
UCHWAŁA NR LVII/506/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobylnica 
na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami1)) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje. 

§ 1. 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kobylnica na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Nr 
1/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kobylnica z dnia 28 marca 2014 r., który stanowi 
załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1) Zmiany tekstu jednolitego: Dz. U. 2013 poz. 1318
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PLAN  ODNOWY 

SOŁECTWA  KOBYLNICA 

NA  LATA 

2014 – 2020 

 

GMINA 
 

 

 

 
 

POWIAT POZNAŃSKI 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 

 
OPRACOWANIE GRUPA ODNOWY WSI    KOBYLNICA 

 
 

Kobylnica, marzec  2014r 

Załącznik  do Uchwały nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kobylnica z dnia 28.03.2014r.   

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/506/2014
Rady Miejskiej w Swarzędzu
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Wstęp 
  

Kobylnica to jedno z większych sołectw gminy Swarzędz. W skład sołectwa 

wchodzą dwie wsie Kobylnica oraz Katarzynki. Sołectwo położone jest w środkowo 

– północnej części gminy Swarzędz. Mieszkańcy chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i 

przyjaznej wsi, poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoje 

sołectwo. Trudno jest sfinansować wszystkie potrzebne mieszkańcom 

przedsięwzięcia, zatem jedyną z możliwości poprawy jakości, życia i budowania 

wspólnoty mieszkańców może być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w tym z 

Unii Europejskiej.  

W związku z tym Rada Sołecka wspólnie z mieszkańcami opracowała Plan 

Rozwoju Sołectwa na lata 2014 – 2020. 

Plan Rozwoju Sołectwa ma pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na 

rzecz swojej miejscowości. Plan określa najważniejsze działania, które sami 

zainteresowani uznali za istotne dla swojego sołectwa oraz te działania, które pomogą 

im rozwiązywać problemy i osiągnąć stawiane  cele. Proponowane przedsięwzięcia 

mieszkańcy uznali za realne i możliwe do zrealizowania, przy założeniu  ich własnej 

aktywności oraz przy zaangażowaniu władz samorządowych gminy Swarzędz.  

Plan Rozwoju Sołectwa pozwala na uświadomienie sobie przez mieszkańców 

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

Plan ma charakter otwarty, stąd istnieje możliwość dopisywania zadań, 

które w opinii społeczności  Kobylnicy, będą miały wpływ na wizerunek wsi i 

przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszaru wiejskiego. 

Plan rozwoju sołectwa na lata 2014 – 2020 będzie między innymi załącznikiem 

do projektów zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach funduszy 

zewnętrznych. 

 

W okresie tym podejmowane będą działania z zakresu: 

* Z uwagi na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe – działania inwestycyjne. 

* O charakterze szkoleniowym czy rekreacyjno – wypoczynkowym (np. imprezy). 

* W zakresie pomocy społecznej. 

* Z zakresu ochrony środowiska 

* inne działania, które mieszkańcy uznają za potrzebne dla rozwoju miejscowości 

  

Podjęcie się realizacji danego zadania poprzedzone zostanie: 

* przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji zadania 

* opracowaniem zakresu rzeczowego zadania 

* określeniem kosztów i terminów realizacji zadania 

 

Przygotowane i określone zadania będą przyjmowane przez zebranie wiejskie oraz 

będą stanowić kolejne załączniki do niniejszego planu. 

 

Id: E05EFC05-06DD-4B0C-8A6A-AD9A29334546. Podpisany Strona 3



 3 

 

 

  

Charakterystyka Sołectwa. 
 

Sołectwo Kobylnica zlokalizowane jest w północnej części gminy Swarzędz na 

powierzchni 270,99 ha. Na obszarze sołectwa leżą dwie wsie Kobylnica i Katarzynki. 

