
UCHWAŁA  Nr XII/74/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 14 stycznia 2016 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gnojno na lata 2016-2022” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Gnojno na lata 2016-2022”, przyjęty uchwałą Nr 1/16 wiej-

skiego zebrania mieszkańców wsi Gnojno z dnia 12 stycznia 2016 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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WSTĘP 
 

Polska wieś nadal potrzebuje inwestycji w infrastrukturę komunalną, aby osiągnąć 

poziom średniej europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, wspierające powstawanie 

nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych są potrzebne i stanowią podstawę powstawania 

planów rozwoju wsi. 

 Zadania z zakresu odnowy wsi nie są wyłącznie powiązane z funduszami unijnymi. 

Aby jednak poznać strukturę koniecznych wydatków, trzeba sporządzić dokument 

o charakterze średnioterminowej prognozy ekonomiczno - finansowej, tak aby gmina mogła 

przygotować swój Wieloletni Plan Inwestycyjny i zaplanować najbardziej optymalny montaż 

finansowy. 

 Ponieważ zakłada się logiczną konsekwencję konstrukcji Planu Odnowy 

Miejscowości w ścisłej korelacji z Planem Rozwoju Lokalnego  gminy i powiatu, strategię 

rozwoju województwa i kierunku gospodarowania przestrzennego, dokument ten powinien 

miech charakter małej strategii rozwoju miejscowości.  

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją 

przed Polską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu 

istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do 

terenów miejskich. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów  jej 

rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie 

takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe 

w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020”, jak również stanowić 

będzie wytyczne dla władz gminy Gnojno przy opracowaniu kierunków rozwoju 

miejscowości i gminy. Celem działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 

wiejskich” jest wspieranie rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się 

tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich 

atrakcyjności turystycznej  i inwestycyjnej. 

W zakres działania wchodzą trzy odrębne poddziałania, w ramach których 

realizowany jest szereg różnych typów operacji: 

: Gospodarka wodno - ściekowa. 

: udowa lub modernizacja dróg lokalnych. 
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: Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 

: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. 

: ształtowanie przestrzeni publicznej. 

: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów. 

WPROWADZENIE 

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca 

zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany       

i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszej 

sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą 

atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, 

szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.  

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI GNOJNO 

AKTUALNA SYTUACJA GOSPODARCZO – SPOŁECZNA 

POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ 

 Gnojno położone jest w centrum województwa świętokrzyskiego w odległości 45 km 

od ielc i 25 km od uska Zdroju. Stanowi najbardziej wysuniętą na północ część powiatu 

buskiego. Powierzchnia sołectwa Gnojno to 1078,85 ha co stanowi 11,71% powierzchni 

gminy. Gmina w przybliżeniu położona jest w centrum województwa świętokrzyskiego 

w odległości 45 km od ielc i 25 km od uska Zdroju. Stanowi najbardziej wysuniętą na 

północ część powiatu buskiego. W latach 1975-1998  miejscowość administracyjnie należała 

do województwa kieleckiego. 
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Fot.1 Mapa województwa świętokrzyskiego. 

 

LUDNOŚĆ MIEJSCOWOŚCI GNOJNO  

W Gminie Gnojno na dzień 25.11.2015  r. zamieszkuje  4668  mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały. Liczba ludności w Gminie Gnojno, a co za tym idzie także w miejscowości 

Gnojno od lat wykazuje tendencję spadkową, spowodowaną ujemnym przyrostem naturalnym 

ludności oraz ujemnym saldem migracji. Jest to tendencja charakterystyczna dla całego 

województwa świętokrzyskiego z wyjątkiem powiatu kieleckiego ziemskiego, gdzie 

notowany jest nieznaczny wzrost liczby ludności. 

Gnojno zamieszkuje 780 mieszkańców, dane na dzień 25.11.2015 r, uzyskane na podstawie 

rejestru prowadzonego przez Urząd Gminy w Gnojnie. 
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HISTORIA I ZABYTKI 

Historia wioski Gnojno sięga czasów rzymskich, osada leżała na bursztynowym 

szlaku, a grodzisko zostało założone przez Słowian kultury łużyckiej XVII–wieczny 

inwentarz parafii Gnojno wspomina, że po krwawej bitwie z Tatarami, rozegranej 18 marca 

1241 r. na polach pod Chmielnikiem kościół w Gnojnie i cała wieś były okropnie zniszczone. 

