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UCHWAŁA NR XXXV(205)2010 

RADY GMINY DYNÓW 

 

z dnia 13 lipca 2010 r. 

 

w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Harta” przyjętego uchwałą zebrania 

wiejskiego nr 02/2010 z dnia 11 lipca 2010r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) 

 

§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Harta” przyjęty przez zebranie wiejskie  

sołectwa Harta uchwałą zebrania wiejskiego nr 02/2010 z dnia 11 lipca 2010r. w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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I. Wstęp 
 

Plan Odnowy Miejscowości Harta to dokument, który określa działania w sferze społeczno-

gospodarczej na lata 2010-2017, mające na celu wpływ na rozwój i odnowę wsi oraz  ustalone przez 

społecznośd na zebraniach wiejskich.  

Dokument zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą 

przedstawieniu stanu rzeczywistego, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, planowane kierunki 

rozwoju w tym  planowane zadania inwestycyjnych i przedsięwzięcia aktywizujące społecznośd lokalną 

wraz z szacunkowymi kosztami i harmonogramem ich realizacji. Planowane przedsięwzięcia mają 

przyczynid sie do podniesienia atrakcyjności miejscowości Harta zarówno dla mieszkaoców jak 

i turystów odwiedzających tą bogatą w tradycje wieś na Pogórzu Dynowskim. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI HARTA. 
 

1. Położenie:  

 
 Harta to wieś położona przy drodze powiatowej nr 1426R (501) z Dynowa do Błażowej. 

Administracyjnie podlega pod gminę Dynów, powiat Rzeszów, województwo Podkarpackie. 

Miejscowośd ta leży w dolinie potoku Harta, dopływu Ulenki na wysokości 245-270 m npm. 

Najwyższym wzniesieniem jest tzw. Czabajka (415,9 m), znajdująca się w północnej części wioski. 

krajobraz tworzą pasma wzgórz, podzielone przez liczne wąwozy i potoki w zagłębieniach. 

Na wschodzie sąsiaduje z miejscowością Bachórz, na południu z gminą miejską Dynów oraz 

z miejscowością Ulanica, na zachodzie z gminą Błażowa i na północy z gminą Hyżne.  

Od wschodu i południa granicą Harty są główne ciągi komunikacyjne Dynowszczyzny – drogi 

wojewódzkie relacji Przemyśl-Domaradz oraz Przeworsk-Grabownica. 

W Harcie jest 2145 mieszkaoców, co stanowi ok. 30 % ogólnej liczby mieszkaoców gminy Dynów. 
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Wieś Harta jest całkowicie zelektryfikowana oraz posiada sied gazową i telefoniczną, dostęp do 

Internetu. Infrastruktura ta pozwala na rozwój przedsiębiorczości i inwestycji. Jednak generalnie ma 

ona charakter rolniczy. 

 

2. Rys historyczny. 

 
Harta jest nazwą fizjograficzną lub kulturową pochodną od niemieckiego słowa "hart", co 

oznacza ziemię twardą, trudną do uprawy, wymagającą dużego nakładu siły i pracy. 

O początkach powstania wsi Harta można dowiedzied się ze "Słownika historyczno-

geograficznego Ziemi Sanockiej w średniowieczu", oraz "Osadnictwo Ziemi Sanockiej" autorstwa 

Adama Fastnachta. Z tego słownika dowiadujemy się m. innymi, ze wieś Harta powstała po roku 1340 

w strefie polskiej w wyniku niemieckiej akcji osiedleoczej. Najwcześniejsza wzmianka źródłowa o 

osadnictwie na tym terenie, datowana na 1375 rok wymienia osadę "Lipnik" powstałą na podstawie 

przywileju lokacyjnego Kazimierza Wielkiego i osiedloną przez samych Polaków, później częśd wsi 

Miejscowości Liczba mieszkańców      

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bachórz 1214 1209 1220 1223 1222 1225 1212 1195 