Zamieszkuje w nim 1558 osób w tym 808 kobiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ważniejsze szlaki komunikacyjne na terenie sołectwa to: 

- droga nr 5 łącząca południe z północą Polski, którą przebiega  

   „Szlak Piastowski” 

- droga powiatowa o numerze 2407P łącząca „Szlak Kościołów Drewnianych” 

 

 Instytucje znajdujące się na terenie sołectwa to: 

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 

- Gminne schronisko młodzieżowe „Sarenka” 

- Powiatowy Ośrodek Wspomagania Rodziny 

- Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża 
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- Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego Poznań – Kobylnica 

- Przedszkole „Koszałek Opałek” 

- Stacja Kolejowa z 1914 roku 

- Ochotnicza Straż Pożarna specjalizująca się w ratownictwie drogowym 

 

 Na terenie sołectwa znajdują się następujące ośrodki kulturalne: 

- Biblioteka Publiczna 

- Świetlica wiejska w której, odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz  

   dorosłych. 

- boisko sportowe 

 

Położenie i środowisko przyrodnicze 

Sołectwo Kobylnica jest położone w województwie wielkopolskim, powiat 

poznański, gmina Swarzędz w otoczeniu lasów „Puszczy Zielonka”. Przez sołectwo 

Kobylnica przebiegają oznakowane trasy rowerowe, ścieżki przyrodniczo – 

historyczne oraz Szlak Kościołów Drewnianych. 

 

Położenie Komunikacyjne 

Sołectwo leży na szlaku komunikacyjnym łączącym południe Polski z Trójmiastem   

zarówno drogą  nr 5 jak i drogą kolejową . Przez Kobylnicę przebiega również 

komunikacja PKS. Na terenie sołectwa jest dobrze rozwinięta gminna komunikacja 

autobusowa. 

 

Gospodarka 

Na terenie sołectwa Kobylnica znajduje się wiele zakładów produkcyjnych i  

usługowych oraz dobrze rozwinięta sieć handlowa. 

 

Organizacje pozarządowe 
Na terenie sołectwa działają następujące organizacje : Związek Harcerstwa 

Polskiego, który skupia zuchów, harcerzy i instruktorów w ogólnej liczbie 50 osób. 

Ochotnicza Straż Pożarna licząca 80 członków, Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży oraz Caritas przy Parafii św, Krzyża w Kobylnicy. 

 

Z kart historii 

 Pierwsze wzmianki o Kobylnicy pochodzą z 1315 r.  

Początek XX wieku to rozwój Kobylnicy jako, miejscowości letniskowej.  

Powstają domy letniskowe hr. Chełmońskiego około 1910 roku, pałacyk p. 

Chmielewskiej i p. Wojciechowskiej oraz dom p. Mieczarkowskich i Ciążyńskich w 

którym, potem mieściła się poczta, obok powstaje dom p. Nerkowskich w którym 

obecnie mieści się apteka.   

1 października 1902 roku zostaje otwarta jednoklasowa nowa szkoła niemiecka, 

dyrektorem zostaje Wacław Gawroński obecnie mieści się tam przedszkole. 

 Rok 1906 wybucha strajk szkolny przeciwko wprowadzeniu języka niemieckiego do 

religii. W 1914 roku 22 maja następuje poświęcenie gruntownie przebudowanego 

ówczesnego Domu Dziecka przez biskupa Lipnowskiego.  
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Maj 1918 rok to oficjalne rozwiązanie Skautingu Wielkopolskiego pod Dębem 

obecnie znajduje się tam obelisk poświęcony tym wydarzeniom.  

1 kwiecień 1919 roku otwarcie czteroklasowej Polskiej Szkoły  Powszechnej. 

Podczas II wojny światowej, we wrześniu  1939 roku, wieś zostaje zajęta przez 

wojska niemieckie.  

W latach 1941 – 1943 Niemcy tworzą obóz pracy przymusowej dla Żydów.  

1952 rok wieś zostaje zelektryfikowana.  

1954 rok obszar gminy zostaje podzielony na Gromady z siedzibą w Kobylnicy i 

Swarzędzu. Jesienią w 1961 roku powstaje Jednostka Wojskowa 3416, która zajmuje 

częściowo budynek Domu Dziecka i baraki naprzeciwko, a następnie buduje Nowy 

Zespół Koszarowy (obecnie mieści się tam Hotel i Restauracja „Ossowski”.  

31 sierpień 1964 roku oddanie nowej szkoły „Tysiąclatki”.  

W latach 1971 -1972 wybudowano nową drogę krajową łączącą Poznań – Gniezno. 

