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Rozdział I 
 
1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU GMINY CIESZANÓW 
 
       Podstawą tworzenia Planu Rozwoju Gminy Cieszanów w latach 2008 – 20013 są: 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2006 – 2020, przyjęta 
uchwałą Nr 53/IX/2005 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29.11.2005 roku, 

2. Studium  Uwarunkowań  i   Kierunków    Zagospodarowania   Przestrzennego  
Gminy i Miasta Cieszanów, uchwalone Uchwałą Nr 48/V/98 Rady Miejskiej  
w Cieszanowie    z dnia 15 czerwca 1998 roku, 

3. Uchwała Nr 70/VIII/2003 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 sierpnia 2003 r.   
w sprawie przyjęcia założeń do opracowania Programu Ochrony Środowiska  
i Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Cieszanów na lata 2003 – 2010, 
finansowania realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami, działalności Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz ustalenia 
priorytetów ekologicznych i kierunków ochrony środowiska w Gminie Cieszanów.  
Plan Rozwoju jest wyrazem ustosunkowania się do rzeczywistości i świadomego  

            wyboru kierunków działania gminy jako podstawowej jednostki samorządu   
terytorialnego. Jako podstawowe cele planu można uznać: 

• Generowanie mechanizmów rozwoju społeczno - gospodarczego wspólnoty 
gminnej, 

• Tworzenie szans rozwojowych dla mieszkańców gminy poprzez poprawę standardu 
cywilizacyjnego społeczności lokalnej, 

• Kształtowanie ładu ekologicznego i przestrzennego, uwzględniającego 
równoważność celów społecznych i gospodarczych z celami ekologicznymi, 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

• Podniesienie poziomu życia mieszkańców, 
• Rozwój przedsiębiorczości, 
• Tworzenie rynków zbytu dla miejscowych towarów, 
• Tworzenie nowych efektywnych miejsc pracy dla wszystkich chętnych, 
• Rozwój infrastruktury technicznej, 
• Tworzenie lobby na rzecz Gminy Cieszanów, 
• Aktywne uczestniczenie w integracji z Unią Europejską. 

Plan poprzez pokazanie kierunków rozwoju stwarza pozytywny wizerunek Gminy, 
przyjaznej przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym. Pobudzić powinien także 
inicjatywę lokalną i przedsiębiorczość mieszkańców gminy. Zdefiniowanie oczekiwanych 
przez społeczność lokalną celów, działań i planów, mobilizujących mieszkańców do 
realizowania kluczowych przedsięwzięć, zmierzających do poprawy ich życia jest 
zadaniem nadrzędnym. 

Położenie geograficzne i powiązania komunikacyjne Gminy Cieszanów są 
niewątpliwie niebagatelnym atutem determinującym jej rozwój. Przygotowanie                       
i wypromowanie terenów położonych niedaleko przejść granicznych z Ukrainą jest 
olbrzymim wyzwaniem będącym jedynie częścią programu mającego zaktywizować 
rozwój. Akceptacja i przyjęcie określonych narzędzi wspomagania rozwoju jest elementem 
niezbędnym dla prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej gminy. 

Gmina, traktowana jako wspólnota o określonym terytorium, będąca społecznością 
lokalną związaną wspólnym pochodzeniem, wspólnym życiem, wspólnymi interesami, 
wspólną własnością, jest bezpośrednim podmiotem praw i obowiązków związanych                
z lokalnym regulowaniem i zarządzaniem sprawami publicznymi – wyrazem tych praw           
i obowiązków jest opracowany Plan Rozwoju Gminy Cieszanów.  
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Rozdział II 
2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA 
TERENIE GMINY CIESZANÓW 
2.01 Położenie, powierzchnia, ludność 
Gmina Cieszanów położona jest w południowo-wschodniej Polsce, w powiecie 
lubaczowskim,  woj. podkarpackim, w dolinach rzek: Brusienka, Wirowa, Łówczanka, 
Buszcza. Pod względem terytorialnym gmina należy do średnich, zajmuje powierzchnię 
21.935 ha. Miasto Cieszanów zajmuje powierzchnię 1.509 ha. Gmina ma charakter 
miejsko-wiejski, w jej skład, oprócz miasta Cieszanów, wchodzi 11  sołectw oraz  
dwa osiedla: 
Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Folwarki, Gorajec, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, 
Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków, Osiedle  Nowe Sioło, Osiedle Stary Lubliniec. 
Od wschodu gmina graniczy z Gminą Horyniec, z Gminą Lubaczów od południa, od 
zachodu z Gminą Oleszyce, Stary Dzików i Obsza (woj.lubelskie), od północy z gminą 
Narol.  
Przez teren Gminy Cieszanów przebiega trasa łącząca dwa drogowe przejścia graniczne            
z Ukrainą: Hrebenne i Korczowa. Na terenie gminy Cieszanów mieszka 7.848 osoby,  
z czego 50,20 % stanowią kobiety (3.939 osoby), a 49,80% mężczyźni (3.909 osób). 
Ludność miejska stanowi 26,30% (2.064 osób), ludność wiejska zaś 73,70% (5.784 
osoby). Gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 33 osoby/km2.  
            Liczba ludności gminy w ostatnich latach utrzymuje się na tym samym poziomie        
z tendencją do lekkiego spadku. Gmina Cieszanów należy do słabiej zaludnionych. Jej 
gęstość zaludnienia jest znacznie niższa niż w województwie. Niewielki spadek liczby 
mieszkańców związany jest ze znacznym odpływem ludności poza teren gminy. Świadczy       
o tym ujemne saldo migracji, widoczne zarówno na terenie miasta, jak również gminy 
Cieszanów. Podobne zjawisko można zaobserwować na terenie całego powiatu . 
Przeciętna długość życia wynosi obecnie 68 lat dla mężczyzn i 75 lat dla kobiet. Po okresie 
spadku        w latach 80-tych, od roku 1991 wskaźniki te powoli  ale systematycznie rosną. 
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w krajach najbardziej rozwiniętych przeciętna długość 
życia wynosi 70-75 lat dla  mężczyzn i około 80 lat dla kobiet. W miastach powiatu 
lubaczowskiego zamieszkuje obecnie 38% ludności  ( miasto Cieszanów-25,73% ), a na 
terenach wiejskich 62%              (gmina Cieszanów-74,.27%). Średnia gęstość zaludnienia 
wynosi około 45 mieszkańców  na        1 km² ( gmina Cieszanów ok. 33 mieszkańców na  
1 km² ) i jest zróżnicowana terytorialnie:    w mieście gęstość zaludnienia wynosi 125 
osób/km², na wsiach zaś 27 osób/km² 
  

Struktura wiekowa ludności gminy
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9
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2.02 Bezrobocie, pomoc społeczna 
 

W Gminie Cieszanów, podobnie jak w całym kraju, po przemianach społeczno – 
gospodarczych z początku lat 90 –tych XX w., nastąpił gwałtowny wzrost bezrobocia, 
który do chwili obecnej wykazuje tendencję wzrostową, za wyjątkiem okresu wiosenno – 
letniego, kiedy dramatyczną sytuację na rynku pracy łagodzą prace sezonowe, głównie  
w budownictwie i rolnictwie.  

Według stanu na dzień 31.12.2007 r. bez pracy na terenie miasta i gminy pozostawało 
łącznie 660 osób, w tym 203 osoby w mieście i 457 w gminie. Prawo do zasiłku posiadały 
33 osoby w mieście oraz 54 osoby w gminie, natomiast bez prawa do zasiłku było: ogółem 
– 573 osoby, w tym 170 osób w mieście i 403 osoby w gminie.  

Utrzymujące się wysokie bezrobocie cechuje:  

1. Wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet: ogółem – 343 kobiety, w tym 105 kobiet – 
miasto, z czego 7 osób - z prawem do zasiłku, 98 – bez prawa do zasiłku;  238 kobiet – 
gmina, z czego 14 osób – z prawem do zasiłku, 224 osoby – bez prawa do zasiłku.  
2. Znaczny udział wśród bezrobotnych ludzi młodych.  
3. Wzrost liczby bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe.  
Posiadanie wykształcenia wyższego nie gwarantuje już bezpieczeństwa pracy  
i szybkiego jej znalezienia w przypadku utraty zatrudnienia.  

4. Niski poziom kwalifikacji bezrobotnych.  
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych w granicach 70% legitymuje się jedynie 
wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Poziom i struktura 
kwalifikacji pozostają w dużej dysproporcji w stosunku do oczekiwań pracodawców.  

5. Długotrwałe bezrobocie.  
Analizując grupę bezrobotnych pod względem wykształcenia okazuje się, że im niższe 
kwalifikacje, tym dłuższe trwanie w bezrobociu. Grupę tę stanowią głównie bezrobotni 
posiadający wykształcenie niepełne podstawowe, podstawowe i zasadnicze zawodowe.  

W ostatnich latach zaobserwować można ciągle wzrastającą liczbę osób oraz rodzin 
oczekujących wsparcia ze środków pomocy społecznej. Powodem tego jest ubożenie 
społeczeństwa na wskutek bezrobocia, a wymuszone okolicznościami podejmowanie pracy 
za niskie wynagrodzenie nie zaspokaja podstawowych potrzeb. Największą grupą 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w gminie są rodziny i osoby bezrobotne. 
Następna grupa to rodziny z osobą długotrwale chorą lub niepełnosprawną. 

Na terenie Miasta i Gminy Cieszanów opieką nad osobami długotrwale chorymi  
i niepełnosprawnymi zajmuje się Środowiskowy Dom Samopomocy. To placówka 
dziennego pobytu przeznaczona dla 27 osób chorych psychicznie lub niepełnosprawnych 
intelektualnie powyżej 18 roku życia. 

Placówka zapewnia wszechstronne wsparcie, rehabilitację, opiekę lekarsko- pielęgniarską, 
pedagogiczno- psychologiczną, możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań 
poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć terapeutycznych. 

 Celem tej placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego 
życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej i sprawności fizycznej oraz 
przygotowanie do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisku.  

Do negatywnych zjawisk, które mają wpływ na funkcjonowanie rodziny, należy 
alkoholizm oraz idąca w ślad za tym bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych. Bezradność występuje najczęściej wspólnie z innymi niekorzystnymi 
zjawiskami, np. długotrwałym bezrobociem.  

Dbając o potrzeby osób najmłodszych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów została 
utworzona świetlica socjoterapeutyczna. To placówka dla dzieci i młodzieży pochodzącej 
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z rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowań  
w stopniu utrudniającym jej sprawne funkcjonowanie. 

Sytuacja ostatnich lat wykreowała nową grupę osób korzystających z pomocy społecznej. 
Dawniej byli to ludzie w podeszłym wieku, niepełnosprawni, rodziny wielodzietne, 
rodziny dotknięte chorobą alkoholową. Obecnie przeważają ludzie stosunkowo młodzi, 
cieszący się dobrym zdrowiem, ale na wskutek bezrobocia bądź podejmowania 
zatrudnienia za niskie wynagrodzenie nie posiadający wystarczających środków na bieżące 
utrzymanie siebie i rodziny. Oni to właśnie generują zjawisko określane mianem „nowej 
biedy”.  
 
2.03 Środowisko przyrodnicze  
 
            Położenie i ukształtowanie terenu Gminy Cieszanów oraz warunki naturalne 
stanowią doskonałą podstawę do wykorzystania tych terenów jako bazy dla prowadzenia 
działalności rekreacyjno – wypoczynkowej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Około 
38% powierzchni gminy (8.365 ha) zajmują lasy, przeważnie iglaste, a około 2% wody 
stojące        i płynące, tj. stawy, zalewy i rzeki oraz cieki wodne. Osnowę przyrodniczą 
Gminy Cieszanów tworzą następujące elementy objęte ochroną  prawną: 

1. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (część), który obejmuje północne tereny 
gminy, z licznymi zalesieniami i ciekami i zbiornikami wodnymi. Powierzchnia 
1.897 ha – 8,65% powierzchni gminy. 

2. Południoworoztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmujący swym 
zasięgiem północno-wschodnie tereny gminy. Powierzchnia 13.181 ha – 60% 
powierzchni gminy. 

3. Rezerwat Przyrody „Jedlina” – rezerwat leśny o powierzchni 66,97 ha, 
zlokalizowany w kompleksie leśnym „Wielki Las”, zajmujacym południowo-
wschodnią część obszaru gminy. Głównym celem utworzenia rezerwatu jest 
potrzeba zachowania cennego starodrzewia jodłowego. 

4. Rezerwat Przyrody „Tepiły” – rezerwat leśny nad rzeką Pauczą, w kompleksie 
Puszczy Solskiej, powierzchnia 190 ha, usytuowany po obydwu stronach granicy 
gmin Cieszanów – Narol. 

5. Rezerwat Przyrody „Bruszczyn” – rezerwat leśny o pow. 195 ha, usytuowany 
pomiędzy potokami Gnojnik – Bruszcza, we wschodniej części gminy. 

6. Użytek ekologiczny „Dzikowskie Bagno” o powierzchni  0,48 ha, oddz.leśny 38g.  
7. Użytek ekologiczny „Za Dachnowskimi Łąkami” o powierzchni 3,03 ha, 

oddz.leśny 71b, 72f. 
8. Użytek ekologiczny „Komań” w Nowym Lublińcu, powierzchnia 65,53 ha. 
9. Użytek ekologiczny Sopilne”, powierzchnia 95,51 ha. 
10. Pomniki przyrody: 

a) Dąb szypułkowy – przy drodze wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec, 
niedaleko granicy z gminą Oleszyce, 

b) Lipa drobnolistna – Nowy Lubliniec, nr ewid. gruntów 531/2. 
c) Lipa drobnolistna – Stary Lubliniec, nr ewid. gruntów 358/14. 

 
2.04 Turystyka 
 
           Gmina Cieszanów posiada pewne walory turystyczno – krajoznawcze. Samo miasto 
ma wielokulturowy charakter, wyróżnia się spośród podobnych mu kształtem zabudowy, 
zabytkowymi budowlami, należy do spuścizny Kresów Wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej. 

           Teren gminy tworzy dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej ze 
względu na malownicze okolice, bogactwo lasów, zbiorników i cieków wodnych, które 
stwarzają atrakcyjne warunki do aktywnego wypoczynku. Gmina posiada warunki do 
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rozwoju turystyki sezonowej, jednak w parze z walorami krajobrazowymi nie idzie 
odpowiedni stan bazy turystycznej. Brak jest odpowiedniej ilości miejsc noclegowych, pól 
namiotowych i kempingowych.  

Mając na uwadze zwiększenie atrakcyjności pod względem turystycznym terenu 
gminy, zrealizowano i planuje się do wykonania wiele przedsięwzięć w tym zakresie. Do 
najważniejszych zrealizowanych zadań zaliczyć można :     

1. Przekazanie do użytku w czerwcu 2005 r. kąpieliska w Nowym Siole  o powierzchni 
lustra wody 3,73 ha., 

2.Stworzenie bazy materialnej dla istniejącej współpracy transgranicznej, szczególnie 
intensywnej w wymianie pomiędzy szkołami z Cieszanowa i Żółkwii , w  grudniu 2007 r. 
oddano do użytku Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu 
Wędrowiec w Cieszanowie. 
W wyniku realizacji projektu wybudowano: 
1. boisko do piłki ręcznej oraz dwa korty tenisowe wykonane ze sztucznej trawy o łącznej 
     powierzchni ok. 2300 m2 .  
2. boisko do siatkówki oraz bieżna lekkoatletyczna pokryta poliuretanem o łącznej 
powierzchni ok. 2300 m2,  
3. amfiteatr wraz ze sceną dla 1000 widzów, 
4. zaplecze parkingowe dla blisko 170 pojazdów. 
5. zagospodarowano teren wokół boiska do piłki nożnej poprzez wykonanie trybun dla 500  
    widzów i wielofunkcyjny budynek socjalny wraz z zapleczem dla sportowców, 
    
2.05 Zagospodarowanie przestrzenne 
 
          Obszar Gminy Cieszanów rozciąga się na rozpiętości około 20 km (W-E) długości 
geograficznej i około 18 km (N-S) szerokości geograficznej, zajmując swym 
nieregularnym obrysem powierzchnię ok. 219 km², z czego miasto Cieszanów zajmuje 
powierzchnię około 15 km². 
Struktura podziału wewnętrznego zagospodarowania terenów przedstawia się następująco:  

- powierzchnia ogólna gminy............................ 21.935 ha  –  100% 
- powierzchnia użytków rolnych ....................... 12.098 ha  –   55% 
- powierzchnia lasów .......................................... 8.365 ha   –  38% 
- pozostałe zagospodarowanie w tym 

osadnictwo i powierzchnie wód otwartych ....... 1.472 ha  –   7% 
Wnętrze obszaru wypełniają kompleksy rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w których 
rozlokowane jest osadnictwo wiejskie. Są to grunty kompleksu glebowego wg klasyfikacji 
IUNG 80-70, przydatne do gospodarki wielkotowarowej. 
Kompleksy leśne rozłożone są bliżej granic gminy i przechodzą na zewnątrz w obszar 
gmin sąsiednich otaczających Gminę Cieszanów, wchodzących w system obszarów 
chronionych: 
• na północny-wschód w kierunku Narola do Obszaru Parku Krajobrazowego 

Puszczy Solskiej, 
• na południowy-wschód w kierunku Horyńca do obszaru Południowo-

roztoczańskiego Parku Krajobrazowego, 
• na południowy-zachód w kierunku Sieniawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  
Północny cypel leśny Gminy Cieszanów wchodzi w granice Parku Krajobrazowego 
Puszczy Solskiej, natomiast obszar gminy nie wchodzi w granice Południowo-
roztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Około 75% obszaru Gminy Cieszanów położone 
jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu, stanowiącego „otulinę” obu parków, tj. 
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Roztocza i Puszczy Solskiej, wyłączone z obszaru chronionego są tereny samego miasta 
Cieszanowa oraz Dachnowa, wraz z otoczeniem. 
Ogólną strukturę przestrzenną Gminy Cieszanów charakteryzuje: 
• znaczny stopień zalesienia objęty w dużej mierze ochroną prawną, 
• zwarty obszar miasta Cieszanów o cennych walorach architektoniczno – 

urbanistycznych, 
• rozwinięta gospodarka rybacka z licznie występującymi stawami, 
• przebieg dróg kołowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym – drogi 

wojewódzkie Nr 865 Jarosław Bełżec, Nr 863 Kopki - Cieszanów, Nr 866 Dachnów – 
Budomierz i Nr 864 Nowy Lubliniec – Żuków. 

• Znaczne pozostałości bazy produkcyjnej po byłych Państwowych Gospodarstwach 
Rolnych, w większości użytkowane na cele obsługi rolnictwa. 

Miasto Cieszanów zajmuje centralne położenie geograficzne w obszarze gminy, co bardzo 
korzystnie sytuuje jego rolę jako ośrodka centralnego obsługi pozostałych ogniw sieci 
osadniczej. Szczególnie dogodny jest układ komunikacyjny obszaru gminy, o charakterze 
promienistym, którego centrum jest właśnie Cieszanów. Z węzła centralnego  
w Cieszanowie wychodzą drogi w kierunku wsi: 

- na północ do Żukowa i Kowalówki 
- na północny-zachód do Nowego Lublińca i Starego Lublińca 
- na zachód do Folwarków i Niemstowa 
- na południe do Dachnowa 
- na wschód do Nowego Sioła i Chotylubia. 

W hierarchizacji sieci osadniczej należałoby wskazać na pomocnicze znaczenie usługowe 
wspomagające Dachnowa, położonego na trasie pomiędzy Cieszanowem, a siedzibą 
Powiatu – Lubaczowem.  
 
2.06 Gleby, rolnictwo 
 
             Gmina Cieszanów jest gminą typowo rolniczą. Większość gleb w gminie stanowią 
gleby średnie i dobre, brak jest natomiast gleb bardzo dobrych (tabela Nr 1). Gleby słabe        
i bardzo słabe nie przekraczają 20 % ogólnej powierzchni gruntów. Największa liczba 
zatrudnionych w indywidualnych gospodarstwach rolnych przypada na gospodarstwa             
o powierzchni 2-5 ha, 5-7 ha i 7-10 ha (tabela Nr 2). 
 
Tabela Nr 1. 
Procentowy udział poszczególnych klas gleb: 
        Klasa bonitacyjna        Procentowy udział     Charakterystyka gleb 
I  i  II 0 Bardzo dobre 
III 19 Dobre 
IV 62 Średnie 
V 17 Słabe 
VI 1 Bardzo słabe 
VI z 1 Bardzo słabe 
             Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
 
Tabela Nr 2. 
Zatrudnieni w indywidualnych gospodarstwach rolnych: 

                 W gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych ( ha ) 
 

 Gmina / Miasto Ogółem 
 1-2 2-5 5-7 7-10 10-15 15-20 20-30 30-50 pow.50 

Cieszanów ( m. ) 379 54 179 90 28 12 7 6 2 - 
Cieszanów ( gm. )    1981 141 487   598   501   176      19     25 15 14 
Powiat  14000  1254  5236 3609 2680   836   129     92 59 52 

              Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów 
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Struktura zagospodarowania ziemi: 
∗ tereny zurbanizowane   2 % 
∗ użytki rolne  91 % 
∗ grunty orne  60 % 
∗ łąki i pastwiska 37 % 
∗ zbiorniki wodne   2 % 
∗ nieużytki  1 % 
 
Powierzchnia użytkowa ogółem  11.762 ha 
Powierzchnia zasiewów w ha: 
∗ zboża   4353 ha 
∗ ziemniaki     591 ha 
∗ przemysłowe     649 ha 
∗ pastewne      60 ha 
∗ strączkowe       15 ha 
∗ warzywa       65 ha 
∗ pozostałe       36 ha 
 
Hodowla zwierząt: 
zwierzęta ogółem  6.600 szt. 
⇒  w tym trzoda chlewna 49 % 
⇒  bydło 42 % 
⇒  owce   5 % 
⇒  konie   2 % 
⇒  drób   2 % 
Wyposażenie rolnictwa w środki produkcji : 
• ciągniki   792 szt. (718 gospodarstw) 
• samochody ciężarowe      49 szt. (31 gospodarstw) 
• kombajny zbożowe i inne    102 szt. (99 gospodarstw). 
 
Największa liczba użytków rolnych w gminie jest    gospodarstwach  o  powierzchni  0-5 
ha, 
 5-10 ha i powyżej 15 ha. Najwyżej plasują się gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha. 
Inaczej wygląda struktura pod względem liczby gospodarstw. Największy ich odsetek 
znajduje się     w przedziale obszarowym 5 -10 ha, najniższy 10 -15 ha. Sytuacja w gminie 
wygląda pod tym względem dużo lepiej, niż w całym województwie, gdzie największa 
procentowo liczba gospodarstw jest w przedziale 0-5 ha, najniższa zaś w przedziale 
powyżej 15 ha. 
 
