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1. Wstęp 

 
 

 Plan Odnowy Miejscowości opracowano dla miejscowości Tymienica Stara, gmina 

Chotcza, powiat lipski, województwo mazowieckie. Miejscowość powinna dysponować 

Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans 

rozwojowych, w tym dostępu do funduszy strukturalnych UE. Niniejszy Plan jest podstawą 

rozwoju wsi Tymienica Stara. 

 W planie znalazła się charakterystyka miejscowości, inwentaryzacja zasobów 

służących odnowie miejscowości, opis i ocena mocnych i słabych stron oraz szans i 

zagrożeń (SWOT) miejscowości, a także opis planowanych zadań inwestycyjnych i 

przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną na lata 2010 – 2017. 

 Dokument został opracowany przy współudziale mieszkańców wsi Tymienica Stara, 

władz Gminy Chotcza oraz innych osób zainteresowanych rozwojem miejscowości, co 

wpłynęło na jego treść i wartość oraz zintegrowało społeczność lokalną wokół istniejących 

problemów. Plan został opracowany przy znacznej pomocy mieszkańców i sołtysa Tymienicy 

Starej na zebraniu wiejskim. 

 Plan Odnowy Miejscowości Tymienica Stara na lata 2010 – 2017 został opracowany 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013 (Dz. U. nr 38 poz. 218, 219, 220) oraz Instrukcji tworzenia Planu Odnowy 

Miejscowości, wydanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 

Warszawa, grudzień 2007 r. 

 Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości jest sołectwo Tymienica Stara 

wchodzące w skład Gminy Chotcza, powiat Lipski, a okres realizacji przedsięwzięć 

zawartych w Planie to lata 2010 – 2017. 

 Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem przyjmowanym uchwałą zebrania 

mieszkańców (zebrania wiejskiego), a następnie uchwałą Rady Gminy w Chotczy w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tymienica Stara. 
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2. Analiza zasobów 

 

2.1. Informacje ogólne 
 
 

Położenie miejscowości 

 

Miejscowość Tymienica Stara jest jedną z 17 miejscowości wyodrębnionych w podziale 

administracyjnym gminy Chotcza, położonej w południowej części województwa 

mazowieckiego, w powiecie lipskim. Tymienica Stara leży w zachodniej części gminy 

Chotcza.  

Miejscowość położona jest w odległości 130 km od Warszawy i 25 km od Lipska. 

 

Rysunek 1. Położenie miejscowości Tymienica Stara 
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Historia Tymienicy  

 

Historia Tymienicy sięga wieku XVI, w którym to została założona przez Tymińskich. Nazwa 

miejscowości związana jest zapewne z nazwiskiem założycieli. Dziedzicami Tymienicy byli 

kolejno: Chodakowscy, Korycińscy, Witowscy, Polanowscy, Korwiccy, Trzcińscy, Mężeńscy.  

W 1827 r. miejscowość liczyła 27 domów, 244 mieszkańców, zaś w 1880 r. 46 domów, 328 

mieszkańców. 

W 1911 powstała parafia, przedtem Tymienica należała do parafii Ciepielów. W latach 1972 

– 1997 działało przedszkole. Od 1925 r. istnieje ochotnicza straż pożarna. 

W 2004 roku Tymienica Stara liczyła 58 domów, 200 mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 
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W 1919 roku w Tymienicy Starej powstała szkoła. W 1937 roku rozpoczęto budowę 

jednopiętrowego gmachu szkoły lecz działania te przerwała II wojna światowa. Dopiero w 

roku 1959 oddano do użytku budowlę nowej szkoły. 

