UCHWAŁA NR V/20/2011
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z § 10 ust.2 pkt.2 lit.B rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania 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 z późn.zm) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem zatwierdza Plan Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata
2008-2015, przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Gródek nad Dunajcem z dnia 23 stycznia 2011r.
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
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Załącznik do Uchwały Nr V/20/2011
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 24 stycznia 2011 r.
Plan Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015
WSTĘP
Znaczne obszary Polski zagrożone są zjawiskami trwałej marginalizacji. Dotyczy to szczególnie wsi, gdzie
słabo rozwinięta infrastruktura techniczna i społeczna stanowi jedną z najpoważniejszych przeszkód dla
zrównoważonego, trwałego rozwoju oraz rozwijania różnych form działalności gospodarczej, tworzenia
alternatywnych dla rolnictwa form. Nie tylko braki w zakresie infrastruktury technicznej, ale także
niezaspakajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców wsi powodują, że ludzie nie widzą dla siebie
perspektyw na godne życie i wyjeżdżają w inne regiony albo do miast. Można i należy temu przeciwdziałać
prowadząc wielokierunkowe działania wspierające zmiany we wszystkich sferach życia. Istotnym elementem
jest włączenie mieszkańców w proces budowania własnej miejscowości. Powoduje to ich pełne
dowartościowanie i pobudza do działania. Podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących rozwoju
miejscowości wymaga planowania strategicznego łączącego problematykę społeczną, gospodarczą
i przestrzenną. Opracowana przez Radę Sołecką przy współpracy społeczności lokalnej i jej akceptacji,
a następnie przyjęta do realizacji przez Radę Gminy strategia rozwoju wsi jest podstawowym dokumentem
kierującym działalność sołectwa na dłuższy okres czasu. Strategia jest fundamentem odnowy i oznacza
spełnienie zasady programowania obowiązującej w polityce strukturalnej Unii Europejskiej.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju, podniesienia
atrakcyjności turystycznej oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie warsztatów z odnowy wsi, w których uczestniczyli
przedstawiciele społeczności lokalnej oraz zebrańwiejskichpoświęconych rozwojowi miejscowości Gródek nad
Dunajcem.
I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK NAD DUNAJCEM
1. Położenie miejscowości Gródek nad Dunajcem na tle gminy.
Gmina Gródek nad Dunajcem wg podziału fizyczno - geograficznego Polski położona jest na prowincji Karpat
Zachodnich, regionie Pogórza Środkowobeskidzkiego, w jego centralnej części. Jest to kraina z wszystkimi
walorami widokowymi: odszczytów Tatr, gdzie Dunajec bierze swój początek aż po łagodne kopce Pogórza.
Administracyjnie przynależy do powiatu nowosądeckiego i województwa Małopolskiego. Gmina Gródek nad
Dunajcemzajmuje powierzchnię 88 km2 , a zamieszkuje ją 9133 mieszkańców.
Gmina sąsiaduje z gminami; Korzenna, Chełmiec, Łososina Dolna, Czchów, Zakliczyn. W skład gminy
wchodzi 12 wsi: Bartkowa - Posadowa, Bujne, Gródek nad Dunajcem, Jelna, Lipie, Podole - Górowa,
Przydonica, Roztoka - Brzeziny, Rożnów, Sienna, Tropie, Zbyszyce.
Miejscowość Gródek nad Dunajcem zajmuje powierzchnię zaledwie 4 km2 i leży w centralnej części gminy.
Zamieszkiwana jest przez 737 mieszkańców zameldowanych na stałe i 88 osób zameldowanych na pobyt
czasowy. (Stan na 31-12-2007 roku). W okresie letnim od czerwca do września na terenie Gródka nad
Dunajcem szacuje się że przebywa około 20000 turystów.
2. Historia miejscowości Gródek nad Dunajcem
Nazwa miejscowości powstała z połączenia dwóch wsi Kobyle i Gródek. Rodowód jej sięga XIV wieku,
a nazwa Gródek odnosi się do jednego z zamków broniących doliny Dunajca, mieszczącym się na wzgórzu
Grodzisko. Wieś znacznie się zmniejszyła po zalaniu wodami sztucznego jeziora w latach czterdziestych
ubiegłego wieku. Przed II wojną światową miejscowośćbyła rozłożona wokół wzgórza Grodzisko w dolinie
Dunajca. Obecnie położona jest po prawej stronie drogi Nowy Sącz – Tarnów, a Grodzisko stało się wyspą
potocznie zwaną „małpią wyspą”.W odległych czasach, przez Gródek wiódł bursztynowy szlak, a Grodzisko
pełniło rolę strażnicy. Warowny zamek prawdopodobnie drewniany powstał w około VIII wiekui położony był
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na czterdziestometrowej górze, późniejszy murowany zamek z kamienia powstał za czasów Króla Kazimierza
Wielkiego, prawie siedemset lat temu. Do czasów obecnych niestety nie zachował się. Istnieje
prawdopodobieństwo, że gródecki zamek został zrabowany i zniszczony w XV wieku przez króla węgierskiego
Macieja Korwina.
Po wielkiej powodzi w 1934 roku rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o budowie zbiornika wodnego
na Dunajcu. Po opracowaniu projektu zbiornika rożnowskiego z zaporą w Rożnowie oraz przeprowadzeniu
badań geologicznych okalających wzgórz wywłaszczono mieszkańców terenów znajdujących się pod
dzisiejszym jeziorem. Aby ochronić kapliczki i krzyżeprzydrożne z przedwojennego Gródka przed zalaniem
przeniesiono je poza teren zalewu. Do dziś zachowała się jedna z nich w miejscowości Bartkowa
przedstawiająca posąg Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z XIX wieku.
Podczas II wojny światowej okupanci uruchomili wcześniej niż planowano elektrownię w Rożnowie zalewając
wcześniej przygotowany zbiornik wodą w 1943 roku. Doceniając walory widokowe Gródka, Niemcy
wybudowali na klifowym brzegu w Kobylu, luksusową willę dla generalnego gubernatora GG Hansa Franka do
dziś zwaną „Frankówką”.
Na pogórzu rożnowskim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, dla wykorzystania
wspaniałych warunków klimatycznych u widokowych, wybudowano wiele ośrodków wypoczynkowych dziś
już częściowo nieistniejących lub przekształconych na prywatne.
3. Przestrzenna struktura miejscowości
W okresie letnim Gródek nad Dunajcem staje się miejscowością wypoczynkową, w której turyści znajdują bazę
noclegową o różnym standardzie. Jest miejscem, gdzie można znaleźć spokój, czystość dziewiczej przyrody.
Łagodne góry, rzeki, lasy oraz jezioro, to atrakcyjnemiejsca do wędkowania, uprawiania sportów wodnych;
