
UCHWAŁA NR 149/5/XVI/ 08

RADY MIEJSKIEJ w Iłowej

z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Żaganiec w Gminie Iłowa

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm. Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U.
z  2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128,
Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218),
w związku z § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008r. 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. z 2008 r. Nr 38, poz. 220),

uchwala się, co następuje:

                                                                         §1

Zatwierdza  się Plan Odnowy Miejscowości  Żaganiec  na lata 2008 – 2015, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

                                                                         §2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

                                                                         §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak



                                                                                      Za cznik Nr 1
                                                                                           Do UCHWA Y NR 149/5/XVI/08

                                                                                           Rady Miejskiej w I owej
                                                                                           z dnia 27 czerwca 2008r.

PLAN  ODNOWY
MIEJSCOWO CI AGANIEC

                              NA  LATA  2008-2015

OPRACOWANY PRZEZ:

                                                                                           Maciej Beszterda
                                                                                           Jolanta wik
                                                                                           Monika Szajna
                                                                                           Jolanta B ben

AGANIEC 2008
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I.  Charakterystyka miejscowo ci aganiec

Wie aganiec po ona jest w pó nocno-zachodniej cz ci gminy I owa,

powiat aga ski, woj. Lubuskie, po zachodniej stronie szosy cz cej aga

z I ow .  Odleg  z aga ca do I owy wynosi 9 km . Wie  po czona jest

z szos  poprzez  drog   po on  na po udnie od pierwotnej drogi biegn cej

od szosy przez most nad rzek . Plan wsi sk ada si  z dwóch cz ci po onych

w niewielkim oddaleniu od siebie. Cz  starsza to ma a ulicówka po ona

w pobli u rzeki Czernej. M odsza cz  z zabudow  w uk adzie lekko

rozproszonym. Parcele bardzo krótkie opieraj ce si  o las.

           Po enie geograficzne 51° 34' N  15° 15' E.

ówne o rodki przemys owe znajduj ce si  najbli ej aga ca  to: Zielona Góra,
Legnica, Wroc aw,  Nowa Sól, ary, aga .

Ogólna powierzchnia wsi aganiec wynosi 1444,7899 ha , z podzia em na:

- grunty orne – 70,8706 ha

- ki trwa e –  18,3418 ha

- pastwiska trwa e –  11,5481 ha

- lasy i grunty le ne –  1295,9261 ha

- pozosta e (nieu ytki) – 4,1000 ha

- grunty zadrzewione i zakrzewione –  0,9417 ha

-grunty rolne zabudowane -  3,2138 ha

- rowy –  10,76 ha

- drogi –  15,9049 ha

- tereny osiedlowe zabudowane – 3,5162 ha

- tereny kolejowe – 8,72 ha

- sady – 0,18 ha

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  - 0,5367 ha
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Statystyka ludno ci w miejscowo ci aganiec wg stanu na 25.03.2008

Wyszczególnienie Liczba mieszka ców
Osoby poni ej 18
roku ycia

15

Doro li 80
95  w tym:Razem

50  kobiet 45  m czyzn
Wyszczególnienie Liczba mieszka ców

4 w tym:Do 6 lat

2   kobiety 2  m czyzn

8 w tym:Od 7 do 15 lat

4   kobiety 4  m czyzn

3  w tym:Od 16 do 17 lat

0  kobiet 3   m czyzn

Od 18 do 60 lat                        32  kobiety

Od 18 do 65 lat 32  m czyzn

Powy ej 60 lat                        12  kobiet

Powy ej 65 lat 4  m czyzn

Razem
95  osób
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II.  Inwentaryzacja zasobów so ectwa

      2.1 rodowisko przyrodnicze

2.1.1   Walory krajobrazu

Wie aganiec po ona w zamkni tym krajobrazie na terenie lekko
falistym wzd  rzeki Czerna .

2.1.2   Walory klimatu

Klimat obszaru wsi aganiec tak jak i gminy I owa le y w obr bie XII Krainy
Wzniesienia Po udniowo-Zachodnie, w obszarze przewa aj cych wp ywów
oceanicznych. W stosunku do klimatu obszarów centralnych kraju wyró nia si
mniejszymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza, wcze niejsz  wiosn ,

szym latem, agodniejsz  i krótsz  zim  z mniejsz  pokryw nie .

