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Wprowadzenie 
 

Lokalny rozwój to proces, dzięki któremu samorząd podnosi jakość Ŝycia 

mieszkańców i pobudza postęp gospodarczy. 

Niniejszy plan nawiązuje zarówno do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010, 

jak i do dotychczasowego Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2009. Jest to nowe 

opracowanie, za którego redakcją przemawia potrzeba: 

- rozszerzenia struktury dokumentu 

- doprowadzenie do spójności z unijną zasadą programowania, to jest dostosowania 

Planu do siedmioletniego okresu programowania pomocy strukturalnej UE 

- wprowadzenia dalszych, nowych zadań i projektów. 

Plan jest zgodny ze Strategią Rozwoju Społ.- Gosp. Powiatu śywieckiego na lata 2006-

2020, Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2004-2020 oraz Regionalnym 

Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Województwa Śląskiego. 

Władze samorządowe wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, w celu dalszego 

rozwoju Gminy Łodygowice podjęły się realizacji zadań sprzyjających ochronie środowiska, 

rozwoju turystyki i kultury, aktywizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

podnoszących konkurencyjność regionu. W efekcie Gmina Łodygowice ma szansę stać się 

jeszcze atrakcyjniejszym partnerem do współpracy na polu gospodarczym, kulturowym, jak i 

społecznym. 

Jak kaŜdy dokument planistyczny, tak i niniejszy Plan Rozwoju Lokalnego analizuje i 

ocenia aktualną sytuację, identyfikuje problemy, diagnozuje potrzeby lokalnej społeczności, 

określa kierunki działań zmierzających do poprawy stanu istniejącego. Wskazuje 

wytypowane do realizacji w okresie planistycznym projekty i źródła ich finansowania. 

Przewiduje sposoby wdraŜania, monitorowania, oceny i zmiany Planu. 

Ideą przyświecającą wymogom przygotowania planu rozwoju lokalnego jest włączenie 

społeczności lokalnych- przyszłych odbiorców skutków realizacji tego planu- w proces 

wyznaczania celów i programowania rozwoju. Dzięki temu plan moŜe liczyć na szerokie 

społeczne poparcie przy realizacji. 
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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  

Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice jest gmina 

wiejska Łodygowice. Czas realizacji planu obejmuje lata 2007-2013 i jest spójny z 

siedmioletnim okresem programowania Unii Europejskiej. 

Dane zawarte w niniejszym planie, zostały przygotowane miedzy innymi na podstawie 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010, danych zawartych w Planie Rozwoju 

Lokalnego na lata 2005-2009, dokumentów wewnętrznych urzędu, opracowań Referatu 

Rozwoju, Inwestycji i Promocji w konsultacji z sołtysami, dyrektorami szkół i przedszkoli, 

dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 

Bezpośrednim celem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice jest zapewnienia 

koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu lokalnego, zgodnie z 

opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem działań, uwzględniając przy tym przyjętą 

hierarchię zadań.  

Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany w wieloletniej perspektywie czasowej, 

co pozwoli samorządowi Gminy Łodygowice na racjonalne wykorzystanie środków z 

funduszy strukturalnych równieŜ w kolejnych okresach programowania. Zgodnie z przyjętymi 

załoŜeniami dokument ten będzie monitorowany i podlegał będzie okresowej aktualizacji. 
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2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZA RZE 

GMINY ŁODYGOWICE 

2.1. PołoŜenie, powierzchni, ludność 

2.1.1. PołoŜenie geograficzne 

Gmina Łodygowice jest połoŜona w południowej części województwa śląskiego w 

powiecie Ŝywieckim. Od wschodu i południowego-wschodu graniczy z miastem śywcem (w 

większości poprzez Jezioro śywieckie), od północy z gminą Czernichów. Od zachodu 

sąsiaduje z gminami Buczkowice i Wilkowice, zaś od południowego zachodu z gminą 

Lipowa. 

 
 

 
 
 

Rys. 1. PołoŜenie Gminy Łodygowice 
 
 

Pod względem geograficznym gmina połoŜona jest w makroregionie Beskidów 

Zachodnich na pograniczu Beskidu Małego, Śląskiego i śywieckiego. Dzięki dobrze 

rozbudowanej sieci dróg lokalnych gmina jest terenem łatwo dostępnym dla turystów i 
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stanowi świetną bazę wyjściową do zwiedzania innych atrakcyjnych miejscowości regionu tj. 

Szczyrk, śywiec, Międzybrodzie, Bielsko-Biała i inne. 

Obszar Gminy Łodygowice wynosi 3620,88 ha, w tym blisko 60% zajmują pola uprawne, 

25% stanowią lasy, a 4,5% wody i rozlewiska. W skład Gminy wchodzą 4 sołectwa: 

Łodygowice – 1780,16 ha, Pietrzykowice – 1089,94 ha, Bierna – 567 ha i Zarzecze – 

183,78 ha.  

 

2.1.2. Ludność i jej struktura 

Według stanu na dzień 30.06.2007 r. liczba mieszkańców w Gminie Łodygowice 

wynosiła 13 698, z czego 7013 stanowiły kobiety, co stanowi 51,2 %. Gęstość zaludnienia w 

gminie kształtowała się na poziomie 378 osób/km2. Przy czym wartość ta waha się od 166 

osób/km2 w Biernej do 724 osób/km2 w Zarzeczu. 

Charakterystykę demograficzną Gminy Łodygowice przedstawiają poniŜsze tabele i wykresy. 

 

Tab. nr 1. Gęstość zaludnienia w poszczególnych sołectwach Gminy Łodygowice 

Sołectwo Powierzchnia 
Liczba 

mieszkańców 
Gęstość 

zaludnienia 
Łodygowice 17,80 km2 7071 397 osób/ km2 
Pietrzykowice 10,89 km2 4357 400 osób/ km2 
Bierna 5,67 km2 944 166 osób/ km2 
Zarzecze 1,83 km2 1326 724 osób/ km2 
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Wykres nr 1. Liczba ludności w gminie Łodygowice w latach 2001-2006. 
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Tab. nr 2. Zmiany w ewidencji ludności Gminy Łodygowice w latach 2001-2006. 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Zameldowania 123 97 193 145 158 142 
Wymeldowania 96 75 105 111 107 140 
Urodzenia 126 138 129 118 147 127 
Zgony 114 141 122 111 131 121 
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Wykresy nr 2 i 3. Zmiany w ewidencji ludności Gminy Łodygowice w latach 2001-2006. 
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2.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 
2.2.1. Rolnictwo i leśnictwo 
 

Na terenie Gminie występują gleby cięŜki, trudne w uprawie. Są to gleby terenów 

górskich i podgórskich, płytkie, gliniaste o słabej przepuszczalności, zazwyczaj kamieniste 

ubogie i kwaśne. Tereny rolnicze zajmują prawie 60% powierzchni gminy. Zlokalizowane są 

głównie w sołectwach : Pietrzykowice, Bierna i część Łodygowic, które posiadają charakter 

rolniczy. Powierzchnia obszarów rolniczych podlega ciągłemu zmniejszaniu na skutek 

intensywnie rozprzestrzeniającej się zabudowy mieszkaniowej. 

 

Tab. nr 3. Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Łodygowice 

 

Wyszczególnienie Powierzchnia  [ha] [%] 

Całkowita powierzchnia, w tym: 3 620,88 100 

   UŜytki rolne, w tym: 2 027,00 55,98 

   - grunty orne 1590,00 78,44 

   - łąki 288,00 14,21 

   - pastwiska 99,00 4,88 

   -  sady 50,00 2,47 

   Lasy i grunty leśne 826,20 22,82 

   NieuŜytki i grunty pozostałe 767,68 21,20 

 
W strukturze upraw w gminie dominują zboŜa zajmujące 63,9% gruntów 

przeznaczonych pod uprawy polowe. Największe znaczenie mają pszenica 56,4% oraz 

jęczmień 18,5%. Z roślin okopowych dominują ziemniaki 16,5%. Znikomy udział mają 

warzywa. 

Rolnictwo na terenie Gminy charakteryzuje się duŜym rozdrobnieniem, ponad 90% 

gospodarstw mieści się w grupie obszarowej do 5 ha, średnia wielkość gospodarstwa wynosi 

około 2 ha. Ze względu na stopniową rezygnację z prowadzenia działalności rolniczej, coraz 

więcej uŜytków rolnych jest odłogowane. Zaniechanie zabiegów agrotechnicznych prowadzi 

do degradacji gruntów. 

 

Ponad 20% powierzchni gminy stanowią lasy. Z tego ok. 80% jest własnością prywatną. 

Pozostała część naleŜy do Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Jeleśnia. 
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2.2.2. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego 

 

Za podstawową zasadę uznaje się zachowanie lub przywrócenie naturalnej zdolności 

środowiska przyrodniczego do samoregulacji, zgodnego współŜycia człowieka z naturą i 

stworzenie warunków do funkcjonowania przyrodniczych powiązań opartych na: 

a) układzie ekosystemów łąkowo-leśnych związanych z ciekami wodnymi, 

b) kompleksach leśnych. 

Osiągnięcie powyŜszego celu warunkuje poprawa stanu sanitarnego powietrza i 

cieków wodnych między innymi poprzez podjęcie zdecydowanych działań prowadzących do 

zmniejszania emisji zanieczyszczeń z obszarów zabudowy mieszkaniowej. Radykalna 

poprawa stanu sanitarnego wód gruntowych i powierzchniowych nastąpi poprzez 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (montaŜ ekologicznych przydomowych 

oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej), wprowadzenie zabiegów 

agrochemicznych przeciwdziałających spłukiwaniu środków chemicznych z terenów 

uprawnych oraz kontrolowanie procesów gnojowicowania, zwiększenie powierzchni 

zalesionych. Poprawa stanu zdrowotnego lasów poprzez zabiegi pielęgnacyjne oraz dolesienia 

i zalesienia. 

Do waŜnych zadań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego jest racjonalna 

gospodarka odpadami. Na terenie Gminy funkcjonuje system segregacji odpadów „u źródła”. 

Odpady zbierane są do róŜnokolorowych worków foliowych, a następnie transportowane na 

składowisko odpadów Spółki Beskid w śywcu. W 2006 r. z terenu Gminy wywieziono 306 

ton odpadów. Niestety, w większości były to odpady niesegregowane. Niechęć mieszkańców 

do segregacji odpadów skutkuje ciągle rosnącymi kosztami związanymi z ich składowaniem. 

W celu poprawy sytuacji, wśród mieszkańców planowane jest przeprowadzenie szeregu akcji 

promujących segregację odpadów i minimalizację ich wytwarzania. 

 
 
2.3. TURYSTYKA I REKREACJA 
 

Urozmaicony i atrakcyjny układ elementów środowiska geograficznego, połoŜenie w 

pobliŜu granicy ze Słowacją, sąsiedztwo Jeziora śywieckiego i zabytkowe obiekty tworzą 

dobre moŜliwości dla rozwoju turystyki w Gminie Łodygowice. 

