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I. Wstęp

Podstawą  rozwoju  miejscowości  Niezgoda  jest  dokument  pn.  „Plan  Odnowy 

Miejscowości Niezgoda”, który określa misję, cele i  kierunki działania wraz z zadaniami 

inwestycyjnymi na lata 2009 - 2015. Dokument ten został poddany ocenie mieszkańców,

a następnie przyjęty przez Zebranie Wiejskie miejscowości Niezgoda i zatwierdzony przez 

Radę Miejską w Żmigrodzie.

Plan  wpisuje się w cel strategiczny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 

na  lata  2007  –  2013,  jakim  jest  „tworzenie  warunków  dla  wzrostu  konkurencyjności 

gospodarki  polskiej  opartej  na  wiedzy  i  przedsiębiorczości,  zapewniającej  wzrost 

zatrudnienia  oraz  wzrost  poziomu spójności  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej”. 

Powyższy cel strategiczny realizowany jest przez 6 celów horyzontalnych. Plan Odnowy 

Miejscowości  Niezgoda  ma  odniesienie  do  celu:  „wyrównanie  szans  rozwojowych

i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich”.

Plan jest  spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

w  szczególności  w odniesieniu  do  Osi  3  „Jakość  życia  na  obszarach  wiejskich

i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w zakresie realizacji działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

W zakresie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Plan wpisuje 

się w realizację celu zasadniczego jakim jest: ,,żyć w spokoju ducha, w zgodzie z ludźmi

i  w  harmonii  z  naturą.’’  Jest  zgodny  z  pięcioma  celami  strategicznymi:  integracją 

dolnośląską,  renesansem  cywilizacyjnym,  społeczeństwem  obywatelskim,  innowacyjną 

gospodarką,  otwarciem na świat.  Ponadto służy realizacji  misji  województwa,  jaką jest 

stwarzanie warunków do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju zgodnego ze 

standardami Unii  Europejskiej poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych 

walorów województwa oraz wynegocjowanych przez Polskę warunków akcesji. 

Dokument  jest  spójny  ze  Strategią  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  i  Gminy 

Żmigród  do  roku  2014  i  jej  głównymi  celami:  ład  środowiskowy,  ład  społeczny,  ład 

gospodarczy i ład zarządzania. 

Plan odnowy miejscowości Niezgoda został  przygotowany zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r.  w sprawie 

szczegółowych warunków i  trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013”.
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Plan  Odnowy  Miejscowości  Niezgoda  obejmuje  swoim  zasięgiem  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 działań.
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II. Charakterystyka miejscowości 

Miejscowość  Niezgoda  pod  względem  geograficznym  położona  jest  w  parku 

krajobrazowym „Doliny Baryczy”. Natomiast pod względem administracyjnym miejscowość 

położona jest  w północnej  części  województwa dolnośląskiego w powiecie trzebnickim, 

z przynależnością do gminy Żmigród. 

Rys 1. Lokalizacja miejscowości Niezgoda na tle Gminy Żmigród.

Źródło: strona internetowa www.zmigrod.com.pl

Źródła historyczne zawierają wzmiankę o powstaniu miejscowości w 1591 r. Nazwa 

wsi powstała w 1604 r., która brzmiała pierwotnie Nesigode. Nazwa pochodziła od sporu 

granicznego. W trakcie II Wojny Światowej próbowano zatrzeć ślady polskości zmieniając 

nazwę na Jagdhausen. 
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Niezgoda  łączy  w  sobie  elementy  atrakcyjne  pod  względem  architektonicznym 

(zachowane domy o konstrukcji szkieletowej) z atrakcyjnością przyrodniczą, która stanowi 

główny atut  miejscowości.  Na terenie  Niezgody przeważa budownictwo jednorodzinne. 

Zabudowa jest raczej skromna i mało estetyczna. 

Zdjęcie 1. Zdjęcie lotnicze wsi Niezgoda.