Wa niejsze dane klimatyczne :

temperatura stycznia 1,5 oC
temperatura lipca 17,8 oC
czas trwania zimy 69-71 dni
czas trwania lata 90-95 dni
liczba dni pogodnych 63
liczba dni pochmurnych 115
wysoko  rocznych opadów 550-675mm
liczba dni z pokryw nie  48-55

Termiczne pory roku:
rednia temperatura dobowa czas

trwania
pocz tek pory

oC dni
Przedwio nie 0 do 5 40
Wiosna 5 do 15 60-65 1 IV
Lato > 15 90 1 VI
Jesie 15 do 5 60-65 1 IX
Przedzimie 5 do 0 40 1 XI
Zima < 0 60 11-21 XII
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2.1.3 Walory szaty ro linnej

 Z przyrodniczego punktu widzenia najwa niejsze dla otoczenia wsi s  lasy.

Wywieraj  one ogromny wp yw na ca okszta t obiegu materii, bilans wodny,

a tak e na lokalne warunki klimatyczne. Lasy zajmuj  niemal ca kowita cz

otoczenia wsi aganiec. Dominuj cym gatunkiem jest sosna, poza tym w ma ym

procencie brzoza, d b, oraz olsza.   Z zieleni komponowanej

           zachowa a si  aleja klonowa by  mo e z pocz. XX wieku, prowadz ca od

           mostu do wsi, ponadto nieczynny, le ny cmentarz ewangelicki oraz mogi a

           zbiorowa nierzy niemieckich z II wojny wiatowej.

2.1.4 Drogi

     Wie aganiec po ona jest w bliskim s siedztwie miast I owa oraz aga

wzd  wojewódzkiej drogi (dawna krajowa) oznaczonej numerem: 296 aga  –

Luba  co stanowi dobry dost p do o rodków administracyjnych, szkó , zak adów

pracy.

2.2 rodowisko kulturowe

2.2.1 Zarys historyczny

      Wie  wzmiankowana w 1412 roku. Nale a do ksi cych dóbr kameralnych,

lecz w 1660 roku wymieniona w kluczu dóbr i owskich, nale cych wówczas do

Schellendorfów. W 1840 roku okre lona jako wie  ksi ca, licz ca 275

mieszka ców. Istnia  wtedy folwark, m yn wodny, tartak, karczma i 33 warsztaty

sukiennicze.

2.2.2 Zespo y artystycze

Na terenie wsi funkcjonuje zespó  muzyczny stanowi cy integraln  cz

imprez kulturalnych  (festyny), organizowanych przez mieszka ców wsi.
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2.3    Obiekty

2.3.1 Zabudowa

Zagrody sk adaj ce si  w wi kszo ci z 2 lub 3 budynków zlokalizowanych

przewa nie po pn. stronie drogi zachowuj  wspóln  lini  rozgranicze  i nieco

zró nicowan  lini  zabudowy. Wi kszo  budynków pochodzi z 2 po . XIX i pocz.

XX wieku. Pojedyncze obiekty zarówno mieszkalne jak i gospodarcze wzniesiono

wspó cze nie. W wi kszo ci parterowa zabudowa o prostej bryle zamkni tej

wysokim, ceramicznym dachem ustawiona jest kalenicowo. Kilka wcze niejszych

budynków mieszkalnych ustawionych szczytowo po czone s  szeregowo

z budynkami gospodarczymi. Elewacje w wi kszo ci 3 lub 4 osiowe pozbawione

 przewa nie detalu architektonicznego.

2.4     Infrastruktura techniczna

2.4.1 Elektrownie wodne

Na terenie wsi aganiec na rzece Czerna znajduje si  elektrownia wodna

o mocy 35 kW, wspó pracuj ca z sieci  energetyki zawodowej na napi ciu 0,4 kW.

Jej moc wykorzystywana jest do zasilania lokalnego.