1 styczeń 1972 rok likwidacja Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobylnicy.  

W listopadzie 1975 rok zostaje otwarty nowy Ośrodek Zdrowia obecnie biblioteka 

publiczna. Styczeń 1978 zostaje oddane do użytku Publiczne Przedszkole. 

W 1994 roku 28 października zostaje oddany do użytku nowo wybudowany Kościół, 

który konsekrował arcybiskup Jerzy Stroba.  

W 2011 roku oddano do użytku rozbudowana remizę strażacką wraz ze 

świetlicą wiejską. 
 

  

ANALIZA  ZASOBÓW 
 

Środowisko Przyrodnicze 
 

Walory krajobrazu 

Na terenie sołectwa Kobylnica jest duże urozmaicenie terenu, występują tu liczne 

pagórki, dolinki i wniesienia na których, znajdują się lasy, parki i łąki.  

W dolinie Cybiny znajduje się obszar krajobrazowy „Natura 2000”. 

 

Walory szaty roślinnej oraz świat zwierzęcy 

Dużym walorem wsi tworzących sołectwo Kobylnica jest starodrzew w parku 

linowym, oraz stare dęby, lipy i kasztanowce. Niektóre z nich są zapisane jako, 

zabytki przyrody. W lasach otaczających sołectwo można spotkać sarny, lisy, zające i 

dziki. Na terenie sołectwa można zaobserwować również takie ptaki jak : bażanty, 

kuropatwy, bociany, sowy, a nawet  pliszki.   

 

Wody  powierzchniowe 

Na terenie sołectwa znajdują się stawy prywatne oraz kilka rowów melioracyjnych. 

Jednak w szczególności trzeba tu wskazać na rzekę Cybinę, która płynie doliną przez 

wieś Katarzynki łącząc jezioro  Swarzędzkie z jeziorem Uzarzewskom. 

 

 

 

Tereny leśne 
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W części zachodniej, północnej oraz wschodniej znajdują się lasy stanowiące około 

30%  obszaru sołectwa Kobylnica. 

 

 

Dostępność komunikacyjna 
 
 Komunikacja Drogowa 

Na terenie sołectwa znajdują się drogi gminne, które stanowią połączenie z drogą 

powiatową nr 2407P oraz trasą nr 5 łączącą południe z północą Polski. 

Na terenie sołectwa istnieje 80% dróg gminnych, które wymagają całkowitej budowy 

oraz przebudowy. 

 

Komunikacja kolejowa 

Przez sołectwo Kobylnica przebiega trasa kolejowa łącząca północ z południem 

Polski. W Kobylnicy znajduje się stacja kolejowa na której, zatrzymują się tylko 

pociągi osobowe. 

 

Komunikacja  autobusowa 

Sołectwo Kobylnica ma dobre połączenia autobusowe komunikacją miejską z dużymi 

miastami oraz sąsiednimi sołectwami. Przez  Kobylnicę przebiega również 

komunikacja autobusowa PKS.  

Natomiast w trudnej sytuacji są  mieszkańcy wsi Katarzynki, którzy nie mają 

żadnego połączenia komunikacyjnego. Biorąc pod uwagę odległość od drogi 

powiatowej oraz trasy nr 5 dla  tak dynamicznie rozwijającej się wsi, teren ten będzie 

musiał być objęty komunikacja autobusową.   
 

Sąsiedztwo 
Z sołectwem Kobylnica graniczą następujące sołectwa : Gruszczyn, Janikowo, 

Wierzenica oraz Uzarzewo. 

 

Środowisko kulturowe 
 

Walory architektury wiejskiej 

Na terenie sołectwa Kobylnica znajduje się zabudowa z XIX i XX wieku są to 

budynki przy ul. Poznańskiej oraz Swarzędzkiej, dworzec kolejowy na którym, 

umieszczona jest tablica upamiętniająca obóz pracy obywateli żydowskich, budynek 

Domu Kolonijnego „Stella” z tablicą pamiątkową. 

W pobliskim lesie przy zwalonym zabytkowym dębie znajduje się obelisk 

upamiętniający rozwiązanie Skautingu. 
 