Tabela. Nr 3.    
Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w gminie na tle województwa 

                                 Gmina       Województwo 
    Powierzchnia UR   Liczba gospodarstw   Liczba gospodarstw 

Grupy 
obszarowe ha 
UR 

       ha         %    liczba        %     liczba         % 
Poniżej 2 1032,3 11,6 194 13,7 
2-5 1582,3 17,7 292 20,6 

170134 82,3 

5-10 2949,6 33,1 550 38,7   32197 15,6 
10-15   795,0   8,9 157 11,1    3065   1,5 
Powyżej 15 2560,6 28,7 226 15,9    1262   0,6 
Razem 8919,8    100,0     1419    100,0   206658     100,0 

            Źródło: Urząd Miasta i Gminy i Urząd Statystyczny Rzeszów. 
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Tabela Nr 4. 
Średnia powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych według rodzajów użytków (w ha)                       
  Gmina / Miasto Grunty 

ogółem 
UR Grunty 

orne 
Sady Łąki Pastwiska Lasy        

i grunty 
leśne 

Pozostałe 

Cieszanów ( m. ) 6,9 6,70 5,20 0,00 1,4 0,00 0,10 0,2 
Cieszanów (gm. ) 7,5 7,10 5,30 0,00 1,6 0,20 0,30 0,2 
Powiat 6,5 5,85 4,37 0,02 1,2 0,26 0,39 0,29 
             Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów . 
 
Sytuacja w warzywnictwie na terenie gminy Cieszanów:   

- powierzchnia około 500 m² - 4 producentów; 
b). Produkcja warzyw gruntowych: 
- powierzchnia około 10 ha - 10 producentów; 
c). Truskawki: 
- powierzchnia około 40 ha – 30 producentów;  
d). Maliny: 
- powierzchnia około 10 ha – 30 producentów; 
e). Porzeczka czarna: 
- powierzchnia około 10 ha – 20 producentów; 
 
W wyszczególnieniu brano pod uwagę producentów uprawiających powyżej  

20 arów warzyw lub krzewów.  
Największą powierzchnię upraw (ha) w Gminie Cieszanów zajmuje cztery 

podstawowe zboża, natomiast najmniejszą kukurydza.                 
Podobnie sytuacja przedstawia się w powiecie. Najwyższy udział procentowy ( w stosunku 
do powiatu ) mają uprawy przemysłowe, zboża i ziemniaki, zaś najniższy kukurydza. 
Pozostała część przypada na rośliny pastewne i inne uprawy ( tabela. Nr 5  ). 
 
Tabela Nr 5. 
Powierzchnia zasiewów podstawowych upraw w gospodarstwach indywidualnych (w h ): 
Gmina/ 
Miasto 

Ogółem 
powierzc
hnia 
zasiewów 

Zboża Kukurydza Ziemniaki Przemysłowe Pastewne Pozostałe 

Cieszanów ( m.)        1096     897               2        79          83       17      18 

Cieszanów ( gm. )        4684   3289             22      509        448     232    180 
Powiat      31097 24690         249    3663      2365   1661  1199 

             Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów. 
 
 Największą ilość zwierząt gospodarskich w gminie stanowi drób, trzoda chlewna i bydło. 
Znacznie mniejsze pogłowie przypada na owce, konie i kozy. Na terenie miasta 
Cieszanowa hoduje się dużo królików. Podobna sytuacja występuje w powiecie. Wyjątek 
stanowią konie, których liczba na terenie innych gmin utrzymuje się na wysokim 
poziomie. 
    Tabela Nr 6. 
Pogłowie zwierząt gospodarskich: 

                                                                Liczba sztuk Gmina/ Miasto 
    
Bydło 

Trzoda       
chlewna 

    Owce     Konie      Kozy    Króliki     Drób 

Cieszanów ( m. )      255     445      114       85       12      531     3870 

Cieszanów (gm. )    2501   2897      271     399       24      587   17437 
Powiat  16799 19603    1755   4228     180    3182 142297 
            Źródło:  Urząd Statystyczny Rzeszów. 
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Gmina Cieszanów jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią ponad 50% gruntów. 
Większość użytków rolnych przypada na grunty orne, reszta to łąki  i pastwiska. 
Stosunkowo mało terenów stanowią sady. Dość duży obszar zajmują lasy   ( tabela Nr 7 ). 
 
Tabela Nr 7.  
Użytkowanie gruntów rolnych przez gospodarstwa indywidualne w gminie w ha :                                        

Ogólna 
pow. 
gospod. 

Razem 
UR 

Grunty 
orne 

Sady Łąki Pastwiska Lasy i 
gr. 
leśne 

Poz. 
grunty 
 

Wody Tereny 
zabud. i 
niezab. 

Tereny 
komun. 

21935 11864 7813 43 2281 1727 8391 286 514 437 443 

100% 54,1 35,6 0,2 10,4 7,9 38,3 1,3 2,3 2,0 2,0 
         Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
 
 
 
 
 
Struktura użytków rolnych jest porównywalna ze średnią w województwie (  52,7% ). 
Natomiast lasy na terenie gminy zajmują procentowo większy obszar, niż średnia 
województwa podkarpackiego ( ok.35% ). 
 
 
2.07 Wody powierzchniowe, gruntowe i podziemne  
 
              Wody powierzchniowe obszaru Gminy Cieszanów należą do dorzecza rzeki San  
i jej prawych dopływów, rzek: Tanew i Lubaczówka. System hydrograficzny Gminy 
Cieszanów jest bardzo bogaty i przestrzennie zróżnicowany. Obok obszarów o dużym 
zagęszczeniu cieków wodnych i towarzyszących im kompleksów stawów występują tereny 
pozbawione sieci rzecznej. Wody w rzekach przepływających przez Gminę Cieszanów, dla 
znaczącej części wskaźników zanieczyszczeń odpowiadają kryteriom pierwszej i drugiej 
klasy śródlądowych wód powierzchniowych (tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, 
substancje rozpuszczone, sód, potas, azot amonowy i ogólny, żelazo, metale ciężkie, fenole 
oraz substancje anionowe powierzchniowoczynne). Jest to zasługą funkcjonujących  
w gminie oczyszczalni ścieków oraz barkiem na terenie Gminy Cieszanów dużych 
zakładów przemysłowych, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-
wodne.  
Wody stojące na terenie Gminy Cieszanów tworzą: zbiornik retencyjny na rzece Wirowej, 
posiadający powierzchnie lustra wody ok. 35 ha (zrealizowany w latach 70 –tych z myślą      
o funkcji retencyjno – rekreacyjnej, obecnie w użytkowaniu Polskiego Związku 
Wędkarskiego) oraz 5 kompleksów stawów rybnych. 
Stawy hodowlane pełnią w Gminie Cieszanów znaczącą rolę gospodarczą (produkcja 
karpia). Największy areał stawów na terenie gminy posiada Gospodarstwo Rybackie 
„Ruda Różaniecka” S.C. z siedzibą w Rudzie Różanieckiej (Gmina Narol) - około 175 ha. 
 
 
            Wody gruntowe na terenie Gminy Cieszanów występują w dwóch poziomach 
czwartorzędowych na podłożu mało przepuszczalnym iłów krakowieckich: 
 

• pierwszy poziom występuje w stropowej partii gruntów spoistych (glin zwięzłych)       
w południowo-zachodniej części gminy na głębokości 4 – 8 m, 
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• drugi poziom związany jest z osadami piaszczysto – pylastymi o podłożu 
żwirowym. Jest to zasadniczy wodonośny ciągły poziom wód gruntowych  
o swobodnym zwierciadle wody w utworach piaszczystych, które występują we 
wschodniej części gminy na głębokości 0,6 – 9,5 m. 

Po przekątnej obszaru Gminy Cieszanów, z północnego-zachodu w kierunku południowo-
wschodnim, przebiega czwartorzędowa dolina kopalna, zaliczona do sieci Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce – oznaczona numerem porządkowym 
428. GZWP Nr 428 określany jest potocznie jako tzw. „Dolina Kopalna Biłgoraj – 
Lubaczów”. Łączna długość doliny wynosi ok.. 85 km, przy średniej szerokości ok. 2,5 km 
(maksymalna szerokość ok. 6,5 km występuje w środkowej partii doliny). W Gminie 
Cieszanów dolina przechodzi wschodnią częścią Dachnowa i Niemstowa oraz po 
zachodniej stronie Cieszanowa i Starego Lublińca. Orientacyjne parametry 
powierzchniowe GZWP NR 428 dla Gminy Cieszanów wynoszą: 

- wymiary ................................................ 12,75 km x 4,25 km 
- powierzchnia GZWP ................................................. 22 km² 
- powierzchnia GZWP ze strefą ochronną ................... 30 km². 

 
2.08 Powietrze 
 

Na wskutek systematycznej redukcji emitorów zanieczyszczeń powietrza (zmiana 
systemu zasilania lokalnych kotłowni z węgla na paliwo gazowe) oraz braku w gminie 
przemysłu uciążliwego, największą uciążliwością jest zatruwanie powietrza i hała 
spowodowany przez komunikację kołową. Dotyczy to szczególnie miejscowości 
Dachnów, Cieszanów i Kowalówka, które leżą przy drodze krajowej Nr 869 Jarosław – 
Bełżec, łączącej dwa przejścia drogowe z Ukrainą (Korczowa, Hrebenne). Dla Cieszanowa 
uciążliwość tą można znacznie złagodzić poprzez wybudowanie obwodnicy omijającej 
centrum miasta,        o wybudowanie której władze gminy występują od lat. 
 
 
2.09 Gospodarka odpadami 
 
            Aktualnie na terenie Gminy Cieszanów nie funkcjonuje żadne składowisko 
odpadów komunalnych. Przestarzałe składowiska istniejące w przeszłości w Cieszanowie, 
Dachnowie    i Nowym Lublińcu, nie nadawały się do adaptacji na  składowiska odpadów 
komunalnych. Składowiska te nie spełniały podstawowych wymogów ochrony środowiska 
i z tego to powodu Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie    
w miesiącu czerwcu 2004 roku nakazał decyzjami natychmiastowe wstrzymanie 
użytkowania składowisk. Również w tym miesiącu Starosta Lubaczowski wydał decyzje 
zobowiązujące Gminę Cieszanów do wstrzymania działalności, zamknięcia i rekultywacji 
tych składowisk określając w nich jednocześnie ramy czasowe i harmonogram prac 
związanych z zamknięciem poszczególnych składowisk. Ze względu na usytuowanie 
składowiska odpadów w Dachnowie na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych Nr 428 
oraz w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w Mokrzycy, składowisko to musi być 
zamknięte i zrekultywowane do dnia 31 grudnia 2004 r. Natomiast składowiska  
w Cieszanowie  i Nowym Lublińcu, zgodnie z decyzjami Starosty Lubaczowskiego, winny 
być zamknięte  i zrekultywowane do dnia 31 grudnia 2005 r. 
Mając powyższe na uwadze, podjęto decyzję o zamknięciu przedmiotowych składowisk  
i dokonano  ich zamknięcia w terminach: 
- składowisko odpadów w Cieszanowie -  31.12.2005 r, 
- składowisko odpadów w Dachnowie  - 31.12.2004 r., 
- składowisko odpadów w Nowym Lublińcu – grudzień 2007 r. 
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Zamknięcie składowisk śmieci oraz nie do końca  rozwiązany problem przekazywania 
przez wszystkich mieszkańców odpadów z gospodarstw domowych, przyczyniło się do 
przeprowadzenia referendum gminnego  w sprawie przyjęcia przez Gminę Cieszanów od 
właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów 
komunalnych. W referendum przeprowadzonym w dniu 20.05.2007 r. wzięło udział 2176 
osób. Uprawnionych do głosowania było 6031 osób, w referendum wzięło więc udział  nie 
mniej niż 30 % uprawnionych do głosowania; frekwencja wyniosła 36,08 % 
W referendum na zaproponowane przez władze gminy rozwiązanie „Tak” odpowiedziało 
35,05 % mieszkańców biorących udział, a tylko 1,03 % odpowiedziało „NIE”, przez co 
referendum stało się skuteczne. 
W związku z pozytywnym wynikiem referendum gminnego, Rada Miejska w Cieszanowie 
podjęła Uchwałę Nr 44/IX/2007 z dnia 25.05.2007r. w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie obowiązków w zakresie zbierania                 
i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez gminę Cieszanów na podstawie 
akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 20 maja 2007r. 
referendum gminnym.  Opłaty określone w powyższej uchwale obowiązywały do dnia  
31 marca 2008r. Od dnia 1 kwietnia 2008r. zaczęły obowiązywać  nowe stawki  ustalone 
Uchwałą Nr 11/XIX/08 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie 
ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie obowiązków 
w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, przyjętych przez gminę 
Cieszanów na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 
20 maja 2007r. referendum gminnym.  
Organizacją selektywnej zbiórki odpadów zajmuje się Zakład Usług Komunalnych 
mieszczący się w Cieszanowie, przy ulicy 6 Grudnia 1. Zakład ten rozprowadza worki na 
odpady oraz opracowuje roczny harmonogram odbioru odpadów. 
 
2.10 Gospodarka wodno-ściekowa 
 
           Na terenie Gminy Cieszanów zamieszkuje w chwili obecnej 7848 mieszkańców,           
z których 99,62% korzysta z zbiorowego zaopatrzenia w wodę – sieci wodociągowej, 
natomiast  89,9% mieszkańców korzysta a sieci kanalizacyjnej.  
W obrębie gminy Cieszanów długość sieci wodociągowej wynosi 116 km, natomiast 
długość sieci kanalizacyjnej 106 km. 
 
 
 
 
Wodociągi 
 
            Wyposażenie gminy w urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków ma istotne znaczenie dla poprawy warunków życia ludności oraz 
warunki lokowania inwestycji gospodarczych. 
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Cieszanów jest dobrze rozwinięty, 
wszystkie miejscowości są zaopatrywane w wodę bieżącą z wodociągu. Główne trasy sieci 
wodociągowej usytuowane są wzdłuż dróg komunikacyjnych w ścisłym powiązaniu  
z siecią osadniczą. Gmina jest zaopatrywana w wodę z ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowanego  
w Polance Horynieckiej (Gmina Horyniec Zdrój). Miasto i Gmina Cieszanów jest 
właścicielem tego ujęcia wody. Woda z tego ujęcia posiada bardzo dobre właściwości 
fizyko – chemiczne, nie wymaga uzdatniania. Ujęcie składa się z trzech studni 
głębinowych  
o łącznych, zatwierdzonych wydajnościach eksploatacyjnych: Qmax godz.= 80 m

3/godz. oraz  
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Q max dob.= 1000 m³/dobę. Na ujęciu znajdują się trzy zbiorniki wyrównawcze o pojemności 
150 m³ każdy.  
W 2003r. na terenie ujęcia wody w Polance Horynieckiej wykonano czwartą studnię 
oznaczoną S-1 bis.  
Z ujęcia wody w Polance Horynieckiej pobierane są następujące ilości wody: 

-  358 260 m3, co daje ilość średnio-dobową 978,85 m3/d. 
Z ujęcia wody w Polance Horynieckiej dostarczana jest woda do wszystkich miejscowości 
położonych na terenie gminy Cieszanów, za wyjątkiem Dachnowa,   
Wieś Dachnów jest zaopatrywana w wodę z wodociągu grupowego, zasilanego z ujęcia 
wody w Mokrzycy (Gmina Lubaczów). 
Długość sieci wodociągowej wynosi ponad 116 km, natomiast jej gęstość jest wyższa od 
gęstości sieci wodociągowej w powiecie lubaczowskim a niższa, niż w województwie. 

Z ilości  7859 mieszkańców miasta i gminy 7829 osób objętych jest dostępem do 
sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę, co stanowi 99,62%. 

 
 

Tabela Nr. 8    Sieć wodociągowa w gminie Cieszanów 

Miejscowość Liczba przyłączy Długość (mb) 

Cieszanów 299 23259 
Dąbrówka 16 3803 
Nowe Sioło 109 8913 
Gorajec Osiedle 5 314 
Chotylub 65 16125 
Chotylub Osiedle 8 100 
Kowalówka, Żuków 98 9750 
Doliny 18 3357 
Stary Lubliniec 67 5936 
Stary Lubliniec Osiedle 21 3462 
Nowy Lubliniec 66 6000 
Nowy Lubliniec Osiedle 15 3220 
Dachnów 297 15639 
Niemstów 95 6595 
Niemstów Osiedle 12 2500 
Folwarki 30 5157 
               Razem 1221 116224 
 

Tabela Nr. 9     Gęstość sieci wodociągowej (km/100km²) 

Gmina 52,36 
Powiat 37,08 
Województwo 93,75 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
 

 
     Na bieżąco modernizowane są sieci wodociągowe o dużej awaryjności, wykonane z rur 
azbestowo – cementowych, żeliwnych i stalowych ocynkowanych, które liczą nawet 30 lat.  
W związku z rozwojem sieci osadniczej oraz tworzeniem warunków do lokowania 
przedsiębiorstw na terenie gminy konieczne jest dalsze rozbudowywanie wodociągowej 
sieci rozdzielczej. W roku 2007 wykonano następujące odcinki sieci wodociągowej: 

- w Cieszanowie  na ul. Sienkiewicza – odcinek ok. 610 mb, 
- w m. Folwarki – odcinek ok. 417 mb. 
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Sieci kanalizacyjne 
 
            Działalność związaną z gospodarką ściekową w mieście prowadzi Zakład 
Komunalny CIESZKOM sp. z o.o. w Cieszanowie. Gmina wyposażona jest w sieć 
kanalizacyjną w ok. 60% (w stosunku do liczby podłączonych RLM). Nie skanalizowane 
pozostają przede wszystkim większe miejscowości Żuków i Kowalówka, uzupełnienia 
sieci wymaga infrastruktura w Nowym Siole Osiedle oraz tereny przy ul. Sienkiewicza, 
Mickiewicza  
i Sobieskiego w Cieszanowie. Produkowane ścieki gromadzone są w bezodpływowych 
zbiornikach i wywożone indywidualnie, niestety najczęściej z naruszeniem przepisów 
ochrony środowiska. Bardzo niepokojące jest zjawisko zrzucania ścieków bezpośrednio do 
cieków wodnych (rzeki, potoki, rowy), które powoduje znaczne zwiększenie zagrożenia 
epidemiologicznego dla mieszkańców gminy. 
Gmina Cieszanów prowadzi ożywione prace w zakresie gospodarki nieczystościami 
płynnymi. W chwili obecnej na terenie gminy znajduje się osiem oczyszczalni, różnego 
rodzaju ( dwie biologiczne, cztery mechaniczno-biologiczne, mechaniczna i biologiczno-
trzcinowa). Długość sieci kanalizacyjnych wynosi ponad 49,6 km. Budowa brakujących 
45,5 km kanalizacji sanitarnej pozwoli na objęcie siecią powierzchni niemal całej gminy. 
Gęstość sieci kanalizacyjnej jest wyższa, niż w powiecie lubaczowskim, natomiast niższa, 
niż w skali całego województwa podkarpackiego. 
 

Tabela Nr 10      System oczyszczania ścieków i sieci kanalizacyjne w Gminie Cieszanów 

Miejscowość Ludność 
Liczba 

obsługiwanych 
mieszkańców 

Długość sieci 
zbiorczej (mb) 

% udział 
mieszkańców 
korzystających 
z kanalizacji 

Cieszanów 2072 1732    24324 83,59 
Dachnów 1440    1439  17152 99,93 
Niemstów 677    674  7251 99,56 
Doliny 59 0   0 0 
Chotylub 456    447   6224 98,03 
Nowe Sioło 732 728 13556 99,45 
Nowe Sioło Osiedle 507    502  2985 99,01 
Folwarki 184 175 3809 95,11 
Żuków 281 280 5725 99,64 
Kowalówka 150 0 0 0 
Stary Lubliniec 312 312 7215 100 
Stary Lubliniec 
Osiedle 

317   317   4020 100 

Nowy Lubliniec 321 291 13263 90,65 
Nowy Lubliniec 
Osiedle 171 168     650 98,25 

Dąbrówka 84 0 0    0 
Gorajec 96 0 0 0 

        Razem 7859 7065 106174 89,90 

 

Tabela 11      Charakterystyka funkcjonujących oczyszczalni w Gminie Cieszanów 

Lokalizacja  pozwolenie wodnoprawne 
charakterystyka 
oczyszczalni uwagi: 

Cieszanów 

Starosty Lubaczowskiego 
znak: RO-6210/29/99 z 
dnia 7.12.1999 r. ze 
zmianą w decyzji RG-
6223/12/2004 z dnia 
27.04.2004 r. 

hydrobotaniczna typ 
„Lemna”, 
Qśd=800m

3, 
posiada punkt zlewny 
ścieków dowożonych, 

W 2007 r. oczyszczalnia została 
rozbudowana i zmodernizowano 
urządzenia technologiczne, 
zasilanie, doprowadzono wodę oraz 
przełożono rów spustowy, wydajność  
docelowo Qśd=800m

3 i odbiór 
ścieków z likwidowanych 
oczyszczalni lokalnych, 
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            Kompleksowe uregulowanie problemów gospodarki ściekowej w gminie 
wymagało zmiany systemu oczyszczania ścieków na system z centralnie usytuowaną 
oczyszczalnią zapewniająca należytą przepustowość, jakość oczyszczania oraz niskie 
koszty eksploatacji.  
W związku z powyższym w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta, w Planie Rozwoju 
Lokalnego oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przewidziano konieczność 
pilnej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w Cieszanowie oraz budowy rurociągów 
przesyłowych ścieków zbieranych w miejscowościach gminy. Projekt współfinansowany 
w ramach ZPORR pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Cieszanów i Załuże” jest w końcowej fazie realizacji. 
Wobec niewielkich skupisk siedliskowych przewidziano konieczność budowy i montażu 
niewielkich przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. 

