
UCHWAŁA NR 228/XXXIX/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Wilkowiecko na lata 2022 - 2027" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 232 z późn. zm.), 

Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się „Plan Odnowy Miejscowości Wilkowiecko na lata 2022 - 2027" przyjęty uchwałą przez 
zebranie wiejskie Sołectwa Wilkowiecko w dniu 07.06.2022 roku. 

2. Powyższy plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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Wprowadzenie 

Plan Odnowy Miejscowości Wilkowiecko jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma 
na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej miejscowości. 

Opracowanie planu powstało dzięki programom służących wpieraniu obszarów wiejskich i społeczności 
wiejskiej tj. np. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 
2021-2027, Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. 
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Programy przewidują szereg działań, które mają na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców na 
obszarach wiejskich do standardów panujących w mieście. 

Celem tych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, 
społecznych i kulturalnych oraz promowanie obszarów wiejskich. Programy umożliwiają rozwój tożsamości 
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływają 
na wzrost ich atrakcyjności infrastrukturalnej, turystycznej i inwestycyjnej. 

Celem głównym planu jest zwiększenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania. Ważne jest, aby 
przyjęty plan wynikał z realnych potrzeb i szeroko rozumianych  oczekiwań lokalnej społeczności. Założenia 
powyższe są szczególnie ważne w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę 
zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania. Zauważalna jest nasilająca się 
migracja młodych wykształconych ludzi ze wsi do miast. Projekt zadań ujętych w planie powstał w oparciu 
o wskaźniki i potrzeby środowiska lokalnego i konsultacji społecznych. Jest planem otwartym, stwarzającym 
możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych, gospodarczych i uwarunkowań finansowych. 

I. Charakterystyka miejscowości Wilkowiecko 

1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Obszar miejscowości Wilkowiecko położony jest na obrzeżach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej w 
obniżeniu rzeki Liswarty. Miejscowość Wilkowiecko leży w województwie śląskim, powiecie kłobuckim 
w północno-wschodniej części gminy Opatów i jest jednym z dziesięciu sołectw gminy: Opatów, Iwanowice 
Duże, Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi, Waleńczów, Wilkowiecko, Iwanowice Małe, 
Iwanowice-Naboków, Brzezinki. Centrum Wilkowiecka położone jest na skrzyżowaniu trzech dróg 
powiatowych, które wraz z przebiegającą przez gminę drogą krajową nr 43 (prowadzącą z Częstochowy do 
Wielunia) stanowią dogodny układ komunikacyjny dla transportu publicznego, gospodarczego i lokalnego. 

 
Rys. Położenie miejscowości Wilkowiecko w gminie Opatów. 

2. Powierzchnia 

Miejscowość Wilkowiecko zajmuje powierzchnię 1611 ha z dominującym rolniczym przeznaczeniem 
i niewielkimi obszarami leśnymi. 

3. Liczba ludności 

Liczba mieszkańców miejscowości Wilkowiecko wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1073 osób, co 
stanowi 16% mieszkańców gminy Opatów. 
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4. Historia powstania miejscowości 

Tereny  współczesnej  gminy  Opatów, położone  pomiędzy dawnymi ośrodkami  miejskimi:  Krzepicami 
i Kłobuckiem, od  średniowiecza, aż po kres I Rzeczypospolitej,  leżały  na  krańcach ziemi krakowskiej,  
w pobliżu granicy ze Śląskiem  i ziemią  wieluńską  (wcześniej kasztelanią rudzką). Pograniczne terytorium  
tylko  przejściowo, w latach 1296 – 1323,  dostało  się  pod  władzę książąt opolskich. Ostatecznie jednak 
powróciło wraz  z  ziemią  wieluńską  już po koronacji  Władysława  Łokietka do Królestwa Polskiego. 
Przynależność do ziemi krakowskiej, później województwa krakowskiego, ugruntowało wybudowanie przez 
Kazimierza Wielkiego zamku w sąsiednich Krzepicach. 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla gminy było utworzenie pierwszej parafii w Wilkowiecku właśnie, które 
należy datować na 1354 r. W tym roku odnotowano w Rzymie pochodzące z wilkowieckiej parafii podatki: 
świętopietrze i dziesięcinę wielkopostną dla papieża. W momencie powstania parafii obejmowała ona swym 
zasięgiem tylko miejscowość Wilkowiecko. Powstał kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Został on wykonany 
z kamienia wapiennego, w który obfitują okoliczne tereny. Łany dawały dziesięcinę klasztorowi mstowskiemu. 
Również dwie karczmy, które znajdowały się na terenie parafii, wraz z przynależnymi gruntami, płaciły podatki 
do klasztoru w Mstowie. Na terenie wsi znajdował się wówczas folwark rycerski oraz karczma należąca do 
sołtysa, która z przynależnymi polami, dawała dziesięcinę plebanowi z Wilkowiecka. 

