roku 2005 przyrost naturalny wyniósł -19 osób, przy czym większa część wartości 

tego wskaźnika przypada na kobiety. 
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Wyk. Przyrost naturalny na obszarze Miasta i Gminy Koprzywnica w latach 2001-2005, wg GUS - Bank 

Danych Regionalnych 



 

4.2. Środowisko przyrodnicze 
 
 

Na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica dotychczas nie ustanowiono 

wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody.  

Naturalny system powiązań ekologicznych na terenie gminy tworzą: 

-  ekosystemy leśne i zaroślowe; 

-  ekosystemy roślinności śródpolnej; 

-  ekosystemy dolin rzecznych Wisły i Koprzywianki w postaci łąk naturalnych i zarośli 

lęgowych. 

Szata roślinna i sama rzeka stanowią doskonałe warunki dla bytowania wielu gatunków 

ptaków, szczególnie wodno-błotnych.  

O walorach krajobrazowych terenu decyduje w dużym stopniu jego budowa 

geomorfologiczna w połączeniu z szatą roślinną oraz zabytkami kultury materialnej. Na 

znacznej części obszaru gminy, którą budują lessy występuje malowniczy krajobraz 

utworzony przez formy erozyjne w postaci wąwozów, jarów i dolinek o stromych zboczach. 

Część ich jest zakrzewiona, zadrzewiona lub pokryta roślinnością ciepłolubną. 

Lasy na terenie gminy charakteryzują się zadawalającą zdrowotnością. Wszystkie 

drzewostany położone są w I strefie zagrożeń przemysłowych (uszkodzenia słabe). Lasy 

i zadrzewienia na terenie gminy zajmują powierzchnię 334 ha, co stanowi 4,8% ogólnej 

powierzchni. Struktura władania lasów przedstawia się następująco: 

- 14,10 ha lasy państwowe pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; 

- 275,00 ha lasy prywatne; 

- 5,00 około 45,00 ha lasy wspólnot gruntowych i wchodzące w skład Zasobu Własności 

Rolnej Skarbu Państwa. 

Oprócz terenów leśnych, na terenie gminy występują również niewielkie skupiska zieleni 

wysokiej w obrębie cmentarzy, w parku podworskim w Niedźwicach i Błoniu oraz 

w sąsiedztwie kościołów w Koprzywnicy. Innym ważnym elementem szaty roślinnej są 

zadrzewienia śródpolne i przydrożne. 

Lasy na terenie gminy występują w postaci niewielkich skupisk, głównie we wschodniej i 

południowej części gminy w okolicach Koprzywnicy, Błonia, Krzcina, Trzykos oraz 

przysiółka Grzecholiny. Są to lasy topolowo-olchowe i lasy sosnowe, w dużej części młode 



i wieku klasy III-V (do 80 lat). W dolinach rzek (głównie Wisły) zachowały się laski łęgowe, 

szpalery lub kępy drzew, głównie topole i wierzby oraz ciągi terenów porośniętych wikliną. 

Mimo obserwowanego w ostatnich latach istniejącego zmniejszenia zanieczyszczenia 

powietrza nadal duże zagrożenie stwarzają tzw. niskie emisje pochodzące z palenisk 

domowych. Emitują one do atmosfery głównie dwutlenek siarki i dwutlenek węgla. 

W porównaniu z innymi gminami zanieczyszczenie powietrza jest znacznie większe ze 

względu na napływające masy powietrza z terenu byłego województwa tarnobrzeskiego – 

Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Machowie. 

 

Zasoby surowcowe 
 
 

Na terenie jednostki aktualnie nie udokumentowano złóż surowców z grupy 

podstawowych. Powszechnie występują surowce pospolite. Są to kruszywa naturalne (piaski 

eoliczne, lodowcowe) występujące głównie na południe od doliny Koprzywianki, gliny i iły 

przydatne do produkcji cegły występujące w rejonie Koprzywnicy i wsi Trzykosy. Na terenie 

gminy dotychczas nie udokumentowano w kategoriach bilansowych złóż wymienionych 

surowców budowlanych. Aktualnie nie prowadzi się koncesjonowanej eksploatacji żadnego 

z wymienionych surowców. 

W latach siedemdziesiątych w Koprzywnicy funkcjonowała duża piaskownia, teren 

nie został zrekultywowany, z czasem uległ naturalnej sukcesji, w postaci zieleni wysokiej  

i średniej. Ponadto w latach ubiegłych w Piasecznie na terenie sąsiedniej gminy Łoniów, 

eksploatowano złoża siarki. W roku 1982 został zniesiony obszar górniczy utworzony dla 

eksploatacji tego surowca. Obecnie w tym rejonie występują tylko pozabilansowe złoża 

siarki. Powstałe wyrobisko pogórnicze wymaga rekultywacji. Jego całkowita powierzchnia 

wynosi 160,0 ha, w tym na terenie gminy Koprzywnica około 16,0 ha. 

 

Zasoby wodne 

 

Gmina Koprzywnica położona jest w obrębie zlewni Wisły i jej lewobrzeżnego 

dopływu Koprzywianki. Wisła stanowi wschodnią granicę gminy, płynie w obrębie szerokiej 

na 4 km doliny, szerokość koryta wynosi około 250 m. Koprzywianka przepływa przez 

centralną część gminy z zachodu na wschód, uchodzi do Wisły poza terenem omawianej 

gminy. Szerokość doliny Koprzywianki jest zmienna, na zachodzie wynosi około 500 m, 

a sama rzeka płynie nieuregulowanym meandrującym korytem. Od Koprzywnicy począwszy 



ku wschodowi dolina rzeki jest ograniczona wałami przeciwpowodziowymi, jej szerokość 

zmniejsza się do 100 m. Wewnętrzną sieć wodną stanowią bezimienne cieki, które 

bezpośrednio zasilają wody Wisły lub uchodzą do Koprzywianki. Charakterystyczna cechą 

hydrografii terenu Wyżyny Sandomierskiej, zaznaczająca się w obrębie gminy, są dość liczne 

cieki epizodyczne przy ubóstwie cieków stałych, prowadzących niewielkie ilości wody. 

W dolinie Wisły występują liczne starorzecza z mniej lub bardziej zaawansowanym 

procesem lądowacenia oraz niewielkie oczka wodne. W dnie doliny Koprzywianki na zachód 

od Koprzywnicy wybudowany został zbiornik wodny o powierzchni około 18 ha. 

Maksymalne stany wód na rzekach występują w okresie wiosennych roztopów oraz na 

początku lata w okresie intensywnych opadów letnich. W tym okresie rzeki nie mieszczą się 

w swych korytach i zalewają tereny przyległe. Tereny chronione wałami 

przeciwpowodziowymi Wisły i Koprzywianki (tereny potencjalnego zagrożenia 

katastrofalnymi wodami stuletnimi Q1 w wypadku uszkodzenia wałów) obejmują obszar 

Koprzywnicy oraz wsi Błonie, Świężyca, Ciszyca, Łukowiec, Krzcin. 

Rzeka Koprzywianka od roku 1999 jest badana na całej długości w 6 przekrojach 

pomiarowo–kontrolnych. Wyniki badań prowadzonych w roku 2000 wskazują na poprawę 

jakości wód, zwłaszcza pod względem fizyko–chemicznym z nie odpowiadającej normom do 

III czystości. W ocenie ogólnej, z uwagi na ponadnormatywne wartości miana Coli znaczne 

odcinki pozostają poza klasą (w tym na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica). 

Zachodnia część gminy położona jest w obszarze deficytowym w wodę, wschodnia od 

Koprzywnicy po Wisłę posiada bogate zasoby wodne. Rozpoznane są tu dwa poziomy 

występujące w utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych: 

� trzeciorzędowy poziom wodonośny - kolektorami zasobów wodnych są iły łupkowate, 

margle oraz wapienie. Panuje tu układ hydrostrukturalny wielowarstwowy, o wodach 

porowo–szczelinowych. Wydajności eksploatacyjne studni wynoszą od 2,5–9,0 m
3
/h, 

� poziom wód czwartorzędowych - wody tego poziomu występują w piaskach 

i pospółkach na głębokości 2,0–14,4 m p.p.t. Przypowierzchniowo wody występują 

w obrębie doliny Wisły i w obniżeniach terenu. Wydajności studni są zróżnicowane 

od 15–60 m
3
/h. 

Niewielki fragment w północno–wschodniej części gminy (rejon wsi Świężyce, Błonie, 

Kamieniec) znajduje się w obrębie wydzielonego w widłach Wisły i Sanu Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. Jest to największy 

zbiornik na terenie województwa podkarpackiego, jego niewielka część sięga na teren 

województwa świętokrzyskiego. Kolektorami zasobów wodnych zbiornika są 



czwartorzędowe piaski i żwiry, mają charakter porowy, są zasilane przez infiltrację opadów 

atmosferycznych lub pośrednio poprzez przepuszczalną lub półprzepuszczalną pokrywę 

nadkładu. 

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód gruntowych są: zanieczyszczone cieki, 

gospodarka rolna, brak kanalizacji. Lokalnie negatywny wpływ na jakość wód mogą 

wywierać: tymczasowy punkt gromadzenia odpadów w Koprzywnicy nie posiadający izolacji 

podłoża i odprowadzania odcieków oraz cmentarz w Koprzywnicy. 

W rejonie Krzcina znajduje się obszar depresyjny (w utworach trzeciorzędowych  

i czwartorzędowych) wytworzony sztucznie w wyniku odwadniania wyrobisk po byłej 

eksploatacji siarki w Piasecznie i Machowie. 

Na terenie gminy funkcjonuje ujecie wody pitnej w Koprzywnicy o zatwierdzonych 

zasobach eksploatacyjnych, udokumentowanych w kategorii „B” 76,00 m
3
/h, łącznie dla 

pięciu studni. Strefy ochrony bezpośredniej studni stanowią tereny w formie kwadratu  

o boku 20,0 m dla każdej. Strefy ochrony pośredniej nie ustanowiono. Obszar zasobowy 

(obszar zasilania) to koło o promieniu R=1762 m na Nizinie Nadwiślańskiej na północnym –

zachodzie skorygowane linia wododziału pomiędzy doliną Koprzywianki,  

a Doliną Wisły. 

 

Gleby 

 

Użytki rolne występujące na terenie gminy zaliczane są do gleb I–VI klasy 

bonitacyjnej. Przeważają użytki w klasie III (37% ogólnej powierzchni użytków rolnych), 

gleby klasy I stanowią 1,2%, klasy II 19,3%, klasy IV 27%, V i VI 15,5%. Zagrożenia 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej mają charakter ilościowy i jakościowy. Zagrożenia 

ilościowe wyrażają się w zmniejszaniu powierzchni użytkowanej rolniczo w następstwie 

przejmowania gruntów na cele nierolnicze. Najlepsze grunty orne posiadają wsie: Ciszyca, 

Gnieszowice, Koprzywnica, Sośniczany, Świężyce, Trzykosy. Największe areały słabych 

gruntów ornych znajdują się we wsiach: Beszyce, Cegielnia, Zbigniewice, Kolonia 

Zbigniewice. 

 

 
 

 
 



4.3. Turystyka 
 

Miasto i Gmina Koprzywnica posiada szereg interesujących obiektów zabytkowych 

oraz interesujące walory naturalne, stwarzające szanse rozwoju branży turystycznej na 

obszarze jednostki terytorialnej. 

Wśród najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego wymienić należy:  

� pocysterski zespół kościelno – klasztorny, położony w zachodniej części miasta na 

równinnym terenie graniczącym z drogą Sandomierz – Kraków, za którą usytuowana 

jest wieś Cegielnia, wzdłuż północnego boku zespołu znajduje się dolina Młynówki, 

od południa – duży plac; powierzchnia założenia wynosi około 2,5 ha - opactwo 

lokowane staraniem Kazimierza Sprawiedliwego w 1185 r., z fundacji Mikołaja 

Bogorii; 

� cmentarz przykościelny – rzymskokatolicki, założony w 1185 r., powierzchnia – 

około 1,05 ha, charakter rozplanowania – cmentarz na planie trapezu z zespołem 

klasztornym i kaplicą, najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1891 r., cmentarz 

ogrodzony murem z II połowy XIX w., istnieje brama tylna z II połowy XIX w., 

drzewostan młody; 

� zespół Kościoła Parafialnego Matki Boskiej Różańcowej; wybudowany w mieście, 

przy wschodniej pierzei rynku, na wzniesieniu. Do niedawna pełnił funkcję kaplicy. 

Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1277 r.; 

� kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej - powstał w latach 1693–1694, 

powierzchnia użytkowa wynosi 140 m
2
, kubatura – 965 m

3
; 

� cmentarz parafialny - rzymsko – katolicki, założony w pierwszej ćwierci XIX w., 

powierzchnia wynosi około 6,38 ha, położenie – południowy kraniec miasta, na 

płaskim terenie już poza zabudowaniami, 

� zespół dworsko–parkowy w Niedźwicach - wraz ze strefami ochrony 

konserwatorskiej, pochodzi z XVIII w., usytuowany na wzniesieniu, występuje 

średnio zachowany starodrzew. W skład zespołu wchodzi oprócz parku dwór i lamus.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

Lp. Miejscowość Typ obiektu Nr z rejestru zabytków Data 

1. Koprzywnica zespół kościoła Cystersów 118/A 14.06.1977 r. 

2. Koprzywnica zespół kościoła parafialnego 

p.w. Matki Bożej 

Różańcowej 

119/A 14.06.1977 r. 