  
 
2.11 Infrastruktura komunikacyjna, telekomunikacja, elektroenergetyka, 
gazownictwo, ciepłownictwo 
 
           Gmina Cieszanów zlokalizowana jest przy trasie Jarosław -  Bełżec drodze 
wojewódzkiej nr 865, oraz Kopki – Cieszanów  droga wojewódzka nr 863.  Całkowita 
długość dróg wojewódzkich w gminie wynosi ok. 32, 7 km. Na terenie gminy znajduje się 
również dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych. Drogi powiatowe stanowią 
około 39,5 km zaś drogi gminne 36,7km. Drogi gminne dzielą się na wiejskie i lokalne 
miejskie. Drogi wiejskie to 29,5km natomiast lokalne miejskie 7,2km.   Koniecznością 
staje się wykonanie w najbliższym czasie obwodnicy dla miasta Cieszanowa, która 
powodowałaby odciążenie ruchem kołowym pomiędzy dwoma przejściami drogowymi  
z Ukrainą – Hrebennym oddalonym od Cieszanowa o 45km oraz Korczowa  40 km.  
W trakcie jest budowa nowego przejścia drogowego Budomierz – oddalony o 24km.  
Dostępność komunikacyjna dla inwestorów zwiększa w dużej mierze sieć kolejowa oraz 
zdobywające coraz większa przepustowość lotnisko międzynarodowe Rzeszów- Jasionka. 
Do  najbliższej stacji kolejowej z Gminy Cieszanów jest ok. 10km tj. Lubaczów oraz 
Oleszyce. Do lotniska Rzeszów – Jasionka 105km.  
Dla ulepszenia komunikacji Gmina Cieszanów jest w trakcie budowy obwodnicy miasta 
Cieszanowa, która to wejdzie w skład drogi wojewódzkiej Jarosław – Bełżec  
 
 
 
 
Tabela Nr 12. 
Drogi wojewódzkie: 

   Lp. Nr drogi                                Przebieg    Długość odcinka      
             ( m )     

1 865 Jarosław – Bełżec 16778 
2 863 Kopki – Cieszanów   9708 
3 866 Dachnów – Budomierz   1940 
4 864 Nowy Lubliniec -  Żuków   4300 
Razem -                                    - 32726 
             Źródło: Urząd Miasta i Gminy. 
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Tabela nr 13. 
Drogi powiatowe: 

    Lp. Nr drogi                                   Przebieg    Długość odcinka  
            ( m ) 

1 33319 Moszczanica – Cieszanów   8700 
2 33354 Cieszanów – Brusno 12000 
3 33337 Żuków – Huta Różaniecka – granica 

województwa 
  3300 

4 33353 Cieszanów – Nowe Sioło   4100 
5 33335 Nowy Lubliniec – przez wieś   1500 
6 33351 Płazów – Brusno – Podemszczyzna     500 
7 33352 Kowalówka – Gorajec – Nowe Sioło   2600 
8 - Cieszanów – ul. Leśna   1200 
9 - Cieszanów – ul. Czereśnie   1150 

   10 - Cieszanów – ul. Skorupki   1200 
   11 - Cieszanów – ul. Armii Krajowej   1100 
   12 - Cieszanów – ul. Witosa      110 
   13 - Cieszanów – ul. Dworcowa     110 
   14 - Cieszanów – ul. Dąbala     200 
   15 - Cieszanów – ul. Podwale     700 
   16 - Cieszanów – ul. Mickiewicza   1100 
Razem -                                      - 39570 
            Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
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Tabela Nr 14. 
Drogi gminne: 

    Lp.      Nr 
   drogi 

                           Przebieg    Długość odcinka 
[rodzaj nawierzchni] 
           ( m ) 

1 3305001 Chotylub  utwardzona     2116 
2 3305002 Chotylub utwardzona       575 
3 3305003 Chotylub utwardzona       550 
4 3305004 Dachnów  utwardzona     2485 
5 3305005 Dachnów utwardzona     1000 
6 3305006 Dachnów utwardzona       195 
7 3305007 Dachnów utwardzona       885 
8 3305008 Dachnów utwardzona       825 
9 3305009 Dachnów utwardzona     1130 
10 3305010 Dąbrówka utwardzona     3254 
11 3305011 Doliny utwardzona     2600 
12 3305012 Folwarki utwardzona     1900 
13 3305013 Gorajec utwardzona     2378 
14 3305014 Stary Lubliniec utwardzona       799 
15 3305015 Stary Lubliniec utwardzona         55 
16 3305020 Stary Lubliniec utwardzona     4600 
17 3305016 Niemstów utwardzona     1183 
18 3305017 Niemstów utwardzona     1130 
19 3305018 Nowe Sioło utwardzona     1414 
20 3305019 Nowe Sioło utwardzona       450 
21 - Cieszanów – ul. Gajerskiego utwardzona      120 
22 - Cieszanów – ul. 6 Grudnia utwardzona      100 
23 - Cieszanów – ul. Kopernika utwardzona      195 
24 - Cieszanów – ul. Kościuszki utwardzona    1000 
25 - Cieszanów – ul. Lityńskiego utwardzona        70 
26 - Cieszanów – ul. Niemstowska utwardzona      500 
27 - Cieszanów – ul. Nowa utwardzona      140 
28 - Cieszanów – ul. Rynek utwardzona      400 
29 - Cieszanów – ul. Sienkiewicza utwardzona    1950 
30 - Cieszanów – ul. Sobieskiego utwardzona      350 
31 - Cieszanów – ul. Warszawska utwardzona      500 
32 - Cieszanów – ul. Bohaterów Września gruntowa         500 
33 - Cieszanów – ul. Cerkiewna gruntowa         130 
34 - Cieszanów – ul. Łucji Charewicz gruntowa         110 
35 - Cieszanów – ul. Ks. Kłosa gruntowa         220 
36 - Cieszanów – ul. Krasińskiego gruntowa         100 
37 - Cieszanów – ul. Obrońców Westerplatte gruntowa         300 
38 - Cieszanów – ul. Ogrodowa gruntowa           80 
39 - Cieszanów – ul. Rzeczna gruntowa         140 
40 - Cieszanów – ul. Sikorskiego gruntowa         145 
41 - Cieszanów – ul. Wolności gruntowa         170 
Razem -                                  -                        36774 
             Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy.  

    
          Obecnie cały teren Gminy Cieszanów  posiada możliwość połączeń telefonicznych      
w ruchu automatycznym. Przez teren gminy przebiega światłowodowa magistrala 
telekomunikacyjna Lublin – Cieszanów – Lubaczów - Cieszanów. Gmina posiada ponadto 
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łączność telefonii komórkowej ERA GSM, Plus GSM, ORANGE, PLAY  pokrywającą 
cały obszar gminy. 
Na terenie gminy zlokalizowane są trzy stacje bazowe telefonii komórkowej: 

1. ORANGE – Cieszanów, 
2. ERA GSM – Cieszanów, 
3. PLUS GSM – Kowalówka.  
 

Na terenach wiejskich do świadczenia powszechnej usługi telekomunikacyjnej drogą 
radiową w oparciu o infrastrukturę sieci GSM wykorzystywana jest też sieć 
bezprzewodowych indywidualnych terminali DGT 7400PWT. 
Mieszkańcy gminy Cieszanów mają zapewniony dostęp do Internetu głównie przy 
wykorzystaniu łączy Telekomunikacji Polskiej S.A.  Na 90% powierzchni gminy sieci 
telekomunikacyjne umożliwiają podłączenie szerokopasmowego Internetu. Na pozostałych 
obszarach istnieje możliwość dostępu do Internetu za pośrednictwem operatorów GSM. 
Internet jest dostępny także dzięki innym podmiotom gospodarczym funkcjonującym na 
terenie gminy i powiatu, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na usługach 
telekomunikacyjnych.  
W chwili obecnej mieszkańcy gminy mogą skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu 
we wszystkich placówkach oświatowo – kulturalnych (szkoły podstawowe i gimnazja, 
biblioteki, domy kultury), a także z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach projektu 
realizowanego wspólnie z Powiatem Lubaczowskim „Internet w technologii WiMax dla 
mieszkańców powiatu lubaczowskiego” realizowanego w ramach działania 1.5 ZPORR.  
W ramach tego Projektu zamontowano sieć anten do przesyłu sygnału w technologii  
WiMax umożliwiającą w chwili obecnej na połowie obszaru Gminy Cieszanów bezpłatny 
dostęp do Internetu dla wszystkich zainteresowanych.  
 
           Podstawę zasilania układu elektroenergetycznego gminy stanowi GPZ Lubaczów 
(stacja transformatorowa 110/15 kV, zasilanie z linii WN 110 kV Tomaszów Lubelski – 
Cieszanów. Z GPZ Lubaczów, na obszar Gminy Cieszanów, wprowadzane są dwie linie 
SN 15 kV. Linie te zasilają układ stacji transformatorowych typu STS 15/04 kV. Sieć ta 
jest  w dobrym stanie technicznym. 
W energię elektryczną zaopatrzonych jest 100 % mieszkańców i innych podmiotów na 
terenie Gminy Cieszanów. 
 Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych kształtuje się na poziomie  
535 kWh/ rok, a w przeliczeniu na odbiorcę 1709 kWh/rok.  

 
           Podstawowy węzeł energetyczny gazowy gminy stanowi stacja redukcyjno – 
pomiarowa I stopnia 2-SRP-1500/6,4 SOŚNINA (zlokalizowana w przysiółku Nowego 
Sioła – Sośnina, gm. Cieszanów) zasilana z gazociągu wysokoprężnego Cieszanów – 
Komarów, przebiegającego południowo – wschodnią częścią gminy. Ze stacji redukcyjno 
– pomiarowej wyprowadzone są dwa gazociągi średnioprężne do układu ogólnogminnego.  
W obecnej  chwili teren gminy zgazyfikowany jest w ok. 82 %. 
Procentowo zgazyfikowanie poszczególnych miejscowości przedstawia się  następująco: 
        - Cieszanów  (2072 mieszkańców) –  92 %,  
        - Dachnów (1440 mieszkańców) – 94 %,   
        - Nowe Sioło (732 mieszkańców) – 93 %,   
        - Nowe  Sioło  Osiedle (507 mieszkańców) – 100 %,    
        - Niemstów (595 mieszkańców) – wieś – 92 %,  
        - Niemstów Osiedle (82 mieszkańców) – 0,0 %, 
        - Folwarki (184 mieszkańców) – 18 %,  
        - Nowy Lubliniec (321 mieszkańców) – 93 %,  
        - Nowy Lubliniec Osiedle (171 mieszkańców) – 100 %,  
        - Stary  Lubliniec (312 mieszkańców) – 91  %,  
        - Stary Lubliniec Osiedle (317 mieszkańców) – 100 %,  
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        - Żuków  (281 mieszkańców) – 93 %,  
        - Kowalówka (150 mieszkańców) –  91 %,  
        - Doliny (59 mieszkańców) – 0,0%,  
        - Gorajec (96 mieszkańców) – 0,0 %,  
        - Dąbrówka (84 mieszkańców) -  0,0 %. 
        - Chotylub (456 mieszkańców) -  0,0 %. 
 
       
 Długość sieci gazowej na terenie gminy wynosi ok. 78,9 km, z której podłączonych jest  
1202 budynków mieszkalnych. Zużycie gazu na jednego mieszkańca w gospodarstwach 
domowych kształtuje się na poziomie 85 m3/ rok, natomiast w przeliczeniu na odbiorcę 
gazu 777,8 m3/rok. Gaz zużywany jest w 25% do ogrzewania pomieszczeń, natomiast 
pozostała część zużywana jest do produkcji ciepłej wody i przygotowania posiłków. 
 

Z uwagi na rolniczy charakter gminy, na jej obszarze nie występują duże, 
scentralizowane źródła ciepła. Zaopatrzenie mieszkańców gminy w ciepło oparte jest na 
indywidualnych i spółdzielczych źródłach ciepła oraz kotłowniach zakładowych.                   
W przeważającej części źródła ciepła opalane są węglem i gazem. 

 
 
2.12 Zasoby mieszkaniowe 
 

Powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na osobę w gminie jest niższa niż       
w powiecie. Liczba osób przypadających na mieszkanie w gminie jest wyższa, natomiast 
liczba osób na izbę jest porównywalna z liczbą osób w powiecie ( tab. Nr 17 ). 

 
Tabela Nr 15. 
 
Zasoby mieszkaniowe: 
 Gmina / Miasto Liczba 

mieszkań 
Liczba 
izb 

Przeciętna 
powierzchnia 
użytkowa 
mieszkań 

Powierzchnia 
użytkowa 
mieszkania na 
osobę 

Liczba osób 
na 
mieszkanie 

Liczba 
osób na 
izbę 

Cieszanów ( m. )       539   2106         43271 20,9 3,8 0,9 

Cieszanów (gm. )     1381   5320        116924 20,2 4,2 1,0 

Powiat   15694 62017     1286112 22,6 3,6 0,9 

             Źródło: Urząd Statystyczny Rzeszów. 
 

Strukturę zabudowy Gminy Cieszanów charakteryzują następujące dane: 
30% - zabudowa wielorodzinna, 
70% - zabudowa jednorodzinna i zagrodowa rolników indywidualnych, 
35% - budynki drewniane, 
65% - budynki murowane, 
99% - mieszkania wyposażone w wodociąg, 
65% - mieszkania wyposażone w kanalizację 
50%- mieszkania wyposażone w gaz. 
Najlepiej rozwinięta jest główna jednostka osadnicza gminy – miasto Cieszanów, gdzie 
występują najwyższe parametry wyposażenia technicznego. Stan zabudowy murowanej 
Cieszanowa, głównie powojennej, uznać należy za dobry i bardzo dobry. Jednak strefa 
rynkowa wymaga pilnej rewaloryzacji architektonicznej i rewitalizacji użytkowej. 
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Struktura własnościowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cieszanów przedstawia się 
następująco: 

• lokale stanowiące własność osób fizycznych – 89 %, 
• lokale gminne – 3,4 %, 
• lokale spółdzielcze – 6,6 %, 
• lokale zakładowe – 0,5 %, 
• lokale innych podmiotów – 0,5 %. 
 
Na terenie Gminy Cieszanów znajduje się łącznie 1954 lokali mieszkalnych, w tym  

68 mieszkań komunalnych i socjalnych składających się z 187 izb o łącznej powierzchni 
użytkowej 3565,29 m2, w tym: 
 
Tabela Nr 16 
Miejscowość Ilość 

mieszkań 
komunalnych 

Rodzaj 
mieszkania 

Ilość 
izb 

Powierzchnia 
użytkowa 

m2 

Media 

Cieszanów 31 komunalne 81 1541,58 woda, inst. el. 
kanalizacja,  
7 mieszkań 
C.O. i gaz 

Nowe Sioło 2 komunalne 8 147,60 woda, inst. el. 
kanalizacja, 
C.O. 

Nowe Sioło 
Osiedle 

2 komunalne 7 188 woda, inst. el. 
kanalizacja 

Dachnów 1 komunalne 3 44,54 woda, inst. el. 
kanalizacja 

Chotylub 1 komunalne 5 122,73 woda, inst. el. 
kanalizacja 

Kowalówka 1 komunalne 3 67,23 woda, inst. el. 
kanalizacja 

Stary 
Lubliniec 
Osiedle 

2 komunalne 5 96,6 woda, inst. el. 
kanalizacja 

Nowy 
Lubliniec 
Osiedle 

24 socjalne 66 1169,8 woda, inst. el. 
kanalizacja, 
gaz, inst. RTV 

Niemstów 3 socjalne 5 119,17 woda, inst. el. 
kanalizacja 

Niemstów 1 komunalne 4 68,04 woda, inst. el. 
kanalizacja 

Razem  27 socjalne 71 1288,97  
Razem 41 komunalne 116 2276,32  
Ogółem 68  187 3565,29  
 

W 2007 roku powiększono komunalne zasoby mieszkaniowe gminy o 24 lokale 
mieszkalne poprzez oddanie do użytkowania w dniu 31.12.2006 r. na cele socjalne bloku 
wielorodzinnego w Nowym Lublińcu Osiedle. Nowe mieszkania składają się z 66 izb  
o łącznej powierzchni użytkowej 1169,8 m2 i są wyposażone we wszystkie media: 
instalację elektryczną, instalację telefoniczną i RTV, domofony, wodę, kanalizację, gaz i 
C.O.  

W latach następnych planowane jest dalsze powiększanie zasobów lokali 
socjalnych Gminy Cieszanów poprzez remont i adaptację popegeerowskich budynków 
administracyjnych przekazanych gminie nieodpłatnie. Prace te prowadzone będą  
w miejscowościach: Niemstów Osiedle, Stary Lubliniec Osiedle, Chotylub Osiedle.   
W wyniku tych prac powstanie ok. 11 nowych mieszkań socjalnych. 
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2.13 Obiekty dziedzictwa kulturowego 
 
            Zabytkowy krajobraz miasta i gminy Cieszanów jest niezwykle urozmaicony. Ze 
względu na swój wielokulturowy charakter posiada dużą wartość, należąc do spuścizny 
Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Występuje tu bardzo dożo obiektów, które 
zasługują na ochronę prawną, liczne zabytki są już objęte tą ochroną. Do najciekawszych 
obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Cieszanów należą: 
 
Cieszanów: 
- Kościół parafialny p. w. św. Wojciecha z 1800 r. Fundacja Jana Jakuba Zamoyskiego, 
wojewody podolskiego. Kościół przebudowany w 1889 r. W świątyni znajduje się słynący 
łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem ( Różańcowej ), namalowany w 2. połowie 
XIX w. na wzór wcześniejszego wizerunku z XVII w. 
- Cerkiew z interesującą polichromią wykonaną przez Hrehorego Kuźniewcza, uznanego 
artystę działającego w okresie międzywojennym. 
- cmentarz z najstarszymi nagrobkami w formie krzyży kamiennych, pochodzącymi 
prawdopodobnie z przełomu XVII i XVIII w. Tu także występują rzeźbiarskie nagrobki 
Rojowskich z XIX w. oraz mogiły powstańców listopadowych i styczniowych.  
- Synagoga z końca XIX w., wystawiona dla miejscowej społeczności wyznania 
mojżeszowego. 
- Pomnik upamiętniający króla Jana III Sobieskiego. Obelisk ufundowany został w 1883 r.        
z okazji dwusetnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej, na pamiątkę zwycięskiej walki z 
Tatarami, stoczonej w 1672 r. pod Cieszanowem przez wojska Sobieskiego. 
- Tradycyjna zabudowa małomiasteczkowa z  1.  tercji   XX   w.   (  ul.  Kościuszki  
i ul. Skorupki ). Budynki mieszkalne, zarówno drewniane, jak i murowane, posiadają 
charakterystyczne zdobnictwo, nawiązujące do architektury tyrolskiej.  
 
Nowe Sioło: 
- Zrujnowany pałac wzniesiony na początku XIX w. dla Rojowskich. Pomimo 
późniejszych przekształceń zachował klasycystyczne elementy stylowe. Budynek stoi na 
miejscu wcześniejszego dworu obronnego, śladem, którego są unikalne umocnienia 
bastionowe           z XVII w. Przy zachodnim boku pałacu założono w XIX w. park 
krajobrazowy z rzadkimi gatunkami drzew. 
- Cerkiew wzniesiona przy udziale miejscowych właścicieli ziemskich w 1907 r. Obecnie 
kościół parafialny. 
 
Gorajec: 
- Cerkiew gr. – kat., pochodząca w swej najstarszej części z 1586 r. W cerkwi zachowała 
się cenna polichromia z XVII w., która wraz z malowidłami z XIX stulecia współtworzy 
bogaty wystrój wnętrza. 
- Ruiny murowanej kaplicy gr. – kat. Postawionej nad potokiem Łówczanka w końcu XIX     
w. z fundacji Brunickich. 
- Cmentarz z godnymi uwagi żeliwnymi nagrobkami rodziny miejscowych właścicieli 
ziemskich. 
Kowalówka: 
- Cerkiew drewniana z korzeniami sięgającymi XVII w. Późniejsze przebudowy zatarły 
pierwotny układ przestrzenny. Na wyposażeniu świątyni znajduje się ikonostas, wykonany    
w 1. połowie XVIII w. w warsztacie malarza  Michała Rudkiewicza z Żółkwi. Cerkiew 
obecnie pełni rolę kaplicy rzym. – kat. 
Dachnów: 
- Cerkiew wzniesiona w 1735 r. Po kilku remontach w latach trzydziestych XX w., 
uzyskała ciekawy plan z trójbocznym zamknięciem poszczególnych części i obszerną  
kopułą na skrzyżowaniu ramion. 
 



 

 23 

Chotylub: 
- Cerkiew drewniana z 1888 r. o tradycyjnym trójdzielno – podłużnym założeniu,                    
z dwoma kopułami i piętrową częścią zachodnią. 
- Pozostałości założeń ogrodowych i parkowych z XIX w. na miejscu chotylubskiego 
dworu oraz leśniczówki. 
Niemstów: 
- Pałac Avenariusów, którego budowę rozpoczęto w latach 30. XX w. i przed wybuchem 
wojny nie zdołano ukończyć. Zachowane w dobrym stanie mury, pokryte kamienną 
okładziną, świadczą o rozmachu całego założenia, łączącego elementy neoklasycyzmu             
i modernizmu. 
- Kapliczka z późnobarokową rzeźbą św. Jana Nepomucena ( w pobliżu pałacu ). 
- Niewielka kapliczka domkowa z 1842 r., w której znajduje się rzeźba św. Floriana  
( w centrum Niemstowa ).  
- Cerkiew z 1912 r. Obecnie kościół parafialny.  
Nowy Lubliniec: 
- Cerkiew gr. – kat., wzniesiona w 1908 r. dla uczczenia 60. rocznicy panowania cesarza 
Franciszka Józefa II. 
- Drewniana biblioteka, istniejąca przy miejscowej szkole, wzniesiona w latach 30. XX w. 
Stary Lubliniec: 
- Cerkiew wzniesiona w latach 1926-1927 o ciekawej dekoracji architektonicznej, 
nawiązującej do rodzimych odmian neostylowych. Obecnie kościół parafialny. 
 
Na uwagę zasługują również zabytki militarne z czasów ostatniej wojny. Na terenie 
Cieszanowa, Nowego Sioła i Dachnowa, na dawnej sowiecko – niemieckiej linii 
demarkacyjnej z 1939 r., rozlokowane są rosyjskie bunkry. Stanowią one fragment tzw. 
Linii Mołotowa, budowanej w latach 1940- 1941. 
 
2.14 Gospodarka, główni pracodawcy, struktura podstawowych branż 
            Gmina Cieszanów jest gminą typowo rolniczą. Przeobrażenia w ostatnich latach 
spowodowały upadek bądź likwidację przedsiębiorstw dających zatrudnienie kilkuset 
pracownikom. Obecnie na terenie gminy największym pracodawcą jest Fabryka Mebli           
w Dachnowie „BLACK RED WHITE”, zatrudniająca ponad 300 pracowników. 

Na terenie gminy prowadzone są różne rodzaje działalności gospodarczej. 
Największy procentowy udział przypada na handel i usługi dla ludności, natomiast 
najmniejszy na produkcję i gastronomię. Ogólna liczba głównych podmiotów 
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie gminy wynosi ok. 200 ( 
tabela Nr 17 ).   

 
Tabela Nr 17 
Struktura rodzajowa pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie gminy:                

      Rodzaj działalności Liczba podmiotów                     % 
Produkcja 11                     4,9 
Usługi dla ludności 42                   18,9 
Usługi budowlane  39                   17,5 
Transport 20                     9,0 
Handel 93                   41,7 
Gastronomia  9                     4,0 
Inne  9                     4,0 
Razem                   223                 100,0 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy.    
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Natomiast jeśli chodzi o podmioty gospodarcze zajmujące się handlem na terenie 
gminy, największy udział przypada na handel detaliczny, zaś najmniejszy na handel 
hurtowy  ( tabela Nr 18 ). 

