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Wstęp 

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości (POM) wynika z wytycznych 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), a w szczególności wytycznych Osi 3 

PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu 

jest również niezbędnym elementem przygotowania Gminy Iwaniska do ubiegania się  

o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”         

w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Plan Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 jest dokumentem 

strategicznym, stworzonym przy udziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które 

mieszkańcy uznali za istotne dla swojej miejscowości. Plan Odnowy Miejscowości jest 

jednym z najważniejszych dokumentów związanych z planowaniem jej rozwoju oraz 

poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Dokument ten pozwolił na uświadomienie 

mieszkańcom ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia.  

Opracowany Plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwości aktualizacji 

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być 

dopisywane nowe zadania, a także może zmienić się kolejność ich realizacji, w zależności od 

uruchomienia i dostępu do funduszy UE. 

Plan Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 został opracowany zgodnie  

z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 i zawiera: 

1. Charakterystykę miejscowości. 

2. Inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego. 

3. Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości. 

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w perspektywie 7 lat z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

5. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców. 
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Plan Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 zawiera działania 

długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2018–2024. Określa generalny 

kierunek rozwoju oraz przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Ponadto umożliwia 

planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych 

warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.  
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1. Obszar i czas realizacji planu odnowy miejscowości Mydłów 

Plan Odnowy Miejscowości (POM) jest kompleksowym dokumentem określającym 

projekty niezbędne do realizacji na terenie miejscowości Mydłów w latach 2018–2024. Jest 

on zgodny z priorytetami i celami dokumentów planistycznych wyższego rzędu 

(powiatowymi, regionalnymi, krajowymi i UE). 

Plan Odnowy Miejscowości przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą Mydłowa, 

formułuje problemy, zadania i projekty, których realizacja pozwoli osiągnąć oczekiwany 

poziom rozwoju. Jest narzędziem umożliwiającym podejmowanie efektywnych decyzji 

finansowych związanych z angażowaniem środków własnych gminy, jak i z ubieganiem się             

o środki ze źródeł zewnętrznych.  

Zaplanowane działania w ramach Planu Odnowy Miejscowości obejmują spójny 

obszar zlokalizowany w miejscowości Mydłów, w strefie stanowiącej wspólną przestrzeń 

publiczną. Działania podejmowane na tym terenie pozostają we wzajemnej 

komplementarności. Wszystkie są bowiem nakierowane na rozwój infrastrukturalny  

i przestrzenny, a co za tym idzie także społeczny. Kontekst społeczny jest bowiem punktem 

odniesienia do planowania i realizacji przedsięwzięć na obszarach wiejskich. 

Plan Odnowy Miejscowości Mydłów obejmuje swym zakresem dwa okresy 

programowania, które są zgodne z harmonogramem środków pomocowych na poziomie 

unijnym. Pierwszy okres programowania przypada na lata 2014–2020 i trwa obecnie. Drugi 

będzie realizowany w latach 2021–2027 (na ten okres przypada realizacja części zadań 

wskazanych w niniejszym dokumencie). Określony w ten sposób zakres realizacji inwestycji 

ma sprawić, by środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z poszczególnymi etapami 

inwestycyjnymi były pozyskiwane z różnych programów. Sprawi to, że prawdopodobieństwo 

pozyskania tych środków, a tym samym doprowadzenia do sytuacji, gdy zostaną osiągnięte 

zamierzenia Planu Odnowy Miejscowości, będzie bardzo wysokie. Dodatkowo otwiera to 

możliwości pozyskiwania innych środków (nie tylko unijnych) na realizację założeń 

dokumentu. 

Niniejszy Plan ma charakter otwarty, stwarzający możliwość aktualizacji w zależności 

od potrzeb społecznych i możliwości finansowych. Konieczność aktualizacji Planu Odnowy 

Miejscowości wynika ze zmieniających się uwarunkowań oraz zadań przewidywanych do 

realizacji na kolejne lata. W wyniku aktualizacji treść zapisów POM musi odpowiadać 

założeniom postawionym w dokumencie. 
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Organem uprawnionym do aktualizacji Planu jest Zebranie Wiejskie. Uaktualnienie 

dokumentu musi być zatwierdzone przez Radę Gminy. Będzie ono dokonywane w przypadku 

wniesionych uwag. 