 

Do niewątpliwych walorów Gminy Łodygowice naleŜą: 
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� zabytkowe obiekty o nieocenionej wartości historycznej m.in. XVII wieczny 

drewniany kościół p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza, jeden z największych i 

najpiękniejszych obiektów sakralnych na śywiecczyźnie oraz pochodzący z tego 

samego okresu Zamek połoŜony w pięknym zabytkowym parku. Na uwagę zasługują 

równieŜ liczne przydroŜne kapliczki o ciekawej historii. MoŜna obejrzeć równieŜ 

przykłady starego wiejskiego budownictwa, a historię i tradycję obejrzeć w Gminnej 

Izbie Regionalnej. 

� szlaki turystyczne – czerwony z Łodygowic (od sklepu „Stara Gmina”) przez liczne 

wzniesienia do Międzybrodzia Bialskiego, Czernichowa oraz przez Czupel na 

Magurkę (909 m n.p.m.), szlak Ŝółty z Małej Tresnej na Porzysłop gdzie łączy się ze 

szlakiem czerwonym, szlak zielony z dworca PKP w Łodygowicach Dolnych przez 

Łysy Groń do Czernichowa, 

� duŜe kompleksy leśne, 

� Jezioro śywieckie jako atrakcja  dla wędkarzy, Ŝeglarzy i amatorów innych sportów 

wodnych, 

� pobliskie góry i liczne wyciągi narciarskie to  doskonałe miejsce do czynnego 

wypoczynku dla miłośników białego szaleństwa oraz sportów lotniarskich i 

samolotowych, 

� dobrze rozwinięta baza noclegowa – liczne gospodarstwa agroturystyczne oraz 

ośrodki wypoczynkowe, 

� mocno rozwinięte zaplecze gastronomiczne, pola campingowe, wypoŜyczalnie sprzętu 

sportowego, 

� stadniny koni 

 
Teren ten sprzyja takŜe uprawianiu turystyki pieszej i rowerowej. Dlatego jako 

uzupełnienie układu drogowego, planuje się rozwijanie w gminie systemów szlaków 

turystycznych. Na system ten złoŜą się między innymi: ścieŜki rowerowe oraz pozostałe 

szlaki wytyczone na drogach polnych i leśnych. 

 

2.3.1. Baza noclegowa 
 

Gmina Łodygowice oferuje turystom bogatą bazę noclegową. Spośród  większych ośrodków 

turystycznych, działającym na tym terenie, naleŜy wymienić: 
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� GLIWICKA AGENCJA TURYSTYCZNA S.A. GOś "FREGATA" 

 Zarzecze ul. śeglarska 1. 
 Ośrodek oferuje turystom: pokoje 1, 2 i 3 osobowe z WC i łazienkami w budynku 
hotelowym, 16 sześcioosobowych domków typu "Brda" (2 sypialnie, salonik, kuchnia, WC i 
łazienka), salki turystyczne (8, 10 i 11 osobowe). Łącznie 160 miejsc o wysokim standardzie, 
wszystkie pokoje wyposaŜone są w telefony, TV satelitarną. Ponadto "Fregata" dysponuje: 
stołówką, świetlicą z kominkiem i salą gier. Niewątpliwym atutem Ośrodka są: przystań 
Ŝeglarska (z moŜliwością wypoŜyczenia kajaków, rowerów wodnych i łodzi Ŝaglowych), 
zespół kortów tenisowych oraz boisko do gier (siatkówka, kometka), zespół basenów (1 basen 
+ 3 brodziki dla dzieci ze zjeŜdŜalnią), parking, plac zabaw dla dzieci, kawiarnia, solarium i 
siłownia. Dodatkowo ośrodek umoŜliwia turystom rejsy łodzią motorową po Jeziorze 
śywieckim. 
 

� OŚRODEK SPORTÓW WODNYCH "NEPTUN"  
Zarzecze ul. Beskidzka 88  

Ośrodek Sportów Wodnych malowniczo połoŜony wśród gór nad brzegiem Jeziora 
śywieckiego w Zarzeczu. Jest on doskonałym miejscem relaksu dla osób ceniących czynny 
wypoczynek na wodzie i obcowanie z naturą. Posiada 30 sześcioosobowych domków 
campingowych typu "Brda" z kuchnią i łazienką. Do dyspozycji wypoczywających jest 
kawiarnia i bar szybkiej obsługi, jak równieŜ wypoŜyczalnia sprzętu pływającego (rowery 
wodne, kajaki, deski surfingowe, łodzie Ŝaglowe). "Neptun" przyjmuje wczasowiczów w 
turnusach 7 i 14 dniowych od czerwca do września. W ośrodku organizowane są obozy 
Ŝeglarskie dla dzieci i młodzieŜy, na których odbywa się teoretyczna i praktyczna nauka 
Ŝeglowania. Corocznie odbywają się regaty o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym. 
 

� OŚRODEK WYPOCZYNKOWY BFMW "BEFAMA" S. A.  
  Zarzecze ul. śeglarska 7 

Ośrodek połoŜony nad samym brzegiem Jeziora śywieckiego oferuje: zakwaterowanie w 
domkach campingowych typu "Brda", w pokojach w pawilonie, na polu namiotowym 
(umywalnia, WC), wypoŜyczalnię sprzętu wodnego: Ŝaglówki, rowery wodne, kajaki, usługi 
gastronomiczne: stołówkę-bufet, kawiarnię. Ośrodek poleca swoje usługi takŜe w zakresie 
organizowania: imprez okolicznościowych, wesel, zabaw, kursów, wycieczek szkolnych, 
kolonii letnich itp. Łącznie ośrodek dysponuje 60 miejscami noclegowymi. 
 

� SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEśOWE  
 Zarzecze  ul. Beskidzka 80  

Schronisko połoŜone jest bezpośrednio nad Jeziorem śywieckim na trasie Bielsko - Biała - 
śywiec w miejscowości Zarzecze. Oferuje 80 miejsc noclegowych w pokojach 2 i 4-ro 
osobowych z toaletą oraz prysznicami w kaŜdym. 10 miejsc noclegowych w parterowych 
domkach wyposaŜonych w toalety oraz natryski. Schronisko posiada przystań Ŝeglarską ze 
sprzętem pływającym, boisko do gry w siatkówkę, miejsce na ognisko, plac zabaw oraz 
świetlicę z TV. Schronisko jest znakomitym miejscem wypadowym do pieszych wycieczek w 
pobliskie góry oraz zwiedzenia ciekawych miejsc.  
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� Ośrodek Wypoczynku Sobotnio - Niedzielnego Bielskiej Fabryki Armatur "BEFA"  
Zarzecze ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

� Ośrodek Wypoczynkowy Pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  
Zarzecze ul. Łączna  

� Ośrodek Wypoczynkowy "Rzemieślnik" Spółdzielni Rzemieślniczej w Bielsku – 
Białej, Zarzecze ul. śeglarska 3  

� Ośrodek ZHP Komendy Hufca Katowice  
Zarzecze ul. Łęgowa 1  

� Ośrodek Wczasowy Powszechnej Spółdzielni SpoŜywczej "Społem" w Bielsku – 
Białej, Zarzecze ul. Kościelna  

� Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "BIELSTYL" Spółka z o.o. Bielska - Biała  
Zarzecze ul. Kościelna  

� Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Usługowej Spółdzielni Inwalidów 
"Domena" Bielska – Biała, Zarzecze ul. Kościelna 

Mimo, Ŝe na terenie gminy Łodygowice istnieje dobrze rozwinięta baza turystyczna 

brakuje w ofercie noclegowej hotelu o reprezentacyjnym standardzie (podwyŜszonym), który 

byłby uzupełnieniem istniejącej bazy całorocznych obiektów noclegowych. WaŜnym 

zadaniem jest budowa  ośrodków usług rekreacyjno-turystycznych, takich jak np. 

wypoŜyczalnia sprzętu, baseny, boiska, sale gier itp. 

Wyznaczone szlaki turystyczne na terenie gminy wymagają zagospodarowania w 

podstawową infrastrukturę turystyczną, w tym: oznakowania, punkty informacji turystycznej, 

miejsca wypoczynku, utwardzenia nawierzchni, tablice informacyjne itp. 

Rozwojowi agroturystyki sprzyjać będą następujące działania: 

- rozwój infrastruktury turystycznej, w tym: szlaki rowerowe, piesze, konne, obiekty 

gastronomiczne 

- zachowanie urozmaiconego krajobrazu (mozaika pól, łąk i lasów) 

- zachowanie typowej dla regionu kuchni 

 

2.4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 

Wszystkie sołectwa Gminy Łodygowice posiadają aktualne miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

� Łodygowice - Uchwała Rady Gminy Łodygowice nr XXXII/329/06 z dnia 27 stycznia 

2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Łodygowice  (Dz.Urz. Woj. Śląskiego nr 41 poz. 1185/2006 ) 
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� Pietrzykowice - Uchwała Rady Gminy Łodygowice nr XXI/213/04 z dnia 29 

listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Pietrzykowice  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 16 poz. 

425/2005) 

� Bierna i Zarzecze -Uchwała Rady Gminy Łodygowice nr 124/03 z dnia 10 września 

2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Bierna i Zarzecze  (Dz.Urz. Woj. Śląskiego nr 115 poz. 1719/2003 ) 

 

W związku z pojawieniem się potencjalnych inwestorów istnieje konieczność zmiany 

planów, które obowiązują. Nowe inwestycje wpłyną na gospodarcze wzmocnienie Gminy, 

przyczynią się równieŜ do znacznego wzrostu miejsc pracy w Gminie oraz umoŜliwiają 

uporządkowanie systemów infrastruktury technicznej tych terenów.  

 

2.4.1. Infrastruktura techniczna 
 

Wodociągi 

Ok. 80% mieszkańców korzysta z wodociągu gminnego. Pozostali mieszkańcy 

zaopatrują się w wodę z własnych ujęć (studni kopanych). Jednak naleŜy podkreślić 

sukcesywne podłączanie się mieszkańców do sieci wodociągowej. Dystrybucją wody oraz  

eksploatacją sieci wodociągowej na terenie Gminy zajmuje się Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Łodygowicach. 

 

Tab. nr 4. Liczba budynków podłączonych do sieci wodociągowej (IX.2007 r.) 

 

Sołectwo Budynki 

mieszkalne 

Inne obiekty 

Łodygowice 1148 55 

Pietrzykowice 838 13 

Bierna 184 2 

Zarzecze 175 14 

 

System zaopatrzenia w wodę Gminy oparty jest na ujęciu wód podziemnych. Częściowo 

równieŜ, woda jest kupowana od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z 

Sp. z o.o. w śywcu. 
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Wodociąg nr I 

Oparty na poborze wody podziemnej – pobierane jest 70 m3 na dobę. 
Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej. Nadmiar 
wody przesyłany jest do głównego ujęcia w Pietrzykowicach III. 

