UCHWAŁA NR XXXVI/225/2013
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rożnów na lata 2008-2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2008r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1.
Rada Gminy Gródek nad Dunajcem zatwierdza „Plan odnowy miejscowości Rożnów na lata 2008-2015”
przyjęty uchwałą nr 1/2013 zebrania wiejskiego wsi Rożnów z dnia 17 luty 2013 r. 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 Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/225/2013
Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
z dnia 26 lutego 2013 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW NA LATA 2008-2015

„Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami
Tylko przyszłość celem”
Blaise Pascal

Opracowanie:
Grupa Inicjatywna
ds. Odnowy Miejscowości Rożnów

Rożnów 2008
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WSTĘP
Uwarunkowania Planu Rozwoju Miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny
charakter, obejmuje teren jednej miejscowościi przygotowywany jest z inicjatywy i przez mieszkańców
miejscowości.
Odnowa wsi jest procesem ciągłego dopasowywania się do zmian zewnętrznych
i wewnętrznych. Przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców, do prawdziwej rewitalizacji wsi
i nowego ukształtowania warunków życiowych. Odnowa wsi wzmacnia osobiste zaangażowanie mieszkańców,
wypływające z odpowiedzialności za własną przyszłość. Daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa
we wspólnociei współtworzeniu, uaktywnia bowiem podstawowy zasób jakim dysponuje społeczność
tj. zaangażowanie ludzi. Mobilizuje siły i zasoby, tworzy warunki i pozytywne impulsy dla utrzymania
dotychczasowych oraz rozwoju nowych dziedzin gospodarowania.
Ważnym jest aby nie przenosić rozwiązań miejskich na wieś, a dążyć do podtrzymywania
i odtworzenia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i wypoczynku.
Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana cywilizacyjnie
i ożywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność zachowując swój wiejski charakter
i kulturową specyfikę, zapewni swoim starszym mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła
zatrzymać zdolną młodzież na miejscu.
Fundusze unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dają możliwość społecznościom
wiejskim realizacji projektów, których celem jest podniesienie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej
i kulturowej obszarów wiejskich, a także zadań wpływających na poprawę standardu i jakości życia
mieszkańców. Realizowane projekty oprócz wymiernych efektów w postaci wybudowanej lub wyremontowanej
infrastruktury oddziaływują na szersze, pozamaterialne aspekty związane z odnową i ochroną takich wartości
jak: tożsamość i dziedzictwo kulturowe.
Mieszkańcy wsi Rożnów w programie „Odnowa wsi” dostrzegli szansę rozwoju dla swojej miejscowości.
Utworzyli Grupę Inicjatywną ds. Odnowy Wsi czego efektem jest dokument: Plan Odnowy Wsi Rożnów.
Obejmuje on priorytety i zadania jakie mieszkańcy zamierzają zrealizować w latach 2008 – 2015. Proces
formułowania planu przebiegał z udziałem mieszkańców, którzy swoje opinie i sugestie przedstawiali na
zebraniach, spotkaniach konsultacyjnych.
Struktura planu zawiera elementy, które wynikają z logiki programowaniatj.
- diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej
- analizę SWOT
- wizję rozwoju wsi
- priorytety i działania
- sposób wdrażania i monitorowania
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
I. 1 Położenie miejscowości Rożnów na tle gminy
Gmina Gródek nad Dunajcem leży w południowo-wschodniej części Województwa Małopolskiego - należy
do Powiatu Nowosądeckiego. Gmina rozciąga się od południowych brzegów Jeziora Czchowskiego, aż po
południowo-wschodnie brzegi Jeziora Rożnowskiego. Wschodnia część gminy rozlokowana jest na terenie
Pogórza Rożnowskiego. Warunki takie decydują o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych
gminy. Powstałe poprzez spiętrzenie wód Dunajca, sztuczne Jezioro Rożnowskie ma duże znaczenie
gospodarcze i rekreacyjne, stanowi raj dla miłośników sportów wodnych, wędkarzy.
Rożnów jest jedną ze wsi znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Gródek nad Dunajcem.
Miejscowość położona jest na prawym brzegu Jeziora Rożnowskiego, na terenie Pogórza Rożnowskiego. Od
strony północnej sąsiaduje z wsiami Roztoka Brzeziny, Tropie i Bujne, od południa graniczy z wsią Gródek nad
Dunajcem, natomiast od wschodu z miejscowością Bartkowa Posadowa. W Rożnowie występują następujące
przysiółki: Zagórze, Gierowa, Radajowice, Rożnów Zapora, Wiesiółka, Klecie, Łazy.
Rys. 1 Położenie miejscowości w granicach administracyjnych gminy