W połowie XV stulecia właścicielami wsi był Przecław Wojszyk herbu Łodzi. W pierwszej 

połowie XVI w. Gnojno należało do rzysztofa Gnoińskiego herbu Warna, później do 

Lanckorońskich, następnie do Stefana Rupniewskiego herbu Szreniawa, bpa kamienieckiego. 

Franciszek Rupniewski dał osadę w posagu córce, która wyszła za Wiktoryna Łuniewskiego  

z Łuniewa. Łuniewscy gospodarowali tutaj do 1945 r. Najciekawszym zabytkiem Gnojna jest 

kościół p.w. Świętych Jana Chrzciciela i Tekli zbudowany w 1470 r. na miejscu grodziska      

i dwóch wcześniejszych kościółków. Jest jednonawowy, o wystroju barokowy. Na ścianach 

historyczne malowidła i liczne epitafia dobrodziejów. Obok kościoła gotycka kostnica            

z ludowym krucyfiksem z polowy XV w. Za kościołem nad stawem kamienna figura św. Jana 

Nepomucena z 1722 r. z herbem Szreniawa. W stawie tym, jako pozostałości dawnego 

jeziora, można jeszcze znaleźć dobrze zachowane okazy średniowiecznej broni polskich 

rycerzy, którzy podczas ucieczki przed Tatarami w 1241 r. usiłowali przepłynąć jezioro, by 

chronić się w  warowni na wyspie. Tatarskie strzały były celne, wielu rycerzy utonęło. Ich 

zbroje wydobył ks. Stanisław Skurczyński. Obok stawu znajduje się również murowana 

kuźnia z XVIII w. Przy głównej drodze obok narożnika dworskiego muru usytuowana jest  

późnobarokowa figura Chrystusa Frasobliwego z połowy XVIII w., a przy szosie postument  

z herbami Jelita i Szareniawa. 

We wsi Gnojno znajduje się XVI–wieczny dwór wybudowany przez rzysztofa 

Gnoińskiego herbu Warna w 1540 r. W 1709 r. został on przebudowany na obronną 

rezydencję. Zachowały się ślady wałów i fosy. Ostatnim jego właścicielami byli Erazm           

i Stefania Łupniewscy. 6 września 1945 r. przedstawiciel U Jan Wachowski ograbił dwór     

z pamiątek. Z lochami pod dworem związana jest legenda o ukrytych skarbach dziedzica        

z Gnojna Stanisława Gnoińskiego. Podczas „szwedzkiego potopu” przeszedł na stronę arola 

Gustawa. 18 października 1656 r. został napadnięty w swoim warownym dworze przez 

powstańczy oddział Jana rasińskiego, komesa na Żurawim Gnieździe w Maleszowej. Po 

dwóch dniach oblężenia zdobyto dwór, jego dziedzica pojmano żywcem. Torturowano go, by  
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wskazał miejsce ukrycia dużych kosztowności. Wolał śmierć. A skarb czeka na swojego 

śmiałka – odkrywcę.  Z kościołem  związany był ks. Stanisław Skurczyński, któremu służył 

mu w latach 1931-62. To zasłużony dla tego regionu archeolog i amator i radiesteta. Swoje 

bogate zbiory archeologiczne przekazał do regionalnego muzeum w Szydłowie i Muzeum   

Świętokrzyskiego. 

Fot. 2 Parafialny kościół w Gnojnie. 

 

Fot. 3 Parafialny kościół w Gnojnie. 
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NAJCENNIEJSZE  ZAYTI GNOJNA 

� dwór; zespół dworu, murowany, przebudowany w XVI w. 

� park krajobrazowy, zespół dworu, XIX w. 

� kostnica, zespół kościoła parafialnego, murowany, remontowany XIV w. 

� kościół, zespół kościoła parafialnego, murowany, remontowany XV w. 

� cmentarz, zespół cmentarza parafialnego, teren w granicach ogrodzenia 

� kaplica grobowa Łuniewskich, Różyckich, zespół cmentarza parafialnego, 

murowana, II połowa XIX w. 

