Załącznik do Uchwały XX/120/2021
Rady Gminy Budziszewice z dnia 06 maja 2021r.

Zmiana
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budziszewice
na lata 2016 – 2022
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców dotyczące podejmowania przez Gminę kolejnych
przedsięwzięć w infrastrukturę usługową i handlową , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
rozwoju lokalnego rolnictwa, wzrostu konkurencyjności producentów rolnych jak również istniejące
szanse pozyskania środków unijnych na ich realizację, zasadna jest zmiana Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Budziszewice na lata 2016 – 2022 uwzględniająca potrzeby mieszkańców.
Wobec powyższego, zmiana Planu Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2016 -2022 dotyczy obszaru
gospodarki i rolnictwa i polega na:
1) w rozdziale IV, w pkt 6, w części oznaczonej jako ppkt 6.2. Rolnictwo:
Na końcu treści zawartej w tym podpunkcie dodaje się jako ostatnie, zdanie o następującej treści: „Rozwój
lokalnego rolnictwa, wzrost konkurencyjności producentów rolnych zapewnią przedsięwzięcia w infrastrukturę
handlową i usługową, w szczególności wybudowanie targowiska”.

2) w rozdziale VII, w tabeli nr 4, dodaje się część oznaczoną „Infrastruktura handlowa i usługowa”
o treści:
Infrastruktura handlowa i usługowa
Budowa targowiska gminnego

2021/2022

1250,00

36,37%

63,63%

-

„Mój Rynek”
W Budziszewicach

W wyniku zmiany rozdział IV, pkt 4, ppkt 6.2. pn. Rolnictwo oraz rozdział VII, tabela nr 4,
w części zawierającej dodaną część oznaczoną jako „infrastruktura handlowa i usługowa”
otrzymały brzmienie:

IV.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW GMINY.

6. Gospodarka i rolnictwo.
6.2. Rolnictwo.
W gminie Budziszewice gospodarcze wykorzystanie
rolniczej, prowadzonej w gospodarstwach indywidualnych.

zasobów oparte jest na działalności

Fragment Gminy Budziszewice –przestrzeń rolnicza

Wyróżnia się gospodarstwa duże o powierzchni 10-30 ha oraz pojedyncze o pow.ok.80 ha.
Ich właściciele prowadzą nowoczesne formy gospodarowania wysokiej klasy sprzętem rolniczym,
pozyskują środki finansowe na modernizację gospodarstw z funduszy Unii Europejskiej. Wciąż jednak
wielu rolników nie posiada pełnej wiedzy o możliwych źródłach dofinansowania i jego zakresie.
Dominują gospodarstwa o powierzchni od 2 do 5 ha. Ich wielkość przesądza o tym, iż rolnicy
nie są one w stanie prowadzić produkcji specjalistycznej na większą skalę, ani też stosować
nowoczesnej technologii. Nie zapewniają także wystarczających dochodów. Toteż niektórzy
właściciele drobnych gospodarstw zainteresowani są powiększaniem areałów i wprowadzaniem
w swych gospodarstwach nowoczesnych form gospodarowania, inni natomiast znajdują zatrudnienie
poza własnym gospodarstwem rolnym jako że nie przynoszą one wystarczających dochodów.
Produkcja rolnicza to głównie zboża i rzepak, sporadycznie ziemniaki. Maleje liczba gospodarstw
hodujących trzodę chlewną,
tylko kilka gospodarstw opartych jest na produkcji mleka.
Drogie nawozy i środki ochrony roślin sprawiają, iż koszty prowadzenia gospodarstw rolnych
są wysokie. W ostatnich latach, na spadek produkcji i opłacalności prowadzenia działalności rolniczej
mają małe opady, także niszczenie upraw przez zwierzynę leśną.
Walorem gminy jest położenie wśród otaczającego jej obszar lasu, czyste powietrze.
Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia możliwości rozwoju agroturystyki. Właściciele drobnych
gospodarstw mimo pozytywnego nastawienia do tej formy turystyki nie wykazywali dotychczas
większego zaangażowania w tworzenie gospodarstw agroturystycznych i płynących z tego tytułu
dochodów. Na terenie gminy nie występują zarejestrowane gospodarstwa prowadzące działalność
agroturystyczną. Jako barierę w podjęciu takiej działalności osoby nią zainteresowane wskazywały
do niedawna na znikomą wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarstw agroturystycznych.
Obecnie dla zaznajomionych z zasadami i warunkami prowadzenia takich gospodarstw, barierą są,
w ich odczuciu, wciąż trudnodostępne środki finansowe.
Czystość środowiska naturalnego przemawia także za rozwojem rolnictwa ekologicznego .
Za celowością zaangażowania rolników w ekologiczną produkcję przemawia również ciągły wzrost
zainteresowania ludności zdrową żywnością.

Produkty wytworzone w gospodarstwach rolnicy
w ościennych gminach. W gminie Budziszewice nie ma targowiska.

sprzedają

na

targowiskach

W obszarze tym nieodzowna jest pełniejsza informacja o możliwych , dostępnych
źródłach dofinansowania działalności rolniczej, jak również działalności pozarolniczej
powiązanej pośrednio z rolnictwem bądź jego otoczeniem. Także wspieranie
rolników m.in. w przedmiocie

edukacji

możliwości prowadzenia różnych form gospodarstw,

możliwości ukierunkowania na produkcję masową i produkty wysokiej jakości, zwiększenia
konkurencyjności i modernizacji rolnictwa,

w szczególności poprzez propagowanie

informacji o szkoleniach, pomoc w organizacji profesjonalnego doradztwa ze strony
instytucji do tego utworzonych. Rozwój lokalnego rolnictwa, wzrost konkurencyjności
producentów rolnych zapewnią przedsięwzięcia w infrastrukturę handlową i usługową,
w szczególności wybudowanie targowiska.

VII.

Zadania

inwestycyjne

i

inne

przedsięwzięcia

planowane do realizacji na lata 2016-2022
Planowane do realizacji w latach 2016-2022 zadania inwestycyjne i inne przedsięwzięcia, przedstawia
poniższa tabela. Są one następstwem konsultacji z mieszkańcami gminy i radnymi Rady Gminy z jednoczesnym
uwzględnieniem istniejących możliwości pozyskania na ich realizację środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych, a przede wszystkim środków unijnych w ramach programowania na lata 2014-2020.
Tabela zadań i przedsięwzięć nie ma charakteru ostatecznego, może być weryfikowana
w zależności
od potrzeb mieszkańców i nadarzających się szans realizacji w ramach dostępnych programów akcesyjnych.
Tabela nr 4.

Lp.

Nazwa zadania

Okres realizacji

Szacunkowa
wartość
w tys.zł.

Źródła finansowania
Środki
własne z
budżetu
gminy

Środki
UE

Inne źródło

Infrastruktura handlowa i usługowa
Budowa targowiska gminnego „Mój
Rynek” w Budziszewicach

2021/2022

1250,00

36,37%

63,63% -

