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I. WPROWADZENIE 

 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją 
przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest 
wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w 

poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, 
jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i 
uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu m.in. o 

środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013”, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla 
władz Gminy Chotcza przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Chotcza 

Dolna. 

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi 
oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości 

społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów 
wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

Plan Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna obejmuje wykaz priorytetów i celów 
rozwoju sołectwa Chotcza Dolna na lata 2010 - 2017 zgodnie z dokonaną przez 
społeczność lokalną analizą zasobów i ustaloną hierarchią potrzeb. Głównym celem 
przygotowania Planu w oparciu o konsultacje społeczne jest pobudzenie aktywności 

lokalnych środowisk i stymulowanie współpracy mieszkańców na rzecz rozwoju oraz 
promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. 
Na podstawie konsultacji społecznych, w trakcie rozmów i podczas spotkań z 

mieszkańcami określono wszystkie ważne obszary problemowe oraz preferencje 
rozwojowe wynikające z istniejących uwarunkowań. 

Niniejszy Plan został opracowany przy współudziale mieszkańców wsi, co wpływa 
pozytywnie na wartość tego dokumentu. W pracy nad planem wykorzystana została 

wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby wsi, a także nastąpiła integracja 
społeczności wokół istotnych problemów sołectwa. Projekt Planu poddano społecznej 
konsultacji, której wyniki są podstawą do przyjęcia i realizacji zaplanowanych działań. 

Niniejsze opracowanie zawiera: charakterystykę miejscowości, w której będzie 
realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzację zasobów 
służącą ujęciu stanu rzeczywistego, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości 
(analiza SWOT), planowane priorytety rozwoju oraz opis planowanych przedsięwzięć. 

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości oraz jego realizacja w najbliższych latach ma 
na celu: 

 zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy rozwoju 
swojej miejscowości, 

 efektywne gospodarowanie zasobami tj.: ludzie, infrastruktura, środowisko 

 zagospodarowanie i upiększenie terenu wsi, 
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 poprawę warunków życia mieszkańców, 

 stworzenie szansy uzyskania środków finansowych w ramach funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej 

Cechą tego dokument jest jego otwarty charakter, co oznacza możliwość jego 
aktualizacji w zależności od zgłaszanych potrzeb społecznych, których realizacja jest 
zarazem uwarunkowana możliwościami finansowymi. 
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II.  OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 
CHOTCZA DOLNA 

 

Plan Odnowy Miejscowości został opracowany dla miejscowości Chotcza Dolna, 

administracyjnie przynależącej do Gminy Chotcza, leżącej w południowej części 
województwa mazowieckiego, w północno - wschodniej części powiatu lipskiego. 

Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy Chotcza o środki 
strukturalne w latach 2010-2017. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu 

wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w „Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013”. 
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III.  RYS HISTORYCZNY  

 Początki Chotczy sięgają prawdopodobnie XIII wieku. W wykazach 
świętopapierza, czyli podatków na rzecz Watykanu z lat 1325 – 1327 wymieniono już 

parafię Chotcza. W 1325 roku parafia w Chotczy była już zorganizowana. Tak więc 
początki Chotczy mogą sięgać XIII wieku a parafia chotecka powstała na przełomie XIII 
i XIV wieku. 

 Nazwa wsi pochodzi albo od rycerskiego imienia Chotek lub Chociemir albo od 
przeprawy przez Wisłę określonej tu wyrazem chodca. 

 Pierwszym znanym właścicielem wsi był Jan z Chotczy notowany w kronikach w 
latach 1405 – 1427. Dziedzicami Chotczy byli kolejno: Choteccy, JAszowscy, 
Chomentowscy, Lubomirscy, Trzcińscy, Sołtykowie i Rutkowscy. 

 Według spisu podatkowego z 1662 roku w parafi Chotcza mieszkały 1072 osoby 
płacące podatki a średnio w jednej miejscowości było ponad 100 osób. Spis ten podaje 
jako właściciela wsi Jana Kochanowskiego, spokrewnionego ze słynnym Janem 
Kochanowskim z Czarnolasu. W Chotczy mieszkali wtedy: jeden szlachecki dworzanin, 

16 osób służby i 126 mieszkańców. 

 W 1864 roku, na mocy carskiego ukazu, powstała gmina Chotcza. Gminę 
tworzyły zarówno grunty włościańskie (chłopskie), jak i dworskie (folwarki). Organem 

uchwałodawczym gminy było zebranie gminne, na którym prawo głosu mieli gospodarze 
posiadający co najmniej 3 morgi gruntu. 

 W 1880 roku Chotcza Dolna liczyła 17 domów. Chotcza była ośrodkiem handlu i 
usług. W Chotczy Dolnej działał wiatrak jak również funkcjonował młyn wodny. 

 W czasie okupacji hitlerowskiej Niemcy rozpoczęły budowę mostu kolejowego na 
Wiśle. Na łąkach wsi Chotcza i na wyspie wiślanej, zwanej Chałupkami, znajdowały się 
baraki i magazyny materiałowe. W październiku 1944 roku oddziały Armii Ludowej i 
Batalionów Chłopskich przerwały w rejonie Chotczy linię frontu. Chotczę odznaczono 

Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy. 

 Kościół w Chotczy ma wiekową tradycję. Wzmianki o drewnianym kościele 
sięgają XIV w., spłonął w 1743 r., a odbudowany w 1754 na nowym miejscu, znowu 
został spalony w roku 1906. W latach 1911 – 1914 zbudowano murowany według 

planów budowniczego Rudolfa Majera. 

 W 2004 roku Chotcza Dolna posiadała 61 domów, 234 mieszkańców. 

 Kościół w Chotczy Dolnej 
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IV.  ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI 

 

Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie informacji 
uzyskanych z Urzędu Gminy oraz danych statystycznych. Ważnym źródłem informacji, 

które zostały wykorzystane w tym opracowaniu, byli mieszkańcy Chotczy Dolnej, którzy 
mając na uwadze zrównoważony rozwój swojej miejscowości uczestniczyli w tworzeniu 
tego dokumentu.  

Zasoby miejscowości, są to materialne i niematerialne składniki miejscowości oraz 
obszaru, który ją otacza. Składniki te mogą stanowić fundament przy realizacji 
przedsięwzięć tak prywatnych jak i publicznych służących odnowie wsi. Przy analizie 
zasobów wzięto pod uwagę: środowisko przyrodnicze i kulturowe, infrastrukturę 

techniczną i społeczną oraz gospodarkę i rolnictwo. 