� ogrodzenie, zespół dworu, murowane, przebudowane XVI w. 

� spichlerz, zespół dworu, murowany, przebudowany I połowa XIX w. 

� umocnienia pozostałości, zespół dworu, ziemne, XVI w. 

� cmentarz przykościelny, zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela, 

teren w granicach ogrodzenia 

� ogrodzenie z kapliczkami i bramka, zespół kościoła parafialnego p.w. Św. Jana 

Chrzciciela, murowane, remontowane XVIII w. 

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 Dzisiejszy obraz rzeźby na terenie Gnojna powstał w wyniku długotrwałego rozwoju 

morfologicznego. Poszczególne elementy ukształtowane w różnych okresach i w toku 

odmiennych procesów tworzą obecnie jedną całość. Najstarsze formy morfologiczne są wieku 

trzeciorzędowego (liczą kilkanaście milionów lat), natomiast najmłodsze (tarasy zalewowe 

rzek, torfowiska) tworzą się jeszcze współcześnie. W północnej swojej części teren Gminy 

Gnojno wkracza natomiast w obszar Pogórza Szydłowkiego. rajobraz Gnojna ukształtowany 

został przez lodowiec. Teren jest łagodnie pofałdowany, rozcinają go doliny rzeki Wschodniej 

i jej dopływów: Sanicy oraz Radni. W obszarze Podgórza występują większe względne 

różnice wysokości.  

 Na kształtowanie się klimatu okolic Gnojna decydujący wpływ wywiera położenie    

w umiarkowanych szerokościach geograficznych Europy. Takie usytuowanie określa 

najwyższe położenie słońca, długość dnia i nocy, a w rezultacie bilans promieniowania 

słonecznego. Dla tego regionu charakterystyczna jest równoleżnikowa cyrkulacja mas 

powietrza. Dominuje wpływ powietrza polarnomorskiego z zachodu, a w znacznie mniejszym 

stopniu powietrza polarno-kontynentalnego ze wschodu. 
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  GOSPODARKA 

Gnojno należy do miejscowości o charakterze rolniczym.  Rolnictwo jest głównym 

miejscem zatrudnienia i głównym źródłem utrzymania dla większości jej mieszkańców. 

Użytki rolne pokrywają 69,07% powierzchni gminy. 

 Struktura gospodarstw rolnych w Gnojnie ma charakter rozdrobniony. Najwięcej 

gospodarstw (44%) posiada powierzchnię od 5 do 10 ha. Gospodarstwa o powierzchni 

większej niż 10 ha stanowią 16%. Na terenie Gnojna zdecydowana większość zasiewów 

stanowią zboża ogółem. Znaczna część powierzchni gruntów wykorzystuje się pod uprawę 

ziemniaków. Pozostałe uprawy zajmują niewielkie powierzchnie. Do najważniejszych z nich 

należy zaliczyć rośliny pastewne, przemysłowe, strączkowe oraz warzywa. Teren 

wykorzystywany jest pod uprawę owoców i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych. 

Największa rolę odgrywają tu jabłonie oraz śliwy. 

 Na terenie Gnojna coraz bardziej – zgodnie z tendencją w całej Polsce – wzrasta 

zainteresowanie ekologiczną uprawą zdrowej żywności, która znajduje nabywców na rynku 

krajowym i zagranicznym. W gospodarstwach ekologicznych przy uprawie owoców i warzyw 

nie stosuje się pestycydów, nawozów sztucznych i modyfikacji genetycznych. Unikanie tych 

czynników jest szczególnie ważne przy uprawie warzyw przyswajających dużo szkodliwych 

dla zdrowia azotanów występujących w nawozach sztucznych (szczypiorek, sałata, 

rzodkiewka czy pietruszka). Obecnie na terenie Gnojna jest prowadzone gospodarstwo 

ekologiczne -   jego właścicielem jest Pan rzysztof Makówka.   