W Niezgodzie  można podziwiać  stawy hodowlane oraz  ptaki,  które  szczególnie

w okresie ciepłym tworzą niepowtarzalny klimat tego terenu. W lesie, na wschód od wsi

w  latach  1843-1945  istniał  zamek  myśliwski  Hatzfeldtów.  Niedaleko  znajduje  się  Jaz 

Niezgoda (dawna nazwa: tama Geringa)  jedyny zachowany jaz drewniany na Baryczy

z przełomu XIX i XX wieku, odrestaurowany w 2000 roku. Wysokość piętrzenia wynosi 

2,16 m, a ruchoma 1,19 m. Strefa piętrzenia wody zaczyna się 1,5 km przed samym 

jazem. Przed wojną Jaz Niezgoda zwany był Wielką Śluzą. Przez miejscowych jaz zwany 

jest  także  Tamą Gerninga.  Nazwa ta  wywodzi  się  stąd,  że  w  czasach  III  Rzeszy na 

polowaniach  w  dobrach  Żmigrodzkich  bywał  marszałek  Herman Gering.  Niedaleko  od 
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tamy znajduje się także brukowana droga zwana z kolei Drogą Geringa. W okolicach jazu 

są doskonale widoczne ślady działalności bobrów. 

Zdjęcie 2. Jaz Niezgoda.

Atrakcję  przyrodnicza  stanowi  także  utworzony  w  1987  roku  rezerwat  „Olszyny 

Niezgodzkie”. Usytuowany jest  na południe od wsi Niezgoda. Rezerwat powstał w celu 

zachowania naturalnego obszaru bagiennego olszyn w zasięgu rzeki Ługi (stara Barycz). 

Na  powierzchni  74,28  ha  rezerwat  chroni  m.  inn.  Olchy na  szczudlastych  korzeniach. 

Ogółem flora roślinna  rezerwatu liczy 276 gatunków (26 gatunków drzew,  23 gatunki 

krzewów  i  227  gatunków  roślin  zielnych).  Z  gatunków  chronionych  wymienić  można: 

bluszcz pospolity,  kalinę koralową, kruszynę pospolitą,  konwalię majową. Oprócz roślin 

olszyny są  także ostoją  ssaków,  płazów i  gadów.  Od niedawna coraz  liczniej  na  tym 

terenie  występują  bobry,  których  ślady  działalności  łatwo  dostrzec  z  drogi  asfaltowej 

Niezgoda  –Ruda  Żmigrodzka.  Pobliskie  lasy  są  ostoją  jelenia,  daniela,  sarny,  dzika, 

borsuka, lisa, dzikich gęsi, kaczki krzyżówki.
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Zdjęcie 3,4. Rezerwat „Olszyny Niezgodzkie” 
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W  Niezgodzie  znajduje  się  kwatera  myśliwska,  która  stanowi  bazę  noclegową 

przede wszystkim dla odwiedzających te tereny myśliwych (także zagranicznych). Kwatera 

położona  jest  w  sąsiedztwie  łowiska  komercyjnego  ryb  co  stwarza  także  dodatkowe 

możliwości.  Kwatera  posiada  22  miejsca  noclegowe  i  świadczy  usługi  całodziennego 

wyżywienia.

Na terenie  sołectwa położony jest  piękny „Staw Niezgoda”  -  jeden z  większych 

stawów w rejonie hodowli karpia. Na stawie można spotkać kormorany, których duże stada 

przesiadują na wysokich drzewach porastających wyspy i polują na ryby w zatoczkach 

stawu.

Zdjęcie 5. Staw Niezgoda

W  2008  r.  przy  Stawie  Niezgoda  została  wybudowana  i  udostępniona  dla 

wszystkich obserwatorów ptaków „Czatowania pod kormoranem”.

Zdjęcie 6. Czatownia.

9



III. Inwentaryzacja zasobów

Miejscowość  Niezgoda  zamieszkuje  obecnie  218  osób  (stan  na  31.12.2008  r.). 

Demografię ludności w miejscowości Niezgoda przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Tabela 1. Stan ludności miejscowości Niezgoda (na dzień 31.12.2008 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczby
Stan ludności ogółem, w tym: 218

Kobiety 110
Mężczyźni 108

Urodzenia ogółem w 2008 r. 3
Zgony ogółem w 2008 r. 2

Rys 2.Struktura demograficzna ludności w miejscowości Niezgoda w latach 2004-2008.