 Kolejność realizacji zadań może być zmieniana w zależności od wielkości możliwych 

do pozyskania i uruchomienia funduszy, mogą też zostać uwzględnione nowe zadania. 
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2. Charakterystyka miejscowości 

2.1. Położenie miejscowości, przynależność administracyjna 

Miejscowość Mydłów położona jest w Gminie Iwaniska, w powiecie opatowskim,  

w województwie świętokrzyskim, w obrębie Mydłów. Terytorium Gminy Iwaniska obejmuje 

dwa pasma Gór Świętokrzyskich: Pasmo Wygiełzowskie (południowa część gminy) oraz 

Pasmo Iwańskie (północno-zachodnia i środkowa część gminy). Wschodnia część znajduje 

się w obrębie Wyżyny Opatowskiej, stanowiącej północno-zachodnią część Wyżyny 

Sandomierskiej. 

Gmina Iwaniska graniczy: od północy – z Gminą Baćkowice oraz Miastem i Gminą 

Opatów (powiat opatowski), od południa – z Gminą Bogoria (powiat staszowski) i Gminą 

Klimontów (powiat sandomierski), od zachodu – z Gminą Łagów i Gminą Raków (powiat 

kielecki), a od wschodu – z Gminą Lipnik (powiat opatowski). 

Gmina Iwaniska zajmuje powierzchnię 104,89 km
2
, co stanowi 11,51% powierzchni 

powiatu opatowskiego. W 2017 r. gminę zamieszkiwało 6 745 osób, z czego 3 297 osób 

stanowiły kobiety, a 3 448 osób to mężczyźni. 

Zgodnie z rozdziałem III Statutu Gminy Iwaniska
1
 gminę tworzy 27 sołectw: 

Boduszów, Borków, Dziewiątle, Gryzikamień, Garbowice, Iwaniska, Jastrzębska Wola, 

Kamieniec, Kopiec, Kujawy, Krępa, Łopatno, Marianów, Mydłów, Nowa Łagowica, 

Przepiórów, Radwan, Skolankowska Wola, Stobiec, Stara Łagowica, Toporów, Tęcza, Ujazd, 

Wojnowice, Wzory, Wygiełzów, Zaldów. Siedzibą organów gminy jest miejscowość 

Iwaniska. Lokalizację Gminy Iwaniska na tle kraju, województwa i powiatu przedstawiono na 

rysunku 1.  

                                                 
1
 Uchwała Nr V/31/2003 Rady Gminy Iwaniska z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Iwaniska oraz Uchwała III/7/2014 z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie dokonania zmian w statucie Gminy 

Iwaniska. 
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Rysunek 1 Położenie Gminy Iwaniska na tle kraju, województwa i powiatu  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapapolski.com.pl  

 

Miejscowość Mydłów położona jest we wschodniej części Gminy Iwaniska  

i oddalona jest o ok. 8 km od centrum gminy – Iwanisk. Miejscowość Mydłów graniczy  

z obrębami: Boduszów, Borków, Kamieniec, Kopiec, Krępa, Przepiórów. Lokalizację 

miejscowości Mydłów na tle gminy przedstawiono na rysunku 2. 

Rysunek 2 Położenie miejscowości Mydłów 

 
Źródło: System informacji przestrzennej Urzędu Gminy Iwaniska 
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2.2. Powierzchnia 

Miejscowość Mydłów zajmuje powierzchnię 674,36 ha, co stanowi 6,43% powierzchni 

Gminy Iwaniska. Szczegółowy podział struktury użytkowania gruntów w Mydłowie 

przedstawia tabela 1 i wykres 1. 

Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów w miejscowości Mydłów w 2017 r.  

Grunty orne Sady Łąki Pastwiska 
Zabudowa na 

użytkach rolnych 
Ogółem 

573,01 ha 53,63 ha 16,61 ha 9,89 ha 21,22 ha 674,36 ha 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Iwaniska 

Wykres 1 Struktura użytkowania gruntów na obszarze miejscowości Mydłów w 2017 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Iwaniska 

W strukturze użytkowania gruntów na terenie miejscowości Mydłów dominują grunty 

orne, które stanowią 84,97% ogólnej powierzchni. Sady stanowią drugą w kolejności formę 

użytkowania gruntów zajmując 7,95% całego obszaru. Najmniejszy udział w strukturze 

użytkowania gruntów całego obszaru miejscowości mają pastwiska – 1,47%. 

