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Rozdział I 
 
1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU GMINY CIESZANÓW 
 
             Podstawą tworzenia Planu Rozwoju Gminy Cieszanów w latach 2004 – 2006 oraz  na   
             kolejny okres programowania Unii Europejskiej, tj. 2007-2013 są: 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Cieszanów na lata 1998 – 2008, przyjęta uchwałą 
Nr 47/V/98 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 15 czerwca 1998 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 2 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 7.342 osoby, z czego 
49,75 % stanowią kobiety (3.653 osoby), a 50,25% mężczyźni (3.689 osób). Ludność miejska 
stanowi 25,73% (1.889 osób), ludność wiejska zaś 74,27% (5453 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

34,4

1221,2

9,5

9

13,9

0-18 19-25

26-40 41-60 Kobiety

41-65 Mężczyźni Pozostali
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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 dramatyczna sytuację na rynku pracy łagodzą prace sezonowe, głównie                         
w budownictwie i rolnictwie. 
Wg. Stanu na dzień 30.06.2004 r. bez pracy na terenie miasta i gminy pozostawało łącznie 
764 osoby, w tym 227 osób w mieście i 537 w gminie. Prawo do zasiłku posiadało: 40 osób    
w mieście oraz 93 osoby w gminie, natomiast bez prawa do zasiłku było: 187 osób w mieście      
i 444 w gminie. 
Utrzymujące się wysokie bezrobocie cechuje: 

1. Wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet: 121 os. – miasto, 283 os. – gmina. 
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.  
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.  
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: 
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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 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, również stan miejsc kąpielowych pozostawia wiele do życzenia. 
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% 
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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. 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). 
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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 
 
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       42 szt. (31 gospodarstw) 
• kombajny zbożowe i inne     102 szt. (99 gospodarstw). 
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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. 
 
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:    
 a). Produkcja warzyw pod szkłem i folią: 

- 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 ( w ha ) w gminie Cieszanów zajmują 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  ). 



 10 

 
Tabela Nr 5. 
Powierzchnia zasiewów podstawowych upraw w gospodarstwach indywidualnych ( w ha ): 
Gmina/ 
Miasto 

Ogółem 
powierzchnia 
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. 
 
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 11784 7402 42 2525 1815 8366 391 514 437 443 
100% 53,7 33,7 0,2 11,5 8,3 38,1 1,8 2,4 2 2 
      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 
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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, 

• 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. 

Jednym z zagrożeń dla tego zbiornika wód podziemnych na terenie Gminy Cieszanów jest 
lokalizacja bezpośrednio nad nim wiejskiego składowiska odpadów   w Dachnowie, które 
jednak do końca 2004 r. zostanie zamknięte i zrekultywowane. 
 
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. 
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2.09 Gospodarka odpadami 
 Aktualnie na terenie Gminy Cieszanów zlokalizowane są 3 przestarzałe, nie nadające 
się do adaptacji składowiska odpadów komunalnych w Cieszanowie, Dachnowie i Nowym 
Lublińcu.  Składowiska te nie spełniają 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. 
Uprzedzając działania w/w organów, mając na uwadze nieuchronność zamknięcia wszystkich 
składowiska na terenia gminy, władze gminy już na początku roku przystąpiły do 
kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami na swoim terenie. W tym celu 
na dzień 13 czerwca, razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zaplanowano 
przeprowadzenie referendum gminnego, w którym mieszkańcy mieliby się wypowiedzieć na 
temat systemu odbioru odpadów                  z poszczególnych gospodarstw.  Pytanie w 
referendum dotyczyło tego, czy mieszkańcy akceptują pomysł, aby to gmina przejęła od 
właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów za 
pośrednictwem wyłonionego w przetargu uprawnionego podmiotu, który utylizowałby te 
odpady na dostępnym sobie składowisku odpadów poza terenem Gminy Cieszanów. 
Chociaż 87,25% mieszkańców biorących udział w referendum odpowiedziało „TAK” na 
zaproponowane przez władze gminy rozwiązanie, to jednak referendum to było nieskuteczne 
z powodu zbyt małej frekwencji – 23,9% przy wymaganych 30%. 
Mając na uwadze dbałość o stan środowiska naturalnego, władze gminy rozpoczęły 
negocjacje z podmiotami prowadzącymi działalność zakresie odbioru i unieszkodliwiania 
odpadów, mające na celu zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości pozbywania 
się odpadów komunalnych powstających na terenie ich gospodarstw. 
 
2.10 Gospodarka wodno-ściekowa 
 Wyposażenie gminy w urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków ma istotne znaczenie dla poprawy warunków życia ludności. 
 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). 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 
m3/godz. oraz Q max dob.= 1000 m³/dobę. Na ujęciu znajdują się trzy zbiorniki wyrównawcze  
o pojemności 150 m³ każdy. Ponadto w Nowym Siole znajdują się 2 stare, nieużywane od 
dłuższego czasu, zbiorniki wyrównawcze o pojemności 250 m³ każdy, które w 2004 r. zostaną 
zmodernizowane i włączone do sieci. Poprawi to w znacznym stopniu zaopatrzenie w wodę, 
zwłaszcza mieszkańców Nowego Sioła. 
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Ponadto w miejscowości Stary Lubliniec znajduje się nieczynne ze względu na nie najlepszą 
jakość wody ujęcie wód podziemnych, które może być traktowane jako ujęcie awaryjne bądź 
ujęcie wody wykorzystywanej do celów rolniczych. 
Wieś Dachnów jest zaopatrywana w wodę z wodociągu grupowego, zasilanego z ujęcia wody 
w Mokrzycy (Gmina Lubaczów). 

Długość sieci wynosi ponad 115 km, natomiast jej gęstość jest wyższa od gęstości 
sieci wodociągowej w powiecie lubaczowskim a niższa, niż w województwie podkarpackim        
( tab. Nr 8, 9  i 10 ). 