 

1. Położenie i powierzchnia 

Miejscowość Chotcza Dolna to jedna z 17 sołectw jakie utworzone są w Gminie 
Chotcza. Chotcza Dolna położona jest we wschodniej części gminy Chotcza,                w 
województwie mazowieckim, w powiecie lipskim. Miejscowość położona jest w 

odległości 142 km od Warszawy i 13 km od Lipska. 

Teren gminy nie jest zanieczyszczony w wyniku działalności przemysłowej, 
zalicza się do ekologicznie czystych. 

 

2.  Środowisko przyrodnicze 

Klimat 

Chotcza Dolna jak i cały obszar Gminy Chotcza i powiatu lipskiego pod względem 
klimatycznym należy do najbardziej zróżnicowanych regionów kraju. Sprzyja temu 
głównie urozmaicony teren, który wpływa w znacznym stopniu na przebieg zjawisk 
meteorologicznych. Średnie roczne temperatury wynoszą od 7,5-8,50C. Suma rocznych 

opadów to 550-600mm. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi ok. 70-80dni. 
Najczęstszym i przeważającym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni. 

Zasoby surowcowe 

W okolicy Chotczy Dolnej występują przede wszystkim piaski budowlane. Zasoby 
te wykorzystywane są przez prywatnych właścicieli w niewielkim zakresie i tylko na ich 

potrzeby. 

Zasoby wodne 

Wody gruntowe na terenie gminy, a więc i miejscowości Chotcza Dolna 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 ww gruntach przepuszczalnych. 
Zasilane są infiltrującymi wodami opadowymi i spływem podziemnym w sąsiednich 
obszarów. Poziom tej wody występuje płycej niż 2 m. Na wysoczyźnie ciągły poziom 
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wodonośny występuje na zróżnicowanych głębokościach w zależności od ukształtowania 
terenu i miąższości skał przepuszczalnych. Głębokości te nie przekraczają na ogół 10 m. 

Wody powierzchniowe – przez obszar miejscowości Chotcza Dolna przepływa rzeka 
Iłżanka, która jest lewym dopływem Wisły (Wisłą też przepływa przez Chotczę Dolną). 
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 zdegradowana. Stan czystości wód tej rzeki mieści się w klasie 
III ze względu na miana coli typu kałowego, żelaza ogólnego i azotu azotowego. 

 

 Rzeka Iłżanka 

Gleby 

Na terenie miejscowości występują głównie gleby V klasy bonitacyjnej. 

 

3.  Środowisko kulturowe 

Kultura pojmowana jako dziedzictwo materialne, duchowe odgrywa ogromną rolę 
w życiu każdego człowieka. Wpływa na kształtowanie naszej wrażliwości, duchowości, 
to ona wychowuje pokolenia.  

Budownictwo kultowe na wsi stanowi kontynuację wielowiekowej tradycji. Jedną z 
najstarszych budowli w Chotczy Dolnej jest budynek Kościoła, który był odbudowany po 

II wojnie światowej, w trakcie której uległ zniszczeniu. 

W Chotczy Dolnej znajduje się również cmentarz parafialny, na którym stoją 
zabytkowe grobowce oraz pomniki upamiętniające poległych w czasie wojny. 

4.  Infrastruktura techniczna 
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W skład infrastruktury technicznej wchodzą wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia 
terenu tworzące funkcjonalną, spójną całość. Istotnym czynnikiem jest również stan 

układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym. Elementy infrastruktury 
technicznej mają ogromny wpływ na perspektywy rozwoju miejscowości jak i całej 
Gminy. Im wyższy stopień wyposażenia w te elementy, tym lepszy poziom życia 

mieszkańców oraz wyższa atrakcyjność danego obszaru dla potencjalnych turystów czy 
inwestorów. 

Infrastruktura drogowa 

Na sieć drogową Chotczy Dolnej składają się droga powiatowa oraz drogi gminne, 
dzięki czemu miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne z sąsiednimi 

gminami jak również miejscowościami położonymi na terenie gminy. Należy jednak 
zwrócić uwagę na zły stan techniczny dróg i konieczność ich modernizacji, co przyczyni 
się do poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przyjezdnych. 

 
 Wygląd miejscowości Chotcza Dolna 

Wodociąg i kanalizacja 

 Miejscowość zwodociągowana jest praktycznie w 100%. Zaopatrzenie w wodę 
realizowane jest z ujęcia wody w miejscowości Chotcza – Jóżefów o wydajności  
24 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. Ścieki 
gromadzone są w zbiornikach przydomowych – szambach i wywożone do punktu 

zlewowego oczyszczalni zlokalizowanej w Lipsku. 

Sieć ciepłownicza 
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Na terenie miejscowości jak i całej Gminy brak jest sieci ciepłowniczej. 
Mieszkańcy sołectwa wykorzystują przydomowe kotłownie opalane węglem lub 

drzewem. 

Sieć gazowa. 

Chotcza Dolna nie jest zaopatrywana w gaz ziemny. Mieszkańcy zaopatrują się w 
gaz propan – butan (w butlach 11 kg). Dostawcami gazu są indywidualne podmioty. 
Gaz sprzedawany jest w usytuowanych na terenie Chotczy Dolnej punktach 

sprzedaży gazu.  

Gospodarka odpadami 

 Na terenie gminy, a więc i w miejscowości Chotcza Dolna, prowadzona jest 
zorganizowana zbiórka odpadów komunalnych, które wywożone są poza teren 

gminy za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. W 2008 roku wprowadzono 
także selektywną zbiórkę odpadów. 

Elektroenergetyka 

 Miejscowość Chotcza Dolna 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 zastąpieniu linii napowietrznych bardziej nowoczesnymi 
kablami podziemnymi. 

Sieć telekomunikacyjna. 

 Cała gmina obsługiwana jest przez placówkę pocztową działającą w Chotczy 
Górnej. Stopień telefonizacji przewodowej miejscowości osiągnął wysoki poziom, co 

oznacza pełne zaspokojnienie potrzeb lokalnych. Gmina znajduje się  poza tym w 
obszarze zasięgu wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej. 

Sieć telekomunikacyjna w gminie powinna zapewnić warunki dla aktywizacji działalności 
gospodarczej oraz poprawy jakości życia. 