W przedziale lat 1522 a 1524 we wsi Wilkowiecko urodził się Feliks Wilkowiecki (Mikołaj z Wilkowiecka) 
syn Jana Trepki, późniejszy kaznodzieja, postać historyczna i autor pierwszego zachowanego w literaturze 
polskiej misterium: „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”. Ojciec Feliksa pochodził ze 
sławnego rodu szlacheckiego – Nekandów zwanych Trepkami, herbu Topór i był dziedzicem Wilkowiecka. Od 
nazwy tej miejscowości otrzymał nazwisko Wilkowiecki, a dawne nazwisko Trepka zostało zapomniane. 
Mikołaj z Wilkowiecka był człowiekiem renesansu, a więc wykształconym, znającym języki obce, a jego 
działalność zakonna nie ograniczała się jedynie do spraw duchowych. Był pisarzem. Opierał się na regułach 
starożytnych i miał rzetelną wiedzę teologiczną. Pisał z lekkością i swobodą. Szkołę parafialną ukończył 
w rodzinnym Wilkowiecku, a w 1538 roku wstąpił na Uniwersytet Krakowski. Odbył także studia teologiczne, 
które ukończył w 1548 r. 1563 r. otrzymał urząd kaznodziei w kościele paulińskim na Skałce w Krakowie. 
W 1566 roku został przeniesiony na Jasną Górę, gdzie pełnił funkcję kaznodziei. W 1577 r. zostaje 
wydelegowany do Rzymu, a z dokumentów z 1579 r. wynika, że jest już wtedy przeorem Paulinów na Jasnej 
Górze. W 1580r. Mikołaj z Wilkowiecka zajmuje najwyższe stanowisko w zakonie polskich Paulinów – zostaje 
prowincjałem. Pisząc sztukę „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaj z Wilkowiecka 
stworzył podwaliny dla polskiego teatru. Stał się on jej reżyserem i inscenizatorem oraz twórcą polskiej sceny 
teatralnej. Kolejne źródła historyczne pokazują, że Mikołaj był przeorem Paulinów w Rzymie, a po powrocie do 
kraju, tuż przed śmiercią, zamieszkał w klasztorze paulińskim w Wieluniu. Zmarł 15 sierpnia 1601 r. i tam 
został pochowany.  

Kościół kamienny Parafii w Wilkowiecku został gruntownie odnowiony około 1760 staraniem księdza 
Andrzeja Marczewicza ówczesnego proboszcza. W obecnej bryle kościoła, który został wybudowany w 1931 r., 
zachowana została część ze starego kościoła: prezbiterium oraz kruchta z wieżą. Projekt został stworzony przez 
warszawskiego architekta Józefa Krup. Prace wykończeniowe oraz upiększanie kościoła trwały do lat 
powojennych, kiedy to świątynia otrzymała ołtarz główny zaprojektowany i wykonany przez Aleksandra Małka 
z Częstochowy. 

Status „wsi prywatnej” utrzymywało Wilkowiecko także w XIX w. Początkowo należało do Prusaków, 
a następnie w latach 1829-1860 wieś posiadała Sabina Stojowska. W roku 1827 stwierdzono tutaj 55 domów 
i 532 mieszkańców. Folwark i probostwo posiadały łącznie 9 domów i 30 mieszkańców. W 1889 r. dobra 
folwarczne Wilkowiecka składały się z folwarków: Wilkowiecko, Kurzelów, Dąbrówka i Brzeziny. 