 
Tabela Nr 8. 
Sieć wodociągowa w gminie Cieszanów: 
Miejscowość         Liczba przyłączy          Długość ( m ) 
Cieszanów  287                  22649 
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     28     4740 
               Razem 1207 115197 

 Źródło: Dane Urzędu Miasta i  Gminy. 
 

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

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

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
 
Tabela Nr 10. 
Długość sieci wodociągowej: 

 
Gmina 115,2 km 
Powiat 545,6 km 
Województwo        9598,0 km 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
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Gmina Cieszanów prowadzi ożywione prace przy budowie oczyszczalni ścieków          
i sieci kanalizacyjnych. 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 całej 
gminy. Gęstość sieci kanalizacyjnej jest wyższa, niż w powiecie lubaczowskim, natomiast 
niższa, niż w skali całego województwa podkarpackiego ( tab. Nr 11, 12 i 13 ).  

 
Tabela Nr 11. 
Oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne w gminie: 
 
Miejscowość Rodzaj 

oczyszczalni  
Liczba 
przyłączy 

Liczba 
obsługiwanych 
mieszkańców 

Długość 
sieci (m ) 

Długość do 
realizacji ( m ) 

Cieszanów biologiczna      
„ Lemna” 

207  1320   10196 11380 

Dachnów mechaniczno- 
biologiczna      
„ Eko - Clear ” 

185    1100  13420   4400 

Niemstów mechaniczno- 
biologiczna 
„Eko – Clear” 

 86    511  4670 całość 

Niemstów 
Osiedle 

mechaniczno-
biologiczna 
  „Mini- Blok” 

-    168 -   500 

Chotylub biologiczno-
trzcinowa 

 43    460   2730 2500 

Nowe Sioło mechaniczno-
biologiczna 
„Sebiofikon” 

- - 11439  200 

Nowe Sioło 
Osiedle 

biologiczna 
„Eko-Clear” 

-    411  2360   500 

Folwarki - - - - 5200 
Żuków - - - - 4800 
Kowalówka - - - - 4100 
Stary Lubliniec - - - - 5300 
Stary Lubliniec 
Osiedle 

Mechaniczna -   329   4020   500 

Nowy Lubliniec - - - -  5600 
Nowy Lubliniec 
Osiedle 

- - -     650    600 

Nowy Lubliniec 
Szkoła 

- - -     130 - 

        Razem 8 536 4299 49615 45580 
Źródło: Dane Urzędu Miasta i  Gminy. 
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Tabela Nr 12. 
Gęstość sieci kanalizacyjnej ( km/100km² ): 
Gmina  22,55 
Powiat    9,17 
Województwo 41,96 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
 
 

Tabela Nr 13. 
Długość sieci kanalizacyjnej ( km ): 
Gmina      49,615 
Powiat    153,200 
Województwo 2276,000 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie. 
 
 Od roku 2005 planowane są prace przy budowie sieci kanalizacyjnych oraz 

oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Cieszanów, Nowy Lubliniec, Stary Lubliniec, 
Żuków, Kowalówka. 
 
2.11 Infrastruktura komunikacyjna, telekomunikacja, elektroenergetyka, gazownictwo, 
ciepłownictwo 

Całkowita długość dróg wojewódzkich w gminie wynosi ok. 32, 7 km, zaś dróg 
powiatowych ok. 39,5 km . Drogi gminne stanowią ok. 36,7 km . Wśród nich wyróżniamy 
drogi wiejskie i lokalne miejskie. Drogi wiejskie stanowią ok. 29,5 km, natomiast lokalne 
miejskie 7,2 km . Do dróg lokalnych miejskich zalicza się również ulice o nawierzchni 
gruntowej ( ok. 1,9 km ). Długość dróg rolniczych wynosi 71 km . Są to w całości drogi 
gruntowe ( tabele nr 14, 15, 16 ). Koniecznością staje się wykonanie w najbliższym czasie 
obwodnicy dla miasta Cieszanowa, która powodowałaby odciążenie ruchem kołowym 
pomiędzy dwoma przejściami drogowymi z Ukrainą zabytkowego centrum miasta.  
Natomiast utwardzenia wymaga większość dróg gminnych. 

 
Tabela Nr 14. 
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 15. 
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. 
 

Tabela Nr 16. 
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 
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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.  
    
W zakresie telekomunikacji istnieje potrzeba rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, 

głownie ze względu na konieczność zapewnienia dostępu do internetu. Obecnie cały teren 
gminy posiada możliwość połączeń w ruchu automatycznym. Przez teren gminy przebiega 
światłowodowa magistrala telekomunikacyjna Lublin-Cieszanów-Lubaczów-Jarosław. Gmina 
posiada ponadto łączność telefonii komórkowej ERA GSM, Plus GSM, Centertel. 

Podstawę zasilania układu elektroenergetycznego gminy stanowi GPZ Lubaczów 
(stacja transformatorowa 110/15 kV, zasilanie z linii WN 110 kV Tomaszów Lubelski – 
Jarosław. Z GPZ Lubaczów, w 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. 

Podstawowy węzeł energetyczny gazowy gminy stanowi stacja redukcyjno – 
pomiarowa I stopnia 2-SRP-1500/6,4 SOŚNINA (zlokalizowana w przysiółku Nowego Sioła 
– Sośnina) zasilana z gazociągu wysokoprężnego Jarosław – Komarów, przebiegającego 
południowo – wschodnią częścią gminy. Ze stacji redukcyjno – pomiarowej wyprowadzone 
są dwa gazociągi średnioprężne do układu ogólnogminnego. Program gazyfikacji obejmuje 
90% obszaru gminy.  

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. 
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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 17. 
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. )       489   1747         34906 17,3 4,1 1,1 
Cieszanów (gm. )     1389   4687         99306 16,4 4,4 1,3 
Powiat   15019 46617     1040261 17,8 3,9 1,3 

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. 

 
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. 
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- 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. 
 
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.  
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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 18 ).   