Powierzchnia miejscowości Rożnów wynosi 17,35 km2, co stanowi ok. 19,67 % ogólnej powierzchni gminy.
Liczba ludności wynosi 2002 osób. Na tle gminy miejscowość zajmuje pierwsze miejsce tak pod względem
powierzchni jak i liczby ludności.
I. 2 Historia miejscowości Rożnów
Kraina gródeckiej gminy wpisała się w pradawną historię Polski. W 998 roku na terenie gminy w miejscowości
Tropie prowadzili pustelnicze życie św. Świerad i św. Benedykt.W XIV w. w miejscowości Rożnów osiadł
Zawisza Czarny wielki rycerz króla Władysława Jagiełły. Prawnuk Zawiszy hetman Jan Tarnowski przyczynił
się do świetności ówczesnego Rożnowa budując twierdzę obronną „Palazzo in forteca” na wzór bastionów
włoskich.Do dziś zachował się fragment budowli składający się z beluardu, kurtyny, budynku bramnego
i potery – tajnego przejścia.
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Zapisy nazw obecnej wsi Rożnów, które przez wieki miała naddunajecka wieś, wywodziły się od
legendarnego właściciela grodu, Jaxy Rożna pochodzącego z rodu Gryfitów, który osiadł w Rożnowie na
początku XIV w. Wieś na przestrzeni wieków nosiła nazwy: Rosznow, Roznow, Rosnow, Rożniów, Rożniów
z Bujnem, Łaziskami, Radakowicami, Zagórzemi Wiesiółką, Rożnów.
Rożnów posiada wiele cennych zabytków, z których najstarszym są ruiny zamku wybudowanego w XIV
wieku na wzgórzu górującym nad Dunajcem. Była to kamienna budowla w stylu gotyckim, na planie
czworoboku z wieżą obserwacyjno-obronną. Pierwotnie stanowił własność Rożenów, kolejnym właścicielem
zamku był rycerz Władysława Jagiełły – Zawisza Czarny, a następnie Hetman Jan Amor Tarnowski. Zamek
prawdopodobnie został zniszczony w XVII wieku i do dnia dzisiejszego zachowały się tylko fragmenty murów
obwodowych. Kolejnym cennym zabytkiem mieszczącym się w Rożnowie jest jedna z pierwszych w Polsce
warowni o nowożytnej fortyfikacji obronnej tzw. forteca di palazzo Renesansowa twierdza została wzniesiona
przez Jana Amora Tarnowskiego, jednak w XVIII wieku uległa zniszczeniu i do dnia dzisiejszego przetrwał
jedynie mur obronny z bramą wjazdową i beleuardem, w którym mieściła się pierwsza w Polsce ludwisarnia.
W sąsiedztwie twierdzy stoi klasycystyczny dwór Stadnickich wybudowany na początku XIX wieku jako
parterowy z portykiem o 10 kolumnach z gankiem. Wewnątrz znajdują się klasycystyczne malowidła. Dwór
otoczony jest zabytkowym parkiem w którym szczególnie wyróżniają się potężne dęby. Obecnie pałac
Stadnickich jest własnością prywatną.
Na szczególną uwagę zasługuje zabytkowy kościół pw. Św. Wojciecha z XVII w. ufundowany przez Jana
Wielopolskiego – kasztelana wojnickiego, usytuowany na wzgórzu. Jest on konstrukcji drewnianej, zrębowej,
szalowany, jednonawowy z węższym trójbocznym prezbiterium. Nie posiada wieży, a tylko sygnaturkę.
Wnętrze kościoła zdobią fragmenty polichromii późnorenesansowej z 1688 roku, obrazy świętych z XVIII w.,
barokowy ołtarz główny i chrzcielnica kamienna z drewnianą pokrywą i rzeźbą Św. Jana Chrzciciela,
konfesjonał z 2 połowy XVIII w. z malowidłami figuralnymi. W ołtarzu bocznym przechowywany jest łaskami
słynący złocony obraz Matki Boskiej, niegdyś podobno wiszący w kaplicy zamkowej Zawiszy Czarnego.
I. 3 Przestrzenna struktura miejscowości
W okresie letnim Rożnów 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 atrakcyjne miejsca do wędkowania, uprawiania sportów wodnych; żeglarstwa,
kajakarstwa czy windsurfingu, jednym słowem odpoczynku biernego i czynnego. Rożnów ze względu na swoje
walory znajduje się na trasie wielu szlaków turystycznych i krajoznawczych. Niewątpliwą atrakcję stanowić
może szlak zamków średniowiecznych i innych budowli z tego okresu. Na trasie znajdują się zamki
w Rożnowie, w sąsiednich gminach: Tropsztyn w Wytrzyszczce, zamek w Czchowie ze zrekonstruowaną
basztą, ruiny zamku w Melsztynie, skąd przez Domosławice, Biskupice Melsztyńskie i Złotą można dotrzeć do
zamku w Dębnie położonego przy trasieE – 4. Przy okazji można podziwiać średniowieczne rynki w Czchowie
i Zakliczynie oraz dwór klasycystyczny w Biskupicach Melsztyńskich i sanktuarium maryjnew
Domosławicach.
Rożnów znajduje się także na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Turyści mogą zwiedzić
kościoły znajdujące się w Podolu i Przydonicy, rynek w Czchowie wrazz zabytkowymi podcieniami, drewniane
kościoły w sąsiednich gminach. Na terenie Rożnowa znaleźć można również obiekty małej architektury
sakralnej tj. krzyże przydrożne, figury i kapliczki świadczące o wyjątkowej gorliwości religijnej mieszkańców.
Miejscowość usytuowana jest przy licznych drogach gminnych oraz trzech drogach powiatowych:
Wytrzyszczka – Tropie -Bartkowa – Posadowa; Rożnów – Rożnów „Zapora”; Witowice – Rożnów. Rożnów
położony jest nad prawym brzegiem Jeziora Rożnowskiego oraz rzeką Dunajec.
W Rożnowie znajduje się Zespół Elektrowni Wodnych zlokalizowany na zaporze wodnej, zabytkowy kościół
pw. Św. Wojciecha, ośrodek zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, poczta, punkt kasowy banku spółdzielczego,
Zespół Szkół składający się ze szkoły podstawoweji gimnazjum wraz z salą gimnastyczną i boiskiem
sportowym Orlik, Wiejski Dom Kultury oraz stadion sportowy Gminnego Klubu Sportowego Zawisza, ponadto
na terenie wsi jest sporo sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych. Swoją działalność prowadzątu
również ośrodki wczasowe, czynne sezonowo jak również cały rok.
Zabudowa mieszkalna Rożnów 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 kościołem parafialnym usytuowanym na wzgórzu, Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół, Ośrodkiem Zdrowia i terenem przy beluardzie i dworze Stadnickich.