Od 1845 roku powiat  wieluński, w  tym okolice Wilkowiecka,  znalazły się w guberni warszawskiej. Kolejne 
zmiany dokonano u schyłku 1866 roku. Wówczas reaktywowany powiat częstochowski włączono do 
nowoutworzonej guberni piotrkowskiej.  Reasumując,  należy  podkreślić,  że w ciągu ostatnich  dwóch stuleci 
stosunki administracyjne dalekie były od  stabilizacji – natomiast bardzo trwały ich  stan  obserwujemy  w  
okresie  staropolskim.  Teren  współczesnej  gminy Opatów  w  zdecydowanej  większości  stanowiły  dobra  
królewskie  (koronne) przynależne do dystryktu i starostwa krzepickiego. W jego składzie już w średniowieczu 
poświadczone są takie osady jak: Opatów, Iwanowice, Złochowice 
i Waleńczów. 

5. Przestrzenna struktura miejscowości 
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Na terenie miejscowości Wilkowiecko występują trzy formy zabudowy: 

·jednorodzinna mieszkaniowo – produkcyjna (zagrodowa), 

·jednorodzinna zamieszkiwana przez ludność nierolniczą, 

·jednorodzinna zwarta. 

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 

1. Zasoby przyrodnicze. 

 Teren gminy Opatów, na którym znajduję się miejscowość Wilkowiecko, należy do atrakcyjnych 
przyrodniczo. Wilkowiecko znajduje się na styku dwóch krain geograficznych: Wyżyny Wieluńskiej 
zbudowanej z utworów jury górnej, a Progiem Serbskim zbudowanym z utworów jury środkowej (kompleks 
skał ilastych). Zdecydowało to w dużej mierze o jakości zbiorowisk roślinnych, kształtujących się na obszarze 
gminy. Na terenie Wilkowiecka występują  kompleksy leśne. Na polach  wsi można spotkać sarny, zające, 
kuropatwy, na terenie gospodarstw spotkać można również gniazda bociana białego. 

Współcześnie obszar Wilkowiecka zdominowany jest przez gospodarkę rolną, w  znacznym  stopniu 
odlesiony i stosunkowo rozrzucony siedliskami ludzkimi. 

Rzeźba terenu Wilkowiecka jest łagodna z płaskimi, rozległymi wzniesieniami. 

2. Dziedzictwo kulturowe. 

Zabytki: 

 Kościół parafialny pw. Św. Mikołaja został utworzony na obszarze wydzielonym parafii p.w. Św. Marcina 
w Kłobucku w 1354 r. W roku 1760 został gruntownie odnowiony. Bryła obecnego kościoła, w którą została 
wkomponowana część ze starej świątyni, powstała w 1931 r. staraniem księdza Mieczysława Zawadzkiego 
według projektu Józefa Krupy z Warszawy. Stanowi zabytek klasy „0”. 

Zwyczaje i obrzędy: 

Zachowane zostały obrzędy związane z kultem religijnym wiary chrześcijańskiej. Są to następujące obrzędy: 

·chodzenie z gaikiem w niedzielę gajową 

·święcenie palm w niedzielę palmową 

·śmigus - dyngus 

·kolędowanie w okresie świąt Bożego Narodzenia, 

·dożynki 

3. Infrastruktura społeczna. 

Zasoby oświatowe 

W miejscowości Wilkowiecko znajduje się szkoła podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym, 
umiejscowionym przy szkole. W roku szkolnym 2021/2022 do szkoły podstawowej uczęszcza 25 uczniów, do 
oddziału przedszkolnego 29. Kadrę nauczycielską w szkole podstawowej stanowi 8 nauczycieli. Wszystkie 
obiekty sportowe znajdują się w obrębie szkoły. 

Instytucje użyteczności publicznej 

W Wilkowiecku działa: 

·Ochotnicza Straż Pożarna, 

·Koło Gospodyń Wiejskich, 

·Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkowiecka im. Mikołaja z Wilkowiecka, 

·Stowarzyszenie: Wilkowiecko – Mała Ojczyzna. 

Infrastruktura usługowa na terenie miejscowości Wilkowiecko 

·sklepy spożywczo-przemysłowe, 

·firmy produkcyjne, 
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·przedsiębiorstwa wielobranżowe. 