INSTYTUCJE DZIALAJĄCE W MIEJSCOWOŚCI GNOJNO: 

1. Urząd Gminy w Gnojnie 

2. Biblioteka publiczna 

3. Ośrodek Zdrowia w Gnojnie 

4. Dom Pomocy Społecznej 

5. Gimnazjum 

6. Szkoła Podstawowa im. M Konopnickiej 
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INFRASTRUKTURA   

Miejscowość Gnojno w całości pokryta jest siecią wodociągową. Sieć kanalizacji jest 

słabo rozwinięta. Skanalizowana jest jedynie część miejscowości Gnojna. Do sieci 

podłączonych dotychczas zostało 23 budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności 

publicznej, w sumie 58 użytkowników. Poziom skanalizowania budynków mieszkalnych 

wynosi 3,64%. Całkowita długość sieci wynosi 3,6 km.  Sieć odprowadza ścieki do 

oczyszczalni mechaniczno – biologicznej znajdującej w Gnojnie. Oczyszczalnia posiada 

przepustowość rzędu 75 m3/dobę. Pozostałe ścieki gromadzone są w przydomowych 

bezodpływowych zbiornikach sanitarnych i wywożone do miejscowej oczyszczalni ścieków. 

SIEĆ KOMUNIKACYJNA 

Przez miejscowość Gnojno przebiega  droga wojewódzka nr 765 Chmielnik – Staszów 

– Osiek oraz drogi powiatowe nr 0027T Gnojno – Gorzakiew- Skadla i nr 0029T Gnojno – 

Janowice Poduszowskie – alice. Miejscowość położona w odległości 45 km od ielc, 25 km 

od uska Zdroju, 30 km od Staszowa. 

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 
GNOJNO 

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących sołectwo Gnojno 

zostały sporządzone na podstawie analizy ankiet, w których mieszkańcy określili jak 

postrzegają swoją miejscowość. Tabela ta przybliża obserwatorowi zewnętrznemu obecny 

stan wsi i obrazuje w pewien sposób moment rozwoju, w jakim obecnie się ona znajduje.  

Zasoby – to wszelkie elementy materialne, niematerialne wsi i otaczającego ją 

obszaru, które mogą być wykorzystane do realizacji publicznych lub prywatnych 

przedsięwzięć odnowy wsi. 

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów: 

� środowisko przyrodnicze, 

� środowisko kulturowe, 

� dziedzictwo religijne i historyczne, 

� obiekty i tereny,  

� gospodarka, rolnictwo, 

� sąsiedzi i przyjezdni, 

� instytucje, ludzi, organizacje społeczne. 
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ANALIZA ZASOBÓW GNOJNA 
Rodzaj zasobu Opis zasobu jakim 

 wieś dysponuje 
(scharakteryzować jakościowo –nie statystycznie, podając  

co ma lub może mieć znaczenie dla rozwoju wsi) 

Znaczenie 
zasobu dla 
rozwoju wsi 

(Odpowiednie 
zaznacz X) 

Małe Duże Wyr 
różn 

ające 

Wieś 
1 2 3 4 5 

Środowisko przyrodnicze , 
położenie 

    

- walory krajobrazu otoczenie atrakcyjne krajobrazowo, o zróżnicowanym 
topograficznie krajobrazie, zróżnicowana wysokość terenu 

 X  

- walory klimatu warunki klimatyczne Gnojna są wyraźnie łagodniejsze od 
tych występujących na pozostałym obszarze Województwa 
Świętokrzyskiego. Temperatury na obszarze gminy 
charakteryzują się znacznie mniejszymi wahaniami w 
stosunku rocznym. Mniejsza od przeciętnej jest tez suma 
opadów w ciągu roku. 

 X  

- walory szaty roślinnej np. 
runo leśne , rzadkie gatunki 
roślin) 
- cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 
- świat zwierząt (ostoje, 
siedliska)  

wieś podobnie jak cała gmina, położona jest w 
Chmielnicko-Szydłowskim obszarze chronionego 
Krajobrazu. 

 X  

- wody podziemne 
- podłoże, warunki 
hydrologiczne 

korzystne warunki hydrologiczne, duże zasoby wód 
podziemnych. 

 X  

- gleby gleba klasy bonitacyjnej III, IV i V, również pochodzenia 
organicznego 

 X  

- kopaliny brak kopalin X   
- walory położenia  
(dostępność komunikacyjna) 

miejscowość Gnojno usytuowana jest przy drodze 
wojewódzkiej 

X   

- drogi przez miejscowość Gnojno przebiega  droga wojewódzka 
nr 765 Chmielnik – Staszów – Osiek oraz drogi powiatowe 
nr 0027T Gnojno – Gorzakiew- Skadla i nr 0029T Gnojno 
– Janowice Poduszowskie – Balice. Miejscowość położona 
w odległości 45 km od Kielc, 25 km od Buska Zdroju, 30 
km od Staszowa. 

