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Wstęp 

Jednym z podstawowych zadao, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią 

Europejską jest rozwój i odnowa obszarów wiejskich. Kluczowym jej celem jest wzmocnienie 

działao służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju 

obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkaoców. Zawiera działania 

długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2011-2018. Sporządzenie  

i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki 

finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie 

„Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowid będzie wytyczne dla władz Gminy Rozprza 

przy opracowywaniu kierunków rozwoju miejscowości Nowa Wieś. 

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

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkaoców 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. 

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące: 

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu 

dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury; 

2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 

3. budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 

4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, 

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; 
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5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 

6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

 

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś jest obszar tej 

miejscowości. 

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów 

służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, 

planowane kierunki rozwoju, przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem  

i harmonogramem działao. 

 Podstawą opracowania planu jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rozprza na lata 

2007–2013, Studium Uwarunkowao Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rozprza oraz konsultacje społeczne przeprowadzone wśród mieszkaoców, za pomocą badao 

ankietowych.  

Niniejszy plan jest dokumentem otwartym stwarzającym możliwośd aktualizacji  

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowao finansowych. Oznacza to, że mogą byd 

dopisywane nowe zadania, może zmienid się kolejnośd ich realizacji w zależności 

od uruchomienia i dostępu do środków UE. 

Plan Odnowy Miejscowości Nowa Wieś ma zdecentralizowany, lokalny charakter, 

obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale 

przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkaoców miejscowości.  

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca 

zamieszkania, zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany,  

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

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

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

szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.  
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Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy: 

1. Plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, 

infrastruktura i środki finansowe. 

2. Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów  

i korygowanie błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej. 

3. Dokument umożliwia zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkaoców w planowanie 

swojej przyszłości. Uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga 

consensusu. Osiągnięty na drodze otwartej dyskusji pozwala na wypracowanie 

strategii, z którą będzie identyfikowała się społecznośd lokalna. 

4. Tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron 

miejscowości a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, 

które mogą się pojawid w przyszłości. W ten sposób można uniknąd wielu trudności. 

 

Charakterystyka miejscowości 

Położenie 

Nowa Wieś – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w 

gminie Rozprza w odległości 60 km od Łodzi, 148 km od Warszawy i 13 km od Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

Przynależnośd administracyjna 

Miejscowośd Nowa Wieś to jedno z 34 sołectw wchodzących w skład gminy Rozprza: 

Bagno, Bazar, Biała Róża, Białocin, Bryszki, Budy, Cekanów, Cieślin, Ignaców, Janówka, 

Kisiele, Kęszyn, Longinówka, Lubieo, Łazy Duże, Łochyosko, Magdalenka, Milejów, 

Milejowiec, Mierzyn, Niechcice, Nowa Wieś, Pieoki, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Romanówka, 

Rozprza, Stara Wieś, Straszów, Świerczyosko, Truszczanek, Wola Niechcicka Stara, 

Wroników, Zmożna Wola oraz Rada Osiedla Niechcice. 

Ważną, z punktu rozwoju miejscowości funkcję, pełni bliskośd Drogi Krajowej 91. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_piotrkowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Rozprza
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Mapa 1 – Nowa Wieś na tle Gminy Rozprza 

 

Gmina Rozprza sąsiaduje z następującymi gminami: Wola Krzysztoporska, Sulejów, 

Ręczno, Łęki Szlacheckie i Gorzkowice. 

W najbliższej odległości od Nowej Wsi znajdują się następujące miejscowości: Kęszyn, 

Bazar, Stara Wieś, Białocin, Budy, Rozprza. 

 

Powierzchnia 

Obręb geodezyjny Stara Wieś w którym znajduje się miejscowośd Nowa Wieś zajmuje 

powierzchnię 739,7732 ha. 