 

5.  Sytuacja gospodarcza 

 

Rolnictwo 

Rolnictwo to podstawowa dziedzina działalności, z której utrzymuje się większość 
mieszkańców zamieszkałych na terenach wiejskich. W ostatnim okresie obserwuje się, 
co prawda narastające zjawisko odchodzenia od pracy na roli.  

W sołectwie znajduje się ok. 45 gospodarstw rolnych. Wśród gospodarstw 
indywidualnych w miejscowości Chotcza Dolna przeważają gospodarstwa produkujące 

głównie na własne potrzeby. Dominują gospodarstwa o powierzchni  
2 - 4 ha. 
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Tabela nr 2. Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w sołectwie 

Miejscowość do 2ha 2-4ha 4-7ha 7-15ha pow. 15 ha 

Chotcza Dolna 7 16 8 13 1 

Źródło: Dane uzyskane z UG Chotcza 

 

W strukturze zasiewów dominuje uprawa zbóż, natomiast wśród produkcji zwierzęcej – 
trzoda chlewna, bydło i drób.  

W Chotczy Dolnej powierzchnia użytków rolnych zajmuje 295 ha tj. 62,92 % 
powierzchni miejscowości.  

Struktura ich przedstawia się następująco: 

- grunty orne  - 186,47 ha (63,21 % pow. użytków rolnych)  

- sady    - 26,46 ha (8,97 % pow. użytków rolnych) 

-  trwałe użytki zielone  – 82,07 ha (27,82 % pow. użytków rolnych) 

Lasy zajmują powierzchnię 30 ha (6,40 % ogólnej pow. msc. Chotcza Dolna), natomiast 
pozostałe grunty 143,83 ha (30,68 %). 

 

Gospodarka pozarolnicza 

Na terenie miejscowości nie ma większych zakładów pracy. W większości źródłem 
dochodów są renty, emerytury, zasiłki i praca dorywcza. 

 

 

6.  Potencjał społeczny 
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Sytuacja demograficzna i rynek pracy 

Liczba ludności w miejscowości Chotcza Dolna na koniec 2009r. wyniosła 228 
mieszkańców. Analizując liczbę mieszkańców w ciągu ostatnich kilku lat zauważa się że 

liczba ludności utrzymuje się na podobnym poziomie. Biorąc pod uwagę zjawisko 
większego odpływu ludności na obszarze całej gminy, fakt utrzymywania się liczby 
mieszkańców na podobnym poziomie w miejscowości Chotcza Dolna należy traktować 

bardzo pozytywnie, gdyż jest to korzystne dla rozwoju lokalnego. 

 

 

Tabela nr 3. Liczba ludności na przestrzeni lat 2005-2009  

miejscowość Ludność  

w 2005r. 

Ludność  

w 2006r. 

Ludność  

w 2007r. 

Ludność  

w 2008r. 

Ludność 

W 2009r. 

Chotcza Dolna 226 229 223 229 228 

Źródło: UG Chotcza  

Liczba mieszkańców Chotczy Dolnej

200

210

220

230

240

250

2005 2006 2007 2008 2009

ilość mieszkańców

 

 

Bezrobocie to bez wątpienia ogniwo zapalne wielu konfliktów, problemów  
i powstawania zjawisk patologicznych. Gmina Chotcza terytorialnie podlega pod 
Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku. Stopa bezrobocia w powiecie lipskim wynosi 13,7%. 

Największy odsetek bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, policealne i średnie zawodowe, gimnazjalne i poniżej. W 2009 roku 
bezrobocie w Gminie Chotcza kształtowało się na następującym poziomie (Tabela nr 4) 

Tabela nr 4. Bezrobocie w miejscowości Rzeczniów w latach 2005-2009 

Wiek Osoby bezrobotne ogółem 

ogółem kobiety 

18 - 24 45 28 

25 – 34 47 25 
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35 – 44 30 19 

45 – 54 28 4 

55 – 59 12 5 

60 - 64 3 0 

Źródło: Dane PUP w Lipsku 

 

 

Opieka społeczna i ochrona zdrowia 

Obsługę mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej zabezpieczają 
następujące placówki: 

 Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chotczy. 
Lecznictwo zamknięte oraz specjalistyczne usługi medyczne dostępne są w pobliskim 
ośrodku powiatowym w Lipsku. Zaopatrzenie w leki zapewnia punkt apteczny 

działający w miejscowości gminnej. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z którego korzystają mieszkańcy pozostający 
w trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim rodziny wielodzietne, niepełne, 
patologiczne, osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. 

Do najczęstszych form wsparcia należą: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dożywianie 
dzieci w szkołach, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, itp. 

Oświata 

Na system oświatowy miejscowości składa się Zespół Szkół Samorządowych im. 

Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy, w ramach którego funkcjonuje szkoła 

podstawowa oraz gimnazjum. Dzięki tej placówce oświatowej dzieci oraz młodzież z 

Chotczy Dolnej dojeżdża do Chotczy – Józefów, gdzie kontynuuje swoją edukację. 
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Zespół Szkół Samorządowych w Chotczy 

Kultura, sport, turystyka i rekreacja 

Aktywnym orędownikiem kultury są bez wątpienia wszelkiego rodzaju organizacje, 
stowarzyszenia, placówki czy przejawy lokalnych inicjatyw.  

Wśród instytucji kulturalnych działających w gminie, na pierwszy plan wysuwa się 
funkcjonująca w Chotczy – Józefów Gminna Biblioteka Samorządowa, która posiada 
księgozbiór w liczbie 8700 woluminów. Instytucja służy zaspakajaniu i rozwijaniu 
potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. 

Celem działania Biblioteki jest: 

 gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz ich 
przechowywanie;  

 prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej; 

 popularyzacja książek i czytelnictwa;  

 współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i 

kulturalnych społeczeństwa;  

 ochrona materiałów bibliotecznych.  

Bezpieczeństwo publiczne 

Na bezpieczeństwem mieszkańców czuwają policjanci z posterunku Policji  
w Ciepielowie.  
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Na szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa wpływa także działająca w 
Chotczy – Józefów Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostka ma do dyspozycji 1 ciężki oraz 

1 średni samochód gaśniczy oraz 2 lekkie samochody gaśnicze marki Lublin oraz Ford. 

Jednostka bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych nie tylko  
w gminie, ale także na terenie powiatu. 