Wodociąg nr II 

Oparty na poborze wody podziemnej w ilości 300 m3 na dobę. Nadmiar 
wody przesyłany jest grawitacyjnie rurociągiem φ 150 mm na odległość 
3 km do ujęcia w Pietrzykowicach III. Wokół ujęcia wyznaczona jest 
strefa ochrony bezpośredniej.  

Wodociąg nr III 

Zlokalizowane w Pietrzykowicach, zaopatruje w wodę sołectwa 
Łodygowice, Zarzecze, Bierną i część Pietrzykowic. Wydajność ujęcia 
wynosi ok. 300 m3 na dobę oraz przyjmuje nadmiar wody z ujęć  nr 1 i 
nr 2. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej.   

 

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie Gminy 

wynosi ok. 263 km, z czego ok. 152 km przypada na przyłącza (liczba przyłączy 

wodociągowych ok. 2600). Sieć wodociągowa wykonana jest z rur polietylenowych – PE, a 

jej stan techniczny oceniany jest jako dobry. W ogólnym bilansie wody wodociągowej straty 

wynoszą ok. 12 000 m3/rok, co stanowi ok. 7,0 % wody dostarczanej do sieci. Tak niewielkie 

straty wody wynikają z faktu iŜ sieć wodociągowa została wybudowana niedawno i znajduje 

się w dobrym stanie technicznym. 

W związku z niewystarczająca dla pokrycia zapotrzebowania na wodę pitną dla 

mieszkańców gminy, wydajnością ujęć wód podziemnych konieczne stało się uruchomienie 

ujęć wód powierzchniowych. Po uruchomieniu ujęcia na potoku Kalonka, w roku  bieŜącym 

rozpoczęto budowę ujęcia wód powierzchniowych na potoku Bartoszowiec (planowany 

termin zakończenia - X.2007 r.). Pozwoli to na ograniczenie ilości kupowanej wody od 

MPWiK w śywcu. 

Kanalizacja sanitarna 
 

Aktualnie Gmina Łodygowice nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej. Na terenie 

Gminy znajduje się jedynie kilka lokalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy 

WOPR oraz przy Ośrodkach Wczasowych połoŜonych nad Jeziorem śywieckim, jednak 

pracujących wyłącznie dla własnych potrzeb. W 2001r. oddana została w eksploatację 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łodygowicach, kontenerowa oczyszczalnia ścieków 

typu Eljot-150 o przepustowości 150 m3/dobę. Oczyszczalnia ta obsługuje Szkołę 

Podstawową w Pietrzykowicach. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest potok Wieśnik. 

 Ścieki bytowe z gospodarstw domowych gromadzone są w przydomowych 

zbiornikach z których wozami asenizacyjnymi wywoŜone są do oczyszczalni ścieków. 
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Niestety, większość zbiorników jest nieszczelna, ponadto mieszkańcy, aby uniknąć kosztów 

związanych z transportem ścieków na oczyszczalnię, kierują je do przydroŜnych rowów i 

potoków. 

Brak kanalizacji sanitarnej to obecnie najpowaŜniejszy problem Gminy. Inwestycja ta 

będzie realizowana w ramach projektu „Ochrona Wód Jeziora śywieckiego” przez 

Międzygminny Związek ds. Ekologii w śywcu. Przygotowany jest juŜ projekt, według 

którego całkowita długość kanalizacji na terenie gminy wyniesie 209 km. Ukształtowanie 

terenu wymusza budowę ok. 60 przepompowni. Ścieki kierowane będą do oczyszczalni w 

śywcu. Gmina będzie partycypować w kosztach budowy sieci, a zakończenie inwestycji 

planowane jest na rok 2011. 

 

Gazociągi sieciowe 

Zasilanie Gminy Łodygowice realizowane jest z gazociągu wysokopręŜnego φ 250 CN 

6,3 MPa relacji Bielsko – Buczkowice – śywiec, którego trasa przebiega wzdłuŜ granic 

Gminy z Buczkowicami i Lipową. W Gminie zlokalizowano dwie stacje redukcyjno – 

pomiarowe I – stopnia zlokalizowane w Rybarzowicach (obsługuje rejon Łodygowic, Biernej 

i Zarzecza) oraz Pietrzykowicach (obsługuje rejon Pietrzykowic). Gaz jako nośnik energii 

wykorzystywany jest w szczególności dla celów komunalno-bytowych. 

 

 

Gospodarka cieplna 

Na obszarze Gminy nie występuje scentralizowana gospodarka cieplna. Ogrzewanie obiektów 

i produkcja ciepłej wody uŜytkowej odbywa się indywidualnie w oparciu o róŜne źródła 

energii (węgiel i drewno, gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy i energia elektryczna). 

Obecnie prowadzony jest przegląd obiektów komunalnych pod względem racjonalnej 

gospodarki cieplnej. Zmiana systemów grzewczych w szkołach na ekologiczne oraz 

ocieplenie budynków szkół będzie pierwszym etapem porządkowania gospodarki cieplnej w 

gminie. 

 

Infrastruktura transportowa 

Przez teren gminy przebiega trasa kolejowa relacji: Katowice - Zwardoń. Mieszkańcy 

Gminy korzystają z  3 stacji kolejowych: Łodygowice Górne, Łodygowice i Pietrzykowice 

śywieckie.  
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Transport drogowy natomiast wykorzystuje istniejącą sieć dróg o róŜnych parametrach 

technicznych. Podstawowymi elementami sieci drogowej Gminy Łodygowice są odcinki: 

- drogi krajowej  nr 69 relacji Bielsko- Biała – Zwardoń – 4,8 km 

- drogi powiatowej nr 1404  Wilkowice – Hucisko - Łodygowice (ul. Piłsudskiego) -  

4,0 km 

- drogi powiatowej nr 1464  Łodygowice – Bierna - Zarzecze  (ul. Sobieskiego, 

Kopernika) - 3,1  km 

- drogi powiatowej nr 1406  Zarzecze- Tresna  (ul. Beskidzka)  - 3,0 km 

- drogi powiatowej nr 1455  Pietrzykowice – Lipowa – Ostre - Twardorzeczka (ul. Jana 

Pawła II)  - 4,0 km 

- drogi powiatowej nr 1459  Pietrzykowice (ul. Kościuszki) - 3,45 km 

- drogi powiatowej nr 1400  Łodygowice – Kalna - Godziszka  (ul. Kościuszki)  - 3,45 

km 

- drogi powiatowej nr 1401 Łodygowice -Buczkowice (ul. Beskidzka) - 0,42 km. 

Uzupełnieniem podstawowej sieci drogowej są drogi gminne, których długość wynosi 258 km 

Wszystkie drogi są utwardzone nawierzchnią bitumiczną, posiadają swoją nazwę i numer 

zgodnie z uchwałą nr  237/119/II/2004 podjętą przez  Zarząd Urzędu Marszałkowskiego w 

Katowicach. 

Sołectwo Łodygowice - 161 dróg 

Sołectwo Pietrzykowice      - 139 dróg 

Sołectwo Bierna              -  37 dróg 

Sołectwo Zarzecze   -   32 drogi 

Ponadto istnieje takŜe ok. 100 km dróg  dojazdowych do gruntów rolnych, część z nich 

posiada nawierzchnię Ŝwirową.  

 

2.4.2. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

Na terenie Łodygowic usytuowanych jest kilka zabytków: 

- XVII-wieczny kościół p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, 

który stanowi perłę drewnianego budownictwa sakralnego na śywiecczyźnie z 

połoŜonym nieopodal cmentarzem parafialnym, 

- murowany dwór z XVII w. zwany „Zamkiem” w Łodygowicach oraz otaczający go 

park, 
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- liczne zabytkowe, rozsiane po okolicznych polach kapliczki, z których wiele 

odnawianych było przez J. Fałata, 

- stare domostwa i chaty, 

- drewniana dzwonnica w Biernej, 

- zespół willowo – ogrodowy z 1930 r., 

- most na śylicy z drugiej połowy XIX w. 

Dwór obronny w Łodygowicach, zbudowany w 1631 r. stanowi element zabytkowego 

zespołu dworsko-parkowego. Zespół objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską przez wpis do 

rejestru zabytków pod nr A-599/89 na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Bielsku-Białej z dnia 01.06.1990 r. Z tego względu podlega szczególnej 

ochronie prawnej, wyraŜającej się m.in. w konieczności uzgadniania z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków wszelkich prac remontowych budynku. Obecnie obiekt ten znajduje 

się w bardzo złym stanie technicznym i wymaga podjęcia pilnych prac remontowo-

konserwatorskich.  

 

2.5. GOSPODARKA 

W Gminie Łodygowice obserwuje się od kilku lat powolny spadek liczby 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.  Spowodowane to jest migracją do krajów 

europejskich w poszukiwaniu pracy. WyjeŜdŜają zwłaszcza ludzie młodzi, wykształceni, o 

duŜym potencjale, którzy stanowią główną grupę społeczną podejmującą własną działalność 

gospodarczą. 
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Wykres nr 4. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy 

w latach 2000-2006 

 

 

Strukturę działalności istniejących podmiotów gospodarczych obrazuje wykres nr 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 5. Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 

w Urzędzie Gminy Łodygowice 
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NaleŜy podkreślić, Ŝe dane te nie odzwierciedlają w pełni funkcjonujących faktycznie na tym 

terenie podmiotów gospodarczych. Stan ten wynika z faktu, Ŝe podmioty gospodarcze nie 

mają obowiązku rejestracji działalności w miejscu jej wykonywania, ale w miejscu 

zamieszkania właściciela  zakładu. 

 

Spośród większych firm działających na terenie gminy naleŜy wymienić: 

1. GKT – firma transportowa, transport międzynarodowy 

2. ZUH „MIXPOL” - sprzedaŜ paliw i oleju opałowego 

3. TALBUD – domy z drewna 

4. MEBLODEX – fabryka mebli 

5. MOSTMAR – zakład robót mostowych 

6. MOSTMAR-PAL - zakład robót mostowych 

7. BUILDING BUSINESS – Polskie Składy Budowlane 

8. Łodygowianka Sp. z o. o. - produkcja galanterii drzewnej, drewno budowlane. 

 

2.6. SFERA SPOŁECZNA 

2.6.1. Sytuacja społeczna i demograficzna terenu 
 

Sytuację społeczną i demograficzną Gminy Łodygowice kształtują: 

- liczba mieszkańców Gminy 

- liczba dzieci i młodzieŜy 

- liczba osób w wieku produkcyjnym 

- liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

 

Do analizy struktury wieku ludności przyjęto następujący podział na grupy wiekowe: 

- wiek przedprodukcyjny (0–19 lat), 

- wiek produkcyjny (20-60 lat - kobiety; 20-65 lat - męŜczyźni), 

- wiek poprodukcyjny ( powyŜej 60 lat – kobiety; powyŜej 65 lat – męŜczyźni). 
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Wykres nr  6 . Struktura wieku mieszkańców Gminy Łodygowice. 