Ludnośd 

Według danych z Ewidencji Ludności prowadzonej przez Urząd Gminy Rozprza 

(stan na 9 sierpnia 2011 roku) Nową Wieś zamieszkuje  247 osób. Analiza ludności wg 

struktury wieku i płci przedstawia się następująco: 
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mieszkaocy  Nowa Wieś 

Kobiety 129 

Mężczyźni 118 

Ogółem, w tym: 247 

Do 18 lat 50 

19-60 kobiety 76 

19-65 mężczyźni 83 

Źródło: na podstawie danych Urzędu Gminy w Rozprzy 

Historia 

Pierwsze osadnictwo na tym terenie powstało około 2 tyś lat p.n.e. Groby kultury pomorskiej 

odkryto w sąsiedniej Starej Wsi. Oprócz cmentarzyska odkryto również osady. W gospodarce 

przeważała uprawa gleby i hodowla. Nowa Wieś powstała na przełomie XIX i XX wieku w 

skutek uwłaszczenia chłopów. Wcześniej teren miejscowości należał do Starej Wsi. 

 W latach 1975-1998 miejscowośd należała administracyjnie do województwa 

piotrkowskiego. 

Z Nowej Wsi pochodził arcybiskup Józef Życioski (1948-2011). 

 

Struktura przestrzenna 

W Nowej Wsi nie ma budynku który by dominował nad zabudową miejscowości.  

Wieś nie posiada również wspólnych przestrzeni którą mogły by stanowid np. rynek, 

park i plac targowy. Funkcję miejsca spotkao mieszkaoców na przestrzeni otwartej pełni 

budynek szkoły podstawowej.  

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_piotrkowskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_piotrkowskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_%C5%BByci%C5%84ski


Plan Odnowy Miejscowości Nowa Wieś 

Nowa Wieś 2011 Strona 8 
 

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

Informacje na temat zasobów służących odnowie miejscowości Nowej Wsi zostały 

sporządzone na podstawie:  

 analizy ankiet, przeprowadzonych wśród mieszkaoców sołectwa 

 wizji lokalnej 

 danych Urzędu Gminy Rozprza 

W analizie wzięto pod uwagę najważniejsze z punktu widzenia rozwoju i odnowy wsi zasoby: 

zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, infrastruktura społeczna, infrastruktura 

techniczna, gospodarka i rolnictwo oraz kapitał społeczny i ludzki. 

Zasoby przyrodnicze 

Obszar Nowej Wsi znajduje się w makroregionie Wzniesieo Południowo Mazowieckich. 

Wieś znajduje się w obrębie geodezyjnym Stara Wieś. Rzeźba terenu jest falista. Obok 

delikatnych wzniesieo nie występują cieki wodne. Budowa geologiczna charakteryzuje się 

różnorodnością.  

Na terenie miejscowości brak jest naturalnych, większych zbiorników wodnych i rzek. 

 

Tereny rolnicze Nowej Wsi 

          Warunki glebowe Nowej Wsi są niekorzystne, podobnie jak na pozostałym terenie 

gminy. Obszar dzisiejszej gminy Rozprza pokrywał niegdyś lądolód środkowopolski. Dlatego 

gleby tego rejonu związane są z jego działalnością i w większości są utworami piaszczystymi, 
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piaszczysto-gliniastymi i gliniastymi. Wykształcone zostały na piaskach luźnych słabo-

gliniastych lub gliniastych (gleby bielicowe i rdzawe) oraz na glinach lekkich i średnich                  

lub piasków na glinie (gleby brunatne i płowe). Większośd gleb przeznaczona jest pod grunty 

orne. Najwięcej gleb w sołectwie (89,37%) charakteryzuje się klasami bonitacyjnymi IV – VI.  

            Obszar gminy i Nowej Wsi nie należy do zasobnych w surowce mineralne. W 

najbliższej odległości zlokalizowane są jedynie szerzej występujące złoża kruszywa 

naturalnego w Woli Niechcickiej Starej oraz w miejscowości Łazy Duże. W Kopalni Wola 

Niechcicka Stara zasoby kruszywa wynoszą około 71 tys. ton, a w Kopalni Wola Niechcicka 

Stara zasoby geologiczne kruszywa około 7 tys. ton i eksploatowane są okresowo. 

 Lesistośd terenu, w samej miejscowości jest znikoma, występują nieliczne skupiska 

drzew liściastych oraz iglastych. Większym stopniem zalesienia charakteryzuje się wschodnia 

częśd sołectwa. Łącznie lasy zajmują 2,8 % powierzchni sołectwa. 