Osobliwości  

Na terenie sołectwa Kobylnica mieszka pisarka, poetka oraz malarka pani Wanda 

Wasik, która między innymi opisała historię Kobylnicy oraz ukazała obraz 

przedwojennej i powojennej Kobylnicy. 
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Przekaz kultury 

Na terenie sołectwa znajduje się świetlica wiejska w której, prowadzone są zajęcia 

plastyczne, wokalne oraz taneczne dla dzieci. Ponad to Rada Sołecka  organizuje 

różnego rodzaju koncerty oraz konkursy dla mieszkańców. Drugim takim miejscem, 

gdzie mieszkańcy mogą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych jest biblioteka w 

której, odbywają się wystawy fotograficzne, malarskie oraz spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

 

Oświata 

Na terenie sołectwa Kobylnica znajduje się Przedszkole do którego uczęszcza 40 

dzieci oraz Szkoła Podstawowa w której uczy się  320 uczniów, a zajęcia odbywają 

się na dwie zmiany i kończą w późnych godzinach popołudniowych. Ze względów na  

powiększającą się liczbę dzieci w wieku szkolnym jest potrzeba rozbudowania 

szkoły. 
 

 

Infrastruktura - obiekty i tereny 
 

 

Place 

Na terenie wsi Kobylnica znajduje się plac zabaw dla dzieci obecnie jest całkowicie 

odnawiany i wyposażony zostanie w nowoczesne urządzenia zabawowe. Plac jest w 

całości objęty monitoringiem. 
 

Miejsca uprawiania sportu 

Na terenie sołectwa znajdują się  dwa boiska sportowe z czego jedno mieści się na 

terenie szkoły, jest w miarę nowoczesne z którego korzysta młodzież szkolna.  

Drugie to boisko gminne, które wymaga dużego nakładu finansowego, aby można na 

nim stworzyć centrum sportowe o wielofunkcyjnym charakterze. 

Przez sołectwo przebiegają również ścieżki rowerowe, które wymagają utwardzenia 

oraz dobrego oznakowania. Mieszkańcy często wykorzystują drogi osiedlowe, 

ścieżki leśne oraz drogi wiodące  wzdłuż  pól do chodzenia z kijkami jak również do 

biegania. 
 

Miejsca  rekreacji 

Sołectwo Kobylnica położone jest wśród lasów, dlatego tez mieszkańcy często 

korzystają z ich uroków. Do dyspozycji mieszkańców jest również park linowy z 

którego, mieszkańcy mogą korzystać. Niewątpliwie wspaniałym miejscem rekreacji 

dla mieszkańców Kobylnicy i Katarzynek to Dolina Rzeki Cybiny. 
 

Szlaki turystyczne 

Przez sołectwo Kobylnica przebiega Szlak Piastowski, Szlak Kościołów 

Drewnianych oraz Szlaki Pieszych Wędrówek. 

 

Tereny mieszkalne 

Na terenie sołectwa Kobylnica znajdują się osiedla zabudowane przede wszystkim 

domkami jednorodzinnymi. Osiedla te zgodnie z planem zagospodarowania 
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przestrzennego ciągle się rozbudowują. W bardzo małym stopniu zauważalne są 

budynki wielorodzinne. 

 

 

 

 

Ciepłownictwo i gazownictwo 

Sołectwo Kobylnica jest w 90% zgazyfikowane i mieszkańcy maja możliwość 

korzystania z sieci gazociągowej. 

 

Sieć kanalizacyjna i wodociągowa 

Na terenie sołectwa jest w 100% rozwinięta sieć wodociągowa natomiast sieć 

kanalizacyjna to około 80% .  

 

Sieć telekomunikacyjna 

W sołectwie jest bardzo dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna biegnąca zarówno 

światłowodami jak i tradycyjnie. Ponadto na terenie sołectwa jest dostępny internet 

oraz telefonia komórkowa.  

 

Oświetlenie uliczne 

Na terenie wsi Kobylnica jest kilka ulic, które nie maja oświetlenia. Wieś Katarzynki 

całkowicie nie posiada oświetlenia ulicznego co, jest bardzo dużą niedogodnością dla 

mieszkańców. 