Id: C20C56BB-6DE2-44BD-A33F-27B54E11D9E0. Podpisany

Strona 5

Miłośnikom sportu Rożnów proponuje szlaki rowerowe i piesze przebiegające przez tą miejscowość. Wiją
się one wśród malowniczych lasów, wzgórz nie omijając przy tym ciekawych miejsc widokowych
i znajdujących się tam zabytków. Zwolennicy piłki mają możliwość skorzystać z boisk sportowych w tym
Orlika na których można zagraćw siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę. Amatorzy tenisa ziemnego mogą
skorzystać
z prywatnych kortów tenisowych położnych na Zagórzu. Rożnów posiada także czynne
w okresie letnim kąpieliska nad jeziorem, gdzie zlokalizowana jest przystań z kajakami, rowerkami wodnymi
oraz wycieczkowym statkiem „Jaskółka” kursującym po jeziorze. Osoby lubiące wspinaczkę skałkową mają do
dyspozycji tzw. skałki rożnowskie. Tworzą one skupisko kilkunastu skał, zbudowanych z piaskowców
ciężkowickich o długości ok. 250 m.
Jako miejscowość turystyczna Rożnów ma rozbudowaną bazę noclegową i gastronomiczną. Na terenie wsi
znajduje się wiele kwater prywatnych, domków letniskowych, gospodarstw agroturystycznych i punktów
gastronomicznych.
II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW
II. 1 Zasoby przyrodnicze
Obszar gminy położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Należą do niego: Zespół przyrodniczo –
krajobrazowy Wyspy Grodzisko, który został 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.
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 ściśle związany
jest z rodzajem podłoża skalnego i czynnikami klimatycznymi. Zbocza wzniesień ciągnących się od Zbyszyc do
Bartkowej pokryte są glebami brunatnymi 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.
II. 2 Obiekty dziedzictwa kulturowego w Rożnowie
Na terenie miejscowości istnieją obiekty wyszczególnione w spisie zabytków:
Dwór klasycystyczny z XIX w.
Beluard z XVI w.
Ruiny zamku Zawiszy Czarnego
Kościół parafialny, drewniany z 1662 r.
Są to istotne elementy dziedzictwa kulturowego świadczące o historii i tożsamości wsi..Na terenie wsi
przysiółka Gierowa znajduje się kapliczka wykuta w skale w miejscuw którym wg podań znaleziono po
powodzi drewniany krzyż, pochodzący najprawdopodobniej z któregoś z kościołów zniszczonych przez żywioł.
Kapliczka posiada dla mieszkańców wartość sentymentalną, w miesiącu maj odbywają się przy niej
nabożeństwa majowe.
II. 3 Obiekty i tereny
Rożnów jest specyficzną miejscowością zlokalizowaną nad brzegiem jeziora, nad rzeką Dunajec, na kilku
wzniesieniach. Na uwagę zasługują; centrum miejscowości łączący funkcję społeczną, gospodarczą,
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turystyczną, sakralną, oraz teren przy zaporze wodnej tętniący życiem w okresie letnim, z uwagi na znajdujące
się kąpielisko, wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz zaplecze małej gastronomi.
Na terenie miejscowości przeważają tereny przeznaczone w planie przestrzennym pod budownictwo
mieszkaniowe oraz rekreacyjno-letniskowe, wskazane są również tereny pod urządzenia rekreacji nadwodnej
i sportowej. W Rożnowie istnieją dwa trawiaste boiska sportowe, w tym jedno wykorzystywane przez Gminny
Klub Sportowy „Zawisza”, oraz oddane do użytku w 2011 roku boisko Orlik o nawierzchni ze sztucznej trawy
oraz poliuretanowej. Miłośnicy gry w tenisa ziemnego mają do dyspozycji prywatne korty tenisowe.
Na terenie Rożnowa znajdują się skałki piaskowe popularne zwane skałkami rożnowskimi. Tworzą one
skupisko kilkunastu skał, zbudowanych z piaskowców ciężkowickich o łącznej długości ok. 250 m. Przez
miejscowość przebiega szlak turystyczny niebieski: Just – Jaworz -Sałasz- Limanowa - Rąbkowa –
Znamirowice – Just - Rożnów - Bartkowa– Bukowiec, oraz oznakowane szlaki rowerowe w tym Winny Szlak
Rowerowy o łącznej długości 155 km.
W centrum miejscowości przy zabudowaniach dworskich z XIX w. oraz beluardzie z XVII-XVIII wieku
znajduje się teren stanowiący lokalny park z drzewostanem stanowiącym pomniki przyrody. Na uwagę
zasługują dwa potężne dęby (pomniki przyrody) zwane dębami Zawiszy Czarnego.
II. 4 Infrastruktura społeczna
Infrastruktura
społeczna
miejscowości
Rożnów
to
przede
wszystkim:
Zespół
Szkół
w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkoła Muzyczna, Wiejski Dom Kultury w którym
mieści się biblioteka, siedziba orkiestry dętej oraz zespołu folklorystycznego „Rożnowioki”, klub sportowy
„Zawisza”, Ochotnicza Straż Pożarna licząca 35 czynnych strażaków z remizą strażacką. W Rożnowie znajduje
się również Zespół Elektrowni Wodnych „Rożnów” poczta, oddział banku spółdzielczego, piekarnia, punkt
apteczny, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej wraz z punktem rehabilitacyjnym. Miejscowość posiada także
sklepy spożywcze, przemysłowe, magazyn budowlany, zakład rzeźniczo-masarski. Mieszkańcy Rożnowa
świadczą także usługi. Znajduje się tutaj zakład fryzjersko-kosmetyczny, kwiaciarnia, tartak, zakład stolarski,
zakład mechaniki pojazdowej, wulkanizacji opon, punkty usług gastronomicznych, hotelarskich i inne. Na
terenie wsi mieszkają osoby wykonujące tzw. ginące zawody i parające się kowalstwem, wikliniarstwem,
koronką klockową.
II. 5 Infrastruktura techniczna
II. 5.1 Wodociągi, kanalizacja i gospodarka odpadami
Sieć wodociągowa na terenie gminy Gródek nad Dunajcem obecnie ma długość
63,8 km, natomiast kanalizacyjna 12,75 km. Rożnów posiada sieć wodociągową o długości 36,7 km i liczbie
przyłączy 540. Podłączonych do kanalizacji na 6,75 km sieci jest 88 budynków. Pozostałe obiekty zaopatrują się
w wodę z prywatnych ujęć wody. Dużym problemem jest mała ilość skanalizowanych domostw, cześć
budynków posiada własne szamba regularnie opróżniane. Na terenie wsi zlokalizowana jest oczyszczalnia
ścieków
o przepustowości 100m3/dobę, a także przepompownia wody pitnej.
II. 5.2 Infrastruktura gazociągowa
Miejscowość Rożnów jest w pełni zgazyfikowana.
II. 5.3 Infrastruktura drogowa i dostępność komunikacyjna
Infrastruktura drogowa na terenie Rożnowa jest dobrze rozwinięta, niemniej jednak nawierzchnie dróg
wymagają ciągłych remontów i modernizacji.
Układ drogowy miejscowości tworzą drogi powiatowe oraz sieć dróg gminnych.W większości drogi gminne
są o nawierzchni asfaltowej ok.13,5 km.
Oświetlenie dróg ulicznych ulega ciągłym modernizacjom, jednak istnieje wiele odcinków dróg
nieoświetlonych. Wieś Rożnów posiada bezpośrednie połączenie z Nowym Sączem komunikacją autobusową
wykonywaną przez prywatnych przewoźników.
II. 5.4 Infrastruktura telekomunikacyjna
Można przyjąć, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy posiadają telefon. Obsługę sieci telekomunikacyjnej
prowadzą operatorzy: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Telebeskid 2000, oraz operatorzy sieci komórkowej.
Dostęp do internetu na terenie Rożnowa można posiadać poprzez stałe łącze telefoniczne lub radiowe.
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II. 5.5 Sieć energetyczna
Wszyscy mieszkańcy gminy posiadają energię elektryczną. Z Rożnowa w kierunku Tarnowa przebiega sieć
wysokiego napięcia 110 kV. Na terenie wsi znajduje się dość duża sieć linii energetycznej 15 kV i 30 kV
w Rożnowie ma siedzibę Zespół Elektrowni Wodnych.
II. 6 Gospodarka i rolnictwo
Ogólna powierzchnia gruntów gminy wynosi 88,17 km². Zróżnicowanie poszczególnych miejscowości pod
względem wielkości gruntów jest dość duże. Największą powierzchnię zajmuje miejscowość Rożnów tj.
1733,64 ha z czego 92 % stanowią grunty osób prywatnych.
Analiza sytuacji agrarnej wskazuje iż miejscowość Rożnów pod względem wielkości powierzchni ogólnej
jest na pierwszym miejscu wśród miejscowości wchodzących w skład gminy.
Według danych udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem wynosi 756,81 ha co stanowi, że
Rożnów jest na 5 pozycji wśród poszczególnych miejscowości gminy. Na pierwszym miejscu jest Jelna – 80,92
% na drugim miejscu miejscowość Przydonica – 75,60 %. Wielkości przeciętne dla gminy wynoszą 62%.
Udział powierzchni gruntów ornych dla miejscowości Rożnów wynosi 3,5 % powierzchni ogólnej. Udział
powierzchni trwałych użytków zielonych wynosi 7,8 %. Powierzchnia lasów, gruntów leśnych i zadrzewionych
w strukturze użytkowania gruntów wynosi 37 % i jest około 5% wyższa niż średnia dla gminy.
Struktura agrarna gospodarstw rolnych jest niekorzystna. Około 83 % posiada użytki rolneo powierzchni
mniejszej niż 1 ha. Większość gospodarstw rolnych tj. 227 znajduje sięw przedziale obszarowym do 1-2 ha
użytków rolnych. Średnia wielkość gospodarstw wynosi 2,34 ha. Kilka gospodarstw rolnych ma określony
profil produkcji tj. uprawa fasoli „Piękny Jaś” oraz uprawa kwiatów pod osłonami. Większość gospodarstw
prowadzi mieszaną produkcję rolniczą roślinno- zwierzęcą. Uprawa roli jest utrudniona z racji niskiej jakości
gleb. Rolnictwo jest średnio zmechanizowane. Od dłuższego czasu obserwuje się spadek liczby gospodarstw
uzyskujących dochody wyłącznie z rolnictwa. W związku z tym wzrasta produkcja wyłącznie na potrzeby
własne. W dużej mierze zasoby rolnicze i walory przyrodnicze terenu wykorzystywane są poprzez prowadzenie
gospodarstw w sferze agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, pszczelarstwa. Walory Rożnowa– 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, obecnie zarejestrowanych
jest 5 podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością turystyczną. Działalność gospodarcza
w Rożnowie ma charakter usługowy głównie w branży budowlanej i transportowej, specjalizacja ta dotyczy
około 86 % podmiotów zarejestrowanych na terenie miejscowości. Obecnie na terenie wsi zarejestrowanych jest
66 podmiotów wykonywujących działalność gospodarczą.
II. 7 Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie miejscowości działają następujące organizacje:
1) Ochotnicza Straż Pożarna działająca od ponad 75 lat zrzeszająca 65 członków . Posiada własną remizę
strażacką oraz 3 wozy bojowe i zabytkowy strażacki Star-21,
2) Caritas działający przy parafii
3) Klub Sportowy „Zawisza” działający od 2003 roku, mający na celu rozwój kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych
4) Zespół folklorystyczny „Rożnowioki”
5) Orkiestra dęta im. Jana Dziedzica
6) ZHP
7) Małopolskie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Gościnny Rożnów” działająceod 2003 roku w sferze
edukacyjno-szkoleniowej w zakresie turystyki
8) Inicjatywna Grupa Twórcza skupiająca dzieci, młodzież i dorosłych działającychw sferze krzewienia kultury,
twórczości lokalnej i artystycznej.
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III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW
Analiza zasobów wsi Rożnów w wymiarze materialnym, społecznym i kulturowym została opracowana na
podstawie dostępnych materiałów statystycznych Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem, Urzędu
Statystycznego w Krakowie, uzupełniona informacjamiod 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.
III. 1 Analiza SWOT wsi Rożnów