2.3. Liczba ludności 

Liczba mieszkańców miejscowości Mydłów na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 294 

osoby, z czego kobiety stanowiły 137 osób, a mężczyźni 157. Analizując udział ludności 

według ekonomicznych grup wieku w stosunku do ludności ogółem, należy zwrócić uwagę 

na niekorzystne proporcje w strukturze społeczeństwa miejscowości Mydłów. W 2017 roku 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym było 58 osób, co stanowi 19,73% populacji,  

[NAZWA 
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[WARTOŚĆ]
[NAZWA 
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[WARTOŚĆ]

[NAZWA 
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w wieku produkcyjnym – 179 osób (60,88%), natomiast w wieku poprodukcyjnym było 57 

osób (19,39%). 

2.4. Położenie komunikacyjne 

Miejscowość Mydłów jest korzystnie położona względem ważniejszych szlaków 

komunikacyjnych. Przez miejscowość przebiegają dwie drogi powiatowe relacji: 

 Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – 

Włostów; 

 Mydłów–Borków–Przepiórów–Kamieniec, która łączy się z drogą wojewódzką 

Iwaniska–Klimontów–Koprzywnica. 

Przez miejscowość przebiegają również cztery drogi gminne: 

 Kobylany–Mydłowiec–Mydłów, 

 Mydłów–Rudki, 

 Mydłów–Mydłów Kolonia, 

 Mydłów–Jerozolima. 

2.5. Gospodarka i rolnictwo  

Według danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy  

w Iwaniskach na terenie miejscowości Mydłów zarejestrowane są 4 podmioty gospodarcze, 

zajmujące się działalnością usługową i handlową. Są to podmioty jednoosobowe lub 

rodzinne.  

Na terenie miejscowości znajduje się 70 gospodarstw rolnych. Profil produkcji 

rolniczej w Mydłowie nastawiony jest w większej części na zaspakajanie potrzeb własnych 

gospodarstw domowych niż masowego zapotrzebowania konsumenta. 

Tylko nieznaczna część mieszkańców zajmuje się działalnością pozarolniczą, często 

poza terenem miejscowości. 

2.6. Historia  

Miejscowość Mydłów w starszych źródłach określana jest mianem „Mydłowa 

Poduchownego”. Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego imienia „Mydło”.  



Plan Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 

 
12 

 

Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego
2
 dziedzicami wsi w XV wieku 

był Jan z Oleśnicy herbu Dębno, Piotr Gramatyka oraz Mikołaj Oziębłowski herbu Ostoja.  

W ostatniej ćwierci XV stulecia właścicielem Mydłowa był Stanisław z Wojciec herbu 

Szeliga. 

W XIX wieku w skład okolicznych dóbr wchodziła nie tylko wieś, ale i folwarki: 

Mydłów, Mydłowiec i Brzeziny, a także osada młynarzy Chrusty. Z dostępnych źródeł 

historycznych wynika, że parafia Mydłowska powstała ok. 1180 roku i należy do najstarszych 

parafii w dawnej dzielnicy sandomierskiej. Pierwsza niekwestionowana wzmianka o wsi  

i parafii pochodzi z 1326 roku z wykazów podatkowych płaconych na rzecz stolicy 

apostolskiej. W owych spisach pada określenie proboszcza „de Midlow”, czyli z Mydłowa.  

  

                                                 
2
 Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914 
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3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

3.1. Zasoby przyrodnicze 

Diagnoza w zakresie przekroczenia standardów jakości powietrza na terenie Gminy 

Iwaniska przeprowadzona została na podstawie raportu Ocena jakości powietrza  

w województwie świętokrzyskim w roku 2017 sporządzonego przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach. Klasyfikacji podlegały dwie strefy – Miasto Kielce oraz 

strefa świętokrzyska. Gmina Iwaniska leży w obszarze rozległej powierzchniowo strefy 

świętokrzyskiej (PL2602) o powierzchni 11 601 km
2
, do której należą wszystkie powiaty 

województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem Miasta Kielce. Analizując wyniki oceny 

rocznej na terenie strefy świętokrzyskiej należy zauważyć, że nie dotrzymano: 

 poziomu dopuszczalnego dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10; 

 poziomu docelowego B(a)P; 

 poziomu celu długoterminowego dla ozonu. 