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Z powyższego wykresu zauważyć można, że liczba mieszkańców zamieszkujących 

sołectwo Niezgoda od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie.
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Tabela 2. Statystyka stałych mieszkańców wg wieku w latach 2004-2008.

Wiek 2004 2005 2006 2007 2008

przedprodukcyjny 58 58 59 60 58

produkcyjny 127 130 127 133 130

poprodukcyjny 28 28 29 28 30

Razem 213 216 215 221 218
Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Biorąc  po  uwagę  wiek  mieszkańców  w  Niezgodzie  przeważają  osoby  w  wieku 

produkcyjnym. Liczba narodzin i zgonów utrzymuje się na stałym poziomie. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy zarejestrowanych na dzień 31.12.2008 

r. było: 11 osób z sołectwa Niezgoda, w tym: 7 kobiet. 

Podstawą gospodarki m. Niezgoda jest rolnictwo. Całkowita powierzchnia gruntów 

położonych w obrębie miejscowości Niezgoda wynosi 1 453 ha (wg. Ewidencji gruntów). 

Użytki rolne zajmują tylko 34,45 % ogólnej powierzchni sołectwa, a liczba gospodarstw 

rolnych na koniec 2008 r. wynosiła 60 (wg zestawienia podatników podatku rolnego).

Dużą  część  sołectwa  zajmują  lasy,  których  powierzchnia  wynosi  873,70  ha  co 

stanowi  60,12 % ogólnej  powierzchni  gruntów.  Znaczącą część powierzchni  sołectwa 

zajmują także grunty pod stawami – 163,82 ha co stanowi 11,28 % ogólnej powierzchni 

gruntów. 

Tabela 3. Liczba oraz wielkość gospodarstw w m. Niezgoda (na dzień 31.12.2008 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2008

Liczba gospodarstw 60
Powierzchnia gospodarstw (w ha)

1-1,99 ha 23
2-4,99 ha 12
5-6,99 ha 7
7-9,99 ha 12

10-14,99 ha 4
15 i więcej ha 2

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.
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Na  terenie  sołectwa  Niezgoda  przeważają  małe  gospodarstwa  rolne

o powierzchniach od 1 ha do 5 ha. Natomiast duże gospodarstwa rolne tj. powyżej 15 ha 

są  tylko  2.  Oznacza  to,  że  mieszkańcy  wsi  Niezgoda  prowadzą  małe,  rodzinne 

gospodarstwa nie nastawione na szerszą działalność rolniczą.

Główne  uprawy  w  Niezgodzie  to  zboża  oraz  warzywa.  Do  głównych  zwierząt 

hodowlanych należą: trzoda chlewna oraz bydło.

W  ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez  Burmistrza  Gminy 

Żmigród  zarejestrowanych  jest  11  podmiotów  gospodarczych,  których  właściciele 

zameldowani  są   we  wsi  Niezgoda  i  prowadzą  również  działalność  na  terenie  wsi 

Niezgoda. 

Tabela 4. Liczba oraz rodzaj zarejestrowanych podmiotów działalności gospodarczej w m.  

Niezgoda (na dzień 31.12.2008 r.).

WYSZCZEGÓLNIENIE ILOSĆ
Handel detaliczny spożywczo - przemysłowy 5
Usługi kateringowe 2
Stolarstwo 1
Usługi leśne 2
Mechanika pojazdowa 1

OGÓŁEM: 11

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie.

Na  terenie  wsi  Niezgoda  nie  ma  żadnego  większego  podmiotu  prowadzącego 

działalność gospodarczą. Wśród zarejestrowanych podmiotów przeważają jednoosobowe 

firmy prowadzące działalność gospodarczą o charakterze handlowym. 