MOCNE STRONY
Wysoka estetyka miejscowości

SŁABE STRONY
Niedostateczny
rozwój
infrastruktury
turystycznej
Stadion
sportowy
o niewystarczającym
standardzie (brak bieżni do biegów i do skoku
w dal, niewystarczająca ilość trybun, brak
boisk do siatkówki i koszykówki i zaplecza dla
piłkarzy)
Niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacyjna

Istnienie przestrzeni publicznej stanowiącej tzw.
centrum miejscowości. Na odcinku tym skupione są
wszelkie obiekty infrastruktury społecznej: dom
kultury, ośrodek zdrowia, szkoła, remiza, sklepy,
biblioteka, kościół itp.
Istnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (stadion
sportowy, przyszkolna hala sportowa, boisko Orlik,
prywatne korty tenisowe)
Położenie nad jeziorem i rzeką
Zły stan techniczny i nieestetyczny terenu
w centrum
wsi
Położenie wsi w obszarze Rożnowsko-Ciężkowickiego
Parku Krajobrazowego
Występowanie zabytkowych obiektów kulturowych
i sakralnych
Duża lesistość miejscowości i walory krajobrazowe
sprzyjające rozwojowi turystyki
Piesze i rowerowe szlaki turystyczne
Korzystne położenie komunikacyjne

Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych
Brak miejsc parkingowych
Niedostateczna ilość
i ekoturystycznych

gospodarstw

agro –

Niedostateczna w stosunku do potrzeb ilość
miejsc pracy poza rolnictwem na terenie
gminy
długość
i zła
jakość
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna tj. Niewystarczająca
chodników obniżająca bezpieczeństwo na
telefoniczna, drogowa, gazociągowa
drogach
Ludność o korzystnej demografii, z przewagą osób
w wieku produkcyjnym
Istnienie
bazy
turystycznej:
noclegowej
i gastronomicznej w pobliżu jeziora, w tym duża ilość
prywatnych domków letniskowych
Wysoki standard domów mieszkalnych
Trudność wygenerowania własnych środków
finansowych ze względu na niski budżet
gminy, a tym bardziej miejscowości
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Duża powierzchnia wsi oraz duża liczba ludności na tle Brak strzeżonego kąpieliska
gminy
Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna
Brak zaplecza dla zawodników na boisku
sportowym
istnienia
cyklicznych
imprez
Pozytywny
wizerunek
miejscowości
w gminie Brak
i regionie
o charakterze lokalnym, ponadlokalnym.
Gościnność i życzliwość mieszkańców
Wysokie poczucie tożsamości lokalnej wśród Słabe kultywowanie tradycji i obrzędów
mieszkańców
zwodociągowanie
Organizacje społeczne (klub sportowy, Caritas, zespół Niewystarczające
i skanalizowanie miejscowości
ludowy, orkiestra dęta)
Wymagające aktywizacji integracji środowisko
mieszkańców

SZANSE

ZAGROŻENIA

Fundusze
Strukturalne
w ramach
istniejących
programów operacyjnych głównie PROW, MRPO, PO
IŚ, PO KL
Wspieranie przez samorząd gminny inicjatyw
podejmowanych przez mieszkańców
Duża
aktywność
władz
samorządowych
Gminy
Gródek
nad
Dunajcem
w staraniach
o pozyskanie środków finansowych z Funduszy
Pomocowych
Wzrost zainteresowania turystyką i agroturystyką

Konkurencyjność sąsiednich gmin na rynku
ofert turystycznych i inwestycyjnych

Przyciągnięcie inwestorów

Wzrost
zainteresowania
zdrową
i ekologicznym stylem życia
Bogactwo ofert szkoleniowych dla
i dorosłych

Niska
podaż
Funduszy
Pomocowych
w stosunków do potrzeb
Konkurencyjność
innych
jednostek
samorządowych w ubieganiu się o środki
pomocowe

Niski popyt na usługi i produkty turystyczne
spowodowany
niską
zasobnością
społeczeństwa
Niewspółmiernie wzrastające koszty produkcji
rolniczej i pozarolniczej w stosunku do cen
zbytu
żywnością Załamujące się rynki pracy w powiecie
i regionie
młodzieży Brak inwestorów posiadających środki
finansowe do prowadzenia inwestycji