 Z uwagi na ochronę zdrowia, dotyczyła ocena dotyczyła wieloetapowej klasyfikacji 

dla następujących parametrów: pył zawieszony PM10 (rok), pył zawieszony PM10 (24-

godziny), benzo(a)piren w pyle PM10 (rok), pył zawieszony PM2,5 (rok) oraz ozon (max. 8-

godzin).  

Na terenie Gminy Iwaniska odnotowano przekroczenia stężenia dla pyłu 

zawieszonego PM10, ozonu oraz przekroczony został poziom docelowy B(a)P. 

Na terenie Gminy Iwaniska znajdują się obszary cenne przyrodniczo
3
, które objęte są 

ochroną, należą do nich: 

 Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000: Ostoja Żyznów (kod PLH260036); 

 użytek ekologiczny; 

 27 pomników przyrody. 

Północno-zachodnie tereny Gmina Iwaniska położone są w granicach Jeleniowsko-

Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar ten zajmuje 5 351 ha i położony 

jest na obszarze sołectw: Dziewiątle, Gryzikamień, Jastrzębska Wola, Kujawy, Łopatno, 

                                                 
3
 Strona internetowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, 

kielce.pios.gov.pl/raporty,raporty.htm, inf. z dnia 12.06.2018 r. 



Plan Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 

 
14 

 

Marianów, Nowa Łagowica, Radwan, Skolankowska Wola, Wzory oraz Wygiełzów. Obszary 

te odznaczają się atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. 

Ponadto na ternie gminy znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000: 

Ostoja Żyznów (kod PLH260036), który obejmuje 446,04 ha. Obszar ten utworzony zostały 

w celu ochrony cennych gatunków siedliskowych zwierząt i roślin4
. 

3.2. Infrastruktura społeczna 

W granicach administracyjnych miejscowości zlokalizowany jest obiekt infrastruktury 

społecznej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie. Przy szkole znajduje się boisko  

z możliwością gry w piłkę nożną, piłkę ręczną i koszykówkę oraz plac zabaw.  

Na terenie miejscowości Mydłów brak jest miejsca, w którym można organizować 

zajęcie i wydarzenia integrujące lokalną społeczność oraz rozwijać pasje i zainteresowania. 

Brak jest również urządzonych terenów zieleni oraz uporządkowanych przestrzeni 

publicznych, służących mieszkańcom. Niewłaściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

negatywnie wpływa na obniżenie krajobrazu miejscowości. 

3.3. Infrastruktura techniczna 

Przez Mydłów przebiegają dwie drogi powiatowe oraz cztery drogi gminne. Na terenie 

miejscowości znajduje się 8,0 km sieci wodociągowej, do której podłączonych jest 64,2% 

mieszkańców oraz zlokalizowana jest stacja uzdatniania i studnia głębinowa. Przez teren 

gminy przebiega sieć telekomunikacyjna oraz energetyczna. 

Na terenie Mydłowa jest niewystarczająca ilość chodników i ciągów pieszych 

doprowadzających do centrum, co nie zapewnia należytego bezpieczeństwa i utrudnia rozwój 

turystyki w miejscowości. 

3.4. Gospodarka i rolnictwo  

W strukturze powierzchni miejscowości Mydłów dominują tereny rolnicze. Użytki 

rolne stanowią 96,85% powierzchni całkowitej wsi, a struktura użytków rolnych kształtuje się 

następująco: grunty orne 84,97%, sady 7,95%, natomiast łąki i pastwiska 3,93%. 

                                                 
4
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, kielce.rdos.gov.pl/ oraz Strona internetowa Natura 

2000, natura2000.gdos.gov.pl, inf. z dnia 15.06.2018 r. 
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Warunki glebowe w granicach miejscowości kształtują się korzystnie. Dominują gleby 

dobrej i bardzo dobrej jakości. Dodatkowo występują korzystne warunki klimatyczne, które 

sprzyjają produkcji rolniczej. 