4. Infrastruktura techniczna. 

Miejscowość Wilkowiecko ma dostęp do infrastruktury komunikacyjnej, posiada sieć wodociągową, zasilaną 
przez zmodernizowane ujęcie wody, do którego jest podłączonych 305 gospodarstw. Wilkowiecko niestety 
nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. 

Gospodarka odpadami stałymi - wobec braku własnego wysypiska – oparta jest na usługach wywozu 
odpadów, świadczonych przez firmy zewnętrzne. Na koniec grudnia 2021 roku 302 gospodarstw było 
zaopatrzone w pojemniki na odpady. 

Zadaniem, przygotowywanym do realizacji z wykorzystaniem funduszy rzadowych i strukturalnych na lata 
2021-2027 na terenie miejscowości Wilkowiecko jest budowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa dróg 
gminnych, przekształcenie szkoły podstawowej na oddział przedszkolny i żłobek, doposażenie placu 
rekreacyjnego. 

Przez teren wsi przebiegają drogi gminne, powiatowe oraz z jednej strony droga krajowa nr 43. Droga 
krajowa służy mieszkańcom jako dojazd do istniejących siedlisk oraz umożliwia korzystanie z komunikacji 
publicznej. 

Przez obszar miejscowości nie przebiega żadna linia kolejowa. Dobrze rozwinięta jest natomiast sieć 
telekomunikacyjna oraz światłowodowa, dlatego w Wilkowiecku większość gospodarstw domowych posiada 
dostęp do internetu. 

5. Gospodarka i rolnictwo. 

Miejscowość Wilkowiecko ma charakter typowo rolniczy. Dominują gleby kasy IV-tej i V klasy, które 
powinny być przeznaczone pod zalesienie. Gleby klasy III występują w nielicznych obszarach, a żyzność tych 
gleb wynika z występowania skały macierzystej z jakiej zostały utworzone (są to gliny zwałowe pochodzenia 
lodowcowego). 

Możemy zaobserwować na terenie miejscowości duży stopień rozdrobnienia własności gruntów rolnych 
i małe gospodarstwa rolne o niskiej intensywności produkcji. W strukturze zasiewów dominują zboża, około 
80% ogólnej powierzchni. Wynika to z jakości gleb. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się spadek udziału 
ziemniaków w strukturze upraw. 

W produkcji zwierzęcej główny kierunek stanowi chów trzody chlewnej. Zmniejsza się znacznie ilość krów 
mlecznych hodowanych w małych gospodarstwach. Na terenie gminy wspiera się proces ekologicznej produkcji 
gospodarstw rolnych, który poza ochroną środowiska ma na celu zmniejszenie kosztów gospodarstw. 

Na terenie Wilkowiecka znajduje się większość gospodarstw o powierzchni poniżej 1 ha. Miejscowość 
Wilkowiecko zajmuje powierzchnię 1611 ha. 

Podmioty gospodarcze działające na terenie miejscowości Wilkowiecko. 

Przedsiębiorczość w miejscowości Wilkowiecko polega głównie na działalności handlowo-usługowej oraz 
produkcyjnej, gdzie przeważają  firmy rodzinne.  W Wilkowiecku znajdują się zakłady produkujące okna 
i drzwi drewniane, młyn gospodarczy, zakład masarski, sklep ogólnospożywczy oraz kilkanaście zakładów 
usługowo-handlowo-przemysłowych. 

6. Analiza zasobów miejscowości Wilkowiecko. 

Zasoby to wszystkie elementy materialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane 
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych przedsięwzięć odnowy wsi. Informacje na temat 
podstawowych zasobów charakteryzujących sołectwo Wilkowiecko przedstawia poniższa tabela: 

 
Rodzaj zasobu 

 
Brak 

jest o 
znaczeniu 

małym 

jest o 
znaczeniu 
średnim 

jest o 
znaczeniu 

dużym 
Środowisko przyrodnicze 

walory krajobrazu   X  
walory klimatu   X  
walory szaty roślinnej  X   
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty  X   
świat zwierzęcy (siedliska)  X   
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osobliwości przyrodnicze   X  
wody powierzchniowe (cieki, rzeki,  
stawy) 