  

 

 

 

 

Rysunek 3. Filia ZSS w Chotczy – Szkoła Podstawowa w Tymienicy 

 

 

 

 

 

Wygląd miejscowości 

 

Tymienica Stara jest miejscowością, która posiada zwartą zabudowę. 
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Rysunek 4. Wygląd miejscowości Tymienica 

 

 

Rysunek 5. Widok na budynek byłej GRN, szkoły podstawowej oraz kościoła 
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2.2. Środowisko przyrodnicze 
 

Klimat 

 

Miejscowość Tymienica Stara, podobnie jak obszar całej gminy, leży w radomskiej dzielnicy 

klimatycznej obejmującej pas terenu ciągnący się wzdłuż Wisły od ujścia Pilicy po ujście 

Wisłoki. Klimat miejscowości charakteryzuje się następującymi cechami:  

 średnia temperatura roczna – 7,50C;  

 średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) – od 17,2 do 18,80C; 

 średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca (stycznia) – od -3,2 do -3,30C; 

 średnie roczne opady atmosferyczne - 580 mm; 

 okres wegetacyjny trwa 210-220 dni;  

 liczba dni mroźnych - 47,  

 średnia wieloletnia wilgotność względna – 80%.  

Dominują tu wiatry zachodnie stanowiące 21% wszystkich notowanych kierunków wiatru                 

w ciągu roku. Często też występują wiatry południowo - zachodnie i północno - zachodnie. 

 

Wody podziemne 

 

Wody gruntowe na terenie gminy, a więc i miejscowości Tymienica Stara związane są ściśle 

z podłożem geologicznym i morfologią terenu. W dolinach rzecznych oraz częściowo                     

w obrębie wysoczyzny występują czwartorzędowe wody gruntowe o ciągłym poziomie                    

i swobodnym zwierciadle utrzymujące się w gruntach przepuszczalnych. Zasilane są 

infiltrującymi wodami opadowymi i spływem podziemnym z sąsiednich obszarów. Poziom tej 

wody występuje płycej niż 2 m. Na wysoczyźnie ciągły poziom wodonośny występuje na 

zróżnicowanych głębokościach w zależności od ukształtowania terenu i miąższości skał 

przepuszczalnych. Głębokości te nie przekraczają na ogół 10 m.  

 

Wody powierzchniowe 

 

W sąsiedztwie miejscowości przepływa rzeka Iłżanka, która jest lewym dopływem Wisły. 

Rzeka Iłżanka płynie w rozległej dolinie częściowo zatorfionej, jej spadek nie przekracza 4%. 

Dolina rzeki na terenie gminy jest silnie przekształcona na skutek zabiegów melioracyjnych 

regulujących koryto rzeczne. W krajobrazie doliny rzecznej można zaobserwować 

wyprostowane koryto rzeczne, wysychające zakola, sieć rowów melioracyjnych 

odwadniających obszary łąkowe, wskutek czego roślinność tych obszarów została silnie 
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zdegradowana. Stan czystości wód tej rzeki mieści się w klasie III ze względu na miana coli 

typu kałowego, żelaza ogólnego i azotu azotynowego. 

 

 
 

 

Rysunek 6. Rzeka Iłżanka 

 

 

 

Gleby 

 

Na terenie miejscowości występują głównie gleby V klasy bonitacyjnej. 

 

2.3. Obiekty zabytkowe 

 
Na terenie miejscowości Tymienica Stara nie znajdują się żadne obiekty wpisane do rejestru 

zabytków. 
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2.4. Mieszkańcy miejscowości Tymienica Stara 

 

Miejscowość Tymienica Stara zamieszkiwana jest przez 202 osób, w tym 101 kobiet i 101 

mężczyzn. Biorąc pod uwagę strukturę wiekową ludności należy stwierdzić, że przeważają 

osoby w wieku produkcyjnym, a najmniej jest osób w wieku przedprodukcyjnym, co nie jest 

zjawiskiem korzystnym. 

 

 

 

Tabela 1. Mieszkańcy miejscowości Tymienica Stara 

WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ OSÓB 

Stan ludności ogółem, w tym: 202 

kobiety 101 

mężczyźni 101 

Urodzenia ogółem 4 

Zgony ogółem 4 

Przyrost naturalny 0 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym 
(0-17 lat) 

33 

Ludność w wieku produkcyjnym 
(18-59 lat) 

114 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 
(60 lat i więcej) 

55 

*Podstawa: Dane Urzędu Gminy Chotcza, stan na dzień 31.12.2009 r. 