 
Tabela Nr 18. 
Struktura rodzajowa podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem na terenie gminy   
      Rodzaj działalności        Liczba podmiotów                     % 
Handel obwoźny 21 21,4 
Handel detaliczny 70 71,4 
Handel hurtowy 7   7,2 
Razem 98                  100,0 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
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Rozdział III 
 
3. IDENTYFIKACJA  NAJWAŻNIEJSZYCH  PROBLEMÓW  GMINY   
    CIESZANÓW 

 

3.01 Analiza SWOT 

 Przedstawiona analiza SWOT jest wynikiem działań konsultacyjnych władz 
gminnych ze przedstawicielami społeczności lokalnej. Poniższa wersja analizy powstała na 
bazie ustaleń zawartych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów na lata  
2006-2020”, jednakże została ona uaktualniona do obecnych warunków.  
 W celu określenia silnych stron (atutów) oraz słabości Gminy Cieszanów dokonano 
szczegółowej oceny istniejącego potencjału Gminy, w przekroju następujących 
elementów: 
 

1. Walory geograficzne, przyrodnicze i krajobrazowe Gminy, 
2. Środowiska naturalne w Gminie - woda, powietrze, ziemia, 
3. Mieszkańcy Gminy, zasoby  siły   roboczej, inicjatywy, przedsiębiorczość  
    lokalna, bezrobocie, itp., 
4. Baza materialna i zagospodarowanie przestrzeni, wolne tereny komunalne, 
5. Rolnictwo, przemysł, handel, usługi w Gminie - istniejący potencjał 
    i  kondycja podmiotów, 
6. Infrastruktura techniczna — drogi, telekomunikacja, energia elektryczna,  
    woda, ścieki, gaz, odpady, przedsiębiorstwa komunalne, 
7. Infrastruktura społeczna - przedszkola, szkoły, służba zdrowia, opieka    
    społeczna, bezpieczeństwo obywateli, 
8. Budżet Gminy - wpływy i wydatki, zasilenia zewnętrzne, 
9. Organy samorządu terytorialnego -  samoocena 

 
 
 Prognoza kierunków zmian w otoczeniu Gminy przedstawiono w przekroju 
następujących elementów: 
 

1. Położenie geograficzne Gminy i jej okolic, 
2. Środowisko naturalne - woda, powietrze, ziemia, 
3. Procesy demograficzne w gminie i sąsiedztwie — ludność, struktura wiekowa  
    i produkcyjna, 
4. Ogólna sytuacja społeczno — gospodarcza w otoczeniu Gminy —  
    koniunktura gospodarcza, rozwój przemysłu, rolnictwa, transportu itp.,  
    bezrobocie, 
5. Konkurencja innych gmin, ośrodków i regionów itp., atrakcyjność  
    inwestycyjna terenu, 
6. Potencjalni inwestorzy krajowi i zagraniczni -preferencje, zachowania, 
7. Rynek kapitałowy, finanse, środki pomocowe, budżet centralny, 
8. Kontakty regionalne, współpraca krajowa i międzynarodowa, 
9. Rozwój samorządu terytorialnego, przedsiębiorczość komunalna  -   
    legislacja. 
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Atuty i słabości 

Lp. 

 

Czynnik 

 

Charakterystyka stanu 

 

  Atut Słabość 

1 2 3 4 

1. 

 

Walory geograficzne, 
przyrodnicze i 
krajobrazowe Gminy  

 

- Położenie gminy wśród  
  obszarów atrakcyjnych  
  krajobrazowo 

- Harmonijne i zróżnicowane  
  ukształtowanie terenu, duże  
  obszary leśne, naturalne  
  zbiorniki wodne 

- Brak rezerwatów, parków  
  krajobrazowych 

- Postępująca degradacja obiektów  
  podworskich 

2. 

 

Środowisko naturalne  
w Gminie - woda, 
powietrze, ziemia 

 

- Małe zanieczyszczenie  
  środowiska przyrodniczego -  
  brak „trucicieli"  

-Zbiornik wód podziemnych 

- Ziemia rolnicza niskiej klasy     
 

- Mały potencjał surowcowy 

3, 

 

Mieszkańcy Gminy, 
zasoby siły roboczej, 
inicjatywy, 
przedsiębiorczość 
lokalna, bezrobocie, itp. 

 

- Młode społeczeństwo  
   o dużym potencjale  
   intelektualnym 

- Kreatywność, pracowitość  
   mieszkańców 

- Brak miejsc pracy (wysokie       
   bezrobocie kobiet i brak   
   skutecznych metod walki  
   z bezrobociem) 

- Brak zasobów finansowych na  
   rozwój przedsiębiorczości 

- Znaczny poziom ubóstwa 

4. 

 

Baza materialna  
i zagospodarowanie 
przestrzeni, wolne 
tereny komunalne 

 

-Atrakcyjne ceny gruntów 

- Ciekawa rzeźba terenu 

 

- Brak gruntów komunalnych 

- Rozdrobnienie własności 

- Brak szczegółowych planów  
   zagospodarowania przestrzennego  
   ważnych punktów w Gminie 

5. 

 

Rolnictwo, przemysł, 
handel usługi w gminie  
- istniejący potencjał  
i kondycja podmiotów 

 

-Dobrze rozwinięty handel  
  i usługi  

-Dobra kondycja finansowa  
  tych podmiotów 

 

- Brak przetwórstwa rolno -  
   spożywczego  

- Brak polityki rozwoju przemysłu 

   w gminie 

- Rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

- Mało rentowne rolnictwo 

6. 

 

Infrastruktura 
techniczna - drogi, 
telekomunikacja, 
energia elektryczna, 
woda, ścieki, odpady 
gaz, przedsiębiorstwa 
komunalne 

- Dobrze rozwinięta sieć  
  energetyczna i gazowa 

- Dobrze rozwinięta sieć  
   wodociągowa  
   i kanalizacyjna 

- Wystarczająca telefonizacja 

- konieczność rozbudowy sieci dróg  
- dokończenie kanalizacji gminy  

- dokończenie gazyfikacji 

- wymiana sieci wodociągowej 

 

7. 

 

Infrastruktura społeczna 
-przedszkola, szkoły, 
służba zdrowia, opieka 
społeczna. 
Bezpieczeństwo 
obywateli 

- wystarczająca sieć   
  przedszkoli  

- wystarczająca sieć szkół    
  podstawowych i gimnazjów 

- dobra baza materialna służby 
zdrowia 

- brak bazy lokalowej dla szkoły  
   średniej 

- niewystarczająca infrastruktura  
  sportowo - turystyczna 

- brak lekarzy specjalistów  
   w ośrodkach zdrowia 
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8. Budżet Gminy – 
wpływy i wydatki, 
zasilenia zewnętrzne 

- umiejętne wykorzystanie    
   zewnętrznych źródeł  
   dofinansowania 

- niezły poziom dochodów  
  własnych Gminy 

- mało środków inwestycyjnych 

- niski budżet Gminy 

9. Organy samorządu 
terytorialnego – 
samoocena 

- prężna działalność organów  
   samorządowych 

- zachowawcza działalność władz  
  w niektórych obszarach  

 

Szanse i zagrożenia 
Lp. Czynnik Charakterystyka stanu 

  Szanse Zagrożenia 

1 2 3 4 

1. 

 

Położenie geograficzne 
Gminy i jej okolic 

- Bliskość granicy z Ukrainą -  
   dobra komunikacja, bliskość 
   przejść granicznych  

- Lepsza promocja regionu 

- Dynamiczny rozwój sąsiednich 
   regionów   

- Bliskość granicy z Ukrainą –  
   pochłanianie inwestorów  
   i środków finansowych 

2. 

 

Środowisko naturalne - 
woda, powietrze, ziemia 

-Wykorzystanie walorów  
  przyrodniczych  

- Małe zanieczyszczenie    
  środowiska naturalnego 

- Obecność terenów  
  atrakcyjnych turystycznie 
  w sąsiednich Gminach 

 

3. 

 

Procesy demograficzne    
w gminie i sąsiedztwie -
ludność, struktura wiekowa 
i produkcyjna 

 

- Gmina Cieszanów zapleczem  
  osiedleńczym i gospodarczym  
  dla regionu 

- Wzrost bezrobocia  
   w sąsiednich Gminach  
   i powiatach 

- Ujemny przyrost naturalny 

- Migracja z terenów wiejskich 

4. 

 

Ogólna sytuacja społeczno-
gospodarcza w otoczeniu 
Gminy -koniunktura 
gospodarcza, rozwój 
przemysłu, rolnictwa, 
transportu itp., bezrobocie 

- Pozytywna koniunktura  
   w województwie  

- Rozwój dużych ośrodków  
   w Województwie  
   Podkarpackim  

- Wzrost bezrobocia  
   w sąsiednich Gminach  
   i powiatach 

- Rządowe preferencje dla 
   dużych aglomeracji  

5. 

 

Konkurencja innych gmin, 
ośrodków i regionów itp , 
atrakcyjność inwestycyjna 
terenu 

 

- Bliskość granicy z Ukrainą  
   -możliwości rozwoju 

- Bliskość Roztoczańskiego  
  Parku Narodowego - rozwój  
  turystyki 

- Silne gminy i miasta sąsiednie  
 

 

6. 

 

Potencjalni inwestorzy 
krajowi i zagraniczni 
preferencje, zachowania 

- Tendencja do lokowania  
   inwestycji przy głównych  
   drogach 

- Brak inwestorów 

- Brak promocji - regionu,  

7. Rynek kapitałowy, finanse, 
środki pomocowe, budżet 
centralny 

 

- Łączenie gmin w celu  
   pozyskania środków   
   pomocowych z funduszy Unii  
   Europejskiej 

- Niestabilna polityka finansowa  
   państwa 

- Niewystarczające subwencje  
  i dotacje -szczególnie     
  oświatowa 
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8. 

 

Kontakty regionalne, 
współpraca krajowa  
i międzynarodowa 

 

- Przyłączenie się Gminy do  
  stowarzyszeń i organizacji   
  pozarządowych 

- Współpraca z zagranicznymi  
   miastami partnerskimi 

- Niewystarczająca współpraca  
   lokalna i  międzynarodowa 

 

9. Rozwój samorządu 

Terytorialnego, 

przedsiębiorczość 

komunalna - legislacja 

- Powołanie innych 
szczebli  
  samorządu i ich sprawna 
  działalność 

 

- Legislacja - konieczność  
   wykonywania zadań bez     
   wsparcia finansowego  
- Hamowanie działalności    
  organów samorządowych    
  gminy wynikające  
  z niedofinansowania 

 

 

3.02  Wykaz najważniejszych problemów  

Poniższa tabela przedstawia główne problemy Gminy wraz z rangą ważności 
uszeregowana w skali malejącej: 
Lp. Problem skala 

1. zły stan dróg 9 

2. zbyt mały budżet gminny 6 

3. brak infrastruktury turystycznej 5 

4. problem składowania, segregacji i utylizacji odpadów 5 

5. konieczność rozbudowy sieci wodociągowej i gazyfikacji 5 

6. brak terenów komunalnych 4 

7. brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, zbyt mała obsada komisariatów 
policji i brak łączności całodobowej 

3 

8. brak naturalnego zbiornika wodnego 2 

9. brak   szczegółowych   planów  zagospodarowania   przestrzennego   ważnych 
ośrodków w Gminie 

2 

10. bezrobocie  1 

11. mało i rozdrobnione tereny przeznaczone pod inwestycje związane z rozwojem 
przemysłu 

1 

12. brak przetwórstwa rolno – spożywczego 1 

13. słabe uzbrojenie terenu 1 

14. niewykorzystana baza sportowa,  0 

15. potrzeba zatrudnienia lekarzy specjalistów na terenie Gminy 0 

16. niewystarczająca    promocja    Gminy     i    jej     walorów    turystyczno –
krajobrazowych 

0 
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3.03 Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na terenie gminy 

 Rezultatem identyfikacji problemów na obszarze Gminy Cieszanów, jest plan działań, 
zgodny z wcześniejszymi dokumentami, w tym ze „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy 
Cieszanów na lata 2006 - 2020”.  Plan ten obejmuje następujące zadania:  

1. w zakresie zmian w strukturze gospodarczej obszaru), w tym zasady 

kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej  

a) Poprawa otoczenia biznesowego dla lokalnych przedsiębiorstw  

� aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego w celu przygotowania 

nowych terenów pod inwestycje  

� ułatwienia w działalności gospodarczej dla firm lokalnych (w tym m.in. 

łatwiejszego uzyskiwania zezwoleń, przyspieszenia procedur 

administracyjnych)  

b) Rozwój warunków do tworzenia miejsc pracy w sektorze pozarolniczym  

�  w tym poprzez rozwój turystyki i agroturystyki 

� podnoszenie kwalifikacji biznesowych osób mieszkających na terenach 

wiejskich poprzez kursy i szkolenia 

� wspieranie osób chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej na 

zasadzie samozatrudnienia 

c) Przyciąganie inwestorów na tereny Gminy Cieszanów 

d) Rozwój sektora usług w gminie 

� poprzez stworzenie lokalnej agencji rozwoju 
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2. w zakresie zmian w sposobie użytkowania terenu 

a) Wyznaczanie nowych terenów pod działalność produkcyjną i usługową 

b) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby ze strony potencjalnych inwestorów 

c) wprowadzenie ładu urbanistycznego w zabudowie mieszkalnej i przemysłowej  

(w tym zakaz rozpraszania zabudowy, wyprowadzenie zabudowy uciążliwej poza 

tereny o dominującej funkcji mieszkalnej) 

d) ograniczenie zabudowy na gruntach najwyższych klas bonitacyjnych 

 
3. w zakresie rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury 

a) Rozwój komunikacji transportowej i pieszej 

� Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych  

� Przebudowa i modernizacja istniejących ulic na terenie miasta i wsi 

sołeckich  

� Modernizacja i budowa ciągów dla pieszych  

� Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Lubaczowie w celu 

modernizacji dróg i chodników powiatowych  

� Budowa obwodnicy Cieszanowa w celu bezkolizyjnego połączenia 

Jarosławia z Tomaszowem Lubelskim, 

 
b) Rozwój infrastruktury technicznej 

� Zakończenie budowy systemu kanalizacji gminy (oczyszczalnie 

przydomowe, niewielkie odcinki kanalizacji), 

� Budowa ostatnich fragmentów sieci wodociągowej (wsie Gorajec) oraz 

wymiana wyeksploatowanych sieci wodociągowych, 

� Dokończenie gazyfikacja gminy 

� Modernizacja sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży 

pożarnej  
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� Modernizacja sieci teleinformatycznych (w celu zapewnienia lepszego  

dostępu do internetu)  

c) Rozwój infrastruktury oświatowej i społecznej 

� Dalsze podnoszenie jakości warunków do nauki dla dzieci i młodzieży 

poprzez rozbudowę placówek oświatowych (szkół podstawowych  

gimnazjów i przedszkoli), 

� Poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez budowę  boisk 

sportowych, 

� Wymiana doświadczeń i rozwój edukacyjny młodzieży dzięki 

współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami i gminami partnerskimi 

4. w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego  

a) Ochrona środowiska naturalnego, w tym zasobów wody pitnej, poprzez 

rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 

5. w zakresie poprawy stanu środowiska kulturowego  

a) Realizacja inwestycji w ośrodkach kultury 

b) Odbudowa lub remont:  pomników, kapliczek, cerkwii, synagogi, cmentarzy 

6. w zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców  

a) Przeprowadzenie działań w zakresie infrastruktury technicznej  

i komunikacyjnej  
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Rozdział IV 
REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 
 
W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę konsultacji społecznych (rady sołeckie, 
spotkania z mieszkańcami) wypracowano listę przedsięwzięć priorytetowych, realizacja, 
których przyczyni się do poprawy sytuacji w Gminie Cieszanów. Wnioski mieszkańców 
usystematyzowano, dzieląc je na sześć grup tematycznych, obejmujących poszczególne 
dziedziny życia społeczno – gospodarczego. Kolejność realizacji inwestycji została ustalona 
w oparciu o konsultacje społeczne, z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy oraz 
możliwości pozyskania środków z zewnątrz w poszczególnych latach. Kolejność realizacji 
oraz wielkość potrzebnych nakładów, źródła finansowania, przedstawiono szczegółowo        
w poniższych tabelach: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2008 – 2013



Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Cieszanów - zadania planowane do realizacji na lata 2008-2013

I. Budowa i modernizacja dróg gminnych

   Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje

   Budownictwo komunalne

Lp. Nazwa zadania Charakterystyka inwestycji
Zgodność 
z MPZP

Kryteria kolejności 
realizacji Etapy działania Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty
uczestniczące 
we wdrażaniu

Okres 
realizacji

Wartość 
ogółem 
PLN

Środki 
własne 
PLN

Środki 
budżetu 
państwa 
PLN

Środki UE 
PLN

Środki 
inwestorów
prywatnych
 i innych
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Budowa i modernizacja dróg, chodników, parkingów
1.1 Budowa i modernizacja dróg

1.1.1 Modernizacja ul. Nowej w Cieszanowie
Nr drogi 105030
podbudowa i kostka brukowa zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008 r.

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008 91 000 91 000

1.1.2
Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte
w Cieszanowie

Nr drogi 105019
podbudowa i kostka brukowa zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2009-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 200,
realizacja projektu 2009-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2009-2010 221 000 221 000

1.1.3
Modernizacja drogi gminnej "Za Niwą" 
w Chotylubiu

Nr drogi 105011
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008 r.

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008 19 500 19 500

1.1.4
Modernizacja drogi gminnej "do P Gieraca"
w Chotylubiu

Nr drogi 105013
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu 2009 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2009 21 500 21 500

1.1.5
Modernizacja drogi gminnej "do osiedla"
w Chotylubiu

Nr drogi 516
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2010

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu 2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2010 21 500 21 500

1.1.6
Remont drogi gminnej ul. Krakowska Górka 
w Dachnowie

długość drogi - 2 km
szerokość drogi - 4 m
ilość użytkown. - 500
liczba gospodarstw 130
Nr drogi 105037
dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony 
do  budżetu: na lata
2008 - 2009
 -173000zł.
Pozostałe koszty 
na lata 2010-2013

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2009 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2013 1 100 000 330 000 770 000

1.1.7
Remont drogi gminnej ul. Górka 
w Dachnowie

Nr drogi 105033
dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2010

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu 2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2010 90 600 90 600

1.1.8

Modernizacja drogi gminnej przez wieś w 
Dąbrówce ( początek od skrzyżowania z 
drogą do Chotylubia) 

Nr drogi 105010
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2010 24 100 24 100

1.1.9
Kontynuacja remontu drogi dminnej przez 
wieś Folwarki

dł. drogi - 1 km
szr. Drogi - 4 m,
ilość użytkowników - 182
ilość gospodarstw - 40
Nr drogi 105005
dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony 
do  budżetu: na lata
2008-2010 - 40700zł.
Pozostałe koszty 
na lata 2011-2013

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2013 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2013 280 000 280 000

1.1.10

Modernizacja drogi gminnej przez wieś 
Gorajec (od skrzyżowania z drogą 
powiatową)

długość droki 2000 m, 
szerokość - 6 m,
liczba gospodarstw - 30
liczba użytkowników - 300
Nr drogi 105012
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony 
do  budżetu: na lata
2008-2010 - 39000zł.
Pozostałe koszty 
na lata 2011-2013

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2013 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2013 1 100 000 330 000 770 000
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1.1.11 Modernizacja drogi Doliny przez wieś

długość drogi - 2600 m
szerokość drogi - 4 m
ilość użytkowników - 58
ilość gospodarstw - 17
Nr drogi 105008
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony 
do  budżetu: na lata
2008-2010 - 57300zł.
Pozostałe koszty 
na lata 2011-2013

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2013 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2013 1 000 000 300 000 700 000

1.1.12
Remont drogi dojazdowej do kościoła 
w Nowym Siole

Nr działki 1272
dywanik asfaltowy
dł. drogi - 0,2 km, 
dł. modernizacji 0,25 km

zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2010 83 200 83 200

1.1.12 Remont dróg polnych w Nowym Siole zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2010 18 000 18 000

1.1.13
Remont drogi na "osiedlu starych domków" 
Oś. Nowe Sioło

Nr działki 125/34
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2009

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2009 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2009 60 000 60 000

1.1.14
Remont drogi na "osiedlu nowym"
 Oś. Nowe Sioło

Nr działki 85/2, 85/4
dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2010

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu 2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2010 31 900 31 900

1.1.15
Modernizacja drogi dojazdowej "do P.  
Nienajadło  w Nowym Lublińcu

dł. - 0,4 km
szer. - 3,5 m
liczba uzytkownik. - 70
liczba gospodarstw - 5
Nr działki 769
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2010 36 500 36 500

1.1.16

Modernizacja drogi z miejscami 
postojowymi obok sklepu GS  w Nowym 
Lublińcu

Nr działki 734/2, 
dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu 2009 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2009 19 100 19 100

1.1.17

Modernizacja drogi osiedlowej  (początek od 
bloku socjalnego) w Nowym Lublińcu 
Osiedle

Nr działki 612/21, 612/131
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2010 37 500 37 500

1.1.18
Modernizacja drogi dojazdowej "do P. Kuta  
w Starym Lublińcu

Nr działki 375, 388
podbudowa 
dł.- 0,6 km, szer. - 3, 5 m
liczba gospodarstw - 6
liczba użytkowników - 50 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2010 83 200 83 200

1.1.19
Modernizacja drogi osiedlowej  (początek od 
bloku Nr 12) w Starym Lublińcu Osiedle

Nr działki 320/77
podbudowa i kostka brukowa zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008-
2010

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008-2010 73 600 73 600

1.1.20
Modernizacja drogi dojazdowej "do P. K, 
Wawrów" w Żukowie

Nr działki 722
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2008 r.