Dziedzictwo kulturowe 

W miejscowości nie występują obiekty które są wpisane do Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Rozprza. Na granicy miejscowości Nowa Wieś i Rozprza znajduje się 

zabytkowy cmentarz. A na terenie Nowej Wsi znajdują się dwie stylowa kapliczki będące 

miejscem szczególnym dla mieszkaoców. 

 

Kapliczka w Nowej Wsi 
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Infrastruktura społeczna 

W miejscowości Nowa Wieś nr 84 mieści się Szkoła Podstawowa. 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi. Budynek dwukondygnacyjny oddany do użytku w 1961 r. 
Stropodach pokryty papą a okna PCV. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, 
wodno – sanitarną, ogrzewanie olejowe, posiada sale lekcyjne, pracownię informatyczną z 
dostępem do internetu i bibliotekę szkolną. W roku szkolnym 2010/2011 do szkoły 
uczęszczało 98 dzieci. Zatrudnionych w szkole jest 14 nauczycieli. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 

 

 

 
Szkoła Podstawowa 

rok szkolny liczba uczniów liczba pedagogów 

2010/2011 98 14 

2009/2010 99 13 

2008/2009 100 12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Rozprzy. 
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Infrastruktura techniczna 

Niezwykle istotne dla oceny szans rozwojowych gminy jest przeanalizowanie powiązao 

komunikacyjnych z drogami krajowymi w ramach regionu i ocena, jak miejscowośd 

sytuuje się w systemie tych powiązao. Rzuca się w oczy dobre powiązanie komunikacyjne 

Gminy Rozprza i samej Nowej Wsi z takimi ośrodkami miejskimi jak: 

→ Łódź (ok. 60 km): na północ drogą krajową nr 91, a następnie drogą krajową  
nr 1 

→ Piotrków Trybunalski (13 km): bezpośrednio na północ drogą nr 91 

 Ponadto w najbliższym sąsiedztwie miejscowości przebiega linia kolejowa z przystankiem 

kolejowym i bocznicą, droga krajowa nr 91, droga powiatowa nr 1520E oraz drogi gminne.   

Przez teren Nowej Wsi kursują autobusy PKS i prywatni przewoźnicy z częstotliwością 

niezaspokajającą lokalne potrzeby społeczności w tym zakresie.  

Stan dróg w miejscowości jest niezadawalający. Tylko drogi główne w Nowej Wsi, 

stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej. Pozostałe to drogi utwardzone tłuczniem oraz 

drogi o nawierzchni żwirowej. 

Stan zaopatrzenia w wodę jest relatywnie dobry. Długośd sieci wodociągowej w 100 % 

zaspokaja potrzeby ludności. Wszyscy mieszkaocy są podłączeni do sieci 

Możliwośd korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej ma obecnie około 80  % 

mieszkaoców Rozprzy i jest to stosunkowo nowa sied. Pozostali mieszkaocy muszą gromadzid 

ścieki w szczelnych zbiornikach (szamba). 

Ścieki z terenu Nowej Wsi odbiera oczyszczalnia ścieków w Rozprzy. Oczyszczalnia była 

rozbudowana w 2009 roku. 

Głównym źródłem zaopatrzenia Nowej Wsi w ciepło są kotłownie indywidualne, 

najczęściej zaopatrzone w piece na koks, węgiel i gaz (propan-butan). Gmina nie posiada 

sieci gazu ziemnego, dlatego mieszkaocy korzystają z propanu-butanu w butlach. 
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  Energia elektryczna  dostarczana jest dla odbiorców w Gminie Rozprza magistralnymi 

napowietrznymi liniami 15 kV, wyprowadzonymi ze stacji 110/15 kV: „Piotrków Wschód” 

oraz „Gorzkowice”. Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia 110 kV „Piotrków 

Wschód – Piaski”. 

          W Gminie Rozprza istnieje rozbudowana sied telefonii stacjonarnej i komórkowej.  

Z urządzeo podstawowych należy wymienid: linię światłowodową przebiegającą wzdłuż drogi 

Piotrków – Kamieosk, linię kablową w rejonie Janówki i Milejowic przebiegającą na kierunku 

wschód – zachód, dwa maszty telefonii komórkowej (różnych operatorów) zlokalizowane  

w Rozprzy oraz jeden maszt w Lubieniu. Ponadto przez teren gminy przebiega pas radiolinii 

relacji Majków – Radomsko. 