2.4.2 Zaopatrzenie w wod  i zagospodarowanie odpadów

Mieszka cy wsi zaopatruj  si  w wod  z nielicznych studni

przydomowych. W miejscowo ci aganiec brak jest kanalizacji, wi kszo

domostw odprowadza cieki nie oczyszczone, Cz  wywo ona jest do

oczyszczalni miejskiej. Na terenie wsi funkcjonuj  nieliczne oczyszczalnie

przydomowe. mieci i odpady domowe wywo one s  zbiorczym transportem na

wysypisko miejskie.
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   2.5   Zaludnienie

2.5.1 Mieszka cy

Liczba ludno ci zamieszkuj cej teren wsi aganiec zmniejsza a si

stopniowo w latach 1987 – 1998  z ilo ci 130 do 95 mieszka ców,  co

powodowa o min. starzenie si  spo ecze stwa. Od roku stan ten ustabilizowa  si ,

wzros o tak e zainteresowanie gruntami wsi co przejawia si  wykupem

istniej cych budynków, oraz dzia ek budowlanych znajduj cych si  na terenie wsi i

wzrastaj  ilo ci  budowanych nowych domów.

 2.6     Analiza zasobów so ectwa aganiec, gm. I owa

Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu     Brak

Ma e rednie Du e

rodowisko przyrodnicze, po enie
 -  Walory krajobrazu

  -  Walory klimatu

  -  Walory szaty ro linnej

  -  Drogi

     X

    X

    X
   X

rodowisko kulturowe

  -  Zarys historyczny

  -  Zespo y artystyczne

     X

    X

Obiekty

  -  Zabudowa      X

Infrastruktura techniczna

  -  Elektrownie wodne

  -  Zaopatrzenie w wod  i zagospodarowanie odpadów     X

    X
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Zaludnienie – mieszka cy

  -  autorytety i znane postacie

-  osoby o specyficznej wiedzy i umiej tno ciach

-  przedsi biorcy

-  zwi zki i stowarzyszenia

-  kontakty i wspó praca

    X

    X

     X
    X

    X

2.7    Elementy wyró niaj ce miejscowo

1. Nazwa

2. Po enie

-   dobry dost p do komunikacji

- blisko  wi kszych miast ( aga , ary)

- po enie przy drodze krajowej

- blisko  lasów – grzybiarstwo, owiectwo

- le niczówka Cietrzewo – obwód owiecki

- cisza i spokój

3. Obiekty

- pozosta ci po m ynie wodnym

- elektrownia wodna

- aleja klonowa z pocz. XX wieku

- miejsce przepraw rajdu samochodowego Wroc aw – Berlin

- wojenny cmentarz ewangelicki

4. Inne

- ch tne spo ecze stwo do wspó pracy

- atrakcyjne tereny pod zabudow  mieszkaln

- szkó ka le na
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III.    Analiza SWOT

    3.1   Ocena silnych, s abych stron oraz szans i zagro  (SWOT)

 Silne strony abe strony

1. W razie potrzeby gotowo  mieszka ców
do wspó pracy
2. Coroczne festyny (od 4-rech lat)
3. Coroczne rajdy samochodowe
4. Elektrownia wodna
5. Szkó ka le na
6. Rzadka zwierzyna
7. Muzyczny zespó  rozrywkowy
8. Zgodno  mieszka ców
9. posiadanie budynku wietlicy
10. O wietlenie wsi
11. dobry dojazd do miasta
12. Parking turystyczny
13. Mo liwo  zarobku
14. Wojenny cmentarz ewangelicki
15. Masa e na specjalistycznym ku
16. Punkt wymiany gazu
17. Firma transportu drzewnego

1. Budynek wietlicy nadaj cy si  do
remontu
2. Brak zak adów pracy
3. Brak wody
4. Brak kanalizacji
5. Brak organizacji spo ecznych – np. Ko a
Gospody  Wiejskich
6. Brak miejsca spotka
7. Brak sklepu
8. Brak szko y, biblioteki
9. Daleki dojazd dzieci i m odzie y do szkó
miejskich
10. Zdewastowany cmentarz ewangelicki
11. Zniszczona droga asfaltowa wewn trz
wsi
12. Brak dost pu do internetu
13. Brak ogólnego dost pu do telefonii
przewodowej