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2008 13 500 13 500

1.1.21
Modernizacja drogi dojazdowej "za Grzędy" 
w Żukowie

Nr działki 842
podbudowa i dywanik asfaltowy zgodny

wprowadzony do 
budżetu na  2009-
2010 w kwocie 29800 
zł., pozostała część 
na lata 2011-2013

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 200,
realizacja projektu 2009-
2010 polepszenie warunków dojazdu Gmina Cieszanów 2009-2010 150 000 150 000
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1.1.22

Budowa drogi przez zalew 
Stary Lubliniec - Niemstów
droga Stary Lubliniec - Ułazów nr 105002
droga Niemstów - Osiedle  Stary Lubliniec 
nr 105001

dł. - 5,337 km
szer. - 5 m
liczba użytkowników - 400 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2008-
2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2007,
wyłonienie wykonawcy 2008-
2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2008-2010

polepszenie dojazdu 
do miejscowości Stary Lubliniec, 
Niemstów, zalewu w Starym Lublińcu

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2008 - 2010 4 050 000 607 500 405 000 3 037 500

1.1.23

Utwardzenie drogi przy posesjach 
rolników w Starym Lublińcu - od strony
północnej

dł. - 0,7 km
szer.- 4 m
liczba gospodarstw - 40
liczba użytkowników- 130 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2008-
2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008-
2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2008-2009

polepszenie warunków dojazdu do
posesji

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2008 - 2009 70 000 0 0

1.1.24
Remont drogi prowadzącej z Gorajca os.
przez Dąbrówkę o dł. ok. 3,5 km

długość - 3500 m
szerokość - 5 m
ilość użytkowników - 96
liczba gospodarstw - 40 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2008 - 2010 

opracowanie 
dokumentacji 2008
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010

polepszenie warunków dojazdu do wsi
polepszenie komunikacji do miasta

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2008 - 2010 1 800 000 540 000 1 260 000

1.1.25

Wykonanie podsypu z dróg polnych na
drogę woj. w Starym Lublińcu 
(w dwóch miejscach)

dł. - 10 m
szer. - 6m
liczba gospodarstw - 76
liczba użytkowników- 55

zgodny
wprowadzony do 
budżetu na 2008 r.

wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2008

polepszenie bezpieczeństwa wjazdu
 na drogę wojewódzką

UMiG Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2008 3 000 3 000

1.1.26

Utwardzenie dróg polnych (dwie główne, 
za T.Paluch i Środkowa), wycięcie krzaków
wzdłuż drogi woj. w Starym Lublińcu

dł. - 2,6 km
szer. - 3 m
liczba użytkowników - 76 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 polepszenie dojazdu do pól

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 120 000 36 000 84 000

1.1.27
Dokończenie budowy drogi do bazy 
Kółka Rolniczego w Chotylubiu

długość  - 50 m
szerokość  - 4 m
liczba gospodastw do pól -10 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2009

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

polepszenie warunków dojazdu do
Kółka Rolniczego w Chotylubiu
 i do pól

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 14 000 4 200 9 800

1.1.28
Odtworzenie drogi od J. Szczerbiwilk do 
T. Pietrasiewicz w Dachnowie.

długość - 60 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 30
liczba gospodarstw - 5 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

skrócenie dojazdu do częsci
 miejscowości

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 30 000 9 000 21 000

1.1.29
Wykonanie podjazdu z łąk na drogę 
wojewódzką koło mostu w Nowym Lublińcu

dł. - 10 m
szer. - 6 m
liczba użytkowników - 150
przepust fi - 60 cm zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2008 -
2009

opracowanie 
dokumentacji 2007,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2008

zapewnienie bezpiecznego wyjazdu 
na drogę woj.
polepszenie warunków komunikacji Gmina Cieszanów 2008 - 2009 5 000 5 000

1.1.30
Kompleksowa naprawa (utwardzenie) dróg
dojazdowych do pól i łąk w Folwarkach

długość - 5000 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 183
liczba gospodarstw - 40 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata 
2007-2011 

opracowanie 
dokumentacji 2006-2010,
wyłonienie wykonawcy 2007-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2007-2011 poprawa warunków dojazdu do pól

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2007-2011 250 000 75 000 175 000

1.1.31
Budowa i modernizacja drogi na Sośninie 
 w Nowym Siole

dł. budowy - 0,4 km
dł. modernizacji - 0,45 km
liczba gospod. - 10
liczba użytkowników - 160 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010

porawa warunków komunikacji
polepszenie dojazdu do lasu

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2010 15 000 15 000

1.1.32
Wykonanie drogi o twardej nawierzchni 
do przysiółka Niedbalica

długość - 1000 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 30
liczba gospodarstw - 2 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010 poprawa dojazdu do pól oraz posesji

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2010 80 000 24 000 56 000

1.1.33
Remont drogi Nr. 1
do Łakomego w Chotylubiu

długość 600 m
szerokość - 4 m
liczba gospodarstw  - 4
liczba gospodastw do pól- 40 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata 
2009 - 2010

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu  2010

polepszenie warunków dojazdu do
pól oraz gospodarstw

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2010 50 000 15 000 35 000
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1.1.34
Remont drogi obok kościoła
w Cieszanowie

długość - 0,2 km
szerokość - 3,5 m
liczba gospodarstw - 60
liczba mieszkańców - 560 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2010 -2011 

opracowanie 
dokumentacji 2010
wyłonienie wykonawcy 2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011 polepszenie warunków komunikacji

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2010 - 2011 50 000 20 000 30 000

1.1.35
Utwardzenie drogi łączącej wieś Niemstów 
z drogą powiatową o długości 766 m

długość - 770 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 120
liczba gospodarstw - 35 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2011 r.

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011 poprawa ruchu drogowego

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2011 60 000 0 0

1.1.36 Utwardzenie Białej Drogi w Dachnowie

dł. drogi - 2000 m
szerokość drogi - 3,5 m
ilość użytkowników drogi - 1000 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 - 
2012.

opracowanie 
dokumentacji 2009
wyłonienie wykonawcy 
20010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

usprawnienie komunikacji w 
miejscowości wraz z ułatwieniem 
parkowania aut

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 70 000 35 000 35 000

1.1.37

Położenie asfaltu na drodze gminnej 
w Żukowie - droga dojazdowa do mostu
oraz przy świetlicy wiejskiej

dł. - 300 m.
szer. 3,5 m
liczba gospodarst - 7
liczba użytkowników - 50 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

polepszenie dojazdu do pól oraz 
posesji

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 13 000 13 000

1.1.38
Modernizacja dróg przy ul. Zakarczma, 
Kolonia,ul. Szkolna w Dachnowie

długość - 1000 m
szerokość - 6 m
ilość użytkowników - 250
liczba gospodarstw - 108 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010

poprawa warunków poruszania się po
drogach

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2010 200 000 60 000 140 000

1.1.39

Budowa drogi dojazdowej
na oczyszczalni ścieków 
w Cieszanowie

długość - 300 m 
szerokość - 3 m zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

polepszenie warunków dojazdu 
do oczyszczalni

UMiG Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 60 000 18 000 42 000

1.1.40

Remont dróg:
ul. Lityńskiego,
Gajerskiego, Ogrodowa,
Moniuszki w Cieszanowie

długość - 0,65 km
szerokość - 6 m 
liczba gospodarstw - 16
liczba mieszkańców - 53 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009-
2011 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011 polepszenie warunków komunikacji

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 600 000 90 000 60 000 450 000

1.1.41

Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w 
Nowym Lublińcu (droga główna) środkowa,
od K. Nienajadło do lasu

dł. 2,5 km
szer. 3,5 m
liczba gospod. - 70
liczba użytkowników - 70 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2011 r.

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011

polepszenie warunków dojazdu do pól
i lasu

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2011 150 000 45 000 105 000

1.1.42

Utworzenie drogi pod lasem od 
M. Pachołek do Cz. Szczerbiwilk, 
od T. Żyła do W. Majdan w Dachnowie

długość - 200 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 20
liczba gospodarstw - 10 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2011-2012 

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2011-
2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011-2012

możliwość dojazdu do lasu z obu
stron

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2011-2012 35 000 10 500 24 500

1.1.43
Wykonanie remontu drogi gminnej celem 
połączenia Gorajca i Dąbrówki (ok.1 km)

długość - 1000 m
szerokość - 4 m
ilość użytkowników - 196
liczba gospodarstw - 43 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2012 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

poprawa warunków dojazdu do pól
oraz posesji oraz skrócenie drogi 
dojazdu do miejscowości

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 400 000 120 000 280 000

1.1.44

Modernizacja drogi i placu
przy ul. 6 Grudnia 
 w Cieszanowie

długość - 0,1 km
szerokość - 4 m
powierzchnia placu - 100 m2
liczba gospodarstw - 6
liczba mieszkańców - 28
liczba użytkowników - 120 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2011 r.

opracowanie 
dokumentacji 2011
wyłonienie wykonawcy 2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011

polepszenie warunków komunikacji,
i parkowania

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 20011 150 000 45 000 105 000

1.1.45

Budowa drogi pomiędzy
ul.Skorupki i Warszawską
w Cieszanowie

długość. - 220 m 
szerokość- 5 m
liczba gospodarstw- 401
liczba mieszkańców - 1604 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2012 r.

opracowanie 
dokumentacji 2011,
wyłonienie wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

polepszenie warunków komunikacji
pomiędzy ulicami i miejscowościami Gmina Cieszanów,

Urząd Marszałkowski 2012 100 000 30 000 70 000

36



1.1.46
Budowa drogi
Chotylub - Nowe Sioło

długość - 2 km
szerokość - 5 m
liczba gospodarstw - 263
liczba mieszkańców- 1237 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2012 r.

opracowanie 
dokumentacji 2011,
wyłonienie wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

polepszenie warunków komunikacji
pomiędzy miejscowościam
Chotylub - Nowe Sioło

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2011 - 2012 150 000 45 000  105 000

1.1.47

Budowa dróg osiedlowych na terenie Osiedli 
w Nowym Siole, Nowym Lublińcu, Starym 
Lublińcu

dł. - 2 km
szer. 5 m
liczba użytkowników - 580 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2013 r.

opracowanie 
dokumentacji 2012,
wyłonienie wykonawcy 2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2013

polepszenie  warunków dojazdu
zapewnienie dojazdu do lasów 
 oraz do miejsc pamieci narodowej

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2013 300 000 100 000 200 000

1.1.48

Wykonanie łącznika drogi gminnej (od 
K. Ciepłego do M. Krzemińskiego) 
 w Folwarkach

długość - 500 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 23
liczba gospodarstw - 10 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010-2013

skrócenie dojazdu do częsci
 miejscowości

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2010 70 000 21 000 59 000

1.1.49
Modernizacja drogi Folwarki - Niemstów
w całości

długość - 1500 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 100

zgodny
wprowadzony do 
budżetu na 2013 r.

opracowanie 
dokumentacji 2012,
wyłonienie wykonawcy 2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2013 poprawa ruchu drogowego

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2013 100 000 30 000 70 000

1.1.50

Utwardzenie drogi gminnej Niemstów - 
Futory na odcinku od drogi powiatowej 
 do lasu

długość - 1200 m
szerokość - 3,5 m
ilość użytkowników - 100

zgodny
wprowadzony do 
budżetu na 2013 r.

opracowanie 
dokumentacji 2012,
wyłonienie wykonawcy 2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2013 poprawa ruchu drogowego

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2013 90 000 27 000 63 000

1.1.51
Remont drogi obok J. Siwca w Nowym 
Lublińcu

dł. - 0,8 km
szer. 3,5 m
liczba użytkowników - 60 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2013 r.

opracowanie 
dokumentacji 2012,
wyłonienie wykonawcy 2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2013

polepszenie warunków dojazdu do pól

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski
Wojewoda 
Podkarpacki 2013 50 000 25 000 25 000

1.1.52
Remont drogi od Skomra do rzeki, która
łączy Nowy Lubliniec z Hutą Różaniecką 

dł. - 2 km
szer. 6 m
liczba użytkowników - 180 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2013 r.

opracowanie 
dokumentacji 2012,
wyłonienie wykonawcy 2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2013

polepszenie  warunków dojazdu
zapewnienie dojazdu do lasów 
 oraz do miejsc pamieci narodowej

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2013 800 000 240 000 560 000

1.1.53 Budowa obwodnicy w Cieszanowie

długość - 1,5 km
szerokość - 7 m 
natężenie ruchu - 4 500 poj./d zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009-
2013 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009-
2013,
realizacja projektu 2009-
2013 polepszenie warunków komunikacji 

PZDW Rzeszów
Urząd Marszałkowski 2009 - -2013 1 500 000 375 000 1 125 000

1.1.54
Remont drogi  na ul. Skorupki 
i Niemstowskiej w Cieszanowie

długość  drogi - 1,65 km
szerokość drogi -6 m
liczba gospodarstw - 57
liczba mieszkańców- 231 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011

polepszenie warunków komunikacji
pieszych

PZD Lubaczów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 560 000 168 000 392 000

1.1.55

Budowa małej obwodnicy
przez os. AK 
w Cieszanowie

długość - 1,3 km, w tym:
remont - 0,8 km
budowa nowej drogi - 0,5 km
szerokość - 7 m
natężenie ruchu - 991 poj./dobę

zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011

poprawa warunków komunikacji 
i bezpieczeństwo ruchu drogowego
w gminie Cieszanów, odciążenie 
natężenia ruchu w centrum
miasta

PZD Lubaczów,
Urząd Marszałkowski 2010 - 2011 700 000 210 000 490 000

1.1.56

Budowa drogi na ul. Leśnej
i Czereśnie (do Pana 
Kaczki) w Cieszanowie

długość - 400m
szerokość - 3,5 m 
liczba gospodarstw - 28
liczba mieszkańców - 144
liczba gospodarstw do pól - 28 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010

polepszenie warunków dojazdu do
pól oraz gospodarstw

UMiG Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2010 350 000 105 000 245 000

1.1.57

Modernizacja skrzyżowania
ul. Sienkiewicza i Podwale
(za ostry kąt) 
w Cieszanowie

powierzcjhnia - 25 m2
użytkowników - 850 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011

poprawa komunikacji na skrzyżowaniu
dróg i poprawa bezpieczeństwa na
drodze

PZD Lubaczów,
Urząd Marszałkowski 2011 10 000 3 000 7 000
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1.1.58

Budowa przepustów dojazdowych do 
bloków mieszkalnych wzdłuż drogi 
wojewódzkiej  na osiedlu Nowy Lubliniec

sztuk - 3
szer. wjazdu - 7 m
liczba gospod. - 70
liczba użytkowników- 160 zgodny

wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

polepszenie warunków dojazdu do
budynków mieszkalnych PZDW Rzeszów 2009 5 000 5 000

1.1 RAZEM 17 635 700 4 748 900 871 000 10 765 800 1 130 000

1.2

1.2.1
Budowa chodnika przy drodze przez wieś 
w Niemstowie podbudowa i kostka brukowa zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2008-
2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2008,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2008-2010 polepszenie warunków komunikacji Gmina Cieszanów 2008 - 2010 64 000 64 000

1.2.2

Budowa chodnika 
Oś. Nowe Sioło, ul. Warszawska,
Kościuszki, Sobieskiego,
Sienkiewicza, przy innych 
drogach w Cieszanowie 

długość - 6000 m
szerokość - 2 m
ilość użytkowników - 2000

zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2011,20012,2013 

opracowanie 
dokumentacji 2008 -2010,
wyłonienie wykonawcy 2011-
2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011-2013

poprawa komunikacji pieszej 
w mieście 

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski,
PZD Lubaczów
PZDW Rzeszów 2011-2013 1 200 000 80 000 280 000 840 000

1.2.3

Budowa chodnika przy drodze woj. 
na odcinku: od Fabryki Mebli w Dachnowie
w kierunku Lubaczowa

długość - 0,75 km
szerokość - 1,5 m 
liczba użytkowników 230
liczba gospodarstw - 50 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009-
2011 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010-2011 polepszenie warunków komunikacji 

PZDW Rzeszów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 120 000 30 000 90 000

1.2.4
Budowa parkingu przy 
cmentarzu w Cieszanowie

o powierzchni. - 400 m2

liczba miejsc parkingowych-500 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2008-2010

opracowanie 
dokumentacji 2007,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu 2008-
2010

zwiększenie ilości miejsc 
parkingowych,
polepszenie warunków do rekreacji

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 100 000 15 000 10 000 75 000

1.2.5

Projekty i budowa chodników: przy 
ul. Zakarczma, przy ul. Szkolnej
w Dachnowie

długość - 2000 m
szerokość - 1 m
ilość użytkowników - 500
liczba gospodarstw - 108 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2009-2011

opracowanie 
dokumentacji 2007-2009,
wyłonienie wykonawcy 
2009,2010
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010-2011

polepszenie warunków bezpieczeństwa 
pieszych

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski,
PZDW Rzeszów 2009-2011 220 000 26 000 40 000 154 000

1.2.6
Budowa parkingu przed kościołem i WDK w 
Starym Lublińcu

ilość użytkowników - 1400
liczab gosporarstwa - 308 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 - 
2012.

opracowanie 
dokumentacji 2009
wyłonienie wykonawcy 
20010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

usprawnienie komunikacji w 
miejscowości wraz z ułatwieniem 
parkowania aut

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 50 000 25 000 25 000

1.2.7 Budowa chodnika na os. w Starym Lublińcu

dł. 0,5 km
szer. 1,5 m
liczba użytkowników - 330 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

zapewnienie bezpiecznej komunikacji
 pieszych

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 52 000 52 000

1.2.8

Budowa chodnika przy drodze powiatowej
na terenie  Nowego Sioła Osiedla, 
łączącego szkołę z osiedlem

dł.- 1,5 km
szer. - 1,5 m
liczba gospod. - 61
liczba użytkowników - 550 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010 polepszenie warunków komunikacji PZD Lubaczów, 2010 180 000 180 000

1.2.9
Remont chodnika na ul. Skorupki 
i Niemstowskiej  w Cieszanowie

długość chodnika - 1,5 km
szerokość chodnika - 2 m 
liczba gospodarstw - 57
liczba mieszkańców- 231 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011

polepszenie warunków komunikacji
pieszych

PZD Lubaczów,
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 310 000 93 000 217 000

1.2.10

Budowa chodnika przy drodze woj. 
na odcinku:ul. Sienkiewicza - Czereśnie
 w Cieszanowie

długość - 0,75 km
szerokość - 1,5 m 
liczba użytkowników 210
liczba gospodarstw - 41 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010-
2013 r.

opracowanie 
dokumentacji 2010,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010-2013 polepszenie warunków komunikacji 

PZDW Rzeszów
Urząd Marszałkowski 2010 - 2013 120 000 30 000 90 000

Budowa i modernizacja chodników i parkingów
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1.2.11
Wykonanie chodników w Starym Lublińcu 
oraz konserwacja rowów przy drodze woj.

dł. - 1 km
szer.- 1,5 m
liczba gospodarstw - 76
liczba użytkowników- 310 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2011,
wyłonienie wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

zapewnienie bezpiecznej komunikacji 
pieszych

PZD Lubaczów,
Urząd Marszałkowski 2011 - 2012 150 000 150 000

1.2.12

Wykonanie chodnika przy 
drodze powiatowej 
w Chotylubiu

długość - 4 km
szerokość - 1,5 m
liczba gospodarstw- 102
liczba mieszkańców - 481 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2011,
wyłonienie wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

polepszenie warunków komunikacji
pieszych

PZD Lubaczów,
Urząd Marszałkowski 2012 510 000 153 000 357 000

1.2.13

Budowa chodnika 
 na ul. Czereśnie 
w Cieszanowie

długość - 1,2 km
szerokość  - 1,5
liczba gospodarstw - 28
l. mieszkańców - 144 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2011,
wyłonienie wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

polepszenie warunków komunikacji
pieszych

PZD Lubaczów,
Urząd Marszałkowski 2011 - 2012 150 000 45 000 105 000

1.2.14
Budowa chodnika przy drodze wiejskiej 
w Nowym Siole wraz z zatokami PKS

dł.- 3,2 km
szer. - 1,5 m
liczba gospod. - 161
liczba użytkowników - 750 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010 polepszenie warunków komunikacji PZD Lubaczów, 2010 500 000 500 000

1.2.15
Budowa chodnika przez wieś Nowy 
Lubliniec przy drodze powiatowej

dł. -2 km
szer. 1,5 m
liczba użytkowników - 500 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2011,
wyłonienie wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

stworzenie bezpiecznych warunków 
komunikacji piesz PZD Lubaczów 2012 280 000 280 000

1.2.16

Budowa jednostronnego chodnika na 
odcinku Nowy Lubliniec os. - Żuków 
przy drodze wojewódzkiej

dł. - 0,8 km
szer. - 1,5 m
liczba użytkowników - 200 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2011,
wyłonienie wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012

stworzenie bezpiecznych warunków 
komunikacji piesz PZDW Rzeszów, 2012 120 000 120 000

1.2.17 Budowa chodnika Żuków - Kosobudy

dł. - 2200 m.
szer. 1 m
liczba gospodarst - 58
liczba użytkowników - 277 zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2012,
wyłonienie wykonawcy 2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2013

zapewnienie bezpiecznej komunikacji 
pieszych PZDW Rzeszów 2013 250 000 250 000

1.2 RAZEM 4 376 000 262 000 1 021 000 1 833 000 1 260 000

1.3

1.3.1

Ścieżka rowerowa w Cieszanowie: Oś. AK,
ul. Kościuszki. Stadion (pierwsze trybki) Oś.. 
AK - lasek lubliniecki

długość - 2000 m
szerokość - 2 m
powierzchnia - 4 000 m2
liczba gospodarstw - 127
liczba mieszkańców - 450
liczba użytkowników - 2 000 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009-2013 450 000 135 000 315 000

1.3.2

Ścieżka rowerowa z Cieszanowa do 
Dachnowa ( ścieżka, chodnik,
kładka przez rzekę Brusienkę)

długość - 5000 m
szerokość - 2 m
powierzchnia - 10 000 m2 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

PZDW Rzeszów,
Urząd Marszałkowski 2009-2013 720 000 216 000 504 000

1.3.3

Ścieżka rowerowa 
w Cieszanowie - (wzdłuż Brusienki) 
do Zalewu Lublinieckiego

długość - 5000 m
szerokość - 2 m
ilość użytkowników - 2000

zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009-2013 570 000 171 000 399 000

1.3.4

Ścieżka rowerowa umożliwiajacych 
zwiedzanie  zabytków kulturalnych oraz 
walorów przyrodniczych (np. jaskółki 
brzegówki)  w Dachnowie

długość - 5 km
szerokość - 2m
liczba użytkowników - 1300 zgodne

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009-2013 570 000 171 000 399 000

Budowa ścieżek rowerowych
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1.3.5

Ścieżka rowerowa w Dachnowie na trasie od 
Lubaczowa do Cerkwi, na ul. Zakarczma, 
na drogę Skośną w kierunku  Nowego Sioła, 
oraz ścieżki 
od Lubaczowa do Cerkwi, szosą  w kierunku 
Kapliczki, ul. Południowa,
Północna do Leśniczówki i drogą  Leśną do 
Zamku w Niemstowie

długość - 12 km
szerokość - 2m
liczba użytkowników - 1700 zgodne

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski
PZDW Rzeszów 2009-2013 1 100 000 285 000 150 000 665 000

1.3.6
Ścieżka rowerowa tzw. Niemstowskiej
we wsi Folwarki

długość - 3 km
szerokość - 1,5 m
liczba użytkowników - 250 zgodne

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009-2013 550 000 165 000 385 000

1.3.7
Ścieżka rowerowa z Nowego Lublińca do 
pomnika na Kobylance

długość - 5 km
szerokość - 1,5 m
liczba użytkowników - 380 zgodne

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009-2013 830 000 249 000 581 000

1.3.8
Ścieżka rowerowa Kowalówka -
Doliny - Gorajec

długość - 7 km
szerokość - 1,5 m
liczba użytkowników - 350 zgodne

wprowadzony do 
budżetu na lata
na 2009-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009 - 2013

rozwój turystyki rowerowej,
polepszenie komunikacji lokalnej,
rozwój rekreacji
poprawa bezpieczeństwa na drogach

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski
PZDW Rzeszów
PZD Lubaczów 2009-2013 980 000 120 000 125 000 735 000

1.3 RAZEM 5 770 000 1 296 000 491 000 3 983 000 0
1. RAZEM 27 781 700 6 306 900 2 383 000 16 581 800 2 390 000

2.