 

Wykres 1. Struktura wiekowa ludności 

16,34%

56,44%

27,23%

Ludność w wieku 
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku 
produkcyjnym

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym

 
*Podstawa: Dane Urzędu Gminy Chotcza, stan na dzień 31.12.2009 r. 
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2.5. Infrastruktura techniczna 
 

Wodociągi i kanalizacja 

 
Miejscowość zwodociągowana jest praktycznie w 100%. Zaopatrzenie w wodę realizowane 

jest z ujęcia w miejscowości Siekierka Stara o wydajności ponad 17 m3/h. 

Istotnym problemem jest natomiast brak rozwiniętej sieci kanalizacji sanitarnej, co powoduje, 

że większość ścieków przedostaje się do gruntu, a to nie wpływa pozytywnie na stan 

środowiska przyrodniczego.  

Na terenie miejscowości nie działa też oczyszczalnia ścieków komunalnych. Część 

mieszkańców Tymienicy Starej ma zainstalowane przy swoich gospodarstwach przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Jest to natomiast niewielka liczba gospodarstw, porównując do 

ogólnej liczby gospodarstw na terenie miejscowości, jak również i całej gminy Chotcza. 

Większość ścieków gromadzona jest w zbiornikach przydomowych – szambach i wywożone 

do punktu zlewnego oczyszczalni zlokalizowanej w Lipsku. 

 

Sieć drogowa 

 

Na sieć drogową Tymienicy Starej składają się drogi powiatowe oraz drogi gminne, dzięki 

czemu miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne z sąsiednimi gminami                                  

i miejscowościami położonymi na terenie gminy. Należy jednak zwrócić uwagę na zły stan 

techniczny dróg i konieczność ich utwardzenia, co przyczyni się do poprawy stanu 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przyjezdnych. 

 
Komunikacja autobusowa i kolejowa 

 

Miejscowość posiada dość dobrze rozwiniętą sieć komunikacji autobusowej, która obsługuje 

zarówno połączenia o znaczeniu międzyregionalnym, jak i wewnątrzwojewódzkim.  

Połączenia realizowane są m.in. do takich miast jak: Lipsko, Zwoleń, Radom, Iłża. 

Na terenie Tymienicy Starej transport kolejowy nie występuje. 

 
Telekomunikacja 

 

Cała gmina obsługiwana jest przez jedną placówkę pocztową działającą w Chotczy Górnej. 

Stopień telefonizacji przewodowej miejscowości osiągnął wysoki poziom, co oznacza pełne 

zaspokojenie lokalnych potrzeb. Gmina znajduje się poza tym w obszarze zasięgu 

wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej. 
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Sieć telekomunikacyjna w gminie powinna zapewnić warunki dla aktywizacji działalności 

gospodarczej oraz poprawy jakości życia. 

 

Zaopatrzenie w energię 

 

Miejscowość Tymienica Stara zasilana jest w energię elektryczną pochodzącą                                 

z krajowego systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem Rejonowego Zakładu 

Energetycznego w Zwoleniu. 

Obecny system zaopatrywania mieszkańców w energię elektryczną w pełni pokrywa 

istniejące zapotrzebowanie, jednakże wymaga on stopniowej modernizacji polegającej 

chociażby na zastępowaniu linii napowietrznych bardziej nowoczesnymi kablami 

podziemnymi. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

 
Na terenie gminy, a więc i miejscowości Tymienica Stara, prowadzona jest zorganizowana 

zbiórka odpadów komunalnych, które wywożone są poza teren gminy za pośrednictwem 

wyspecjalizowanej firmy. W 2008 r. na terenie całej gminy wprowadzono także selektywną 

zbiórkę odpadów. 