Produkcję rolniczą w Mydłowie stanowią gospodarstwa indywidualne osób 

fizycznych. Sektor ten tworzy 70 gospodarstw. Głównym kierunkiem produkcji roślinnej jest 

uprawa zbóż (żyto, pszenica, jęczmień i owies) oraz buraków cukrowych, a także hodowla 

bydła mlecznego i trzody chlewnej. 
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4. Analiza SWOT  

W trakcie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 

niezbędne jest przeprowadzenie analizy SWOT. Technika analityczna SWOT polega na 

posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie 

czynników strategicznych): 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu, 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu, 

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany, 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.  

Analiza SWOT jest kompleksową metodą służącą do badania zarówno czynników 

wewnętrznych bezpośrednio związanych z miejscowością, dla której opracowywany jest Plan 

Odnowy Miejscowości, jak i czynników zewnętrznych, które z jednej strony tworzą szanse dla 

powodzenia Planu, ale generują także zagrożenia. Metoda ta daje możliwość wykorzystania 

istotnych atutów wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz minimalizowania bądź pokonania 

barier w prognozowaniu rozwoju miejscowości i na etapie realizacji Planu Odnowy 

Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024. 

4.1. Mocne strony 

Mocnymi stronami miejscowości Mydłów są: 

 czyste otoczenie i środowisko naturalne, 

 atrakcyjne położenie w malowniczej okolicy, w urozmaiconym krajobrazowo otoczeniu, 

 korzystne położenie na szlaku komunikacyjnym, 

 wysokie walory krajobrazowe, 

 bogate walory turystyczno-historyczne i przyrodnicze, 

 możliwość zagospodarowania terenów w centrum miejscowości, 

 pełne zwodociągowanie miejscowości. 
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4.2. Słabe strony  

Do słabych stron miejscowości Mydłów zalicza się: 

 brak miejsc parkingowych w centrum miejscowości, 

 brak chodników przy drogach, 

 brak obiektów małej architektury, 

 brak terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, 

 brak urządzonych publicznych terenów zielonych, 

 brak sieci kanalizacyjnej, 

 brak świetlicy wiejskiej, 

 brak zagospodarowanych przestrzeni publicznych. 

4.3. Szanse 

Do szans, będącymi możliwościami rozwojowymi miejscowości, należy zaliczyć: 

 wykorzystanie potencjału i atutów położenia, 

 sprzyjającą politykę regionalną, 

 zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym pochodzących  

z UE, 

 zagospodarowanie walorów krajobrazowych, turystyczno-historycznych oraz 

przyrodniczych, 

 możliwość pozyskiwania środków finansowych funduszy Unii Europejskiej na rzecz 

rozwoju wsi i rolnictwa (dopłaty bezpośrednie dla rolników), 

 rozwój Gminy Iwaniska i zwiększenie jej budżetu na inwestycje na terenach wiejskich. 

4.4. Zagrożenia 

Czynnikami, które mogą zagrażać rozwojowi miejscowości, są: 

 niewystarczające fundusze na właściwe zagospodarowanie terenów ważnych dla 

wizerunku miejscowości i funkcjonowania jej społeczności, 

 brak dokumentacji projektowych w celu wystąpienia o fundusze pomocowe, 

 podniesienie wymagań produkcji rolnej, 

 rosnący odsetek osób bez pracy, 

 nadużywanie alkoholu, zwłaszcza wśród bezrobotnych, 

 brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich, 

 niestabilna sytuacja rynku rolnego i duże wahania cen produktów rolnych. 
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5. Planowane kierunki rozwoju  

5.1. Wizja rozwoju wsi 

Wizję rozwoju miejscowości sformułowano następująco: 

Mydłów – miejsce atrakcyjne do zamieszkania, dbające o zachowanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych 

Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel miejscowości oraz kierunek jej 

rozwoju. Miejscowość Mydłów za kilka lat ma być stale rozwijającą się wsią, bezpieczną  

i aktywną, która będzie atrakcyjnym miejscem nie tylko dla swoich mieszkańców, ale także 

dla osób przyjezdnych. 