Dąbrówka Starzeńska 470 470 464 472 456 446 447 451 

Dylągowa 670 670 661 655 655 651 636 637 

Harta 2152 2175 2177 2179 2158 2151 2151 2145 

Laskówka 484 474 470 457 456 454 448 436 

Łubno 1279 1255 1265 1269 1276 1267 1272 1278 

Pawłokoma 518 522 522 529 530 527 527 531 

Ulanica 436 420 410 418 410 412 405 410 

Wyręby 229 227 223 219 208 207 199 200 

Razem 7452 7422 7412 7421 7371 7340 7297 7283 

Źródło: UG Dynów          
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Harta.Dr Edward Trzyna w liście do ks. Józefa Paściaka z 1966 roku twierdzi, że Harta zaczęła się 

lokowad w latach 1410-1412 a początki której dali głównie jeocy niemieccy (knechci) spod Grunwaldu, 

których w liczbie 11 przyprowadził szlachcic Strzałkowski. Nazwa miejscowości Harta pojawia się 

w źródłach pisanych (do których dotarto) po raz pierwszy w 1429 roku. Jest to dokument nadania 

przywileju wsi Kąkolówka, gdzie wśród świadków tego dokumentu wymieniony jest Wienczko - sołtys 

wsi Harta, co oznacza, że przywilej wsi Harta musiał zostad nadany przed rokiem 1429 - tym bardziej 

sama wieś musiała istnied jeszcze wcześniej. 

Dokładnej daty założenia wsi Harta nie udało się ustalid, gdyż nie odnaleziono dokumentu 

lokacyjnego. 

W XV wieku właścicielką miejscowości została Małgorzata z Kmitów Mościcowa z Dynowa. 

Wówczas to zdarzało się, że Harta często była zastawiana za długi lub dzierżawiona. Najpierw więc 

przechodzi w ręce Kmitów Rzeszowskich, następnie kupuje ją w 1496r. Jan A. Tarnowski, kasztelan 

krakowski, a potem staje się własnością rodziny Wapowskich. Wiek XVII przynosi pasmo tragicznych 

wydarzeo w historii miejscowości. W I połowie wieś najeżdżają Tatarzy (1624r.), potem Szwedzi a w 

1657r. Siedmiogrodzianie. Kolejna epoka to ponownie zniszczenia spowodowane przemarszem wojsk 

polskich i obcych.  

U schyłku XVIII wieku miejscowośd stała się własnością rodziny Skrzyoskich i także w XIX wieku 

stanowiła ich własnośd.  Harta słynęła z tego, że mieszkaocy potrafili się zorganizowad i ciężko 

pracowad 

W XX-leciu międzywojennym jako pierwsi wprowadzali różne ciekawostki agrotechniczne, 

wybudowali ze swoich składek mleczarnię, która funkcjonowała także w okresie PRL-u. Mieszkaocy 

zrzeszali się także w Kółku Rolniczym i byli członkami tzw. Kasy Stefczyka. 

Ważnym i tragicznym wydarzeniem, z roku 1937, stała się blokada drogi Przemyśl – Krosno przez 

niektórych mieszkaoców Harty i okolicznych wsi. Podczas tej akcji, będącej manifestacją potrzeb zmian 

w paostwie, a szczególnie na polskiej wsi, doszło do zamieszek, w wyniku których zginęli chłopi 

i policjanci. Wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą strajku chłopskiego. Po II wojnie światowej 

dla uczczenia owych wydarzeo postawiono pomnik przy skrzyżowaniu dróg Przemyśl – Krosno, 

Rzeszów- Dynów. Szkoła podstawowa otrzymała imię Bohaterów Walk Chłopskich a w 1987 r. obok 

niej stanął obelisk z pamiątkową tablicą. Zaradnośd i zapobiegliwośd mieszkaoców uwidoczniła się w 

dbaniu o postęp. Efektem tego była elektryfikacja (1957r.), gazyfikacja(1995r.), telefonizacja 

wsi(2001r.). 

3. Organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Harty. 

-  Rada Sołecka 

-  Akcja Katolicka 
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-  Straż Pożarna 

-  Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta 

-  Gminna Biblioteka Publiczna 

-  Klub Sportowy „Orzeł Harta”  

-  Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” 

-  Koło Łowieckie „Sarenka” 

 -  Orkiestra Dęta OSP 

-  Kapela „Młoda Harta”  

 

III. INWENTARYZACJA  ZASOBÓW  SŁUŻĄCA  UJĘCIU 
STANU RZECZYWISTEGO. 

 

1. Obiekty użyteczności publicznej 

Stan rzeczywisty 

-  zespół Szkół nr 2, 

-  szkoła Podstawowa nr 2, 

-  kościół parafialny pw Św. Mikołaja Biskupa, 

-  kościół pw Matki Bożej Różaocowej, 

-  dom Strażaka, 

-  dom Ludowy „Harta Górna”, 

-  dom Ludowy „Na Lipniku”, 

-  budynek „Agronomówka”, 

-  młyn, 

-  place ogólnodostępne   - przy Kościołach, Domu Strażaka, Agronomówce  

Potrzeby 

-  remonty /modernizacje/ obiektów użyteczności publicznej, 

-  rozbudowa Domu Strażaka, 

-  utwardzenie placów ogólnodostępnych, 
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2. Infrastruktura 

Stan rzeczywisty 

- wieś jest zelektryfikowana, 

- wieś jest zgazyfikowana, 

- wieś posiada linię telefoniczną, 

- asfaltowa droga powiatowa przez wieś, 

- drogi wewnętrzne o nawierzchniach asfaltowych, żwirowych bądź gruntowych, 

- istniejące w części wsi oświetlenie uliczne, 

Potrzeby 

-  budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu, 

-  budowa chodnika przy drodze powiatowej i drogach gminnych, 

-  remont drogi powiatowej i dróg gminnych oraz mostów, 

-  budowa oświetlenia ulicznego, 

 

3.   Sport 

Stan rzeczywisty 

-  hala sportowa przy Zespole Szkół nr 2 

-  działający Klub Sportowy 

Potrzeby 

-  budowa stadionu i boisk sportowych 

-  budowa miejsc parkingowych przy obiektach sportowych i dróg dojazdowych 

 

4.   Turystyka 

Stan rzeczywisty 

- zabytkowy Kościół Parafialny wybudowany w latach 1779-1804 

-  zabytkowa dzwonnica przy Kościele Parafialnym 

-  kaplica na Górnej Harcie 

-  wiele Kapliczek i Krzyży Przydrożnych 
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-  gospodarstwa Agroturystyczne 

-  potok „Harta” 

-  duża powierzchnia lasów 

-  wysokie walory przyrodniczo -krajobrazowe 

-  istniejący szlak turystyczny  

-  czyste środowisko 

Potrzeby 

-  remont dachu na Kościele Parafialnym 

-  remont Kaplicy na Górnej Harcie 

-  renowacja Kapliczek i Krzyży Przydrożnych 

-  wytyczenie nowych i poprawa oznakowania istniejących szlaków  

   turystycznych 

-  powstanie gospodarstw agroturystycznych 

-  promocja miejscowości i walorów turystycznych 

-  budowa ścieżki rowerowej 

 

5. Kultura 

Stan rzeczywisty 

-  Biblioteka Publiczna 

-  Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta 

-  Orkiestra Dęta 

-  Kapela Ludowa 

Potrzeby 

-  rozbudowa Domu Strażaka pod działalnośd kulturalną 

-  wsparcie działania i remont świetlic wiejskich 

-  zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych 

-  wsparcie działalności Orkiestry, Kapeli, oraz Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta 
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IV.  ANALIZA SWOT 
  

Analiza strategiczna SWOT dla miejscowości Harta obejmuje w ramach analizy wewnętrznej 

rozpoznanie silnych i słabych stron miejscowości oraz w ramach analizy zewnętrznej szans i zagrożeo 

dla wsi. Zadaniem tej analizy jest wskazanie najważniejszych elementów stanu wsi, wraz z ich 

wzajemnymi zależnościami. Tak uporządkowany opis sytuacji stanowi podstawę sformułowania celów i 

priorytetów rozwoju. 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

SILNE STRONY 

 

- walory przyrodnicze 

- atrakcyjne położenie miejscowości 

- aktywna społeczność 

- lokalny patriotyzm 

- brak uciążliwego przemysłu 

- niski poziom chemizacji rolnictwa 

- działalność organizacji i stowarzyszeń 

- możliwość produkcji ekologicznej 

 

