Projekt
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzebieszowice na lata 2018-2023
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
poz. 1875) oraz Uchwały nr II/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Trzebieszowice z dnia 5 kwietnia 2018 r. ,
Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza Plan Odnowy Miejscowości Trzebieszowice na lata 2018-2023, który stanowi załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Plan Odnowy Miejscowości Trzebieszowice na lata 2018-2023
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PLAN ROZWOJU TRZEBIESZOWIC
NA LATA 2018-2023
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Wstęp
Plan opracowany został przez Sołtysa i Radę sołecką na podstawie
Planu Rozwoju Trzebieszowic na lata 2004-2009
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1. Charakterystyka Miejscowości
1.1. Historia wsi
Wieś Trzebieszowice usytuowana jest w dolinie Białej Lądeckiej, przy historycznej tzw.
Drodze Solnej, prowadzącej z Bochni i Wieliczki przez Kłodzko do Pragi. Wieś powstałą
przed rokiem 1269 i lokowana była wówczas na prawie niemieckim. W wieku XIV i XV na
terenie wsi istniały rycerskie dobra lenne. W XVII i WVIII wieku Trzebieszowice
pozostawały dużą, rolniczą wsią z bardzo liczną w porównaniu z sąsiednimi miejscowościami
warstwą kmiecą (34-46 kmieci). Trzebieszowice wzbudzały duże zainteresowanie kuracjuszy
z Lądka, którzy podziwiali przede wszystkim park pałacowy. Z tego względu zaczęło rosnąć
znaczenie wsi, jako miejscowości letniskowej. W XIX wieku zmienił się administracyjny
podział wsi. Do połowy XIX wieku Trzebieszowice były podzielone zgodnie z ilością
tutejszych dóbr na cztery części. W drugiej połowie XIX wieku wieś scalono. Pozostała ona
nadal dużą, ludną miejscowością. W latach 1896 – 1897 zbudowano koło Trzebieszowic linię
kolejową łączącą Stronie Śląskie z Kłodzkiem.
Wyludniona w 1945 roku wieś szybko została ponownie zasiedlona. Wieś zachowała przede
wszystkim charakter rolniczo-przemysłowy. Funkcja letniskowa straciły swoje znaczenie. Na
terenie wsi zaczął funkcjonować PGR i Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego. W
1989 roku PGR został przejęty przez AWRSP. W 1994 roku Zakład Przetwórstwa Owocowo
Warzywnego został sprywatyzowany. Obecnie zakład nie istnieje a zabudowania zostały
zdewastowane
1.2. Położenie
Trzebieszowice położone są przy głównej drodze z Kłodzka do Lądka, w szerokiej,
środkowej części doliny Białej Lądeckie, około 370-380 m n.p.m. Wieś znajduje się między
Krowiarkami (od południowego zachodu) a Górami Złotymi (od północnego wschodu). Wieś
otaczają głównie użytki rolne oraz lasy porastające wyższe partie stoków wzniesień. Okolice
Trzebieszowic są bardzo malownicze i interesujące widokowo.
1.3. Kierunki zagospodarowania przestrzeni
Wiodącą funkcją obszarów wiejskich gminy jest:
 Gospodarka leśna
 Rolnictwo
 Rekreacja
 Nieuciążliwy przemysł i drobna wytwórczość
 Eksploatacja surowców mineralnych
 Gospodarka rybacka
Wszystkie powyższe funkcje mogą być realizowane na terenie wsi Trzebieszowice