żeglarstwa, kajakarstwa czy windsurfingu, jednym słowem odpoczynku biernego i czynnego. Tu zaczynają się
piesze szlaki turystyczne i rowerowe. Prowadzą oneprzez tereny całej gminy, zapewniają wspaniałe widoki,
które tworzą niepowtarzalne piękno. Najdłużej nad jeziorem trwa sezon dla wędkarzy. Ich zdaniem, kiedy
w Nowym Sączu oddano do użytku oczyszczalnię ścieków, czystość wód Dunajca i jeziora znacznie się
poprawiła, a wraz z nią wróciły niektóre gatunki ryb. Charakterystycznym elementem wsi jest wyspa Grodzisko
usytuowana na Jeziorze Rożnowskim. W Gródku nad Dunajcem znajduje się siedziba Urzędu Gminy, Zespołu
Szkół, Komunalnego Zakładu Budżetowego, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury,
Banku Spółdzielczego, Urzędu Pocztowego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
NiepublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej, Gabinetu Stomatologicznego, apteki. W Gródku nad Dunajcem
znajduje się także Kościół Parafialny PW Królowej Polski, sklepy, punkty gastronomiczne, usługowe, ośrodki
wczasowe, pola namiotowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego. Na szczególną uwagę zasługuje Centrum
Formacyjno – Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „ARKA”. Jest idealnym miejscem na wielodniowe
spotkania, konferencje, sesje i sympozja. Ośrodek jest czynny cały rok. Funkcjonują tu także OW „Barbara”
i OW „Gródek” oraz Ośrodek Resocjalizacji Młodzieży.Nad bezpieczeństwem na wodzie czuwa WOPR,policja
wodna oraz wodna sekcja ratunkowa OSP.
Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 975 Dąbrowa – Dąbrowa Tarnowska obok której nad
brzegiem jeziora w centrum miejscowości znajduje się tzw. promenada prowadząca do przysiółka Koszarka.
Jest to szerszy chodnik wyposażony w infrastrukturę typu ławeczki, kosze na śmieci. Promenada jest częstym
miejscem spacerów o każdej porze dnia umożliwiającym podziwianie i obserwowanie jeziora, wyspy.
Zabudowa mieszkalna Gródka n/D jest bardzo różnorodna, są miejsca we wsi gdzie zabudowa jest rozproszona,
ale są też i układy o zabudowie zwartej zlokalizowanej głównie przy ciągach dróg. Centrum miejscowości
stanowi obszar zlokalizowany pomiędzy Urzędem Gminy, Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym ARKA,
kościołem parafialnym i szkołą.
II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK NAD
DUNAJCEM
1. Zasoby przyrodnicze.
Obszar gminy położony jest wObszarze Chronionego Krajobrazu. Należą do niego: Zespół przyrodniczo –
krajobrazowy Wyspy Grodzisko, któryzostał powołany, w celu ochrony wyjątkowo cennego fragmentu
krajobrazu naturalnego i kulturowego wyspy na Jeziorze Rożnowskim ( Wyspa Grodzisko wraz z przyległym
pasem wód zbiornika) oraz Rożnowsko – Ciężkowicki Park Krajobrazowy, w którego otulinie znajduje się
Gmina Gródek nad Dunajcem.
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Krajobraz Pogórza Rożnowskiego cechuje łagodność grzbietów i szczytów. Dna dolin rzecznych są zazwyczaj
płaskie. Przez dolinę Dunajca przebiega granica dwóch płaszczowin: śląskiej i magurskiej. Gmina Gródek nad
Dunajcem leży na płaszczowinie śląskiej, zbudowanej z gruboławicowych zlepieńców przewarstwionych
ilastymi łupkami. Przed utworzeniem jeziora, dolinę Dunajca pokrywały urodzajne mady, powstałe na skutek
odkładania się przez wieki osadów niesionych przez rzekę. Charakter gleb ściślezwiązany jest z rodzajem
podłoża skalnego i czynnikami klimatycznymi. Zbocza wzniesień ciągnących się od Zbyszyc do Bartkowej
pokryte są glebamibrunatnymi pyłowymi i ilastymi. Nad jeziorem wzgórza okrywają lasy, pozostałości po
wielkiej Puszczy Karpackiej. Na Pogórzu Rożnowskim spotyka się las wyżynny i las mieszany wyżynny. Rosną
tu głównie jodła, buk, sosna i dąb. Domieszkami są świerki, jawory, brzozy, lipy, graby, wiązy i klony. Lasy na
tym terenie odgrywają szczególną rolę. Warstwa ściółki i próchnicy chłonie wodę jak gąbka, przez co hamują
spływ wód powierzchniowych i zapobiegają osuwiskom. Maja także działanie terapeutyczne na organizm
człowieka. Są jak naturalne filtry oczyszczające powietrze, wytwarzają życiodajny tlen oraz wydzielają
bakteriobójcze olejki eteryczne i związki żywiczne. Wzmacniają odporność, pobudzają siły witalne człowieka,
łagodzą kaszel, regenerują siły, łagodzą nerwobóle, wspomagają prace mózgu i ułatwiają koncentrację.
2. Obiekty dziedzictwa kulturowego w Gródku nad Dunajcem .
Na terenie miejscowości istnieją obiekty wyszczególnione w spisie zabytków:
- Chałupa nr 23, drewniana, pocz. XX w.
- Zagroda nr 26, dwu-budynkowa, p. XX w. ( chałupa, bud. gosp.)
- Dom nr 27, drewniana, ok. 1930 r.
- Szkoła nr 28, mur., ok. 1925 r.
- Dom nr 31, drewniany, ok. 1925 r.
- Chałupa nr 32, drewniana, k. XIX w.
- Zagroda nr 34, 3–budynkowa, pocz. XX w. (chałupa, bud. zagrodowy, kuźnia, krzyż drewniany)
- Krzyż – obok nr 27
- Dom nr 73, drewniany, ok. 1930 r.
- Willa nr 53, drewniana , ok. 1930.
Istotnym elementem dziedzictwa kulturowego są ruiny zamku na wyspie Grodzisko. Z uwagi na niedostępność
terenu na którym się znajdują, są przez wielu zarówno mieszkańców jak i turystów mało znane
i niedostrzegane.
3. Obiekty i tereny
Gródek nad Dunajcem jest specyficzną miejscowością „ściśniętą” nad brzegiem jeziora przy drodze
wojewódzkiej. Na uwagę zasługuje centrum miejscowości łączący funkcję społeczną, wypoczynkową,
gospodarczą oraz sakralną. Położone w centrumpole namiotowe z przybrzeżną plażą w okresie letnim stanowi
serce Gródka n/Dunajcem. Na terenie miejscowości przeważają tereny przeznaczone w planie przestrzennym
pod budownictwomieszkaniowe oraz rekreacyjno-letniskowe, wskazane są również tereny pod urządzenia
rekreacji nadwodnej i sportowej. W Gródku nad Dunajcem istnieje trawiaste boisko sportowe
niepełnowymiarowe o złym stanie technicznym zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej.
W sąsiedztwie pola namiotowego znajduje się zespół punktów gastronomicznych, czynnych w sezonie letnim.
W okresie wakacyjnym „oblężenie” również przechodzi promenada znajdująca się przy drodze nad brzegiem
Jeziora Rożnowskiego, będąca miejscem spotkań i spacerów mieszkańców i wczasowiczów.
We wsi znajdują się między innymi: ośrodki wczasowe, szkoła, punkty handlowe, urząd gminy, kościół,
centrum formacyjno-rekolekcyjne ARKA, Ośrodek zdrowia, apteka.
4. Infrastruktura społeczna
Na terenie wsi ma swoją siedzibę Zespół Szkół – Gimnazjum nr 5 i Szkoła Podstawowa.Mieszczą się one