Oświata 

W roku szkolnym 2006/2007 na terenie Gminy funkcjonowało osiem, róŜnych typów, 

szkół we wszystkich sołectwach. Wychowanie przedszkolne realizowane było przez 

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.  

Na uwagę zasługuje fakt, iŜ w ostatnich latach liczba dzieci systematycznie maleje, co w 

sytuacji rosnących kosztów utrzymania szkół i konieczności dofinansowywania ich z 

dochodów własnych Gminy, stawia przed jej władzami konieczność racjonalizacji siatki szkół 

i poszukiwania efektywnych metod zarządzania placówkami oświatowymi. 
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Wykres nr 7. Liczba uczniów w szkołach na terenie gminy w latach 2000-2006 
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1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach 
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Wykres nr 8.  Liczba uczniów w Szkole Podstawowej nr 1w Łodygowicach 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła dysponuje 15 salami lekcyjnymi, w tym jedną pracownią komputerową i jedną salą 

wykorzystywaną do zajęć z gimnastyki korekcyjnej.  

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- otwarcie, będącej obecnie w budowie, hali sportowej 

- przygotowanie boiska i bieŜni do lekkiej atletyki 

- utworzenie 3 nowych sal lekcyjnych 

- pozyskanie dodatkowych funduszy na zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań 

- zakup i modernizacja sprzętu sportowego 

- przygotowanie i zagospodarowanie podwórka szkolnego, z którego dzieci mogłyby 

korzystać w trakcie przerw lekcyjnych 

- zapewnienie ciągłości pracy szkolnej świetlicy, w której dzieci mogłyby spędzać 

wolny czas 

- zamontowanie Ŝaluzji przeciwsłonecznych i zakup wentylatorów 
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2. Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach 
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Wykres nr 9.  Liczba uczniów w Gimnazjum w Łodygowicach 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, w tym salą komputerową, a takŜe dwoma boiskami. 

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- otwarcie, będącej obecnie w budowie, hali sportowej 

- modernizacja i doposaŜenie pracowni komputerowych, pracowni przedmiotowych 

oraz sal do nauki języków obcych 

- instalacja radiowęzła 

- uruchomienie dobrze wyposaŜonego gabinetu lekarskiego i pielęgniarskiego 

- instalacja kamer do monitoringu szkoły i jej otoczenia 

- pozyskanie dodatkowych funduszy na: 

umoŜliwienie uczniom uczestnictwa w róŜnego rodzaju imprezach kulturalno-

sportowych, spektaklach,   

organizację wyjazdowych warsztatów 

zapewnienie uczniom letniego i zimowego wypoczynku czynnego podczas ferii 

promowanie uczniów zdolnych 

objęcie pomocą socjalną uczniów z rodzin ubogich (doŜywianie, stypendia) 

organizację dodatkowych kursów dla uczniów np. z ratownictwa 
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3. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Jagiełły w Łodygowicach 
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Wykres nr 10.  Liczba uczniów w ZSO w Łodygowicach 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła dysponuje 36 salami lekcyjnymi, a takŜe boiskiem, bieŜnią, 1 duŜą salą gimnastyczną i 

2 małymi. 

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- modernizacja wyposaŜenia pracowni przedmiotowych 

- organizacja zajęć pozalekcyjnych 

- dalszy rozwój współpracy z partnerskimi szkołami z Anglii i Francji 

- poszerzenie działalności klubu sportowego o kolejne dyscypliny 

- wyposaŜenie biblioteki szkolnej 

- ocieplenie budynku szkoły, malowanie 

- wyposaŜenie pracowni fotograficznej 

- doposaŜenie radiowęzła w pomieszczenie do nagrań 

- utworzenie sali audiowizualnej 

- zakup programów multimedialnych 

- załoŜenie bazy turystycznej nad morzem i w górach, w celu objęcia bezpłatną opieka 

dzieci w okresie wakacji 
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4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach 
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Wykres nr 11.  Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Pietrzykowicach 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, a takŜe boiskiem, bieŜnią, basenem i 2 salami 

gimnastycznymi. 

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania 

- ocieplenie budynku i malowanie dachu 

- wymiana stolarki okiennej 

- malowanie sali gimnastycznej 

- wymiana ogrodzenia przed szkołą 

- utworzenie gabinetu pielęgniarskiego 

- pozyskanie funduszy na zorganizowanie „Zielonej Szkoły” oraz na organizację zajęć 

pozalekcyjnych i  kół zainteresowań 

- instalacja kamer do monitoringu szkoły i jej otoczenia 
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5. Gimnazjum w Pietrzykowicach 
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Wykres nr 12.  Liczba uczniów w Gimnazjum w Pietrzykowicach 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła dysponuje 7 salami lekcyjnymi, a takŜe, wspólnie ze Szkołą Podstawową -2 salami 

gimnastycznymi, 2 boiskami, bieŜnią, basenem  

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- adaptacja istniejącego poddasza na Centrum Kulturalno-Informacyjne 

- wymiana podłóg w salach lekcyjnych 

- malowanie sal lekcyjnych, zamontowanie Ŝaluzji przeciwsłonecznych 

- wymiana okien 

- wymiana oświetlenia 

- wyposaŜenie sal lekcyjnych i korytarzy w nowe meble 

- pozyskanie funduszy na zajęcia artystyczne i organizację wolnego czasu młodzieŜy 

- wzbogacenie księgozbioru biblioteki 

- doposaŜenie sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny 

- zwiększenie etatów 

- pozyskanie funduszy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kadrę 

nauczycielską (udział w kursach, warsztatach, konferencjach itp.) 
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6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu 
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Wykres nr 13.  Liczba uczniów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Zarzeczu 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła (razem z przedszkolem) dysponuje 8 salami lekcyjnymi, a takŜe boiskiem i małą salą 

gimnastyczną. 

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- zabezpieczenie fundamentów budynku i wykonanie drenaŜu 

- wymiana gazowego pieca centralnego ogrzewania 

- ocieplenie budynku 

- wymiana stolarki okiennej 

- malowanie wnętrza budynku 

- remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej 

- remont nawierzchni wokół szkoły i drogi dojazdowej oraz ogrodzenia 

- poszerzenie sali dla przedszkola i świetlicy 

- budowa sali gimnastycznej 

- dokończenie budowy bieŜni oraz remont boiska sportowego 

- doposaŜenie sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, pokoju nauczycielskiego i korytarzy 

- zakup dodatkowych pomocy naukowych 

- stworzenie nowej pracowni komputerowej 

- pozyskanie funduszy na  organizację zajęć pozalekcyjnych i  kół zainteresowań 

- utworzenie bazy noclegowej w szkole 

- utworzenie gabinetu pielęgniarskiego 
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7. Szkoła Podstawowa w Biernej 
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Wykres nr 14.  Liczba uczniów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Biernej 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła (razem z przedszkolem) dysponuje 3 salami lekcyjnymi, a takŜe boiskiem i ogrodem 

wyposaŜonym w urządzenia do zabawy. 

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- zakup komputerów 

- odnowienie sal lekcyjnych 

- modernizacja sprzętu ogrodowego słuŜącego dzieciom do zabawy 

- remont ogrodzenia 

- wybrukowanie terenu wokół szkoły 

- pozyskanie funduszy na zajęcia pozalekcyjne 
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8. Zespół  Szkół Specjalnych  w Łodygowicach 
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Wykres nr 15.  Liczba uczniów w ZSS w Łodygowicach 

w latach 2000-2006. 

 

Szkoła  dysponuje 10 salami lekcyjnymi, a takŜe salą do gimnastyki korekcyjnej. 

Do najwaŜniejszych działań koniecznych do przeprowadzenia w najbliŜszym czasie naleŜą: 

- naprawa pokrycia dachowego 

- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły 

- malowanie stolarki okiennej 

- likwidacja barier architektonicznych (winda) 

- powiększenie sali gimnastycznej 

- remont instalacji elektrycznej 

- remont instalacji co 

- utworzenie 3 nowych sal lekcyjnych 
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Pomoc społeczna 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach realizuje zadania wynikające z 

ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu 

wobec dłuŜników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej oraz wynikające z innych 

przepisów dotyczących polityki społecznej. 

 

Tab. nr 4. Źródła finansowania GOPS 

 

Źródła finansowania GOPS 

BudŜet państwa BudŜet gminy 

- zasiłki stałe 

- świadczenia rodzinne 

- zaliczki alimentacyjne 

- ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne od niektórych 

świadczeniobiorców 

- zasiłki okresowe 

- zasiłki celowe, specjalne i zwrotne 

- pokrycie wydatków za pobyt w 

domu pomocy społecznej 

- doŜywianie uczniów i rodzin 
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Wykres nr 16. Wydatki GOPS w Łodygowicach w latach 2004-2006 
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W gminie Łodygowice podstawową przyczyną, dla której niezbędne jest wsparcie 

finansowe, to ubóstwo odznaczające się pozostawaniem bez dochodu, lub uzyskiwanie bardzo 

niskiego dochodu. Ubóstwo ma negatywne reperkusje w kondycji zdrowotnej osób i rodzin, 

pogarsza warunki rozwojowe dzieci i młodzieŜy powodując zanik ambicji edukacyjnych, 

upośledzenie kulturowe, dziedziczenie biedy. Ubóstwo wpływa negatywnie na stosunki 

wewnątrz rodzinne, powoduje degradację rodzin i sprzyja szybkiemu rozwojowi patologii 

społecznych. U jego podłoŜa leŜy zwykle bezrobocie lub uzaleŜnienie- to podstawowe 

przyczyny braku samodzielności, często ze sobą ściśle związane i wzajemnie z siebie 

wynikające.  

Pozostałe problemy powodujące utratę samodzielności to niepełnosprawność, długotrwała lub 

cięŜka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Szczegółowo przyczyny udzielania świadczeń pomocy społecznej 

w Łodygowicach w 2006 r. przedstawia poniŜsza tabela. 

 

Tab. nr 5. Przyczyny udzielania świadczeń pomocy społecznej. 

 

Powód trudnej sytuacji Ŝyciowej Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 
Ubóstwo 101 390 
Bezdomność 2 2 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 26 157 
Bezrobocie 101 363 
Niepełnosprawność 81 260 
Długotrwała lub cięŜka choroba 38 115 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa 

29 129 

Alkoholizm 9 35 
Przemoc 1 3 
Trudności w przystosowaniu do Ŝycia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

3 3 

Zdarzenie losowe 3 15 
Sytuacja kryzysowa 1 4 

 

 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy finansowej w 2006 r. w poszczególnych sołectwach 

przedstawia się następująco: 
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Tab. nr 6. Liczba rodzin korzystających z pomocy GOPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo wzrostu wydatków w ciągu ostatnich trzech lat liczba osób korzystających z pomocy 

GOPS maleje. Pomocą finansową było objętych w 2004 r. 243 rodzin, w 2005 r. – 202 

rodziny, a w 2006 r. 175 rodzin. 