Przeprowadzone analizy pozwalają na określenie głównych celów Planu. Cele te będą 

wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych Planem. 

Misja dla miejscowości Mydłów jest opisem wizji miejscowości oraz jej głównego 

pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na istocie rzeczy, dostosowuje kierunki 

działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje motywacyjne i promocyjne. 

Misja wyraźnie określa charakter miejscowości i wskazuje jej atuty. 

Aby wypełnić załażoną misję, należy podjąć następujące działania, mające na celu: 

 dbałość o zachowanie nieskażonego środowiska; 

 zwiększenie współpracy i zaangażowania mieszkańców, w tym przede wszystkim 

młodzieży, w pracę i działalność na rzecz wsi; 

 organizowanie spotkań, imprez kulturalnych i sportowych, które integrować będą lokalną 

społeczność; 

 organizowanie zebrań wiejskich z władzami gmin i powiatu, na których omawiane  

i rozwiązywane będą problemy wsi. 

5.2. Cele strategiczne i działania 

Analizując mocne i słabe strony miejscowości oraz jej szanse i zagrożenia rozwoju,  

a także wizję rozwoju miejscowości, wyznaczono dwa cele strategiczne. Cele te przyczynią 

się do realizacji wyznaczonych zadań, zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla 

miejscowości Mydłów wizji. 
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W ramach Celu strategicznego I zaplanowano następujące działania: 

a) Budowa świetlicy wiejskiej. 

b) Wyposażenie budynku świetlicy. 

c) Budowa chodników przy drogach gminnych, oznakowanie jezdni, ustawienie znaku 

ograniczającego prędkość. 

d) Zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła parafialnego. 

Założenia Celu strategicznego II Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich 

ukierunkowane zostały na poprawę bezpieczeństwa na obszarach wiejskich oraz rozwój 

infrastruktury technicznej miejscowości. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji 

następujących zadań: 

a) Budowa nowych punktów oświetleniowych. 

b) Modernizacja dróg gminnych. 

c) Budowa kanalizacji. 

d) Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez organizowanie festynów, imprez 

sportowych. 

e) Zwiększenie zainteresowania mieszkańców produkcją zdrowej żywności i turystyką. 

f) Odtworzenie i udokumentowanie historii miejscowości Mydłów oraz jej mieszkańców, 

poznajemy swoją historię i kulturę. 

Szczegółowy opis zaplanowanych do realizacji zadań przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 Zaplanowane zadania do realizacji w ramach przyjętych celów szczegółowych 

Nazwa zadania Opis zadania 

Budowa świetlicy wiejskiej  

W ramach zadania planuje się budowę budynku parterowego ze 

strychem, w którym powstaną pomieszczenia: świetlica, kuchnia, wc,          

wc dla niepełnosprawnych, korytarz. Teren wokół budynku zostanie 

zagospodarowany poprzez budowę parkingu przy budynku, urządzenie 

Wizja

Mydłów – miejsce atrakcyjne do zamieszkania, dbające o zachowanie 
walorów przyrodniczych i kulturowych

Cel strategiczny II: 

Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
wiejskich 

Cel strategiczny I: 

Wzrost atrakcyjności Mydłowa dzięki 
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej 
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zieleni oraz montaż elementów małej architektury w postaci ławek 

parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz oświetlenia.  

W świetlicy wiejskiej mieszkańcy wsi będą mogli realizować 
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i społecznym. Odbywać się 
tam również będą spotkania organizowane przez Gminną Komisję 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świetlica 

będzie miejscem do organizowania spotkań, zebrań wiejskich, imprez 

kulturalnych, czyli ośrodkiem życia społecznego. 

Realizacja tego zadania zapewni warunki do wspólnego i efektywnego 

spędzania czasu oraz przyczyni się zmniejszenia problemów w sferze 

patologii społecznych. 

Wyposażenie budynku świetlicy 

Zadanie obejmuje zakup wyposażania do świetlicy, w postaci mebli, 

sprzętu do zaplecza kuchennego, sprzętu AGD i audiowizualnego oraz 

komputerów. Wyposażenie to wykorzystywane będzie podczas zajęć  
i imprez odbywających się w świetlicy.  