 

SŁABE STRONY 

 

- niedostateczna infrastruktura sportowa, 

turystyczna i rekreacyjna wsi 

- zły stan techniczny dróg 

- niedostateczny rozwój turystyki i 

agroturystyki 

- słaba promocja miejscowości 

- zaśmiecanie terenów wsi 

- brak kanalizacji wsi 

- brak sieci wodociągowej 

- brak lokalnego rynku zbytu produktów  

 rolnych 

 

 

SZANSE 

 

- możliwość korzystania z funduszy  

unijnych 

- dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa 

- popularyzacja zdrowej żywności 

- rozwój turystyki i agroturystyki 

- rozwój gospodarczy województwa 

- Euro 2012 (położenie blisko granicy z 

Ukrainą) 

 

ZAGROŻENIA 

 

- brak dostatecznych środków 

finansowych na inwestycje 

w miejscowości 

- spadek liczby ludności 

- niepewna sytuacja polityczne w kraju 

- rozwój różnego rodzaju patologii 

- upadek gospodarstw rolnych 

- wysoka stopa bezrobocia 

- kryzys gospodarczy państwa, 

 

 

 

Priorytety odnowy miejscowości: 

1) Poprawa stanu obiektów użyteczności publicznej wsi oraz infrastruktury. 

Rozwój miejscowości uzależniony jest w dużej mierze od poprawy warunków życia mieszkaoców 

w zgodzie z naturą i tradycjami regionu. Plany inwestycyjne w miejscowości Harta dotyczą obiektów 
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użyteczności publicznej i infrastruktury, które mają dla społeczności wiejskiej ogromne znaczenie. Są to 

miejsca, które pełnią funkcje użytkowe, jednoczą mieszkaoców i wzmacniają więzi społeczne oraz 

kreują przestrzeo publiczną wsi.  

2) Kultura, turystyka i sport  

- wsparcie instytucji działających w sferze kultury na terenie wsi: biblioteka, Ochotnicza Straż 

Pożarna, Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta 

- promocja miejscowości 

- rozwój usług turystycznych, tworzenie agroturystyk, bazy gastronomicznej i noclegowej, szlaki 

turystyczne, ścieżki rowerowe 

- budowa, modernizacja obiektów sportowych . 

 

V.  OPIS ZADAŃ INWESTYCYJNCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 

 

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 

lokalną w okresie 7 lat od dnia przyjęcia Planu, w kolejności wynikającej z przyjętych 

priorytetów odnowy miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji: 

 

Zadania inwestycyjne Opis zadania 

Szacunkowy 

koszt 

zadania w zł 

Lata 

realizacji 

Kontynuacja budowy 

oświetlenia ulicznego przy 

drodze powiatowej 

  110 000 2010 -2011 

Remont kapitalny Domu 

Strażaka 

Zmiana dachu, wymiana stolarki, 

instalacji elektrycznej, wod-kan, 

wykonanie instalacji CO, 

klimatyzacji, ocieplenie. 

820 000 2010-2012 

Rozbudowa Domu 

Strażaka i parkingu 

 538 000 2011-2015 

Zmiana dachu na Kościele 

Parafialnym 

Zmiana pokrycia dachu oraz 

konserwacja więźby dachowej 

200 000 2011-2017 

Utwardzenie placu przy 

Kościele Parafialnym 

Planuje się plac o nawierzchni 

asfaltowej 

85 000 2011-2017 

Ogrodzenie pozostałej 

części cmentarza 

parafialnego 

 60 000 2011-2015 
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Remont Kaplicy 