 

Bezrobocie 

Na dzień 30.06.2007 r. liczba bezrobotnych z terenu gminy Łodygowice wynosiła 477 osób, 

w tym 180 kobiet i 297 męŜczyzn.  
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Wykres nr 17. Liczba bezrobotnych w gminie Łodygowice 
 
 
 
 

Sołectwo Liczba rodzin korzystających 

z pomocy 

Liczba osób w tych 

rodzinach 

Łodygowice 88 342 

Pietrzykowice 54 194 

Bierna 12 49 

Zarzecze 21 97 

Razem 175 682 
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Stopa bezrobocia w Gminie Łodygowice jest niŜsza niŜ średnia w powiecie Ŝywieckim i 

średnia krajowa. 
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Wykres nr 18. Stopa bezrobocia w gminie Łodygowice 
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Wykres nr 19.  Podział bezrobotnych z terenu gminy ze względu na płeć 
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3. ANALIZA SWOT  

Powszechnie stosowanym narzędziem słuŜącym do oceny czynników wzrostu i 

regresu jest analiza SWOT (skrót od angielskich słów Strenghts – mocne strony, Weaknesses 

– słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagroŜenia). Przy zastosowaniu tej metody 

oceniono wewnętrzne uwarunkowania rozwoju (słabe i mocne strony) oraz czynniki 

zewnętrzne (szanse i zagroŜenia).  

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. PołoŜenie na śywiecczyźnie, 
postrzeganej jako region atrakcyjny, o 
bogatych tradycjach , historii i 
kulturze 

2. Korzystne lokalizacja przy drodze 
krajowej i w pobliŜu słowackiej 
granicy 

3. Dobrze wykształcona sieć dróg 
gminnych 

4. Rozwinięta infrastruktura techniczna 
(sieć wodociągowa, gazyfikacja 
gminy, wysoki stopień telefonizacji 
gminy) 

5. Rezerwa terenów pod zabudowę i 
inwestycje 

6. Pozytywny klimat dla rozwoju 
działalności gospodarczej - 
przedsiębiorczości i usług wytwarzany 
przez władze samorządowe 

7. Korzystna struktura demograficzna 
ludności 

8. Dobre warunki dla rozwoju małej i 
średniej przedsiębiorczości 

9. Środowisko przyrodnicze atrakcyjne 
pod względem turystycznym 

10. Wielofunkcyjność Gminy oparta na 
rolnictwie i turystyce 

11. Rozwijająca się funkcja 
agroturystyczna 

12. Rosnąca w świadomości 
społeczeństwa potrzeba aktywnego 
stylu Ŝycia 

13. Dobre warunki przyrodnicze do 
uprawiania sportu i rekreacji 

14. Istniejąca sieć usług lokalnych 
15. Dbałość o współpracę z sąsiednimi 

gminami, powiatem oraz gminami 
partnerskimi. 

1. Brak kanalizacji sanitarnej 
2. Niska świadomość mieszkańców o 

potrzebie ochrony środowiska 
naturalnego i racjonalnej gospodarki 
odpadami 

3. Niedostatecznie rozwinięta baza 
sportowo-rekreacyjna i kulturalna, 
szczególnie w świetle potencjału 
turystycznego gminy 

4. Zbyt mały dostęp do Internetu w 
gminie 

5. Niedobór nowych inwestycji od 
podstaw 

6. Brak systemu promocji gminy i 
informacji turystycznej 

7. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
8. Brak alternatyw w aktywizacji 

zawodowej poza rolnictwem 
9. Mała liczba imprez kulturalnych i 

sportowych o charakterze 
ponadlokalnym 

10. Niezadawalający stan techniczny 
obiektów oświaty i kultury 

11. Niedostateczna realizacja programów 
dotyczący promocji zdrowia, 
profilaktyki antynarkotykowej i 
antyalkoholowej, opieki pozalekcyjnej 
w szkołach 

12. Niedostateczna liczba miejsc w 
przedszkolach 

13. Brak form organizacji czasu wolnego 
dzieci i młodzieŜy 

14. Odpływ z regionu ludzi młodych i 
wykształconych 

15. Brak zintegrowanego systemu 
zarządzania w sytuacji zagroŜenia 
bezpieczeństwa 

16. Niewystarczające siły porządkowe 
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16. Wysoka świadomość społeczna i 
aktywna postawa mieszkańców 

17. Systematyczne doskonalenie metod 
zarządzania gminą 

18. Liczne placówki edukacyjno-
oświatowe ( w tym ponadgimnazjalne) 

19. Dobrze działająca opieka socjalna 
20. Dbałość o bezpieczeństwo publiczne, 

istniejący Komisariat Policji 
21. Wzmocnienie toŜsamości lokalnej 

mieszkańców gminy poprzez rozwój 
Ŝycia kulturalnego 

 

17. Niski wskaźnik zmeliorowania 
uŜytków rolnych 

18. Przewaga tradycyjnych, 
nieekologicznych źródeł ciepła 
 

SZANSE ZAGROśENIA 

1. Korzystne połoŜenie geograficzne 
2. Budowa drogi ekspresowej S-69 

relacji Bielsko-Biała – Zwardoń 
3. Atrakcyjne warunki dla rozwoju 

turystyki 
4. Wzrost liczby turystów 
5. MoŜliwość pozyskania środków 

pomocowych z UE 
6. Dopływ zagranicznego kapitału i 

technologii 
7. Rozwój informatyzacji 
8. Rozwój systemów infrastruktury 

terenu 
9. Stały wzrost zamoŜności 

społeczeństwa, czego efektem będzie 
m.in. wzrost wydatków na turystykę i 
wypoczynek 

10. Preferencyjne kredyty i ulgi 
podatkowe dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy 

11. Wzrost nakładów finansowych z 
budŜetu państwa na edukację, 
bezpieczeństwo i porządek publiczny,, 
ochronę zdrowia i pomoc socjalną. 

1. Niewystarczające środki 
finansowe w  budŜecie gminy 

2. Niebezpieczeństwo niepełnego 
wykorzystania szans jakie dają 
środki UE 

3. Przenoszenie przez państwo na 
gminy więcej zadań bez 
zabezpieczenia odpowiedniej 
ilości środków 

4. DuŜe obciąŜenie ruchem 
tranzytowym 

5. Malejąca opłacalność produkcji 
rolniczej 

6. Rosnące koszty utrzymania 
placówek oświatowych 

7. Niestabilny system dochodów 
samorządu terytorialnego 

8. Niestabilność przepisów 
regulujących kompetencje gminy 

9. Częste zmiany przepisów 
prawnych 

10. Spadek tempa wzrostu 
gospodarczego 

11. Konkurencja ze strony innych 
gmin w regionie 

12. Brak sprawnego systemu 
aktywizacji bezrobotnych 
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4. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE 

Niniejszy plan ma za zadanie wskazać działania, jakie naleŜy podjąć w celu 

osiągnięcia pozytywnego kierunku rozwoju gminy Łodygowice. W sprawnej koordynacji 

działań podmiotów mających wpływ na rozwój poszczególnych obszarów gminy pomogą 

jasno sprecyzowane cele. 

Jednym z podstawowych załoŜeń strategicznych na lata 2007-2013 jest promocja gminy 

Łodygowice jako regionu atrakcyjnego turystycznie. DuŜe zainteresowanie agroturystyką 

przyczyni się do powstania nowych gospodarstw, które wzbogacą podstawową bazę 

hotelową. Odpowiednia kampania promująca walory turystyczne regionu przyczyni się do 

pozyskania inwestorów zainteresowanych budową bazy hotelowo-rekreacyjnej. Zadaniem 

władz pozostanie przygotowanie terenów pod inwestycje oraz wyznaczenie terenów 

aktywności turystycznej w planach zagospodarowania przestrzennego. W zakresie rozwoju 

turystycznego regionu wykorzystane równieŜ zostanie dogodne połoŜenie Łodygowic w 

sąsiedztwie Jeziora śywieckiego i granicy ze Słowacją. Ponadto władze gminy będą dbały o 

dobry stan lokalnych zabytków oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie. 

W zakresie rolnictwa konieczne jest określenie specjalizacji produkcji rolnej, 

stworzenie produktu lokalnego, który stałby się źródłem dochodów gminy i jej znakiem 

rozpoznawczym. Produkcja rolna powinna się opierać na zasadach ekologii, z 

poszanowaniem środowiska naturalnego, a takŜe wychodzić naprzeciw konsumentom 

szukającym nieskaŜonych zanieczyszczeniami produktów. WaŜnym zadaniem władz 

lokalnych będzie podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. W tym celu w 

najbliŜszych latach zostaną podjęte liczne działania, aby poprawić obecny stan środowiska 

naturalnego oraz wyeliminować ewentualne zagroŜenia. Jednocześnie planowane jest 

przeprowadzenie akcji edukacyjnej , zwłaszcza w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami 

komunalnymi. Przewiduje się równieŜ promocję wśród mieszkańców alternatywnych źródeł 

energii tj. kolektory słoneczne, czy pompy ciepła. 