Budowa chodników przy drogach 

gminnych, oznakowanie jezdni, 

ustawienie znaku ograniczającego 

prędkość 

Celem zadania jest budowa chodników przy drogach gminnych, 

oznakowanie jezdni oraz ustawienie znaku ograniczającego prędkość. 
Działania te bezpośrednio wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz 

warunków życia mieszkańców. 

Budowa nowych punktów 

oświetleniowych 

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia terenu przy 

budynku świetlicy, nowo powstających domach oraz wokół kościoła i na 

cmentarzu. Nowe oświetlenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i pieszego. Projekt przyczyni się do zaspokajania potrzeb 

mieszkańców w zakresie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. 

Zagospodarowanie przestrzeni 

wokół kościoła parafialnego 

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia powierzchni, montaż 
elementów małej architektury w postaci ławek parkowych, koszy na 

śmieci, stojaków na rowery. Realizacja tych prac wpłynie na poprawę 
estetyki terenów wokół kościoła, a także wizerunku całej miejscowości. 

Modernizacja dróg gminnych 

W ramach zadania planuje się modernizację istniejących dróg gminnych, 

które stanowią ważny element ciągu komunikacyjnego na terenie 

miejscowości, stanowiący dojazd mieszkańców do ich posesji i pól.  

W związku z czym realizacja tego zadania wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się na terenie miejscowości. 

Budowa kanalizacji 

W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie miejscowości, co zapewni mieszkańcom dostęp do podstawowej 

infrastruktury technicznej oraz wpłynie na podniesienie komfortu  

życia mieszkańców. Ponadto realizacja zadania przyczyni się do 

poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do wód. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Iwaniska 

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój obszarów 

wiejskich, zapewniają stałą poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa 

mieszkańców. Wpływają również na promocję turystyki wiejskiej. 
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5.3. Szacunkowy koszt i harmonogram planowanych przedsięwzięć  

Plan Odnowy Miejscowości Mydłów obejmuje planowane do realizacji zadania  

w latach 2018–2024. Źródłami finansowania Planu Odnowy Miejscowości Mydłów będą: 

 środki z funduszy unijnych pozyskane w ramach Programów Operacyjnych 

zaplanowanych do realizacji na lata 2014–2020, a także w następnych latach, 

 środki własne Gminy Iwaniska, 

 inne zewnętrzne źródła finansowania. 

Szacunkowe koszty oraz harmonogram planowanych zadań przedstawiono w tabeli 3. 
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Tabela 3 Szacunkowe koszty oraz harmonogram planowanych zadań 

Lp. Nazwa zadania Cel 
Przewidziany  

termin realizacji 

Szacunkowy  

koszt [zł] 

Źródło 

 finansowania 

Zadania inwestycyjne 

1. Budowa świetlicy wiejskiej 

Rozwijanie więzi społecznych poprzez stworzenie miejsc 

spotkań dla lokalnej społeczności. Stworzenie miejsca 

integracji społecznej. 

2018–2023 180 000,00 

PROW, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

2. Wyposażenie budynku świetlicy 

Stworzenie warunków do spotkań, organizowanie czasu 

wolnego mieszkańcom, rozwijanie swoich pasji i wiedzy, 

nabywanie nowych umiejętności. 

2018–2023 40 000,00 

PROW, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

3. 

Budowa chodników przy drogach gminnych, 

oznakowanie jezdni, ustawienie znaku 

ograniczającego prędkość 
Podniesienie bezpieczeństwa na terenie miejscowości.  2018–2023 120 000,00 

PROW, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

4. Budowa nowych punktów oświetleniowych 

Poprawa stanu infrastruktury drogowej, zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków 

komunikacyjnych. 

2018–2023 35 000,00 

PROW, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

5. 
Zagospodarowanie przestrzeni wokół 

kościoła parafialnego 

Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych. 

2018–2019 118 279,50 
PROW, 

środki parafii 

6. Modernizacja dróg gminnych 

Poprawa stanu infrastruktury drogowej, zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa warunków 

komunikacyjnych. 

2018–2023 250 000,00 

PROW, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

7. Budowa kanalizacji 

Podniesienie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej. 