 
X 

  

Środowisko kulturowe     
- walory architektury 
wiejskiej 
 

zabudowa wsi Gnojno to przede wszystkim zabudowa 
murowana wybudowana po II wojnie światowej. We wsi 
znajduje się dwór przebudowany w XVI w, kościół 
murowany z XV w,  kostnica z XIV w, park krajobrazowy 
z XIX w, wikarówka. 

  
 
X 

 

- walory ukształtowania 
przestrzeni publicznej 

wykształcony historycznie układ osadniczy,  Urząd Gminy 
Gnojno, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Biblioteka, 
Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Kościół, Dom Pomocy 
Społecznej. 

  
 
X 

  

- osobliwości kulturowe wiejskie kapliczki i krzyże przydrożne X   
- tradycje, obrzędy gwara Gwara wiejska specyficzna dla regionu świętokrzyskiego, 

zbieranie się ludności przy licznych przydrożnych 
kapliczkach w czasie obchodów świat majowych 

  
X 
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- specyficzne potrawy brak  X  
- fakty historyczne Bitwa z Tatarami w 1421r X   
- ważne postacie ks. Stanisław Skurczyński X   

ANALIZA ZASOBÓW CZ.II 
Obiekty i tereny     
- tradycyjne obiekty 
gospodarskie (spichlerze , 
kuźnie) 

brak    

- place i miejsca 
publicznych spotkań 

Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, 
Biblioteka,  Sala gimnastyczna,  świetlica w budynku OSP 
w Gnojnie. 

X   

- miejsca sportu i rekreacji sala gimnastyczna , boisko do siatkówki, i piłki ręcznej, 
boisko do gry w piłkę nożną  

X   

Gospodarka, rolnictwo     

- miejsca pracy Głównie rolnictwo, administracja, Dom Pomocy Społecznej 
w Gnojnie, zakład przerobu biomasy „RAFIT”, niewielkie 
działalności gospodarcze głównie działające w handlu i 
budownictwie zatrudniające do 3 osób 

X   

- miejsca noclegowe, 
gastronomia 

brak miejsc noclegowych jak również punktów 
gastronomicznych 

   

- znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe 

Zakład Przerobu Biomasy „RAFIT” 
Dom Pomocy Społecznej  

 X   

Mieszkańcy, kapitał 
społeczny 

    

- autorytety i znane postacie 
we wsi 

Wójt Gminy , Sekretarz Gminy, Dyrektor Szkoły, Dyrektor 
Gimnazjum, Ksiądz, Sołtys  

X   

 

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH  STRON  MIEJSCOWOŚCI 
GNOJNO 

ierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub 

samorządowym postanowiono również w przypadku wsi Gnojna posłużyć się bardzo 

wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Jest to analiza mająca na 

celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz ustalenie słabych i mocnych stron 

miejscowości oraz najbliższego otoczenia społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego         

i przyrodniczego, które przekłada się bezpośrednio na szanse i zagrożenia wsi w okresie 

perspektywicznym.  

Praca nad analizą SWOT Gminy Gnojno w zakresie rozwoju społeczno-

gospodarczego związanego z przeprowadzeniem diagnozy sytuacji wsi, pozwoliły na 

uzyskanie opinii, spostrzeżeń, wniosków i uwag odnośnie stanu wyjściowego. Zdobyta 

wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji na temat wewnętrznych atutów, możliwości       

i pozytywnych cech Gminy Gnojno umożliwiających podejmowanie skutecznych działań 

służących rozwojowi społeczno-gospodarczego.  
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Wiele uwagi poświęcono także czynnikom hamującym tę działalność. Dyskusja na 

temat pozytywnego i negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego na proces tworzenia 

warunków do wzrostu konkurencyjności regionu wiejskiego dotyczyła określenia okazji, 

możliwości i szans oraz zagrożeń związanych z planowaniem, organizacją, zarządzaniem,      

a zwłaszcza finansowaniem działań ze środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej. 