2.1

2.1.1

Uzbrojenie terenu przed Domkami na 
Górce w Dachnowie w kanalizację, wodę,
gaz, prąd, telefon.

powierzchnia działek - 3 ha
zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

poprawienie atrakcyjności działek
w miejscowości

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 100 000 40 000 60 000

2.1.2
Uzbrojenie działki przy drodze woj. obok 
WDK w Starym Lublińcu pow. działki - 0,4 ha zgodny

opracowanie 
dokumentacji 2007,
wyłonienie wykonawcy 2008,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2008 poprawa atrakcyjności działki PZDW Rzeszów 2008 40 000 40 000

2.1.3

Uzbrojenie następujących terenów miasta 
Cieszanowa pod inwestycje:
- teren pomiędzy stacją benzynową
  a rzeką Brusienką przy ul. Sienkiewicza
- teren pomiędzy Nowym Siołem, 
  a Cieszanowem powierzchnia - 8 ha zgodny

wprowadzony do 
budżetu 
na lata 2008-2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2008-2009,
wyłonienie wykonawcy 2008-
2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2008-2010

uzbrojenie działek w niezbędne 
media, podniesienie atrakcyjności
terenów budowlanych

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2008 - 2010 3 000 000 100 000 2 000 000

2.1.4

Przeznaczyć pod budownictwo rekreacyjne
mienie wsi Dachnów pod lasem, od 
W. Majdan w kierunku lasu dokumentacja techniczna brak

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

poprawienie atrakcyjności działek
w miejscowości

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 25 000 25 000

2.1.5

Wyznaczenie terenu na poszerzenie 
cmentarza parafialnego w Niemstowie
wraz z jego zabezpieczeniem pow. 0,40 ha zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009

zwiększenie ilości miejsc pochówku
oraz estetyki cmentarza Gmina Cieszanów 2009 6 000 6 000

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje

Uzbrojenie terenu pod inwestycje
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2.1.6

Uzbrojenie następujących terenów miasta 
Cieszanowa pod inwestycje:

- teren ul. Sportowa od strony wsch.
- teren przy ul. AK na poszerzenie 
cmentarza
- uzbrojenie starej targowicy i terenu przy
Brusience do mostu
- teren buraczarni
- oświetlenie ul. AK od cmentarza do
początku osiedla
- osiedle AK teren na zachód
- ul. Sienkiewicza w stronę ul. Czereśnie
(dwie strony)
- ul. Warszawska do Lasku Lublinieckiego
- wykorzystanie terenu Lasku 
Lublinieckiego pod działalność rekreacyjną powierzchnia - 5 ha zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2010-2013 

opracowanie 
dokumentacji 2009-2012,
wyłonienie wykonawcy 2010-
2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010-2013

uzbrojenie działek w niezbędne 
media, podniesienie atrakcyjności
terenów budowlanych

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2010-2013 1 450 000 507 500 942 500

2.1.7

Uzbroić w media i przeznaczyć pod 
działalność gospodarczą teren przy zlewni 
mleka w Dachnowie

powierzchnia działek - 0,7 ha
zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2009 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2009,
realizacja projektu do  2009

poprawienie atrakcyjności działek
w miejscowości

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009 12 000 6 000 6 000

2.1.8
Uzbrojenie działki po byłym SKR 
w Niemstowie powierzchnia - 0,5 ha zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2012 r.

dokumentacja i wyłonienie 
wykonawcy 2012,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2012 poprawa atrakcyjności działki

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2012 50 000 25 000 25 000

2.1.9
Powiększenie działki pod cmentarz 
w Starym Lublińcy

pow.- 0,2 ha
2 punkty świetlne zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

dokumentacja i  wyłonienie 
wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010

zwiększenie ilości miejsc pochówku 
oraz estetyki cmentarza Gmina Cieszanów 2010 15 000 15 000

2.1.10

Zabudowa placu wokół 
Rynku w Cieszanowie
pod działalnośc
usł. - handl.

budowa 4 budynków o łącznej
powierzchni użytkowej 600 m2 zgodny  

dokumentacja 2006-2013,
wyłonienie wykonawcy 2006-
2013,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2006-2013

stworzenie nowych miejsc pracy,
odbudowa Rynku

inwestorzy prywatni
Urząd Marszałkowski 2006-2013 2 100 000 1 000 000 1 100 000

2.1.11 Wykonanie gazyfikacji we wsi Folwarki

liczba gospodarstw - 50
liczba mieszkańców - 183
długość trasy - 1500 m zgodny

wprowadzony do 
budżetu na 2010 r.

opracowanie 
dokumentacji 2009,
wyłonienie wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do powietrz, poprawa warunków 
życia mieszkańców

UMiG Cieszanów,
Urząd Marszałkowski
Zakłady Gazownicze- 
Oddział Jarosław 2010 550 000 10 000 378 000 162 000

2.1.12
Przebudowa sieci energetycznej wraz z 
transformatorem w Folwarkach

liczba gospodarstw - 50
liczba mieszkańców - 183
długość trasy - 1400 m zgodny

dokumentacja 2010,
wyłonienie wykonawcy 2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2011

poprawa warunków 
życia mieszkańców

Rejonowy Zakład 
Energetyczny 
Jarosław 2011 210 000 210 000

2.1.13
Budowa sieci telefonii kablowej 
(przewodowej) w Folwarkach

liczba gospodarstw - 50
liczba mieszkańców - 183
długość trasy - 1400 m brak

dokumentacja i wyłonienie 
wykonawcy 2010,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2010

poprawa warunków 
życia mieszkańców Operator Sieci 2010 56 000 56 000

2.1 RAZEM 7 614 000 774 500 0 4 411 500 1 528 000

2.2

2.2.1

Modernizacja oświetlenie ulicznego miasta i 
gminy Cieszanów: ulice Cieszanowa, 
miejscowości Gminy Cieszanów

punktów oświetleniowych - 780
ilość użytkowników - 7500
zgodnie z wielkością zużycia 
energii elektrycznej zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata
2009-2013 

dokumentacja 2009 - 2011,
wyłonienie wykonawcy 2009-
2011,
realizacja projektu do 
paźddziernika 2009-2013 poprawa bezpieczeństwa

Gmina Cieszanów,
Urząd Marszałkowski 2009-2013 2 300 000 920 000 920 000 460 000

2.2 RAZEM 2 300 000 920 000 920 000 0 460 000
2. RAZEM 9 914 000 1 694 500 920 000 4 411 500 1 988 000

3.

3.1
Adaptacja świetlicy (były biurowiec) 
na os. Stary Lubliniec na mieszkania 

odbudowa obiektu wraz
 z wyposażeniem zgodne

wprowadzony do 
budżetu na lata
2008-2013

dokumentacja 2008
wyłonienie
wykonawcy 2011
realizacja projektu2013

rozwój turystyki i rekreacji,
stworzenie nowych miejsc pracy,
powiększenie oferty turystycznej

Prywatny Inwestor
Urząd Marszałkowski 2008-2013 520 000 260 000 260 000

3. RAZEM 520 000 0 0 260 000 260 000

OGÓŁEM 38 215 700 8 001 400 3 303 000 21 253 300 4 638 000

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego

Budownictwo komunalne
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Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Cieszanów - zadania planowane do realizacji na lata 2007 - 2013

II.  Rozwój bazy kulturalnej
     Ochrona zdrowia i opieka społeczna
     Wzrost mobilności społecznej i zawodowej mieszkańców

Lp. Nazwa zadania Charakterystyka inwestycji
Zgodność 
z MPZP

Kryteria kolejności 
realizacji Etapy działania Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty
uczestniczące 
we wdrażaniu

Okres 
realizacji

Wartość ogółem 
Środki 
własne 
PLN

Środki 
budżetu 
państwa
PLN

Środki UE
PLN

Środki 
inwestorów
prywatnych

i inne
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Rozwój bazy kulturalnej

1.1
Remont budynku OSP w Chotylubiu
(malowanie, wew. ocieplenie stropu)

malowanie - 200 m2
ocieplenie - 200 m2
liczba mieszkańców - 481
liczba gospodarstw - 102 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008

wyłonienie 
wykonawcy 2008
realizacja 
projektu 2008

oszczędność zużycia
                                                                 
energii cieplnej,
- porawienie estetyki Gmina Cieszanów 2008 50 000 50 000

1.2

Budowa ośrodka wypoczynkowo - 
rekreacyjnego w Nowym Siole, 
kąpielisko wraz z obiektami 
towarzyszącymi

molo, przystań, plaża, pole
namiotowe, restauracja, drogi,
domki campingowe, oświetlenie
terenu

zgodne
wprowadzony do
budżetu 2008-2010

opracowanie
dokumentacji 2008
wyłonienie 
wykonawcy 2008
realizacja projektu
2007-2010

zwiększenie dostępu mieszkańców
do uprawiania sportu, wzrost 
standardów obiektów sportowych,
podniesienia atrakcyjności miasta,
polepszenie jakości nauczania 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2007 - 2010 1 200 000 360 000 840 000  

1.3

Remont stadionu tj. bieżni, 
ogrodzenia oraz budowa 
dzielnicowych boisk do  
siatkówki i koszykówki w Dachnowie

budowa boisk do siatkówki, 
koszykówki, remont stadionu,
budowa szatni i ubikacji
ogólnodostępnej zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2009

opracowanie
dokumentacji 2008
wyłonienie 
wykonawcy 2008
realizacja projektu
2008 - 2009

zwiększenie dostępu mieszkańców
do kultury, wzrost standardów 
obiektów sportowych,
podniesienia atrakcyjności miasta,
polepszenie jakości nauczania 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2009 70 000 21 000 49 000

1.4

Dokończenie remontu  remizy OSP
w Nowym Lublińcu, wraz z zakupem 
wyposażenia

stolarka okienna - 8
remont elewacji
wymiana podłogi - 50 m2
ułożenie kostki brukowej-40 m2
ogrodzenie wokół remizy 180m
l. Os korzystajacych - 298 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2010

opracowanie
dokumentacji 2008
wyłonienie 
wykonawcy2008
realizacja projektu
2008-2010

poprawa stanu technicznego
budunku, poprawa bilansu 
energetycznego, poprawa estetyki 
miejscowości 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008-2010 100 000 100 000 0 0

1.5

Wykonanie bieżących remontów 
Wiejskiego Domu Kultury  w Starym 
Lublińcu (wymiana 
podłóg, malowanie dachu, utwardzenie 
placu), wykonanie instalacji gazowej, 
oraz boiska na sąsiedniej działce

wyminana podłóg - 70 m2
malowanie dachu - 480 m2
utwardzenie placu - 0,3 ha
boisko o wym 20 x 40 m
l. Os korzystajacych - 307 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008 - 2010

opracowanie
dokumentacji2008
wyłonienie 
wykonawcy2009
realizacja projektu
2010

wzrost atrakcyjności miejscowości,
polepszenie warunków społeczno
-kulturalnych

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2010 750 000 150 000 600 000

1.6

Remont WDK w Dachnowie, 
wymiana stolarki dziennej,
ocieplenie i gazowe ogrzewanie

stolarka okienna - 12
pow. ocieplenia - 480 m2
instalacja gazowa
l. mieszkańców - 1436 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2011

opracowanie
dokumentacji 2008
wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2009 - 2011

poprawa bilansu energetycznego 
obiektu,
poprawa estetyki budynku

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2011 750 000 150 000 600 000

1.7

Modernizacja budynku po Kinie 
w Cieszanowie, ul. Sobieskiego 6
utworzenie Centrum Informacji 
Turystycznej i lokalnego muzeum

modernizacja budynku
wymiana okien, drzwi, rynien,
podłóg, odgrzybianie, sanitariaty zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009

wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2009

polepszenie warunków 
społeczno - kulturalnych

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2009 550 000 137 500 412 500

1.8

Modernizacja Centrum Kultury 
i Sportu w Cieszanowie (sanitariaty, 
stolarka wymiana podłóg i rynien)

modernizacja budynku
wymiana okien, drzwi, rynien,
podłóg, odgrzybianie, sanitariaty
sala widowiskowa zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009 - 2012

wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2009 - 2012

polepszenie warunków 
społeczno - kulturalnych

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 1 000 000 250 000 750 000

1.9

Adaptacja Cerkwi w Cieszanowie
na muzeum regionalne, oraz
zagospodarowanie placu przy
Cerkwi na ekspozycję nagrobków
z kamieniarki bruśnieńskiej 

muzeum regionalne,
remont cerkwii zgodne

wprowadzony do
budżetu 209-2011

opracowanie
dokumentacji 2008
wyłonienie 
wykonawcy 2010
realizacja projektu
2010 - 2011

ochrona dziedzictwa kulturowego,
plepszenie atrakcyjności miejscowości

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 -2011 1 500 000 375 000 1 125 000
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1.10

Ogrodzenie terenu i budowa boisk
sportowych przy Zespole Szkół
Publicznych w Dachnowie

ogrodzenie terenu wokół szkoły
- ok. 340m   oraz budowa 
boiska wielofunkcyjnego
o wymiarach 20 x 40 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2009

opracowanie
dokumentacji 2008r.
wyłonienie 
wykonawcy 2008 r.

boiska sportowe, ogrodzenie 
terenu

Minister Sportu
Gmina Cieszanów 2008-2009 250 000 125000 125000 0

1.11

Remont kapitalny budynku świetlicy 
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
jej otoczenia (np. plac zabaw, boiska 
sportowego  dla dzieci, wyposażenie w 
sprzęt sportowy i komputerowy) w 
Folwarkach

remont budynku - 120 m2
plac zabaw, boisko sportowe zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009-2011

opracowanie
dokumentacji 2009
wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2009 - 2011

polepszenie dosępu mieszkańców
do życia społeczno- kulturalnego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 100 000 55 000 45000 0

1.12

Budowa boiska w Dąbrówce, 
zaopatrzenie w sprzęt sportowy, 
wyposażenie świetlicy (telewizor, 
gry planszowe, stół pingpongowy,
bilard) 

zakup sprzętu sportowego,
wyposażenia świetlicy,
boisko wielofunkcyjne - 20 x 40 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2010-2011

opracowanie
dokumentacji 2010
wyłonienie 
wykonawcy 2011
realizacja projektu
2010 - 2011

polepszenie dosępu mieszkańców
do życia społeczno- kulturalnego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2010-2011 15 000 3 750 11 250

1.13
Budowa boiska sportowego 
w Kowalówce

boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach 20 x 40 m zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009-2011

opracowanie
dokumentacji 2009
wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2009 - 2011

polepszenie dostępu mieszkańców
do życia społeczno- kulturalnego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 15 000 3 750 11 250

1.14

Budowa boiska sportowego oraz 
placu zabaw dla dzieci na osiedlu 
w Nowym Lublińcu

budowa boiska sportowego
wielofunkcyjnego  20 x 40 m
wraz z placem zabaw zgodne

wprowadzony do
budżetu 2011

opracowanie
dokumentacji 2009
wyłonienie 
wykonawcy2009
realizacja projektu
2010-2011

zwiększenie dostępu mieszkańców
do uprawiania sportu, podniesienie 
atrakcyjności miasta, 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2010 - 2011 15 000 3 750 11 250

1.15

Przeznaczenie terenu pod boisko 
sportowe, służące również do 
ćwiczeń strażackich;budowa szatni 
przy boisku w Niemstowie zaplecze socjalne dla boiska zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009-2011

opracowanie
dokumentacji 2009
wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2009 - 2011

zwiększenie dostępu mieszkańców
do uprawiania sportu, podniesienie 
atrakcyjności miasta, 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 50 000 10 000 10000 30 000

1.16

Dokończenie budowy boisk sportowych 
przy Zespole Szkół Publicznych w 
Nowym Lublińcu

wykonanie nawierzchni 
nowoczesnych na 
asfaltowych boiskach
piłki ręcznej i koszykówki zgodne

wprowadzony do
budżetu 2011-2012

opracowanie
dokumentacji 2011r.
wyłonienie 
wykonawcy 2011 r. boiska sportowe

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2011-2012 150 000 50000 100000

1.17

Adaptacja byłej kotłowni na zaplecze 
socjalnedla klubu sportowego 
na os. Stary Lubliniec

remont budynku: wykonanie 
łazienki i WC, wymiana stolarki
l. Os. korzystajacych - 329 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009-2010

opracowanie
dokumentacji2009
wyłonienie 
wykonawcy2009
realizacja projektu
2009 - 2010

wzrost atrakcyjności miejscowości,
polepszenie warunków społeczno
-kulturalnych

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2010 40 000 10 000 10000 20 000

1.18

Budowa garażu dla samochodu i 
wyposażenie do Domu Strażaka w 
Nowym Siole

garaż, altana, grill, 
liczba korzystających - 550 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009

opracowanie
dokumentacji 2009
wyłonienie 
wykonawcy2009
realizacja projektu
do 2009

poprawa stanu bezpieczeństwa 
miejscowości.

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 50 000 50 000

1.19

Adaptacja dalszej części budynku 
na świetlicę na os. Stary Lubliniec 
(zaplecze kuchenne i sala)

zakup stołu, sprzętu AGD, 
meble kuchenne
l. Os. korzyst - 329 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008

opracowanie
dokumentacji2008
wyłonienie 
wykonawcy 2008
realizacja projektu
2009

wzrost atrakcyjności miejscowości,
polepszenie warunków społeczno
-kulturalnych

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2009 12 000 3 600 8400

1.20 Budowa świetlicy wiejskiej w Żukowie liczba korzystajacych - 278 zgodne
wprowadzony do
budżetu 2009-2010

opracowanie
dokumentacji2009
wyłonienie 
wykonawcy2009
realizacja projektu
2009 - 2010

wzrost atrakcyjności miejscowości,
polepszenie warunków społeczno
-kulturalnych

UMiG Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2010 200 000 50 000 150 000
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1.21

Wyposażenie świetlicy OSP 
w Niemstowie w sprzęt typu:
telewizor, sprzęt nagłaśniający
komputer z internetem, stoliki 
i krzesła, wymiana podłogi

telewizor, sprzęt nagłaśniający,
komputer z internetem, stoliki 
krzesła, wymiana podłogi zgodne

wprowadzony do
budżetu 2010

realizacja projektu
2010 

polepszenie warunków społeczno
-kulturalnych,
poprawa bilansu energetycznego
obiektu,
poprawa stanu technicznego 
budynku,
podniesienie atrakcyjności 
miejscowości

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2010 18 000 5 000 13000 0

1.22

Konserwacja dachu na Cerkwi oraz
remonty i renowacja krzyży w 
poszczególnych dzielnicach 
Dachnowa

dach cerkwii - remont 200 m2
renowacja krzyży zgodne

wprowadzony do
budżetu 2010-2011

opracowanie
dokumentacji 2010
wyłonienie 
wykonawcy 2010
realizacja projektu
2010 - 2011

ochrona dziedzictwa kulturowego,
plepszenie atrakcyjności 
miejscowości,
poprawa stanu technicznego obiektu

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2010-2011 50 000 10 000 10000 30 000

1.23

Odzyskanie od Agencji Nieruchomości 
Rolnej działki na budowę boiska w 
Chotylubiu boisko sportowe zgodne

wprowadzony do
budżetu 2010-2011

opracowanie
dokumentacji 2010
wyłonienie 
wykonawcy 2010
realizacja projektu
2010 - 2011

polepszenie dostępu mieszkańców
do życia społeczno- kulturalnego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2010-2011 15 000 10 000 5000

1.24
Place zabaw dla dzieci 
w miejscowościach Gminy Cieszanów

pow. - 0,05 ha/plac zabaw
pow. boiska szkolnego - 0,10ha 
l. mieszk - 7450 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2010

opracowanie
dokumentacji 2008
wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2008-2010

podniesienie atrakcyjności 
miasta 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008-2010 45 000 0 45 000  

1. RAZEM 6 995 000 1 983 350 226 400 4 785 250 0

2. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

2.1
Modernizacja Ośrodka Zdrowia 
 w Cieszanowie

powierzchnia budynku - 220 m2
l.mieszkańców - 4000

zgodne

opracowanie
dokumentacji 2008
wyłonienie 
wykonawcy 2009
realizacja projektu
2008 - 2012

polepszenie dostępu do świadczeń
zdrowotnych dla mieszkańców 
Cieszanowa w tym dla 
niepełnosprawnych z gm .Cieszanów
poprawa estetyki rynku 

NZOZ R-36
Urząd Marszałkowski 2008 - 2012 250 000 187 500 62 500

2.2

Propagowanie zdrowego stylu życia
oraz zwiększenie zakresu usług
przez obecny Ośrodek Zdrowia
w Dachnowie

gabinety specjalistyczne
sprzęt medyczny

zgodne
wprowadzony do
budżetu 2009

realizacja projektu
2009

podniesienie poziomu świadczeń 
zdrowotnych

UMiG Cieszanów
Urząd Marszałkowski
NZOZ R-36 2009 25 000 2 000 16 100 6900

2.3
Przeniesienie ośrodka zdrowia do 
szkoły w Nowym Lublińcu

gabinety specjalistyczne
sprzęt medyczny

zgodne
wprowadzony do
budżetu 2008

realizacja projektu
2008 

podniesienie poziomu świadczeń 
zdrowotnych

NZOZ R-36
Urząd Marszałkowski 2008 12 000 6000 3 000 3000

2.4
Utworzenie punktu medycznego w 
Kowalówce i Chotylubiu

gabinety specjalistyczne
sprzęt medyczny

zgodne
wprowadzony do
budżetu 2010

realizacja projektu
2010

podniesienie poziomu świadczeń 
zdrowotnych

UMiG Cieszanów
Urząd Marszałkowski
NZOZ R-36 2010 12 000 6000 3 000 3000

2.5

Utworzenie Świetlicy 
Socjoterapeutycznych na terenie 
Osiedli Nowy Lubliniec, Niemstów, 
Nowe Sioło

adaptacja pomieszczeń, 
wyposażenie, zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2013

realizacja projektu
2008 - 2013

podniesienie poziomu świadczeń 
zdrowotnych

Gmina Cieszanó
Urząd Wojewódzki 2008-2010 150 000 150 000

2. RAZEM 449 000 14 000 150 000 209 600 75 400

3. Oświata

3.1

Remont budynku dydaktycznego
Zespołu Szkół Publicznych w 
Cieszanowie przy ul. Sobieskiego 1 
Utworzenie Centrum Edukacji
Wczesnoszkolnej wraz z placem 
zabaw i torem łyżworolek

przebudowa budynku 
dydaktycznego o powierzchni
zabudowy 901 m2, powierzchni
użytkowej 1299 m2 i kubaturze
4760 m3, plac zabaw, tor 
łyżworolek zgodne

wprowadzony do
budżetu 2004-2009

opracowanie
dokumentacji 2004
wyłonienie 
wykonawcy2004
realizacja projektu
2005-2009

remont budynku szkolnego
oraz utworzenie Centrum
Kształcenia Innowacyjnego

Urząd Marszałkowski
Województwa 
Podkarpackiego, 
Gmina Cieszanów 2004-2009 1 450 000 200000 200000 1 050 000