w nowoczesnym budynku, oddanym do użytku w 2003 roku, ogrzewanym odnawialnymi źródłami energii. Jest
to niekonwencjonalny system ogrzewania, polegający na pobieraniu ciepła z gruntu lub jeziora, przetworzeniu
go na wyższe temperatury, a następnie ogrzanie nim budynku wewnątrz. Ma tu zastosowanie pompa ciepła,
a cały system opiera się o podstawowe prawa fizyki. Zastosowaną pompę ciepła można wykorzystać latem do
pełnej klimatyzacji obiektu. Dodatkowo pobiera się ciepło ze słońca poprzez kolektory słoneczne. Obecnie (stan
na luty 2008 r.) uczęszcza do Zespołu Szkół 217 uczniów, którzy poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w 11
oddziałach. Zajęcia odbywają się jednozmianowo. Po latach braku dobrze rozbudowanej bazy sportowej w 2009
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roku do użytku oddano przyszkolną halę sportową wyposażoną w sprzęt sportowy. Szkoła jednak nie posiada
własnego boiska sportowego. Młodzież korzysta z trawiastych boisk sportowych znajdującego się obok ośrodka
wczasowego „Gródek”, lub ARKI. W Gródku n/D funkcjonuje również Gminny Ośrodek Kultury. W budynku
ośrodka prócz pomieszczeń biurowych znajduje się sala informatyczna udostępniona mieszkańcom, gminna
biblioteka publiczna. Na terenie domu kultury odbywają się zajęcia taneczne, nauki gry na instrumentach,
organizowane są różnorodnego rodzaju szkolenia. Gminny Ośrodek Kultury odpowiedzialny jest między innymi
za organizację wakacyjnych „Dni Jeziora Rożnowskiego”. Impreza ta odbywa się corocznie w weekendy
miesięcy wakacyjnych i przyciąga wielu uczestników. W dużej mierze część imprez odbywa się właśnie
w Gródku nad Dunajcem, są to m.in. występy zespołów artystycznych, przegląd orkiestr dętych, koncerty
gwiazd.
Na terenie sołectwa prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która decyzją Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej w roku 2002 włączona zostałado Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Oprócz działań podstawowych specjalizuje się w Ratownictwie Wodnym iRatownictwie Medycznym. Grupa 30
strażaków tworzy jednostkę Operacyjno – Techniczną, są nimi osoby ubezpieczone, o odpowiednim
przeszkoleniu, aktualnych specjalistycznych badaniach lekarskich. Jednostka dysponuje przeszkoloną kadrą
w zakresie: stopnia podstawowego, ratowników przedmedycznych, wodnych płetwonurków, sterników
motorowodnych, pilarzy, ratowników technicznych ratownictwa na wodach szybkopłynących. OSP w Gródku
nad Dunajcem dysponuje samochodem gaśniczym ciężkim z beczką i autopompą (GCBA- 8/32), samochodem
lekkim z motopompą (GLM), samochodem lekkim ratowniczym (LRT), łodzią pontonową z silnikiem
zaburtowym, saniami lodowymi do ratowania na lodzie, trzema zestawami do nurkowania, sprzętem
ratowniczym i zestawem ratowniczo – medycznym( PSPR – 1) oraz podstawowym sprzętem. Do dyspozycji ma
remizę strażacką w której mieszczą się garaże, a także sala konferencyjna z aneksem kuchennym
(przystosowaną do organizowania wspólnych posiedzeń). Remiza mieści się w jednym budynku z ośrodkiem
zdrowia i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
5. Infrastruktura techniczna
5.1 Infrastruktura drogowa
Infrastruktura drogowa na terenie wsi jest dość dobrze rozwinięta, niemniej jednak nawierzchnie dróg
wymagają ciągłych remontów oraz poszerzeń jezdni. Na terenie miejscowości znajduje się około 8,9 km dróg
gminnych i będących we władaniu gminy w dużej mierze są to drogi utwardzone. Gródek nad Dunajcem
położony jest przy drodze wojewódzkiej w kierunku Nowego Sącza iTarnowa, co jest niewątpliwie dużym
atutem miejscowości. Dogodna komunikacja zapewnia połączenia z Nowym Sączem, Krakowem, Tarnowem,
Bochnią i Brzeskiem (komunikacja PKS i prywatni przewoźnicy)
5.2 Sieć energetyczna
Wszyscy mieszkańcy gminy posiadają energię elektryczną. Z Rożnowa w kierunku Tarnowa przebiega sieć
wysokiego napięcia 110 kV. Na terenie Gródka nad Dunajcem znajduje się dość duża sieć linii energetycznej 15
kV i 30 kV.
5.3 Gazociągi
Teren gminy w latach 1991 – 1995 został w przeszło 90 % zgazociągowany. Wieś Gródek nad Dunajcem tutaj
od innych miejscowości nie odbiega. Wszyscy mieszkańcy wyrażający chęć posiadania przyłącza gazowego,
taki posiadają. Zasilanie poszczególnych miejscowości następuje poprzez gazociągi średniego ciśnienia.
Źródłem zaopatrzenia w gaz są dwie stacje redukcyjne I stopnia położone poza obszarem gminy Gródek n/D,
w miejscowościach: Tymowa w gminie Czchów oraz Łęka Siedlecka w gminie Korzenna. Stacja redukcyjna
gazu, znajdująca się na terenie miejscowości Łęka Siedlecka, zasila południową i zachodnią część gminy,
a więc miejscowości: Przydonica, Podole - Górowa, Bartkowa - Posadowa, Gródek nad Dunajcem oraz
Zbyszyce.
5.4 Telekomunikacja
Na terenie miejscowości Gródek nad Dunajcem dostępny jest Internet przy pomocy sieci neostrada lub poprzez
fale radiowe.
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Prawie na całej gminie dostępne jest zasięgtelefonii komórkowej. Gorszy zasięg ma południowa strona gminy.
W najbliższych latach z uwagi na inwestycje w budowę przekaźników telefonii cyfrowej powinno się to
zmienić i z każdego miejsca gminy taki zasięg powinien być. Abonenci na terenie gminy obsługiwani są za
pośrednictwem centrali telefonicznej zlokalizowanej na terenie wsi Bartkowa - Posadowa oraz częściowo przez
centralę w Rożnowie. Centrale te współpracują w ruchu automatycznym z centralą rejonową w Nowym Sączu.
Obie centrale są obiektami nowymi oddanymi do eksploatacji w ostatnim czasie. Całość obsługi
telekomunikacyjnej funkcjonuje w pełnym ruchu automatycznym. Połączenia między-centralowe wykonane są
jako kablowe.
5.5 Wodociągi, kanalizacja i gospodarka odpadami
Na terenie miejscowości na 218 budynków mieszkalnychznajduje się 9,7 km wodociągu co stanowi 15,20 %
istniejącego wodociągu na terenie gminy; 180 przyłączy do tegoż wodociągu oraz6 km kanalizacji
stanowiących 47,06 % istniejącej kanalizacji na terenie gminy i 102 przykanaliki. 60 % zabudowań
mieszkańców stałych Gródka n/Dunajcem jest podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to
kanalizacja grawitacyjna odprowadzająca ścieki do oczyszczalni biologicznej typu BIOKON wybudowanej
w 1991 roku o maksymalnej wydajności 213 m3/d, zlokalizowanej w centrum Gródka. Zrzut oczyszczonych