III. 2 Analiza stanu obecnego i wizja rozwoju wsi.
Analiza zasobów Rożnowa w wymiarze materialnym, społecznym i kulturowym została dokonana na
podstawie dostępnych materiałów statystycznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Gródku nad
Dunajcem. Nieodzownym uzupełnieniem była informacja „żywa”, uzyskana w trakcie konsultacji
prowadzonych z liderami miejscowości.
Dyskusja opierała się na prostych pytań, które dotyczyły sytuacji rzeczywisteji postulowanej, czyli:
- Jaki jest Rożnów dzisiaj?
- Jaki ma być Rożnów za kilka lat?
CO WYRÓŻNIA MIEJSCOWOŚĆ ROŻNÓW OD INNYCH MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONYCH
W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM, CO JEST JEJ ATRYBUTEM?
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sytuacja aktualna:
- Położenie nad Jeziorem Rożnowskim i rzeką Dunajec, elektrownia wodna na Dunajcu,
- baza noclegowa i turystyczna,
- ruiny zamku Zawiszy Czarnego, Beluard, Pałac Stadnickich,
- stadion sportowy,
- Wiejski Dom Kultury
- Zespół Szkół wraz z salą gimnastyczną
- szlaki turystyczne,
- zakłady usługowe, firmy produkcyjne, specjalistyczne rolnictwo
- zakład opieki zdrowotnej wraz z punktem rehabilitacyjnym
- przyjazne nastawienie turystów
- korzystne położenie komunikacyjne
- dobra infrastruktura techniczna i społeczna
- walory krajobrazowe - duża lesistość, górzysty krajobraz
sytuacja postulowana
- dalszy rozwój bazy noclegowej, budowa ścieżek spacerowych, ścieżek rowerowych, punktów widokowych,
- wyposażenie stadionu w niezbędną infrastrukturę
- rozwinięcie bazy hotelowej (pola biwakowe, baza noclegowa wraz z łazienką i WC
- rozwinięcie agroturystyki
- zabudowa ruin zamku Zawiszy Czarnego wraz z kolejką linową zamek – zapora
- stworzenie centrum etnograficzno-kulturalnego w Zespole Parkowo-Dworskim poprzez zagospodarowanie
rezydencji typu „palazzo di fortezza”
- budowa miejsc postojowych i chodników w centrum miejscowości,
- wyremontowanie i odnowienie domu kultury
- nacisk na dbałość o czystość wokół jeziora i rzeki
- duża estetyka posesji urządzanych w harmonii z przyrodą i krajobrazem
JAKIE FUNKCJE PEŁNI MIEJSCOWOŚĆ ROŻNÓW?
sytuacja aktualna:
- turystyczna, wypoczynkowa i rekreacyjna,
- rolnicza - uprawa fasoli, uprawy pod osłonami, hodowla ryb
- usługowo-produkcyjną
- oświatowo-kulturalną
sytuacja postulowana:
- zwiększenie znaczenia funkcji turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej,
- stworzenie warunków do dalszego rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej i stworzenie nowych miejsc pracy
w tym agroturystyki,
- rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia inwestycji o charakterze dochodowym
- zapewnienie warunków do rozwoju rolnictwa
KTO ZAMIESZKUJE ROŻNÓW?
sytuacja aktualna:
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- pokolenie w średnim wieku duża liczba osób wykształconych,
- część pracuje w miejscu zamieszkania lub poza granicami gminy i państwa,
- ludzie przyjaźnie nastawieni do otoczenia,
- ogrodnicy, rolnicy, drobni przedsiębiorcy, pracownicy umysłowi, służba zdrowia, bezrobotni, renciści, emeryci.
sytuacja postulowana:
- przedsiębiorcy funkcjonujący w branży turystycznej i innej pozarolniczej,
- aktywni zawodowo i społecznie,
- młodzież powinna dążyć do podnoszenia kwalifikacji wiązać przyszłość z regionem,
- dwuzawodowcy zachowujący dotychczasowe tradycje kulturowych,
- utworzenie miejsc pracy i pracy na własny rachunek ma zachęcić młode osoby do pozostania w Rożnowie
- przyciągnięcie ludzi z przemysłowych aglomeracji (miast) do zamieszkania w małej miejscowości przez budowę
infrastruktury
ŹRÓDŁO UTRZYMANIA MIESZKAŃCÓW ROŻNOWA.
sytuacja aktualna:
- praca najemna poza rolnictwem,
- renty i emerytury,
- gospodarstwa rolnicze,
- część mieszkańców z własnej działalności gospodarczej,
- praca zawodowa, handel, rzemiosło, świadczenia społeczne i zasiłki, praca za granicą i w innych
miejscowościach
sytuacja postulowana:
- wykorzystanie aktualnej struktury gospodarstw do rozwoju agroturystyki i ekoturystyki,
- uaktywnienie mieszkańców pozostających bez pracy,
- rozwój firm usługowych
- stworzenie warunków celem inwestowania w tworzenie nowych miejsc pracy
CZY MIESZKAŃCY ROŻNOWA
ORGANIZACJACH DZIAŁAJĄ?