Gospodarka i rolnictwo 

Rolnictwo odgrywa coraz bardzo dużą rolę dla mieszkaoców Nowej Wsi. Ze względów na 

małe gospodarstwa rolne coraz mniej jest gospodarstw, w których uprawa roli była by 

podstawą utrzymania. Dla większości gospodarzy uprawa roślin i hodowla zwierząt ma 

znaczenie uboczne. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duże rozdrobnienie gospodarstw ( 

średnia to ok 5 ha), słabe klasy gleb oraz niska rentownośd produkcji rolniczej. W tej sytuacji 

szansą dla mieszkaoców staje się rozwój drobnej wytwórczości, handlu i usług oraz 

stworzenie interesującej oferty dla inwestorów. 

ZESTAWNIENIE POWIERZCHNI UŻYTKÓW 

 Powierzchnia (ha) 

Rodzaj użytku Obręb Geodezyjny 

rola 422,8191 

łąki 154,1917 

pastwiska 44,0012 

las 21,7258 

grunty zadrzewione i zakrzewione 0,1108 

sad 3,5910 

nieużytki 2,6410 

drogi 23,8209 

kolej 20,1079 

wody  11,3423 

budynki 35,3305 

RAZEM 739,7722 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. 
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Gospodarka w Nowej Wsi praktycznie nie istnieje. W miejscowości istnieją dwa sklepy 

spożywcze i zakład usług budowlanych. 

Istniejące podmioty gospodarcze nie są w stanie zapewnid mieszkaocom pełnego 

zatrudnienia, są to mikro przedsiębiorstwa zatrudniające kilku pracowników. 

 

Kapitał społeczny i ludzki 

Mieszkaocy nie mogą poszczycid się mogą własnym klubem sportowym ani innymi 

organizacjami społecznymi. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak infrastruktury 

społecznej w tym również sportowej.  

 

Poniżej przedstawiono zestawienie zasobów Nowej Wsi z uwzględnieniem wizji 

lokalnej  

i analizy badao ankietowych. 

 

Rodzaj zasobu Brak 

Jest o 

znaczeniu 

małym 

Jest o 
znaczeniu 

średnim 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 

 

Środowisko przyrodnicze 

- walory krajobrazu X    

- walory przyrodnicze X    

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) X    

- gleby   X  

- kopaliny X    
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Środowisko kulturowe 

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe  X   

- walory zagospodarowania przestrzennego  X   

- zabytki X    

- zespoły artystyczne X    

 

Dziedzictwo religijne i historyczne 

- miejsca, osoby i przedmioty kultu X    

- święta, odpusty, pielgrzymki  X   

- tradycje, obrzędy, gwara  X   

- legendy, podania i fakty historyczne  X   

- ważne postacie historyczne  X   

- specyficzne nazwy X    

 

Obiekty i tereny 

- działki pod zabudowę mieszkaniową   X  

- działki pod domy letniskowe X    

- działki pod zakłady usługowe i przemysł X    

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po 

przemysłowe 

X    

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, 

spichlerze, młyny) 

X    

- place i miejsca publicznych spotkao X    

- miejsca sportu i rekreacji X    
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Gospodarka, rolnictwo 

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)   X  

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  X   

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne X    

 

Sąsiedzi i przyjezdni 

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria 
komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

 X   

- ruch tranzytowy X    

- przyjezdni stali i sezonowi  X   

 

Instytucje 

- placówki opieki społecznej X    

- szkoły   X  

- Dom Ludowy X    

 

Ludzie, organizacje społeczne 

- OSP X    

- Koła Gospodyo Wiejskich X    

- Stowarzyszenia X    
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Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Analiza SWOT jest uniwersalnym narzędziem analizy strategicznej. Technika 

analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji na cztery grupy (cztery 

kategorie czynników strategicznych): 

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

miejscowości 

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

miejscowości 

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanej miejscowości 

szansę korzystnej zmiany 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanej miejscowości  

niebezpieczeostwo zmiany niekorzystnej. 