 W pierwszej kolejności jednak  naleŜy rozwiązać najpowaŜniejsze problemy przed 

jakimi stoi gmina, a są to: brak kanalizacji sanitarnej, zły stan techniczny budynków 

komunalnych, brak mieszkań socjalnych, brak chodników i parkingów. 
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PRIORYTET I – Rozwój ekonomiczny 

CELE STRATEGICZNE: 
C.1. Stworzenie warunków do inwestowania na terenie gminy 
C.2. Rozwój infrastruktury drogowej 
C.3. Rozwój usług turystycznych 
C.4. Rozwój funkcji rolniczej gminy 
C.5. Promocja gminy 
C.6. Zwiększenie potencjału ludzkiego  

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: 
 

C.1.Z.1. Przygotowanie terenów pod inwestycje 
C.1.Z.2. Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego 
C.1.Z.3. Promocja Gminy i zachęcenie inwestorów do tworzenia zakładów   
              pracy na  jej terenie 
C.1.Z.4. Utworzenie bazy doradczej dla małych i średnich przedsiębiorstw 
C.1.Z.5. Wprowadzenie korzystnych ulg podatkowych dla inwestorów 
 

C.2.Z.1. Remont istniejącej sieci drogowej 
C.2.Z.2. Budowa nowych dróg gminnych 
C.2.Z.3. Budowa chodników i poprawa oświetlenia ulic 
C.2.Z.4. Budowa i modernizacja mostów i kładek dla pieszych 
 

C.3.Z.1. Promocja atrakcji turystycznych regionu 
C.3.Z.2. Rozbudowa bazy gastronomicznej 
C.3.Z.3. Zagospodarowanie terenów na pola namiotowe, campingi 
C.3.Z.4. Budowa hoteli 
C.3.Z.5. Budowa parkingów 
C.3.Z.6. Budowa ścieŜek rowerowych, szlaków turystycznych 
C.3.Z.7. Budowa wyciągów narciarskich 
C.3.Z.8. Budowa przystani wodnej 
C.3.Z.9. Budowa platformy widokowej 
C.3.Z.10. Stworzenie systemu informacji turystycznej i oznakowanie gminy 
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CELE STRATEGICZNE: 
 
C.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego 
C.2. Edukacja ekologiczna 
C.3. Ochrona przeciwpowodziowa 
C.4. Ochrona środowiska przyrodniczego 

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH : 
 

C.1.Z.1. Budowa kanalizacji sanitarnej 
C.1.Z.2. Usprawnienie gospodarki odpadami 
C.1.Z.3. Promocja alternatywnych źródeł energii 
C.1.Z.4. Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej i wymiana        
               instalacji grzewczych na proekologiczne 
C.1. Z.5. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
C.1.Z.6. Zakup samochodów i urządzeń do transportu odpadów 
 
C.2.Z.1. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 
C.2.Z.2. Propagowanie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska 
 
C.3.Z.1. Regulacja rzek i potoków 
C.3.Z.2. UdroŜnienie rowów melioracyjnych 
 
C.4.Z.1. Działania na rzecz zapobiegania degradacji gruntów i uŜytków  
              rolnych 

PRIORYTET II – Środowisko naturalne 

 
 

C.4.Z.1. Tworzenie gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zdrowej  
               Ŝywności 
C.4.Z.2. Promocja produktu lokalnego- alternatywnych źródeł dochodu 
C.4.Z.3. Rozwój agroturystyki 
C.4.Z.4. Popularyzacja gospodarstw specjalistycznych 
 

C.5.Z.1. Udział w targach turystycznych 
C.5.Z.2. Wydawnictwa i imprezy promocyjne 
C.5.Z.3. Współpraca transgraniczna przy realizacji projektów promujących  
               Gminę 
C.5.Z.4. Promocja gminy w mediach 
 



 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice na lata 2007-2013 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE STRATEGICZNE: 
C.1. Poprawa warunków kształcenia 
C.2. Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców 
C.3. ObniŜenie poziomu bezrobocia 
C.4. Rozwój Ŝycia kulturalnego gminy 
C.5. Poprawa dostępu do usług społecznych 
C.6. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej 
C.7. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców 

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: 
 

C.1.Z.1. Kompleksowy remont placówek oświatowych 
C.1.Z.2. Budowa i modernizacja boisk przyszkolnych i sal gimnastycznych 
C.1.Z.3. DoposaŜenie szkół w pomoce dydaktyczne 
C.1.Z.4. Budowa i modernizacja przedszkoli 
C.1.Z.5. Utworzenie gabinetów lekarskich w szkołach 
C.1.Z.6. DoposaŜenie bibliotek szkolnych 
C.1.Z.7. Dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb dzieci i   
               młodzieŜy niepełnosprawnej 
C.1.Z.8. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego w szkołach 
C.1.Z.9. Tworzenie świetlic dla dzieci i młodzieŜy 
C.1.Z.10. Poprawa dostępu do Internetu 
C.1.Z.11. Realizacja projektów na rzecz wychowania przedszkolnego i 
                rozwoju ośrodków przedszkolnych 
C.1.Z.12. Realizacja projektów na rzecz poprawy jakości usług    
                świadczonych w systemie oświaty 
 
C.2.Z.1. Szkolenia dla mieszkańców w zakresie reorientacji zawodowej 
C.2.Z.2. Kursy i szkolenia dla rolników 
 
C.3.Z.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
C.3.Z.2. Stworzenie systemu preferencji dla osób rozpoczynających własną  
              działalność gospodarczą 
C.3.Z.3. Tworzenie nowych miejsc pracy 
C.3.Z.4. Wykorzystanie programów unijnych do podnoszenia kwalifikacji  
               osób bezrobotnych, poszukujących pracy i chcących podnieść        
               swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. 
 

PRIORYTET III – Sfera społeczna 
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C.4.Z.1. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
C.4.Z.2. Poszerzenie bazy lokalowej Biblioteki Gminnej i czytelni 
C.4.Z.3. Organizacja imprez kulturalnych, festynów, wystaw, konkursów 
C.4.Z.4. Budowa muszli koncertowej 
C.4.Z.5. Remont i modernizacja obiektów zabytkowych 
C.4.Z.6. Współpraca transgraniczna w zakresie organizacji imprez  
               kulturalnych i przedsięwzięć promujących  tradycję i kulturę          
               regionu 
 
C.5.Z.1. Rozszerzenie działań pomocy społecznej 
C.5.Z.2. Organizacja opieki dla osób w podeszłym wieku 
C.5.Z.3.  WdroŜenie programu pomocy osobom niepełnosprawnym 
C.5.Z.4. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej 
C.5.Z.5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji  
               Zdrowia 
C.5.Z.6. Organizacja czasu i opieki dla dzieci i młodzieŜy 
C.5.Z.7. Promocja polityki prorodzinnej 
C.5.Z.8. Poradnictwo przeciwalkoholowe i przeciwnarkotykowe 
C.5.Z.9. Remont i modernizacja Ośrodków Zdrowia 
C.5.Z.10. Budowa mieszkań socjalnych 
C.5.Z.11. Realizacja projektów na rzecz integracji społecznej 
 
C.6. Z.1. Budowa kompleksów sportowych 
C.6.Z.2. Organizacja imprez sportowych, rajdów 
C.6.Z.3. Dofinansowanie klubów sportowych 
C.6.Z.4. Modernizacja i remonty istniejącej infrastruktury sportowej i  
              rekreacyjnej 
 
C.7.Z.1. Przeciwdziałanie przestępczości 
C.7.Z.2. Wprowadzenie monitoringu w miejscach publicznych 
C.7.Z.3. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (przejścia dla  
               pieszych, oznakowanie, lustra) 
C.7.Z.4. Utworzenie straŜy gminnej 
C.7.Z.5. DoposaŜenie jednostek OSP i Komisariatu Policji 
C.7.Z.6. Modernizacja remiz straŜackich 
 



 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice na lata 2007-2013 

41 

5. RELIZACJA ZADA Ń I PROJEKTÓW  

 Karty zadań na lata 2007-2013 

 

Tabela nr 7. Wykaz kart zadań na lata 2007-2013 

Lp. Tytuł przedsięwzięcia Jednostka 

odpowiedzialna 

Lata realizacji Kwota [zł] 

1 

Modernizacja kompleksu 
zamkowo-parkowego w 
Łodygowicach celem stworzenia 
centrum kulturalno-
konferencyjnego 

Urząd Gminy 2008-2011 6 308 000 

2 Budowa Centrum Kulturalno-
Konferencyjnego w Łodygowicach 

Urząd Gminy 2008-2010 760 000 

3 
Termomodernizacja wraz z 
częściową wymianą CO w 
budynkach uŜyteczności publicznej 

Urząd Gminy 2008-2011 2 910 000 

4 Modernizacja kluczowych dróg 
gminnych (ok. 3,5 km) 

Urząd Gminy 2008-2010 1 515 000 

5 Modernizacja budynku GLOB Urząd Gminy 2008-2010 213 000 

6 Budowa sali sportowej przy szkole 
podstawowej w Zarzeczu 

Urząd Gminy 2008-2010 2 250 000 

7 Budowa kompleksu sportowego w 
Biernej 

Urząd Gminy 2008-2010 803 200 

8 Budowa kompleksu sportowego w 
Pietrzykowicach 

Urząd Gminy 2008-2011 3 540 640 

9 Budowa kompleksu sportowego w 
Zarzeczu 

Urząd Gminy 2008-2011 1 022 200 

10 Budowa kompleksu sportowego w 
Łodygowicach 

Urząd Gminy 2008-2011 1 975 200 

11 
Wykonanie zadaszenia basenu przy 
Szkole Podstawowej w 
Pietrzykowicach 

Urząd Gminy 2010-2011 400 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice na lata 2007-2013 

42 

ZADANIE NR 1 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Modernizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach 

celem stworzenia  centrum kulturalno-konferencyjnego 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Kompleks zamkowo- parkowy w Łodygowicach wpisany jest do rejestru 
zabytków. Obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. 
ZagraŜa to bezpieczeństwu uŜytkowników i powoduje dalszą dewastację 
obiektu. Zasadnym jest takŜe zagospodarowanie terenu otaczającego 
zamek. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

Projekt przewiduje wymianę pokrycia dachowego, wykonanie elewacji 
zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, rozbiórkę części budynku itd. 
Dodatkowo przewiduje się odbudowę załoŜenia parkowego, w tym: 
wycinka posuszu, cięcia pielęgnacyjne, prace związane z małą 
infrastrukturą. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie   zakończenie    

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione 
do 2007 r. 

     

2007 r. 38,000  32,300 0 5,700 0 
2008 r. 170,000  144,500 0 25,500 0 
2009 r. 3 050,000 2 592,500 0 457,500 0 
2010 r. 3 050,000  2 592,500 0 457,500 0 
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      
Razem 6 308,000  

Źródła 
finansowania 

w latach 

5 361,800 0 946 ,200 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Nie Nie Nie dotyczy Nie Tak 
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ZADANIE NR 2 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Budowa Centrum Kulturalno-Konferencyjnego w Łodygowicach 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Obecnie biblioteka gminna w Łodygowicach mieści się w kilku 
pomieszczeniach w zamku. W związku z potrzebą przeprowadzenia 
generalnego remontu tego obiektu koniecznym stało się znalezienie 
nowego lokum dla biblioteki. W wyremontowanym budynku poza 
biblioteką znajdzie się równieŜ czytelnia oraz ogólnodostępna 
kawiarnia, z której będą mogli korzystać turyści odwiedzający pobliski 
zabytkowy kościół. Ponadto planuje się utworzenie profesjonalnej sali 
konferencyjnej, której obecnie brakuje w Gminie. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

W ramach projektu modernizacji Placu Wolności w Łodygowicach, 
który połoŜony jest w centralnej części wsi, planuje się zaadaptowanie 
zlokalizowanego tam budynku na potrzeby biblioteki gminnej. 
Przewiduje się równieŜ utworzenie ogólnodostępnej czytelni wraz 
kawiarnią oraz salą konferencyjną. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie  zakończenie     

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione do 
2007 r. 