3.2

Docieplenie, wymiana okien i drzwi
budynku dydaktycznego Szkoły 
Podstawowej w Nowym Siole, 
Niemstowie, Chotylubiu, Kowalówce i 
Nowym Lublińcu

wymiana okien oraz docieplenie 
ścian budynku szkolnego zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009-2013

wyłonienie 
wykonawcy 2009 r.

docieplenie budynku 
dydaktycznego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009-2013 1 500 000 375000 1 125 000

3.3

Modernizacja kotłowni gazowych
w obiektach oświatowych Miasta 
i Gminy Cieszanów

wymiana zużytych kotłów
gazowych na nowe wraz 
z instalacją nowych pomp
i automatyki grzewczej zgodne

wprowadzony do
budżetu 2010-2011

opracowanie
dokumentacji 2010r.
wyłonienie 
wykonawcy 2010 r.

wymiana kotłów gazowych
sztuk 9

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2010-2011 450 000 112500 337500

44



3.4

Remont budynku dydaktycznego
Zespołu Szkół Publicznych w 
Cieszanowie przy ul. Kościuszki 6 
Utworzenie szkoły średniej

przebudowa budynku 
dydaktycznego o powierzchni
użytkowej 1159 m2 zgodne

wprowadzony do
budżetu 2009-2013

opracowanie
dokumentacji 2009r.
wyłonienie 
wykonawcy 2009 r.

remont budynku szkolnego
oraz utworzenie szkoły średniej

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009-2013 1 350 000 337500 1012500

3. RAZEM 4 750 000 1 025 000 200 000 3 525 000 0

4. Wzrost mobilności społecznej i zawodowej mieszkańców

4.1

Wzmożenie zaangażowania 
społeczeństwa w życie wsi 
gminy przez organizacje 
społeczne takie jak Koło Gospodyń
Wiejskich OSP, LZS Kółko
Rolnicze jak również odtwożenie
organizacji młodzieżowych
jak Harcerstwo oraz zwiazek 
studencki

organizacja życia społecznegox
w miejscowości zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2013

realizacja projektu
2008-2013 

integracja społeczeństwa, zorganizo-
wanie czasu wolnego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych Gmina Cieszanów 2008 - 2013 100 000 100000

4.2

Organizacja kursów szkoleniowych
w celu aktywizacji zawodowej 
mieszkańców gminy kursy szkoleniowe zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2013

realizacja projektu
2008-2013 

przekwalifikowanie mieszkańców,
dostęp do specjalistycznej wiedzy,
wskazywanie alternatywnych źródeł 
dochodu

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 18 000 4 500 0 13 500

4.3
Tworzenie grup producenckich 
na terenie gminy organizacja rolników zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2013

realizacja projektu
2008-2013 

kreowanie wielofunkcyjnego rozwoju 
wsi i rolnictwa

prywatni inwestorzy
Urząd Marszałkowski 2007-2013 5 000 4 000 1000

4.4

Założenie Internetu i utworzenie 
kawiarenki internetowej w 
miejscowościach Gminy Cieszanów

utworzenie kawiarenki 
internetowej,
doprowadzenie sygnału Internetu 
do Kowalówki zgodne

wprowadzony do
budżetu 2008-2010

realizacja projektu 
2008 - 2010

polepszenie dostępu mieszkańców
do życia społeczno- kulturalnego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2010 15 000 5 000 10000

4. RAZEM 138 000 9 500 0 127 500 1 000

3. OGÓŁEM 12 332 000 3 031 850 576 400 8 647 350 76 400
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Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Cieszanów - zadania planowane do realizacji na lata 2008-2013

III.  Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych

     Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego

     Rozbudowa infrastruktury turystycznej

     Współpraca międzynarodowa

Lp. Nazwa zadania Charakterystyka inwestycji
Zgodność 
z MPZP

Kryteria kolejności 
realizacji Etapy działania Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty
uczestniczące 
we wdrażaniu

Okres 
realizacji

Wartość 
ogółem
PLN

Środki 
własne
PLN

Środki 
budżetu 
państwa 
PLN

Środki UE 
PLN

Środki 
prywatnych
inwestorów

i inne
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Walory przyrodnicze i krajobrazowe

1.1
Ochrona i pielęgnacja pomników

przyrody we wsi Nowy Lubliniec dokumentacja przyrodnicza zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2008-2010

realizacja projektu 

2008-2010 ochrona pomników przyrody Gmina Cieszanów 2008 - 2010 4 000             4 000          

1.2

Uznanie wiązu na os. Stary Lubliniec 

za pomnik przyrody dokumentacja i uzgodnienia zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2009

realizacja projektu 

2009 ochrona pomników przyrody Gmina Cieszanów 2009 400                400             

1.3

Utrzymanie pomników przyrody 

na terenie Starego Lublińca dokumentacja i uzgodnienia zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2009

realizacja projektu 

2009 ochrona pomników przyrody Gmina Cieszanów 2009 600                600             

1. RAZEM 5 000             5 000          -                 -                   -                

2. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego

2.1

Rozbudowa cmentarza 

w Cieszanowie

dokumentacyja techniczna, 

ogrodzenie starego i nowego

(planowanego) cmentarza, 

budowa kaplicy cmentarnej, 

oświetlenie terenu cmentarza zgodne

wprowadzony do 

budżetu na lata

2006-2009

opracowanie 

dokumentacji2006

wyłonienie

wykonawcy2008

realizacja projektu

2006-2009

poprawa estetyki obiektu,

ochrona dziedzictwa kulturowego Gmina Cieszanów 2006 - 2009 450 000          67 500        45 000        270 000        67 500       

2.2

Remont  cerkwi grekokatolickiej  

w Cieszanowie Renowacja bożnicy i cerkwii zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2006-2010

opracowanie 

dokumentacji

2006

wyłonienie

wykonawcy 2008

realizacja projektu

2006 - 2010

ochrona dziedzictwa kulturowego

konserwacja obiektów zabytkowych

Gmina Cieszanów

inwestorzy prywatni

Urząd Marszałkowski 2006-2010       1 500 000    375 000      1 125 000     

2.3

Remont zabytkowej cerkwi 

w Kowalówce renowacja obiektu zgodne

uzgodnienie zakresu

robót z 

Konserwatorem

Zabytków2008-2010

wyłonienie

wykonawcy2010

realizacja projektu

2008-2013

poprawa stanu technicznego obiektu

ochrona dziedzictwa kulturowego

Wojewoda

Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 550 000          -                  137 500      412 500        

2.4

Odbudowa pałacu w Nowym Siole

oraz zagospodarowanie przyszłego 

parku

Renowacja pałacu i parku w Nowym

Siole zgodne

opracowanie 

dokumentacji2008

wyłonienie

wykonawcy2009

realizacja projektu

2008-2013

ochrona dziedzictwa kulturowego

konserwacja obiektów zabytkowych

inwestorzy prywatni

Urząd Marszałkowski 2008-2013       4 500 000    3 375 000     1 125 000  

2.5

Adaptacja Cerkwi w Dachnowie

na muzeum regionalne, oraz

zagospodarowanie placu przy

cerkwi na ekspozycję.  

muzeum regionalne,

remont cerkwii zgodne

wprowadzony do

budżetu 2009-2011

opracowanie

dokumentacji 2009

wyłonienie 

wykonawcy 2010

realizacja projektu

2010 - 2011

ochrona dziedzictwa kulturowego,

plepszenie atrakcyjności miejscowości

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2009 - 2011 300 000          100 000      200 000        

2.6

Oznakowanie obiektów zabytkowych

w gminie tablicami 

informacyjno - pamiątkowymi tablice informacyjne - 30 mszt. zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2009-2012

realizacja projektu

2009-2012

ochrona dziedzictwa kulturowego

promowanie walorów gminy

Gmina Cieszanów 2009-2012 5 500             5 500          
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2.7

Malowanie płotu oraz blachy

na budynku cerkwi w Chotylubiu, 

wykonanie elewacji dzwonnicy 

i skrócenie drzewostanu

lip od strony północnej

remont i malowanie płotu - 150 mb

malowanie dachu,

wykonanie elewacji dzwonnicy,

skrócenie drzewostanu zgodne

ustalenie zakresu

robót z 

Konserwatorem

Zabytków 2009

opracowanie 

dokumentacji 2009

wyłonienie

wykonawcy 2010

realizacja proj. 2010

poprawa estetyki miejscowości,

poprawa stanu technicznego obiektu,

ochrona dziedzictwa kulturowego

Wojewoda

Urząd Marszałkowski 2009 - 2010 13 000           3 900          9 100            

2.8

Remont pomników kapliczek

przydrożnych oraz cmentarza 

komunalnego i kaplicy 

w Cieszanowie

remont obiektów zabytkowych:

kapliczki przydrożne, cmentarze zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2008-2010

opracowanie 

dokumentacji2008

wyłonienie

wykonawcy2008

realizacja projektu

2008-2010

ochrona dziedzictwa kulturowego Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski

parafia 2008 - 2010          175 000    26 250        17 500        131 250        -                 

2.9

Rewitalizacja Rynku i parku

w Cieszanowie

zabiegi pielęgnacyjne zieleni 

parkowej,

remonty budynków komunalnych

w Rynku - 7 budynków (nadanie

kolorystyki elewacjom budynku) zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2009 - 2013

opracowanie 

dokumentacji 2009

wyłonienie

wykonawcy 2011

realizacja projektu

2009 - 2013

podniesienie atrakcyjności miasta,

poprawienie estetyki Rynku

UMiG Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2009-2013 560 000          168 000      392 000        

2.10

Remont budynku podworskiego,

os. Nowe Sioło (magazyn PGR) Renowacja budynku podworskiego zgodne

opracowanie 

dokumentacji2011

wyłonienie

wykonawcy2012

realizacja projektu

2012

ochrona dziedzictwa kulturowego

konserwacja obiektów zabytkowych

inwestor prywatny

Urząd Marszałkowski 2012       1 000 000    500 000        500 000     

2.11

Renowacja nogrobków cmentarnych

(zabytkowych) w Nowym Siole odnowienia pomników na cmentarzu zgodne

ustalenie zakresu 

prac z 

Konserwatorem 

Zabytków

realizacja projektu- 

2008-2011 ochrona dziedzictwa kulturowego

Wojewoda

Urząd Marszałkowski 2008-2011 14 000           3 500          10 500          

2.12

Urządzenie sali z ekspozycją 

pamiątek dziedzictwa kulturowego

wsi Folwarki

adaptacja pomieszczeń na izbę 

pamięci i zgromadzenie eksponatów zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2013

realizacja projektu

2013 ochrona dziedzictwa kulturowego

UMiG Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2013 15 000           3 750          11 250          

2.13

Zachowanie istniejących obiektów 

architektonicznych wpisanych 

w rejestr zabytków wsi Folwarki 

(drewniane domy mieszkalne z XIX w ) Renowacja budynków zabytkowych zgodne

ustalenia zakresu

prac z 

Konserwatorem

Zabytków 2010

wyłonienie

wykonawcy2011

realizacja projektu

2011 ochrona dziedzictwa kulturowego

inwestorzy prywatni

Urząd Marszałkowski 2011          230 000    172 500        57 500       

2.14

Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu 

grekokatolickim w Chotylubiu,

 wykonanie estetyki wewnątrz 

cmentarza

wykonanie ogrodzenia z siatki 

- 130 mb zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2011

opracowanie 

dokumentacji 2009

wyłonienie

wykonawcy 2009

realizacja proj. 2010

poprawa estetyki obiektu,

ochrona dziedzictwa kulturowego Gmina Cieszanów 2009 - 2010 5 000             1 000          1 000          3 000            

2.15

Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu 

 w lesie Nadleśnictwa Narol tzw. 

Oseredek na którym chowano 

zmarłych na cholerę w Chotylubiu 

wykonanie ogrodzenia z siatki 

- 230 mb zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2011

opracowanie 

dokumentacji 2010

wyłonienie

wykonawcy 2010

realizacja projektu

2011

poprawa estetyki obiektu,

ochrona dziedzictwa kulturowego Gmina Cieszanów 2010 - 2011 7 800             7 800          

2.16

Odnowienie i remont zabytkowych 

krzyży z przed II wojny światowej

we wsi Chotylub i sąsiednich 

miejscowościach odnowienie 150 krzyży zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2009-2012

wyłonienie

wykonawcy 2009

realizacja projektu

2009-2012

ochrona dziedzictwa kulturowego

konserwacja obiektów zabytkowych

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 30 000           4 500          3 000          22 500          -                 

2.17

Usunięcie  i rozebranie starych 

budynków, niezamieszkałych 

na terenie Chotylubia rozebranie kilku budynków zgodne

realizacja projektu

2009-2010

poprawa estetyki miejscowości, 

likwidacja zagrożenia pożarowego,

zdrowia i życia mieszkańców inwestorzy prywatni 2009 - 2010              5 600    5 600         

2.18

Remont kościoła i starej plebani 

w Cieszanowie

Renowacja kościoła i remont

plebanii zgodne

opracowanie 

dokumentacji2009

wyłonienie

wykonawcy2010

realizacja projektu

2009-2013

ochrona dziedzictwa kulturowego

konserwacja obiektów zabytkowych

parafia

Urząd Marszałkowski 2009 - 2013       1 500 000    1 125 000     375 000     

2.19

Odnowienie i opieka miejsc pamięci 

narodowej - Kobylanka, pomnik koło

Myćki we wsi Nowy Lubliniec remont pomników zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2010 -2011

realizacja projektu 

2010-2011 ochrona dziedzictwa kulturowego

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2010 - 2011 15 000           2 250          1 500          11 250          
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2. RAZEM 10 875 900    761 550      212 900     7 770 850     2 130 600  

3. Rozbudowa infrastruktury turystycznej

3.1

Zagospodarowanie zalewu w Starym

Lublińcu pod wg turystycznym 

modernizacja zalewu,

droga o długości - 2,6 km,

szerokości - 5 m,

o liczbie użytkowników - 400, brak planu

wprowadzony do 

budżetu na lata 2008-

2013

opracowanie 

dokumentacji 2008

wyłonienie

wykonawcy 2010

realizacja projektu 

2008-2013

poprawa walorów turystycznych 

regionu oraz polepszenie warunków 

dojazdu do zalewu i pól

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski, 

Prywatni Inwestorzy 2008 - 2013      18 000 000    3 600 000   1 800 000   12 600 000    -                 

3.2

Utworzenie Gminnego Centrum 

Informacji Turystycznej i Współpracy

Miedzynarodowej  w Cieszanowie

adaptacja pomieszczeń na centrum

wraz z wyposażeniem zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2009

opracowanie 

dokumentacji2009

wyłonienie

wykonawcy2009

realizacja projektu

2009

poszerzenie oferty turystycznej 

terenu miasta i gminy

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2009 55 000           8 250          5 500          41 250          

3.3

Oznaczenie szlaków turystycznych 

przy powstałych ścieżkach 

w Dachnowie

zakup i montaż tabliczek 

informacyjnych zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2013

realizacja projektu

2013 oznakowanie szlaków turystycznych Gmina Cieszanów 2013 5 000             5 000          

3.4

Budowa ścieżek rowerowych 

umożliwiajacych zwiedzanie 

zabytków kulturalnych oraz walorów

przyrodniczych Gminy Cieszanów 

(np. cerkwie, pomniki,  cmentarze, 

kościoły, parki krajobrazowe, rezerwaty, 

siedliska ptaków - jaskółki 

brzegówki  w Dachnowie)

długość - ok. 30 km

szerokość - 2m

liczba użytkowników - 7300 zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2009 - 2013

opracowanie 

dokumentacji 2009

wyłonienie

wykonawcy2009

realizacja projektu

2009 - 2013

rozwój turystyli rowerowej i rekreacji,

propmowanie walorów przyrodniczych,

podniesienie atrakcyjności regionu

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2009-2013

3.5

Zagospodarowanie dla celów

wypoczynkowych i ochrony 

przyrody terenów zieleni w centrum 

wsi Dachnów za Miasteczkiem oraz 

pastewniki pod Lasem i teren przy

obecnej piaskowni do budow stawów

i oczek wodnych, jak również 

obsadzić drzewami 

wyrównanie terenu, wykopy,

zasadzenie zieleni brak planu

wprowadzony do 

budżetu na 2010 -2011

opracowanie 

dokumentacji2010

wyłonienie

wykonawcy2011

realizacja projektu

2011

stworzenie warunków do aktywnego 

wypoczynku

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2010 - 2011 35 000           10 500        24 500          

3.6

Dofinansowanie schroniska 

młodzieżowego przy Zespole Szkół 

Publicznych w Nowym Lublińcu

folder informacyjny, 

tablice informacyjne, remont 

pomieszczeń zgodne

realizacja projektu 

2008 - 2013

promocja schroniska, poprawa 

standardu schroniska Gmina Cieszanów 2008 - 2013 10 000           5 000          5 000          

3.7

Zakup sprzętu turystycznego 

dla ZSP w Nowym Lublińcu (namioty,

śpiwory, koce, kuchnia polowa) doposażenie schroniska zgodne

realizacja projektu 

2008 - 2013 poprawa standardu schroniska Gmina Cieszanów 2008 - 2013 14 000           7 000          7 000          

3. RAZEN 18 119 000    3 635 750   1 817 500   12 665 750   -                

4. Współpraca międzynarodowa

4.1

Nauka języków obcych, nawiązanie 

kontaktów międzynarodowych 

(wymiana młodzieży, handel,

wycieczki) Dachnów, Stary Lubliniec, 

Niemstów, Nowy Lubliniec Osiedle

organizacja szkoleń językowych,

wymiana młodzieży, wymiana 

gospodarcza i kulturalna zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2008-2013

realizacja projektu 

2008 - 2013 rozwój kontaktów międzynarodowych

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 90 000           13 500        9 000          67 500          

4.2

Kontynuacja współpracy Gminy 

Cieszanów z miastami partnerskimi 

Niemiec, Węgier, Słowacji, Ukrainy 

i Włoch wymiana kulturalna i gospodarcza zgodne

wprowadzony do 

budżetu na 2008-2013

realizacja projektu

2008 - 2013

promocja regionu, rozwój kontaktór

międzynarodowych

Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 150 000          22 500        15 000        112 500        

4. RAZEM 240 000         36 000        24 000       180 000        -                

OGÓŁEM 40 115 800    5 199 850   2 267 300   28 387 450   4 261 200  
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Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Cieszanów - zadania planowane do realizacji na lata 2007-2013

IV.   Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji

       Gospodarka odpadami

       Poprawa jakości powietrza

Lp. Nazwa zadania Charakterystyka inwestycji
Zgodność 
z MPZP

Kryteria kolejności 
realizacji Etapy działania Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty
uczestniczące 
we wdrażaniu

Okres 
realizacji

Wartość 
ogółem

Środki 
własne

Środki 
budżetu 
państwa Środki UE

Środki 
inwestorów
prywatnych

i inne
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki
odpadami w całej gm. Cieszanów
wraz z segregacją śmieci, 
pojemniki na szkło

pojemniki na selektywną zbiórkę 
odpadów - szt. 100,
wyposażenie gospodarstw w pojemniki lub worki na 
odpady zgodny

wprowadzony do 
budżetu na lata 2008-
2013, dotacja 
WFOSiGW w 
Rzeszowie

wyłonienie 
wykonawcy 
i realizacja 
projektu 
lata 2008-2013

likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci, utworzenie nowych miejsc 
pracy

Gmina Cieszanów, 
WFOŚiGW w Rzeszowie 2008 - 2013 250 000 37 500 25 000 187 500

2.

Rekultywacja terenów po wysypiskach  
oraz likwidacja dzikich wysypisk 
śmieci - Lubliniec Nowy oraz Cieszanów

wywóz śmieci na składowisko odpadów
nawiezienie warstwy bonitacyjnej wraz z niwelacją 
terenu,
obsadzenie terenu wierzbą koszykarską lub 
energetyczną, wykonanie ogrodzenia 
zabezpiecającego przed wjazdem, budowa rowów 
odwadniających, monitoring środowiska gruntowo - 
wodnego zgodny

wprowadzony do 
budżetu na rok 2009-
2011

opracowanie 
dokumentacji 
2008, wyłonienie 
wykonawcy 2009-
2010, realizacja 
projektu 2009-
2011

zmniejszenie zanieczyszczenia
gruntowo - wodnego, 
powstrzymanie
degradacji środowiska, 
odtworzenie
własności gruntów

Urząd Miasta i Gminy, 
WFOŚiGW w Rzeszowie 2009-2011 700 000 105 000 70 000 525 000

3.
Dokonczenie kanalizacji
w Cieszanowie 

kanalizacja na ulicach:
Kościuszki, Rynek,  - 1 km, przyłącza - 55 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na rok 2009-
2011

opracowanie 
dokumentacji,  
wyłonienie 
wykonawcy 2009-
2010, realizacja 
projektu 2009-
2011

poprawa stanu  sanitarnego, 
wyposażenie w ifrastrukturę
techniczną terenów mieszkalnych 
i inwestycyjnych, zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód

Gmina Cieszanów, 
Urzad Marszałkowski 2009-2011 1 100 000 165 000 110 000 825 000

4.

Budowa szaletów miejskich 
w Cieszanowie (boisko sportowe,Rynek,
przystanek PKS, cmentarz) szalety miejskie - 3 zgodny

wprowadzony do 
budżetu na rok 2009-
2011

opracowanie 
dokumentacji 
2008, wyłonienie 
wykonawcy 2009-
2010, realizacja 
projektu 2009-
2011

poprawa stanu 
sanitarnego

Gmina Cieszanów, 
Urzad Marszałkowski 2009-2011 30 000 30 000

5.

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków we wsi Gorajec, Doliny
Folwarki (P.Misiak i Niedbalica), Dąbrówka

budowa małych oczyszczalni - 105 gospodarstw
domowych zgodny

opracowanie 
dokumentacji  
2009-2011, 
wyłonienie 
Wykonawcy 2011-
2012, realizacja 
projektu 2012-
2013

poprawa stanu sanitarnego 
miejscowości, zmniejsze 
zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i gruntowych

Inwestorzy Prywatni
 Urzad Marszałkowski 2009 - 2013 1 600 000 800 000 800 000

6.