Następnie informacje posegregowane według opisanych kryteriów na cztery grupy są 

zapisywane w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie 

kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. 

mocne strony słabe strony 

 Szkoła Podstawowa 

 Wolne tereny rozwojowe  
w zakresie mieszkalnictwa 

 Wysoki stopieo zwodociągowania 
 

 Brak gruntów pod przemysł 

 Ograniczone możliwości finansowe 
budżetu gminy na inwestycje 

 Niedostateczna długośd dróg                           
o nawierzchni bitumicznej,                          
brak chodników zwłaszcza w 
miejscach o szczególnym znaczeniu 
dla miejscowości. 

 Brak boiska ze  sztuczną 
nawierzchnią i sali gimnastycznej 

 Uboga oferta turystyczna przy 
wysokich zasobach kulturowych 

 Brak zakładów pracy 

 Brak Świetlicy Wiejskiej 

 Słabe powiązania komunikacyjne               
z dużymi ośrodkami miejskimi – 
mała liczba powiązao komunikacji 
PKS 
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Szanse zagrożenia 

 Wzrost liczby podmiotów 
gospodarczych 

 Budowa obiektów sportowych 

 Powstanie Świetlicy Wiejskiej 

 Wykorzystanie zasobów 
miejscowości do przyciągnięcia 
turystów  

 Dalszy wzrost osadnictwa 

 Możliwośd pozyskania środków 
finansowych UE na inwestycje 

 Nawiązanie współpracy  
z sąsiednimi miejscowościami  

 Rozwój oświaty i społeczeostwa 
informacyjnego 

 Zaangażowanie społeczności lokalnej               
w rozwój wsi i zachowanie 
dziedzictwa historycznego 

 Wzrost bezrobocia w regionie 

 Niepełne wykorzystanie szans, jakie 
dają zewnętrzne środki, w tym 
fundusze UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Odnowy Miejscowości Nowa Wieś 

Nowa Wieś 2011 Strona 18 
 

Opis planowanych działao inwestycyjnych 

Z opracowanych dla gminy Rozprza dokumentów strategicznych, sugestii mieszkaoców 

oraz wyników analizy SWOT wynikają poniższe inwestycje zaplanowane na najbliższe lata              

dla Rozprza. Zadania te mają na celu poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej miejscowości 

tworzącej wizerunek całej  gminy. 

1. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Rozprza – Nowa Wieś wraz z 

oświetleniem oraz budową zatoki parkingowej przy cmentarzu w Rozprzy” 

Okres realizacji: lata 2011-2012 

Partnerzy: Gmina Rozprza 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Rozprza, środki otrzymane w wyniku pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-

2013”  

Koszt inwestycji (przewidywany): 665 000,00 

Celem inwestycji jest polepszenie warunków dostępu do zabytkowego cmentarza 

oraz kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkaoców sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę 

chodnika z zatoką parkingową. Lokalizacja inwestycji uwarunkowana jest m.in. 

walorami kulturowymi, poprawą estetyki obszaru i bezpieczeostwa mieszkaoców. 

2. „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nowej Wsi” 

Okres realizacji: lata 2012-2014 

Partnerzy: Gmina Rozprza 

Źródło finansowania: Budżet Gminy Rozprza, środki otrzymane w wyniku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku złożonego w ramach  „Program Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”  lub „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013”  

 

Koszt inwestycji (przewidywany):  4 000 000,00 
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Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkaoców poprzez polepszenie 

wizerunku miejscowości Rozprzy oraz możliwości w zakresie krzewienia kultury 

fizycznej, wzrostu możliwości i jakości prowadzonych działao sportowych.  

Opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkaoców 

 

W Nowej Wsi znajdują się jedno miejsce związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców, sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, 

chodników lub oświetlenia ulicznego. 

Cmentarz rzymsko-katolicki 

Cmentarz jest wpisany do Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Rozprza. Cmentarz znajduje 
się na terenie przy drodze gminnej Rozprza-Nowa Wieś w południowej części miejscowości 
Rozprza. Mimo że sam cmentarz znajduje się w Rozprzy to teren przylegający do niego od 
wschodu i południa należy do Nowej Wsi. Cmentarz jest miejscem pochówku mieszkaoców 

Nowej Wsi i okolicznych miejscowości należących do parafii Sanktuarium Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy. Granice cmentarza są zaznaczone murem. W okolicy 
nie ma parkingu oraz chodnika umożliwiającego bezpieczny dostęp do miejsca o szczególnym 
znaczeniu dla mieszkaoców oraz dla turystów.  

 

Zabytkowy cmentarz 