3. Koprzywnica cmentarz parafialny 324/A 1988 r. 

4. Niedźwice zespół dworsko–pałacowy 141/A 15.04.1985 r. 

 

Wśród interesujących obiektów zabytkowych warto wymienić również:  

� cegielnię nr 1 - budynek powstały około 1880 r., powierzchnia użytkowa – 240 m
2
, 

kubatura 610 m
3
, przeznaczenie pierwotne – administracyjne, obecnie jest to zakład 

pogrzebowy stan zachowania – średni; styl – budownictwo małomiasteczkowe; 

� młyn wodny na ul. Krakowskiej 14 w Koprzywnicy - powstały w końcu XIX w., 

powierzchnia użytkowa – 180 m
2
, kubatura 340 m

3
, przeznaczenie pierwotne – 

gospodarcze, stan zachowania – zły 

� budynek mieszkalny przy ul. Kopra 10 w Koprzywnicy - powstały w końcu XIX w., 

właściciel – prywatny, powierzchnia użytkowa – 130 m
2
, kubatura 370 m

3
, 

przeznaczenie pierwotne – mieszkalne, stan zachowania – zły; 

� budynek mieszkalny przy ul. 1 maja 90 - powstały około 1880 r., właściciel – 

prywatny, powierzchnia użytkowa – 180 m
2
, kubatura 490 m

3
, przeznaczenie 

pierwotne – mieszkalne, stan zachowania – średni; 

Na terenie gminy odkryto ponadto wiele stanowisk archeologicznych. Spotykany na nich 

materiał pochodzi z różnych okresów pradziejów od paleolitu schyłkowego poprzez wiele 

śladów wczesnego neolitu po średniowiecze. Większość z nich to ślady osadnictwa 

i niewielkie osady. Posiadają bardzo zróżnicowaną wartość poznawczą. Część z nich jest 

znacznie zniszczona przez erozję, jary i drogi polne oraz prace polowe. Większość stanowiska 

wymagają podjęcia działań ratowniczych zanim nie zostaną całkowicie zniszczone. 

Wartymi obejrzenia obiektami dziedzictwa kulturowego są ponadto: 

� przydrożne figury i kapliczki, 

� Pomnik Miejsca Straceń Polaków Uczestników Ruchu Oporu w latach 1943-1944, 

� Pomnik Pamięci Ofiar Pomordowanych podczas II wojny światowej w Postronnie, 

� Krzyż z tablicą upamiętniającą poległych członków placówki „Odwet – Jędrusie” 

w Koprzywnicy,  

� pomnik kamienny z piaskowca poświecony pamięci ks. wikariusza T. Chulskiego za 

założenie lasu, 



� pomnik poświęcony pamięci Stefana Kopra lekarza medycyny za zasługi 

dla Koprzywnicy z napisem „Judymowi ówczesnych czasów społeczeństwo”, 

� Cmentarz parafialny rzymsko – katolicki położony w Koprzywnicy. 

 

4.4. Zagospodarowanie przestrzenne  
 

Miasto i Gmina Koprzywnica posiada Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/181/02 Rady Miejskiej w 

Koprzywnicy z dnia 4 października 2002 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koprzywnica opracowane 

przez Zespół projektantów pod kierownictwem mgr Władysława Gurdaka. 

4.4.1. Infrastruktura techniczna 

 

Wodociągi 
 

Stan sieci wodociągowej funkcjonującej na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica w 2006 roku 

przedstawia poniższa tabela.       

Koprzywnica 

(działalność) 
22,9 39550 

3839 

2169 

Błonie  1,5 6889 324 

Beszyce 6,4 1279 152 

Ciszyca  4,0 5808 313 

Dmosice  2,4 2194 206 

Krzcin  8,0 12217 552 

Kamieniec  2,6 2350 94 

Łukowiec 4,3 4661 280 

Sośniczany  6,2 4543 243 

Świężyce  4,0 2809 166 

Magistrala 16,4 - - 

Niedźwice 1,9 1315 236 

Zbigniewice 5,6 1183 390 

Postronna 4,1 - - 

Trzykosy 1,7 2666 189 

Gnieszowice 3,6 4219 313 

Razem gmina 95,6 95522 5627 
 

 
 

 



Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków 
 

Stan sieci kanalizacyjnej funkcjonującej na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica w 2006 roku 

przedstawia poniższa tabela.   

 

Wyszczególnienie 

(sołectwa) 

Długość sieci 

kanalizacyjnej 

(w tys. m.b.) 

Gospodarstwa 

podłączone do sieci 

(%) 

Liczba 

gospodarstw 

korzystających z 

sieci 

Koprzywnica  18 15,70 509 

Razem gmina 18 15,70 509 

 

Program gospodarki wodno – ściekowej został rozwiązany poprzez wybudowanie 

oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Koprzywnicy o przepustowości 460 m
3
/d. 

Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z miejscowości Koprzywnica. Praca oczyszczalni 

ścieków powoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń doprowadzonych do środowiska w 

ilości znacznej w skali roku, eliminuje wiele źródeł zanieczyszczeń, jakimi są gospodarstwa 

położone nad brzegami rzek. 

 

Drogi i komunikacja 

 

Komunikacja samochodowa na terenie gminy odbywa się na drogach: krajowych 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  

 

Układ komunikacyjny gminy stanowią następujące drogi: 

 

Drogi krajowe  

Nr 9 – Radom - Iłża - Ostrowiec Świętokrzyski - Opatów - Lipnik - Klimontów - Łoniów -

Nagnajów - Kolbuszowa - Głogów Małopolski - Rzeszów - Babica - Lutcza - Domaradz - 

Miejsce Piastowe - Dukla - Barwinek - Granica Państwa - przez teren gminy przebiega na 

długości 1,2 km; 

Nr 79 - Warszawa - Kozienice - Zwoleń - Sandomierz -Połaniec - Nowe Brzesko - Kraków - 

Trzebinia - Chrzanów - Jaworzno - Katowice - Chorzów – Bytom - przez teren gminy 

przebiega na długości 7,734 km. 



Drogi wojewódzkie: 

Nr 758 - Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica przeprawa promowa przez rzekę Wisłę –

Tarnobrzeg – na terenie gminy przebiega na odcinku o długości 9,682 km. 

 

Drogi powiatowe 

 

423240799T Wielogóra - Bystrojowice - Chobrzany -Koprzywnica 

42333 0805T Koprzywnica - Krzcin - Chodków Stary 

42334 0806T Krzcin - Zarudcze — Radowąż 

42335 0807T Borek Klimontowski - Niedźwice - Koprzywnica 

42379 0845T Sulisławice — Niedźwice 

42380 0789T Postronna - Zbigniewice - Wólka Gieraszowska 

42387 0851T Koprzywnica - Beszyce Dolne 

42389 0853T Ciszyca - Świężyce – Skotniki 

 

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 37,771 km 

 

Drogi gminne 

 

001267T Krzcin wieś 

001268T Łukowiec wieś 

001269T Ciszyca - Radowąż 

001270T Ciszyca - Speranda 

001271T Ciszyca - Kamieniec 

001272T Kamieniec wieś 

001273T Kamieniec Wisłocki wieś 

001274T Świężyce wieś 

001275T Błonie - Sośniczany 

001276T Sośniczany wieś 

001277T Gnieszowice wieś 

001278T Trzykosy wieś 

001279T Postronna wieś 



001280T Niedźwice wieś 

001281T Zbigniewice wieś 

001282T Dmosice wieś 

001283T Beszyce wieś 

001284T Niedźwice - Beszyce 

001285T Beszyce Dolne wieś 
001286T Cegielnia wieś 

001287T Błonie wieś 

4222022 Ciszyca - Łukowiec 

4222023 

 

Swiężyce - Sośniczany 

 4222024 Ciszyca wieś 

4222025 Postronna - Kępie 

4222026 Zarzecze wieś 

4222027 

 

Skrzypaczewice - Krzcin 

 4222028 

 

Łukowiec Majorat - wał wiślany 

 4222029 Krzcin - Facieglowy 

4222030 Krzcin - Zagumnie 

4222031 Koprzywnica wieś 

 

Łączna długość dróg gminnych wynosi 43, 262 km.  

 

Pod względem rodzaju nawierzchni drogowy system komunikacyjny miasta i gminy 

Koprzywnica przedstawia się następująco: 

 

Rodzaje nawierzchni (km) 

 Twarda Gruntowa 

Kategorie dróg 

 

ulepszona (bitumiczna) nieulepszona ulepszona nieulepszona 
Krajowe 8,934 — - - 

Wojewódzkie 9,302 0,380 - - 

Powiatowe 28,615 2,753 1,044 5,359 

Gminne 26,783 0,800 11,950 3,729 

Razem: 73,634 3,933 12,994 9,088 

 

 

 

 



Elektroenergetyka 

 
Głównymi Punktami Zasilającymi gminę w energię elektryczną są: 

� GPZ 110/15 kV „Piaseczno”; 

� GPZ 110/15 kV „Klimontów”; 

� GPZ 110/15 kV „Sandomierz”; 

� GPZ 110/15 kV „Gerlachów”. 

Największy udział w zasilaniu gminy ma GPZ 110/15 kV Piaseczno i Klimontów. 

Energia elektryczna wyprowadzana jest z w/w GPZ–tów liniami napowietrznymi: 

� 15 kV „Piaseczno – Koprzywnica”; 

� 15 kV „Klimontów – Koprzywnica”; 

� 15 kV „Sandomierz – Łoniów”; 

� 15 kV „Klimontów – Gerlachów II”; 

� 15 kV „Klimontów – Łoniów – Piaseczno”. 

do 42–ch stacji transformatorowych napowietrznych 15/0,4 kV znajdujących się  

w poszczególnych miejscowościach gminy. Stacje transformatorowe są głównym źródłem 

zasilania odbiorców bytowo– komunalnych, sieci oświetleniowej, handlu i usług. 

Magistralami biorącymi największy udział w zasilaniu gminy są : 

� 15 kV „Klimontów – Koprzywnica”; 

� 15 kV „Sandomierz – Łoniów”. 

Obszar gminy obsługiwany jest pod względem elektroenergetycznym przez Rzeszowski 

Zakład Energetyczny S.A – Rejon Energetyczny w Staszowie przy ulicy Krakowskiej 44 

Eksploatację sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych 

w gminie w określonym zakresie wykonuje Posterunek Energetyczny w Klimontowie przy 

ulicy Osolińskiej, a bieżące awarie usuwa Pogotowie Energetyczne mieszczące się w 

budynku Posterunku Energetycznego. 

 

Telekomunikacja 

 

Głównym operatorem w gminie świadczącym usługi telekomunikacyjne, w zakresie 

obsługi abonentów i eksploatacji sieci i urządzeń jest Telekomunikacja Polska S.A. – Obszar 

Telekomunikacyjny w Kielcach. Drugim operatorem świadczącym usługi w gminie, oprócz 

TP S.A., jest Pilicka Telefonia S.A. Obszar gminy jest dobrze stelefonizowany. Wszystkie 

miejscowości w gminie posiadają łączność telefoniczną. 



 

Sieć gazowa 

 

Na terenie gminy zgazyfikowane są w całości lub częściowo następujące sołectwa: 

Koprzywnica, Dmosice, Zbigniewice Kolonia, Niedźwice, Cegielnia, Gnieszowice, Krzcin, 

Sośniczany, Błonie, Ciszyca, Kamieniec. Zrealizowane w latach 80 i 90 słabych sieci 

średnioprężnych ∅75, ∅65, ∅50, ∅40, ∅33, zasilana jest ze stacji redukcyjno–pomiarowej 

I°
 
Koprzywnica o przepustowości Q = 1500 m

3
/h z roku 1988. Stacja posiada rezerwy 

przepustowości. Stacja zasilana jest gazociągiem wysokoprężnym ∅80 od gazociągu ∅50 

CN40 Sandomierz, Grzybów, który przebiega północnym skrajem gminy. 

 

Identyfikacja problemów w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

 

Słabo rozwinięta infrastruktura kanalizacyjno-ściekowa 

Konieczność poprawy stanu dróg publicznych 

Niewystarczający poziom rozwoju sieci gazowej oraz telefonii komórkowej 

Obiekty dziedzictwa kulturowego wymagające renowacji i modernizacji 

Brak spójnej wizji rozwoju turystyki  w Gminie 

  

         

4.5. Gospodarka 
 

 
Działalność gospodarcza na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica prowadzona jest przez 

stosunkowo niewielką liczbę podmiotów. Ilość zarejestrowanych podmiotów w perspektywie pięcioletniej 

obrazuje wykres zamieszczony poniżej. Zauważalny jest spadek liczby podmiotów gospodarczych w roku 

2004 i 2005, wskazujący na odwrócenie trendu wzrostowego z lat 2001 – 2003.   
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Wyk.  Liczba podmiotów gospodarczych  na obszarze Miasta i Gminy Koprzywnica w latach  2001-2005. 

 

Analiza strukturalna formy działalności podmiotów gospodarczych działających w gminie roku 

2005 prowadzi do interesujących wniosków. Wśród 297 podmiotów gospodarczych funkcjonujących                          

w gminie największą liczbę stanowią firmy działające w formie jednoosobowych jednostek prowadzonych 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (237 jednostek). Łączna liczba podmiotów 

prywatnych działających w gminie wynosiła w 2005 roku 283 samodzielnych jednostek gospodarczych.  

Przewaga liczebna sektora prywatnego nad publicznym jest bardzo wyraźna – funkcjonuje 14 jednostek 

sektora publicznego, co stanowi zaledwie 4,3 % ogółu podmiotów.    
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osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki handlowe
spółdzielnie
stowarzyszenia i organizacje społeczne
inne prywatne

 

Wyk.  Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Koprzywnica wg formy prawnej  



 

Obok dominujących firm jednoosobowych funkcjonuje ponadto 5 spółek prawa 

handlowego, 3 spółdzielnie (związane z przetwórstwem rolno-spożywczym) oraz 18 

jednostek tzw. trzeciego sektora (stowarzyszenia i organizacje pozarządowe). W gminie 

funkcjonuje kilkadziesiąt obiektów handlowych. Dane z roku 2003 określają ich łączną liczbę 

na 86 podmiotów, z czego większość to niewielkie sklepy wielobranżowe i inne punkty 

handlowe.  

Największa liczba osób pracujących w gminie Koprzywnica zatrudniona jest w sektorze usług 

(60% osób zatrudnionych ogółem). Sektor rolniczy daje zatrudnienie dla 31% osób w wieku 

produkcyjnym, co wskazuje na istotną rolę sektora rolnego w kształtowaniu sytuacji 

gospodarczej gminy. Znikomy odsetek osób zatrudnionych w przemyśle wskazuje na 

stosunkowo niewielką rolę gospodarczą tego sektora w omawianej jednostce.  