2.6. Sfera społeczna 

 
 
Oświata i wychowanie 
 
Na system oświatowy miejscowości składa się Filia Zespołu Szkół Samorządowych im. 

Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy, w ramach którego funkcjonuje Szkoła 

Podstawowa w Tymienicy Starej. 
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Rysunek 7. Szkoła Podstawowa w Tymienicy 

 

 

Ochrona zdrowia 
 
Podstawową opiekę medyczną dla mieszkańców miejscowości zapewnia Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chotczy (oddalony od Tymienicy Starej o ok. 10 km.). 

Lecznictwo zamknięte oraz specjalistyczne usługi medyczne dostępne są  w pobliskim 

ośrodku powiatowym w Lipsku. 

Zaopatrzenie w leki zapewnia punkt apteczny działający w miejscowości Chotcza - Józefów. 

 

Kultura 

 

Działalność z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy prowadzi Gminna Biblioteka 

Samorządowa z siedzibą w Chotczy – Józefów, która posiada księgozbiór w liczbie 

przewyższającej 8700 woluminów. Poza tym nie można zapomnieć o działalności Koła 

Gospodyń Wiejskich, przy którym funkcjonuje zespół ludowy prezentujący twórczość 

regionu.  
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Bezpieczeństwo publiczne 
 

O bezpieczeństwo mieszkańców dbają funkcjonariusze Posterunku Policji w Ciepielowie.               

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego w miejscowości Tymienica Stara działa jednostka 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

2.7. Gospodarka 

 

Rolnictwo 

 

Tymienica Stara jest miejscowością o charakterze rolniczym. Produkcja rolna opiera się na 

gospodarstwach rodzinnych. Przeważają gospodarstwa o powierzchni do 10 ha. Natomiast 

liczba gospodarstw powyżej 10 ha wzrasta, co jest zjawiskiem korzystnym, gdyż obecnie 

szansę na rozwój mają tylko duże gospodarstwa rolne, posiadające nowoczesny sprzęt 

rolniczy. 

W strukturze zasiewów przeważają zboża, głównie żyto i owies. Poza tym ważne miejsce 

zajmują ziemniaki oraz rośliny okopowe. 

 
 
 
 
 

Tabela 2. Struktura gruntów 

WYSZCZEGÓLNIENIE HA 

Grunty ogółem, w tym: 342 

Grunty orne 230 

Sady 0 

Łąki i pastwiska 50 

Nieużytki 5 

Lasy 38 

Grunty pod wodami (jeziora + rowy) 8 

Tereny komunikacyjne 8 

Tereny osiedlowe i zabudowane 12 

*Podstawa: Dane Urzędu Gminy Chotcza 
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Wykres 2. Struktura zagospodarowania gruntów w Tymienicy Starej 

65,53%
14,25%

1,42%
10,83%

2,28% 2,28% 3,42%

Grunty orne Łąki i pastwiska

Nieużytki Lasy

Grunty pod wodami Tereny komunikacyjne

Tereny osiedlowe i zabudowane
 

*Podstawa: Dane Urzędu Gminy Chotcza 
 

 

 

 

 

 

 
Tabela 3. Struktura gospodarstw rolnych 

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚĆ 

Liczba gospodarstw 50 

Powierzchnia gospodarstw (w ha) ogółem,  
w tym: 

374 

 1-2 ha 50 

 2-5 ha 75 

 5-7 ha 68 

 7-10 ha 110 

 10-15 ha 30 

 15 i więcej ha 41 

Średnia wielkość gospodarstwa 6 

*Podstawa: Dane Urzędu Gminy Chotcza 
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Wykres 3. Struktura agrarna gospodarstw w Tymienicy Starej 

13,37%

20,05%

18,18%
29,41%

8,02%

10,96% 1-2 ha

2-5 ha

5-7 ha

7-10 ha

10-15 ha

15 i więcej ha

 
*Podstawa: Dane Urzędu Gminy Chotcza 

 

Działalność pozarolnicza 

 

Na terenie miejscowości nie ma większych zakładów pracy. 