Cmentarnej, budowa 

ogrodzenia, alejek, 

parkingu 

 120 000 2011-2017 

Zasieki na śmieci przy 

cmentarzu – wykonanie 

 8000 2011-2015 

Remont schodów 

głównych przy kościele 

parafialnym 

 25 000 2011-2017 

Ułożenie kostki brukowej 

na placu wokół kościoła w 

Harcie Górnej   

 60 000 2011-2017 

Poprawa stanu 

nawierzchni i remonty 

dróg gminnych 

 800 000 2011-2017 

Remont zabytkowej 

Kapliczki w Górnej 

Harcie 

 30 000 2011-2014 

Remont Domu Ludowego 

na Górnej Harcie 

Zmiana pokrycia dachowego 50 000 2011-2017 

Budowa obiektów 

sportowych 

Boiska, stadion, korty tenisowe 250 000 2011-2017 

Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej 

Na długości 5 km 3 500 000 2011-2015 

Budowa chodników przy 

drogach gminnych 

Na długości 2 km 700 000 2012-2017 

Budowa kanalizacji i 

wodociągu 

 16 000 000 2011-2015 

Remont „Agronomówki” Obiekt użyteczności publicznej 50 000 2011-2015 

Remont młyna - zabytek Odnowa elewacji, dachu 200 000 2011-2017 

Budowa ścieżki 

rowerowej – trasa 

rekreacyjno-

wypoczynkowa  

 50 000 2010-2017 

Przedsięwzięcie aktywizujący społeczność lokalną 

Działalność „Akcji 

Katolickiej” 

- organizacja corocznych  

konkursów dla dzieci i młodzieży, 

opłatka dla osób starszych i 

samotnych 

10 000 2010-2017 

Działalność Towarzystwa 

i Rozwoju Wsi Harta  

- prowadzenie świetlicy wiejskiej 

- organizowanie konkursów 

gminnych, imprez kulturalno-

rozrywkowych 

- wspieranie utalentowanej 

młodzieży 

30 000 2010-2017 
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- współpraca międzynarodowa 

(utrzymywanie kontaktów 

z zaprzyjaźnionym miastem 

z Węgier) 

Działalność OSP Harta Ochrona ppoż., profilaktyka, 

ćwiczenia, działalność orkiestry 

dętej  

50 000 2010-2017 

Działalność Biblioteki 

Publicznej 

 10 000 2010-2017 

Działalność Klubu 

Sportowego 

„Orzeł Harta” 

- organizowanie meczów 

- pielęgnacja obiektów 

sportowych na terenie wsi 

6000 2010-2017 

Działalność Kapeli 

„Młoda Harta” 

 10 000 2010-2017 

 

 

VI. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW 
O SZCZEGÓLNYM  ZNACZENIU DLA 
ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

 

 
Wieś Harta położona jest wzdłuż drogi powiatowej i potoku „Harta” na długości ok. 7 km. 

W związku z dużą rozciągłością można w niej wyróżnid trzy części: Hartę Górną, Hartę Środkową 

i Hartę Dolną. W każdej tej części należy wyróżnid obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkaoców.  

Jednym z takich obszarów jest teren wokół Kościoła, oraz plac przykościelny na Górnej Harcie 

służący mieszkaocom Harty szczególnie podczas różnych uroczystości kościelnych. Konieczne 

inwestycje to utwardzenie kostką brukową oraz ogrodzenie. 

Drugim obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców jest plac przy 

Kościele Parafialnym służący mieszkaocom Harty szczególnie podczas różnych uroczystości kościelnych, 

koncertów, przedstawieo itp. Konieczne inwestycje to utwardzenie tego placu nawierzchnią asfaltową. 

Trzecim obszarem jest plac przy Domu Strażaka w Harcie Środkowej. Służy on mieszkaocom. 

Harty podczas organizowania różnych uroczystości Paostwowych, imprez kulturalno – rozrywkowych, 

pokazów strażackich itp.Konieczne inwestycje to utwardzenie tego placu nawierzchnią asfaltową oraz 

ogrodzenie. 

Kolejnym takim obszarem jest plac obok Agronomówki. Służy on mieszkaocom w celach 

rekreacyjno – wypoczynkowo – sportowych. Konieczne inwestycje to utwardzenie placu, budowa 

miejsc parkingowych, ogrodzenie oraz wyposażenie tego terenu. 
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Bardzo ważnym obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców jest 

droga powiatowa biegnąca przez całą Hartę. Konieczne inwestycje to budowa chodnika oraz 

oświetlenia. 