2. Inwentaryzacja zasobów wsi
2.1. Ludność
Na dzień 31.12.2017 roku liczba mieszkańców Trzebieszowic wynosiła 1130 osób. W
ostatnich latach liczba mieszkańców wsi utrzymuje się na względnie stałym poziomie,
wykazując nieznaczne wahania w stosunku rok do roku.
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2.2. Infrastruktura społeczna
Edukacja
Na terenie wsi funkcjonuje szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny. Obiekt,
posiada 6 sal lekcyjnych, salę lekcyjną oddziału przedszkolnego, pracownię komputerową,
salę gimnastyczna z zapleczem, świetlicę, bibliotekę, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki,
pokój nauczycielski i 2 pomieszczenia biurowe. W budynku konieczny jest do
przeprowadzenia remont klatki schodowej, wymiana połowy stropu między parterem a I
piętrem oraz remont kapitalny budynku oddziału przedszkolnego.
Placówka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Do szkoły uczęszcza 106 osób w tym 23 dzieci w oddziale przedszkolnym (rok szkolny
2015/2016).
Do szkoły w Trzebieszowicach oprócz dzieci miejscowych uczęszczają dzieci ze Skrzynki.
Służba zdrowia
Na terenie wsi funkcjonuje ośrodek zdrowia. W ośrodku zdrowia przyjmują lekarz internista.
Sport i rekreacja
Na terenie wsi znajduje się boisko sportowe, zmodernizowane po powodzi jaka nawiedziła
cały region w roku 1997. Boisko posiada murawę, która wymaga montażu systemu
nawadniającego.
Usługi dla ludności
Na terenie wsi funkcjonują:
 3 sklepy spożywczo-przemysłowe
 Agencja pocztowa
 2 Kuźnie
 2 gospodarstwa agroturystyczne

2.3. Gospodarka
Rolnictwo
Na terenie wsi funkcjonuje blisko 200 gospodarstwa rolne, które użytkują około 1000
ha użytków rolnych ( z czego 42 ha to działki poniżej 1 ha). Średnia powierzchnia
gospodarstwa wynosi około 6 ha. Tylko część gospodarstw prowadzi działalność na cele
rynkowe.
Na terenie wsi znajdują się zasoby rolne po byłym Państwowym Gospodarstwie
Rolnym, będące w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnej. W ich skład wchodzi około 390
ha, z czego 345 ha jest obecnie dzierżawione.
Działalność gospodarcza
Na terenie Trzebieszowic ma swoją siedzibę 25 podmiotów gospodarczych. Wśród nich
dominuje handel (7 podmiotów), usługi transportowe (2 podmioty) producent zniczy, Przerób
drewna, stacja kontroli pojazdów( połaczona z warsztatem samochodowym i myjnią) oraz
usługi budowlane (4 podmioty).
Na terenie wsi funkcjonuje „Fischland” Łowisko, Gospodarstwo Rybackie, Przetwórstwo
Rybne , który prowadzi działalność przetwórczą i usługi rekreacyjne. Jest to ważny
pracodawca na terenie wsi. Na terenie wsi w ostatnim okresie działał jeden podmiot
4
Id: AD3FB76D-8A13-46C0-BE46-5F9F7170D15F. Projekt