Transport i komunikacja

Do miejscowości można dojechać z czterech stron. Przez miejscowość biegnie 

droga wojewódzka nr 339 o nawierzchni asfaltowej, łącząca Żmigród z Miliczem. W  2008 

r.  rozpoczęto  budowę  chodnika  przebiegającego  przez  całą  miejscowość  o  łącznej 

długości 2 185 m. Do miejscowości prowadzi także droga powiatowa nr 1403D łącząca 
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Niezgodę z granicą powiatu (Sowy). Od strony południowej można dojechać do Niezgody 

z Rudy Żmigrodzkiej drogą gminną nr 1278D. Jedynym publicznym środkiem komunikacji 

zbiorowej  dla  miejscowości  Niezgoda są  usługi  świadczone  przez  Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej (PKS). W miejscowości znajduję się przystanek autobusowy 

przy wjeździe  od strony Żmigrodu.  Natomiast  najbliższa  stacja  kolejowa znajduje  się

w miejscowości Żmigród w oddalonej od Niezgody o ok. 12 km. 

Media

Wieś Niezgoda jest całkowicie zelektryfikowana, posiada telefony stacjonarne oraz 

sieć wodociągową według poniższego zestawienia.

Tabela 5. Sieć wodociągowa miejscowości Niezgoda.

Długość sieci wodociągowej
[km]

Długość przyłączy
[km]

Liczba przyłączy
[szt.]

2,9 0,6 50

Źródło: opracowanie  na podstawie danych z  Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żmigrodzie.    

Na terenie miejscowości nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy Niezgody 

posiadają  własne przydomowe zbiorniki  bezodpływowe. Ich opróżnianie odbywa się  za 

pomocą  pojazdów  asenizacyjnych,  następnie  ścieki  są  przekazywane  do  gminnej 

mechaniczno  –  biologicznej  oczyszczalni  ścieków  w  Żmigrodzie.  Usługę  wywozu 

nieczystości  płynnych świadczy Miejski  Zakład Gospodarki  Komunalnej  w Żmigrodzie. 

W przyszłości planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Gospodarka odpadami

Odpady mieszkańców  są  wywożone  na  gminne  wysypisko  śmieci  w  m.  Gatka. 

Miejscowość objęta jest Programem Selektywnej Zbiórki Odpadów, prowadzonym przez 

Gminę Żmigród.
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Oświata

Na terenie miejscowości Niezgoda nie istnieje żadna placówka oświatowa. Dzieci

i  młodzież  dowożone  są  autobusem  szkolnym  do  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum

w Sułowie.

Ochrona zdrowia 

W  miejscowości  Niezgoda  brak  jest  zakładu  opieki  zdrowotnej.  Mieszkańcy,

w  zakresie  podstawowej  opieki  medycznej,  korzystają  z  usług  PZZLA w  Żmigrodzie, 

Sułowie bądź lekarzy rodzinnych.  W przypadku zaopatrzenia  w środki  farmaceutyczne 

mieszkańcy korzystają z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych w Żmigrodzie.

Kultura i sport

Na  terenie  wsi  Niezgoda  istnieje  boisko  sportowe,  które  służy  mieszkańcom 

sołectwa  do  rozgrywania  towarzyskich  spotkań  piłkarskich.  W  2008  r.  przy  boisku 

sportowym powstał nowy plac zabaw. Dzięki inicjatywie mieszkańców teren wokół placu 

zabaw został uprzątnięty i obsadzony sadzonkami krzewów i drzew.

Zdjęcie 7. Plac zabaw w Niezgodzie.
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W centrum wsi znajduje się stary budynek, który częściowo jest zaadaptowany na 

świetlicę wiejską.  Ze względu na postępujące zniszczenie  lokal  wymaga gruntownemu 

remontowi. 

Na  terenie  wsi  prężnie  działa  Ochotnicza  Straż  Pożarna.  W  pobliżu  świetlicy 

wiejskiej zlokalizowany jest budynek, który częściowo służy jako remiza. W drugiej części 

budynku znajduje się kaplica kościelna. Oprócz podstawowego zadania Stowarzyszenia 

jakim  jest  ochrona  przeciwpożarowa  Ochotnicza  Straż  Pożarna  organizuje  corocznie 

imprezy  takie  jak  Dzień  dziecka,  Święto  pieczonego  ziemniaka,  Mikołajki.  W  2008  r. 