     

2007 r. 60 0 0 60 0 
2008 r. 30 0 0 30 0 
2009 r. 670 500 0 170 0 
2010 r.      
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      

Razem 760 

Źródła 
finansowania 

w latach 

500 0 260 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Zlecono Nie Nie dotyczy Nie Tak 
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ZADANIE NR 3 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Termomodernizacja wraz z częściową wymianą CO  

w budynkach uŜyteczności publicznej 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Realizacja projektu wynika z potrzeby ograniczenia nakładów 
finansowych ponoszonych na ogrzewanie obiektów. Większość budynków 
gminnych nie jest dostatecznie zabezpieczona przed utratą ciepła. DuŜe 
straty powodują takŜe okna, które oprócz niskiej jakości termicznej są 
często nieszczelne. Do głównych  przyczyn wysokiego zuŜycia ciepła 
naleŜy równieŜ niska sprawność instalacji grzewczych. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

Projekt przewiduje wykonanie termomodernizacji głównych budynków 
gminnych (przede wszystkim szkół i przedszkoli), w tym stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz częściową wymianę instalacji grzewczej. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie  zakończenie     

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet  
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione do 
2007 r. 

     

2007 r. 60 0 0 60 0 
2008 r. 30 0 0 30 0 
2009 r. 670 500 0 170 0 
2010 r.      
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      

Razem 760 

Źródła 
finansowania 

w latach 

500 0 260 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Audyt 
energetyczny 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Zlecono Nie Zlecono Nie Tak 
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ZADANIE NR 4 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

Modernizacja kluczowych dróg gminnych (ok. 3,5 km) 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Brak odpowiedniej infrastruktury drogowej, sprawia mieszkańcom gminy 
wiele problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem i hamuje 
pozytywne bodźce społeczne i gospodarcze rozwoju wsi. Obecnie znaczna 
część kluczowych dróg gminnych znajduje się w złym stanie technicznym, 
co utrudnia sprawną komunikację i zagraŜa bezpieczeństwu ruchu 
drogowego. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

Projekt przewiduje modernizację kluczowych węzłów komunikacyjnych w 
gminie. W tym: oznakowanie, oświetlenie i odwodnienie. 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie  zakończenie     

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione do 
2007 r. 

     

2007 r. 1 0,850 0 0,150 0 
2008 r. 14 11,900 0 2,100 0 
2009 r. 1 500 1 275,000 0 225,000 0 
2010 r.      
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      

Razem 1 515 

Źródła 
finansowania 

w latach 

1 287,750 0 227,250 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Zlecono Nie Nie dotyczy Nie Tak 
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ZADANIE NR 5 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Modernizacja budynku GLOB  

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Obecnie budynek znajduje się  bardzo złym stanie technicznym, a co za 
tym idzie nie moŜe być w pełni wykorzystany. W związku ze skromną 
bazą lokalową jednostek organizacyjnych gminy, konieczne jest 
utworzenie dodatkowych pomieszczeń, które mogłyby być wykorzystane 
jako pomieszczenia biurowe. 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

Projekt przewiduje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
posadzek, tynkowanie i malowanie, termomodernizacja wraz z wymianą 
instalacji co. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie  zakończenie     

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione do 
2007 r. 

     

2007 r. 1 0 0 1 0 
2008 r. 202 0 0 202 0 
2009 r. 10 0 0 10 0 
2010 r.      
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      

Razem 213 

Źródła 
finansowania 

w latach 

0 0 213 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Zlecono Nie Nie dotyczy Nie Tak 
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ZADANIE NR 6 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Zarzeczu 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Szkoła Podstawowa w Zarzeczu jest placówką oświatową do której 
uczęszczają dzieci z sołectwa Zarzecze. Obecnie zajęcia wychowania 
fizycznego odbywają się w małej salce, która nie jest przystosowana do 
pełnienia funkcji sali gimnastycznej. W związku z koniecznością 
wyrównania szans w dostępie do edukacji uczniów obszarów wiejskich 
oraz poprawy dostępu społeczności lokalnej do podstawowej 
infrastruktury sportowej niezbędne jest wybudowanie sali gimnastycznej, 
która zabezpieczy podstawowe potrzeby mieszkańców Zarzecza. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

W ramach projektu przewiduje się wybudowanie sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem socjalnym, magazynami na sprzęt sportowy oraz 
zagospodarowanie otoczenia sali w postaci parkingów, placów zieleni, 
oświetlenia, ogrodzenia itd. 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie  zakończenie     

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione do 
2007 r. 

     

2007 r. 40 34,000 0 6,000 0 
2008 r. 10 8,500 0 1,500 0 
2009 r. 2 200 1 870,000 0 330,000 0 
2010 r.      
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      

Razem 2 250 

Źródła 
finansowania 

w latach 

1 912,500 0 337,500 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Zlecono Nie Nie dotyczy Nie Tak 
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ZADANIE NR 7 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Budowa kompleksu sportowego w Biernej 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Sołectwo Bierna posiada ogromny potencjał turystyczny, który jednak 
jest niewykorzystany z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury. 
Brakuje miejsca, który byłby ośrodkiem aktywnego spędzania czasu dla 
mieszkańców Biernej oraz turystów. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

W ramach projektu przewiduje się stworzenie profesjonalnych boisk do 
róŜnego rodzaju gier zespołowych wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół. W zaleŜności od potrzeb dodatkowo mogą być utworzone: 
bieŜnia, kort tenisowy, plac zabaw, mała architektura. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie  zakończenie     

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione 
do 2007 r. 

     

2007 r. 12,200 10,370 0 1,830 0 
2008 r. 10,000 8,500 0 1,500 0 
2009 r. 781,000 663,850 0 117,150 0 
2010 r.      
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      

Razem 803,200 

Źródła 
finansowania 

w latach 

682,720 0 120,480 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Tak Nie Nie  Nie Tak 
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ZADANIE NR 8 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Budowa kompleksu sportowego w Pietrzykowicach 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Sołectwo Pietrzykowice posiada ogromny potencjał turystyczny, który 
jednak jest niewykorzystany z uwagi na brak odpowiedniej 
infrastruktury. Brakuje miejsca, który byłby ośrodkiem aktywnego 
spędzania czasu dla mieszkańców Pietrzykowic oraz turystów. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

W ramach projektu przewiduje się stworzenie profesjonalnych boisk do 
róŜnego rodzaju gier zespołowych wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół. W zaleŜności od potrzeb dodatkowo mogą być utworzone: 
bieŜnia, kort tenisowy, plac zabaw, mała architektura. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie   zakończenie    

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesion
e do 
2007 r. 

     

2007 r. 14,640 12,444 0 2,196 0 
2008 r. 10,000 8,500 0 1,500 0 
2009 r. 516,000 438,600 0 77,400 0 
2010 r. 3000,000 2 550,000 0 450,000 0 
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      
Razem 3 540,640 

Źródła 
finansowania 

w latach 

3 009,544 0 531,096 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Tak Nie Nie Nie Tak 
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ZADANIE NR 9 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Budowa kompleksu sportowego w Zarzeczu 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Sołectwo Zarzecze posiada ogromny potencjał turystyczny, który jednak 
jest niewykorzystany z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury. 
Brakuje miejsca, który byłby ośrodkiem aktywnego spędzania czasu dla 
mieszkańców Zarzecza oraz turystów. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

W ramach projektu przewiduje się stworzenie profesjonalnych boisk do 
róŜnego rodzaju gier zespołowych wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół. W zaleŜności od potrzeb dodatkowo mogą być utworzone: 
bieŜnia, kort tenisowy, plac zabaw, mała architektura. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie   zakończenie    

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesion
e do 
2007 r. 

     

2007 r. 12,200 10,370 0 1,830 0 
2008 r. 10,000 8,500 0 1,500 0 
2009 r. 200,000 170,000 0 30,000 0 
2010 r. 800,000 680,000 0 120,000 0 
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      
Razem 1 022,200 

Źródła 
finansowania 

w latach 

868,870 0 153,330 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Nie Nie Nie Nie Tak 
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ZADANIE NR 10 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
Budowa kompleksu sportowego w Łodygowicach 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Sołectwo Łodygowice posiada ogromny potencjał turystyczny, który 
jednak jest niewykorzystany z uwagi na brak odpowiedniej 
infrastruktury. Brakuje miejsca, który byłby ośrodkiem aktywnego 
spędzania czasu dla mieszkańców  Łodygowic  oraz turystów. 
 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

W ramach projektu przewiduje się stworzenie profesjonalnych boisk do 
róŜnego rodzaju gier zespołowych wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół. W zaleŜności od potrzeb dodatkowo mogą być utworzone: 
bieŜnia, kort tenisowy, plac zabaw, mała architektura. 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 rozpoczęcie   zakończenie    

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesion
e do 
2007 r. 

     

2007 r. 12,200 10,370 0 1,830 0 
2008 r. 10,000 8,500 0 1,500 0 
2009 r. 453,000 385,050 0 67,950 0 
2010 r. 1 500,000 1 275,000 0 225,000 0 
2011 r.      
2012 r.      
2013 r.      
Razem 1 975,200 

Źródła 
finansowania 

w latach 

1 678,920 0 296,280 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Tak Nie Nie Nie Tak 
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ZADANIE NR 11 

Tytuł przedsięwzięcia 

 

 
 

Wykonanie zadaszenia basenu przy Szkole Podstawowej w 
Pietrzykowicach 

 
Zgłaszający Inny zaangaŜowany podmiot Jednostka realizująca zadanie 

Gmina Łodygowice Brak Referat Rozwoju, Inwestycji i 
Promocji 

Charakterystyka przedsięwzięcia 
Uzasadnienie 

potrzeby 
realizacji 

przedsięwzięcia 

Z basenu przy Szkole Podstawowej korzystają obecnie mieszkańcy całej 
Gminy Łodygowice. Ze względu na brak zadaszenia korzystanie z 
basenu jest moŜliwe tylko w ciepłe i słoneczne dni. Wykonanie 
zadaszenia umoŜliwi wydłuŜenie okresu w ciągu roku podczas którego 
będzie moŜna basen uŜytkować. 

Krótki opis 
przedsięwzięcia 

W ramach projektu przewiduje się wykonanie obudowy basenu, w formie 
stalowej konstrukcji, wraz z zadaszeniem. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
    rozpoczęcie zakończenie   

Harmonogram 
realizacji 

 
Przewidywane 
nakłady w tys. 

brutto) 

UE BudŜet 
państwa 

Gmina Inne 

Nakłady 
poniesione do 
2007 r. 

     

2007 r.      
2008 r.      
2009 r.      
2010 r. 200 0 0 200 0 
2011 r. 200 0 0 200 0 
2012 r.      
2013 r.      