Strona 5

świadczący usługi turystyczne – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w zespole
pałacowym tzw. Kamiennym Dworze. Obecnie Zamek na Skale.
W bezpośrednim sąsiedztwie wsi znajduje się duży zakład wydobywczy i przeróbczy
marmuru w Romanowie. W zakładzie są zatrudnieni również mieszkańcy wsi.
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2.4. Zabytki architektury i budownictwa w Trzebieszowicach znajdujące się w
wykazie zabytków:
1. Zespół kościelny
a) kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja, 1813, 1892, 1903, 1906, 1910, 1963, 1978, 1985,
nrrej.2045zdn.25.05.1972.
b) dawna kostnica, obecnie magazyn z wmurowaną gotycką wimpergą z głową Św. Jana
Chrzciciela (przy kościele), po 1738, koniec XIX w.
c) kaplica grobowa przy kościele, koniec XIX w.
d) mur cmentarny, XVIII, XIX w.
e) brama i schody w murze cmentarnym, 1886, ok. 19210-1920.
f) plebania, ok. 1825-1840, nr rej. 2045 z dn. 25.05.1972.
2. Kapliczka przydrożna przy domu nr 57, l pół. XIX w.
3. Kapliczka przydrożna przy domu nr 83, l pół. XIX w.
4. Zespół dworski z tzw. Czerwonym Dworem (Rothenhof, Scheibenhoj)
a) Czerwony Dwór, obecnie nie użytkowany, XIV-XIV w., l pół. XVI w., 1580, po 1622,
XIX, pocz. XX w., ok. 1920-1940, nr rej. 1392/Wł z dn. 28.12.1993.
b) oficyna dworska, ob. budynek mieszkalno-biurowy, 2 pół. XVI w., koniec XVIII w., ok.
1910-1930, nr rej. 1393/Wł/a-d/Wł z dn. 28.12.1993.
c) Budynek mieszkalny z browarem, później i obecnie administracyjny, ok. 1876-1890, ok.
1920-1940,
d) obora, i mleczarnia, ob. magazyn i hala produkcyjna I, 1918, nr rej. 1393/Wł/a-d/Wł z
dn. 28.12.1993.
e) spichlerz z częścią mieszkalną, 1936, nr rej. 1393/Wł/a-d/Wł z dn. 28.12.1993,
f) obora, chlewnia i stodoła, pół. XIX w., 2 pół. XIX w., nr rej. 1393/Wł/a-d/Wł z dn.
28.12.1993,
g) stajnia, ob. budynek warsztatu mechanicznego, ok. 1917-1930,
h) hala przemysłowa II, 1930-1940.
5. Zespół pałacowy z tzw.-Kamiennym Dworem i zespołem gospodarczym z dawnym browarem.
a) pałac Kamienny Dwór, obecnie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, XV w., ok.
1550-1625, ok. 1690-1710, przed 1719, 2 ćw. XVIII w., ok. 1780(?), l pół. XIX w., 3
ćw.XIXw., 1903, 1906, 1968-1970, 1976, nr rej. 654/Włzdn. 19.07.1977,
b) browar dworski, później oficyna dworska, ob. budynek mieszkalno-gospodarczy, przed
1738, XIX w., ok. 1917-1920,
c) suszarnia i mieszkanie browamika, później oficyna dworska, obecnie budynek mieszkalno-gospodarczy, nr 4, 1738, XVIII, XIX w.
d) oficyna gospodarcza nr 4a, pocz. XX w., ok. 1920,
e) park pałacowy, nr rej. 654/Wł z dn. 19.07.1977.
f) mur ogrodowy z bramami, przed 1720, pocz. XX w.,
g) główna brama wjazdowa, koniec XVIII w. lub pocz. XX w. h) schody ogrodowe, przed
1720, i) most parkowy, pocz. XX w. 6) Folwark Oberhofw sąsiedztwie zespołu pałacowego
a) budynek mieszkalno-gospodarczy nr 5, ok. 1910,
b) budynek mieszkalny, dom ogrodnika, koniec XVIII w., po 1945,
c) dom mieszkalny, 2 pół. XIX w.
d) obora, l pół. XIX w.
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e) obora, koniec XIX w.
f) stodoła ze stajnią, koniec XIX w.,
g) stajnia dla koni roboczych, l ćw. XX w., h) stodoła z kuźnią, koniec XIX w.,
7. Folwark Frobelhof,
a) Dom mieszkalny wzniesiony na murach renesansowego dworu, nr l, 1575, XVIII w.,
XIX/XX w.
b) spichlerz, 1733, nr rej. 1981 z dn. 22.12.1971.
c) obora I, pocz. XX w.
d) obora II, XVIII w., XX w.
8. Szkoła Podstawowa, nr 150A, 1910, 1970
9. Dom Ludowy, nr 36, pocz. XIX w., XX w.
10. Zespół dworca kolejowego
a) budynek dworca kolejowego, 1897
b) dom mieszkalny, nr 97, 1897
c) budynek gospodarczy, 1897,
d) budynek WC, 1897.
11. Dom dróżnika, 1897.
12. Dom dróżnika, nr 106, 1897.
13. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 3, koniec XIX w.,
b) stodoła, nr 3, koniec XIX w.
14. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalny, nr 5, pocz. XX w., ok. 1980,
b) budynek bramny, nr 5, koniec XIX w.
c) stodoła, nr 5, ok. 1860.
15. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 8, pocz. XX w.
16. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 11, XIX/XX w.,
b) budynek gospodarczy, nr 11, koniec XIX w.
17. Dom mieszkalny, ob. gospodarczy, nr 16, koniec XIX w.
18. Dom mieszkalny, ob. gospodarczy, nr 22, 2 pół. XIX w.
19. Dom mieszkalny, nr 25, koniec XIX w.
20. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 27, koniec XIX w., ok. 1930.
21. Dom mieszkalny, nr 28, pół. XIX w., XX w.
22. Dom mieszkalny, nr 29, koniec XIX w.
23. Dom mieszkalny, nr 31, ok. 1910.
24. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 32, koniec XIX w., ok. 1980.
25. Dom mieszkalny, nr 35, ok. 1910.
26. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 39, koniec XIX w.,
b) budynek gospodarczy, nr 39, koniec XIX w.
27. Dom mieszkalny, ob. ZOZ, nr 46, ok. 1910.
28. Dom mieszkalny, nr 47, ok. 1910.
29. Dom mieszkalny, nr 48, koniec XIX w.
30. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalny, nr 50, ok. 1870,
b) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 50, ok. 1870,
c) stodoła, nr 50, ok. 1870.
31. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 52, l pół. XIX w., koniec XIX w. a)
stodoła, nr 52, koniec XIX w.
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32. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalny, nr 54, ok. 1870,
b) obora, nr 54, pół. XIX w.,
c) wozownia, nr 54, koniec XIX w.
33. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 56, 2 pół. XIX w.,
b) budynek bramny, nr 56, koniec XIX w.
34. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 68, ok. 1870.
35. Dom mieszkalny, nr 72, pocz. XX w.
36. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 74, pocz. XX w.
37. Dom mieszkalny, nr 75, pocz. XX w.
38. Dom mieszkalny, nr 79, pocz. XX w.
39. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalny, SKR Radochów, nr 81, koniec XIX w.,
b) dom mieszkalny, ob. magazyn, nr 81, pół. XIX w., XX w.
40. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 82, koniec XIX w.
41. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalny, nr 83, ok. 1870, ok. 1980,
b) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 83, 1861.
42. Dom mieszkalny, nr 85, koniec XIX w.
43. Dom mieszkalny, nr 88, koniec XIX w., ok. 1985.
44. Dom mieszkalny, nr 94, pocz. XX w.
45. Dom mieszkalny, ob. gospodarczy, nr 95, koniec XIX w., ok. 1970.
46. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 98, koniec XIX w., ok. 1985.
47. Dom mieszkalny i restauracja, nr 101, pół. XIX w., XX w.
48. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 103, pocz. XX w.
49. Dom mieszkalny, nr 107, ok. 1910.
50. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 109, l pół. XIX w., XX w.
51. Dom mieszkalny, ob. gospodarczy, nr 111,2 pół. XIX w.
52. Dom mieszkalny, nr 113, 2 pół. XIX w., XX w.
53. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 114, l pół. XIX w., pocz. XX w.
54. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalny, nr 117, koniec XIX w.,
b) budynek gospodarczy, nr 117, 2 pół. XIX w.
55. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 118, XVIII/XIX w., XX w.
b) budynek gospodarczy, nr 118, koniec XIX w.
56. Stodoła, nr 121, koniec XIX w.
57. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalno-gospodarczy, nr 122, 1724, XX w.,
b) obora, nr 122, l pół. XIX w., XX w.
58. Dom mieszkalny, nr 127, pocz. XX w.
59. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 132, XIX/XX w.
60. Dom mieszkalny, nr 133, 2 pół. XIX w., XX w.
61. Dom mieszkalny, nr 135, pocz. XX w.
63. Dom mieszkalny, nr 147, koniec XIX w., pocz. XX w.
64. Dom mieszkalny, nr 148, pół. XIX w., ok. 1910.
65. Dom mieszkalny, ob. szkoła, nr 150, l pół. XIX w., ok. 1910.
66. Dom mieszkalny, nr 153, XIX/XX w.
67. Dom mieszkalno, ob. gospodarczy, nr 156, koniec XIX w., XX w.
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68. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 159, XIX/XX w., ok. 1870.
69. Dom mieszkalny, nr 161, koniec XIX w., ok. 1980.
70. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 165, XVIII/XIX w., koniec XIX w. a) brama,
nr 165, XVIII/XIX w.
71. Zespół mieszkalno-gospodarczy
a) dom mieszkalny, nr 167, koniec XIX w.,
b) budynek gospodarczy, nr 167, koniec XIX w.
72. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 171, 2 pół. XIX w., XX w.
73. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 174, koniec XIX w.
74. Dom mieszkalny, nr 175, koniec XIX w.
75. Dom mieszkalno-gospodarczy, nr 180, koniec XIX w.
76. Wiadukt obok drogi do Konradowa, ok. 1910.
77. Most na Białej Lądeckiej przy końcu wsi, w kierunku Ołdrzychowic, ok. 1910.
Stanowiska archeologiczne Obszar

