Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce

ROZDZIAŁ I
Obszar i czas realizacji Lokalnego Planu
Rozwoju
1.1. Obszar
Wojewódzka Rada Narodowa w Rzeszowie, na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25
stycznia 1958 roku o Radach Narodowych (Dz. U. Nr 49 z 1972r. pozycja 314) uchwałą Nr
XVIII-56 72 z dnia 4 grudnia 1972r. utworzyła z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie
lubaczowskim gminę Oleszyce.
Gmina ta położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego i jest
jedną ze 160 gmin tego województwa. W strukturze samorządowej znajduje się w powiecie
lubaczowskim, w jego południowo-wschodniej części. Od północy sąsiaduje z gminami Stary
Dzików i Cieszanów, od wschodu z miastem i gminą Lubaczów, od południa z gminami
Wielkie Oczy i Laszki ( w powiecie jarosławskim) i od zachodu z gminą Wiązownica (również
w powiecie jarosławskim).
Rozciąga się na przestrzeni 16 km na linii północ-południe i około 10 km na linii wschódzachód. Zajmuje powierzchnię 151,87 km2.
Sieć osadniczą gminy tworzy 12 miejscowości, podzielonych administracyjnie na miasto
Oleszyce i sześć sołectw: Stare Oleszyce, Stare Sioło, Borchów, Futory, Nowa Grobla i Sucha
Wola.
Cały obszar Gminy Oleszyce, z wyjątkiem miejscowości Nowa Grobla, jest zlokalizowany w
obrębie kompleksów rolnych, po wschodniej stronie Lasów Sieniawskich, a więc w centralnej
i wschodniej części gminy.
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„Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata
2007-2015” z poszerzoną prognozą do roku 2020
będzie realizowany w obrębie całej gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów rozwojowych wybranych w
procesie delimitacji.
Lokalny Plan Rozwoju jest dokumentem planistycznym, który dotyczy obszaru całej gminy
Oleszyce. Realizacja zawartych w nim działań będzie zorientowana na osiągnięcie
długotrwałego i zrównoważonego rozwoju gminy. Plan stanowi uszczegółowienie założeń
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy
Oleszyce, Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce,Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i
Gminy Oleszyce na lata 2004-2006 i innych dokumentów strategicznych. W planie są
zawarte propozycje działań i zadań inwestycyjnych, których realizacja przyczyni się do
osiągnięcia celów strategicznych gminy, określonych w dokumencie strategii.
Lokalny Plan Rozwoju określa nie tylko ogólne cele, lecz konkretne zadania, terminy ich
realizacji oraz sposoby finansowania. Poszerza to możliwości inwestycyjne, umożliwia
koncentrację inwestycji, a tym samym zwiększa szybkość ich realizacji, jednocześnie
zmniejszając koszty.
Lokalny Plan Rozwoju z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i Wieloletnim Planem
Finansowym przygotowany został jako dokument programowy ukierunkowujący politykę
Gminy Oleszyce w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego w wyznaczonym horyzoncie
czasu, to jest na lata 2007 – 2015. Inwestycje na terenie gminy Oleszyce będą realizowane
etapami. Będą w znacznej części współfinansowane ze środków finansowych pochodzących z
funduszy strukturalnych UE i Mechanizmów Finansowych EOG.
Celem Lokalnego Planu Rozwoju jest zapewnienie optymalnego rozwoju inicjatyw w
wymiarze indywidualnym i zbiorowym w sferze gospodarczej i społecznej, którego skutki
mają być skierowane na tworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie, jak najlepszych
warunków życia mieszkańcom gminy, w tym bezpieczeństwa publicznego oraz poprawę stanu
środowiska naturalnego i rewitalizację bogactwa dziedzictwa kulturowego.
Działania te będą w pierwszej kolejności skierowane na obszary rozwojowe Miasta i Gminy
Oleszyce, takie jak:
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OBSZARY
ROZWOJOWE:
1. Infrastruktura techniczna,
2. Infrastruktura społeczna,
3. Kultura i dziedzictwo kulturowe,
4. Turystyka, Sport i Rekreacja,
5. Promocja przedsiębiorczości.

Klasyczne podejście delimitacji obszarów problemowych w ujęciu obszarowym, znacznie
ogranicza zakres zadań i problemów występujących na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.
Dlatego delimitacja obszarów problemowych została dokonana w nowatorski sposób - w
obrębie obszarów rozwojowych. Obszar rozwojowy, to obszar w ujęciu przestrzennym, w
obrębie którego, zostały zidentyfikowane najważniejsze problemy oraz harmonogram
planowanych działań inwestycyjnych.

Granice administracyjne Gminy Oleszyce

WOJEWÓDZTWO

Podkarpackie

POWIAT

lubaczowski

POWIERZCHNIA

15 187 ha

SOŁECTWA
Stare Oleszyce, Stare Sioło, Borchów,
Futory, Nowa Grobla i Sucha Wola.
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Mapa Gminy Oleszyce

Czas
Cezura czasowa Lokalnego Planu Rozwoju obejmuje lata 2007–2015. Podstawą w pracach
nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie gminy
Oleszyce oraz szerokie konsultacje społeczne. Prowadzone były w ramach procesu
przygotowania dokumentu i polegały na przeprowadzeniu serii spotkań z kluczowymi
reprezentantami społeczności lokalnej, którzy pełnią funkcję lokalnych liderów opinii
publicznej. Lokalny Plan Rozwoju przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną gminy,
formułuje obszary rozwoju oraz szacuje spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i
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wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania
środków funduszy strukturalnych UE, MF EOG i środków własnych gminy.
„Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015” z poszerzoną prognozą
do roku 2020, to zbiór konkretnych, realnych, niezbędnych dla rozwoju społeczności lokalnej
działań, odzwierciedla faktyczne potrzeby, a jego realizacja leży we wspólnym interesie
wszystkich mieszkańców Gminy Oleszyce.
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