 X   

podłoże, warunki  
hydrogeologiczne 

  X  

gleby, kopaliny   X  
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, młyny) 

 X   

place i miejsca publicznych spotkań  X   
miejsca sportu i rekreacji   X  

Gospodarka, rolnictwo 
specyficzne produkty 
(hodowle, uprawy polowe) 

  X  

znane firmy i zakłady usługowe   X  
możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne  X   

Sąsiedzi i przyjezdni 
korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo  
(duże miasto, dobra komunikacja, 
atrakcja turystyczna) 

  X  

ruch tranzytowy   X  
przyjezdni stali i sezonowi  X   

Instytucje 
placówki opieki społecznej X    
szkoły   X  
domy kultury X    

Ludność, organizacje społeczne 
OSP    X 
KGW    X 
Stowarzyszenia    X 
Koło Emerytów i Rencistów    X 

Tab. Analiza zasobów miejscowości Wilkowiecko. 

III. Analiza SWOT. 

Jest to analiza, która ma na celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów, ustalenie słabych i mocnych 
stron miejscowości oraz otoczenia społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które 
przekłada się na szanse i zagrożenia wsi w późniejszym okresie. 

1. Zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości. 
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Mocne strony: 

·walory przyrodnicze, czyste środowisko naturalne 

·telefonia stacjonarna, komórkowa i internetowa 

·sieć wodociągowa 

·wieś położona z dala od dużych zakładów przemysłowych 

·duża aktywność społeczna 

·działki pod zabudowę 

Słabe strony: 

·brak sieci kanalizacyjnej 

·brak oczyszczalni ścieków 

·brak możliwości aktywnego rozwoju mieszkańców w dziedzinie kultury 

·średni stan nawierzchni dróg w tym gminnych i powiatowych 

·brak zbiorników wodnych o funkcji rekreacji 

·słaba oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży 

·brak instalacji gazowej na terenie miejscowości 

2. Szanse rozwoju miejscowości i zagrożenia. 

Szanse rozwoju: 

·możliwość uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej oraz programów rządowych 

·promocja wsi poprzez mieszkańców 

·wykorzystanie możliwości i zasobów młodych ludzi 

·powstanie małych rodzinnych firm handlowo – usługowych 

·poprawa atrakcyjności wsi 

·rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego 

·rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki 

·wzrost pomocy Unii Europejskiej dla rolników i przedsiębiorców 

·umiejętność wykorzystania środków unijnych do rozwoju wsi 

·organizacja imprez plenerowych 

Zagrożenia: 

·emigracja młodzieży do miast i za granice kraju 

·mniejszy przyrost naturalny 

·ubożenie części społeczeństwa 

·brak środków finansowych na realizacje zadań 

·narastanie problemów społecznych 

IV. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną. 

1. Opis planowanych inwestycji 

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Wilkowiecku.  

W miejscowości Wilkowiecko mieszkańcy odprowadzają ścieki do zbiorników bezodpływowych. Duża część 
tych zbiorników nie spełnia wymagań w zakresie właściwego stanu technicznego, ponieważ w większości 
przypadków są one nieszczelne, a ich zawartość przenika do wód podziemnych. Problem stanowi także wywóz 
zgromadzonych w nich ścieków przez firmy bez stosownych uprawnień. Oprócz tego często sami użytkownicy 
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wywożą ścieki na własne pola w celu ich rolniczego wykorzystania, co jest niezgodne z obowiązującymi 
przepisami. 

Wprowadzanie do wód powierzchniowych ścieków może się przyczynić do pogorszenia jakości środowiska 
wodnego, jak również otaczającego go ekosystemu lądowego. Podejmowane w tym zakresie działania powinny 
być społecznie akceptowalne. Konsultacje przeprowadzone w miejscowości Wilkowiecko pokazały, że 
większość mieszkańców wyraża zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej podłączonej do oczyszczalni 
ścieków 
w Opatowie oraz jest skłonna do finansowania jej budowy i eksploatacji. Większość osób uważa, że rozwój 
zbiorowego odprowadzania oraz oczyszczania ścieków przyczyni się do poprawy jakości środowiska wodnego, 
a tym samym do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy. Nie wszyscy są jednak skłonni do odpłatnego 
korzystania z usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Respondenci nie chcą bowiem płacić 
kwot większych, niż dotychczasowe opłaty dokonywane za usuwanie i oczyszczanie ścieków. 