 

3%

16%

81%

sektor rolniczy sektor przemysłowy sektor usługowy razem

 

Wyk.  Struktura zatrudnienia w gminie Koprzywnica, wg sektorów gospodarki 

 

Analiza przedmiotowa charakteru działalności podmiotów gospodarczych gminy 

Koprzywnica w roku 2005, przeprowadzona wg sekcji PKD wskazuje, iż najliczniej 

reprezentowaną grupę stanowią podmioty działające w obszarze handlu oraz usług 

naprawczych (134 jednostki). Kolejne grupy podmiotów, uszeregowane wg liczebności, to 

firmy działające w obszarze transportu magazynowego i łączności (23 jednostki) oraz 

podmioty sektora przemysłu przetwórczego (22 podmioty). 

      

 

 



Gospodarka gminy Koprzywnica opiera się w dużej mierze na dobrze rozwiniętym rolnictwie.    

Powierzchnia rolna na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica zajmuje obszar 5378 ha, co stanowi ponad 

77,7 % całego obszaru gminy. Wskazuje to pośrednio na rolniczy charakter gminy. Zdecydowaną 

większość uzytków rolnych stanowią grunty orne 3 023 ha (informacje o stanie gleb podane zostały 

wcześniej). Analiza powierzchni sadowniczej wskazuje na istotne znaczenie tego rodzaju wytwórczości 

rolno-spożywczej dla mieszkańców gminy (1650 ha -  23,8 % ogółu użytków rolnych dostępnych w 

gminie).  

Największy obszar powierzchniowy, spośród spotykanych na terenie gminy upraw 

roślinnych  zajmuje produkcja zbóż. Dużą rolę gospodarczą odgrywa ponadto uprawa 

ziemniaków. Produkcja zwierzęca w gminie obejmuje głównie hodowlę drobiu, bydła oraz 

trzody chlewnej. Na terenie gminy funkcjonują wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące 

się przetwarzaniem płodów rolnych. 

  

Identyfikacja problemów w obszarze gospodarki  

 

Niewielki odsetek przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 pracowników 

Niewystarczająca dywersyfikacja struktury branżowej funkcjonujących podmiotów gospodarczych 

Brak wyraźnego zainteresowania inwestorskiego obszarem gminy, mimo istniejących zachęt 

inwestycyjnych 

Dominujący sektor rolniczy oraz okołorolniczy, mogący skutkować poważnymi wahanimi koniunktury, 

w przypadku niesprzyjających warunków gospodarowania 

Dominacja  gospodarstw małoobszarowych, co skutkuje niską produktywnością oraz słabą rentownością 

Niski stopień innowacyjności funkcjonujących przedsiębiorstw 

  

 

4.6. Sfera społeczna 
 

4.6.1. Sytuacja demograficzna i społeczna Gminy 
 

 
Tendencja spadkowa liczby ludności jest wynikiem migracji mieszkańców gminy, 

przenoszących się do większych miast, zwłaszcza migrujących do stolicy stolicy 

województwa, Kielc i miejscowości leżących w obszarze metropolii oraz ujemnego przyrostu 

naturalnego. Warto zauważyć pewne złagodzenie omawianego trendu spadkowego w roku 



2005, co mogłoby wskazywać na jego stopniowe wyhamowanie. Głębsza analiza przyczyn 

spadku liczby ludności w ostatnim pięcioleciu, poparta badaniem przyrostu naturalnego 

w tym okresie oraz trendów migracyjnych pozwala unaocznić omówioną powyżej tendencję. 
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Wyk. Przyrost naturalny na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica w latach 2001-2005, wg GUS -  Bank Danych 

Regionalnych 

 

Analiza przyrostu naturalnego w gminie w latach 2001-2005 wskazuje na ujemny 

przyrost naturalny w większości badanego okresu. Największe nasilenie tendencji 

zaobserwować można w latach 2002-2004. Koniec tego okresu cechuje się najwyższym 

wskaźnikiem ujemnego przyrostu naturalnego (przyrost na poziomie -23 osoby). Od 2005 

obserwuje się stopniowe łagodzenie trendu spadkowego, mogące wskazywać na odwrócenie 

negatywnej tendencji. Rok 2005 cechuje się ujemnym przyrostem naturalnym (-19). 

Badanie struktury wieku mieszkańców gminy Koprzywnica wskazuje, iż najliczniejszą grupę 

wiekową stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 59%. Zdecydowanie mniej liczne są 

grupy wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. 
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Wyk.  Struktura wieku ludności gminy Koprzywnica w roku 2005, w ujęciu produkcyjnym 

 

Powyższy wykres wskazuje procentowy rozdział ludności w ujęciu produkcyjnym. 

Pozytywnym czynnikiem jest lekka przewaga ludnościowa osób w wieku przedprodukcyjnym 

nad osobami w wieku poprodukcyjnym.  

 

Tab.  Wskaźnik obciążenia demograficznego ludności gminy Koprzywnica w roku 2005.  

Wskaźnik obciążenia demograficznego 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 70,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 83,9 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 32,2 
 

 

Analiza statystyczna obciążenia demograficznego ludności pozwala określić wskaźnik 

procentowy liczby ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku 

nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego dla gminy Koprzywnica wskazuje, 

iż na 100 pracujących mieszkańców gminy przypada statystycznie ponad 70,5 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (spośród nich ponad 31 osób to osoby w wieku emerytalnym).  

W poniższej tabeli zestawione zostały dane statystyczne obrazujące sytuację demograficzną 

gminy Koprzywnica w roku 2005. 

 

Tab.  Wskaźniki modułu gminnego na terenie Miasta i Gminy Koprzywnica, dane z roku 2005    

Ludność wskaźniki modułu gminnego 
ludność na 1 km2 osoba 102 

kobiety na 100 mężczyzn osoba 105 

małżeństwa na 1000 ludności para 5,6 



urodzenia żywe na 1000 ludności osoba 10 

zgony na 1000 ludności osoba 12,7 

przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -2,6 
 

 

Powyższą tabelę uzupełnić należy o informacje odnośnie liczby zawartych związków 

małżeńskich, odnotowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Koprzywnicy – w roku 2005 

związek małżeński zawarły 40 par. 

Analiza poziomu wykształcenia ludności zamieszkującej obszar gminy wskazuje na 

przewagę liczebną ludności legitymującej się wyłącznie podstawowym wykształceniem (40 

% ogółu populacji). Wykształcenie wyższe posiada 5 % mieszkańców gminy, co w 

przybliżeniu odpowiada wskaźnikowi dostępnemu dla ogółu ludności Polski. Wysoki odsetek 

ludności z wykształceniem podstawowym jest w dużej mierze spowodowany rolniczym 

charakterem gminy. 

 

5%

3%

0%

8%

14%

25%

40%

5%

wyższe policealne

średnie ogólnokształcące

średnie zawodowe zasadnicze zawodowe

podstawowe ukończone podstawowe nieukończone i bez wykształcenia

 

Wyk.  Poziom wykształcenia ludności w gminie Koprzywnica, w ujęciu procentowym 

 

Ok. 13% mieszkańców gminy to osoby z orzeczonym lub odczuwanym stopniem 

niepełnosprawności. Część spośród wyżej wymienionych osób jest beneficjentem pomocy 

udzielanej przez ośrodek pomocy społecznej gminy Koprzywnica. Poniższy wykres obrazuje 



liczbę osob niepełnosprawnych, w podziale na kategorie niepełnosprawności biologicznej 

i prawnej. 
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Wyk.  Osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę Koprzywnica, w podziale na główne kategorie 

 

4.6.2. Warunki i jakość życia mieszkańców 
 

 

Jakość życia mierzona jest na wiele sposobów. Najczęściej wyróżnia się wskaźniki 

obiektywne i subiektywne. Wskaźniki obiektywne obejmują warunki życia całych 

zbiorowości (np. stopa samobójstw, poziom zanieczyszczenia środowiska, dynamika PKB, 

telefonizacja i in.) lub warunki życia poszczególnych osób (materialne, zdrowotne, społeczne) 

odniesione do społecznie uzgodnionych kryteriów wartościowania: dobre-złe, lepsze-gorsze, 

pożądane-niepożądane, pozytywne-negatywne. 

Na możliwość określenia poziomu jakości życia mieszkańców w ramach sfery społecznej 

wpływ mają elementy składowe obejmujące następujące kwestie: 

� poziom oświaty gminnej – w ujęciu infrastrukturalnym i podmiotowym, 

� służba zdrowia i opieka społeczna, 

� oferta kulturalna dostępna dla mieszkańców,  

� możliwości i formy spędzania czasu wolnego. 

 

 

 

Oświata i wychowanie 



 

Sytuacja gminnej oświaty publicznej odpowiada ogólnej sytuacji sektora w skali kraju. Na 

terenie gminy znajduje się 5 Szkół Podstawowych w miejscowościach: Koprzywnica, 

Niedźwice, Gnieszowice, Krzcin, Postronna, i dwie filie w miejscowości Sośniczany 

i Łukowiec. W Koprzywnicy znajduje się również przedszkole i Liceum Ogólnokształcące 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących (wraz z Gimnazjum). Wydatki oświatowe stanowią 

największą część spośród całkowitych wydatków gminy. W 2005 roku w szkołach 

podstawowych gminy kształciło się 536 uczniów, w 33 oddziałach. W tymże roku naukę na 

poziomie podstawowym ukończyło 110 osób. Struktura płci uczniów szkół podstawowych 

wskazuje na równą liczbę uczniów i uczennic – 267 chłopców i 269 dziewczynek.  

W jedynym funkcjonującym w gminie gimnazjum uczyło się w roku 2005 282 

uczniów, wśród których większość stanowią dziewczęta – 143 osoby. W analizowanym roku 

gimnazjum ukończyło 122 uczniów. Absolwenci gimnazjum w Koprzywnicy mogą 

kontynuować naukę w szkołach średnich i zawodowych powiatu sandomierskiego i powiatów 

sąsiednich oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Koprzywnicy.  

Szkoły umiejscowione na terenie jednostki są skomputeryzowane.                      

Funkcjonuje 5 pracowni komputerowych, umiejscowionych w szkołach podstawowych 

i w gimnazjum. Łączna liczba komputerów dostępnych dla celów kształceniowych wynosi 

54, przy czym na gimnazjum przypada 21 jednostek komputerowych. Dane z roku 2005 

wskazują, że nie wszystkie sale komputerowe posiadają dostęp do Internetu – dotyczy to 

pracowni w szkołach podstawowych. 

Jednostka prowadzi szereg inwestycji w obszarze oświaty. Do najważniejszych 

w ostatnich latach należą:  

� budowa Szkoły Podstawowej w Niedźwicach wraz z salą gimnastyczną, 

� modernizacja budynku szkoły w Sośniczanach - w celu poprawy warunków 

lokalowych dobudowano nowy budynek o pow. użytkowej 215 m
2
, 

� budowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy, w którym mieści się 

Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum, oddano do użytku dla ZSO nowoczesny 

budynek hali sportowej w Koprzywnicy. 

Na terenie jednostki funkcjonuje przedszkole w Koprzywnicy, do którego uczęszczało 

w roku 2005 100 dzieci. W gminie funkcjonują ponadto 4 oddziały przedszkolne przy 

szkołach podstawowych.  

 

Służba zdrowia i opieka społeczna 



 

Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK" 

w Koprzywnicy, który swym działaniem w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje miasto 

Koprzywnicę z osiedlem Cegielnia i Zarzecze oraz 15 sołectw tj. Ciszyca, Błonie, Łukowiec, 

Krzcin, Sośniczany, Gnieszowice, Trzykosy, Zbigniewice Wieś i Kolonia. Częściowo są 

objęci opieką zdrowotną mieszkańcy Kamieńca i Świężyc. Świadczone usługi obejmują 

około 4 tys. mieszkańców. 

 Podstawowe zadania w dziedzinie ochrony zdrowia to: badania i porady lekarskie, 

leczenie, szczepienia ochronne i działania zapobiegawcze, orzekanie o stanie zdrowia, opieka 

nad kobietą ciężarną, bezpłatne specjalistyczne badania lekarskie np. w zakresie badania 

słuchu, program profilaktyki i promocji zdrowia - chorób układu krążenia i raka, chorób 

kobiecych, ponadto w skład zakładu wchodzą poradnie tj. ogólna, dziecięca, „K", 

stomatologiczna. Funkcjonuje laboratorium i punkt rehabilitacyjny. Raz w tygodniu 

przyjmują pacjentów specjaliści tj., okulista, psycholog, psychiatra. Od 2003 r. NZOZ 

„MEDYK" prowadzi działalność świadcząc usługi w formie całodobowej opieki medycznej 

przez swą jednostkę tj. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla osób z chorobą Alzheimera. 

Zakład ten jest przystosowany do opieki nad 27 osobami. Chorzy tam przebywający 

pochodzą z woj. świętokrzyskiego oraz z południowo - wschodniej Polski. Zakład ten 

utrzymuje się ze środków NFZ i częściowo z odpłatności pacjentów. 

 Od 2004 r. NZOZ „MEDYK" prowadzi opiekę hospicyjną domową dla osób obłożnie 

chorych, leczonych w domu. 

Od 2000 roku w Koprzywnicy działa filia Centrum Medycznego „ROKITEK" 

w Sandomierzu, obejmując opieką zdrowotną około 4 tys. osób z naszej gminy, mając 

zakontraktowane usługi medyczne w NFZ w Kielcach. 
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Wyk.  Liczba porad ogólnodostępnych udzielonych w NZOZ w Koprzywnicy w latach 2003-2005 

 

 

W 2005 roku udzielone zostało 18 437 konsultacji, co stanowiło znaczny spadek 

w stosunku do roku poprzedniego. Na terenie gminy działają dwa punkty apteczne. 

Kwestie pomocy społecznej, będące zadaniem zleconym i własnym gminy, stanowią 

obszar kompetencji działającego na terenie jednostki ośrodka pomocy społecznej. 

Dofinansowaniu podlegają takie potrzeby mieszkańców, jak dopłaty do posiłków dzieci  

i młodzieży, usługi opiekuńcze oraz zasiłki celowe i specjalne (zadania własne gminy). Oprócz 

wymienionych gmina realizuje ponadto zadania zlecone, w oparciu o funkcjonujące prawo. 