Razem 400 

Źródła 
finansowania 

w latach 

0 0 400 0 
Stopień gotowości przedsięwzięcia do realizacji 

Zgodność z planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Dokumentacja 
techniczna 

Studium 
wykonalności 

Raport 
oddziaływania na 
środowisko 

Pozwolenie na 
budowę 

Prawo do 
dysponowania 

nieruchomością 
Tak Nie Nie Nie dotyczy Nie Tak 
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Zadania do zrealizowania: 

 

Sołectwo ŁODYGOWICE 

Nr 
zadania Nazwa zadania 

 

Wskaźniki 

P.1.C.2.Z.1. 
Remont ul. Batorego, ul. Mickiewicza i jej odgałęzień, drogi 
nr 476, ul. Szczęśliwej i II cz. ul. Wierzbowej 
 

2 040 mb. 

P.1.C.2.Z.1. 
Remont ul. Sosnowej, ul. Stromej, ul. Widok, ul. Kubinów, ul. 
Zielonej, ul. Jutrzenki, drogi nr 1730, 2136, 2141, ul. 
Jesionowej, ul. Jasnej i ul. Kościelnych 

4 300 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Remont ul. Nowy Świat, ul. Słonecznej, ul. Konwaliowej, ul. 
Ceglanej 

1 970 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Remont ul. Turystycznej, ul. Ornej, ul. Rolnej, ul. Sadowych, 
drogi nr 3614 

2 690 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Wesołej, ul. Brackiej, ul. Handlowej 550 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Remont ul. Łącznej, ul. śeromskiego, ul. Pod Kalną 1 350 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Remont ul. Leśnej, ul. Jagodowej, ul. Jodłowej, ul. 
Wrzosowej, ul. Muzyków 

1 770 mb. 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej  600 mb., 
6 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia  przy ul. Podzamcze i ul. Wiosenną 750 mb. 
9 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. Górskiej i ul. Kwiatowej 750 mb. 
6 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. Poziomkowej 250 mb. 
3 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia w dzielnicy „Krzysie”- ul. Rzeczna, ul. 
Modra, ul. Modrzewiowa 

750 mb. 
10 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. 
Budowa oświetlenia w dzielnicy „Kępy”- ul. Ks. Marszałka, 
ul. Romanówka, ul. Bukowa, ul. Szarotek, ul. Spacerowa, ul. 
Czysta, ul. Zjazdowa 

2 500 mb. 
30 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. Sportowej 420 mb. 
5 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. śeromskiego, ul. Łącznej, ul. 
StraŜackiej, ul. Spokojnej 

2 000 mb. 
20 szt. lamp 
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Sołectwo PIETRZYKOWICE  

Lp. Nazwa zadania 
 

Wskaźniki  

P.1.C.2.Z.1. Remont ul. Zdrojowej i ul. Skośnej 1300 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa drogi- Osiedle Czarne 800 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Remont ul. Makowej 550 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa drogi na przedłuŜeniu ul. Turystycznej wraz z ul. 
Dobijówka 

530 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Krokusowej 500 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Sosnowej 205 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Małej 200 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa połączenia ul. Kalonka z ul. Osiedle Wierzch Granic  

P.1.C.2.Z.3. Budowa chodników wzdłuŜ dróg powiatowych  ul. Jana Pawła 
II i ul. Kościuszki) 

 

P.1.C.3.Z.5. Budowa parkingów przy kościele, obok cmentarza i szkoły 
wraz z ich oświetleniem 

13 szt. lamp 

P.1.C.3.Z.7, Budowa infrastruktury sportowej do uprawiania sportów 
zimowych na Gardasówce 

 

P.3.C.1.Z.2. Nakrycie basenu przy Szkole Podstawowej   

P.2.C.4.Z.1. Likwidacja dziko rosnącego Barszczu Sosnowskiego wzdłuŜ 
cieków wodnych  śarnówka, Kalonka i Czarne 

 

P.2.C.3.Z.1. Regulacja potoku Wieśnik  

P.1.C.2.Z.3. Oświetlenie dróg  
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Sołectwo BIERNA 

Lp. Nazwa zadania 
 

Wskaźniki 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Jaworowej 205 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Południowej 180 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Spacerowej 365 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Zielonej 120 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Sezamkowej 65 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Wesołej 110 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa ul. Polnej 200 mb. 

P.1.C.2.Z.3. Dokończenie budowy  oświetlenia przy ul. Rolniczej wraz z 
ul. Leśną, ul. Modrzewiową, ul. Rzemieślniczą 

20 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Dokończenie  oświetlenia przy ul. Turystycznej wraz z ul. 
Ogrodową, ul. Spokojną, ul. Szkolną 

22 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. Cichej, ul. Krótkiej i ul. 
Szewskiej 

9 szt. lamp 

P.2.C.3.Z.1. Umocnienie brzegów potoku wzdłuŜ ul. Kopernika  

P.1.C.2.Z.4. Mostek na potoku Wieśnik przy ul. Górskiej  

P.3.C.7.Z.6. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP 
Bierna 

 

P.1.C.2.Z.3. Budowa chodników  wzdłuŜ ul. Kopernika  
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Sołectwo ZARZECZE 

Lp. Nazwa zadania 
 

Wskaźniki  

P.1.C.2.Z.2. Budowa drogi nad cmentarzem 300 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa drogi pod cmentarzem 300 mb. 

P.1.C.2.Z.2. Budowa drogi nad szkołą 250 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Remont ul. Kwiatowej 850 mb. 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej i ul. Krętej 10 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia od ul. Harcerskiej do ul. Wilczej 20 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa oświetlenia przy ul. Piastowskiej 10 szt. lamp 

P.1.C.2.Z.3. Budowa chodnika od ul. Beskidzkiej do ul. Wyszyńskiego 900 mb. 

P.1.C.2.Z.3. Remont chodnika przy ul. Staszica 200 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Wykonanie korytek na odcinku od wału do Domu StraŜaka 1 500 mb. 

P.1.C.2.Z.1. Wykonanie korytek przy ul. Staszica i ul. Spokojnej 250 mb. 

P.1.C.2.Z.3. Wykonanie oświetlenia wału wraz z budową deptaka 1790 mb. 

P.1.C.3.Z.5. Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej oraz przy kościele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice na lata 2007-2013 

57 

6. OCZEKIWANE WSKA ŹNIKI OSI ĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

  

Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Łodygowice, będzie poddawany sprawdzeniu na 

poszczególnych etapach i na bieŜąco aktualizowany, a w szczególności na koniec kaŜdego 

okresu programowania. Kontrolą objęty będzie stopień realizacji poszczególnych celów, w 

tym kwestia przygotowania dokumentów, terminowość określona w kartach zadań oraz 

rezultaty planowanych inwestycji. 

W wyniku wdroŜenia działań zaplanowanych w Panie Rozwoju Lokalnego dla Gminy 

Łodygowice przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników: 

-  wzrost długości sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

- polepszenie stanu środowiska na terenie gminy 

- polepszenie stanu dróg gminnych 

- zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej 

- poprawa dostępności i jakości obiektów oświatowo-kulturalnych 

- przyczynienie się do zwiększenia ilości miejsc pracy 

- polepszenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

- zwiększenie liczby mieszkań socjalnych 

Wszystkie wyŜej wymienione wskaźniki przyczynią się w sposób znaczący do: 

� Przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, w tym 

w szczególności wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Łodygowice 

oraz tworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej 

� Wyrównania szans w dostępie do edukacji oraz poprawy dostępu społeczności 

lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej 

 

7. SYSTEM WDRAśANIA , MONITORINGU I EWALUACJI PLANU 

WdroŜenie Kart Zadań Rozwoju Lokalnego  Gminy Łodygowice, obejmuje: 

1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym: 

- studium wykonalności, jeŜeli jest wymagane 

- aportu oddziaływania na środowisko, jeŜeli jest wymagany 

- dokumentacji technicznej, jeŜeli jest wymagana 

- uzyskanie pozwolenia  na budowę, jeŜeli jest wymagane 

- innych, jeśli są wymagane. 

2. Przygotowanie i złoŜenie wniosku w odpowiedniej Instytucji Zarządzającej 

3. Podpisanie umowy o przyznaniu dofinansowania 
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4. Realizacja zadania, zgodnie z załoŜeniami określonymi we wniosku oraz w umowie o 

przyznaniu dofinansowania 

5. PrzedłoŜenie wniosku o płatność częściową bądź końcową 

6. Raportowanie, zgodnie z umową o przyznaniu dofinansowania 

 

Monitorowania  wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych elementów 

dokonywać będzie Referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji Urzędu Gminy. 

Raz w roku lub w razie konieczności częściej mogą być organizowane zebrania osób 

odpowiedzialnych za wdroŜenie zadań. Jeśli podczas realizacji zadań ujawnione zostaną 

problemy związane z wdraŜaniem Planu, referat Rozwoju, Inwestycji i Promocji powinien 

podjąć działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności 

wdroŜeniowych. 

Na koniec podokresu planowania (tzn. w styczniu 2014 r.) Referat Rozwoju, Inwestycji i 

Promocji sporządzi raport końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w 

kontekście załoŜeń Planu Rozwoju Lokalnego. Wszelkie rozbieŜności pomiędzy ustaleniami 

Planu a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie szczegółowo wyjaśnione. 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice w zamierzeniu ma być dokumentem, który, aby 

w pełni spełniać swoje wytyczone cele, musi być poddawany ocenie oraz ewentualnym 

zmianom. Rada Gminy Łodygowice na podstawie dokumentów dostarczonych przez Referat 

Rozwoju, Inwestycji i Promocji będzie formułować ocenę realizacji planu. Natomiast zmiany 

w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice, wymagają: 

1. Przygotowani wniosku o wprowadzenie zmian (zał. 1) 

2. Przyjęcie zmian Uchwałą Rady Gminy Łodygowice. 

Władze samorządowe w trakcie wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego muszą znaleźć 

skuteczną metodę przekazywania informacji do otoczenia. Powinny takŜe zwrócić baczną 

uwagę na sprawny system przyjmowania informacji z otoczenia, od partnerów społecznych. 
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Załącznik nr 1 

Wniosek o wprowadzenie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łodygowice 

na lata 2007-2013 

1. Tytuł projektu: 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

2. Wnioskujący (referat, jednostka, organizacja): 

…………………………………………………………………………………………………................................. 

3. Dane teleadresowe osoby przygotowującej: 

……………………………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………................................................................. 

4. Karta zadania: 
 

Nazwa zadania 
 
 

Zgłaszający 
 
 

Dziedzina interwencji 
 
 

Cel 
 
 

Opis 
 
 

Harmonogram realizacji 
Rozpoczęcie –  
Zakończenie -  
Produktu  
Rezultatu  Oczekiwane wskaźniki 
Oddziaływania  

Przewidywane nakłady 
 
 

Źródła finansowania 
 
 

Zgodność z planem zag. 
przestrzennego 

 

Studium wykonalności 
 
 

Raport oddziaływania na 
środowisko 

 

Dokumentacja techniczna 
 
 

Pozwolenie na budowę 
 
 

 
5. Uwagi 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

……………………      ………………………. 
miejscowość, data podpis i pieczęć osoby    

upowaŜnionej 