 Szanse  Zagro enia
1. Nadchodz cy remont wietlicy
2. Wie  uj ta do realizacji projektu sieci
wodnej
3. Projekt wymiany o wietlenia na
energooszcz dne
4. Ch tni mieszka cy do zorganizowania si
5. Atrakcyjno  wsi pod wzgl dem zakupu
dzia ek budowlanych
6. Mo liwo  odnowienia biwaku
7. Nap yw nowych mieszka ców
8. Plac zabaw przy wietlicy
9. wyposa enie wietlicy

1. Migracja m odzie y do pracy za granic
2. Starzej ce si  spo ecze stwo
3. Brak mo liwo  pozyskania wody zdatnej
do picia
4. Brak dogodnego dojazdu do rzeki
5. Zanieczyszczenie terenu spowodowane
brakiem kanalizacji
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3.2 Wyniki analizy SWOT

    7   7

    8   3

-1 +4

    6   2

    4   1

+2 +1

    4     0

    1     1
+3 -1

Jako ycia
   (warunki
niematerialne
   i duchowe)

    Standard
ycia

    (warunki
   materialne)

To samo  wsi
i warto ci ycia
    wiejskiego

         Byt
   (warunki
 ekonomiczne)

Silne strony            Szanse
4,5,6,9,10,11,12      1,2,3,5,6,8,9

abe strony            Zagro enia
1,3,4,7,8,9,11,13      3,4,5

Silne strony            Szanse
1,2,3,7,8,14             4,7

abe strony            Zagro enia
5,6,10,12                  2

Silne strony             Szanse
13,15,16,17

abe strony             Zagro enia
2                                1

Z analizy SWOT wynika :

To, e otoczenie i obszar jako ci ycia sprzyja wnioskujemy,
e dzi ki sprzyjaj cemu otoczeniu w standardzie ycia jest

mo liwo  dalszej poprawy tego obszaru. Dzi ki temu istnieje
du a szansa na popraw  bytu mieszka ców, a co za tym idzie –

dzie to prowadzi  do podnoszenia to samo ci wsi i wzrost
warto ci ycia wiejskiego mieszka ców wsi aganiec .
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 IV. Opis planowanych zada  inwestycyjnych i przedsi wzi

aktywizuj cych spo eczno  lokaln  w okresie co najmniej 7 lat

od dnia przyj cia planu odnowy miejscowo ci, w kolejno ci
wynikaj cej z przyj tych priorytetów rozwoju miejscowo ci
z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji

4.1  Plan d ugoterminowy

Przewidywany czas realizacji planu d ugoterminowego to okres

czasu przypadaj cy na lata: 2008 – 2015. Plan d ugoterminowy wyznacza

cel rozwoju miejscowo ci, do jakiego mieszka cy b  d . Drog

rozwoju kieruje wizja jak  mieszka cy przyj li do realizacji swoich potrzeb:

aganiec  wsi  zapewniaj  spokojne i dostatnie ycie
mieszka com. Wie  przyjazna dla turystów, zapewniaj ca cisz  i
spokój oraz bezpieczny i atrakcyjny wypoczynek na onie przyrody,
stwarzaj ca okazj  do spotkania dzikiej zwierzyny w jej rodowisku
naturalnym.

4.1.2   To samo  wsi i warto ycia wiejskiego

Na terenie wsi znajduj  si  ruiny cmentarza ewangelickiego, które s

odwiedzane przez przyjezdnych. Obiekt ten nale y uporz dkowa  i, w miar

mo liwo ci, odtworzy . Mo na stworzy  niewielki parking, aby przyjezdni

mieli gdzie si  zatrzyma . Problemem mo e okaza  si  to, e teren ten jest

asno ci  Lasów Pa stwowych - Nadle nictwa aga . Realizacja tego

projektu ma na celu zwi kszenie to samo ci wsi i wzrost warto ci ycia

wiejskiego.
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4.1.3    Standard ycia

We wsi  znajduje si  teren, który doskonale nadaje si  na plac zabaw

dla dzieci lub miejsce spotka  m odzie y i doros ych mieszka ców. Teren

ten przylega do miejsca przeprawy rajdowej, wi c by by doskona ym

punktem obserwacyjnym. G ównym problemem jest tutaj okre lenie

ciciela terenu, co powoduje niemo no  ogrodzenia, oznakowania i

zagospodarowania terenu.