 

3. Analiza SWOT 

 
Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony miejscowości  

oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej 

sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju.  

 

Tabela 4. Mocne i słabe strony miejscowości 

Lp. Zasoby Mocne strony Słabe strony 

1.Środowisko przyrodnicze 

1.1 walory krajobrazu Występowanie dużych 
kompleksów leśnych 

Niewielkie wykorzystanie 
możliwości wynikających                            
z występowania kompleksów 
leśnych 

1.2 walory szaty 
roślinnej  

 Brak charakterystycznych 
walorów szaty roślinnej 

1.3 cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

 Brak cennych przyrodniczo 
obszarów i obiektów na terenie 
miejscowości 

1.4 fauna Występowanie zwierzyny łownej 
(bażanty, lisy, dziki, sarny, 
zające, kuropatwy) 
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Lp. Zasoby Mocne strony Słabe strony 

1.5 wody 
powierzchniowe  

Położenie w pobliżu rzeki Iłżanki, 
Zwolenki i Wisły 

 

1.6 gleby, kopaliny  Brak kopalin 

   Występowanie gleb o niskich 
klasach bonitacyjnych 

1.7 czystość 
środowiska 

Czyste środowisko naturalne Występowanie dzikich wysypisk 

2.Środowisko kulturowe 

2.1 walory architektury 
wiejskiej                             
i osobliwości 
kulturowe 

 Brak osobliwości kulturowych 

2.2 walory 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego 

2.3 zabytki  Brak obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków 

2.4 zespoły artystyczne  Brak funkcjonujących zespołów 
artystycznych 

3.Dziedzictwo religijne i historyczne 

3.1 święta, odpusty, 
pielgrzymki 

 Brak imprez kulturalnych 
promujących miejscowość                        

3.2 tradycje, obrzędy, 
gwara 

 Brak kultywowanych tradycji, 
obrzędów 

3.3 legendy, podania                
i fakty historyczne 

 Brak odzwierciedleń 
historycznych 

4.Obiekty i tereny 

4.1 działki pod 
zabudowę 
mieszkaniową 

 Brak działek pod zabudowę 
mieszkaniową 

5.Gospodarka (w tym rolnictwo) 

5.1 specyficzne 
produkty, hodowle,  
uprawy polowe 
charakterystyczne 
dla wsi lub 
wynikające                       
z tradycji 

 Brak charakterystycznych  
produktów, hodowli 

5.2 znane firmy 
produkcyjne                     
i zakłady usługowe 

 Brak znanych firm i zakładów 
usługowych 

6.Sąsiedztwo, migracje i przyjezdni 

6.1 korzystne, 
atrakcyjne 
położenie  

Położenie na terenach 
nadwiślańskich 
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Lp. Zasoby Mocne strony Słabe strony 

6.2 ruch tranzytowy Brak ruchu tranzytowego przez 
miejscowość 

 

6.3 przyjezdni stali                   
i sezonowi 

  Niewielka liczba turystów 

7.Infrastruktura 

7.1 placówki opieki 
społecznej 

 Brak placówek opieki społecznej 
w miejscowości 

7.2 edukacja i kultura Funkcjonowanie Filii ZSS w 
Chotczy – Szkoła Podstawowa 
w Tymienicy                      

 

  

7.3 sport i rekreacja  Brak miejsc rekreacji sportowej 

7.4 zaopatrzenie                   
w energię 

 Brak sieci gazowej na terenie 
miejscowości 

7.5 zaopatrzenie                 
w wodę 

Zwodociągowanie miejscowości  

7.6 usuwanie                            
i oczyszczanie 
ścieków 

Niewielka ilość przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Brak sieci kanalizacji sanitarnej               
i oczyszczalni komunalnej 