ścieków następuje bezpośrednio do zbiornika rożnowskiego. W najbliższym czasie planowana jest modernizacja
oczyszczalni ścieków. Pozostała część gospodarstw oraz obiekty rekreacyjne zgrupowane głównie nad brzegiem
zbiornika ścieki sanitarne odprowadzają do indywidualnych zbiorników przeznaczonych do tego celu.
W centrum Gródka n/D istnieje kanalizacja opadowa (pomiędzy Ośrodkiem „ARKA” a polem namiotowym.
Gospodarka odpadami na terenie całej gminy jest uregulowana i polega na selektywnej zbiórce odpadów. Na
terenie gminy wywozem odpadów segregowanych i niesegregowanych w workach lub kontenerach do tego
przeznaczonych zajmują się dwie firmy.
6. Gospodarka i rolnictwo
Gródek nad Dunajcem jest typową wsią turystyczną. Na jej terenie znajdują się zaledwie 54 gospodarstwa rolne
o powierzchni powyżej 1 ha. Średnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,59 ha. W większej ilości, bo w około 355
szt. występują działki rolne o powierzchni do 1 ha. Powierzchnia gospodarstw objętych podatkiem rolnym
wynosi około 140 ha i w skali całej gminy stanowi zaledwie 3,58 %. Analizując użytki rolne na terenie
miejscowości stanowiące około 66,31% powierzchni gospodarstw rolnych stwierdzić można iż wgłównej
mierze są to grunty orne o różnej klasie bonitacji gleby, następnie łąki i pastwiska. Brak jest natomiast sadów
owocowych. Lasy i zadrzewienia zajmująokoło 82 ha.Rolnictwo na terenie wsi jest rozdrobnione,
charakteryzujące się różnorodną produkcją roślinną i zwierzęcą. Rolnictwo jest średnio zmechanizowane. Od
dłuższego czasu obserwuje sięspadek liczby gospodarstw uzyskujących dochody wyłącznie z rolnictwa.
W związku z tym wzrasta produkcja wyłącznie na potrzeby własne. Walory Gródka – zwłaszcza usytuowanie
nad brzegiem jeziora, oddalenie od ośrodków nadmiernie ruchliwych i cechy krajobrazowe – stwarzają duże
możliwości dalszego rozwoju w dziedzinie agroturystyki.
Położenie geograficzne gminy i jej atrakcyjność dla turystyki, sportu i rekreacji sprawia, że w tej właśnie
dziedzinie poszukuje się głównych możliwości rozwoju gospodarczego. Liczba miejsc noclegowych, a także
innych usług turystycznych powinna wzrosnąć w najbliższej przyszłości dzięki poprawie infrastruktury
technicznej i turystycznej. Działalność gospodarcza w Gródku nad Dunajcem z uwagi na charakter turystyczny
miejscowości w głównej mierze dotyczy tej branży. Obecnie na terenie wsi zarejestrowanych jest 37 podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Największy % stanowi działalność związana z handlem około 45,95 %,
następnie usługi – 37,84 % i produkcja 16,22 %. Porównując te współczynniki do wszystkich miejscowości
gminy plasuje to Gródek nad Dunajcem na trzecim miejscu, po Rożnowie i Bartkowej –Posadowej.
7. Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie miejscowości działają następująceorganizacje:
1) Koło wędkarskie „ZAWISZA” zrzeszające 230 członków, w tym 29 juniorów i 8 kobiet. Członkowie koła co
roku uczestniczą w akcji sprzątania brzegów jeziora, organizują zawody z okazji Dnia Dziecka dla dzieci
niezrzeszonych w kole z terenu gminy orazbudują krześliska. Biorą udział w zawodach w różnych kategoriach
i na różnych szczeblach, zdobywając wysokie lokaty na zawodach Okręgu, Ogólnopolskich oraz
Międzynarodowych.
2) Towarzystwo Przyjaciół Jeziora Rożnowskiego
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Towarzystwo zrzesza 87 członków. Celem TPJR jest tworzenie i rozwijanie inicjatyw zmierzających do
utrzymania czystości wód, nabrzeży, krajobrazu i racjonalnego ich zagospodarowania, poprawy sytuacji
ekologicznej i biologicznej. Podnoszenie poziomu kultury stałych i sezonowych mieszkańców, oraz
kształtowanie ich postaw i sposobów ochrony wód, nabrzeży, piękna krajobrazu Jeziora Rożnowskiego.
III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI GRÓDEK NAD DUNAJCEM
Analiza zasobów wsi Gródek nad Dunajcem w wymiarze materialnym, społecznym i kulturowym została
opracowana na podstawie dostępnych materiałów statystycznych Urzędu Gminy w Gródkunad Dunajcem,
Urzędu Statystycznego w Krakowie, uzupełniona informacjami od mieszkańców wsi w trakcie zebrań wiejskich
i spotkań warsztatowych.
Analiza SWOT pozwoliła na uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wniosków i uwag dotyczących diagnozy stanu
wyjściowego sytuacji wsi w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego. Dużo uwagi poświęcono na
rozpoznanie czynników hamujących podjęte działania. Rozpatrywano pozytywny i negatywny wpływ otoczenia
zewnętrznego na tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności regionu, rozważano możliwości i szanse,
określano zagrożenia związane z planowaniem, zarządzaniem, a szczególnie finansowaniem działań ze środków
zewnętrznych Unii Europejskiej.
1.Analiza stanu obecnego i wizja rozwoju wsi .
Jaka ma być wieś Gródek nad Dunajcem, Co ją wyróżnia? Jakie ma walory?
Sytuacja aktualna
- wieś o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych,
- niezniszczone i niezanieczyszczone środowisko naturalne, - położenie w sąsiedztwie akwenu wodnego,
- zabudowa scentralizowana,
- duża estetyka posesji,
Sytuacja postulowana
-powstanie szlaków pieszychi rowerowych,
- oznaczenie i zagospodarowaniepunktów widokowych,
- rozwój bazy sportowej
- budowa przystani wodnej z dostępem do jeziora.
Jakie wieś pełni funkcje?
Sytuacja aktualna
- funkcja turystyczna i wypoczynkowo – rekreacyjna,
- funkcja oświatowa,
- administracyjna (siedziba władz samorządowych).
Sytuacja postulowana
- zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej i rekreacyjno – wypoczynkowej,
- stworzenie możliwości rozwoju kulturowego miejscowości,
- podniesienie rangi centrum gminy
-rozwój kulturalny oraz bazy sportowej
- powiększenie bazy noclegowej
Kim są mieszkańcy Gródka nad Dunajcem?
Sytuacja aktualna
- duża ilość ludzi młodych,
- duża ilość osób z chorobami reumatologicznymi
- pokolenie młode dążące do zdobycia wykształcenia pełnego średniego i wyższego,
Sytuacja postulowana
- mieszkańcy powinni być przedsiębiorcami w branży turystycznej (animatorzy kultury, instruktorzy,
przewodnicy oraz specjaliści ze zdolnościami organizacyjnymi),
- mieszkańcy powinni być czynni zawodowo i społecznie,
- młodzież powinna być wykształcona i świadoma swoich celów oraz wiązać swoją przyszłość z wsią,
regionem, krajem,
- mieszkańcy powinni cenić swoją wieś, kultywować jej tradycje, budować tożsamość, chronić wartościowe