Zalicza się do nich: zasiłki stałe, okresowe gwarantowane, renty socjalne, zasiłki okresowe, 

okresowe zasiłki macierzyńskie i jednorazowe, zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne. 

W 2005 roku gmina wydatkowała na działania związane z opieką społeczną kwotę 2 077 032 

PLN.  

 

Kultura 

Na terenie gminy znajdują się 2 biblioteki, Gminna Biblioteka Publiczna 

w Koprzywnicy oraz jej filia w Niedźwicach. Łączny księgozbiór na koniec roku 2005 

wynosił 22 033 woluminy. W Koprzywnicy na ul. Rynek został zmodernizowany i oddany do 

użytku w 2006  roku budynek Domu Kultury .Ośrodkami kultury na terenie gminy są także 

szkoły podstawowe oraz Liceum Ogólnokształcące, a od września 1999 roku taką rolę pełni 

również gimnazjum. 

 

 



Sport 

 

Na terenie gminy Koprzywnica funkcjonuje kilka stowarzyszeń sportowych, z których 

najdłuższą historię posiada Klub Sportowy „Koprzywianka”. W klubie działa sekcja piłki nożnej. 

Ponadto działają dwa UKS – „Koprzywianka” i „Arka”, z których drugi prowadzi sekcje 

lekkoatletyki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa i sportów wodnych.  

 

4.6.3. Rynek pracy  
 
 

Dane statystyczne z lat 2003-2005 wskazują na systematyczny spadek liczby zarejestrowanych 

osób bezrobotnych. Krótki odcinek czasu dostępny dla celów badawczych nie pozwala na jednoznaczne 

stwierdzenie trwałości trendu, aczkolwiek unaocznia tendencje. Łączna liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych na koniec roku 2006 wyniosła 493 osób, co w odniesieniu do roku 2005 oznacza spadek 

liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 89 osób. Spośród osób bezrobotnych większość stanowią 

mężczyźni, co jest trwałym zjawiskiem obserwowanym od lat (za wyjątkiem 2006 r.).        

 

Identyfikacja problemów w sferze społecznej  

 

Rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

Wysoki odsetek ludności o wykształceniu podstawowym 

Przewidywany wzrost nakładów na zadania związane z opieką społeczną 

Słabo wykształcona infrastruktura społeczna – zdrowotna i kulturalna 

Niewielkie mozliwości poszukiwania pracy poza rolnictwem i sektorami ściśle z nim związanymi 

 

 

5. Zadania polegające na poprawie sytuacji na obszarze Gminy 
Koprzywnica 

 

 

Zadania przedstawione poniżej są w pełni zgodne z przedsięwzięciami wskazanymi 

jako strategiczne w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koprzywnica na lata 2007-2013. 

Konieczne jest ponadto nawiązanie do zadań przewidzianych do realizacji w ramach Planu 



Rozwoju Lokalnego Gminy Koprzywnica na lata 2004-2006. PRL dla Gminy na lata 2004-

2006 wskazywał następujące obszary problemowe: 

� Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, 

� Rozwój systemu komunikacji, 

� Rozwój systemu infrastruktury, 

� Poprawa stanu środowiska kulturowego, 

� Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, 

 

Wśród projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 wyróżniono inwestycje z 

zakresu: 

� Poprawy infrastruktury drogowej w Gminie Koprzywnica, 

� Poprawy gospodarki ściekowej w Gminie Koprzywnica, 

� Ochrony dziedzictwa kulturowego, 

� Oświaty, 

� Gospodarki. 

 

Priorytetowe działania, przewidziane do realizacji w latach 2007-2013 wskazane 

zostały w Strategii rozwoju Gminy Koprzywnica na lata 2007-2013. Realizacja zamierzeń 

umożliwi znaczną poprawę sytuacji życiowej mieszkańców gminy, a w perspektywie może 

doprowadzić do zmian w strukturze gospodarczej obszaru oraz zmiany zasad kształtowania 

rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. Zadania odnoszą się do następujących obszarów 

problemowych: 

1. rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury, 

2. poprawy stanu środowiska społeczno-kulturalnego, 

3. zmian w strukturze gospodarczej regionu, 

4. poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. 

    

ROZWÓJ SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

 

1. Modernizacja i rozbudowa parkingów w Koprzywnicy, 

2. Przebudowa drogi, budowa chodników, wymiana sieci wodociągowej, budowa 

kanalizacji burzowej, wymiana oświetlenia ulicznego na ul. 11 Listopada i 3 Maja 

w Koprzywnicy, 



3. Budowa kanalizacji burzowej, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa 

chodników na ul. Floriańskiej w Koprzywnicy, 

4. Wymiana wodociągu azbestowego, 

5. Budowa ścieżki rowerowej i szlaku pielgrzymkowego w kierunku Sulisławic 

(połączenie Pocysterskiego kościoła św. Floriana z Sanktuarium Maryjnym w 

Sulisławicach) w Koprzywnicy, 

6. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową, placem 

i poletkami osadowymi w Koprzywnicy, 

7. Budowa kanalizacji w Koprzywnicy, 

8. Rozbudowa ujęcia wodnego w Koprzywnicy, 

9. Przebudowa dróg i chodników w Koprzywnicy, 

10. Remont dróg transportu rolnego w Koprzywnicy, 

11. Uregulowanie stosunków wodnych  w dzielnicy Cegielnia w Koprzywnicy, 

12. Zmiana systemu zaopatrzenia w ciepło miasta  Koprzywnica, 

13. Przebudowa dróg gminnych w Błoniach, 

14. Remont dróg transportu rolnego w Błoniach, 

15. Budowa kanalizacji i przepompowni w Błoniach, 

16. Przebudowa dróg gminnych w Świężycach, 

17. Remont dróg transportu rolnego w Świężycach, 

18. Budowa kanalizacji i przepompowni w Świężycach, 

19. Modernizacja ujęcia wodnego w Świężycach, 

20. Przebudowa dróg gminnych w Ciszycy, 

21. Remont dróg transportu rolnego w Ciszycy, 

22. Budowa kanalizacji i przepompowni w Ciszycy, 

23. Konserwacja istniejących wałów przeciwpowodziowych w Ciszycy, 

24. Przebudowa dróg gminnych w Kamieńcu, 

25. Remont dróg transportu rolnego w Kamieńcu, 

26. Budowa kanalizacji i przepompowni w Kamieńcu, 

27. Konserwacja istniejących wałów przeciwpowodziowych w Kamieńcu, 

28. Modernizacja ujęcia wodnego w Kamieńcu, 

29. Gazyfikacja wsi Łukowiec, 

30. Budowa kanalizacji i przepompowni w Łukowcu, 

31. Konserwacja istniejących wałów przeciwpowodziowych w Łukowcu, 

32. Przebudowa dróg gminnych w Łukowcu, 



33. Remont dróg transportu rolnego w Łukowcu, 

34. Wymiana azbestowego wodociągu w Krzcinie, 

35. Budowa kanalizacji i przepompowni w Krzcinie, 

36. Przebudowa dróg gminnych w Krzcinie, 

37. Remont dróg transportu rolnego w Krzcinie, 

38. Remont mostu w Sośniczanach, 

39. Budowa kanalizacji i przepompowni w Sośniczanach, 

40. Przebudowa dróg gminnych w Sośniczanach, 

41. Remont dróg transportu rolnego w Sośniczanach, 

42. Budowa wałów powodziowych na rzece Koprzywiance w Sośniczanach, 

43. Budowa kanalizacji i przepompowni w Postronnej, 

44. Przebudowa dróg gminnych w Postronnej, 

45. Remont dróg transportu rolnego w Postronnej, 

46. Gazyfikacja wsi Postronna, 

47. Remont ujęcia wodnego w Gnieszowicach, 

48. Budowa kanalizacji i przepompowni w Gnieszowicach 

49. Przebudowa dróg gminnych w Gnieszowicach, 

50. Remont dróg transportu rolnego w Gnieszowicach, 

51. Budowa wałów powodziowych na rzece Koprzywiance w Gnieszowicach, 

52. Rozbudowa ujęcia wodnego w Trzykosach, 

53. Budowa wałów powodziowych na rzece Koprzywiance w Trzykosach, 

54. Budowa kanalizacji i przepompowni w Trzykosach, 

55. Przebudowa dróg gminnych w Trzykosach, 

56. Remont dróg transportu rolnego w Trzykosach, 

57. Regulacja cieku wodnego w Trzykosach, 

58. Budowa wałów powodziowych na rzece Koprzywiance w Niedźwicach, 

59. Budowa kanalizacji i przepompowni w Niedźwicach, 

60. Przebudowa dróg gminnych w Niedźwicach, 

61. Remont dróg transportu rolnego w Niedźwicach, 

62. Regulacja cieku wodnego w Niedźwicach, 

63. Budowa wałów powodziowych na rzece Koprzywiance w Dmosicach, 

64. Budowa kanalizacji i przepompowni w Dmosicach, 

65. Przebudowa dróg gminnych w Dmosicach, 

66. Remont dróg transportu rolnego w Dmosicach, 



67. Budowa kanalizacji i przepompowni w Beszycach, 

68. Przebudowa dróg gminnych w Beszycach, 

69. Remont dróg transportu rolnego w Beszycach, 

70. Regulacja cieku wodnego i modernizacja zbiornika wodnego wraz z otoczeniem w 

Zbigniewicach, 

71. Budowa ujęcia wody pitnej  nad Koprzywianką wraz ze stacją uzdatniania wody w 

Zbigniewicach, 

72. Budowa wałów powodziowych na rzece Koprzywiance w Zbigniewicach, 

73. Budowa kanalizacji i przepompowni w Zbigniewicach, 

74. Przebudowa dróg gminnych w Zbigniewicach, 

75. Remont dróg transportu rolnego w Zbigniewicach. 

 

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO 

 

1. Utworzenie ośrodka rehabilitacji w oparciu o hipoterapię w Osiedlu Cegielnia w 

Koprzywnicy, 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: przedszkole wraz z 

zagospodarowaniem  terenu, urząd miasta i gminy, budynek socjalny klubu 

sportowego, 

3. Remont i rozbudowa Kościelnego Zespołu Klasztornego wraz z zagospodarowaniem 

terenu i budową ścieżki rowerowej  do jeziora w msc. Piaseczno, 

4. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w  Świężycach, 

5. Termomodernizacja budynku OSP dostosowanie do potrzeb świetlicy wiejskiej w 

Ciszycy, 

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, 

7. Budowa świetlicy wiejskiej  w Łukowcu, 

8. Termomodernizacja budynku szkoły w Krzcinie, 

9. Remont i modernizacja budynku OSP i dostosowanie dla potrzeb świetlicy wiejskiej 

w Krzcinie, 

10. Remont świetlicy wiejskiej w Sośniczanach, 

11. Remont OSP i dostosowanie dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Postronnej, 

12. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i OSP wraz z dostosowaniem dla 

potrzeb świetlicy wiejskiej w Gnieszowicach, 

13. Zagospodarowanie wokół stadionu w Koprzywnicy, 



14. Budowa basenu w Koprzywnicy, 

15. Zagospodarowanie placu przy szkole i budowa boiska w Gnieszowicach, 

16. Remont wraz z termomodernizacją budynku gminnego /biblioteka/ i byłej 

agronomówki do przedszkola w Niedźwicach, 

17. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Niedźwicach, 

18. Zagospodarowanie placu przy szkole  - budowa boiska i wyciągu narciarskiego w 

Niedźwicach, 

19. Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niedźwicach, 

20. Budowa świetlicy wiejskiej w Dmosicach, 

21. Budowa świetlicy wiejskiej w Beszycach, 

22. Termomodernizacja budynku OSP i klubu sportowego wrza z budową ścieżki 

rowerowej w Zbigniewicach, 

23. Modernizacja stadionu w Zbigniewicach. 

 

 

ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARCZEJ REGIONU 

 

1. Zagospodarowanie placu pod wezwaniem Jana Pawła II w Koprzywnicy, 

2. Przebudowa Rynku  w Koprzywnicy wraz z odnową, 

3. Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w Koprzywnicy, 

4.  Utworzenie Agroparku pod działalnośc przemysłową  na terenach pozyskanych i 

posiadanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej (gazobudowa) w Koprzywnicy, 

5. Utworzenie Agroparku pod działalnośc przemysłową  na terenach pozyskanych i 

posiadanych w ramach specjalnej strefy ekonomicznej w Błoniach, 

6. Rekultywacja wyrobiska posiarkowego w Piasecznie wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą w Krzcinie, 

7. Oczyszczenie i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Trzykosach, 

 

POPRAWA WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

1. Miasteczko ruchu drogowego przy obiektach szkół w Koprzywnicy, 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Błoniach, 

3. Uporządkowanie i zagospodarowanie parku wraz z likwidacją dzikiego wysypiska 

śmieci w Błoniach, 



4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Świężycach, 

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Ciszycy, 

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kamieńcu, 

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Łukowcu, 

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sośniczanach, 

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Postronnej, 

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gnieszowicach, 

11. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Trzykosach, 

12. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Niedźwicach, 

13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Beszycach, 

14. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zbigniewicach. 