 
Tabela Nr 18 
Struktura rodzajowa pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie gminy:                                                                                                                                                 
      Rodzaj działalności Liczba podmiotów                     % 
Produkcja 11                     5,6 
Usługi dla ludności 42                   21,4 
Usługi budowlane  28                   14,3 
Transport 13                     6,6 
Handel 89                   45,4  
Gastronomia  9                     2,1 
Inne  9                     4,6 
Razem                   201                 100,0 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy.    
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 19 ). 

 
Tabela Nr 19. 
Struktura rodzajowa podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem na terenie gmi
   
      Rodzaj działalności        Liczba podmiotów                     % 
Handel obwoźny 21 23,6 
Handel detaliczny 61 68,5 
Handel hurtowy 7   7,9 
Razem 89                  100,0 

Źródło: Dane Urzędu Miasta i Gminy. 
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Rozdział III 
 

ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W GMINIE CIESZANÓW 
 
 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 Rozdziale IV. 
 

I. 
Budowa i modernizacja dróg gminnych. 
Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje. 
Budownictwo komunalne. 
 

1. Budowa drogi Chotylub – Nowe Sioło. 
2. Budowa drogi do bazy Kółka Rolniczego w Chotylubiu. 
3. Remont drogi nr 1 do Łakomego w Chotylubiu. 
4. Budowa mostu na rzece Brusienka na drodze dojazdowej do łąk i lasu koło 

Mazurkiewicza w Chotylubiu. 
5. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Chotylubiu. 
6. Remont drogi i chodnika na ul. Skorupki w Cieszanowie. 
7. Budowa drogi dojazdowej na oczyszczalni ścieków w Cieszanowie. 
8. Budowa drogi na ul. Leśnej i Czereśnie (do Pana Kaczki) w Cieszanowie. 
9. Budowa chodnika na ul. Czereśnie w Cieszanowie. 
10. Budowa drogi pomiędzy ul. Skorupki i Warszawską w Cieszanowie. 
11. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Skorupki- Warszawska w Cieszanowie. 
12. Budowa małej obwodnicy przez os. AK w Cieszanowie. 
13. Remont dróg: Ul. Cerkiewna, Lityńskiego, Gajerskiego, Ogrodowa, Moniuszki           

w Cieszanowie. 
14. Budowa parkingu przy cmentarzu w Cieszanowie oraz przy stadionie                            

i kąpielisku. 
15. Remont drogi obok kościoła w Cieszanowie oraz przy ul. Nowej. 
16. Modernizacja drogi i placu przy ul. 6 Grudnia w Cieszanowie. 
17. Budowa chodnika i drogi oraz oświetlenia przy ul. Witosa w Cieszanowie. 
18.  Ścieżka rowerowa w Cieszanowie : os. AK, ul. Kościuszki. Stadion (pierwsze trybki), 

os. AK – lasek lubliniecki  
19. Modernizacja drogi na ul. Mickiewicza i Sobieskiego (obok targowicy)                        

w Cieszanowie. 
20. Chodnik + ścieżka rowerowa + oświetlenie od ul. Sienkiewicza do granicy 

Cieszanowa od strony Dachnowa. 
21. Budowa drogi przy ul. Sportowej w Cieszanowie 
22. Kładka dla pieszych przez Brusienkę połączona ze ścieżką rowerową                           

–   w Cieszanowie. 
23.  Budowa parkingu wokół parku w Cieszanowie. 
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24. Modernizacja skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Podwale (za ostry kąt)                          
w Cieszanowie. 

25. Budowa chodnika os. Nowe Sioło, ul. Warszawska, Kościuszki, Sobieskiego, 
Sienkiewicza, przy wszystkich drogach w Cieszanowie. 

26. Ścieżka rowerowa w Cieszanowie - wzdłuż Brusienki do zalewu lublinieckiego.  
27. Oświetlenie ulic Cieszanowa: Niemstowska, Witosa, Cerkiewna, obok przedszkola, 

ścieżki rowerowej, ul. Kościuszki, os. Ak, ul. Sportowej, boisk sportowych                  
i kąpieliska oraz lasku lublinieckiego. 

28. Zabudowa placów wokół Rynku w Cieszanowie pod działalność usługowo                   
– handlową. 

29. Uzbrojenie następujących terenów miasta Cieszanowa pod inwestycje: 
- teren pomiędzy stacją benzynową a rzeką Brusieńką przy ul. Sienkiewicza,  

           - teren ulicy Sportowa od strony wschodniej, 
           - teren przy ulicy AK na poszerzenie cmentarza,  
           - uzbrojenie stara targowica i tereny przy Brusieńce do mostu, 
           - teren buraczarni, 
           - prąd 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. 

30. Remont drogi prowadzącej z Gorajca osiedle przez Dąbrówkę o dł. ok. 3,5 km. 
31. Modernizacja dróg przy ul. Za Karczmą, Kolonia ul. Szkolna w Dachnowie. 
32.  Budowa dróg przy ul. Do Kółka Rolniczego, przy domkach na górce,  na Miasteczku. 

Od szosy do ulicy na Domkach. Krakowska, Południowa od Pietrasiewicza T. do 
Kisielewicza w Dachnowie. 

33. Odtworzenie drogi od Szczerbiwilk Jan do Pietrasiewicz T. w Dachnowie. 
34.  Utworzenie drogi pod lasem od Pachołek M. do Szczerbiwilk Cz., i od Żyła T. do 

Majdan Wojciech w Dachnowie. 
35. Projekty i budowa chodników: przy ul. Za Karczma, przy drodze z Lubaczowa do 

Fabryki Mebli, przy ul. Szkolnej w Dachnowie. 
36. Budowa parkingu przed Kościołem i WDK, oraz utwardzenie Białej Drogi                   

w Dachnowie. 
37. Uzbrojenie terenu przed Domkami na Górce w Dachnowie w kanalizacje, wodę, gaz, 

prąd, telefon. 
38. Przeznaczyć pod budownictwo rekreacyjne mienie wsi Dachnów  pod lasem od 