7.7 gospodarka 
odpadami stałymi 

Zorganizowana zbiórka 
odpadów stałych z terenu 
miejscowości  

 

Funkcjonująca selektywna 
zbiórka odpadów 

 

7.8 telekomunikacja Zapewniony dostęp do telefonu 
stacjonarnego 

 

Możliwość dostępu do Internetu  

7.9 infrastruktura 
drogowa 

  Brak parkingów 

  Słaba infrastruktura drogowa 

7.10 komunikacja Występowanie bezpośrednich 
połączeń z Lipskiem, 
Zwoleniem, Radomiem, Iłżą 

Okresowość niektórych połączeń, 
związana m.in. z organizacją 
dojazdów dla uczniów 

8.Ludzie, organizacje społeczne 

8.1 OSP Funkcjonowanie na terenie 
miejscowości OSP  

 

8.2 KGW  Działalność na terenie gminy 
KGW 

 

8.3 Stowarzyszenia  Brak stowarzyszeń działających 
na terenie miejscowości 

8.4 Posterunek Policji, 
Rewir 
Dzielnicowych 

 Brak działającego na terenie 
miejscowości Posterunku Policji 
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Tabela 5. Szanse i zagrożenia dla rozwoju miejscowości 

Szanse Zagrożenia 

1. Członkostwo kraju w UE – możliwość 

ubiegania się o środki finansowe 

z funduszy strukturalnych. 

2. Rozwój agroturystyki i turystyki 

wiejskiej. 

3. Istniejąca tendencja zmiany miejsca 

zamieszkania z miasta na wieś. 

4. Ułatwienie formalności związanych              

z zakładaniem własnej działalności 

gospodarczej. 

5. Zwiększenie wydatków 

społeczeństwa na budownictwo. 

6. Duże ożywienie gospodarcze. 

7. Spadające bezrobocie. 

8. Zapowiedzi przekazania większej 

władzy samorządowi lokalnemu. 

1. Brak reformy finansów publicznych 

2. Często zmieniające się przepisy 

prawne. 

3. Jeszcze stosunkowo wysoki poziom 

bezrobocia. 

4. Konkurencja innych gmin                              

w pozyskiwaniu inwestorów 

zewnętrznych. 

5. Emigracja młodych ludzi do miast 

w poszukiwaniu pracy. 

6. Niski poziom wykształcenia 

społeczności wiejskiej. 

7. Wzrost cen produktów i usług. 

 

 

4. Wizja rozwoju 

 
Wizja rozwoju opisuje stan, do którego chcą dążyć zarówno władze samorządowe, jak                     

i mieszkańcy miejscowości. Określenie docelowej wizji rozwoju jest niezbędne, bo umożliwia 

wyznaczenie jasnych celów i określenie sposobów ich realizacji. Świadomość do czego 

zmierzamy, ułatwi konsekwentne podążanie w nakreślonym kierunku, bez popełniania 

niepotrzebnych błędów. W ramach prac nad przygotowaniem Planu Odnowy Miejscowości 

została wypracowana następująca wizja rozwoju miejscowości Tymienica Stara: 

 

 

Kompleksowy i harmonijny rozwój miejscowości poprzez wykorzystanie jego 

potencjału i zasobów podstawą poprawy warunków życia społeczności lokalnej 

 

 



   
Plan Odnowy Miejscowości Tymienica Stara na lata 2010 - 2017 

20 

5. Planowane kierunki rozwoju 
 

Tabela 6. Obecne i przyszłe zasoby miejscowości 

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WIZJA STANU DOCELOWEGO 

Co ją wyróżnia? położenie w pobliżu rzeki 
Iłżanki, Zwolenki i Wisły, czyste 
środowisko naturalne 

Co ma ją 
wyróżniać? 

rozwinięta oferta 
agroturystyczna i letniskowa, 
centrum kulturalne wsi, 
utrzymane historyczne 
zabudowy 

Jakie pełni 
funkcje? 