3. Analiza SWOT
Mocne strony Trzebieszowic
1.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe wsi
Położenie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 łączącej Lądek Zdrój i Stronie Śląskie z
2.
Kłodzkiem i Dolnym Śląskiem
3.
Tradycje letniskowe
4.
Duży potencjał ludnościowym
5.
Stadion sportowy
6
Nieruchomości mogące zainteresować potencjalnych inwestorów zewnętrznych
7
W miarę dobre warunki do prowadzenia działalności rolniczej
8
Duża ilość zabytków na terenie wsi
9
Magistrala gazowa łącząca Kłodzko z Lądkiem Zdrój
Duża aktywność OSP, klubu sportowego, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej.
10
Rady sołeckiej oraz Koła Gospodyn Wiejskich.
Słabe strony Trzebieszowic
1.
Wysokie bezrobocie wśród mieszkańców
2.
Raczej mała zamożność mieszkańców
3.
Zaniedbany wizerunek wsi
4.
Brak miejsca gdzie dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas
5.
Brak chodnika wzdłuż głównej drogi
6.
Brak rozwiązania gospodarki wodno-ściekwej
7.
Przestarzałe oświetlenie nie obejmujące całej wsi
8.
Dewastacja nie użytkowanych budynków
Szanse
1.
Intensywny rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy Lądek Zdrój i Stronie Śląskie
2.
Moda na agroturystykę
3.
Dotacje z UE
Zagrożenia
1.
Wysokie bezrobocie w regionie
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2.
3.
4.

Ubożenie społeczeństwa
Odpływ najbardziej aktywnej i wykształconej młodzieży do dużych miast
Małe nakłady na inwestycje na terenie wsi

Wizja rozwoju wsi
Trzebieszowice to wieś, gdzie w harmonijny sposób łączy się nowoczesne rolnictwo i
usługi turystyczno-rekreacyjne z działalnością przemysłową, umiejętnie wykorzystując
położenie na uczęszczanym szlaku komunikacyjnym oraz sąsiedztwo dużych atrakcji
turystycznych.