Majdan Wojciecha w kierunku lasu.  
39. Uzbroić  w media i przeznaczyć pod działalność gospodarczą teren przy zlewni mleka 

w Dachnowie. 
40. Modernizacja (ułożenie nakładki asfaltowej oraz odprowadzenie wód opadowych) na 

drodze gminnej biegnącej przez Folwarki. 
41. Wykonanie drogi o twardej nawierzchni do przysiółka Niedbalica. 
42. Wykonanie łącznika drogi gminnej ( od K. Ciepłego do M. Krzemińskiego)                      

w Folwarkach. 
43. Wykonanie gazyfikacji wsi Folwarki. 
44. Przebudowa sieci energetycznej wraz z transformatorem w Folwarkach. 
45. Instalacja lamp oświetleniowych w części miejscowości ( od transformatora  do lasu) 

w Folwarkach. 
46. Budowa sieci telefonii kablowej ( przewodowej) w Folwarkach. 
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47. Kompleksowa naprawa (utwardzenie) dróg dojazdowych do pól i łąk                           
w Folwarkach.  

48. Budowa i modernizacja drogi gminnej w Gorajcu (2 km). 
49. Wykonanie remontu drogi gminnej celem połączenia Gorajca i Dąbrówki                 

(ok. 1 km). 
50. Budowa drogi gminnej w Dolinach 
51. Dokończenie chodnika w Kowalówce. 
52. Utwardzenie drogi łączącej wieś Niemstów z drogą powiatową o długości 766m. 
53. Utwardzenie odcinka drogi Niemstów – Łęgowa o dł. 600 m. 
54. Utwardzenie drogi gminnej Niemstów – Futory na odcinku od drogi powiatowej do 

lasu. 
55. Modernizacja drogi Folwarki – Niemstów w całości. 
56. Uzbrojenie działki po byłym SKR w Niemstowie. 
57. Wyznaczenie terenu na poszerzenie cmentarza parafialnego w Niemstowie wraz          

z jego zabezpieczeniem. 
58. Budowa i modernizacja drogi na Sośninie w Nowym Siole. 
59. Budowa chodnika przy drodze wiejskiej w Nowym Siole. 
60. Remont mostu na drodze pomiędzy wsią Nowe Sioło przez stawy do osiedla Nowe 

Sioło. 
61. Utwardzenie drogi dojazdowej do garażu OSP w Nowym Siole. 
62. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Nowym Lublińcu(droga główna) środkowa, 

od Nienajadło Krzysztofa do lasu. 
63. Remont drogi koło Nienajadło Ryszarda w Nowym Lublińcu. 
64. Remont drogi obok Jana Siwca w Nowym Lublińcu. 
65. Wykonanie podjazdu z łąk na drogę wojewódzką koło mostu w Nowym Lublińcu. 
66. Remont drogi od Skomra do rzeki, która łączy Nowy Lubliniec z Hutą Różaniecką. 
67. Budowa chodnika przez wieś Nowy Lubliniec. 
68. Budowa jednostronnego chodnika na odcinku Nowy Lubliniec os. – Żuków przy 

drodze powiatowej. 
69. Oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej wzdłuż osiedla Nowy Lubliniec. 
70. Budowa przepustu dojazdowego do bloków mieszkalnych wzdłuż drogi powiatowej 

na osiedlu Nowy Lubliniec. 
71. Budowa budynków pod działalność gospodarczą na osiedlu Nowy Lubliniec. 
72. Budowa stawu pod działalność hodowli ryb jak i rekreacyjną na osiedlu Nowy 

Lubliniec. 
73. Budowa budynków pod działalność agroturystyczną na osiedlu Nowy Lubliniec. 
74. Przyśpieszenie wykończenia budynku komunalnego na osiedlu Nowy Lubliniec lub 

jego sprzedaż. 
75. Budowa drogi na zalew w Starym Lublińcu. 
76. Budowa Chodnika na osiedlu w Starym Lublińcu. 
77. Utwardzenie drogi przy posesjach rolników w Starym Lublińcu - od strony północnej 

w celu umożliwienia wywozu śmieci. 
78. Utwardzenie drogi (tzw. obok Kuta) w Starym Lublińcu. 
79. Dokończenie drogi na odcinku Stary Lubliniec wieś, osiedle Stary Lubliniec 

(konserwacja rowów). 
80. Wykonanie podsypu z dróg polnych na drogę wojewódzką ( w dwóch miejscach)       

w Starym Lublińcu. 
81. Utwardzenie dróg polnych (2 główne, za Paluch T. i Środkowa), wyciąć krzaki 

wzdłuż drogi wojewódzkiej w Starym Lublińcu. 
82. Uzbroić działkę przy drodze wojewódzkiej obok WDK w Starym Lublińcu. 
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83. Wykonanie chodników w Starym Lublińcu oraz konserwacja rowów  przy drodze 
wojewódzkiej. 

84. Powiększenie działki pod cmentarz w Starym Lublińcu, założenie oświetlenia koło 
cmentarza. 

85. Modernizacja drogi polnej „Granica” – 3 km. w Żukowie. 
86. Utwardzenie drogi „Mielniki” w Żukowie. 
87. Położenie asfaltu na drodze gminnej w Żukowie – droga dojazdowa do mostu. 
88. Budowa chodnika Żuków – Kosobudy. 

 

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

1. Remont budynku OSP w Chotylubiu – malowanie, wewnętrzne ocieplenie stropu, 
ułożenie płytek na schodach i na tarasie, wykonanie chodnika przed wejściem do 
budynku. 