Przebudowa odcinków dróg gminnych w Wilkowiecku  

Drogi w miejscowości Wilkowiecko, stanowią połączenie zwartej zabudowy przy drodze krajowej nr 
43 Częstochowa–Wieluń. 

Przebudowane drogi gminne przyczyniają się zarówno do podniesienia jakości komunikacji jak i przede 
wszystkim bezpieczeństwa ruchu kołowego. 

Celem głównym projektów jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych uzupełniającego układu 
sieci drogowej, dróg gminnych w Wilkowiecku. Cel jest zgodny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z przyjętym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie 
Opatów, oraz nowymi perspektywami wsparcia unijnego i rządowego na lata 2021 - 2027. 

Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Wilkowiecko 

Zadanie dotyczy doposażenia istniejącego placu rekreacyjnego poprzez zakup urządzeń: tenisa stołowego, 
gry w piłkarzyki, zjazdu linowego, lamp solarnych. 

Zagospodarowanie takiego miejsca publicznego w miejscowości Wilkowiecko przy utworzonym centrum 
rekreacji stanowić będzie istotne dobro wspólne mieszkańców - stanie się bardziej bezpieczne i atrakcyjniejsze. 
Wybrana lokalizacja będzie miejscem spędzenia wolnego czasu wszystkich grup wiekowych - matek z dziećmi, 
młodzieży oraz osób starszych. Dzięki działaniom, które mogą zostać zrealizowane w ramach 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 r. nastąpi również wzrost atrakcyjności przestrzeni 
publicznej w wymiarze społecznym i gospodarczym, co przełoży się bezpośrednio na jakość życia i wspólne 
dobro mieszkańców. 

Przekształcenie części budynku szkoły podstawowej w oddział przedszkolny, żłobek. 

Przekształcenie szkoły w filię spowoduje, że filia stanie się miejscem rozwoju edukacji wczesnoszkolnej, 
gdzie idea edukacji włączającej oraz wychowania w duchu patriotyzmu i wartości będzie mieć lepsze warunki, 
bardziej sprzyjające rozwojowi małego dziecka. Dodatkowo dzięki reorganizacji będzie możliwe w kolejnym 
kroku utworzenie dodatkowej jednostki opieki nad dziećmi do lat 3 (tzw. żłobek). Dzięki programom 
pomocowym typu Rodzinny kapitał opiekuńczy oraz Maluch+, do którego Gmina Opatów będzie aplikować, 
będzie możliwe stworzenie dodatkowej placówki, której jeszcze nigdy nie było. Przekształcenie pozwoli na 
dodatkowy rozwój dotychczasowej Szkoły oraz w lepszym i szerszym zakresie będzie służyć społeczności 
nie tylko Wilkowiecka, ale także całej gminy. 

2. Harmonogram planowanych przedsięwzięć z szacunkowym kosztem 

 
L.p. 

 
Nazwa zadania 

Planowany 
harmonogram 

realizacji zadania 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 

zł 

Źródła pozyskania 
środków 

finansowych 

1. 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 

w Wilkowiecku - etap I 
 

2022-2024 
 

8 950 000 
Rządowy Fundusz  

Polski Ład  
Budżet gminy 

2. 
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 

w Wilkowiecku - etap II 
 

2022-2024 
 

5 400 000 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  
Budżet gminy 

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej, ul. 
Polna 

 
2022 

 
1 006 980  

Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 
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w Wilkowiecku Budżet gminy 

4. Doposażenie placu rekreacyjnego 
w miejscowości Wilkowiecko 

 
2022 

 
45 000 

Marszałkowski 
Konkurs Inicjatywa 

Sołecka 2022 
Budżet gminy 

5. 
Przekształcenie części budynku szkoły 
podstawowej w oddział przedszkolny, 

żłobek. 