 

V. OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI - PODSUMOWANIE 

 

Dla oceny zasobów miejscowości, niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych 
zasobów i ich ocena pod kątem znaczenia dla tej miejscowości. Synteza oceny znalazła 
się w tabeli nr 5. 

 

Tabela nr 5. Ocena zasobów miejscowości 

Rodzaj zasobu Znaczenie zasobu 

Brak Małe Średnie Duże 

Środowisko przyrodnicze, położenie 

- walory krajobrazowe (las, grzyby, bobry, raki)   X  

- walory przyrodnicze (czyste środowisko, grzyby, bobry, raki)   X  

- wody powierzchniowe (rzeka Wisła i Iłżanka)    X 

- gleby   X   

- klimat    X 

- drogi (sieć dróg powiatowych i gminnych)    X 

Środowisko kulturowe 

- walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturowe    X  

- walory zagospodarowania przestrzennego (nowoczesna 

zabudowa, sklepy z artykułami spożywczymi) 

   X 

- miejsca i przedmioty kultu (Kościół, cmentarz parafialny)    X 

- święta, odpusty, pielgrzymki     X 

- tradycje, obrzędy, gwara (obrzędy weselne, obrzędy 

pogrzebowe, gwara – mazurzenie, tradycje obchodzenia Świąt 
kościelnych) 

   X 

- legendy, podania i fakty historyczne   X  

Obiekty i tereny 

- działki pod zabudowę mieszkaniową   X   

- działki rekreacyjne  X   

- działki pod zakłady usługowe i przemysł  X   

- szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, itp. X    

Gospodarka, rolnictwo 

- specyficzne produkty (sadownictwo)   X  

- gospodarstwa rolne (mają bardzo duże znaczenie, mieszkańcy w 

dużym stopniu utrzymują się z rolnictwa) 

   X 

- firmy produkcyjne i zakłady usługowe X    
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- restauracje, punkty gastronomiczne  X    

 

 

VI.  ANALIZA SWOT 

 

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy 
wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, 

które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców. 

MOCNE  STRONY SŁABE  STRONY 

 czyste środowisko naturalne, 

 rzeka Wisła i Iłżanka 

 sprzyjający mikroklimat, 

 zwodociągowanie wsi 

 dostateczna baza szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego w 

miejscowości gminnej, 

 dobre warunki dla rozwoju 

budownictwa rekreacyjno – 

wypoczynkowego i agroturystyki, 

 aktywność mieszkańców 

 istniejąca tendencja zmiany miejsca 

zamieszkania z miasta na wieś, 

 zapowiedzi przekazania większej 

władzy samorządowi lokalnemu. 

 mało skuteczna promocja walorów 

przyrodniczych, 

 brak miejsc spotkań, 

 brak oferty zagospodarowania wolnego 

czasu, 

 niezadawalający stan dróg,  

 znaczne bezrobocie,  

 migracja zarobkowa do dużych 

ośrodków miejskich, 

 małoobszarowe gospodarstwa, 

 brak kapitału inwestycyjnego, 

 niskie wydatki na modernizację 

obiektów użyteczności publicznej, 

 słabe zagospodarowanie miejsc 

publicznych,  

 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 rozwój bazy agroturystycznej, 

 rozwój przedsiębiorczości w sferze 

turystyki i rekreacji oraz handlu i usług, 

 utworzenie miejsc na „niedzielny 

wypoczynek”,  

 integracja z Unią Europejską i środki z 

zewnątrz (programy strukturalne), 

 poprawa infrastruktury komunalnej, 

technicznej i transportowej 

 starzenie się miejscowości, 

 częste zmiany przepisów prawnych, 

 trudności w pozyskiwaniu środków 

pozabudżetowych na rozwój lokalny, 

 spadek dochodowości gospodarstw, 

 brak rynków zbytu na produkty rolne, 

 patologie i nałogi, 

 słaby przyrost naturalny. 
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 wytyczenie tras rowerowych, 

 wykorzystanie potencjału ludzkiego, 

 wzrost oferty kulturalnej 

 

VII.  DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOŚCI CHOTCZA 
DOLNA 

Jacy jesteśmy? 

Co wyróżnia naszą 

wieś? 

 czyste powietrze, 

 rzeka Wisła i Iłżanka, 

 zadbane posesje, 

 brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska, 

Jakie pełni funkcje? 
 usługowo-handlową, rolniczą i mieszkaniową, 

Kim są mieszkańcy? 

 pracownicy różnych branż ( na terenie Gminy i poza nią), 

 emeryci i renciści, 

 dzieci i młodzież, 

 rolnicy 

Co daje utrzymanie? 

 rolnictwo, 

 praca etatowa na terenie miejscowości, Gminy i w regionie, 

 świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla 

bezrobotnych, 

 praca na własny rachunek w handlu 

 praca zarobkowa poza terytorium kraju, 

W jaki sposób 

rozwiązują problemy? 

 wspólnie z przedstawicielami Gminy Chotcza,  

 zwoływanie nieformalnych zebrań, 

 sesje Rady 

 we własnym środowisku,   

Jak wygląda nasza 

wieś? 

 zwarta zabudowa 

 nieliczne niezagospodarowane tereny, 

 niezadowalający stan dróg, 

 w niewielkiej części występuje zróżnicowanie starej i nowej 

zabudowy, 

Jakie obyczaje 

i tradycje są przez nas 

pielęgnowane? 

 kultywowanie tradycji religijnych (Święta kościelne), 

 odpusty parafialne, 

Jak wyglądają 

mieszkania i obejścia? 

 w większości zadbane, 

 w niewielkiej części występuje zróżnicowanie starej i nowej 

zabudowy, 

Jaki jest stan 

otoczenia i 

 środowisko nieskażone przemysłowo, 

 selektywna zbiórka odpadów, 
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środowiska? 
 brak dbałości o czystość tego co jest naszą własnością, 

 niewielka powierzchnia terenów zielonych 

Jakie jest rolnictwo? 
 Nieopłacalne 

 w dużej mierze „gospodarstwa przypominają te z XIX w.” 