2. Adaptacja części wolnych w szkole na punkt ochrony zdrowia w Chotylubiu. 
3. Odebranie własności wsi Chotylub od Agencji Rolnej, która była zabrana nieprawnie 

w latach 52-56 ok. 4 ha, przeznaczenie jej na budowę bazy sportowej 
4. Wymiana zadaszenia na budynku nawozów i Kółka Rolniczego z eternitu na blachę – 

Chotylub. 
5. Modernizacja Domu Kultury w Cieszanowie. 
6. Budowa kompleksu boisk sportowych w Cieszanowie oraz stadionu. 
7. Budowa kąpieliska, basenu, sauny w Cieszanowie. 
8. Zagospodarowanie strzelnicy w Cieszanowie. 
9. Budowa toru dla łyżwo-rolek w Cieszanowie. 
10.  Plac zabaw dla dzieci w Cieszanowie – boisko szkolne, osiedle AK. 
11. Budowa amfiteatru za ZSP w Cieszanowie. 
12. Adaptacja przedszkola w Cieszanowie i Nowym Siole na Dom Opieki. 
13. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Cieszanowie. 
14. Remont WDK w Dachnowie, wymiana stolarki dziennej, ocieplenie i gazowe 

ogrzewanie.  
15. Adaptacja Cerkwi w muzeum regionalne, oraz zagospodarowanie placu przy cerkwi 

na składowisko nagrobków z kamieniarki bruśnieńskiej w Dachnowie.  
16. Konserwacja dachu na cerkwi oraz remonty i renowacja krzyży w poszczególnych 

dzielnicach Dachnowa. 
17. Remont stadionu tj. bieżni, ogrodzenia oraz budowa dzielnicowych boisk do siatkówki 

i koszykówki w Dachnowie. 
18.  Propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie zakresu usług przez obecny 

Ośrodek Zdrowia w Dachnowie. 
19.  Adaptacja budynku po byłym PMB w Dachnowie na budynek pomocy społecznej.  
20. Wzmożenie zaangażowania społeczeństwa w życie wsi Dachnów przez organizacje 

społeczne takie jak Koło Gospodyń Wiejskich OSP. LZS Kółko Rolnicze jak również 
odtworzenie organizacji młodzieżowych jak Harcerstwo oraz związek studencki. 

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

22. Remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej 
otoczenia (np. plac zabaw dla dzieci) w Folwarkach. 
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23. Budowa boiska sportowego oraz innych urządzeń do czynnego wypoczynku              
w Folwarkach. 

24. Organizacja kursów szkoleniowych w celu aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi 
Folwarki. 

25. Modernizacja świetlicy w Kowalówce. 
26. Budowa boiska sportowego w Kowalówce. 
27. Tworzenie grup producenckich – Kowalówka. 
28. Wyposażenie świetlicy OSP w Niemstowie w sprzęt typu: telewizor, sprzęt 

nagłaśniający, komputer z internetem, stoliki + krzesła, wymiana podłogi. 
29. Przeznaczenie terenu pod boisko sportowe, służące również do ćwiczeń strażackich; 

budowa szatni przy boisku w Niemstowie. 
30. Dom Strażaka w Nowym Siole - zakup sprzętu audiowizualnego, stołu bilardowego, 

modernizacja podłogi w sali tanecznej, wymiana okien, założenie instalacji 
odgromowej na budynku, położenie płytek w WC oraz wykładziny    w pomieszczeniu 
przeznaczonym na kuchnię. 

31. Zakup serwisu naczyń obiadowych (100 osobowy) z przeznaczeniem  na imprezy 
okolicznościowe – Nowe Sioło. 

32. Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Nowym Lublińcu. 
33. Wykonanie ogrodzenia wokół remizy w Nowym Lublińcu. 
34. Wykonanie ogrodzenia oraz uporządkowanie placu wokół sklepu GS  w Nowym 

Lublińcu. 
35. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowym Lublińcu. 
36. Ułożenie kostki brukowej przed wjazdem do remizy w Nowym Lublińcu. 
37. Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci na osiedlu w Nowym 

Lublińcu. 
38. Adaptacja dalszej części budynku na świetlicę na os. Stary Lubliniec                             

( zaplecze kuchenne + sala). 
39. Adaptacja byłej kotłowni na zaplecze socjalne dla klubu sportowego                           

na   os. Stary Lubliniec. 
40. Wykonanie instalacji gazowej (grzewczej) w Wiejskim Domu Kultury w Starym 

Lublińcu. 
41. Wykonanie bieżących remontów WDK w Starym Lublińcu ( wymiana podłóg, 

malowanie dachu, utwardzenie placu). 
42. Wykonanie boiska na działce obok WDK w Starym Lublińcu (siatkówka, nożna). 
43. Pomoc w dalszej działalności Ośrodka Zdrowia w Starym Lublińcu. 
44. Budowa świetlicy wiejskiej w Żukowie. 
 

III. 
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego. 
Rozbudowa infrastruktury turystycznej. 
Współpraca międzynarodowa. 
 

1. Malowanie płotu oraz  blachy na budynku cerkwi w Chotylubiu, wykonanie elewacji 
dzwonnicy i skrócenie drzewostanu lip od strony północnej. 

2. Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu greko-katolickim w Chotylubiu, wykonanie 
estetyki wewnątrz cmentarza. 

3. Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w lesie Nadleśnictwa Narol  tzw. Oseredek na 
którym chowano zmarłych na cholerę w Chotylubiu. 
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4. Odnowienie i remont zabytkowych krzyży z przed II wojny światowej we wsi 
Chotylub i w sąsiednich miejscowościach. 

5. Usunięcie i rozebranie starych budynków, niezamieszkałych na terenie Chotylubia. 
6. Rewitalizacja Rynku i parku w Cieszanowie. 
7. Odbudowa pałacu w Nowym Siole oraz zagospodarowanie przyszłego parku. 
8. Remont bożnicy i cerkwi w Cieszanowie. 
9. Remont budynku podworskiego, oś. Nowe Sioło (magazyn PGR). 
10. Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Cieszanowie. 
11. Uznanie za pomniki przyrody lip na placu kościelnym w Cieszanowie. 
12. Remont kościoła i starej plebani w Cieszanowie. 
13. Remont szkół w Cieszanowie – ul. Sobieskiego 1 i ul. Kościuszki 6 oraz „Proświty” 

przy ul. Sobieskiego. 
14. Utworzenie centrum wymiany i współpracy międzynarodowej w Cieszanowie. 
15. Oznakowanie obiektów zabytkowych w Cieszanowie tablicami informacyjno    – 

pamiątkowymi. 
16. Remont pomników i kapliczek przydrożnych oraz cmentarza komunalnego                  

i kaplicy w Cieszanowie. 
17. Remont Cerkwi w Dachnowie oraz budowa ścieżek rowerowych umożliwiających 

zwiedzanie zabytków kulturalnych oraz walorów przyrodniczych np. (jaskółki 
brzegówki).  