 

Parkingi  

W sołectwie Kobylnica jest brak miejsc parkingowych przy tak bardzo ważnych 

obiektach jak : szkoła, przedszkole, biblioteka, świetlica wiejska czy budynek remizy 

strażackiej. Brak jest również miejsc parkingowych przy obiektach handlowych. 

 

Miejsca noclegowe 

Na terenie sołectwa znajdują się dwa hotele oraz schronisko młodzieżowe. Jest to 

wystarczające aby, zapewnić bazę noclegową dla turystów. 

 

Gospodarka i rolnictwo 
 

Zakłady usługowo – produkcyjne oraz miejsca pracy 

Na terenie sołectwa znajduje się kilkanaście średnich i małych przedsiębiorstw o 

różnym charakterze, które zatrudniają około 200 pracowników z terenu sołectwa i  

miejscowości ościennych.  

 

Rolnictwo  

W obrębie sołectwa  znajdują się tylko trzy gospodarstwa rolne, które  hodują trzodę 

chlewną oraz produkują płody rolne.  

 

Gospodarka odpadami 
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Sołectwo Kobylnica znajduje się na terenie gminy Swarzędz, gdzie prowadzona jest 

selektywna gospodarka odpadami realizowana poprzez Międzygminny Związek 

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Dla przybliżenia mieszkańcom 

funkcjonowania tego systemu na terenie sołectwa podejmowane są różne działania 

informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne.  

 

 

Kapitał społeczny i ludzki 
  

Grupa Odnowy Wsi 

W maju 2013 roku powstała grupa odnowy wsi, która z dużym zaangażowaniem i 

determinacją działa na rzecz rozwoju swojego sołectwa i aktywizuje społeczeństwo. 

 

Organizacje i stowarzyszenia 

Na terenie sołectwa bardzo mocno działa Związek Harcerstwa Polskiego, który 

zrzesza w swoich szeregach dzieci i młodzież. Grupa ta bardzo mocno współpracuje 

ze środowiskiem lokalnym. Ponadto mocnym punktem wsparcia w działaniach na 

rzecz swojego środowiska jest Ochotnicza Straż Pożarna, która specjalizuje się w 

ratownictwie drogowym. W świetlicy wiejskiej odbywają się zajęcia plastyczne, 

wokalne oraz taneczne, które uaktywniają młodzież, dzieci i dorosłych. 

 

Mając tak silne wsparcie i szeroką działalność społeczną można bardzo 

pozytywnie ocenić kapitał ludzki i społeczny w Sołectwie Kobylnica 

 

 

 

ANALIZA  SWOT 
 

 

 

Silne strony Słabe strony 

 

* Aktywna Grupa Odnowy Wsi 

* Fundusz Sołecki 

* Zakłady produkcyjno – usługowe 

* Cykliczne imprezy dla mieszkańców 

* Położenie blisko aglomeracji Poznańskiej 

* Studium i plan miejscowego   

   zagospodarowania przestrzennego 

* Miejsca sportu i rekreacji 

* Dostęp do Internetu 

* Działki budowlane pod zabudowę  

    mieszkaniową i usługową 

* Bogata fauna i flora 

* Szlaki turystyczne 

* Oświetlona wieś 

* Lokalni twórcy 

* współpraca lokalnych organizacji i  

   Stowarzyszeń 

 

* szkoła wymaga rozbudowy 

* drogi gminne wymagają remontu oraz  

   całkowitej budowy nowych nawierzchni  

* brak chodników 

* nie dostatecznie rozwinięta infrastruktura  

   sportowo- rekreacyjna- boisko sportowe 

wymaga generalnej  przebudowy 

* zanieczyszczone rowy melioracyjne 

* nie dostatecznie zagospodarowana 

przestrzeń publiczna 

* zaniedbane zabytkowe budynki  

   mieszkalne 

* Brak specjalistycznej opieki medycznej 

* słaba aktywizacja młodzieży. 