2020–2030 650 000,00 

PROW, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

Przedsięwzięcia aktywizujące lokalną społeczność 

8. 

Pobudzenie aktywności mieszkańców 

poprzez organizowanie festynów, imprez 

sportowych 

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy 

miejscowości, wzmocnienie więzów sąsiedzkich i relacji 

społecznych. 

2018–2023 30 000,00 

EFS, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

9. 
Zwiększenie zainteresowania mieszkańców 

produkcją zdrowej żywności i turystyką  
Stworzenie alternatywnych źródeł dochodów dla mieszkańców 

wsi. 
2018–2023 25 000,00 

EFS, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 
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10. 

Odtworzenie i udokumentowanie historii 

miejscowości Mydłów oraz jej mieszkańców, 

poznajemy swoją historię i kulturę 

Przekazanie wiedzy młodemu pokoleniu na temat 

miejscowości Mydłów, budowanie tożsamości lokalnej, 

poczucia wspólnoty. 

2018–2023 6 000,00 

EFS, 

Budżet Gminy 

Iwaniska 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Iwaniska 
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6. System wdrażania i monitoringu 

Podstawowym celem Planu Odnowy Miejscowości Mydłowa jest stworzenie 

warunków do dynamicznego rozwoju gospodarczego i zapewnienie korzystnych warunków 

życia mieszkańców. Zapisy Planu wynikają bezpośrednio z priorytetów i celów 

strategicznych, uchwał i dokumentów strategicznych wyższego rzędu, stanowią ich 

konkretyzację w postaci projektów gotowych do realizacji. Rozwój społeczno-gospodarczy               

w skali lokalnej jest bezpośrednio powiązany z procesami zachodzącymi w otoczeniu 

społeczności lokalnych. Gospodarka gminy, powiatu i województwa wywiera bezpośredni 

wpływ na procesy zachodzące w społeczności wiejskiej. Również otoczenie dalsze, w postaci 

gospodarki kraju i gospodarki światowej, ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki          

w najbliższym sąsiedztwie. 

Ponadto ważnym elementem decydującym o początku wdrażania Planu Odnowy 

Miejscowości Mydłów jest wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy  

Iwaniska. Prace nad Planem od samego początku są poddawane pełnej kontroli mieszkańców 

Mydłowa. Jest to dla nich źródło informacji na temat zaplanowanych zadań i inwestycji,  

a także o postępach prowadzonych prac. Podczas przeglądu i przy aktualizacjach Planu 

Odnowy Miejscowości, mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu propozycji 

inwestycyjnych. 

 Monitorowanie jest procesem ciągłym, przebiegającym równolegle do całego okresu 

wdrażania Planu Odnowy Miejscowości. Jego głównym celem jest identyfikacja 

ewentualnych nieprawidłowości oraz korygowanie ich w możliwie najbardziej efektywny 

sposób. Monitorowanie obejmuje funkcjonowanie całego Planu, zarówno finansowe jak           

i rzeczowe. Metodologia prowadzenia działań monitorujących opiera się na sprawozdaniach, 

wizytach na miejscu realizacji projektów, raportach z realizacji założonych zadań. 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i wdrażaniu Planu będzie miała Rada Gminy. 

Jej główną rolą będzie monitoring przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz 

ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej 

rezygnacji z realizacji zadań. Monitoring umożliwia bieżącą ocenę realizacji zadań oraz 

celów, prognozowanie ewentualnych zmian w realizacji, dokonywanie bieżących korekt 

i poprawek, podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych oraz informowanie 

społeczności o uzyskanych wynikach. 
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7. Podsumowanie 

Plan Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 stanowi jeden  

z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy            

i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny 

warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014–2020 działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 

jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Iwaniska przy opracowaniu 

kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości.  

Celem działania Odnowa i rozwój wsi jest poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 

na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.  

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 zakłada  

w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie 

aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji 

wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Zakładane cele Planu 

przewidują wzrost znaczenia wsi poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma również na celu integrację społeczności 

lokalnej, stworzenie nowych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz 

rozwój lokalnych organizacji. 

Założenia i cele zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Mydłów na lata 2018–2024 

są zgodne z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska, Strategii Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. 
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