elementy kultury i przyrody,
- mieszkańcy powinni być ludźmiaktywnymi, zawodowo czynnymi, życzliwymi i przyjaźnie nastawionymi do
otoczenia.
Co jest podstawą utrzymania?
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Sytuacja aktualna
- zatrudnienie w sektorze prywatnym i samorządowym,
- własna działalność gospodarcza,
- świadczenia emerytalno – rentowe,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- małe gospodarstwa rolne,
- turystyka i agroturystyka.
Sytuacja postulowana
- gospodarstwa dostosowane do aktualnej koniunktury rynkowej,
- rozwój działalności gospodarczej w sferze pozarolniczej,
- rozwój usług turystycznych, agroturystycznych i ekoturystycznych
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Sytuacja aktualna
We wsi działają: Ochotnicza Straż Pożarna, Uczniowski Klub Sportowy, Rada Parafialna, Rada Sołecka, Rada
Rodziców, Koło Wędkarskie Zawisza, Towarzystwo Przyjaciół Jeziora Rożnowskiego. Mieszkańcy wykazują
małą aktywność organizacyjną, społeczną.
Sytuacja postulowana
- powstanie organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież i dorosłych (stowarzyszeń)
- szersza działalność organizacji skierowana na potrzeby mieszkańców,
- większe zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne wsi.
W jaki sposób mieszkańcy rozwiązują problemy?
Sytuacja aktualna
- współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie oraz poza jej granicami,
- mieszkańcy na zebraniach i spotkaniach wysuwają pomysły i propozycje rozwiązań pojawiających
problemów.
Sytuacja postulowana
- wybieranie rozwiązań bezkonfliktowych i konstruktywnych,
- potrafią wspólnie wypracować kompromis w zasadniczych kwestiach.
Jak wygląda wieś?
Sytuacja aktualna
- posesje w miejscowości są zadbane,
- mała ilość chodników stwarza zagrożenie dla ruchu pieszych,
- brak terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,
- brak obiektów sportowych,
- brak bezpłatnego dostępu do jeziora,
- mała ilość koszy na śmieci i ławek,
- mało ukwiecone centrum wsi.
Sytuacja postulowana
- szczególna troska o wygląd i wizerunek miejscowości,
- wieś ma być czysta i zadbana,
- miejscowość powinna być ukwiecona, pełna zieleni nisko i wysokopiennej wkomponowanej w naturalny
krajobraz przyrodniczy i istniejącą zabudowę,
- ogólnodostępna przystań z dostępem do jeziora,
- wieś posiadająca bazę sportowo-rekreacyjną,
- większa ilość chodników i ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych.
Jakie obyczaje i tradycje mają być we wsi pielęgnowane i rozwijane?
Sytuacja aktualna:
Kultywowane są tradycje tj. śmigus dyngus, kolędowanie, Dni Jeziora Rożnowskiego, Dzień Strażaka,
Konkursy GOK ( palmy wielkanocne),
Sytuacja postulowana
Podtrzymywanie działalności mocno zakorzenionej organizacji Ochotniczej StrażyPożarnej, wykreowanie
imprezy wiejskiej, poszerzenie propozycji imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się na terenie
miejscowości Gródek nad Dunajcem.
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Sytuacja aktualna
Większość zabudowań jest nowych, nowocześnie urządzonych i zagospodarowanych, a stare domy są dobrze
utrzymane i remontowane, standard mieszkań przeważnie jest wysoki, są to mieszkania wieloizbowe, dobrze
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urządzone.
Sytuacja postulowana
Posesje mają byś czyste, zadbane, ukwiecone, standard mieszkań powinien być wysoki i zaspakajać potrzeby
mieszkańców,
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Sytuacja aktualna
Wieś położona jest w malowniczym, pagórkowatym otoczeniu, w obszarze chronionego krajobrazu Pogórza
Rożnowskiego,
środowisko naturalne w obrębie wsi jest czyste,
okresowo zwłaszcza po ulewnych deszczach brzegi jeziora są zanieczyszczone przez śmieci pochodzące ze
zlewni Dunajca, Popradu i małych potoków.
Gródek nad Dunajcem posiada dostęp do wodociągów dla około 60% domów wiejskich i 80% ośrodków
wypoczynkowych,
dostęp do kanalizacji posiada około 50 % mieszkańców,
- w gminie istnieje segregacja odpadów i zorganizowany ich odbiór,
- na terenie wsi jest oczyszczalnia ścieków, jednak o złym stanie technicznym,
- brak kanalizacji deszczowej,
- dużo terenów osuwiskowych.
- wyposażenie w infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową (ławeczki, kładki, pomost itp.)
- występujące na terenie miejscowości ostoje przyrody winne być wolne od zanieczyszczeń
- modernizacja oczyszczalni,
- rozbudowa kanalizacji i wodociągów,
- stabilizacja terenów osuwiskowych,
- regulacja stosunków wodnych,
- wdrożenie systematycznego oczyszczania brzegów jeziora i rzek.
Jakie jest rolnictwo?
Sytuacja aktualna
- rolnictwo rozdrobnione,
- gospodarstwa posiadają niesprecyzowany profil produkcji, wielokierunkowe,
Sytuacja postulowana
- rozwój rolnictwa ekologicznego,
- wykorzystywanie przez rolników wszystkich możliwych środków finansowych wspierających produkcję
rolną,
- środowisko rolników powinni zdominować ludzie świadomi swojej roli, operatywni, wykształceni,
- rozwój agroturystyki.
Jakie są powiązania komunikacyjne?
Sytuacja aktualna
- wieś posiada dobre połączenia komunikacyjne,
- dobra jakość dróg gminnych,
- brak miejsc parkingowych.
Sytuacja postulowana
- zwiększenie oświetlenia dróg,
- powiększanie sieci dróg gminnych,
- zagęszczenie komunikacji zwłaszcza w dni wolne od pracy,
- remont i budowa dróg gminnych,
- budowa chodników i ścieżek rowerowych,
- budowa miejsc postojowych i parkingowych.
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Sytuacja aktualna
- brak miejsc do organizowania okolicznościowych imprez z udziałem dzieci, młodzieży i rodziców,
- dostępnapracownia komputerowa szkoły i biblioteki,
- istniejące szkolenia młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- mała ilość kół zainteresowań pozalekcyjnych,
- brak miejsc do spotkań młodzieży,
- organizowane zajęcia sportowe,
- organizowana nauka pływania w okresie letnim.
Sytuacja postulowana
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- udostępnienie lokalu, w którym może się spotykać młodzież,
- organizowanie spotkań młodzieży z autorytetami, w celu rozbudzania pasji i ambicji,
- budowa stadionu sportowego wraz z zapleczem,
- budowa zielonego placu zabaw dla dzieci,
- częste organizowanie imprez, konkursów i pokazów dla dzieci i młodzieży,
- większy publiczny dostęp do komputera i Internetu.
2.Analiza SWOT miejscowości Gródek nad Dunajcem.