Jakie są powiązania 

komunikacyjne? 

 brak odpowiedniej komunikacji 

Co proponujemy 

dzieciom i młodzieży? 

 sport uprawiany na sali gimnastycznej: piłka nożna, 
piłka siatkowa, mecze  

 Centrum Informacji Lokalnej  

 oferta szkoły i biblioteki  

 

VIII. WIZJA I MISJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI CHOTCZA DOLNA 

 

Wizja jest zapisem woli mieszkańców i ich deklaracją wspólnego 
urzeczywistniania nakreślonych celów, odwołuje się do przyszłości. Mieszkańcy 

Chotczy Dolnej, świadomi swoich korzeni oraz położenia miejscowości i jej walorów 

krajobrazowo-przyrodniczych, planują realizację przedsięwzięć, które zwiększą estetykę 
i atrakcyjność swojej „małej ojczyzny” dla jej mieszkańców i przyjezdnych. Mają pełną 
świadomość konieczności zwiększenia aktywności społecznej ludności lokalnej, 

umiejętności pozyskiwania funduszy i uatrakcyjnienia miejscowości dla młodych, 
przedsiębiorczych ludzi. 

Jaka ma być nasza miejscowość za 10 lat? 

Co ma ją wyróżniać? 
- ma być miejscem, do którego chętnie się wraca, 

- wieś z dobrze rozwiniętą agroturystyką, 

Jakie ma pełnić funkcje? 
Rolniczo-mieszkaniowe, rekreacyjne, wypoczynkowe, 

społeczne, gospodarcze, kulturalne, usługowo-handlowe  

Jacy mają być  

mieszkańcy? 

Zadowoleni z miejsca, w którym żyją, zintegrowani,  

zaangażowani w życie wsi, aktywni  

Co ma dać utrzymanie? 
Praca w rolnictwie, działalność gospodarcza - 

samozatrudnienie, mała przedsiębiorczość, rzemiosło. 

W jaki sposób ma być 

zorganizowana 

miejscowość i 

mieszkańcy? 

Aktywność lokalnej społeczności, w pełni 

identyfikujących się z miejscowością, dbających o jej 

wizerunek.  

W jaki sposób mają być 

rozwiązywane problemy? 

Zebrania i spotkania z władzami Gminy, 

przedstawicielami organizacji/stowarzyszeń, współpraca 

z sąsiednimi miejscowościami, zwiększenie przepływu 

informacji między mieszkańcami. 

Jak ma wyglądać nasza 

miejscowość? 

Czysta, zadbana, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, 

komunikacyjną, społeczną, bazą rekreacyjno-

wypoczynkową. Zagospodarowany teren przed 

kościołem. 
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Jakie obyczaje i tradycje 

mają być u nas 

pielęgnowane i 

rozwijane? 

Parafialne uroczystości religijne – święta kościelne,  
dbałość o dziedzictwo kultury. 

Jaki ma być stan 

otoczenia i środowiska? 
Czyste, zadbane, zagospodarowane, zdrowe.  

Jakie ma być rolnictwo? 
Gospodarstwa rodzinne,  rolnictwo opłacalne, 
ekologiczne. 

Jakie mają być 

powiązania 

komunikacyjne? 

Regularne połączenia z najbliższymi miastami, 
prywatni przewoźnicy. 

Co zaproponujemy 

dzieciom i młodzieży? 

Różne formy zajęć pozaszkolnych, plac zabaw, ścieżki 
rowerowe, miejsca do spotkań. 

 

Misja Miejscowości Chotcza Dolna 

Misja rozwoju jest rezultatem kompleksowej refleksji nad perspektywą 
rozwoju, kierunkami działalności, wartościami i standardami zachowań 
mieszkańców Chotczy Dolnej.  

 

Kompleksowy i harmonijny rozwój miejscowości poprzez 
wykorzystanie jego potencjału i zasobów podstawą poprawy 

warunków życia społeczności lokalnej 

 

 

IX. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCZEGÓLNYM 

ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, 
KTÓRY SPRZYJA NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO 
– PRZESTRZENNE W MIEJSCOWOŚCI CHOTCZA DOLNA. 

        Plan Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna jest dokumentem kierunkowym, 
stanowiącym podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez władze 
samorządowe, podmioty sektora publicznego, organizacje oraz mieszkańców. 
Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych, czyli posiadanych 

atutach oraz najistotniejszych brakach i problemach można wytyczyć główne 
kierunki rozwoju miejscowości. Ich realizacja w perspektywie siedmioletniej 
powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju. 

Wizja rozwoju miejscowości Chotcza Dolna, określona została w niniejszym 
Planie Odnowy Miejscowości, została wyznaczona na podstawie opinii 
wyrażonych przez mieszkańców. Rozwój miejscowości ma nastąpić w oparciu o 
ożywienie życia społecznego, przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego o 

tożsamości lokalnej uwzględniające specyfikę obszarów wiejskich. Działania 
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objęte niniejszym planem pozwalają na kompleksowe ujęcie rozwoju 
miejscowości w dziedzinie infrastruktury technicznej, społecznej, kulturalnej i 

środowiska przyrodniczego. 

Miejscem integrującym mieszkańców wsi jest oczywiście wybudowany w 2012 
roku parking, plac zabaw wraz z terenem zieleni, ławkami, oświetleniem oraz 
chodnikami do spotkań mieszkańców oraz parking turystyczny wykonany w 2014 

roku, który integruje mieszkańców z turystami przejeżdżającymi przez Chotczę 
Dolną. Kolejnym miejscem ważnym dla mieszkańców jest kaplica p.w. Świętej 
Trójcy i Aniołów Stróżów w Chotczy Dolnej. Po remoncie kapitalnym budynku 

odbywać się tam będą msze święte dla mieszkańców miejscowości jak również 
dla turystów i innych osób przyjezdnych. Kapica ta sntanie się centrum życia 
religijnego ale także w pewnym sensie życia kulturalnego mieszkających tu ludzi. 

Obiekt ten jest zabytkiem wymagającym stosownych zabezpieczeń przed 
zniszczeniem.  

Kaplica wymagająca remontu spełnia ważną funkcję w życiu lokalnej społczności, 
która uznała, iż to właśnie ten budynek wymaga pilnego remontu. W planie 

rozwoju miejscowości Chotcza Dolna umieszczono remont kapitalny zabytkowego 
budynku kaplicy. Mamy nadzieję, że poprzez realizację tego projektu kaplica 
odzyska swoje piękno, które jeszcze bardziej będzie widoczne. 

Kolejnym priorytetem będzie remont dróg w miesjcowości Chotcza Dolna któ®e 
ulegają z roku na rok coraz bardziej widocznemu niszczeniu. Wyremontowane 
drgi poprawią wizerunek miejscowości jak również ulepszą komfort dla 
mieszkańców jak i turystów odwiedzających Chotczę Dolną. 