 

 

Id: E05EFC05-06DD-4B0C-8A6A-AD9A29334546. Podpisany Strona 10



 10 

* aktywna społeczność wiejska 

* Świetlica wiejska 

* OSP Kobylnica 

* Szkoła 

* Przedszkole 

* Biblioteka 

 

 

Szanse Zagrożenia 

 

* Rozwój turystyki pieszej i rowerowej 

* Kontakt z LGD „Piastów Trakt” 

* Napływ nowych mieszkańców 

* Budowa Kolei Metropolitalnej 

* Wzrost aktywności  

   społeczeństwa udziałem w imprezach  

   kulturalnych 

* Poprawienie stanu nawierzchni ulic,   

   budowa chodników  

* Wykorzystanie terenów leśnych i  

   zabytkowych do podniesienia   

   atrakcyjności rekreacyjnej i  

   turystycznej Kobylnicy 

 

 

* Duży ruch kołowy 

* Izolowanie się nowych mieszkańców 

* Zmniejszające się środki na inwestycje 

* Obciążenie Gminy dodatkowymi  

   zadaniami, bez zabezpieczenia środków  

   finansowych 

* Pogarszający się stan dróg powiatowych i  

   wojewódzkich 

 

 

 

 

NASZA WIZJA 
  

Dlaczego chcemy odnowy sołectwa?  

• nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe - mamy sporo atrakcyjnych  

   terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców, ceniących spokój i życzliwych   

   sąsiadów. 

• chcemy żyć w pięknym, estetycznym otoczeniu,  

• chcemy się lepiej poznać i zintegrować 

• chcemy poprawić warunki codziennego życia 

• chcemy zapewnić dobre warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży 

• chcemy skorzystać z okazji dofinansowania naszych celów ze środków  

   zewnętrznych   

  

Jakie ma być nasze życie?  
 

 Kobylnica będzie :  

• wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną – z kanalizacją, dobrymi drogami,  

   chodnikami, oświetlonymi ulicami, piękną pętlą autobusową w okolicy   

   dworca PKP z  dobrymi telekomunikacyjnymi łączami (bardziej dostępny  

   internet), z wieloma nowymi domami,  

• zadbana, porządna, czysta, z estetycznymi domami i pięknymi ogrodami,  

  dobrze zagospodarowanym terenem wokół świetlicy, strażnicy i biblioteki –  

  centrum naszego społecznego życia  
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• dawała szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac  

   zabaw dla dzieci, boisko sportowe oraz  miejsce wypoczynku dla całej wsi),  

• wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością mającą wysoką  

   świadomość ekologiczną  

• wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo  

   przybyłych , tak by każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej  

   społeczności i miał jak najlepsze warunki do życia,  

• wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych,  

  zachowującą kameralną, przyjazną skalę urbanistyczną , eksponującą swoje  

  zabytki i otaczający naturalny krajobraz 
 

Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie 

władz samorządowych Gminy Swarzędz, zwłaszcza w działaniach wymagających 

znacznego nakładu finansowego. Kobylnica dzięki działaniom własnym 

mieszkańców, wspomaganym przez Gminę oraz fundusze zewnętrzne i sponsorów  

może stać się atrakcyjnym miejscem zamieszkania, a także przystankiem na 

turystycznych trasach. 
 

Deklaracja wizji miejscowości 
 

Kobylnica to wieś -  zadbana i uporządkowana, barwna i kwitnąca, 

aktywna i nowoczesna, atrakcyjna dla zamieszkania, chroniąca 

środowisko, wygodna i bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą 

techniczną, dążąca do poprawy jakości życia jej mieszkańców. 
 

 

 

Przedsięwzięcia przewidziane  do realizacji: 
 

- zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przy gminnej bibliotece publicznej 

 

- pozyskać tereny i wybudować parking przy świetlicy wiejskiej 

 

- rozbudować i zmodernizować szkołę 

 

- wybudować drogi osiedlowe 

 

- modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych 

 

- budowa plenerowej siłowni 

 

- budowa oświetlenia ulicznego  

 

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 
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- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Swarzędzkiej, Poznańskiej i Dąbrówki 

 

- budowa ul. Dworcowej wraz z parkingiem buforowym oraz pętli autobusowej w   

   rejonie dworca PKP. 

 

- remont pomieszczeń piwnicznych w budynku biblioteki gminnej 

 

- organizacja imprez integrujących lokalne środowisko 

 

- rozwój i kontynuacja zajęć w świetlicy wiejskiej 

 

 

Harmonogram realizacji przedsięwzięć w ramach rozwoju sołectwa. 
 