UDZIELAJĄ

SIĘ

SPOŁECZNIE

IW

JAKICH

sytuacja aktualna:
- na terenie Rożnowa działa: Straż Pożarna, Caritas, Klub Sportowy, zespół folklorystyczny Rożnowioki,
orkiestra dęta, ZHP, Inicjatywna Grupa Twórcza, „Gościnny Rożnów”
- mieszkańcy są średnioaktywni
sytuacja postulowana:
- powstanie dziecięcych i młodzieżowych klubów sportowych,
- wprowadzenie dorocznej tradycji obchodów wydarzeń związanych z historycznymi dziejami Rożnowa np.
korowód w strojach z różnych epok
- rozwój Klubu Sportowego
- wciągnięcie młodzieży i pozostałych mieszkańców do pracy na rzecz społeczeństwa
- stworzenie i uaktywnienie grup zawodowych np. nauczycieli, służby zdrowia, seniora, organizacji
młodzieżowych, kościelnych i świeckich
- stworzenie stowarzyszenia przyjaciół Rożnowa
W JAKI SPOSÓB MIESZKAŃCY ROŻNOWA ROZWIĄZUJĄ SWOJE PROBLEMY?
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sytuacja aktualna:
- na zebraniach wiejskich,
- bezkonfliktowo potrafią się porozumieć i wypracować kompromis,
- przy pomocy Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej
sytuacja postulowana:
- dalsze bezkonfliktowe rozwiązywanie problemów,
- mieszkańcy będą proponować pomysły rozwiązywania pojawiających się problemów na zebraniach
i spotkaniach w ramach istniejących organizacji,
- szeroko pojęte, bezpłatne doradztwo prawne, konsultacje społeczne z mieszkańcami
JAKĄ ARCHITEKTURĘ MA ROŻNÓW, JAK WYGLĄDAJĄ DOMY I ICH OBEJŚCIA?
sytuacja aktualna:
- Zabudowa miejscowości skupiona w dużej mierze przy drogach, w przypadku przysiółka Radajowice, Wiesiółka
zabudowa częściowo rozproszona
- zadbany, czysty czym wyróżnia się na tle okolicy
- przeważająca ilość budynków nowych i murowanych
- posesje zadbane, ukwiecone, nowocześnie urządzone, wysoki standard mieszkań
- zabytkowa architektura
- budynki jednorodzinne lub dwurodzinne i zabudowania gospodarcze zadaszone z ogrodami
- domy o dachach dwuspadowych
sytuacja postulowana:
- przedmiotem szczególnej troski mieszkańców ma być wygląd i wizerunek wsi
- całkowicie uregulowana gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
- dbałość o budynki i przydomowe ogrody
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci
- ujednolicenie zabudowy
- dążenie do zabudowy zagęszczonej ze względu na łatwy dostęp do mediów
- renowacja starych budynków
- oświetlenie przy wszystkich drogach gminnych
JAKIE OBYCZAJE I TRADYCJE SĄ PIELĘGNOWANE I ROZWIJANE?
sytuacja aktualna:
- śmigus-dyngus, święcenie palm, kolędowanie,
- tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiego Tygodnia
sytuacja postulowana:
- wykreowanie ponadlokalnej imprezy związanej z miejscowością np. festyn rożnowski itp.
- zmobilizowanie młodzieży do udziału w życiu społecznym o charakterze ludowym
- dalszy rozwój zespołu ludowego
- spotkania integracyjne poszczególnych grup zawodowych
- utworzenie kół zainteresowań
JAKI JEST STAN ŚRODOWISKA W ROŻNOWIE? (OTOCZENIE, OCHRONA, ZAGROŻENIA
ŚRODOWISKA)
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sytuacja aktualna:
- górski i nizinny krajobraz, Jezioro Rożnowskie i rzeka Dunajec, kompleksy leśne, skałki wspinaczkowe,
- czyste powietrze
- ochrona przed zanieczyszczeniem odpadami przez segregację i odbiór odpadów
- duże zanieczyszczenie przez nieuregulowaną gospodarkę wodno-ściekową
sytuacja postulowana:
- akcja sprzątanie miejscowości organizowane 2 razy w roku
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
- szkolenia w zakresie ochrony środowiska
- pogadanki na temat ochrony środowiska
- kary za palenie odpadów na terenie posesji
- rozbudowa kanalizacji
JAKIE JEST ROLNICTWO?
sytuacja aktualna:
- rozdrobnione gospodarstwa w przeważającej mierze działki do 1 ha , kilka gospodarstw posiada
wyspecjalizowany profil produkcji (fasola, uprawy pod osłonami, hodowla ryb)
- rolnictwo tradycyjne rozdrobnienie i mała efektywność,
- rezygnacja z działalności rolniczej przez osoby młode
sytuacja postulowana:
- rozwój rolnictwa ekologicznego,
- szkolenia i doradztwo dla rolników
- zagospodarowanie odłogowych gruntów przez uprawy ekologiczne
- zmiana profilu gospodarowania z uwzględnieniem agroturystyki
- wpisanie miejscowości do wykazu miejscowości o niekorzystnych warunkach gospodarowania
JAKIE SĄ POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE?
sytuacja aktualna:
- dobre połączenie komunikacyjne z Nowym Sączem, Gródkiem nad Dunajcem, komunikacja prywatna
- bardzo dobrze rozbudowana sieć dróg gminnych
- średnia jakość dróg gminnych, niedostateczne oświetlenie
- średni stan dróg powiatowych
sytuacja postulowana:
- oświetlenie, rozbudowa i remont dróg
- poprawienie stanu dróg powiatowych
- budowa ścieżek rowerowych
- budowa chodników i miejsc parkingowych
CO PROPONUJE ROŻNÓW DZIECIOM, MŁODZIEŻY I INNYM MIESZKAŃCOM?
sytuacja aktualna:
- udostępniona biblioteka, hala sportowa, stadion sportowy, lokale gastronomiczne
- zespół ludowy,
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- Klub Sportowy,
- orkiestra dęta,
- zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę
sytuacja postulowana:
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, plac zabaw
- powstanie kawiarenki internetowej,
- rozbudowa stadionu sportowego wraz z zapleczem oraz innych obiektów, zakup sprzętu do uprawiania sportu
- modernizacja pola namiotowego
- modernizacja domu kultury wraz z wyposażeniem o stoły do gry w tenisa, bilarda itp.
- budowa sceny widowiskowej
JAKA JEST INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW?
sytuacja aktualna:
- gaz ok. 95 % gospodarstw,
- wodociąg gminny ok. 80 %
- kanalizacja ok.15 % ,część gospodarstw posiada szamba
- gospodarstwa nie podłączone do wodociągu posiadają wodę z własnych studni,
- Internet ok.20 %
- telefon – wszyscy zainteresowani
sytuacja postulowana:
- podłączenie pozostałych gospodarstw do kanalizacji lub budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dokończenie budowy wodociągu
- oświetlenie dróg
JAKA JEST INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA W MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW? (OŚWIATA
I WYCHOWANIE)
sytuacja aktualna:
- szkoła podstawowa, gimnazjum,
- szkoła muzyczna,
- biblioteka,
- Wiejski Dom Kultury,
sytuacja postulowana:
- utworzenie przedszkola
- zorganizowanie przy szkole świetlicy dla dzieci
- organizacja konkursów dla dzieci
- organizacja zawodów sportowych i rozgrywek dla dzieci i młodzieży
JAKA JEST
ROŻNÓW?

INFRASTRUKTURA

SPORTOWO-REKREACYJNA

W MIEJSCOWOŚCI

sytuacja aktualna:
- nowa przyszkolna hala sportowa,
- stadion sportowy, boisko ogólno-funkcyjne
- boisko Orlik
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- prywatne korty tenisowe
- piesze i rowerowe szlaki turystyczne