 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE 

MOCNE STRONY SABE STRONY 

wysokie walory krajobrazowe 
 

brak miejsc do czynnego uprawiania sportu 

czyste otoczenie i środowisko naturalne 
 

duże rozdrobnienie rolnictwa 

dużo terenów zielonych i lasów 
 

brak kanalizacji 

tereny do zagospodarowania (działki 
rekreacyjne,  działki pod budownictwo 
mieszkaniowe) 

 

Nadal niezadowalający stan dróg gminnych  

zlokalizowanie na terenie Gnojna instytucji, 
Urzędu Gminy, Szkół, Punktu pocztowego, 
Filii anku Spółdzielczego w Szydłowie, 
Ochotniczej Straż Pożarnej, Domu Pomocy 
Społecznej 

Niska aktywność społeczna, nieliczne i słabo 
działające NGO 

dobre położenie komunikacyjne  brak bazy noclegowej i punktów 
gastronomicznych 

 niski poziom zamożności mieszkańców          
i dochodów samorządu 

 postępujące starzenie się społeczeństwa, 
 niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

 zaniedbane niektóre budynki mieszkalne 

 niewystarczająca oferta kulturalna dla 
mieszkańców, 

 

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE 

 
SZANSE 

 

 
ZAGROŻENIA 

Możliwość uzyskania środków ze źródeł 

zewnętrznych z programów pomocowych UE w 

okresie programowania 2014-2020. 

Słaba dochodowość w rolnictwie zwłaszcza 
przy rozdrobnieniu areału i słabej bonitacji 
gleb.  

Moda na mieszkanie „za miastem”, rozwój 
budownictwa jednorodzinnego 

Rosnące rozwarstwienie społeczeństwa 
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Duży potencjał do wprowadzenia produkcji 
roślinnej na potrzeby wytwarzanie energii z 
biomasy. 
Wykorzystanie obszarów o słabej bonitacji 
gleb do posadowienia farm 
fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych. 

rak ożywienia gospodarczego na terenie 
gminy Gnojno, brak  nowych miejsc pracy 
i stagnacja w rozwoju lokalnym sprzyja 
odpływowi młodych ludzi z tego terenu. 

Możliwość pozyskania inwestorów w 
obszarze produkcji energii elektrycznej               
z biomasy, wiatru i słońca 

rak atrakcyjnej bazy kulturalno – oświatowej 
dla młodzieży, pozwalającej na 
zagospodarowanie jej wolnego czasu 

Wykorzystanie potencjału terenu do 
budowy przemysłu agroturystycznego. 
 

 
Odpływ młodych i wykształconych 
mieszkańców do większych ośrodków 
miejskich (raków, Warszawa). 
 

 
 
ubożenie społeczeństwa 
 

 

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
I PRZECIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

ZADANIA DO REALIZACJI 

� udowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Gnojno 

� Przebudowa dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Gnojno. 

� Ukształtowanie przestrzeni publicznej w obrębie wzgórza kościelnego w Gnojnie. 

� Modernizacja oświetlenia ulicznego. 

� Zagospodarowanie otoczenia szkoły. 

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji przy współpracy ze 

społecznością lokalną umiejętnie kierowaną przez miejscowych liderów, odpowiedniej   

współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście 

warunkiem koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań 

ze strony władz gminnych, wspomaganych środkami pomocowymi UE dostępnymi 

w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz samorządów wyższego szczebla. 
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OPIS ZADAŃ DO REALIZACJI 

 Plan Odnowy Miejscowości Gnojno zakłada realizację wielu działań ze sfer 

społeczno-kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji 

jest przede wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa. 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Gnojno wraz z przebudową 

istniejącej oczyszczalni ścieków. 

Opracowana została koncepcje budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości 

Gnojno na bazie które obecnie opracowywany jest projekt wykonawczy. Projekt obejmuje 

wykonanie sieci wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków niezbędnymi z powodu 

specyfiki ukształtowania terenu. Projektowana jest również przebudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków ta oby mogła przyjąć zwiększone obciążenie po wykonaniu rozbudowy 

sieci. 

Przebudowa dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gnojno. 