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

- atrakcyjne turystycznie położenie
miejscowości nad Jeziorem Rożnowskim
(mikroklimat, walory krajobrazowe),
-centralnie położona wieś w gminie,
- dobre położenie komunikacyjne, (korzystne
usytuowanie, blisko miasta powiatowego
Nowy Sącz – 20 km i miasta Tarnowa - 40km),
- prężnie działająca Ochotnicza Straż Pożarna
oraz jej sekcja wodna,
- czyste środowisko naturalne (brak zakładów
produkcyjnych zanieczyszczających
środowisko),
- dobrze rozwinięta sieć telefoniczna,
energetyczna,
- wysoki stopień zgazyfikowania wsi,
- duża ilość ośrodków wypoczynkowych.

- niezagospodarowane tereny rekreacyjne,
-brak stadionu sportowego,
- brak wiejskiego centrum kulturalno – rekreacyjnego,
-niewystarczająca długość chodników, która obniża bezpieczeństwo na drogach,
- słabe zagospodarowanie centrum wsi,
-niedostateczna promocja wsi jako miejsca rekreacji i wypoczynku,
- niedostateczna ilość gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych,
-niedostateczna ilość miejsc pracy na terenie wsi i gminy,
-niewystarczająca ilość miejsc parkingowych,
- brak publicznych obiektów sanitarnych,
-słabo zagospodarowana linia brzegu jeziora,
-brak dostępu do jeziora (brak przystani, miejsc do wodowania łódek, atrakcji, miejsc
postojowych itp.),
- brak małej architektury,
-brak ścieżek turystycznych i miejsc widokowych,
- zanieczyszczenie jeziora śmieciami ze zlewni Dunajca i Popradu,
-brak punktu informacji turystycznej,
- brak terenów inwestycyjnych,
- brak sal widowiskowych i miejsc do organizowania imprez masowych,
- mała aktywność mieszkańców,
- minimalna oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży,
- niski standard ośrodków wczasowych.

SZANSE

ZAGROŻENIA

- możliwość pozyskania środków finansowych
z zewnątrz w tym z UE,
- zwiększająca się ilość nowych osadników,
- rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na
terenach wiejskich,
- powstawanie regionalnych oraz poza regionalnych
szlaków turystycznych,
- wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia,
- rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki,
- poprawa estetyki i dbałości o wioskę,
- dostęp do internetu .

- niski popyt na usługi turystyczne spowodowany niską zasobnością społeczeństwa,
- zagrożenia chorób reumatycznych spowodowane dużą wilgotnością sąsiedztwa
jeziora,
- konkurencyjność sąsiednich gmin na rynku ofert turystycznych i inwestycyjnych,
- przywiązanie do tradycyjnych form gospodarowania na wsi,
- brak ożywienia gospodarczego na terenie gminy, skutkującego nie powstawaniem
nowych miejsc pracy,
- zniechęcenie społeczne dla spraw publicznych,
- niewykorzystanie wód jeziora rożnowskiego dla prowadzenia sportów wodnych,
- organizowania zawodów itp. niski standard pól biwakowych,
- bezrobocie w regionie,
- niestabilne uregulowania prawne.