mieszkaniowo-gospodarczą, 
rolniczą, letniskową 

Jakie ma pełnić 
funkcje? 

administracyjne, usługowe, 
kulturalne, letniskowe, 
agroturystyczne, rolnicze 

Kim są 
mieszkańcy? 

rolnicy, dzieci, młodzież Kim mają być 
mieszkańcy? 

wykształceni, aktywni 
zawodowo i społecznie 
mieszkańcy różnych grup 
zawodowych, aktywna 
młodzież 

Co daje 
utrzymanie? 

praca w sferze produkcyjno – 
usługowej poza wsią; 
emerytury, renty, pomoc 
społeczna, zasiłki dla 
bezrobotnych 

Co ma dać 
utrzymanie? 

praca w sferze produkcyjno – 
usługowej, we wsi i poza wsią, 
działalność gospodarcza, 
turystyka 

Jak 
zorganizowani 
są mieszkańcy? 

Rada Sołecka W jaki sposób ma 
być zorganizowana 
wieś i mieszkańcy? 

stowarzyszenia kulturalne  
i turystyczne, Rada Sołecka 

W jaki sposób 
rozwiązują 
problemy? 

sporadyczne zebrania wiejskie, 
indywidualne interwencje  
u władz gminnych 

W jaki sposób mają 
być rozwiązywane 
problemy? 

okresowe spotkania i zebrania 
wiejskie, spotkania Rady 
Sołeckiej, spotkania  
z władzami gminy, 
zwiększenie przepływu 
informacji między 
mieszkańcami 

Jaki wygląda 
nasza wieś? 

zabudowa zwarta Jak ma wyglądać 
nasza wieś? 

wybudowane parkingi, 
estetyczne zagospodarowanie 
posesji, utrzymanie 
historycznego układu 
przestrzennego zabudowy, 
utworzenie świetlicy wiejskiej 

Jakie są 
powiązania 
komunikacyjne? 

drogi powiatowe i gminne Jakie mają być 
powiązania 
komunikacyjne? 

regularne połączenia 
komunikacyjne do pobliskich 
gmin i do każdej miejscowości 
gminy 

Co 
proponujemy 
dzieciom  
i młodzieży? 

zajęcia pozalekcyjne w szkole,  Co zaproponujemy 
dzieciom  
i młodzieży? 

zajęcia pozalekcyjne                        
w szkole, miejsca do 
aktywnego spędzania czasu, 
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6. Opis planowanych przedsięwzięć 

 

6.1. Zadania planowane do realizacji 
 
Odnowa wsi Tymienica Stara jest inwestycją, która usytuowana jest w centrum miejscowości 

i zarazem jest miejscem szczególnym dla mieszkańców Tymienicy Starej. 

 
Odnowa wsi Tymienica Stara 

 

W ramach projektu: „Odnowa wsi Tymienica Stara” wykonane zostaną: 

 Utwardzenie placów: parkingi i chodniki, 

 Plac zabaw, 

 Przystanek autobusowy, 

 Remont ogrodzenia,  

 Adaptacja budynku po byłej GRN na świetlicę wiejską, 

 Bezodpływowy zbiornik wodny, 

 Przyłącze kanalizacyjne, 

 Przyłącze wodociągowe, 

 Zewnętrzny kanał centralnego ogrzewania, 

 Wyposażenie centrum wsi, 

 Wyposażenie sali sportowej, 

 Wyposażenie świetlicy wiejskiej. 