4. Kierunek rozwoju Trzebieszowic w latach 2018-2023
Zrównoważony rozwój wsi w założonym okresie programowania będzie się
koncentrował w następujących płaszczyznach:
Rolnictwo – potencjalnie wieś Trzebieszowice posiada najlepsze warunki dla
prowadzenia działalności rolniczej. Działania powinny być ukierunkowane na
zwiększanie powierzchni gospodarstw, dobór kierunku produkcji do warunków produkcji
i wymogów rynku a także tworzenia grup producentów.
Działania:
 Powiększanie powierzchni gospodarstw
 Tworzenie grup producenckich
Obsługa ruchu turystycznego – inwestycja związana z adaptacją zespołu dworskiego na
hotel o wysokim standardzie zainicjuje proturystyczny rozwój miejscowości. Stworzy to
warunku do rozwoju usług okołoturystycznych świadczonych przez mieszkańców wsi.
Działania:
 Poprawę estetyki wsi
 Rozwój infrastruktury technicznej na terenie wsi
 Promocja wsi
 Rozwój agroturystyki
Integracja społeczności lokalnej – w ciągu najbliższych lat należy podjąć
przedsięwzięcia, w które zaangażuje się możliwie duża część mieszkańców sołectwa.
Wytworzy się dzięki temu „odruch” wspólnego działania.
Działania:
 Budowa świetlicy wiejskiej
 Budowa placu rekreacyjnego
 Utworzenie zespołu artystycznego
 Organizacja imprez wiejskich
 Zachowanie i propagowanie tradycji ludowych
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
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5. Charakterystyka planowanych przedsięwzięć
Lp

Nazwa działania

Poprawa estetyki
obejść przydomowych
Utworzenie placu
zabaw i miejsca
2
rekreacji dla
społeczności wiejskiej
przy świetlicy wiejskiej
1

Czas
realizacji
2018
-2022

Własna praca
mieszkańców

2018-2020

Miejsce spotkań
społeczności
wiejskiej, miejsce
zabaw dla dzieci

Gmina,
Mieszkańcy

100 000,
własna praca
mieszkańców

2018-2020

Lepsza orientacja
przyjezdnych

Mieszkańcy,
Gmina

8 000,
własna praca
mieszkańców

4

Budowa świetlicy
Wiejskiej

2018-2019

5

Utworzenie zespołu
artystycznego

2018

6

Remont dróg
transportu rolnego

2018-2022

8
9
10

Rozwijanie współpracy
z partnerem z Czech

Koszt

Mieszkańcy

3

7

Realizatorzy
zadania

Ładniejszy
wizerunek wsi

Budowa systemu
informacji wizualnej

Rozwiązanie
gospodarki wodnościekowej
Rozbudowa
oświetlenia wiejskiego
Budowa chodnika przy
głównej ulicy

Rezultat

2018-2022
2016-2020
------2018-2022

Miejsce spotkań
społeczności
wiejskiej, miejsce
zabaw dla dzieci
Promocja wsi,
integracja
społeczności
lokalnej
Poprawa
warunków
transportu
Poprawa poziomu
życia
mieszkańców
Poprawa
bezpieczeństwa
Poprawa
bezpieczeństwa
Integracja
międzynarodowa,
wymiana
kulturowa

Gmina

nieznany

Mieszkańcy

5 000

Gmina,
Mieszkańcy

nieznane

Gmina,
Mieszkańcy

nieznane

Gmina

nieznane

Wojewódzki
Zarząd Dróg

Nieznane

Mieszkańcy

Praca własna
mieszkańców

6. Plan rozwoju Trzebieszowic realizuje następujące zapisy Strategii
rozwoju Gminy
Cel strategiczny 1.
Aktywizacja Gospodarcza Gminy
(aktywizacja rynku pracy i tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy)
Cel operacyjny 1.1 Marka „Lądek Zdrój”
Zadania:
 Promocja i budowa pozytywnego wizerunku Gminy
 Współpraca z miastami partnerskimi
11
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 Poprawa estetyki w mieście i wokół
Cel operacyjny 1.3 Turystyka uzupełnieniem funkcji uzdrowiskowej Gminy
Zadania
 Turystyka kulturowa
 Turystyka pielgrzymkowa
 Agroturystyka
 Rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej
 Bezpieczny turysta
 Sezon turystyczny przez cały rok (nowe obiekty sportowe i turystyczne, nowe
usługi)
 Nowe podmioty gospodarcze i trwałe miejsca pracy
Cel operacyjny 1.4 Alternatywne kierunki rozwoju gospodarczego
(przemysł i rolnictwo)
Zadania:
 Aktywizacja inwestorów (MŚP) tworzących produkt lokalny (wyroby z drewna,
rękodzieło artystyczne, pstrągi, wody lecznicze, urządzenia basenowe,
ekologiczna żywność)
 Aktywizacja inwestorów w sferze nowych technologii
 Ochrona środowiska i funkcji uzdrowiskowej
 Rolnictwo ekstensywne, ekologiczne i specjalistyczne
 Regionalna tożsamość wsi i klimat małego miasta
 Rozwój lokalnego rynku pracy