Realizacja inwestycji przewiduje poprawę stanu technicznego odcinków dróg 

gminnych położonych na terenie sołectwa Gnojno  posiadających nadal jezdnię o nawierzchni 

tłuczniowej lub gruntowej. Celem wdrożenia zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, poprawa płynności ruchu, a także polepszenie estetyki przestrzeni publicznej. 

Jako priorytetowe należy potraktować zadania:  

1. Przebudowa drogi gminnej nr 323 015T Gnojno – Pisaki 

2. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew.  725, 736/1 w miejscowości Gnojno. 

Ukształtowanie przestrzeni publicznej w obrębie wzgórza kościelnego w Gnojnie. 

Teren przylegający do ościoła parafialnego w gnojnie położny jest w centralnej 

części miejscowości Gnojno. Obecnie teren jest zaniedbany w większości porośnięty 

samosiejkami drzew i inną przypadkowa roślinnością. Należy skoncentrować się na poprawie 

porządku przestrzennego tego obszaru oraz nadanie mu nowych funkcji związanych                        

z rekreacją i wypoczynkiem oraz turystyką. Działanie powyższe przewiduje poprawę stanu 

infrastruktury technicznej, poprawi jego estetykę i pozwoli na poprawę atrakcyjności 

miejscowości. 

Id: 3DDD782E-9DDF-4877-9503-AFC6B52A7406. Podpisany Strona 15 z 20



PLAN  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI  GNOJNO  NA  LATA 2016 - 2022 

15 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Realizacja zadania przewiduje wymianę źródeł światła oświetlenia na 

energooszczędne oraz montaż dodatkowych lamp w miejscach o które postulują mieszkańcy. 

Celem jest poprawa efektywności działania oświetlenia, obniżenie kosztów zużycia energii 

elektrycznej oraz poprawa estetyki miejscowości poprzez ujednolicenie barwy i natężenia 

oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miejscowości. 

Zagospodarowanie otoczenia szkoły 

Teren szkoły jest miejscem na które trzeba zwrócić szczególną uwagę ze względu na 

bezpieczeństwo dzieci. Teren wokół szkoły powinien być zagospodarowany w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo, funkcjonalny i estetyczny.  

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz polepszenie funkcjonalności 

i estetyki terenu wokół kompleksu szkolnego w Gnojnie. 

OCZEKIWANE REZULTATY 

Realizacja zadań w ramach programu Planu Odnowy Miejscowości Gnojno przyczyni się  

do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, 

rozwojowi społeczno-kulturalnego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. Ma 

służyć głównie integracji społeczności lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwoju 

organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu problemów w sferze patologii społecznej. 

KOSZT REALIZACJI ZADANIA 

 
RODZAJ ZADANIA 

 
KOSZT 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 
miejscowości Gnojno wraz z przebudową 
istniejącej oczyszczalni ścieków 

2 600 000,00 

Przebudowa dróg gminnych położonych 
na terenie sołectw Gnojno. 

1 000 000,00 

Ukształtowanie przestrzeni publicznej w 
obrębie wzgórza kościelnego w Gnojnie. 

1 000 000,00 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 40 000,00 

Zagospodarowanie otoczenia szkoły 200 000,00 

Id: 3DDD782E-9DDF-4877-9503-AFC6B52A7406. Podpisany Strona 16 z 20



PLAN  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI  GNOJNO  NA  LATA 2016 - 2022 

16 

HORMONOGRAM REALIZACJI PLANU 

Rodzaj zadania 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej na terenie 
miejscowości Gnojno wraz 
z przebudową istniejącej 
oczyszczalni ścieków. 

  
 

     

Przebudowa dróg 
gminnych położonych na 
terenie sołectw Gnojno. 

       

Ukształtowanie 
przestrzeni publicznej w 
obrębie wzgórza 
kościelnego w Gnojnie. 

       

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego 

       

Zagospodarowanie 
otoczenia szkoły 

       

 

OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA MIESZKAŃCÓW 
 

Gnojno jest centrum administracyjnym gminy, pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą 

w 1241 roku z czasu najazdu Tatarów i bitwy pod Chmielnikiem. W połowie XIII wieku 

Gnojnem władali Gnoińscy, skąd pochodzi nazwa Gnojna.  