 

Zadania wskazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Rozwinięcie niniejszego zakresu zadań, w formie 

tabelarycznej, odnoszącej się do realizacji konkretnych zadań i projektów w latach 2007-

2013, przedstawione zostały na kolejnych stronach dokumentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Realizacja zadań i projektów w latach 2007-2013 
 

Poniższy katalog zadań obejmuje wyłącznie najistotniejsze zadania inwestycyjne, 

mające kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota 
Okres 

realizacji 
Źródło 

finansowania 
Dofinansowanie 

Wkład 
własny 

 
KOPRZYWNICA 
 

1. Rewitalizacja obszarów miejskich polegająca na : 

- remont i rozbudowa Kościelnego 
Zespołu Klasztornego wraz z 
zagospodarowaniem terenu i budową 
ścieżki rowerowej  do jeziora w msc. 
Piaseczno 

20.000.000 
 

 
 
2009-2012 
 
 
 

 
RPOWŚ i 
UMiG 
 

17.000.000 3.000.000 

- zagospodarowanie placu pod 
wezwaniem Jana Pawła II 

 
100.000 
 

 
2009 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

85.000 15.000 

- przebudowa Rynku  wraz z odnową 
800.000 
 

2009-2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

680.000 120.000 

- modernizacja i rozbudowa 
parkingów 

150.000 
 

2009-2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

127.500 22. 500 

- przebudowa drogi, budowa 
chodników, wymiana sieci 
wodociągowej, budowa kanalizacji 
burzowej, wymiana oświetlenia 
ulicznego na ul. 11 Listopada i 3 
Maja 

3.500.000 
2009-2010 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

2.975.000 525.000 

- budowa ścieżki rowerowej i szlaku 
pielgrzymkowego w kierunku 
Sulisławic (połączenie 
Pocysterskiego kościoła św. Floriana 
z Sanktuarium Maryjnym w 
Sulisławicach),        

2.000.000 

2009-2010 
 
 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

1.700.000 300.000 

- modernizacja oświetlenia ulicznego,  
90.000 
 

2012 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

76.500 13.500 

- budowa chodników na ul. 
Floriańskiej 

1.000.000 
 

2010 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

850.000 150.000 

- przebudowa drogi gminnej 
Koprzywnica-Cegielnia-    
  Beszyce 

2.200.000 
2010-2013 
 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.870.000 330.000 

- utworzenie ośrodka rehabilitacji w 
oparciu o hipoterapię w Osiedlu 
Cegielnia 
 

4.000.000 
 

2010-2013 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

3.400.000 600.000 

- termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej: -   
- Przedszkole wraz z 
zagospodarowaniem  terenu ,  

300.000 
2011-2013 
 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

255.000 45.000 

 

- budynekUrzędu Miasta i Gminy, 
500.000 
 

2010 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

425.000 75.000 



- budynek socjalny klubu sportowego 
 
80.000 

 
2013 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 

- remont budynku szkoły  
podstawowej w Koprzywnicy 

100.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

85.000 15.000 

- wymiana wodociągu azbestowego 
 
600.000 

 
2013 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

510.000 90.000 

2. 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków wraz z drogą 
dojazdową, placem i poletkami 
osadowymi 

2.500.000 2009 
PROW i  
UMiG 

2.125.000 375.000 

3. Budowa kanalizacji 1.100.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

935.000 165.000 

4.  Rozbudowa ujęcia wodnego 60.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 

5. 
Przebudowa dróg i chodników nr 
4222031 Koprzywnica 

1.500.000 2011-2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.275.000 225.000 

6. Remont dróg transportu rolnego 200.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 

7. Budowa basenu 3.500.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

2.975.000 525.000 

8. 
Miasteczko ruchu drogowego przy 
obiektach szkół 

40.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 

9. Zagospodarowanie wokół stadionu 30.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

255.000 4.500 

10. 
Likwidacja wysypiska  odpadów 
komunalnych   

60.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 

11.  
Uregulowanie stosunków wodnych  w 
dzielnicy Cegielnia 

40.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

34.000 6.000 

12. 

Utworzenie Agroparku pod 
działalność przemysłową  na 
terenach pozyskanych i posiadanych 
w ramach specjalnej strefy 
ekonomicznej (gazobudowa) 

150.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

127.500 22.500. 

13. 
Zmiana systemu zaopatrzenia w 
ciepło miasta  Koprzywnica 

8.000.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

6.800.000 1.200.000 

 
BŁONIE 

 

1.  

Utworzenie Agroparku pod 
działalność przemysłową  na 
terenach pozyskanych i posiadanych 
w ramach specjalnej strefy 
ekonomicznej  

150.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

127.500 22.500 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 35.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

29.750 5.250 

3.  
Przebudowa dróg gminnych nr 
001287T Błonie-Wieś 

850.000 2009-2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

722.500 127.500 

4.  
Remont dróg transportu rolnego nr 
001275T Błonie-Sośniczany 

200.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.143.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

971.550 171.450 

6. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie 
parku wraz  likwidacją dzikiego 
wysypiska śmieci 

30.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

25.500 4.500 

 
ŚWIĘŻYCE 
 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 20.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 

2. Przebudowa dróg gminnych nr 800.000 2008 RPOWŚ 680.000 120.000 



4222013 Świężyce-Sośniczany i 
UMiG 

3. Remont dróg transportu rolnego 200.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 

4. Budowa kanalizacji i przepompowni 565.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

480.250 84.750 

5. 
Termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej 

20.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 

6. Modernizacja ujęcia wodnego 15.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

12.750 2.250 

 
CISZYCA 

 

1. 
Termomodernizacja budynku OSP 
dostosowanie do potrzeb świetlicy 
wiejskiej 

50.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

42.500 7.500 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 40.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

34.000 6.000 

3. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001271T Ciszyca-Kamieniec 

350.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

297.500 52.500 

4. Remont dróg transportu rolnego 250.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

125.000 125.000 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.126.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

957.100 168.900 

6. 
Konserwacja istniejących wałów 
przeciwpowodziowych 

100.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

85.000 15.000 

 
KAMIENIEC 
 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 80.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 38.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

32.300 5.700 

3. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001273T Kamieniec Wisłocki 

250.000 2008 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

212.500 37.500 

4. Remont dróg transportu rolnego 400.000 2011 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

20.000 20.000 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 389.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

330.650 58.350 

6. 
Konserwacja istniejących wałów 
przeciwpowodziowych 

50.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

42.500 7.500 

7. Modernizacja ujęcia wodnego 15.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

12.750 2.250 

 
ŁUKOWIEC 
 

1. Budowa świetlicy wiejskiej   80.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 

2. Gazyfikacja wsi 600.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

510.000 90.000 

3. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.123.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

954.550 168.450 

4. 
Konserwacja istniejących wałów 
przeciwpowodziowych 

80.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

68.000 12.000 

5. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001268T Łukowiec Wieś 

350.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

297.500 52.500 

6. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2009 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 18.000 2010 RPOWŚ 15.300 2.700 



i 
UMiG 

 
KRZCIN 
 

1. Termomodernizacja budynku szkoły  100.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

85.000 15.000 

2.  
Remont i modernizacja budynku 
OSP i dostosowanie dla potrzeb 
świetlicy wiejskiej 

60.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 

3. Wymiana azbestowego wodociągu 700.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

595.000 105.000 

4. 
Rekultywacja wyrobiska 
posiarkowego  w Piasecznie wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 

8.000.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

6.800.000 1.200.000 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 2.000.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.700.000 300.000 

6. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
422030 Krzcin 
-Zagumnie 

650.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

552.500 97.500 

7. Remont dróg transportu rolnego  200.000 2009 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego 50.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

42.500 7.500 

 
SOŚNICZANY 

 

1. Remont świetlicy wiejskiej 40.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 

2. Remont mostu 150.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

127.500 22.500 

3. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.257.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

1.068.450 188.550 

4. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001276T Sośniczany Wieś 

200.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

170.000 30.000 

5. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego 50.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

42.500 7.500 

7.  
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

1.000.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

850.000 150.000 

 
POSTRONNA 
 

1. Budowa kanalizacji i przepompowni 777.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

660.450 116.550 

2. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001279T Postronna Wieś 

600.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

510.000 90.000 

3. Remont dróg transportu rolnego 100.000 2007 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

50.000 50.000 

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego 22.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

18.700 3.300 

5. Gazyfikacja wsi 500.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

425.000 75.000 

6. 
Remont OSP i dostosowanie dla 
potrzeb świetlicy wiejskiej 

30.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

25.500 4.500 

 
GNIESZOWICE 

 

1. 
Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej i OSP wraz z 
dostosowaniem dla potrzeb świetlicy 

300.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

255.000 45.000 



wiejskiej 

2. Remont ujęcia wodnego 20.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 

3. 
Zagospodarowanie placu przy szkole 
i budowa boiska  

50.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

42.500 7.500 

4. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.452.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

1.234.200 217.800 

5. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001277T Gnieszowice Wieś 

500.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

425.000 75.000 

6. Remont dróg transportu rolnego 600.000 2009-2011 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

300.000 300.000 

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 40.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

34.000 6.000 

8. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

80.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

68.000 12.000 

 
TRZYKOSY 
 

1. Rozbudowa ujęcia wodnego 20.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 

2. 
Oczyszczenie i zagospodarowanie 
zbiornika wodnego 

30.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

25.500 4.500 

3. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

60.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 

4. Budowa kanalizacji i przepompowni 749.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

636.650 112.350 

5. 
Przebudowa dróg gminnych 
nr001278T Trzykosy Wieś 

400.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

340.000 60.000 

6. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 30.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

25.500 4.500 

8. Regulacja cieku wodnego 20.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

17.000 3.000 

 
NIEDŹWICE 
  

1. 
Remont wraz z termomodernizacją 
budynku gminnego /biblioteka/ i byłej 
agronomówki do przedszkola 

600.000 2008 
PROW i   
UMiG 

510.000 90.000 

2. 
Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej i sali gimnastycznej 

600.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

510.000 90.000 

3.  
Zagospodarowanie placu przy szkole  
- budowa boiska i wyciągu 
narciarskiego   

150.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

127.500 22.500 

4. 
Termomodernizacja budynku 
strażnicy OSP  

60.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

51.000 9.000 

5. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

40.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 

6. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.066.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

906.100 159.900 

7. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001280T Niedźwice Wieś 

250.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

212.500 37.500 

8. Remont dróg transportu rolnego 100.000 2011 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

50.000 50.000 

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego 30.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

25.500 4.500 

10. Regulacja cieku wodnego 400.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

340.000 60.000 

 
 



 
DMOSICE 

 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 80.000 2008 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 

2. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

20.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 13.000 

3. Budowa kanalizacji i przepompowni 785.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

667.250 117.750 

4. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001282T Dmosice Wieś 

250.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

212.500 37.500 

5. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2009 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego 15.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

12.750 2.250 

 
BESZYCE 

 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 70.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

59.500 10.500 

2. Budowa kanalizacji i przepompowni 940.000 2009-2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

799.000 141.000 

3. Przebudowa dróg gminnych 600.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

510.000 90.000 

4. Remont dróg transportu rolnego 250.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

125.000 125.000 

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego 40.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 

 
ZBIGNIEWICE 

 

1. 
Regulacja cieku wodnego i 
modernizacja zbiornika wodnego 
wraz z otoczeniem  

1.500.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

1.275.000 225.000 

2. 
Termomodernizacja budynku OSPi 
klubu sportowego wraz z budową 
ścieżki rowerowej 

150.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

127.500 22.500 

3. 
Budowa ujęcia wody pitnej  nad 
Koprzywianką wraz ze stacją 
uzdatniania wody  

3.000.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

2.550.000 450.000 

4. Modernizacja stadionu 50.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

42.500 7.500 

5. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

80.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

68.000 12.000 

6. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.258.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.069.300 188.700 

7. Przebudowa dróg gminnych 400.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

340.000 60.000 

8. Remont dróg transportu rolnego 200.000 2012 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego 20.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



7. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na 
terenie gminy, powiatu, województwa i Polski 

 
Proces planowania rozwoju lokalnego wymaga od osoby lub zespołu planującego 

skupienia się nie tylko na zagadnieniach dotyczących wąskiego obszaru (zarówno 

terytorialnie jak i problemowo), ale również na wszelkich uwarunkowaniach zewnętrznych – 

w ogólnym kontekście rozwoju regionu i kraju – mających wpływ na podejmowane działania 

w ramach realizowanego programu. Te uwarunkowania, to również pewne długo i 

średniookresowe plany i programy formułowane przez Zarząd Województwa (na szczeblu 

regionalnym), jak równiez przez poszczególne ministerstwa i Radę Ministrów (na szczeblu 

centralnym). W Polsce po reformie administracyjnej powstał szereg dokumentów 

programowych ustalających kierunki rozwoju regionalnego. 

Programy te oprócz swej metodologii, czyli wytyczenia pewnych ścieżek 

postępowania na skalę regionalną czy krajową, warunkują również możliwość ubiegania się o 

środki pomocowe (krajowe i zagraniczne) na realizację poszczególnych zadań zgłaszanych 

między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego. Nie należy równiez zapominać 

o planowaniu strategicznym na poziomie lokalnym. W nowych warunkach administracyjnych 

większość gmin województwa świętokrzyskiego zaplanowała i zrealizowała sesje 

strategiczne, na podstawie których powstały mniej lub bardziej obszerne dokumenty o 

charakterze planu strategicznego. 

Założenia metodologiczne Planu Rozwoju Lokalnego gminy Koprzywnica zgodne są 

celami strategicznymi dokumentów programowych na poziomie kraju, województwa oraz 

powiatu.  

Założenia niniejszego dokumentu są odpowiedzią jednostki samorządowej na na cele 

zawarte w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) . Cel 

strategiczny, zawarty w dokumencie w dokumencie wskazuje na konieczność tworzenia 

warunków dla wzrostu przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 

poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Spośród celów horyzontalnych 

zawartych w NSRO, najwyższą spójność z zadaniami wskazanymi w PRL dla Koprzywnicy 

wykazuja następujące cele: 

� 3.  Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 

� 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 

marginalizacji społecznej, gospodraczej i przestrzennej, 



� 6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 

obszarach wiejskich. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 

wskazuje priorytety wsparcia rozwoju regionu dla poziomu województwa. Generalnym celem 

RPO jest poprawa warunków sprzyjających budowie konkurencyjnej i generującej nowe 

miejsca pracy regionalnej gospodarki. Cel strategiczny RPO stanowi odzwierciedlenie ram 

Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Strategia skupia się na poprawie 

sytuacji społecznej i gospodarczej województwa świętokrzyskiego, dzięki wzrostowi 

atrakcyjności województwa świętokrzyskiego, co stanowi fundament zintegrowanego 

rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Punkty zgodności Planu Rozwoju 

Lokalnego gminy Koprzywnica z RPO województwa świętokrzyskiego wskazane zostały w 

Planie finansowym dla niniejszego dokumentu. 

PRL gminy Koprzywnica jest zgodny z podstawowymi założeniami Planu Rozwoju 

Powiatu Sandomierskiego. Zgodnie z nim wzrost poziomu życia ludności powiatu 

sandomierskiego możliwy jest poprzez zapewnienie stabilnego i dynamicznego rozwoju 

gospodarczego jednostki. Realizacja zadań wskazanych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy 

Koprzywnica stanowi element wspierający wdrażanie podstawowych priorytetów 

strategicznego dokumentu powiatowego.     