 
2022-2024 

 
1 300 000 

Rodzinny Kapitał 
Opiekuńczy 
Maluch + 

Budżet gminy 

V. Podsumowanie. 

Plan Rozwoju Miejscowości Wilkowiecko opracowany jest jako koncepcja i wizja rozwoju. Zakłada 
realizację działań ze sfer życia: społeczno - kulturalnego i gospodarczego. 

W celu zapewnienia realizacji planowanych działań niezbędna jest, budowa systemu kanalizacji sanitarnej, 
której głównym celem jest poprawa jakości środowiska wodnego, a tym samym wzrost atrakcyjności 
turystycznej gminy. 

Miejscowość Wilkowiecko nie posiada kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Ścieki są gromadzone 
w zbiornikach bezodpływowych, z przeznaczeniem do wywożenia za pomocą taboru asenizacyjnego. Ścieki 
ze zbiorników bezodpływowych są odprowadzane do pobliskich oczyszczalni oraz wywożone na  pola 
gospodarstw rolnych. 

Nieszczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki oraz niekontrolowany wywóz ścieków stanowią poważne 
zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego. Powoduje to zachwianie równowagi biologicznej, stanowi 
m.in. zagrożenie bakteriologiczne dla wód powierzchniowych, skażenie ujęć infiltracyjnych wody oraz 
nadmierne zanieczyszczenie i eutrofizację powierzchniowych wód stojących. 

Przebudowę dróg gminnych określono na podstawie głównych problemów i zagrożeń, wynikających 
z obecnego ich stanu. Zdegradowana powierzchnia jezdni, zbyt wąska z nieuregulowanymi poboczami 
zasadniczo wpływa na stan bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Powoduje to zwiększenie kosztów 
w postaci nadmiernego zużycia pojazdów mechanicznych oraz wydłużonego czasu podróży lub transportu 
(dystrybucji produktów i usług). Zły stan dróg przekłada się na szereg problemów społecznych 
i ekonomiczno–gospodarczych, wpływa także w sposób negatywny na środowisko naturalne. 

Należy zauważyć, iż stan dróg niemal bezpośrednio przekłada się na rozwój wszelkiej działalności oraz 
warunkuje dostęp do podstawowych usług medycznych, oświatowych, kulturalnych oraz poprawy warunków 
życia mieszkańców miejscowości Wilkowiecko. 

Zagospodarowanie miejsc publicznych poprzez doposażenie centrum rekreacji stanowić będzie istotne 
dobro wspólne mieszkańców - stanie się bardziej bezpieczne i atrakcyjniejsze. Zabawa na placu wspomagać 
będzie uwalnianie nadmiaru zgromadzonej energii, która kumuluje się podczas wielu godzin spędzonych 
przez dzieci w ławce lub przed komputerem. Przebywanie na placu zabaw da możliwość dzieciom i dorosłym 
do nawiązywania nowych znajomości. 

Przekształcenie Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku przyniesie wiele korzyści. Uczniowie tej szkoły 
z klas I-III w dalszym ciągu będą mogli korzystać z oferty edukacyjnej w tym samym miejscu, zaś uczniowie 
klas IV-VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Opatowie, prowadzonej 
przez Gminę Opatów. Skoncentrowanie nauki w tej szkole spowoduje racjonalizację i optymalizację 
wydatków, co przełoży się na stworzenie lepszej infrastruktury i bogatszej oferty edukacyjnej dla uczniów 
z terenu Gminy. Zaoszczędzone środki finansowe pozwolą też na zorganizowanie dowozu uczniów na 
wysokim poziomie bezpieczeństwa i zadowolenia rodziców. 
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W uzasadnieniu powyższych przedsięwzięć należy zauważyć, że rozwój infrastruktury, wpływa na każdą 
dziedzinę życia. Warunkuje przemiany społeczne, gospodarcze, kulturalne i oświatowe. Wpływa na 
atrakcyjność terenów pod kątem inwestycyjnym i mieszkaniowym. Zrealizowanie powyższego planu należy 
do kluczowych założeń Gminy Opatów. Głównym zamiarem jest poprawa standardu życia mieszkańców 
miejscowości Wilkowiecko oraz społeczności gminnej. 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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