 

Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na imprezach 

kulturalnych, integrujących społeczność wiejską. Budowa placu zabaw, przy świetlicy, ma na 

celu zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez dzieci. Ma 

on ich zintegrować i wykształcić pozytywne podstawy społeczne. Młodzież również znajdzie 

coś dla siebie, a mianowicie, w świetlicy będzie funkcjonowała sala sportowa, która swoim 

wyposażeniem zainteresuje nie jednego mieszkańca i zachęci do czynnego spędzania czasu 

wolnego i rozwijania swoich umiejętności. Świetlica wiejska ma również zapoczątkować 

realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Wraz 

z budową należy wyposażyć świetlicę w niezbędne do jej działalności sprzęty. W 

uzasadnieniu powyższego przedsięwzięcia należy zauważyć, że rozwój kultury, choć nie 

przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę życia. Jest 

katalizatorem przemian społecznych. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na inne 

dziedziny życia mieszkańców wsi. Poprzez budowę parkingów i chodników oraz przystanku 

autobusowego zwiększy się bezpieczeństwo osób zamieszkujących Tymienicę Starą. Poza 
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tym planuje się zakup ławek parkowych i koszy na śmieci związanych z wyposażeniem 

centrum wsi. Inwestycja wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości, bezpieczeństwa 

mieszkańców, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych. 

 

Tabela 7. Planowane inwestycje 

Planowana inwestycja 
Planowany 

termin 
rozpoczęcia 

Planowany 
termin 

zakończenia 

Przewidziany 
koszt realizacji 

zadania 

Źródła 
finansowania 

Odnowa wsi Tymienica Stara: 2011 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROW, środki 
własne 

 
 
 
 
 
 

- utwardzenie placów: parkingi i 
chodniki 

2011 2011  

- plac zabaw 2011 2011  

- przystanek autobusowy 2011 2011  

- remont ogrodzenia 2011 2011  

- adaptacja budynku po byłej 
GRN na świetlicę wiejską 

2011 2011  

- bezodpływowy zbiornik wodny 2011 2011  

- przyłącze kanalizacyjne 2011 2011  

- przyłącze wodociągowe 2011 2011  

- zewnętrzny kanał centralnego 
ogrzewania 

2011 2011  

- wyposażenie centrum wsi 2011 2011  

- wyposażenie sali sportowej 2011 2011  

- wyposażenie świetlicy wiejskiej 2011 2011  
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7. Zarządzanie 
 
 

Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości odbywa się na kilku poziomach organizacyjnych, 

funkcjonalnych i podmiotowych. 

 

7.1. Podmioty uczestniczące 
 

Wśród podmiotów zarządzających należy wymienić: 

 mieszkańców, którzy brali udział w pracach projektowych i będą sprawować kontrolę 

społeczną nad realizacją; 

 Sołtysa oraz 

 Wójta i Radę Gminy zaangażowanych w etap planowania finansowego i nadzór 

instytucjonalny. 

 

7.2. Komunikacja 
 

Proponuje się, aby komunikację planu zapewnił Sołtys, ponieważ ten organ utrzymuje 

bezpośredni codzienny kontakt z mieszkańcami wsi.  

 

Możliwość zapoznania się z przygotowanym dokumentem wszystkim mieszkańcom 

miejscowości Tymienica Stara zapewniona będzie poprzez udostępnienie go do odczytu                 

w Urzędzie Gminy. 

 

7.3. System monitorowania Planu Odnowy Miejscowości 
 

Przewiduje się okresową roczną ocenę i aktualizację planowanych działań oraz projektów                

w ramach konsultacji społecznych. W terminie do 31 stycznia każdego roku nastąpi 

zaprezentowanie efektów z realizacji Planu Odnowy Miejscowości oraz nastąpi jego ocena   

w odniesieniu do zakładanych celów i działań strategicznych. 

Coroczna analiza i ocena realizacji Planu pozwoli na weryfikację i wprowadzanie 

niezbędnych zmian w zakresie zadań określonych w Planie. Sytuacja ta będzie miała 

okoliczność jedynie w przypadku jednomyślnej akceptacji ze strony społeczności wiejskiej 

zmian, które nie zostały uwzględnione w dniu opracowywania niniejszego Planu Odnowy 

Miejscowości wynikłe ze zmieniającej się rzeczywistości. 
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Raport z oceny i analizy Planu przedstawiony będzie Wójtowi i Radnym Rady Gminy                   

w Chotczy. 
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