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Koprzywnica wskazuje podstawowe sposoby 

realizacji celów strategicznych i operacyjnych zawartych w Strategii rozwoju Miasta i Gminy 

Koprzywnica na lata 2007-2013. PRL jako taki stanowi podstawowy dokument strategiczny 

gminy, pozwalający na realizację misji zawartej w Strategii. Zgodnie ze Strategią misją 

Gminy Koprzywnica jest stworzenie warunków mających wpływ na podniesienie komfortu 

życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego, ludzkiego 

i gospodarczego, a także dążenie do maksymalizacji tegoż komfortu. 

Podsumowując, realizacja zadań i projektów wskazanych w niniejszym dokumencie 

jest w sposób wyraźny powiązana z założeniami dokumentów strategicznych na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym.                   

8.  Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 
 

Wskaźniki realizacji osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego opracowane zostały 

w oparciu o wytyczne oraz metodologię właściwą dla programowania zadan realizowanych 

w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 



Wydzielić można trzy poziomy planowania celów: 

1. Produkt (ang. output) - definiowany jako rzeczy materialne lub usługi, które 

beneficjent (wnioskodawca) otrzyma w ramach projektu, dzięki zaangażowaniu 

środków finansowanych. 

2. Rezultat (ang. results) to bezpośrednie (odnoszące się do wnioskodawcy) oraz 

natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty 

wynikające z dostarczenia produktu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, 

jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu lub programu. 

3. Oddziaływanie (ang. impact) to konsekwencje wynikające z realizacji projektu, które 

wystąpią jakiś czas po zakończeniu projektu (mogą być obserwowane lub zmierzone). 

Efekty te mogą dotyczyć nie tylko beneficjenta, ale również innych podmiotów, które 

odniosły jakieś korzyści lub poniosły straty w wyniku realizacji projektu.  

Wskaźniki realizacji projektów, a zatem i Planu Rozwoju Lokalnego muszą stanowić 

kategorie mierzalne. Wskaźniki definiowane są jako mierniki celów, jakie mają być 

osiągnięte, zaangażowanych zasobów, efektów oraz innych zmiennych (ekonomicznych, 

społecznych, środowiskowych).  

Wskaźniki produktu (ang. output indicators) - dotyczą wyłącznie okresu realizacji 

projektu, z tego też względu mogą być podawane tylko za te lata, w których projekt jest 

realizowany (nie powinny wykraczać poza planowany termin zakończenia realizacji 

projektu). Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych.  

Wskaźniki rezultatu (ang. results indicators) - zgodnie z definicją odpowiadają 

bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z programu. Mogą one przybierać 

formę wskaźników materialnych (np. liczba przeszkolonych osób, zmniejszenie liczby 

wypadków drogowych) lub finansowych (zmniejszenie kosztów, wzrost przychodów). 

Wskaźniki oddziaływania (ang. impact indicators) - są to wskaźniki odnoszące się 

do konsekwencji danego projektu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla 

bezpośrednich beneficjentów.   

 

Produkty 

� Długość dróg (w km) 

� Długość sieci kanalizacyjnych (w 

km) 

� Liczba oczyszczalni ścieków (w szt.) 

� Liczba obiektów lokalnej infrastruk-



tury społecznej (w szt.)  

Rezultaty 

� Powierzchnia terenów inwesty-

cyjnych, które stały się dostępne 

w wyniku budowy i modernizacji 

dróg oraz uzbrojenia terenu (w ha)  

� Stosunek ilości budynków podłą-

czonych do kanalizacji do wszystkich 

budynków (%) 

� Ilość ścieków odprowadzanych i/lub 

oczyszczonych (w m³) oraz ilość 

przetworzonych odpadów (m³/mie-

siąc) 

Oddziaływanie 

� Wzrost dochodów budżetu Gminy 

z udziału   podatkach od osób praw-

nych (w tys. PLN) 

� Wielkość migracji (saldo) 

� Liczba osób korzystających z infra-

struktury społecznej 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Plan finansowy na lata 2007-2013 
 

Plan finansowy dla zadań planowanych do realizacji w Gminie Koprzywnica w latach 

2007-2013 oparty jest na założeniu współfinansowania poniższych przedsięwzięć w ramach 

środków finansowych dostępnych w programach operacyjnych opracowanych dla wdrażania 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Kwalifikacja realizacji 

poszczególnych zadań przy wykorzystaniu środków konkretnych programów jest orientacyjna 

i nie stanowi formy zobowiązania. Realizacja Większości zadań przewidzian jest przy 

wykorzystaniu wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPO WŚ).  

 

  

Lp. Nazwa zadania Kwota 
Okres 

realizacji 
Źródło 

finansowania 
Dofinansowanie 

Wkład 
własny 

Wartość 
procentowa 

wkładu 
własnego 

 
KOPRZYWNICA 
 

1. Rewitalizacja obszarów miejskich polegająca na: 

 

- remont i rozbudowa Kościelnego 
Zespołu Klasztornego wraz z 
zagospodarowaniem terenu i budową 
ścieżki rowerowej  do jeziora w msc. 
Piaseczno 

 
 
20.000.000 
 
 

 
 
2009-2012 
 
 

 
RPOWŚ i 
UMiG 
 

17.000.000 3.000.000 15 % 

 
- zagospodarowanie placu pod 
wezwaniem Jana Pawła II 

 
100.000 
 

2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

85.000 15.000 15 % 

 - przebudowa Rynku  wraz z odnową 
800.000 
 

2009-2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

680.000 120.000 15 % 

 
- modernizacja i rozbudowa 
parkingów 

150.000 
 

2009-2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

127.500 22. 500 15 % 

 

- przebudowa drogi, budowa 
chodników, wymiana sieci 
wodociągowej, budowa kanalizacji 
burzowej, wymiana oświetlenia 
ulicznego na ul. 11 Listopada i 3 
Maja 

3.500.000 
2009-2010 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

2.975.000 525.000 15 % 

 

- budowa ścieżki rowerowej i szlaku 
pielgrzymkowego w kierunku 
Sulisławic (połączenie 
Pocysterskiego kościoła św. Floriana 
z Sanktuarium Maryjnym w 
Sulisławicach),        

2.000.000 

2009-2010 
 
 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

1.700.000 3.00.000 15 % 

 - modernizacja oświetlenia ulicznego,  
90.000 
 

2012 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

76.500 13.500 15 % 

 
- budowa chodników na ul. 
Floriańskiej 

1.000.000 
 

2010 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

850.000 150.000 15 % 



 
- przebudowa drogi gminnej 
Koprzywnica-Cegielnia-    
  Beszyce 

2.200.000 
2010-2013 
 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.870.000 330.000 15 % 

 

- utworzenie ośrodka rehabilitacji w 
oparciu o hipoterapię  
   w   Osiedlu Cegielnia 
 

4.000.000 
 

2010-2013 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

3.400.000 600.000 15 % 

 

- termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej: -   
- przedszkole wraz z 
zagospodarowaniem  terenu ,  

300.000 
2011-2013 
 
 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

255.000 45.000 15 % 

 - budynek Urzędu Miasta i Gminy, 
500.000 
 

2010 
 

RPOWŚ i  
UMiG 

425.000 75.000 15 % 

 - budynek socjalny klubu sportowego 
 
80.000 

 
2013 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 15 % 

 
- remont budynku szkoły  
podstawowej w Koprzywnicy 

100.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

85.000 15.000 15 % 

 - wymiana wodociągu azbestowego 
 
600.000 

 
2013 

RPOWŚ 
i 
UMiG 

510.000 90.000 15 % 

2. 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków wraz z drogą 
dojazdową, placem i poletkami 
osadowymi 

2.500.000 2009 
RPOWS i  
UMiG 

2.125.000 375.000 15 % 

3. Budowa kanalizacji 1.100.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

935.000 165.000 15 % 

4.  Rozbudowa ujęcia wodnego 60.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 15 % 

5. 
Przebudowa dróg i chodników nr 
4222031 Koprzywnica 

1.500.000 2011-2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.275.000 225.000 15 % 

6. Remont dróg transportu rolnego 200.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 50 % 

7. Budowa basenu 3.500.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

2.975.000 525.000 15 % 

8. 
Miasteczko ruchu drogowego przy 
obiektach szkół 

40.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 15 % 

9. Zagospodarowanie wokół stadionu 30.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

255.000 4.500 15 % 

10. 
Likwidacja wysypiska  odpadów 
komunalnych   

60.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 15 % 

11.  
Uregulowanie stosunków wodnych  w 
dzielnicy Cegielnia 

40.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

34.000 6.000 15 % 

12. 

Utworzenie Agroparku pod 
działalność przemysłową  na 
terenach pozyskanych i posiadanych 
w ramach specjalnej strefy 
ekonomicznej (gazobudowa) 

150.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

127.500 22.500. 15 % 

13. 
Zmiana systemu zaopatrzenia w 
ciepło miasta  Koprzywnica 

8.000.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

6.800.000 1.200.000 15 % 

 
BŁONIE 
 

1.  

Utworzenie Agroparku pod 
działalność przemysłową  na 
terenach pozyskanych i posiadanych 
w ramach specjalnej strefy 
ekonomicznej  

150.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

127.500 22.500 15 % 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 35.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

29.750 5.250 15 % 

3.  
Przebudowa dróg gminnych nr 
001287T Błonie-Wieś 

850.000 2009-2010 
RPOWŚ 
i 

722.500 127.500 15 % 



UMiG 

4.  
Remont dróg transportu rolnego nr 
001275T Błonie-Sośniczany 

200.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 50 % 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.143.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

971.550 171.450 15 % 

6. 
Uporządkowanie i zagospodarowanie 
parku wraz  likwidacją dzikiego 
wysypiska śmieci 

30.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

25.500 4.500 15 % 

 
ŚWIĘŻYCE 
 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego 20.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 15 % 

2. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
4222013 Świężyce-Sośniczany 

800.000 2008 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

680.000 120.000 15 % 

3. Remont dróg transportu rolnego 200.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 50 % 

4. Budowa kanalizacji i przepompowni 565.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

480.250 84.750 15 % 

5. 
Termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej 

20.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 15 % 

6. Modernizacja ujęcia wodnego 15.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

12.750 2.250 15 % 

 
CISZYCA 

 

1. 
Termomodernizacja budynku OSP 
dostosowanie do potrzeb świetlicy 
wiejskiej 

50.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

42.500 7.500 15 % 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 40.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

34.000 6.000 15 % 

3. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001271T Ciszyca-Kamieniec 

350.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

297.500 52.500 15 % 

4. Remont dróg transportu rolnego 250.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

125.000 125.000 50 % 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.126.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

957.100 168.900 15 % 

6. 
Konserwacja istniejących wałów 
przeciwpowodziowych 

100.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

85.000 15.000 15 % 

 
KAMIENIEC 
 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 80.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 15 % 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 38.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

32.300 5.700 15 % 

3. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001273T Kamieniec Wisłocki 

250.000 2008 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

212.500 37.500 15 % 

4. Remont dróg transportu rolnego 400.000 2011 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

20.000 20.000 50 % 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 389.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

330.650 58.350 15 % 

6. 
Konserwacja istniejących wałów 
przeciwpowodziowych 

50.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

42.500 7.500 15 % 

7. Modernizacja ujęcia wodnego 15.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

12.750 2.250 15 % 

 
 
 



 
ŁUKOWIEC 

 

1. Budowa świetlicy wiejskiej   80.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 15 % 

2. Gazyfikacja wsi 600.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

510.000 90.000 15 % 

3. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.123.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

954.550 168.450 15 % 

4. 
Konserwacja istniejących wałów 
przeciwpowodziowych 

80.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

68.000 12.000 15 % 

5. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001268T Łukowiec Wieś 

350.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

297.500 52.500 15 % 

6. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2009 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 50 % 

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 18.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

15.300 2.700 15 % 

 
KRZCIN 
 

1. Termomodernizacja budynku szkoły  100.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

85.000 15.000 15 % 

2.  
Remont i modernizacja budynku 
OSP i dostosowanie dla potrzeb 
świetlicy wiejskiej 

60.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 15 % 

3. Wymiana azbestowego wodociągu 700.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

595.000 105.000 15 % 

4. 
Rekultywacja wyrobiska 
posiarkowego  w Piasecznie wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 

8.000.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

6.800.000 1.200.000 15 % 

5. Budowa kanalizacji i przepompowni 2.000.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.700.000 300.000 15 % 

6. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
422030 Krzcin 
-Zagumnie 

650.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

552.500 97.500 15 % 

7. Remont dróg transportu rolnego  200.000 2009 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

100.000 100.000 50 % 

8. Modernizacja oświetlenia ulicznego 50.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

42.500 7.500 15 % 

 
SOŚNICZANY 

 

1. Remont świetlicy wiejskiej 40.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 15 % 

2. Remont mostu 150.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

127.500 22.500 15 % 

3. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.257.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

1.068.450 188.550 15 % 

4. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001276T Sośniczany Wieś 

200.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

170.000 30.000 15 % 

5. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 50 % 

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego 50.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

42.500 7.500 15 % 

7.  
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

1.000.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

850.000 150.000 15 % 

 
POSTRONNA 
 

1. Budowa kanalizacji i przepompowni 777.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

660.450 116.550 15 % 



2. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001279T Postronna Wieś 

600.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

510.000 90.000 15 % 

3. Remont dróg transportu rolnego 100.000 2007 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

50.000 50.000 50 %  

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego 22.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

18.700 3.300 15 % 

5. Gazyfikacja wsi 500.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

425.000 75.000 15 % 

6. 
Remont OSP i dostosowanie dla 
potrzeb świetlicy wiejskiej 

30.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

25.500 4.500 15 % 

 
GNIESZOWICE 
 

 

1. 