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gnojna, a także całej gminy jest 

centrum miejscowości, które spełnia jednocześnie funkcję centrum  administracyjnego gminy, 

wraz z centrum duchowym parafii czyli  kościół parafialny p.w. Świętych Jana Chrzciciela i 

Tekli położonym na wzgórzem kościelnym. Miejscowość Gnojno skupia w swoim centrum 

większość instytucji niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności 

lokalnej w dziedzinie:  

I. Administracji: 

 Urząd Gminy w Gnojnie. 

II. Oświaty:  

 Młodsze dzieci korzystają ze Szkoły Podstawowej im. Marii onopnickiej w Gnojnie 

Starsze dzieci pobierają naukę w Gimnazjum. Przy zespole szkół funkcjonuje plac zabaw dla 
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dzieci, hala sportowa, boisko do gry w piłkę nożną. 

      3. Ochrony Zdrowia:  

 Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców gminy Gnojno świadczona jest przez 

Ośrodek Zdrowia w Gnojnie. 

      4. Kultury: 

W Gnojnie istnieje biblioteka publiczna, która wraz z oddziałami pozamiejscowymi, 

zaspokaja wyższe potrzeby mieszkańców gminy. 

      6. Sportu i rekreacji 

 Przy Gimnazjum w Gnojnie znajduje się ogólnodostępna sala gimnastyczna z której 

mogą korzystać mieszkańcy i młodzież  z terenu Gnojna i okolic, na działce szkolnej 

posadowione jest  boisko do gry w piłkę nożną wraz z bieżnią i trybunami. Obiekt 

wykorzystywany jest także do organizowania imprez okolicznościowych i wydarzeń 

artystycznych, organizowane są doroczne Zawody Strażacki, rozgrywki sportowe itp, sprzyja 

to nawiązywaniu kontaktów społecznych  i integracji społeczności lokalnej.  

      5. Usług: 

W miejscowości Gnojno funkcjonuje zakład przerobu biomasy „RAFIT”, Dom 

Pomocy Społecznej placówka poczty, trzy sklepy z artykułami spożywczymi, sklep 

z artykułami przemysłowymi, skład z materiałami budowlanymi i opałowymi, masarnia. 

 

 W miejscowości Gnojno umiejscowiony jest XVI wiecznego Dwór wraz z okalającym 

Parkiem dworskim. Na pobliskim wzgórzu posadowiony jest ościół parafialny p.w. 

Świętych Jan Chrzciciela i Tekli. Centrum miejscowości wraz z zespołem dworskim oraz 

kościołem parafialnym stanowi obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców sprzyjającym nawiązywaniu relacji społecznych i integracji mieszkańców. 

Teren wzgórza kościelnego wymaga inwestycji, które poprawią jego estetykę oraz nadadzą 

mu nowe funkcje w obszarze rekreacji i wypoczynku oraz uczynią ten teren bardziej 

atrakcyjnym turystycznie.  

 Omawiany obszar przedstawiony jest poniżej na załączniku graficznym, na którym 

zostały oznaczone i opisane istniejące i planowane do realizacji obiekty. 

A – URZĄD GMINY GNOJNO, ILIOTEA. 

B – OŚRODE ZDROWIA. 

C – REMIZA OCHOTNICZJ STRAŻY POŻARNEJ. 

D- DOM POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z OALAJACYM PARIEM DWORSIM. 

E –  OISO DO GRY W PIŁĘ NOŻNĄ.  
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F – OMPLES: SZOLA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, SALA GIMNASTYCZNA. 

G – ZESPÓŁ DWORSI WRAZ Z PARIEM 

H – OSCIÓŁ PARAFIALNY 

 

WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU 

 Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go 

w życie przez Uchwałę  Rady Gminy Gnojno. Monitorowanie każdego przedsięwzięcia, czyli 

dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego funkcjonowania polegać będzie na 

systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych 

w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postępy i efekty. W monitorowaniu 

biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Gnojno 

zaangażowane we wdrażaniu Planu Odnowy Miejscowości. 
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UZASADNIENIE 

Przyjęcie przez Radę Gminy Gnojno „Planu Odnowy Miejscowości Gnojno…” umożliwi ubieganie się o 

środki zewnętrzne, między innymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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