Cel strategiczny 2.
Rozwój społeczności lokalnej i poprawa jej warunków bytowych
Cel operacyjny 2.1 Administracja publiczna
zadania

Aktywizacja animatorów lokalnych

Bezpieczeństwo na terenie Gminy

Współpraca (lokalna, powiatowa,
transgraniczna, międzynarodowa)

regionalna,

krajowa,

przygraniczna,

Cel operacyjny 2.2 System edukacji instrumentem budowy aktywnych elit Gminy
Zadania:

Efektywny system placówek

Baza lokalowa

Edukacja ekologiczna
Udział młodzieży w życiu Gminy
Cel operacyjny 2.3 Kultura inwestycją w budowę wizerunku Lądka Zdroju
Zadania:

Wieloletnie Programowanie Działań

Infrastruktura placówek i ich wyposażenie
12
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Kalendarz Imprez Kulturalnych
Rozwój życia kulturalnego mieszkańców

Cel operacyjny 2.4 Opieka zdrowotna – zdrowy klimat czyni cuda
Zadania:
 Profilaktyka zdrowotna
 System wspierania osób niepełnosprawnych
 System transportu i dojazdu
Cel operacyjny 2.5 Infrastruktura – nowoczesna, ale uwarunkowana historycznie
Zadania:
 Ochrona dziedzictwa kulturowego
 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta i wsi
 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych w Lądku Zdroju i
Trzebieszowicach
 Poprawa stanu i utrzymania sieci drogowej
 Układ dróg i parkingów udostępniających atrakcje turystyczne
 Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków
 Budowa zabezpieczenia przeciw powodziowego
Cel operacyjny 2.6 Bezpieczeństwo
Zadania:
 Gminny system ratownictwa
Cel operacyjny 2.7 Przyjazne środowisko
Zadania:
 Ochrona przyrody, ładu przestrzennego i krajobrazu
 Rewitalizacja parków i terenów zielonych
 Uporządkowana gospodarka odpadowa
 Ekologiczne źródła energii
 Budowa pozytywnego wizerunku rzeki Biała Lądecka
 Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
 Aktywizacja animatorów lokalnych
 Likwidacja barier (ułatwienia dla osób niepełnosprawnych)

7. Zakończenie
Powyższe opracowanie ma charakter otwarty i niezbędne jest jego aktualizowanie. W
proces monitorowania i realizacji Planu Rozwoju Trzebieszowic powinni być
zaangażowani wszyscy mieszkańcy wsi.
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UZASADNIENIE
W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa
świetlicy wiejskiej we wsi Trzebieszowice" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne", istnieje konieczność przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Trzebieszowice na lata
2018- 2023.
Zgodnie z zapisami w Formularzu wniosku o przyznanie pomocy oraz zapisami Instrukcji wypełnienia
wniosku o przyznanie pomocy plan odnowy miejscowości wraz z Uchwałą Zebrania Wiejskiego i Uchwałą
Rady Miejskiej zatwierdzającą plan jest obowiązkowym załącznikiem. Brak wszystkich w/w załączników,
w tym Uchwały Rady Miejskiej spowoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. W związku z
powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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