Po przeanalizowaniu analizy SWOT można sformułować wizję miejscowości która brzmi: Wieś
zadbana,atrakcyjna turystycznie z ofertą rekreacyjną, kulturalną i zdrowotną przyjazna dla
mieszkańców i turystów.
IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.
Wizja Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem powstała w wyniku analizy oraz dyskusji mieszkańców.
Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem spełniają warunki zgodności z zapisami
zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Planu Przestrzennego, Planem Rozwoju Lokalnego
Gminy Gródek nad Dunajcem. Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie
zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań
strategii wyższego rzędu.
Dla potrzeb gminy Gródek nad Dunajcem opracowano dokumenty strategiczne określające cele rozwojowe oraz
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zadania jakie powinno się realizować w ciągu najbliższych lat, aby poprawić sytuację społeczno – gospodarczą
miejscowości. W celu stworzenia działań i zadań, jakie planuje się przeprowadzić w okresie krótkoterminowym
i perspektywicznym na terenie miejscowości Gródek nad Dunajcem posłużono się przede wszystkim
propozycjami mieszkańców oraz wynikami SWOT. Celem realizacji Planu Odnowy Miejscowości jest poprawa
standardu i jakości życia jej mieszkańców.
Głównym celem opracowania i uchwalenia Planu Odnowy MiejscowościGródek nad Dunajcem jeststworzenie
warunków do rozwoju sportowo – kulturalno – turystycznego oraz do większej integracji mieszkańców wsi
Gródek nad Dunajcem.
Jako zadanie priorytetowe wytypowano budowę infrastruktury sportowej w postaci kompleksu boisk
sportowych o nawierzchni sztucznej, połączoną z budową chodnika w centrum miejscowości oraz oświetleniem
ulicznym.
1. Strategiczne cele rozwoju wsi Gródek nad Dunajcem
- rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież
- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości
- wzrost standardu życia mieszkańców
- rozwój gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
- wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych do promocji wsi
2. Cele operacyjne rozwoju wsi Gródek nad Dunajcem
- stworzenie warunków do rozgrywek sportowych,
- stworzenie miejsc zabaw dla dzieci
- stworzenie centrum sportowo-kulturalnego wsi
- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
- poprawa stanu sanitarno – higienicznego
- promocja miejsc i obiektów turystycznych
- utworzenie kółek zainteresowań i stworzenie warunków do stowarzyszania się
- doskonalenie językowe i komputerowe dzieci i młodzieży,
3. Cele szczegółowe
- poszerzenia bazy sportowo - rekreacyjnej
- aktywne spędzanie wolnego czasu
- integracja społeczności wiejskiej
- zachowanie bogactwa przyrodniczego, ponieważ stanowi ono dla mieszkańców najwyższą wartość, którą chcą
zachować dla przyszłych pokoleń,
- podniesienie atrakcyjności kulturalnej, turystycznej oraz społecznej
- uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu dla najmłodszych
- poprawa stanu zdrowia mieszkańców wsi
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
- rozwój tożsamości wsi.
Projekt ten przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej,inwestycyjnej wsi.
4 . Zadania realizacyjne wg priorytetów i harmonogram ich realizacji
LP ZADANIE

1

Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad
Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych
ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z budową chodnika
i oświetlenia ulicznego.