 

X. PROGRAM ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI – OPIS PLANOWANYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ 

1. Opis planowanych zadań Planu Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna na lata 2010-
2017 

Po przeanalizowaniu obecnych zasobów oraz potrzeb inwestycyjnych w 
miejscowości Chotcza Dolna w celu osiągnięcia zaplanowanego rozwoju sołectwa, 
przyjęto następujące zadania natury społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej, które 

mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 – Działanie „Odnowa i rozwój wsi” lub z innych źródeł finansowych: 

 

 

Lista zadań wskazanych do realizacji 

1. Odnowa centrum wsi Chotcza Dolna (inwestycja mająca na celu odnowę centrum 

wsi Chotcza Dolna jest usytuowana w centrum miejscowości. Jest to miejsce 

szczególne dla mieszkańców Chotczy Dolnej) 

2. Budowa chodników 

3. Remont dróg 
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4. Odnowa wsi Chotcza Dolna – budowa parkingu turystycznego z ciągiem pieszym 

5. Remont kapitalny zabytkowego budynku kaplicy p.w. Świętej Trójcy i Aniołów 
Stróżów w Chotczy Dolnej. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki analizy SWOT, opracowano cele strategiczne, które mają 
zagwarantować poprawną realizację działań. 

 

Wybór zadania priorytetowego 

Biorąc pod uwagę szanse realizacyjne zadań w najbliższym okresie, ogólną przydatność 
wykonanego zadania, przygotowanie formalno – prawne projektu wykonawczego oraz 
posiadanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych, wielokierunkowość demograficzną 

oferty (skierowanie jej do różnych grup wiekowych oraz odbiorców zewnętrznych), 
oczekiwania mieszkańców oraz przy obecnych możliwościach finansowych Gminy 
Chotcza, stwierdzono, że zadaniem priorytetowym będzie Odnowa centrum wsi Chotcza 

Dolna. 

Kolejnym zadaniem ważnym dla rozwoju miejscowości Chotcza Dolna będzie Odnowa 
wsi Chotcza Dolna – budowa parkingu turystycznego wraz z ciągiem pieszym. Jest to 
inwestycja, która w dużym stopniu wpłynie na rozwój turystyczny miejscowości, gdyż 

przez Chotczę Dolną przebiega szlan żółwia i dinozaura oraz szlaki turystyczne i 
rowerowe. 

Realizacja pozostałych zadań uzależniona będzie od wsparcia zewnętrznego i 
określonych czynników organizacyjnych. Wszystkie przewidziane do realizacji zadania 

zostały umieszczone w poniższej tabeli. 
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Tabela nr 6. Zadania przewidziane do współfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 
terenie miejscowości Chotcza Dolna 

Lp. Cel projektu zgodny  

z działaniem „Odnowa  

i rozwój wsi” PROW 2007-

2013 

Zakres Instytucja 

koordynująca 

realizację 

Okres 

realizacji 

Możliwe źródła 

finansowania 

 

PRIORYTET 1. ODNOWA CENTRUM WSI CHOTCZA DOLNA 

 

CELE: BUDOWA PARKINGÓW I PLACU ZABAW 

 

1. Kształtowanie centrów wsi, w tym: 
place, parkingi, chodniki, 
oświetlenia. 

Odnowa wsi Chotcza Dolna 

 

Zakres: 

 przygotowanie terenu pod inwestycje, 

 roboty ziemne oraz podbudowa 

 budowa i doposażenie placu zabaw, 

 wykonanie parkingów , 

 oświetlenie parkowe, 

 wyposażenie centrum wsi. 

Urząd Gminy 
Chotcza  

2010-2012 PROW 2007-2013; 

Budżet Gminy; 

 

      

 

PRIORYTET 2. ODNOWA WSI CHOTCZA DOLNA 

 

CELE: BUDOWA PARKINGU TURYSTYCZNEGO Z CIĄGIEM PIESZYM 
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Kształtowanie centrów wsi, w tym: 
place, parkingi, chodniki, 
oświetlenia. 

Odnowa wsi Chotcza Dolna – budowa parkingu turystycznego z 
ciągiem pieszym 

 

Zakres: 

 Roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne oraz podbudowa 

 Krawężniki i obrzeża, 

 Elementy ulic nawierzchnie (chodniki, parking) , 

 Roboty wykończeniowe i towarzyszące. 

Urząd Gminy 
Chotcza  

2013-2014 PROW 2007-2013; 

Budżet Gminy; 

 

     

 

PRIORYTET 3. REMONT KAPITALNY ZABYTKOWEGO BUDYNKU KAPLICY PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY  

I ANIOŁÓW STRÓŻÓW W CHOTCZY DOLNEJ 

 

CELE: URATOWANIE PRZED POSTĘPUJĄCYM NISZCZENIEM ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI POPRZEZ JEJ ODNOWIENIE 

 

Rewitalizacja budynków wpisanych 

do rejestru zabytków lub objętych 
wojewódzką ewidencją zabytków, 
użytkowanych na cele publiczne. 

Remont kapitalny zabytkowego budynku kaplicy pw. Świętej Trójcy 

i Aniołów Stróżów w Chotczy Dolnej. 

 

Parafia Rzymsko – 

Katolicka pw. 
Świętej Trójcy w 
Chotczy Dolnej  

2014-2017 PROW 2007-2013; 

Środki własne; 
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1. Inne zadania istotne ze względu na rozwój miejscowości, przewidziane do realizacji w okresie 2010-2017 

Tabela nr 8. Wykaz zadań planowanych do realizacji na lata 2010-2017 

Lp. Nazwa projektu  Instytucja koordynująca realizację 

 

PRIORYTET 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

CELE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1. Budowa chodników Urząd Gminy w Chotczy 

2. Remont dróg Urząd Gminy w Chotczy 



Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Zebrania Wiejskiego sołectwa Chotcza Dolna 

z dnia 12.06.2011 r. 
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1. Opis zadań przyjętych na lata 2010-2012 

 

Odnowa wsi Chotcza Dolna 

Odnowa wsi Chotcza Dolna powinna pozwolić na realizację działań w zakresie:  

1) rekreacyjno-sportowym (plac zabaw), 

2) społecznym (miejsce spotkań mieszkańców i młodzieży, aktywizacja 
mieszkańców, wspólne inicjatywy), 

3) turystycznym (podniesienie walorów turystycznych miejscowości poprzez 
poprawę estetyki miejscowości). 