Stowarzyszenie  otrzymało  dofinansowanie  z  Fundacji  Wspomagania  Wsi  na  projekt 

„Nasza  wieś  najpiękniejsza.  Wakacyjne  upiększanie  wsi  –  zielona  Niezgoda”. 

Dofinansowanie pozwoliło na zorganizowanie dwu tygodniowych wakacji dla  30 osobowej 

grupy dzieci i młodzieży zamieszkujących wieś Niezgoda. 

Zasoby kulturowe i historyczne 

Na terenie miejscowości Niezgoda znajdują się następujące obiekty zabytkowe wpisane 

do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i rejestru Zabytków Gminy Żmigród:

• dom mieszkalny Nr 5, k. XIX w.,

• dom mieszkalny Nr 7, k. XIX w.,

• dom mieszkalny Nr 9, 2 poł. XIX,

• dom mieszkalny, stodoła, budynek gospodarczy Nr 11, k. XIX w.,

• dom mieszkalny Nr 16, pocz. XX w.,

• dom mieszkalny Nr 33, 2 poł. XIX w.,

• stodoła Nr 34, pocz. XX w.,

• dom mieszkalno – gospodarczy, stodoła Nr 35, 2 poł. XIX w.,

• stodoła Nr 40, p. XX w.,

• Dom Ludowy, ob. Biblioteka i klub, 2 stodoły, około 1920 r.,

• dom mieszkalny Nr 47, ok. 1920 r.,

• dom mieszkalny Nr 49, 2 poł. XIX w.,,

• dom mieszkalny Nr 50,  k. XIX w.,

• dom mieszkalny, stodoła Nr 51, p. XX w. około 1920 r.,
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Zdjęcia 8, 9, 10, 11, 12, 13. Przykładowe budynki  wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji  

Zabytków i rejestru Zabytków Gminy Żmigród
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Zabudowa w miejscowości rozmieszczona jest wzdłuż przy drodze wojewódzkiej nr 

339 i drogi gminnej 1278 D.

We  wsi  przeważa  stara  zabudowa,  która  charakteryzuje  się  przede  wszystkim 

wykonaniem ścian metodą szachulcową bądź z nieotynkowanej cegły. Występują również 

elewacje wykonane z betonowych prefabrykatów a także z elewacji drewnianej. Pozostałe 

budynki mają  różnokolorowe elewacje.  Przy wjeździe do Niezgody od strony Żmigrodu 

znajdują trzy budynki wielorodzinne, których zarządcą są Lasy Państwowe.

We wsi istnieje także zabudowa z okresu 1945 - 1980 charakteryzująca się płaskimi 

dachami. W Niezgodzie znajduje się także kilka budynków, które powstały po roku 1980. 

Podsumowując  zabudowę  w  miejscowości  można  stwierdzić,  że  istnieje  tutaj  kilka 

rodzajów budynków, charakterystycznych dla każdego z okresów. 

Biorąc pod uwagę kąty nachylenia dachów w miejscowości występuje zróżnicowanie. 

Występują tu budynki, których kąt nachylenia połaci dachowych wynosi 450 oraz dachy 

proste.  We  wsi  dominują  dachy  pokryte  czerwoną  dachówką.  Oprócz  tradycyjnego 

pokrycia budynków – dachówką, występują także budynki z pokryciem blacho dachówką, 

blachą i eternitem.

Budynki  gospodarcze  posiadają  ściany  z  cegły  bądź  wykonane  są  metodą 

szafulcową lub z drewna. Podobnie jak w budynku mieszkalnym ich  ściana szczytowa 

zwieńczona jest fakturą w kształcie arkadek.