Zwiększenie kontroli wypalania traw 
i odpadów komunalnych z uwagi na
zanieczyszczenie środowiska i powietrza - 
Chotylub

tablice ostrzegawcze oraz
informacyjne, kontrola zgodny

wprowadzony do 
budżetu na rok 2009

realizacja projektu 
lata 2008 - 2013 ochrona przyrody Urząd Miasta i Gminy, 2008-2013 1 500 1 500

7.
Wykonanie i podłączenie do gospodarstw
gazu ziemnego w Chotylubiu 

budowa sieci i przyłączy gazu
ilość przyłączy - 102
długość sieci - 4,5 km zgodny

opracowanie 
dokumentacji - 
2010, wyłonienie 
Wykonawcy 
2011, realizacja 
projektu 2011

podniesienia poziomiu
życia mieszkańców, 
uzbrojenie terenów
inwestycyjnych

Zakład Gazowniczy, 
Urzad Marszałkowski 2011 4 500 000 2 250 000 2 250 000

8.

Zmiana kotłowni tradycyjnych na 
kotłownie gazowe w Dachnowie
i Folwarkach modernizacja kotłowi zgodny

projekt, 
wyłonienie 
wykonawcy 
i realizacja   lata 
2008-2013

zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 
do powietrza

Inwestorzy Prywatni 
40000 2008 - 2013 120 000 80 000 40 000

9.

Poprawa jakości powietrza poprzez 
dywersyfikację żródeł ogrzewania mieszkań 
we wsi Folwarki zmiana ogrzewania zgodny

projekt, 
wyłonienie 
wykonawcy 
i realizacja   lata 
2008-2013

zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 
do powietrza

Inwestorzy Prywatni 
40000 2008 - 2013 120 000 80 000 40 000

RAZEM 8 421 500 339 000 205 000 4 747 500 3 130 000
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Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Cieszanów - zadania planowane do realizacji na lata 2007-2013

V    Budowa wodociągów i stacji wodociągowych

      Gospodarka wodna i przeciwdziałanie powodzim

      

Lp. Nazwa zadania Charakterystyka inwestycji
Zgodność 
z MPZP

Kryteria kolejności 
realizacji Etapy działania Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty
uczestniczące 
we wdrażaniu

Okres 
realizacji

Wartość 
ogółem
PLN

Środki 
własne
PLN

Środki 
budżetu
państwa
PLN

Środki UE
PLN

Środki 
prywatnych
inwestorów

i inne
PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Budowa wodociagu we wsi Gorajec
wodociąg o dł. 1,5 km
użytkowników - 70 zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009

poprawa warunków życia 
mieszkańców

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 68 000 34 000 34 000

2.
Modernizacja sieci wodociągowej na
terenie gminy Cieszanów

Wymiana sieci wodociągowej
o długości 20 km zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009 - 2013

opracowanie
dokumentacji 2009
wyłonienie wykonawcy
2010

wyeliminowanie awarii sieci
polepszenie jakości wody
racjonalizacja zużycia wody

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2013 4 000 000 600 000 400 000 3 000 000

3.
Modernizacja, wymiana i montaż
 hydrantów na terenie gm. Cieszanów Montaż hydrantów - 100 szt. zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009 - 2012

wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009 - 2012

zapewnienie wody dla celów 
 p.poż. oraz racjonalizacja 
zużycia wody

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 80 000 12 000 8 000 60 000

4.
Wykonanie zbiorników wyrównanwczych na 
sieci wodociągowej w m. Stary Lubliniec

Budowa zbiorników
 wyrównawczych. zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009 - 2012

wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009 - 2012

zapewnienie wody dla celów 
 p.poż. oraz racjonalizacja 
zużycia wody

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 150 000 50 000 100 000

5.
Przystosować obecny basen OSP 
w Dachnowie, jako zbiornik retencyjny

modernizacja zbiornika, 
ogrodzenie 
terenu zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009

zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 40 000 10 000 30 000

6.

Przeprowadzenie regulacji potoku, 
zbudowanie zbiorników retencyjnych
oraz wałów przeciwpowodziowych 
na pastewnikach pod lasem w Dachnowie
w celu działania przeciwpowodziowego,
powstałe zbiorniki będą spełniały 
zadania retencyjne i rekreacyjne

regulacja potoku, zbiornik 
retencyjny, wały 
przeciwpowodziowe zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2011

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2011

poprawa bazy rekreacyjnej 
i gospodarczej, ochrona 
walorów przyrodniczych,
zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2011 200 000 50 000 150 000

7.

Kompleksowa konserwacja urządzeń 
wodno-melioracyjnych w gminie 
Cieszanów konserwacja rowów - 10 km zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009 - 2012

wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009 - 2012

poprawa drożności melioracji,
zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2012 32 000 4 800 3 200 24 000

8.

Umożliwienie dzierżawy gruntów pod 
lasem w Dachnowie na zbiorniki na w/w
cele powierzchnia 3,17 ha zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009 dokumentacja 2009

zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego

UMiG Cieszanów
2009 1 500 1 500

9.

Budowa małego zbiornika retencyjnego dla
celów rekreacyjnych na terenie obecnego
pastwiska w Folwarkach

budowa zbiornika wodnego
o powierzchni 0,25 ha

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009

poprawa bazy rekreacyjnej 
i gospodarczej, ochrona 
walorów przyrodniczych,
zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 40 000 10 000 30 000
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11.
Uruchomienie awaryjnej hydroforni 
w Starym Lublińcu (wniosek Niemstowa) modernizacja hydrofornii zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009 poprawa gospodarki wodnej

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 200 000 100 000 100 000

12.

Rozbudowa zbiornika wodnego (kałuża) 
w Niemstowie, zabezpieczenie przed
wylewaniem rozbudowa zbiornika wodnego zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009

zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego

UMiG Cieszanów
2009 10 000 10 000

13.
Modernizacja przepustów, remont 
i pogłębienie rowów w Nowym Siole 

prace budowlano - remontowe
40 przepustów, 3 km rowów zgodny  

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2009

zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego PZD Lubaczów 2009 34 000 34 000

14.

Pogłębienie zbiornika wodnego w Nowym
Siole, jego zarybienie (zbiornik wodny 
"Błoctwo"

Remont zbiornika wodnego 
o powierzchni 0,4 ha,
zarybienie zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2009 - 2010

opracowanie
dokumentacji 2009
wyłonienie wykonwcy
2009 - 2010

poprawa bazy rekreacyjnej 
i gospodarczej, ochrona 
walorów przyrodniczych,
zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2010 50 000 12 500 37 500

15.

Pogłębienie rzeki Wirowa w Starym 
Lublińcu ze względu na częste wylewanie 
w niektórych okresach

pogłębienie koryta rzeki
na długości 1 km zgodny

opracowanie
dokumentacji 2011
wyłonienie wykonwcy
2012

zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego PZMiUW Rzeszów 2011-2013 600 000 600 000

16. Pogłębienie rzeki Łotocza w Żukowie
pogłębienie koryta rzeki
na długości 3 km. zgodny

opracowanie
dokumentacji 2011
wyłonienie wykonwcy
2012

zwiększenie
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego PZMiUW Rzeszów 2011-2013 300 000 30 000

17.
Pogłębienie potoku Buszcza na długości 
1 km. pogłębienie potoku zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2011 - 2013

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2011-2013

poprawa bazy rekreacyjnej 
i gospodarczej, ochrona 
walorów przyrodniczych

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2011 - 2013 200 000 50 000 150 000

18.

Zagospodarowanie i upiększenie zbiornika
wodnego przy ostoi bobrów w Chotylubiu
na cele rekreacyjne i wędkarskie renowacja zbiornika wodnego zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2011 - 2013

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2011-2013

poprawa bazy rekreacyjnej 
i gospodarczej, ochrona 
walorów przyrodniczych Nadleśnictwo Narol 2011 - 2013 100 000 75 000 25 000

19.

Wykonanie zbiornika wodnego 
w Chotylubiu na terenie działki 
Agencji po PGR w miejscowości Rudka,
wykorzystanie go do celów rekreacyjnych
i gospodarczych jako magazyn wodny budowa zbiornika wodnego zgodny

wprowadzony 
do budżetu 
na lata
2011 - 2013

dokumentacja
wyłonienie wykonawcy
i realizacja projektu
2011-2013

poprawa bazy rekreacyjnej 
i gospodarczej

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2011 - 2013 200 000 50 000 150 000

OGÓŁEM 6 305 500 994 800 411 200 3 760 500 869 000

51



Plan rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Cieszanów - zadania planowane do realizacji na lata 2008-2013

VI   Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego

      Poprawa opłacalności oraz jakości produkowanej żywności

      Stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia napływu inwestycji

Lp. Nazwa zadania Charakterystyka inwestycji
Zgodność 
z MPZP

Kryteria kolejności 
realizacji Etapy działania Oczekiwane rezultaty

Instytucje i podmioty
uczestniczące 
we wdrażaniu

Okres 
realizacji

Wartość 
ogółem
PLN

Środki 
własne
PLN

Środki 
budżetu 
państwa
PLN

Środki UE
PLN

Środki 
inwestorów
prywatnych

PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Organizacja imprez promujących Miasto
i Gminę Cieszanów, kulturę, ochronę 
zdrowia,  dziedzictwo kulturowe, historię, 
produkty lokalne i tradycje 

festyny, zawody, foldery, targi,
wystawy, sympozja, sesje
popularno - naukowe

wprowadzono do 
budżetu na lata
2008-2013

realizacja projektu
2008 - 2013

integracja społeczeństwa, 
wsparcie inicjatyw kulturalnych,
oświatowych, gospodarczych
budowanie pozytywnego 
wizerunku miasta i gminy

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 400 000 100 000 300 000

2.
Organizacja warsztatów kulturalnych 
w Cieszanowie

wystawy, prelekcje, pogadanki,
konkursy

wprowadzono do 
budżetu na lata
2008-2013

realizacja projektu
2008 - 2013

integracja społeczeństwa, 
wsparcie inicjatyw kulturalnych,
oświatowych, gospodarczych
budowanie pozytywnego 
wizerunku miasta i gminy

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 12 000 3 000 9 000  

3.

Edukacja i szkolenia dla rolników, 
drobnych przedsiębiorców, gospodarstw
agroturystycznych w Cieszanowie

Utworzenie Centrum Szkoleniowego 
wraz z wyposażeniem obiektu
doradztwo prawne i socjalno - bytowe

wprowadzono do 
budżetu na lata
2008-2013

dokumentacja
2008-2009
wybór wykonawcy
2009
realizacja projektu
2008 - 2013

przekwalifikowanie 
i przygotowanie rolników 
do wykonywania zawodów 
pozarolniczych,
kreowanie drobnej 
przedsiębiorczości,
edukacja innowacyjna, 
poszerzenie oferty zajęć dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 200 000 10 000 20 000 170 000  

4.
Tworzenie organizacji pozarządowych 
w Cieszanowie prace organizacyjne, rejestracja

wprowadzono do 
budżetu na lata
2008 - 2013

realizacja projektu
2008 - 2013 integracja społeczeństwa

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 11 000 2 500 7 500 1 000

5.
Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
w Cieszanowie

prace organizacyjne, rejestracja
utworzenie punktu i jego
wyposażenie

wprowadzono do 
budżetu na 2009 r.

realizacja projektu
2009

ułatwienie działalności 
małym i średnim 
przedsiębiorstwom Gmina Cieszanów

Urząd Marszałkowski 2009 60 000 9 000 6 000 45 000

6.

Budowa i wsparcie dla małych zakładów 
przetwórczych i usługowych, rozwój 
małej i średniej przedsiebiorczości
na terenie miasta i gminy Cieszanów:
-Dachnów: mleczarnia, piekarnia, 
masarnia, zakład naprawy sprzętu
rolniczego oraz elektrycznego,
usługi kowalskie, stolarskie i mała 
gastronomia
-Dąbrówka: przetwórstwo leśne, 
owocowo - zielarskie (wytwarzanie 
syropów, lekarstw),
-Folwarki: tartak, zakład stolaeski,
ślusarski, zlewnia mleka i jego
przetwórstwo

tworzenie warunków do budowy 
małych zakładów przetwórczych 
i usługowych, doradztwo inwestycyjne i 
prawne,
ulgi podatkowe, szkolenia

wprowadzono do 
budżetu na lata
2010-2013

realizacja projektu
2010 - 2013

wyszukiwanie i wspieranie 
liderów, udział w realizowaniu
i przygotowaniu lokalnych 
programów rozwoju,
powstanie alternatywnych źródeł 
dochodu inwestorzy prywatni 2010-2013 200 000 100 000 100 000

7.

Doradztwo w zakresie możliwości 
pozyskania niskoprocentowych kredytów
oraz środków z programów pomocowych

organizowanie sesji  szkoleniowych, 
doradztwo ekonomiczne i prawne

wprowadzono do 
budżetu na lata
2009-2013

realizacja projektu
2009 - 2013

 
rozwój informacji rynkowej 
i doradztwa 
ekonomicznego,
wspieranie liderów
lokalnych 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 - 2013 15 000 7 500 7 500
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8.

Świadczenie merytorycznej pomocy dla
zagranicznych planujących 
lokalizację swoich inwestycji na terenie
miasta i gminy Cieszanów;baza 
danych z informacjami dla inwestorów

powstanie punktów informacji 
dla inwestorów

wprowadzono do 
budżetu na lata
2008-2013

realizacja projektu
2008 - 2013

podniesienie atrakcyjności 
gospodarczej gminy

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 9 800 4 900 4 900

9.

Wsparcie finansowe i logistyczne
dla producentów zdrowej żywności,
dla osób chcących stworzyć 
gospodarstwa agroturystyczne;
powrót do hodowli zwierząt rodzimych 
(krowy czerwone, konie tarpany)  
w gminie Cieszanów

tworzenie warunków do budowy 
małych zakładów przetwórczych 
i usługowych, doradztwo inwestycyjne i 
prawne,
ulgi podatkowe, szkolenia, doradztwo
rolnicze

wprowadzono do 
budżetu na lata
2008-2013

realizacja projektu
2008 - 2013

wyszukiwanie i wspieranie 
liderów, udział w realizowaniu
i przygotowaniu lokalnych 
programów rozwoju,
powstanie alternatywnych źródeł 
dochodu, 
innowacje rolnicze inwestorzy prywatni 2008 - 2013 20 000 0 10 000 10 000

10.

Rozwój informacji rynkowej i doradztwa 
ekonomicznego dla mieszkańców 
gminy Cieszanów i inwestorów

powstanie punktów informacji 
dla inwestorów i mieszkańców, 
adaptacja pomieszczenia
wraz z wyposażeniem

wprowadzono do 
budżetu na lata
2008-2013

realizacja projektu
2008 - 2013

podniesienie atrakcyjności 
gospodarczej gminy

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2008 - 2013 10 000 2 500 7 500

11.
Rekultywacja pastwiska wiejskiego 
o powierzchni 80 ha w Niemstowie odbudowa terenu pastwiska

wprowadzono do 
budżetu na lata
2009

realizacja projektu
2009

polepszenie warunków 
i jakości 

Gmina Cieszanów
Urząd Marszałkowski 2009 210 000 105 000 105 000

12.
Budowa domu weselnego oraz placu
zabaw dla dzieci w Dachnowie prace budowlane  

realizacja projektu
2009 - 2013

poprawa atrakcyjności 
miejscowości i bezpieczeństwa 
dzieci inwestorzy prywatni 2009 - 2013 300 000 0 150 000 150 000

13.

Lokalizacja bazy skupowo- magazynowej
dla płodów rolnych i ich wstępne 
przetwórstwo w Folwarkach

zapewnienie terenu pod bazę
handlową  

realizacja projektu
2010-2012

wsparcie rolnictwa 
ekologicznego,
uzbrojenie terenu aktywności 
gospodarczej inwestorzy prywatni 2010 - 2012 15 000 0 7 500 7 500

14.

Budowa infrastruktury związanej z 
rekreacją i wypoczynkiem - wniosek
Osiedla Nowy Lubliniec budowa stawów - inwestor prywatny   

realizacja projektu
2009-2010

wzrost atrakcyjności 
osiedla,stworzenie warunków 
do aktywnego wypoczynku inwestor prywatny 2009-2010 200 000 0 100 000 100 000

15.
Przeklasyfikowanie gruntów rolnych 
w Żukowie prace dokumentacyjne

wprowadzono do 
budżetu na rok
2011

prace 
dokumentacyjne
2011

podniesienie atrakcyjności
miejscowości

UMiG Cieszanów
2011 4 000 4 000

OGÓŁEM 1 666 800 248 400 26 000 1 023 900 368 500
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Dział

Wartość 
ogółem
PLN

Środki 
własne
PLN

Środki
budżetu
państwa
PLN

Środki UE
PLN

Środki 
inwestorów
prywatnych

i inne
PLN

I 38 215 700 8 001 400 3 303 000 21 253 300 4 638 000

II 12 332 000 3 031 850 576 400 8 647 350 76 400

III 40 115 800 5 199 850 2 267 300 28 387 450 4 261 200

IV 8 421 500 339 000 205 000 4 747 500 3 130 000

V 6 305 500 994 800 411 200 3 760 500 869 000

VI 1 666 800 248 400 26 000 1 023 900 368 500

OGÓŁEM 107 057 300 17 815 300 6 788 900 67 820 000 13 343 100  
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Rozdział V  
PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 (z perspektywą na lata następne) 
 

 Plan finansowy na lata 2008-2018 

Lp Wyszczególnienie  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Dochody własne  5414314 5330000 4145000 4590000 5460000 5890000 6010000 6154000 6345000 6450000 6556000 

  w tym: 5022104 4916767 3940000 4308700 5105000 5490000 5623000 5675000 5828000 5960000 6174000 

  
- z podatków i opłat 
lokalnych 2523799 2599513 2210000 2440000 2544000 2975000 3092000 3186000 3313000 3415000 3549000 

  - z majątku gminy 1200000 980000 410000 450000 1100000 1010000 980000 890000 870000 850000 880000 

  

- z udziałów w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa 1298305 1337254 1320000 1418700 1461000 1505000 1551000 1599000 1645000 1695000 1745000 

2 Subwencje 8312577 8334000 8220000 8640000 8700000 8930000 9010000 9145000 9340000 9556000 9870000 

3 

Dotacje celowe z budżetu 
państwa z zakresu 
administracji rządowej 2964551 3053400 3145000 3240000 3370000 3503000 3610000 3753000 3865000 3981000 4101000 

4 Dotacja za zadania własne  319000 350000 360000 372000 385000 400000 412000 425000 437000 450000 464000 

I Dochody 1+2+3+4 17010442 17067400 15870000 16842000 17915000 18723000 19042000 19477000 19987000 20437000 20991000 

II 
Kredyty i pożyczki 
długoterminowe 750000         1200000           

III Środki Unii Europejskiej 2195800 2286000 2700000 1670000 2500000 3000000 3000000 1200000 1100000 1200000 1300000 

  Razem I+II+III 19956242 19353400 18570000 18512000 20415000 22923000 22042000 20677000 21087000 21637000 22291000 

5 
Wydatki bieżące w tym 
płace i przychody  14890600 14377000 13840000 13845000 13950000 14010000 14550000 14890000 15010000 15250000 15670000 

6 Wydatki majątkowe  3712742 4188400 4159000 3967000 5655000 8193000 6922000 5197000 5477000 5697000 5931000 

IV Razem 5+6 18603342 18565400 17999000 17812000 19605000 22203000 21472000 20087000 20487000 20947000 21601000 

7 Spłata kredytów i pożyczek 1132900 633000 415000 550000 650000 550000 350000 420000 450000 550000 550000 

8 
Spłata odsetek od kredytów 
i pożyczek 220000 155000 156000 150000 160000 170000 220000 170000 150000 140000 140000 

V Ogółem 7+8 1352900 788000 571000 700000 810000 720000 570000 590000 600000 690000 690000 

  Razem IV+V 19956242 19353400 18570000 18512000 20415000 22923000 22042000 20677000 21087000 21637000 22291000 
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Rozdział VI 
 
SYSTEM WDRAŻANIA 
 Podstawowym celem Planu Rozwoju Gminy Cieszanów jest stworzenie warunków do 
dynamicznego rozwoju gospodarczego i zapewnienie korzystnych warunków życia 
mieszkańców. Zapisy Planu wynikają bezpośrednio z priorytetów i celów strategicznych 
uchwał i dokumentów przedstawionych w Rozdziale I i stanowią ich konkretyzację w postaci 
projektów gotowych do realizacji. Rozwój społeczno – gospodarczy w skali lokalnej jest 
bezpośrednio powiązany z procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. 
Gospodarka powiatu i województwa wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące       
w gminach. Również otoczenie dalsze, w postaci gospodarki kraju i gospodarki światowej ma 
nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym sąsiedztwie. Dlatego Plan Rozwoju 
Gminy Cieszanów jest również powiązany z takimi dokumentami i działaniami, jak: 

- Narodowy Plan Rozwoju, 
- Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego, 
- Strategia Rozwoju Powiatu Lubaczowskiego, 
- Zadania Realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, 
- Zadania realizowane w ramach projektów przedakcesyjnych, np.SAPARD. 

Realizacja Planu obejmować będzie etapy: 
1. Coroczne zabezpieczenie środków w budżecie gminy. 
2. Bilansowanie środków finansowych na poszczególne zadania. 
3. Aktualizacja zadań inwestycyjnych. 
4. Realizacja zadań. 

W celu nadzoru nad realizacją planu wyłoniony został Konwent Rozwoju, który oceniał 
będzie wykonanie zadań Planu w fazie wstępnej, w trakcie realizacji oraz w fazie końcowej. 
Plan Rozwoju Lokalnego będzie wdrażany przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, przy 
pomocy podległych mu pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia 
Komunalnego, Referatu Organizacyjnego, Referatu Finansowego. Występować oni będą        
o środki finansowe, sporządzając właściwe projekty i wnioski. 

 
Rozdział VII 
 
SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 
 Skuteczna realizacja Planu Rozwoju Gminy Cieszanów wymaga zapewnienia 
okresowej kontroli realizacji zadań i sukcesywnego dokonywania ich przeglądu. Zgodnie        
z obowiązującym prawem Samorząd Gminy, a w jego imieniu Burmistrz, odpowiada za 
realizację Programu Rozwoju Gminy. Burmistrz sprawuje także nadzór merytoryczny nad 
Urzędem Miasta i Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy, odpowiedzialnymi za 
realizacją zapisów Planu. 
Plan będzie podlegał ocenie w trzech fazach jego wdrażania: wstępnej, w trakcie realizacji        
i końcowej. Ocena dokonywana będzie poprzez: 

• Radę Miejską 
• Społeczność lokalną: 

- Rady Sołeckie, 
- Spotkania z mieszkańcami. 

Końcowa ocena Planu nastąpi po zakończeniu jego realizacji. 
         PRZEWODNICZĄCY   
            Rady Miejskiej w Cieszanowie 
           mgr Janusz Mazurek 