Uzasadnienie: 

Planowana inwestycja pt. „Odnowa centrum wsi Chotcza Dolna” znajduje się  
w centralnej części miejscowości.  

Dzięki realizacji planowanego zadania w miejscowości powstanie plac zabaw, 
parkingi, które zaktywizują lokalny sektor rekreacyjno-sportowy, dostępny dla każdej 
grupy wiekowej i zawodowej, wypełni wiele aspektów wskazanych do dofinansowania 
w Działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW.  

Przy zagospodarowaniu centrum wsi Chotcza Dolna powstaną parkingi, któ®e 
są bardzo potrzebne dla okolicznej ludności, zostaną zamontowane ławki parkowe, 
na których będzie moża usiąść, odpocząć, porozmawiać ze znajomymi a do całości 
terenu włączony zostanie plac zabaw dla dzieci. Zamontowane zostaną urządzenia a 

cały teren będzie posiadał ogrodzenie. 

 

Rezultaty realizacji Planu Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna na lata 2010-2012 

W efekcie powyższe zadanie wpłynie pozytywnie na: 

 podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej poprzez zmianę 
wizerunku miejscowości,  

 poprawę bezpieczeństwa zabaw dzieci na świeżym powietrzu,  

 ożywienie życia lokalnej ludności. 

Korzyści, jakie uzyskają beneficjenci końcowi bezpośrednio po zakończeniu realizacji 
zadania są wielopoziomowe i przyczynią się przede wszystkim do poprawy i 

zwiększenia jakości życia mieszkańców Chotczy Dolnej, jak również całej Gminy, 
wzmocnienia atrakcyjności turystycznej, poszerzenie i wzbogacenie oferty 

rekreacyjnej dla lokalnej społeczności i dla turystów. 
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2. Kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia 

 

Harmonogram prac budowlanych 

Poniżej przedstawiono harmonogram prac oraz szacunkowe koszty 
związane z Odnową wsi Chotcza Dolna. 

Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
zadanie 

Okres 

realizacji 

Wartość 

zadania 
netto 

(szacunek) 

Wartość 

zadania 
brutto 

 

Źródła 

finansowania 

Odnowa wsi Chotcza Dolna 

 przygotowanie terenu pod 
inwestycje, 

 budowa parkingów pod 
samochody osobowe, 

 zagospodarowanie  
 centrum wsi Chotcza 

Dolna 
 budowa i doposażenie 

placu zabaw, 

 elektryka 

Urząd 
Gminy  

w  

Chotczy 

2010-
2012 

433.431,01 528.785,83 

PROW  

2007-2013 

„Odnowa 
i Rozwój Wsi” 

Środki własne 

budżetu 
Gminy 

 

Harmonogram przedsięwzięcia 

Planowany termin rozpoczęcia zadania – IV kwartał 2011 

Planowany termin zakończenia zadania – II kwartał 2012 

Planowany termin złożenia wniosku o płatność – III kwartał 2012 

 

 

3. Opis zadań przyjętych na lata 2013 - 2014 

 

Odnowa wsi Chotcza Dolna – budowa parkingu turystycznego z ciągiem 
pieszym 

Odnowa wsi Chotcza Dolna – budowa parkingu turystycznego z ciągiem pieszym 
powinna pozwolić na realizację działań w zakresie:  

1) społecznym (miejsce spotkań turystów, aktywizacja mieszkańców z turystami, 
wspólne inicjatywy), 

2) turystycznym (podniesienie walorów turystycznych miejscowości poprzez 
poprawę estetyki miejscowości). 

Uzasadnienie: 
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Planowana inwestycja pt. „Odnowa wsi Chotcza Dolna – budowa parkingu 
turystycznego z ciągiem pieszym” znajduje się w centralnej części miejscowości.  

Dzięki realizacji planowanego zadania w miejscowości powstanie chodnik, 
parkingi, które zaktywizują lokalnych mieszkańców z turystami, którzy będą 
korzystać z parkingów by zatrzymać się na odpoczynek i przy tym będą mogi 
podziwiać walory turystyczne miejscowości Chotcza Dolna. Inwestycja ta wypełni 

wiele aspektów wskazanych do dofinansowania w Działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w 
ramach PROW.  

Przy zagospodarowaniu centrum wsi Chotcza Dolna powstaną parkingi, które są 
bardzo potrzebne dla okolicznej ludności jak również turystów, zostaną zamontowane 

ławki parkowe, na których będzie moża usiąść, odpocząć, porozmawiać ze 
znajomymi lub turystami. 

 

Rezultaty realizacji Planu Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna na lata 2013-2014 

W efekcie powyższe zadanie wpłynie pozytywnie na: 

 podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej poprzez zmianę 
wizerunku miejscowości,  

 ożywienie życia lokalnej ludności z turystami zatrzymującymi się na 
odpoczynek w Chotczy Dolnej. 

Korzyści, jakie uzyskają beneficjenci końcowi bezpośrednio po zakończeniu realizacji 
zadania są wielopoziomowe i przyczynią się przede wszystkim do poprawy i 
zwiększenia jakości życia mieszkańców Chotczy Dolnej, jak również całej Gminy, 

wzmocnienia atrakcyjności turystycznej, poszerzenie i wzbogacenie oferty 
rekreacyjnej dla lokalnej społeczności i dla turystów. 

 

4. Kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia 

 

Harmonogram prac budowlanych 

Poniżej przedstawiono harmonogram prac oraz szacunkowe koszty 
związane z Odnową wsi Chotcza Dolna – budowa parkingu turystyczneo z 

ciągiem pieszym. 