sytuacja postulowana:
- wykonanie na stadionie bieżni i trybun, zadaszenia trybun, oraz budynku dla zawodników
- wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu stadionu,
- doposażenie hali sportowej i klubu sportowego,
- utworzenie kąpieliska strzeżonego
- wykonanie spływu tratwami Dunajcem
- budowa centrum sportowego składającego się z boiska do siatkówki, koszykówki, kortu tenisowego oraz placu
zabaw
- utworzenie ścieżek spacerowych brzegiem Dunajca
- utworzenie sezonowego lodowiska
Po przeanalizowaniu analizy SWOT i analizy zasobów można sformułować wizję miejscowości która
brzmi:
Rożnów - malownicza miejscowość położona nad Jeziorem Rożnowskim, Wypoczywający doceniają
ciszę jeziora, malownicze krajobrazy jak również liczne zabytki stanowiące o wyjątkowym charakterze
wsi. Bogate środowisko przyrodniczo-krajobrazowe i historyczne stanowi dla mieszkańców wartość,
którą chcą zachować dla przyszłych pokoleń.
IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ .
IV. 1 Zadania realizacyjne wg priorytetów
Wizja Odnowy Miejscowości Rożnów powstała w wyniku analizy oraz dyskusji mieszkańców. Zapisy
zawarte w Planie Odnowy Miejscowości spełniają warunki zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach
dotyczących rozwoju gminy tj. Planu Przestrzennego, Planu 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
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 Rożnów posłużono się przede wszystkim propozycjami
mieszkańców oraz wynikami SWOT. Celem realizacji Planu Odnowy Miejscowości jest:
- poprawa standardu i jakości życia jej mieszkańców,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej wsi,
- rozwój tożsamości i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi .
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców,
Plan Odnowy Miejscowości Rożnów zakłada realizację kilku zadań, które zostały określone przez lokalną
społeczność w podziale na priorytety:
I PRIORYTET: Kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi poprzez poprawę estetyki wsi oraz
kształtowanie krajobrazu wiejskiego.
Zadanie priorytetowe:
1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Rożnów poprzez budowę sceny widowiskowej.
Cel: Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę i modernizację obiektów służących
zaspokajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców.
Projekt zakłada zagospodarowanie działek nr 181/1, 181/2 poprzez budowę sceny widowiskowej wraz
z niezbędną infrastrukturą, wykonanie ścieżek spacerowych-alejek, miejsc postojowych, montaż ławeczek,
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koszy na śmieci. Ponadto planowany jest zakup materiałów i wyposażenia zapewniającego pełne i właściwe
wykorzystanie obiektu, między innymi profesjonalnego zestawu sprzętu nagłośnieniowego oraz
oświetleniowego.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury społeczno-kulturalnej. Nowopowstała
infrastruktura społeczna wpłynie na poprawę jakości proponowanych usług przez mieszczące się w pobliżu
Gminny Ośrodek Kultury Szkołę Muzyczną.
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 475 tys. zł, źródło współfinansowania: środki PROW wysokości max.
75% wartości kwalifikowanej, oraz środki własne budżetu gminy.
Planowany termin realizacji: 2013-2014
2. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury
Cel: poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej
W ramach zadania planowana jest modernizacja istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w którym
mieści się również szkoła muzyczna. W ramach prac przewiduje się dobudowę klatki schodowej, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowej, adaptacja poddasza na
pomieszczenia wykorzystywane przez zespoły folklorystyczne. Planowane jest również doposażenie domu
kultury w urządzenia i materiały niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 910 tys. zł. Możliwe źródło współfinansowania: środki PROW,
MRPO, IS, środki własne.
Planowany termin realizacji: lata 2008-2015
3. Budowa chodników oraz utwardzenie powierzchni w miejscach o dużym natężeniu ruchu publicznego.
Cel: zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawa estetyki i atrakcyjności
miejscowości.
W ramach zadania planowana jest budowa chodników przy drogach powiatowych oraz miejsc postojowych.
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 350 tys. zł. Możliwe źródło współfinansowania: środki PROW,
MRPO, IS, środki własne.
Planowany termin realizacji: lata 2008-2015
4. Organizacja konkursu na najładniejszy ogródek domowy.
Cel: poprawa estetyki wsi
Kwota przedsięwzięcia to koszt zakupu nagród . Możliwe źródło współfinansowania: środki sołeckie,
budżetu gminy, sponsorzy.
Planowany termin realizacji: corocznie
5. Organizacja dni sprzątania wsi.
Cel: poprawa estetyki wsi
której się mieszka. Możliwe źródło współfinansowania: środki sołeckie, budżetu gminy, sponsorzy.
Planowany termin realizacji: co najmniej 2 razy w roku w kwietniu i wrześniu.
II PRIORYTET: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej wsi.
1. Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż brzegu rzeki Dunajec wraz z kładką wiszącą i wieżą widokową.
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi
Projekt mający na celu stworzenie atrakcji turystycznych, ukazanie atrakcyjności , bogactwa i różnorodności
przyrodniczej terenu. Kwota przedsięwzięcia to koszt około 780 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: środki
sołeckie, budżetu gminy, PROW, MRPO.
Planowany termin realizacji: 2008-2015
2. Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego
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Projekt przewiduje przywrócenie świetności i nadanie charakteru atrakcji turystycznej ruinom zamku
Zawiszy Czarnego.
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 1200 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, MRPO, PO IS,
budżet gminy
Planowany termin realizacji: 2008-2015
3. Utworzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 85 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW – Małe projekty,
budżet gminy, inicjatywa prywatna
Planowany termin realizacji: 2009
4. Wykreowanie cyklicznej, ponadlokalnej imprezy wiejskiej promującej miejscowość np. dożynki, festyn,
koncert, turniej sportowy, zawody OSP itp.
Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości, integracja społeczna mieszkańców
Kwota przedsięwzięcia to koszt ok. 45 tyś . Możliwe źródło współfinansowania: PROW
– małe projekty, środki sołeckie, budżet gminy, sponsorzy.
Planowany termin realizacji: corocznie
III PRIORYTET: ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI
I OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