18.  Budowa ścieżek rowerowych w Dachnowie na trasie od Lubaczowa do Cerkwi, na   
ul. Zakarczmą, na drogę Skośną w kierunku Nowego Sioła, oraz ścieżki od 
Lubaczowa do Cerkwi, szosa w kierunku Kapliczki, ul. Południowa, Północna do 
Leśniczówki i drogą Leśną do Zamku w Niemstowie.  

19. Zagospodarowanie dla celów wypoczynkowych i ochrony przyrody terenów zieleni    
w centrum wsi Dachnów za Miasteczkiem oraz posterunki pod Lasem   i teren przy 
obecnej piaskowni do budowy stawów i oczek wodnych, jak również obsadzić 
drzewami.  

20. Oznaczenie szlaków turystycznych przy powstałych ścieżkach w Dachnowie.  
21. Nawiązanie współpracy Dachnowa z miejscowościami zagranicą, z którymi ma 

współpracę Gmina.   
22. Remont drogi Gorajec osiedle – Dąbrówka łączącej zabytkowe cerkwie Gorajec – 

Brusno. 
23. Zachowanie istniejących obiektów architektonicznych wpisanych w rejestr zabytków 

(drewniane domy mieszkalne z XIX w.) wsi Folwarki. 
24. Urządzenie sali z ekspozycją pamiątek dziedzictwa kulturowego miejscowości 

Folwarki. 
25. Wytyczenie i budowa ścieżki rowerowej tzw. Niemstowskiej we wsi Folwarki. 
26. Remont drogi we wsi Gorajec z myślą o dogodniejszym dojeździe                               

do zabytkowej cerkwi, połączenie dróg Gorajec – Dąbrówka – Chotylub   (szlak 
turystyczny). 

27. Ścieżka rowerowa – Kowalówka – Doliny – Gorajec. 
28. Remont zabytkowej cerkwi w Kowalówce. 
29. Zagospodarowanie zalewu Stary Lubliniec – Niemstów pod względem turystycznym 

wraz z modernizacją drogi dojazdowej Niemstów – zalew. 
30. Odbudowa zabytkowego pałacu w Niemstowie, modernizacja drogi dojazdowej do 

pałacu, budowa ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych. 
31. Nauka języków obcych, wymiana międzynarodowa młodzieży z Niemstowa. 
32. Renowacja nagrobków cmentarnych ( zabytkowych) w Nowym Siole. 
33. Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody we wsi Nowy Lubliniec. 
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34. Odnowienie i opieka miejsc pamięci narodowej – Kobylanka, pomnik koło Myćki we 
wsi Nowy Lubliniec. 

35. Dofinansowanie schroniska młodzieżowego przy ZSP w Nowym Lublińcu. 
36. Zakup sprzętu turystycznego ( namioty, śpiwory, koce, kuchnia polowa)                      

w Nowym Lublińcu. 
37. Wyznaczenie i wykonanie ścieżki rowerowej z Nowego Lublińca do pomnika na 

Kobylance. 
38. Uznanie za pomnik przyrody wiązu na osiedlu Stary Lubliniec. 
39. Adaptacja świetlicy na bazę turystyczną (były biurowiec) na os. Stary Lubliniec.  
40. Zagospodarowanie zalewu w Starym Lublińcu. 
41. Pomoc w utrzymaniu pomników przyrody na terenie Starego Lublińca. 
42. Pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych (wymiana młodzieży), 

wycieczki, handel itp. – Stary Lubliniec. 
43. Stworzenie pomnika przyrody – kasztan w Żukowie. 

 
IV. 
Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 
Gospodarka odpadami. 
Poprawa jakości powietrza. 
 

1. Wykonanie i podłączenie do gospodarstw gazu ziemnego w miejscowości Chotylub. 
2. Zwiększenie kontroli wypalania traw i odpadów komunalnych z uwagi na 

zanieczyszczenie środowiska i powietrza – Chotylub. 
3. Budowa szaletów miejskich w Cieszanowie (boisko sportowe, Rynek, przystanek 

PKS, cmentarz).  
4. Dokończenie kanalizacji w Cieszanowie. 
5. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Cieszanowie wraz  z przyłączeniem 

oczyszczalni z terenu: Nowego Sioła, Niemstowa, Folwarków. 
6. Rekultywacja terenów po wysypiskach śmieci. 
7. Budowa kolektora i przepompowni w Dachnowie, w celu odprowadzenia ścieków do 

oczyszczalni w Załużu. 
8. Segregacja śmieci oraz nawiązanie umów z firmami, które będą odbierać śmieci             

z miejscowości w Dachnów. 
9. Zmiana kotłowni tradycyjnych na kotłownie gazowe w Dachnowie. 
10. Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. 
11. Zbiorowy odbiór odpadów w Dąbrówce, zakup pojemników na szkło                             

i segregacja odpadów. 
12. Budowa kanalizacji oraz odprowadzenie ścieków do oczyszczalni (kolektor zbiorczy) 

we wsi Folwarki. 
13. Prawidłowa gospodarka odpadami stałymi w Folwarkach np. poprzez zbiórkę śmieci 

w gospodarstwach domowych i ich wywóz przez koncesjonowanego odbiorcę. 
14. Ustawienie pojemników na szkło w miejscach ogólnodostępnych                                 

w Folwarkach. 
15. Poprawa jakości powietrza poprzez dywersyfikację źródeł ogrzewania mieszkań we 

wsi Folwarki. 
16. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg potrzeb mieszkańców wsi Gorajec. 
17. Rozwiązanie zbiorowego odbioru śmieci w Kowalówce. 
18. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Niemstowie, przyszłościowe odprowadzenie 