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej i OSP wraz z 
dostosowaniem dla potrzeb świetlicy 
wiejskiej 

300.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

255.000 45.000 15 % 

2. Remont ujęcia wodnego 20.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 15 % 

3. 
Zagospodarowanie placu przy szkole 
i budowa boiska  

50.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

42.500 7.500 15 % 

4. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.452.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

1.234.200 217.800 15 % 

5. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001277T Gnieszowice Wieś 

500.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

425.000 75.000 15 % 

6. Remont dróg transportu rolnego 600.000 2009-2011 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

300.000 300.000 50 % 

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 40.000 2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

34.000 6.000 15 % 

8. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

80.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

68.000 12.000 15 % 
 
TRZYKOSY 
 

1. Rozbudowa ujęcia wodnego 20.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 15 % 

2. 
Oczyszczenie i zagospodarowanie 
zbiornika wodnego 

30.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

25.500 4.500 15 % 

3. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

60.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

51.000 9.000 15 % 

4. Budowa kanalizacji i przepompowni 749.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

636.650 112.350 15 % 

5. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001278T Trzykosy Wieś 

400.000 2009 
RPOWŚ i  
UMiG 

340.000 60.000 15 % 

6. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 50 %  

7. Modernizacja oświetlenia ulicznego 30.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

25.500 4.500 15 % 

8. Regulacja cieku wodnego 20.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

17.000 3.000 15 % 

 
NIEDŹWICE 
  

1. 
Remont wraz z termomodernizacją 
budynku gminnego /biblioteka/ i byłej 
agronomówki do przedszkola 

600.000 2008 
PROW i   
UMiG 

510.000 90.000 15 % 

2. 
Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej i sali gimnastycznej 

600.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

510.000 90.000 15 % 

3.  
Zagospodarowanie placu przy szkole  
- budowa boiska i wyciągu 
narciarskiego   

150.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

127.500 22.500 15 % 



4. 
Termomodernizacja budynku 
strażnicy OSP  

60.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

51.000 9.000 15 % 

5. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

40.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 15 % 

6. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.066.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

906.100 159.900 15 % 

7. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001280T Niedźwice Wieś 

250.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

212.500 37.500 15 % 

8. Remont dróg transportu rolnego 100.000 2011 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

50.000 50.000 50 %  

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego 30.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

25.500 4.500 15 % 

10. Regulacja cieku wodnego 400.000 2012 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

340.000 60.000 15 % 

 
DMOSICE 

 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 80.000 2008 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

68.000 12.000 15 % 

2. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

20.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 13.000 43,33 % 

3. Budowa kanalizacji i przepompowni 785.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

667.250 117.750 15 % 

4. 
Przebudowa dróg gminnych nr 
001282T Dmosice Wieś 

250.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

212.500 37.500 15 % 

5. Remont dróg transportu rolnego 150.000 2009 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

75.000 75.000 50 % 

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego 15.000 2013 
RPOWŚ i  
UMiG 

12.750 2.250 15 % 

 
BESZYCE 
 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 70.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

59.500 10.500 15 % 

2. Budowa kanalizacji i przepompowni 940.000 2009-2010 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

799.000 141.000 15 % 

3. Przebudowa dróg gminnych 600.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

510.000 90.000 15 % 

4. Remont dróg transportu rolnego 250.000 2010 
Urząd 
Marszałkowski i 
UMiG 

125.000 125.000 50 % 

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego 40.000 2011 
RPOWŚ i  
UMiG 

34.000 6.000 15 % 

 
ZBIGNIEWICE 
 

 

1. 
Regulacja cieku wodnego i 
modernizacja zbiornika wodnego 
wraz z otoczeniem  

1.500.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

1.275.000 225.000 15 % 

2. 
Termomodernizacja budynku OSPi 
klubu sportowego wraz z budową 
ścieżki rowerowej 

150.000 2011 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

127.500 22.500 15 % 

3. 
Budowa ujęcia wody pitnej  nad 
Koprzywianką wraz ze stacją 
uzdatniania wody  

3.000.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

2.550.000 450.000 15 % 

4. Modernizacja stadionu 50.000 2013 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

42.500 7.500 15 % 

5. 
Budowa wałów powodziowych na 
rzece Koprzywiance 

80.000 2012 
RPOWŚ i  
UMiG 

68.000 12.000 15 % 

6. Budowa kanalizacji i przepompowni 1.258.000 2009 
RPOWŚ 
i 
UMiG 

1.069.300 188.700 15 % 

7. Przebudowa dróg gminnych 400.000 2008 
RPOWŚ i  
UMiG 

340.000 60.000 15 % 

8. Remont dróg transportu rolnego 200.000 2012 Urząd 100.000 100.000 50 % 



Marszałkowski i 
UMiG 

9. Modernizacja oświetlenia ulicznego 20.000 2010 
RPOWŚ i  
UMiG 

17.000 3.000 15 % 

 
Łączna kwota inwestycji 
 

96.377.950 - 80.883.750 15.494.200 - 

 

10. System wdrażania 
 

Odpowiedzialność za wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego spoczywa bezpośrednio na 

Burmistrzu Miasta i Gminy Koprzywnica oraz podległych mu pracownikach Urzędu Miasta i 

Gminy. Osiągnięcie zamierzonych celów możliwe jest dzięki zaangażowaniu społeczności 

lokalnej oraz instytucji społecznych, w szczególności są to: 

� lokalni przedsiębiorcy, 

� organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prospołeczne, 

� związki wyznaniowe za pośrednictwem parafii, 

� wszyscy mieszkańcy Gminy Koprzywnica. 

Wdrażanie PRL będzie się odbywało poprzez: 

� przygotowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadań ujętych 

w planie, 

� przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, 

� przeprowadzanie przetargów, 

� realizację zadań zgodnie z określonymi wymogami, 

� przygotowywanie informacji  o realizacji projektów zawartych w Planie, 

� przedkładanie ww. sprawozdań Komisjom Rady Gminy, 

� przyjmowanie do realizacji nowych zadań zgodnych z oczekiwaniami społeczności 

lokalnej.  

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów możliwe będzie dzięki: 

� skutecznemu wdrożeniemu PRL, 

� wyszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w otoczeniu rynkowym, 

� modyfikowaniu długofalowych założeń i planów, 

� pobudzaniu prorozwojowych inicjatyw społecznych, 

� wykorzystywaniu dla gminy szans jakie stwarza wolny rynek, 

� niwelowaniu zagrożeń hamujących rozwój gminy, 



� pozyskiwaniu środków finansowych na realizację Planu ze źródeł budżetowych, 

pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, 

� promocji poszczególnych działań realizowanych w ramach Planu. 

 

 

11. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 
 

11.1. Monitorowanie realizacji Planu 
 

 
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada 

Burmistrz Miasta i Gminy. Dodatkowo w monitorowaniu uczestniczył będzie horyzontalny 

zespół zadaniowy do spraw realizacji Planu. Główną jego rolą będzie monitorowanie 

przebiegu realizacji zadań zawartych w dokumencie oraz ewentualne interweniowanie w 

przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania i w razie 

potrzeby aktualizowanie Planu w zakresie dostosowania go do zmieniających się 

uwarunkowań. Punkt odniesienia dla wymaganej oceny postępów w realizacji Planu stanowi 

wartośc bazowa wskaźników opisanych w punkcie 8 Planu Rozwoju Lokalnego.  

W celu monitorowania wdrażania Planu i oceny jego efektywności w stosunku  

do ustalonych celów, konieczne jest ustalenie zestawu wskaźników. Decyzje w tej sprawie 

powinny być podejmowane jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania Planu lub we wczesnej 

fazie jego realizacji tak, aby odpowiednie dane mogły zostać zebrane.  

W większości przypadków można im przypisać poziomy celów, które ogólnie odpowiadają 

celom dokumentu. 

Poza wskazanymi wcześniej możemy wyróżnić następujące poziomy wskaźników (będą 

traktowane jako wskaźniki poboczne w stosunku do wymienionych punkcie 8): 

� wskaźniki wkładu dotyczą przyznanego budżetu na każdym poziomie pomocy. 

Wskaźniki finansowe są wykorzystywane do monitorowania postępów w ramach 

(rocznych) zobowiązań i wypłat funduszy dostępnych dla danego działania w stosunku do 

jego dopuszczalnych kosztów. 

� Wskaźniki wyników odnoszą się do działalności. Są one mierzalne w jednostkach 

fizycznych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, liczba przedsiębiorstw, które 

otrzymały wsparcie finansowe). 



� Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośredniego efektu spowodowanego przez 

działanie. Dostarczają one informacji o zmianach np. w zachowaniu, zdolności                             

i efektywności bezpośrednich beneficjentów. Wskaźniki te mogą być wyrażane  

w jednostkach fizycznych (np. skrócenie czasu podróży, liczba uczestników, którzy 

ukończyli szkolenie, liczba wypadków drogowych, etc.) lub finansowych (wzrost 

zasobów sektora prywatnego, obniżenie kosztów transportu). 

� Wskaźniki wpływu odnoszą się od konsekwencji wpływu wykraczających poza jej 

bezpośrednich beneficjentów. Można zdefiniować dwa typy wpływu: wpływ bezpośredni, 

to te efekty, które występują po upływie pewnego czasu, ale bezpośrednio wiążą się  

z podjętymi działaniami; wpływ globalny to efekty w długim okresie, oddziałujące  

na szerszą populację. Badanie tego wpływu jest złożone, a określenie przejrzystych relacji 

przyczynowo-skutkowych często bardzo trudne. 

 

Wskaźniki skuteczności, efektywności i wykonania 

 

W ogólnym zarysie, aby działanie mogło być przedmiotem szczegółowej oceny, 

ewaluacja musi dotyczyć całego zespołu specyficznych kwestii. Rysunek przedstawia jak te 

zagadnienia sytuują się w ramach danego Planowania. 

 

 

Zestawienie:   Zagadnienia specyficzne dla ewaluacji - Odpowiedniość (adekwatność): Do jakiego stopnia cele Strategii są odpowiednie do 

zmieniających się potrzeb i priorytetów na poziomie krajowym i ewolucyjnym? - Efektywność: W jaki sposób zasoby (wkład) zostały przetworzone na wyniki i rezultaty? - Skuteczność: Do jakiego stopnia Strategia przyczynia się do osiągnięcia jego 

szczegółowych i ogólnych celów? - Użyteczność: Czy Startegia przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb grup docelowych lub 

społecznych? - Trwałość: Jakie są szanse, że zmiany (lub wytworzone dobra) będą trwały po zakończeniu 

realizacji Strategii? -  

 

Przy użyciu wskaźników zdefiniowanych wyżej możemy zmierzyć takie zagadnienia jak 

skuteczność i efektywność. 



 

� Skuteczność porównuje co zostało zrobione z tym co początkowo zostało zaplanowane, 

tzn. porównuje wyniki, rezultaty i/lub wpływ rzeczywisty z oczekiwanym. 

� Efektywność określa relację pomiędzy wynikami, rezultatami i/lub wpływem a wkładem 

(zwłaszcza środkami finansowymi) wykorzystanym do ich osiągnięcia. 

 

Wielkości efektywności i skuteczności mogą więc być wyliczone dla każdego etapu 

Planem lub działania, tzn. dla wyników, rezultatów i wpływu. Te wielkości pozwalają 

porównać to co zostało osiągnięte z tym, co było zaplanowane (skuteczność) oraz ze 

środkami, które zostały  wykorzystane (efektywność). Te wskaźniki dostarczają użytecznych 

informacji dla zarządzających Planem oraz dla przeprowadzających ewaluację, pomagając  

w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących Planowania lub jego kolejnej edycji. 

Dane „wejściowe” odnoszą się do wielkości początkowych, w stosunku do których 

mierzone następnie są wskaźniki wpływu. Powinny one być ustalane w odniesieniu do celów 

dokumentu i mogą zawierać, między innymi, początkową liczbę miejsc pracy w przemyśle  

w regionie lub aktualną liczbę prywatnych inwestycji w danym sektorze lub przemyśle.  

W praktyce, często spotyka się spore braki w dostępności danych dotyczących niektórych 

istotnych obszarów, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

Dane wejściowe są niezbędne jeśli wskaźniki dokumetu mają mieć jakiekolwiek 

znaczenie. Dla przykładu, jeśli celem danego działania jest wzrost liczby MSP w regionie, 

najbardziej odpowiednią daną wyjściową będzie liczba MSP w tym regionie w momencie 

rozpoczęcia Planu. Gdy dysponujemy tą informacją, będzie możliwe obliczenie, bardzo 

precyzyjne, że np. 20% przedsiębiorstw działających w danym regionie kwalifikującym się 

do pomocy skorzystało ze wsparcia w ramach funduszy strukturalnych. 

W miarę realizacji Planu istnieje możliwość pogłębienie i uzupełnienia tych 

informacji. Ustalanie danych wejściowych powinno być przeprowadzane w taki sposób,  

by odpowiednio odzwierciedlić cele zawarte w danym Planie. W niektórych przypadkach 

może być użyteczne zebranie specyficznych danych dotyczących beneficjentów Planu, np. 

MSP. Bardziej szczegółowe wskaźniki, dotyczące przemysłu, wielkości lub płci mogą 

dostarczyć pełniejszego opisu beneficjentów i pozwolić na porównanie ich z efektami 

wcześniejszych działań lub z działaniami podejmowanymi w innych regionach. 

Głównym źródłem dla większości danych wejściowych są oficjalne statystyki. Czasem 

jednak te źródła mogą powodować pewne problemy, takie jak: 



� niedostępność danych na odpowiednim poziomie geograficznym; 

� opóźnienia w publikowaniu danych (dla przykładu, Eurostat, dane dotyczące PKB na 

osobę są publikowane dwu/trzyletnim opóźnieniem); 

� braki w oficjalnych statystykach w odniesieniu do potrzeb Planu (dla przykładu,  

w oficjalnych statystykach może nie znajdować się rozróżnienie na pracowników 

zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze pracy); 

� brak danych dostatecznie szczegółowo rozbitych na poszczególne sektory. 

Obowiązkiem instytucji odpowiedzialnej za zadanie monitorowania, czyli władz 

zarządzających, jest określenie, na podstawie istniejących priorytetów i zdolności, struktury 

systemu monitorowania i takiego poziomu szczegółowości, który zapewni przeprowadzanie 

monitorowania zgodnego z potrzebami różnych grup użytkowników. 