Zadanie 1. 

 

Nazwa zadania : Odnowienie nawierzchni asfaltowej wokół budynku biblioteki   

                            Publicznej 

 

Cel :  Poprawienie wizerunku otoczenia oraz umożliwienie dojazdu osobom   

          niepełnosprawnym do budynku. 

 

Przeznaczenie : obiekt o charakterze ogólnodostępnym z przeznaczeniem dla  

                          mieszkańców sołectwa. 

 

Realizacja:    2014 – 2020; 

 

Szacunkowa kwota operacji :   28 000 zł; 

 

Źródło finansowania :  fundusz sołecki, dofinansowanie w ramach konkursu  

                                     „Pięknieje Wielkopolska Wieś” lub inne; 

 

 

Zadanie  2. 

 

Nazwa zadania : Kompleksowa przebudowa placu manewrowego przy remizie  

                            strażackiej wraz z budową parkingów. 

 

Cel :  usprawnienie działalności OSP oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla osób  

          uczęszczających na zajęcia integracyjne odbywające się w świetlicy wiejskiej,   

          która mieści się w budynku remizy strażackiej. 

 

Przeznaczenie : obiekt użyteczności publicznej w którym funkcjonuje świetlica  

                          wiejska, ale przede wszystkim stacjonuje jednostka Ochotniczej  

                          Straży Pożarnej. 
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Realizacja :  2014 – 2020 

 

Szacunkowa kwota operacji :    300 000 zł; 

 

Źródła finansowania :    Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe, lub/i  

                                        programy  UE 

 

Zadanie  3. 

 

Nazwa zadania :   Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej 

 

Cel :  Poprawa warunków edukacyjnych oraz bezpieczeństwa dla dzieci  

          uczęszczających do szkoły. 

 

Przeznaczenie : obiekt o charakterze edukacyjnym dzieci i młodzież służący nie tylko                                      

                          społeczeństwu sołectwa Kobylnica. 

 

Realizacja :  2014 – 2020; 

 

Szacunkowa kwota  operacji :  4 580 000 zł; 

 

Źródła finansowania : Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe lub/i  

                                    programy UE 

 

Zadanie  4. 

 

Nazwa zadania :  Budowa dróg w sołectwie 

 

Cel :    Poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

Przeznaczenie  :  Infrastruktura o charakterze ogólno dostępnym. 

 

Realizacja :  2014 – 2020 

 

Szacunkowa kwota operacji :  4 580 000 zł; 

 

Źródła finansowania :  Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe lub/i  

                                      programy UE 

 

Zadanie  5.  

Nazwa zadania : Rozbudowa i modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych. 

 

Cel : Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w celu lepszego  

         zagospodarowania czasu wolnego oraz poprawienie poziomu usportowienia  

         mieszkańców sołectwa. 

Przeznaczenie : Obiekty o charakterze ogólnodostępnym z przeznaczeniem między  
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                          innymi dla mieszkańców sołectwa. 

Realizacja :  2014 – 2020 

Szacunkowa kwota operacji :  600 000 zł; 

 

Źródła finansowania : Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe, fundusz  

                                     sołecki. 

Zadanie  6. 

 

Nazwa zadania :   Budowa plenerowej siłowni. 

 

Cel :   Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w celu lepszego  

          zagospodarowania czasu wolnego oraz poprawienie poziomu usportowienia  

           mieszkańców sołectwa. 

 

Przeznaczenie :  Obiekt o charakterze ogólnodostępnym z przeznaczeniem między  

                           innymi dla mieszkańców sołectwa. 

Realizacja :  2014 – 2020 

 

Szacunkowa kwota operacji :  80 000 zł; 

 

Źródła finansowania :  Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe, fundusz  

                                     sołecki. 

 

Zadanie  7. 

 

 Nazwa zadania :  Budowa oświetlenia ulicznego. 

 

Cel :    Poprawa  jakości życia mieszkańców oraz rozbudowa infrastruktury na terenie  

           sołectwa. 

 

Przeznaczenie :  Obiekt o charakterze ogólnodostępnym  

 

Szacunkowa wartość operacji :  400 000 zł; 

 

Źródła finansowania :  Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe. 