Nazwa zadania 
Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Okres 

realizacji 

Wartość 

zadania 
netto 

(szacunek) 

Wartość 

zadania 
brutto 

 

Źródła 

finansowania 

Odnowa wsi Chotcza Dolna 

– budowa parkingu 
turystycznego z ciągiem 

pieszym 

 Roboty przygotowawcze 
 Roboty ziemne 

Urząd 
Gminy  

w  
Chotczy 

2013-
2014 

159 867,77 196 637,36 

PROW  

2007-2013 
„Odnowa 

i Rozwój Wsi” 

Środki własne 
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 Krawężniki i obrzeża 
 Elementy ilic nawierzchnie 

(chodniki, parking) 
 Roboty wykończeniowe i 

towarzyszące 

budżetu 
Gminy 

 

Harmonogram przedsięwzięcia 

Planowany termin rozpoczęcia zadania – II kwartał 2014 

Planowany termin zakończenia zadania – III kwartał 2014 

Planowany termin złożenia wniosku o płatność – III kwartał 2014 

 

5. Opis zadań przyjętych na lata 2014 - 2017 

 

Remont kapitalny zabytkowego budynku kaplicy pw. Świętej Trójcy i 
Aniołów Stróżów w Chotczy Dolnej 

Remont kapitalny zabytkowego budynku kaplicy pw. Świętej Trójcy i Aniołów 
Stróżów w Chotczy Dolnej powinien pozwolić na realizację działań w zakresie:  

1) społecznym (miejsce spotkań turystów i mieszkańców gminy Chotcza, 
aktywizacja mieszkańców z turystami, wspólne inicjatywy), 

2) turystycznym (podniesienie walorów turystycznych miejscowości poprzez 
poprawę estetyki miejscowości). 

3) historycznym (utrwalenie przed postępującym niszczeniem zabytkowej 
świątyni, trwale wpisanej w krajobraz kulturowy Powiśla) 

Uzasadnienie: 

Planowana inwestycja pt. „Remont kapitalny zabytkowego budynku kaplicy pw. 
Świętej Trójcy i Aniołów Stróżów w Chotczy Dolnej” znajduje się w południowej 
części miejscowości.  

Dzięki realizacji planowanego zadania zostanie przeprowadzona konserwacja 
zabytkowej budowli znajdującej się na terenie miejscowości Chotcza Dolna poprzez 
rewaloryzację elewacji zewnętrznych oraz odnowienie dachów w budynku 
architektury sakralnej wpisanym do rejestru zabytków. Dzięki przprowadzonej 

inwestycji poprawi się znacznie stan techniczny budynku jak również poprawią się 
walory turystyczne jak również historyczne, gdyż budynek będzie mógł posłużyć 
miszkańcom gminy i nie tylko na kolejne lata swojego istnienia.Inwestycja ta wypełni 

wiele aspektów wskazanych do dofinansowania w Działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w 
ramach PROW.  

 

Rezultaty realizacji Planu Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna na lata 2014-2017 
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W efekcie powyższe zadanie wpłynie pozytywnie na: 

 podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej poprzez zmianę 
wizerunku miejscowości,  

 ożywienie życia lokalnej ludności z turystami zwiedzającymi miejsca 
atrakcyjne, turystyczne jak i historyczne w miesjcowości Chotcza Dolna jak 
również w całej Gminie Chotcza. 

Korzyści, jakie uzyskają beneficjenci końcowi bezpośrednio po zakończeniu realizacji 
zadania są wielopoziomowe i przyczynią się przede wszystkim do poprawy i 

zwiększenia jakości życia mieszkańców Chotczy Dolnej, jak również całej Gminy, 
wzmocnienia atrakcyjności turystycznej, poszerzenie i wzbogacenie oferty 
rekreacyjnej i historycznej dla lokalnej społeczności i dla turystów. 

 

6. Kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia 

 

Harmonogram prac budowlanych 

Poniżej przedstawiono harmonogram prac oraz szacunkowe koszty 
związane z Remontem kapitalnym zabytkowego budynku kaplicy pw. 
Świętej Trójcy i Aniołów Stróżów w Chotczy Dolnej. 

Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
zadanie 

Okres 

realizacji 

Wartość 

zadania 
netto 

(szacunek) 

Wartość 

zadania 
brutto 

 

Źródła 

finansowania 

 Remont kapitalny zabytkowego 

budynku kaplicy pw. Świętej 

Trójcy i Aniołów Stróżów w 

Chotczy Dolnej  

 

Parafia 

rzymsko – 
Katolicka 

pw. 
Świętej 
Trójcy w 
Chotczy 

Dolnej 

2014-
2017 

813 008,00 1 000 000,00 

PROW  

2007-2013 
„Odnowa 

i Rozwój Wsi” 

Środki własne  

 

Harmonogram przedsięwzięcia 

Planowany termin rozpoczęcia zadania – III kwartał 2014 

Planowany termin zakończenia zadania – III kwartał 2017 

Planowany termin złożenia wniosku o płatność – IV kwartał 2017 
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X. WDRAŻENIE I MONITOROWANIE PLANU 

 

Prace nad Planem Odnowy Miejscowości Chotcza Dolna od początku były 
poddane społecznej ocenie. Mieszkańcy Chotczy Dolnej brali czynny udział 
w zgłaszaniu propozycji zadań, które przysłużą się podniesieniu standardu życia 
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także podniesieniu 

atrakcyjności turystycznej swojej miejscowości. 

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w 
życie uchwałą Rady Gminy Chotcza. Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Wójt 

Gminy. Zarządzaniem realizacją Planu zajmują się: 

1. Przedstawiciele lokalnej społeczności będą się włączać poprzez udział 
społeczny tak w trakcie realizacji zadań, jak i w zmianach w zapisie planu.  

2. Sołtys - koordynuje i monitoruje realizację poszczególnych zadań przyjętych 
do realizacji. 

3. Wójt Gminy - zapewnia właściwą komunikację pomiędzy wszystkimi osobami 
i podmiotami zainteresowanymi realizacją Planu.  

 

System wdrażania ze strony finansowej będzie realizowany przede wszystkim przy 
udziale środków finansowych Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz własnych 
zasobów finansowych przewidzianych w budżecie Gminy.  

Analiza i ocena realizacji Planu pozwoli na weryfikację i wprowadzanie niezbędnych 
zmian w zakresie priorytetów rozwojowych, celów i projektów określonych w Planie.  

 

XI. PODSUMOWANIE 

 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości dla Chotczy Dolnej zakłada w 
najbliższych latach realizację działań ze sfery życia społecznego, kulturalnego i 
gospodarczego. Zadania te wpisują się w nowy okres programowania Unii, czyli lata 
2007-2013. Istotą tych działań jest pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnego 

działania.  

Wszystkie te działania mają na celu zapoczątkowanie wspólnych przedsięwzięć na 
rzecz poprawy warunków i jakości życia w miejscowości Chotcza Dolna. Zakładane 

cele przewidują wzrost znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka rozwoju 
rekreacji, turystyki, kultury. 

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości został zatwierdzony na zebraniu wiejskim w 
miejscowości Chotcza Dolna w dniu 17.09.2010 r. 

 