ścieków do oczyszczalni w Cieszanowie. 
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19. Rekultywacja byłej piaskowni przy cmentarzu parafialnym w Niemstowie. 
20. Zorganizowanie odbioru odpadów, selektywna gospodarka odpadami                           

w Niemstowie. 
21. Zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych w Nowym Siole. 
22. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacja wsi Nowy Lubliniec. 
23. Rozważenie możliwości podłączenia wsi Nowy Lubliniec do oczyszczalni ścieków 

prze szkole w Nowym Lublińcu. 
24. Poczynienie jak najszybsze starania o odbiór śmieci od gospodarstw                            

w Nowym Lublińcu. 
25. Postawienie zbiorników na zbiórkę szkła obok sklepu w Nowym Lublińcu. 
26. Przyspieszyć budowę kanalizacji na osiedlu Nowy Lubliniec. 
27. Dokonanie bieżącego remontu istniejącej kanalizacji na osiedlu Nowy Lubliniec ze 

względu na wyciek ścieków przed budynkami, udrożnienie rowu służącego do 
odpływu tych ścieków. 

28. Postawienie zbiornika na szkło na osiedlu w Nowym Lublińcu. 
29. Modernizacja kanalizacji i oczyszczalni ścieków na osiedlu w Starym Lublińcu. 
30. Wykonanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Starym Lublińcu. 
31. Uruchomienie (jak najszybciej) odbioru odpadów od gospodarstw w Starym Lublińcu. 
32. Budowa kanalizacji w Żukowie. 

 

V. 
Budowa wodociągów i stacji wodociągowych. 
Gospodarka wodna i przeciwdziałanie powodziom. 
 

1. Budowa wodociągów i podłączenie do kanalizacji 3 gospodarstw w Chotylubiu (za 
rzeką w kierunku Brusna). 

2. Wykonanie zbiornika wodnego na terenie działki Agencji po PGR                                
w miejscowości Rudka, który byłby  wykorzystany do celów rekreacyjnych                  
i gospodarczych jako magazyn wodny – Chotylub. 

3. Zagospodarować i upiększyć zbiornik wodny przy ostoi bobrów w Chotylubiu na cele 
rekreacyjne i wędkarskie. 

4. Modernizacja sieci wodociągowej w Cieszanowie. 
5. Projekt i budowa wodociągu na cmentarz stary  i nowo budowany                                

w Dachnowie.  
6. Przeprowadzenie regulacji potoku, zbudowanie zbiorników retencyjnych oraz wałów 

przeciwpowodziowych na pastewnikach pod lasem w Dachnowie    w celu działania 
przeciwpowodziowego, powstałe zbiorniki będą spełniały zadanie retencyjne                
i rekreacyjne.  

7. Przystosować obecny basen OSP w Dachnowie, jako zbiornik retencyjny.  
8. Umożliwienie dzierżawy gruntów pod lasem w Dachnowie na zbiorniki na w/w cele.  
9. Zbudowanie tamy przy posesji p. Hojana Wojciecha w Dachnowie w celu 

powstrzymania wody z lasu 
10. Modernizacja sieci wodociągowej w Dąbrówce z uwagi na niskie ciśnienie        

(poniżej 1 atmosfery), przetkanie zaworów na sieci i ich naprawa. 
11. Budowa małego zbiornika retencyjnego dla celów rekreacyjnych na terenie obecnego 

pastwiska w Folwarkach. 
12. Kompleksowa konserwacja urządzeń wodno – melioracyjnych we wsi Folwarki. 
13. Wykonanie kanalizacji w Kowalówce i Dolinach. 
14. Modernizacja sieci wodociągowej w Kowalówce. 
15. Modernizacja hydrantów p. poż. w Niemstowie. 
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16. Uruchomienie awaryjnej hydroforni w Starym Lublińcu (wniosek Niemstowa). 
17. Rozbudowa zbiornika wodnego (kałuża) w Niemstowie, zabezpieczenie przed 

wylewaniem. 
18. Obniżenie kręgów przepustowych na drodze Niemstów – Nowy Lubliniec. 
19. Modernizacja linii wodociągowej przez miejscowość Nowe Sioło. 
20. Budowa zbiorników wyrównawczych na os. Nowe Sioło (PGR). 
21. Modernizacja przepustów, remont i pogłębienie rowów w Nowym Siole. 
22. Pogłębienie zbiornika wodnego w Nowym Siole, jego zarybienie ( zbiornik wodny 

„Błoctwo”). 
23. Przebudowa i remont linii wodociągowej we wsi Nowy Lubliniec ze względu   na 

coraz to większe awarie. 
24. Usprawnienie hydrantów p. poż. oraz wymiana wszystkich zaworów we wsi Nowy 

Lubliniec. 
25. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej ze względu na częste awarie na osiedlu 

Nowy Lubliniec. 
26. Postawienie hydrantów p. poż. na osiedlu Nowy Lubliniec. 
27. Modernizacja sieci wodociągowej na osiedlu w Starym Lublińcu. 
28. Wymiana instalacji wodociągowej w Starym Lublińcu z uwagi na częste awarie (rury 

azbestowe). 
29. Pogłębienie rzeki Wirowa w Starym Lublińcu ze względu na częste wylewanie           

w niektórych okresach.  
30. Pogłębienie rzeki Łotocza w Żukowie. 
 

VI. 
Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. 
Poprawa opłacalności oraz jakości produkowanej żywności. 
Stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia napływu inwestycji. 
 