2

Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kulturalno –
Rekreacyjnego

3
4
5

Plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi

6

Remont dróg gminnych, wraz z budową oświetlenia ulicznego
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7
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5. Opis zadań do realizacji
Plan Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem zakłada realizację wielu działań. Celem planowanych
inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki, infrastruktury sportowej oraz stanu bezpieczeństwa.
Głównym zadaniem priorytetowym jest:
1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę wielofunkcyjnych
ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego.
W ramach zadania przewidywane są działania mające na celu powstanie wielofunkcyjnych ogólnodostępnych
boisk sportowych zlokalizowanego przy Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym.
Boisko sportowe A zaprojektowano jako ośmiobok o powierzchni 669,96 m2. Na boisku zaprojektowano
następujące pola do gry:
a) boisko do piłki ręcznej i nożnej o wymiarach 28 m x 15 m
b) pole do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 m x 10,97 m
c) boisko do siatkówki o wymiarach 18 m x 9 m
d) boisko do koszykówki o wymiarach 24 m x 13 m. Nawierzchnia boiska będzie z syntetycznej trawy (z
polipropylenu), zwiększającej bezpieczeństwo użytkowników - poślizg osiągany na tych nawierzchniach
zmniejsza ryzyko skręcenia czy zwichnięcia stawóworaz zmniejsza skutkiupadku.
Boisko sportowe B zaprojektowano jako prostokąt o powierzchni 379,49 m2. Na boisku znajdują się
następujące pola do gier:
a) boisko do piłki ręcznej i nożnej o wymiarach 25,77 m x 12,97 m
b) pole do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 23,77 m x 10,77 m
c) boisko do siatkówki 18 m x 10,77 m
Nawierzchnia sztuczna zapewnia znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na
kontuzje stawy grających. Ponadto nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody. Przedmiotowe boiska
posiadać będą niezbędne wyposażenie tj. bramki aluminiowe, słupki do siatkówki oraz tenisa (wielofunkcyjne),
zestaw do koszykówki jednosłupowy, piłkochwyty połączone z ogrodzeniem w miejscach zabezpieczających
grających przed wpadnięciem na skarpy. Wyposażenie to umożliwi właściwe korzystanie z powstałej
infrastruktury, zapewni możliwość gry w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego,
a takżeinne gry i zabawy zespołowe. Boiska sportowe o planowanej nawierzchni sztucznej zapewniającej trwałe
i bezpieczne uprawianie sportu, zlokalizowane w centrum miejscowości poprawi wizerunek wsi. Będzie
dodatkową atrakcją, gdzie zarówno mieszkańcy jak i wczasowicze, turyści w sposób aktywny i zdrowy będą
mogli spędzać czas w podczas urlopów, weekendów, w czasie wolnym popularyzując tym samym zdrowy styl
życia.
Z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa drogowego zarówno dla kierowców, jak i pieszych w tym młodzieży
i dzieci planuje się budowę chodnika przy drodze gminnej Gródek – Centrum na odcinku około 453 m wraz
z odwodnieniem, a także budowę oświetlenia ulicznego na odcinku około 900 m. Zamontowane lampy będą
miały charakter oświetlenia parkowego.
Realizacja inwestycji poprawi wizerunek miejscowości, a przede wszystkim jej centrum. Wpłynie pozytywnie
na turystyczny rozwój Gródka nad Dunajcem.
Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2012 rok.
Planowane jest współfinansowanie ze środków w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, PROW
2007-2013 dla operacji w wysokości max. 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, max. do 500 000 zł.
2.Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego.
Zadanie polegało będzie na adaptacjibudynku byłej szkoły na Wiejski Ośrodek Kulturalny z poszerzeniem go
o sale do rehabilitacji, sale taneczną, fitness klub, świetlicę środowiskową z Internetem, wraz
z zagospodarowaniem terenu przyległego tj. parking, boisko wielofunkcyjne i wykonanie małej architektury.
Zadanie w części zostało wykonane tj. powstała sala do rehabilitacji, oraz ośrodek kultury. Inwestycja została
sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy Gródek nad Dunajcem. Do wykonania pozostało wykonanie
zagospodarowanie terenu przyległego poprzez budowę parkingu, boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą
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towarzyszącą.
3. Przystań wodna wraz ze ścieżką przyrodniczo – historyczną.
Inwestycja polegać będzie na stworzeniu ciągu parkowo – rekreacyjnego. Planuje się wybudowanie przystani
wodnej oraz zagospodarowanie brzegu jeziora (amfiteatr, żeglarska tawerna). Powstały obiekt umożliwi
turystom cumowanie do kei, bezpieczne zejście do brzegu jeziora. Amfiteatr będzie świetnym miejscem, gdzie
będą mogły się odbywać występy i koncerty, szczególnie w czasie corocznej imprezy „Dni Jeziora
Rożnowskiego”.
Koncepcja ścieżki historyczno przyrodniczej na Jeziorze Rożnowskim;
TRASA: Gródek nad Dunajcem (przystań wodna) – Wyspa Grodzisko z platformą widokową – ruiny zamku
Zawiszy Czarnego w Rożnowie – zapora wodna w Rożnowie – Gródek nad Dunajcem (przystań).
Wyprawa rozpoczynała by się z wypłynięciem statkiem na jezioro do pomostu przy wyspie, następnie turystów
czekałby pieszy spacer na platformę widokową zlokalizowaną na wyspie. Kolejnym etapem byłoby popłynięcie
statkiem do pomostu u podnóża zamku Zawiszy Czarnego i pieszy spacer do ruin zamku i dalej na zaporę
wodną w Rożnowie.
Z zapory powrót statkiem do Gródka n/D lub powrót od razu po wizycie na ruinach zamku.
4.Budowa chodników ze ścieżką rowerową.
Zadanie polega na wykonaniu chodnika ze ścieżką rowerową na trasie Gródek – Koszarka w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 975 wraz z małą architekturą (ławeczki, kosze na śmieci itp.). Działanie to poprawi
bezpieczeństwo i wygodę ruchu pieszym. Przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wsią oraz umożliwi
mieszkańcom i turystom atrakcyjne, a przede wszystkim aktywne i zdrowe spędzanie czasu wolnego.
5.Plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi.
Przygotowanie placu dla najmłodszych ma na celu zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego spędzenia wolnego
czasu przez dzieci. Planuje się kupić nowe urządzenia -zestaw wielofunkcyjny, huśtawki, zjeżdżalnia itp.
6.Remont dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego
Wykonanie około 2,5 km remontu i budowy dróg z nową podbudową oraz odwodnieniem i wykonaniem
nawierzchni asfaltowej oraz budową oświetlenia ulicznego.
7.Remont oczyszczalni ścieków i rozbudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowa oczyszczalni i jej
dostosowanie do nowych technologii
Przedmiotem projektu jest remont oczyszczalni ścieków i dostosowanie jej parametrów do obowiązujących
wymagań technicznych. Zasadnym jest również doprowadzenie sieci wodociągu i kanalizacji do gospodarstw
domowych którzy nie posiadają dostępu do tego typu mediów.
8.Strażacki plac ćwiczeniowo – manewrowy.
Przedmiotem projektu jest zakup i montaż elementów do sztafety, wykonanie miejsc parkingowych i placu
targowego oraz ogrodzenia terenu.
9.Zagospodarowanie promenady.
Zadanie polegana poszerzeniu umocnionego nabrzeża, wykonanie miejsc spacerowych i odpoczynkowych,
wykonaniu małej architektury na odcinku od „domu komunalnego” do pola namiotowego w Gródku nad
Dunajcem. Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności miejscowości i bezpieczeństwa osób poruszających
się po tej promenadzie.
10.Wykonanie miejsc parkingowych.
Zadaniem jest wykonanie miejsc parkingowych koło kościoła i małej architekturze. Budowa parkingu umożliwi
bezproblemowe parkowanie samochodów oraz wpłynie na bezpieczeństwo pieszych, szczególnie osób chorych
i niepełnosprawnych.
11.Powołanie stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości
Powstałe stowarzyszenie zrzeszające mieszkańców wsi ma wpłynąć na rozwój miejscowości, zarówno
infrastrukturalny jak i społeczny. Jednym z celów stowarzyszenia będzie kultywowanie zwyczajów i tradycji.
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KOSZT REALIZACJI ZADAŃ
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ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego
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PROJEKT: Zagospodarowanie centrum miejscowości Gródek nad Dunajcem poprzez budowę
wielofunkcyjnych ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z budową chodnika i oświetlenia
ulicznego przewidziany do realizacji w roku 2012 – z planowanym współfinansowaniem ze środków
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007 - 2013 w wysokości max. 75 % kosztów
kwalifikowanychinwestycji nie więcej niż 500 000 zł.
Wybór zadania do realizacji został dokonany na podstawie następujących kryteriów:
- stopnia ważności projektu dla społeczeństwa wsi,
- możliwości sfinansowania projektu,
- wpływu projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi.
Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem przyczyni się do
polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno –
kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo – ruchowej i integracji wsi.
V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy
funkcjonalno – przestrzenne .
Do obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalno –przestrzenne zaliczyć można
obszar tzw. centrum miejscowości przedstawiony na załączniku graficznym. Obszar ten obejmuje teren od
pola namiotowego, poczty w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy, Apteki, Ośrodka Zdrowia i Strażnicy
Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego ARKA, kościoła, szkoły, punktów handlowo-usługowych,
przystanków PKS oraz promenady położonej nadbrzegiem Jeziora Rożnowskiego. Przez Gródek nad
Dunajcem przebiega droga wojewódzka nr 975 łącząca Nowy Sącz oraz Zakliczyn, Tarnów. Opisane
centrum jest charakterystyczne z uwagi na ogólną dostępność – jest sercem miejscowości jak i całej gminy.
Głównie to w Gródku nad Dunajcem odbywają się imprezy gminne tj. np. Dni Jeziora Rożnowskiego,
zawody strażackie. Miejsce to gromadzi mieszkańców bez względu na wiek. Gródek jest częstym miejscem
spotkań ludności gminnej z uwagi na jego charakter. Ma tu siedzibę Urząd Gminy, poczta, Bank
Spółdzielczy które odwiedzane są codziennie przez interesantów. W okresie letnim Gródek tętni życiem,
wczasowicze, turyści korzystają z plaż, jeziora rożnowskiego oraz zaplecza gastronomicznego. Planowana
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inwestycja polegająca na budowie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych, chodnika
i oświetlenia ulicznego typu parkowego wpłynie na integrację nie tylko dzieci i młodzieży, ale również ich
rodziców, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć. Znajdą tu dla siebie zajęcie miłośnicy sportu i aktywnego
wypoczynku, co będzie sprzyjało zawiązywaniu drużyn sportowych, stowarzyszeń. Infrastruktura drogowa
typu chodnik i oświetlenie uliczne zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i turystów,
zapewniając dostęp do centrum miejscowości. Inwestycja wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości.
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Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
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