Od paru ju  lat, przy udziale Rady So eckiej, miejscowego zespo u

muzycznego i mieszka ców, organizowane s  festyny pod go ym niebem,

po czone z Dniem Dziecka i ko cem wakacji.

Poprawa standardu ycia, to (w g ównej mierze)  rozbudowa infrastruktury, a

wi c budowa wodoci gu i kanalizacji, chodników, remonty dróg, a tak e

rozbudowa sieci telefonicznej, co poprawi dost p do informacji.

Budowa sieci systemu oczyszczania cieków w aga cu ( ogólny koszt

180500 z ) uj ta jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym  Gminy I owa z

realizacj  w roku 2010 jak równie   budowa sieci wodoci gowej w aga cu

( ogólny koszt 1800000 z ) z realizacj  na rok 2011.

4.1.4    Jako ycia

Na jako ycia we wsi ma istotny wp yw aktywizacja mieszka ców

wsi, ich dba  o w asne i wspólne mienie. Poprzez organizacj  wspólnych

spotka  i festynów chcemy spowodowa , e m odzie  równie  w czy si

aktywnie w ycie wsi.

4.1.5   Byt

Poprawa bytu mieszka ców nast pi poprzez zwi kszenie

atrakcyjno ci wsi. Do promowania miejscowo ci pos  mog  oferty

imprez, zarówno tych ju  istniej cych, jak i tych dopiero planowanych.



14

4.2    Plan krótkoterminowy

4.2.1   Projekty planu krótkoterminowego

Projekty planu krótkoterminowego maj  za zadanie rozwi za  problem

mieszka ców w najbli szym czasie. Plan ten zaszeregowano wi c do

kategorii „priorytetowego planu”. Poszczególne projekty oceniono pod

wzgl dem mo liwo ci realizacji finansowo i organizacyjnie.

     Najbardziej zintegruje
Najbardziej integruj  form  maj  spotkania mieszka ców. Wspólne

przebywanie sprawia, i  spo eczno  poznaje si , okre la swoj

przynale no  do grupy mieszka ców, a co za tym idzie – buduje swoj

to samo .

 Najbardziej zale y
Najwi ksz  potrzeb  spo eczno ci jest wspó praca i wzmo enie

aktywno ci mieszka ców w ogólnodost pnym miejscu spotka .

     Najbardziej przeszkadza
Wiele do yczenia przedstawia estetyka wsi.  Organizowanie

wspó zawodnictwa i wci gni cie do tego dzieci i m odzie y wp ynie na

znaczn  popraw  tego problemu.

     Najbardziej zmieni nasze ycie

Spo eczne ycie mieszka ców ogranicza brak miejsca spotka ,

zw aszcza zim . Potrzebny jest remont wietlicy wiejskiej.

Naj atwiej przyjdzie

Przy braku finansów naj atwiej mo e by  realizowana

inicjatywa spo eczna.
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Plan krótkoterminowy odnowy wsi aganiec

    Czy nas sta
   na realizacj  ?Kluczowy

 Problem

Odpowied      Propozycja
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oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu
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4.2.2 Wybrany projekt krótkoterminowy

         Po analizie potrzeb mieszka ców wsi aganiec i mo liwo ci realizacji

wybrano projekt 2 :  Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej
w aga cu oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej terenu.

         Celem tych prac jest zorganizowanie miejsca spotka  mieszka ców,

nawet w okresie gorszej aury, i stworzenie miejsca spotka  towarzyskich.

Poprawi to byt mieszka ców, stosunki dobros siedzkie, podniesie

atrakcyjno  wsi. Dla m odzie y mo na b dzie organizowa  zaj cia, które

spowoduj  wi ksze zaanga owanie w sprawy wsi. Przewidziane jest

równie  udost pnianie obiektu mieszka com na organizowanie spotka

rodzinnych w wi kszym gronie.

         Wszystkie czynniki brane pod uwag  przy wyborze tego projektu

przemawiaj  za s uszno ci  tego wyboru.

Szacunkowy  kosztorys  wybranego projektu krótkoterminowego

wynosi ok. 170000 PLN.  Projekt zapisany jest w uchwale bud etowej

gminy I owa na rok 2008  z realizacj  na lata 2008-2009.