1. Tworzenie organizacji pozarządowych w Cieszanowie. 
2. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Cieszanowie. 
3. Organizacja imprez promujących miasto Cieszanów, jego kulturę, ochronę zdrowia      

i dziedzictwa kulturowego oraz historię miasta. 
4. Edukacja i szkolenia dla rolników, drobnych przedsiębiorców, gospodarstw 

agroturystycznych w Cieszanowie. 
5. Organizacja warsztatów kulturalnych w Cieszanowie. 
6. Budowa małych zakładów przetwórczych i usługowych w Dachnowie, takich jak: 

mleczarnie, piekarnie, masarnie oraz zakłady naprawy sprzętu rolniczego. 
7. Usługi kowalskie, stolarskie, naprawy sprzętu elektrycznego, rozwój małej 

gastronomii w Dachnowie.  
8. Budowa domu weselnego oraz placów zabaw dla dzieci w Dachnowie. 
9.  Propagowanie produkcji żywności ekologicznej oraz powrót do hodowli zwierząt 

rodzimych, krowy czerwone, konie tarpany itp. w Dachnowie. 
10.  Udostępnienie terenów wsi Dachnów dla potencjalnych inwestorów. 
11. Utworzenie zakładu przetwórstwa leśnego, owocowo – zielarskiego  (np. wytwarzanie 

syropów, lekarstw) w Dąbrówce. 
12. Wsparcie finansowe i logistyczne dla producentów zdrowej żywności  i osób 

chcących stworzyć gospodarstwa agroturystyczne w Folwarkach. 
13. Lokalizacja bazy skupowo - magazynowej dla płodów rolnych i ich wstępne 

przetwórstwo w Folwarkach. 



 30 

14. Wsparcie w rozwoju małych zakładów usługowych i produkcyjnych ( tartaki, zakłady 
stolarskie, zakłady ślusarskie, zlewnie mleka i jego przetwórstwo) we wsi Folwarki. 

15. Wyznaczenie terenów dla ewentualnych inwestorów z zewnątrz w m. Folwarki. 
16. Rekultywacja pastwiska wiejskiego o pow. 80 ha w Niemstowie. 
17. Zalesienie nieużytkowanego pastwiska wiejskiego w Niemstowie ( Szeroki Dół)          

o pow. 26 ha. 
18. Przykrycie dachem magazynu wiejskiego w Niemstowie oraz jego remont. 
19. Budowa ogrodzenia magazynu wiejskiego w Niemstowie. 
20. Zagospodarowanie budynku po zlewni mleka w Nowym Siole. 
21. Zapewnienie niskoprocentowych kredytów na odpowiednich warunkach                    

na odcinku budowy i modernizacji budynków gospodarczych we wsi Nowy Lubliniec. 
22. Budowa infrastruktury związanej z rekreacją i wypoczynkiem na osiedlu Nowy 

Lubliniec. 
23. Pomoc w pozyskaniu finansów z programów unijnych dla osób chcących rozpocząć 

działalność handlową – osiedle Nowy Lubliniec. 
24. Informowanie na bieżąco mieszkańców Starego Lublińca o wcielaniu w życie nowości 

gospodarczych. 
25. Informowanie inwestorów o możliwości wykorzystania terenu Starego Lublińca na 

inwestycje. 
26. Przeklasyfikowanie gruntów rolnych w Żukowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział IV 
REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW 
 

Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2004 – 2006 
 
 

Planowane projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007 – 2013 
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Rozdział V  
PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 (z perspektywą na lata następne) 
 

 Plan finansowy na lata 2004-2014 

Lp Wyszczególnienie  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Dochody własne  3524722 3528798 3575790 3636435 3702320 3815000 3919330 4001425 4122077 4233990 4376930 

  w tym: 3307735 3305084 3342236 3393044 3451873 3554770 3649210 3721574 3831870 3997868 4132530 

  
- z podatków i opłat 
lokalnych 2064896 2128907 2192774 2247593 2312773 2402970 2494280 2584074 2679680 2776148 2873300 

  - z majątku gminy 490000 400000 350000 330000 300000 280000 250000 200000 180000 150000 150000 

  

- z udziałów w podatkach 
stanowiących dochody 
budżetu państwa 752839 776177 799462 815451 839100 871800 904930 937500 972190 1071720 1109230 

2 Subwencje 6678896 6885942 7092520 7234370 7444170 7734450 8028360 8317380 8625123 8935627 9248370 

3 

Dotacje celowe z budżetu 
państwa z zakresu 
administracji rządowej 379432 391194 402930 413000 424980 441554 458300 500400 518900 537580 556395 

4 Dotacja za zadania własne       ----- 100000 80000 120000 90000 150000 90000 120000 100000       -----       ----- 

I Dochody 1+2+3+4 10583050 10905934 11151240 11403805 11661470 12141004 12495990 12939205 13366100 13707197 14181695 

II 
Kredyty i pożyczki 
długoterminowe 726048 900000 900000 600000 700000 500000 400000 300000 150000 200000 200000 

III Środki Unii Europejskiej 1244545 1500000 1800000 2500000 3000000 3300000 3500000 3800000 3500000 3000000 3000000 

  Razem I+II+III 12553643 13305934 13851240 14503805 15361470 15941004 16395990 17039205 17016100 16907197 17381695 

5 
Wydatki bieżące w tym 
płace i przychody  9501837 9796394 10090285 10342542 10642475 11057531 11477717 11890900 12330863 12774774 13221891 

6 Wydatki majątkowe  2334306 2647951 3057005 3568263 3888995 4187473 4200273 4430305 3967237 3592423 3619804 

IV Razem 5+6 11836143 12444345 13147290 13910805 14531470 15245004 15677990 16321205 16298100 16367197 16841695 

7 Spłata kredytów i pożyczek 662500 778856 637000 550000 750000 630000 650000 650000 650000 500000 500000 

8 
Spłata odsetek od kredytów 
i pożyczek 55000 82733 66950 43000 80000 66000 68000 68000 68000 40000 40000 

V Ogółem 7+8 717500 861589 703950 593000 830000 696000 718000 718000 718000 540000 540000 

  Razem IV+V 12553643 13305934 13851240 14503805 15361470 15941004 16395990 17039205 17016100 16907197 17381695 



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 
• Konwent Rozwoju  
• Społeczność lokalną: 

- Rady Sołeckie, 
- Spotkania z mieszkańcami. 

Końcowa ocena Planu nastąpi po zakończeniu jego realizacji. 