MIESZKAŃCÓW

POPRZEZ

ZACHOWANIE

1. Zagospodarowanie beluardu na centrum etnograficzno-kulturowe i przystosowanie do możliwości
organizacji festiwalu muzyki dawnej
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 970 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, MRPO, budżet
gminy.
Planowany termin realizacji: 2008-2015
2. Utworzenie ścieżki historyczno-przyrodniczej (w tym: zagospodarowanie ruin zamku Zawiszy Czarnego,
pomników przyrody wprowadzenie systemu lokalnych tablic informacyjno-promocyjnych)
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 1100 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, MRPO, budżet
gminy.
Planowany termin realizacji: 2008-2015
3. Zainicjowanie tradycji obchodów wydarzeń historycznych związanych z dziejami Rożnowa
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej wsi
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 35 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, MRPO, budżet
gminy.
Planowany termin realizacji: 2008-2015
IV PRIORYTET: UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ i KOMUNIKACYJNEJ
MIEJSCOWOŚCI
1. Uzupełnienie braków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 600 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, MRPO, PO IŚ,
budżet gminy.
Planowany termin realizacji: 2008-2014
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2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 300 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, PO IŚ, budżet
gminy.
Planowany termin realizacji: 2011-2012
3. Sukcesywna poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz rozbudowa sieci
oświetleniowej dróg i miejsc publicznych
Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 700 tyś. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, PO IŚ, budżet
gminy.
Planowany termin realizacji: 2011-2012
V PRIORYTET: STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW W SFERZE
POZAROLNICZEJ ORAZ POPRAWA STANU ŚRODOWISKA
1. Spotkania informacyjno – szkoleniowe dla przedsiębiorców na temat dostępnych programów wsparcia
finansowego
Cel: Wzrost wiedzy, jakości życia mieszkańców
Kwota przedsięwzięcia – bez kosztowo.
Planowany termin realizacji: corocznie 2 razy w roku
2. Szkolenie dotyczące rozwoju agroturystyki i ekoturystyki oraz organizacja szkoleń dla rolników
Cel: Wzrost wiedzy i jakości życia mieszkańców,
Kwota przedsięwzięcia – bez kosztowo.
Planowany termin realizacji: corocznie 2 razy w roku
3. Tworzenie gospodarstw agroturystycznch i ekoturystycznych
Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców
Kwota przedsięwzięcia – bez kosztowo dla gminy.
Planowany termin realizacji: 2008-2015
VI PRIORYTET: STWORZENIE WARUNKÓW DO SAMOREALIZACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Budowa zaplecza sportowego na stadionie klubu sportowego Zawisza, bieżni, widowni.
Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, zwiększenie jakości bazy sportowej
Kwota przedsięwzięcia: 350 tys. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, MRPO, budżet gminy.
Planowany termin realizacji: 2008-2015
2. Doposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży
Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, zwiększenie jakości infrastruktury sportowej
Kwota przedsięwzięcia: 50 tys. Możliwe źródło współfinansowania: PROW, MRPO, budżet gminy, PO KL,
Planowany termin realizacji: 2008-2015
3. Rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży (kółka zainteresowań, kursy językowe,
kursy komputerowe, kluby sportowe dla różnych grup wiekowych itp.).
Cel: Wzrost jakości życia dzieci i młodzieży, wzrost wiedzy
Kwota przedsięwzięcia: 100 tys. Możliwe źródło współfinansowania: budżet gminy, PO KL,
Planowany termin realizacji: 2008-2015
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4. Utworzenie kawiarenki internetowej w WDK
Cel: Wzrost jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Kwota przedsięwzięcia: 65 tys. Możliwe źródło współfinansowania: budżet gminy, PO KL, PROW
Planowany termin realizacji: 2008-2015
IV. 2 Wybór projektu do realizacji
Jako zadanie priorytetowe wytypowano zadanie pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Rożnów
poprzez budowę sceny widowiskowej.
Zagospodarowanie terenu stanowiącego centrum wsi Rożnów ma na celu kształtowanie pozytywnego
wizerunku wsi, poprawę estetyki i atrakcyjności wsi.
Projekt zakłada zagospodarowanie działek nr 181/1, 181/2 poprzez budowę sceny widowiskowej wraz
z niezbędną infrastrukturą, wykonanie ścieżek spacerowych - alejek, miejsc postojowych, montaż ławeczek,
koszy na śmieci. W ramach zadania przewiduje się wyposażenie obiektu w niezbędne materiały, urządzenia
zapewniające pełne i właściwe wykorzystanie obiektu między innymi w zestaw sprzętu nagłośnieniowego oraz
oświetleniowego. W skład zestawu nagłośnieniowego wchodzi między innymi komplet kolumn, mikser.
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury społeczno-kulturalnej miejscowości
Rożnów. Powstała infrastruktura wpłynie na poprawę jakości proponowanych usług przez szkołę muzyczną,
Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół oraz nieformalne grupy artystyczne działające na terenie Rożnowa.
Pośrednio wpłynie na wzrost aktywności społecznej małych i dużych mieszkańców Rożnowa.
Wybór projektów został dokonany na podstawie następujących kryteriów:
- stopnia ważności projektu dla społeczności Rożnowa
- stopnia technicznego i organizacyjnego przygotowania projektu
- możliwości sfinansowania projektu
- wpływu projektu na podniesienie atrakcyjności obiektu rekreacyjno-sportowego
Niezagospodarowany teren będący centrum miejscowości zlokalizowany w sąsiedztwie zabytkowego
beluardu i Pałacu Stadnickich obecnie mimo występujących atrakcji nie jest dostatecznie wykorzystany. Po
dokonaniu zagospodarowania i budowie niezbędnej infrastruktury w miejscu tym odbywać się będzie wiele
imprez o charakterze kulturalno-ludowym, wpływając bezpośrednio na zwiększenie zainteresowania
turystycznego miejscowością i gminą. Będzie miejscem spędzania wolnego czasu zarówno dla dzieci jak i dla
dorosłych.
Mieszkańcy uważają, że naturalnie ukształtowane centrum miejscowości pełni ważne funkcje w życiu
społecznym i kulturalnym miejscowości, jest niejako wizytówką Rożnowa. Teren ten powinien więc być
obiektem
szczególnej
troski
władz
samorządowych
i mieszkańców.
Priorytetowe zadanie polegające na zagospodarowaniu centrum wsi poprzez budowę sceny widowiskowej
wpisuje się w cel globalny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Rożnów oraz cel szczegółowy:
Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę i modernizację obiektów służących
zaspokajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców.
Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi około 475 tys. zł
Źródło współfinansowania: środki PROW wysokości max. 75% wartości kwalifikowanej oraz środki
własne.
Planowany termin realizacji: 2013-2014
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 kościoła
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parafialnego, Zespołu Szkół, Wiejskiego Domu Kultury i Szkoły Muzycznej, Ośrodka Zdrowia, zabytkowych
obiektów Beluardu i Pałacu Stadnickich, remizy strażackiej, punktów handlowo-usługowych. Przez centrum
miejscowości Rożnów przebiega droga powiatowa łącząca Tropie oraz Gródek nad Dunajcem. Opisane centrum
jest charakterystyczne z uwagi na ogólną dostępność – jest sercem miejscowości. W centrum wsi odbywa się
część imprez gminnych w ramach obchodów Dni Jeziora Rożnowskiego oraz zawody strażackie. Miejsce to
gromadzi mieszkańców bez względu na wiek. Planowana inwestycja polegająca na budowie sceny
widowiskowej, zagospodarowania terenu wokół poprzez wykonanie ścieżek, alejek, ławeczek, koszy na śmieci
oraz miejsc postojowych wpłynie na integrację mieszkańców, turystów, wczasowiczów oraz inicjowanie
wspólnych przedsięwzięć. Stworzona zostanie możliwość organizacji w profesjonalny sposób imprez lokalnych,
przeglądów, festynów, festiwali i występów lokalnych artystów. Sprzyja temu sąsiedztwo szkoły muzycznej
mieszczącej się w Wiejskim Domu Kultury. Infrastruktura w postaci sceny będzie stwarzała możliwość
przedstawienia swojej twórczości przez nieformalne grupy działające na terenie miejscowości Rożnów oraz
z sąsiednich miejscowości.
Inwestycja wpłynie na poprawę wizerunku miejscowości i przyczyni się do powstania Centrum Wsi
z prawdziwego zdarzenia, które będzie służyło jako miejsce integracji społecznej wsi. Będzie miejscem spotkań
ludzi starszych, dzieci i młodzieży dając im możliwość aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego
czasu.
Niezagospodarowane centrum wsi to zmora całej lokalnej społeczności, która pragnie aby jej „mała
ojczyzna” była WSIĄ ATRAKCYJNĄ TURYSTYCZNIE, POSIADAJACĄ ZAGOSPODAROWANE
CENTRUM, które będzie sprzyjało integracji lokalnej społeczności.
Istotnym elementem z punktu widzenia mieszkańców wsi jest stworzenie odpowiedniej oferty spędzania
wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Dlatego też powstała taka koncepcja zagospodarowania terenu, która
w swych priorytetach uwzględniłaby ich potrzeby.
Realizacja założeń wymienionych w Planie Odnowy Miejscowości Rożnów służyć ma stworzeniu Centrum
Wsi z infrastrukturą społeczno- kulturalną.
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Centrum miejscowości Rożnów.

1. Kościół
2. Zespół Szkół, orlik-2012
3. Centrum handlowe
4. Ośrodek zdrowia
5. Wiejski dom kultury, szkoła muzyczna
6. Zabytkowe budowle – beluard, dworek
7. Remiza strażacka
8. Stadion sportowy - GKS ZAWISZA
9. Pomniki przyrody - dęby
VI. WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ROŻNÓW
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Rożnów przebiegać będzie następująco:
- Kompleksową odpowiedzialność za realizację Planu Odnowy Miejscowości przejmie sołtys wsi. Sołtys wraz
z osobami które mogą przyczynić się do prawidłowej realizacji POM (Wójt, radni, Dyrektor szkoły, Rada
Rodziców, Dyrektor szkoły muzycznej, Władze stowarzyszeń itp.) przystąpią do szczegółowego rozplanowania
zadań, a następnie do ich realizacji. Nawiążą również współpracę z ewentualnymi partnerami.

Id: C20C56BB-6DE2-44BD-A33F-27B54E11D9E0. Podpisany

Strona 22

- Raz w roku sołtys organizować będzie spotkania z koordynatorami oraz radą sołecką w celu oceny stanu
zaawansowania prac realizacyjnych oraz Na końcu każdego roku odbywać się będzie spotkanie sprawozdawcze,
w trakcie którego Sołtys wsi zaprezentuje postępy w realizacji poszczególnych priorytetów. W spotkaniu tym
wezmą udział wszyscy chętni mieszkańcy.
PODSUMOWANIE
Realizacja planu odnowy miejscowości przyczyni się do trwałego użytkowania zasobów
środowiska naturalnego. Zachowanie ciągłości historycznej i kulturowej, harmonii w kształtowaniu
zagospodarowania przestrzennego poprzez realizację różnych funkcji, np. turystyki, rolnictwa. Poprawienie
warunków życia stałych mieszkańców i użytkowników danego terenu. Rozwój rekreacji, wypoczynku,
edukacji przy jednoczesnym harmonijnym rozwoju gospodarczym. Plan odnowy poprawi edukację
ekologiczną. Wpłynie na poszerzenie świadomości władz samorządowych oraz pozyskiwanie środków
i projektów UE, wspieranie rozwoju gospodarczego, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
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Przewodniczący Rady Gminy
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