We wsi  występują  różne  typy  ogrodzenia.  Przeważają  ogrodzenia  drewniane  ale 

zauważyć  można  także  płoty  z  połączenia  drewna  i  cegły,  z  metalowej  siatki,

z metalowych segmentów oraz z elementów betonowych.
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IV. Analiza SWOT

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować miejscowości Niezgoda oraz 

jej  szanse i  zagrożenia  stwarzane przez otoczenie.  Pozwala to  na określenie  obecnej 

sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi 

od pierwszych liter angielskich słów strenghs (mocne strony), weaknesses (słabe strony), 

oportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Mocne strony Słabe strony

− nieskażone środowisko i czyste 

powietrze,

− duże tereny leśne i obszary stawów 

hodowlanych,

− sieć wodociągowa,

− poparcie mieszkańców dla 

realizowanych projektów,

− poparcie władz gminy dla realizowanych 

zadań.

− słabe wykorzystanie miejscowości w 

celach turystycznych,

− słaba promocja terenu,

− niski standard życia części 

mieszkańców,

− brak kanalizacji.

Szanse Zagrożenia

− chęć spędzania wolnego czasu w 

kontakcie z przyrodą przez 

mieszkańców dużych aglomeracji,

− fundusze unijne,

− rozwój turystyki,

− napływ ludzi z dużych miast.

− rozwarstwianie się społeczeństwa,

− zmienność prawa,

− możliwość „ucieczki młodych ludzi”,

− niestabilna sytuacja materialna państwa,

− starzejące się społeczeństwo
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V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych
i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną

w perspektywie 7 lat

Planowane kierunki rozwoju mają na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju 

mieszkańców, podniesienie jakości życia i pracy na wsi, wzrost atrakcyjności turystycznej

i inwestycyjnej oraz promocja miejscowości. Zasięg terytorialny Planu wyznaczają granice 

administracyjne sołectwa Niezgoda. Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju dla Gminy 

Żmigród na lata 2004-2014 dokonano identyfikacji poszczególnych projektów w podziale 

na cele  szczegółowe.  Projekty te  określają  cele  nadrzędne w poszczególnych sferach 

rozwoju wsi. Wyboru działań inwestycyjnych dokonano w oparciu o konsultacje społeczne 

i  analizę  SWOT  przeprowadzoną  podczas  warsztatów  szkoleniowych  poświęconych 

“Planowaniu  w  procesie  odnowy  wsi”,  które  odbyły  się  w  ramach  działań 

przygotowawczych do wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013;  oś  3  „jakość  życia  na  obszarach  wiejskich  i  różnicowanie  gospodarki  wiejskiej”

w  ramach  działania  „odnowa  i  rozwój  wsi”.  Umieszczone  przedsięwzięcia  zostały 

zaplanowane na lata 2009-2015 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i w 

oparciu  o  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny.  Jedno  z  tych  zadań  będzie  finansowane  ze 

środków  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013.  Natomiast  inne 

inwestycje  sfinansowane  będą  przy  udziale  budżetu  gminy  i  dostępnych  funduszy 

pozabudżetowych.
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Tabela 6.  Wieloletni plan inwestycyjny i przedsięwzięć aktywizujących.
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VI. Opis planowanego przedsięwzięcia 

Po konsultacjach społecznych i przeprowadzeniu analizy SWOT, jako najważniejszy 

cel do zrealizowania w latach 2009-2015, spośród zadań przewidzianych w planowanych 

kierunkach  odnowy  miejscowości,  zostało  wybrane  zadanie  związane  z  modernizacją 

świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia.

Inwestycja  polegać  będzie  na  modernizacji  świetlicy  wiejskiej zlokalizowanej  przy 

drodze wojewódzkiej  na działce gminnej nr  57 AM 1  obszaru miejscowości  Niezgoda, 

którą przedstawia poniższe zdjęcie. 

Zdjęcie 14. Budynek świetlicy wiejskiej.

Świetlica  zlokalizowana  jest  w  środku  wsi  przy  drodze  wojewódzkiej.  Planowany 

remont  polepszy wyraźnie  estetykę  przestrzeni  publicznej.  Świetlica  pełnić  będzie  rolę 

miejsca zebrań wiejskich, Rady Sołeckiej, spotkań młodzieży szkolnej. Świetlica wiejska 
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