 

Zadanie  8. 

 

Nazwa zadania :   Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 

 

Cel :  Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa. 

 

Przeznaczenie :  Dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków. 

 

Realizacja :  2014 – 2020 
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Szacunkowa wartość operacji :  1 500 000 zł; 

 

Źródła finansowania : Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe oraz środki  

                                     operatora sieci wodnej i kanalizacyjnej. 

 

 

Zadanie 9. 

 

Nazwa zadania :  Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Swarzędzkiej, Poznańskiej  

                             i Dąbrówki 

Cel :   Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców sołectwa.  

 

Przeznaczenie :  Infrastruktura drogowa o charakterze ogólno dostępnym. 

 

Realizacja :  2014 - 2020 

 

Szacunkowa wartość operacji :    1 500 000 zł; 

 

Źródła finansowania :  Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe lub/i  

                                      programy UE 

 

Zadanie  10. 

 

Nazwa zadania :   Budowa ul. Dworcowej wraz z parkingiem buforowym oraz   

                              pętli  autobusowej w  rejonie dworca PKP. 

 

Cel :   Poprawa jakości życia mieszkańców. Budowa infrastruktury drogowej i   

          technicznej na terenie sołectwa oraz zintegrowanie komunikacji autobusowej i  

          kolejowej na terenie Gminy Swarzędz. 

 

Przeznaczenie :  Infrastruktura o charakterze ogólno dostępnym. 

 

Realizacja :  2014 - 2020 

 

Szacunkowa wartość operacji :    4 500 000 zł; 

 

Źródła finansowania :  Budżet Gminy, programy pomocowe krajowe lub/i  

                                      programy UE 

 

Zadanie  11. 

 

Nazwa zadania :  Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku biblioteki  

                             gminnej. 
 

Cel :  Zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia różnego rodzaju zajęć dla  

          mieszkańców. 
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Przeznaczenie : Udostępnienie pomieszczeń dla organizacji pozarządowych  

                           działających na terenie sołectwa. 

 

Realizacja :  2014 - 2020 

 

Szacunkowa wartość operacji :  70 000 zł; 

 

Źródła finansowania :  fundusz sołecki, Budżet Gminy, programy pomocowe 

                                     krajowe. 

 

 

Zadanie  12. 

 

Nazwa zadania :  Organizacja imprez integrujących lokalne środowisko. 

 

Cel :   Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców 

 

Przeznaczenie : Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz imprezy  

                           skierowane do mieszkańców. 

 

Realizacja :  2014 - 2020 

 

Szacunkowa wartość operacji :   50 000 zł; 

 

Źródła finansowania  :  fundusz sołecki, Budżet Gminy, środki własne,  

                                      dofinansowanie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska       

                                      Wieś” lub inne; 

 

 

Zadanie   13. 

 

Nazwa zadania :  Rozwój i kontynuacja zajęć w świetlicy wiejskiej 

 

Cel :   Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i wychowawczych mieszkańców 

 

Przeznaczenie : Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizacja  

                           spotkań dla seniorów, kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne. 

 

Realizacja :  2014 – 2020  

 

Szacunkowa wartość operacji :   30 000 zł; 

 

Źródła finansowania :  fundusz sołecki, Budżet Gminy, dofinansowanie w ramach        

                                      konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” lub inne; 
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Wszystkie zadania realizowane będą sukcesywnie w miarę napływających środków 

finansowych. 
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Uzasadnienie
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem tworzonym przez społeczność danej jednostki 

pomocniczej. Plan taki jest niezbędnym załącznikiem wymaganym przy ubieganiu się 
o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, w tym: 

- środków przyznawanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

- środków przyznawanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację 
zadań związanych objętych programem „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". 

Mieszkańcy sołectwa Kobylnica opracowali i następnie, na zebraniu wiejskim w dniu 
28.03.2014 roku, przyjęli do realizacji Plan Odnowy Miejscowości Kobylnica. 

Zgodnie z wymaganiami, plan przyjęty przez mieszkańców, dla swej ważności wymaga 
zatwierdzenia przez Radę Miejską w Swarzędzu.
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