Należy zapewnić regularne monitorowanie postępów rzeczowych i finansowych 

podejmowanych działań i, o ile to możliwe, również rezultatów. Pomimo że środki 

administracyjne i zarządcze stanowią ważnych czynnik, również rezultaty powinny być 

monitorowane, przynajmniej dla najbardziej istotnych dla Planu działań. 

Ocena szczegółowego wpływu (w kategoriach celów szczegółowych) może się 

rozpocząć dopiero, gdy system monitorowania dostarczy odpowiednich informacji na temat 

postępów w realizacji oraz odpowiadających im rezultatów (efekty natychmiastowe oraz 

pośrednie wobec zatrudnienia, bezpośrednie zatrudnienie uczestników po zakończeniu 

szkolenia). Działanie systemu monitorowania powinno wyrażać to stopniowe podejście, 

biorąc pod uwagę zarówno specyficzne okoliczności i potrzeby, jak również poziom zasobów 

dostępnych do podjęcia tych działań. 

11.2. Ocena efektywności wdrażania oraz aktualizacja Planu  
 

Zaleca się skwantyfikowanie celów i związanych z nimi wskaźników 

odpowiadających Planom, priorytetom i działaniom. W przeciwnym razie niemożliwe będzie 

określenie do jakiego stopnia osiągane są początkowe cele. Dane pozwalające na 

skwantyfikowanie celów Planu zazwyczaj są dostępne. Nieuchronnie, jak we wszystkich 

zadaniach związanych z przewidywaniem, będzie w tej sytuacji wymagany, oprócz 

przetwarzania danych, element oceny. Kwantyfikacja powinna opierać się na danych 

wyjściowych i odnosić się do wartości miernika (benchmarku) uzyskanych z wcześniejszego 

monitorowania i ewaluacji, na przykład koszt utworzenia lub utrzymania jednego miejsca 

pracy w danym sektorze. 



Zadanie ewaluacji każdego Planu może być podzielone na trzy etapy: ewaluację ex-

ante,  w połowie okresu i ex post. Na każdym z tych etapów ewaluacja musi odnieść się do 

specyficznych zagadnień związanych z wykonywaniem Planu. Wskaźniki stanowią więc 

główne źródło informacji, na których opiera się ewaluacja, ale jednocześnie same są 

przedmiotem specyficznej oceny na różnych etapach. 

Ewaluacja ex-ante powinna odnosić się do następujących elementów: 

� Powiązania i spójności pomiędzy celami ogólnymi, celami szczegółowymi i 

działaniami, które powinny być zawarte w uzupełniającym dokumencie Planowym; 

� Istnienia i odpowiedniości wskaźników wyników, rezultatów i wpływu na każdym 

poziomie pomocy; 

� Wiarygodności poziomu kwantyfikacji celów. 

� Przeprowadzający ewaluację powinni odgrywać aktywną rolę w podnoszeniu jakości 

systemu wskaźników. 

Ewaluacja w połowie okresu powinna badać stopień osiągniętej skuteczności na 

podstawie wskaźników zebranych w toku monitorowania oraz ocenić jakość i odpowiedniość 

tych wskaźników. 

Ewaluacja ex post pozwala, na podstawie końcowych danych uzyskanych poprzez 

monitorowanie, na porównanie celów oczekiwanych z celami rzeczywiście osiągniętymi 

(włącznie z wpływem). 

Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie nie jest możliwe uzgodnienie jednej definicji 

„ewaluacji”, która cieszyłaby się powszechną aprobatą, identyfikuje się pewne kluczowe 

elementy, które powinny charakteryzować ewaluację: 

� ewaluacja powinna być analityczna – powinna opierać się na uznawanych 

technikach badawczych; 

� ewaluacja powinna być systematyczna – wymaga dokładnego zaplanowania 

i spójnego wykorzystywania wybranych technik; 

� ewaluacja powinna być rzetelna – ustalenia ewaluacji powinny być podobne 

w przypadku przeprowadzania jej przez różnych ewaluatorów mających dostęp 

do tych samych danych i wykorzystujących te same metody analizy danych; 

� ewaluacja powinna być skoncentrowana na problemach – ewaluacja powinna 

odnosić się do istotnych problemów dotyczących Planu, mianowicie jego trafności, 

efektywności i skuteczności; 

� ewaluacja powinna być przydatna dla użytkowników – oznacza to po prostu, 

że ewaluacja powinna być zaprojektowana i wdrażana w taki sposób, który zapewni 



dostarczenie użytecznych informacji dla osób podejmujących decyzje, w zależności 

od okoliczności politycznych, ograniczeń projektu oraz dostępnych zasobów. 

Głównym celem przeprowadzania ewaluacji Planów jest oczywiście ich ulepszenie. 

Ewaluację można także przeprowadzić z zamiarem określenia efektów Planu dla 

społeczeństwa lub wsparcia osób podejmujących decyzję w wyrobieniu sobie opinii na temat 

wartości Planu. Rozróżnia się trzy podstawowe przyczyny ewaluacji: 

� usprawnienie zarządzania; 

� dla celów odpowiedzialności; 

� wsparcie alokacji zasobów finansowych. 

Ewaluacja ex-post i w połowie okresu często podejmowana jest dla celów 

zarządzania, np. w celu ocenienia i usprawnienia wdrażania Planu. Z zasady osoby 

zaangażowane w zarządzanie Planem powinny wiedzieć jakie są jego silne i słabe strony, jak 

może on być usprawniony, jakie aspekty Planu funkcjonują prawidłowo, a jakie nie i jaki jest 

stosunek klientów, pracowników i innych osób do realizowanego Planu. Może to 

doprowadzić osoby odpowiedzialne za zarządzanie Planem i podejmowanie decyzji 

do powtórnego przemyślenia problemów, które leżą u podłoża Planu. 

Odpowiedzialność jest kolejnym ważnym powodem przeprowadzania ewaluacji, 

zwłaszcza w kontekście UE, gdzie staje się ona coraz częściej obowiązkiem wynikającym 

z przepisów prawa. Przeprowadzeniem ewaluacji zainteresowani są zarówno zwolennicy, jak 

i przeciwnicy Planu, a także przeciętni obywatele. Ewaluacja przeprowadzana dla celów 

odpowiedzialności koncentruje się najczęściej na oddziaływaniu Planu (stopniu w jakim 

przyczynia się on do osiągnięcia zakładanych efektów) oraz na relacji jego efektów 

do kosztów (value for money) i ma na celu poprawę przejrzystości. 

Ewaluacja może być wreszcie wykorzystywana w celu poprawy alokacji zasobów 

finansowych w ramach danej organizacji. W kontekście UE, powód ten jest ściśle związany 

z zagadnieniem odpowiedzialności.  
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     Ocena (ewaluacja) ex-ante (EA), w połowie okresu Planowania (MT) oraz ex-post (EP) 

 

Główne cele ewaluacji charakteryzuje się w sposób następujący:  

� Cel poznawczy - głównym celem oceny (ewaluacji) w takim podejściu jest 

zwiększenie wiedzy zamawiającego oraz zainteresowanych partnerów na temat zasad 

działania Planu lub projektu, poznanie wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów 

działających w Planach, uzyskanie informacji dotyczącej efektów Planu, jego 

sukcesów i niepowodzeń itp. Wiedza uzyskana w trakcie oceny (ewaluacji) 

poznawczej ma pomóc w wypracowywaniu polityki i Planów w danej dziedzinie. 

Ocena (ewaluacja), której głównym celem jest cel poznawczy jest także 

wykorzystywana w badaniach naukowych prowadzonych w dziedzinie, której dotyczy 

Plan będący przedmiotem oceny (ewaluacji);  

� Cel instrumentalny - głównym celem oceny (ewaluacji) w podejściu instrumentalnym 

jest wykorzystanie jej wyników i rezultatów do podejmowania decyzji związanych z 

realizowanymi Planami. Cel instrumentalny wyraża się w dwojakiego rodzaju 

podejściu do oceny (ewaluacji). Przeprowadzenie oceny (ewaluacji) 

Pracę zespołu ewaluacyjnego można podzielić na cztery etapy: 

� Strukturyzacja - etap ten nie zawsze występuje przy realizacji zadania 

ewaluacyjnego. Jeśli cele oceny (ewaluacji) są zdefiniowane w precyzyjny  



i jednoznaczny sposób, członkowie zespołu ewaluacyjnego mogą od razu 

przystąpić do drugiego etapu realizacji oceny - obserwacji. Jeśli jednak zakres 

zadań jest niejasny lub pewne kwestie związane z ocenianym Planem 

wymagają sprecyzowania, w początkowej fazie realizacji zadania 

ewaluacyjnego, konieczne jest między innymi określenie (ewaluacja ex-ante) 

lub przywrócenie logicznej struktury ocenianego Planu.  

� Obserwacja - na etapie tym dokonuje się określenia zakresu przedmiotowego  

i podmiotowego badań (np. z jakimi osobami należy przeprowadzić wywiad i 

na jaki temat) i na tej podstawie przystępuje do zbierania danych i faktów 

związanych z ocenianym Planem.  

� Analiza - po zebraniu odpowiednich danych zespół ewaluacyjny wykorzystuje 

odpowiednie techniki w celu interpretacji danych, ich porównania oraz 

szacowania efektów Planu. 

� Ocenianie (ang. judgement) - w ostatnim etapie ewaluacji dokonuje się oceny 

efektów Planu w stosunku do określonych kryteriów (pytań ewaluacyjnych) 

oraz formułuje się syntetyczne wnioski i rekomendacje. Na tym etapie procesu 

ewaluacyjnego eksperci winni stwierdzić faktyczną jakość ocenianego Planu. 

W fazie oceniania określa się przykładowo, czy stworzoną w ramach 

ocenianego Planu liczbę miejsc pracy należy uznać za sukces Planu czy też 

biorąc pod uwagę różne czynniki, mogła być ona znacznie wyższa 

Aktualizacja Planu jest ważnym wymogiem aktywnej jej realizacji, umożliwia 

bowiem stwierdzenie, czy Plan realizowany jest prawidłowo, a jego założenia nadal są 

aktualne. 

Uaktualnianie Planu powinno polegać na : 

� analizowaniu raportów o sytuacji gospodarczej i społecznej gminy w sposób 

cykliczny, 

� stałej kontroli i ocenie stanu środowiska przyrodniczego gminy i jej sąsiedztwa, 

� sporządzaniu ekspertyz dla władz gminy dotyczących perspektyw rozwoju gminy, 

� bieżącej kontroli stopnia realizacji Planu i informacji o efektach podejmowanych 

działań, 

� utworzeniu i aktualizacji danych gminnego banku danych o firmach, ofercie 

turystycznej, rekreacyjnej, ofertach pracy, osobach bezrobotnych, formach pomocy, 

możliwościach edukacji, źródłach finansowania rozwoju i promocji gminy, 

� stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach w rozwoju gminy 



Oceny skuteczności realizacji Planu dokonywać winien raz do roku zespół ekspertów 

powołany przez Miasto i Gminę Koprzywnica.  

Zapisy Planu mogą być modyfikowane w trybie właściwym dla jej uchwalenia. 

 

11.3. Komunikacja społeczna 
 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koprzywnica nie jest dokumentem o 

charakterze zamkniętym, ale stanowi punkt wyjścia dla inicjatyw samorządowych oraz 

obywatelskich (instytucje pozarządowe) w zakresie realizowania różnego rodzaju działań, 

prowadzących do rozwoju gminy. 

W związku z tym Plan zostanie przedstawiony opinii publicznej do wiadomości 

i bieżącej konsultacji. W pierwszej kolejności Plan zostanie przedstawiony Radzie Gminy, 

jako przedstawicielowi lokalnej społeczności w celu oceny jego zgodności z prowadzoną 

polityką rozwojową gminy. Będzie pierwsza poważna konsultacja Planu z przedstawicielami 

społeczności gminy Koprzywnicy pełniącymi obecnie rolę lokalnych liderów. 

Po uchwaleniu Planu zostanie on upubliczniony, co oznacza, że władze gminy dołożą 

wszelkich starań, aby możliwie najszersze grono mieszkańców miało możliwość zapoznania 

się z zapisami tego Planu.  

Treść niniejszego dokumentu zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu 

Gminy wraz z dodatkowymi elementami interaktywnej dyskusji nad jego zapisami.  

Oprócz stron internetowych informacja o planie upowszechniana będzie poprzez 

odpowiednie działania przedstawicieli Miasta i Gminy – Burmistrza czy radnych gminy, 

którzy przy okazji spotkań z różnymi środowiskami będa informować o samym Planie, a 

także w późniejszym okresie o postępach w jego realizacji. Taki sposób działania może w 

pozytywny sposób wpłynąć na zintegrowanie społeczności lokalnej. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



12. Podsumowanie  
 

Plan Rozwoju Lokalnego stanowi podstawowy dokument strategiczny jednostki 

samorządu terytorialnego i jako taki jest niezbędnym narzędziem wpływania na zmianę stanu 

teraźniejszego. Wdrożenie przewidzianych w nim zadań oraz projektów pozwoli w znaczący 

sposób podnieść jakość życia mieszkańców Gminy. Realizacja założeń Planu stanowi zadanie 

skomplikowane i wymagające rzetelnej i świadomej współpracy jednostek oraz instytucji, 

w dążeniu do wzrostu komfortu życia w Gminie Koprzywnica. Plan wskazuje możliwe źródła 

wsparcia niezbędnych przedsięwzięć, szczególną rolę przykładając środkom dostępnym w 

ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Niewielki budżet jednostki oraz duże 

potrzeby inwestycyjne wpływają na konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania projektów budowlanych, infrastrukturalnych oraz wpływających na zwiększenie 

dostępności infrastruktury społecznej. Nie wykorzystanie możliwości jakie stwarza polityka 

strukturalna Wspólnoty stanowiłoby poważne zaniechanie oraz zwiększyłoby dystans 

dzielący Gminę Koprzywnica od szybciej rozwijających się jednostek samorządu 

terytorialnego. Wspólne działanie na rzecz poprawy sytuacji, w oparciu o wytyczne 

niniejszego Planu umożliwi redukcję dystansu i wyraźnie poprawi sytuację gospodarczo-

społeczną Gminy.  

 


