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1. Cel opracowania 
 

Plan rozwoju miejscowości Wolica jest wytyczną do podejmowania działań 
dotyczących rozwoju sołectwa. Plan został opracowany na podstawie odbytych spotkań 
z mieszkańcami sołectwa. 

 
 

2. Podstawowe informacje na temat sołectwa 

2.1. Położenie wsi 
Wieś Wolica położona w gminie Bukowsko powiat sanocki województwo 
podkarpackie.  Sołectwo Wolica leży przy drodze powiatowej  Nr 19513 Sanok-
Bukowsko. Graniczy z sołectwem Bukowsko, Pobiedno, Zboiska. 
Na terenie wsi zlokalizowane są drogi gminne Wolica – Bełchówka o długości 3 km, 
Wolica – Wólka o długości 5 km (droga łącząca osadę z miejscowością), istnieje sieć 
dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól. Zabudowa wsi jest rozproszona z słabo 
rozwiniętą infrastrukturą drogową, brak oświetlenia dróg, brak chodników, placów i 
parkingów. Miejscowość nie posiada kanalizacji oraz wodociągu, zaopatrzenie w wodę 
odbywa się poprzez studnie indywidualne. 
Obszar miejscowości Wolica zamieszkiwany jest przez 321 mieszkańców, co stanowi 
5,8%  ogólnej liczby mieszkańców gminy Bukowsko (5 587 mieszkańców). Wolica jest 
miejscowością o wskaźniku gęstości zaludnienia  wynoszącej 57,5 mieszkańców na 
km2.  Obszar sołectwa wynoszący 5,78 km2  przeważają użytki rolne i lasy grunty o 
niższych klasach.  
Na terenie sołectwa znajduje się sklep spożywczo przemysłowy, Remiza OSP, 
Przedsiębiorstwo Transportowe S.C. Kontra oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Kościół z cmentarzem. 
 

2.2. Ludność i gospodarka 
 
Wolica jest wsią typowo rolniczą, część mieszkańców prowadzi działalność 
gospodarczą usługową, ludność szuka zatrudnienia poza miejscowością i dziedzinach 
poza rolniczych 
Mieszkańcy słabo zintegrowani, ale silnie związane ze swoja wsią. Widać coraz 
większą aktywność w celu podniesienia standardu życia miejscowości i jej estetyzacji.. 
Sołectwo posiada walory do rozwoju gospodarstw agroturystycznych. 



2.3. Oświata i kultura 
 
W sołectwie Wolica nie ma szkoły i czynnej świetlicy wiejskiej. Jedynym miejscem 
spotkań mieszkańców, zebrań wiejskich jest Remiza OSP z usytuowanym przy niej 
placem zabaw. Dzieci z Wolicy uczęszczają do szkoły w Pobiednie i Bukowsku. 
Wieś posiada boisko sportowe, które jest ośrodkiem dla zaspokojenia potrzeb 
kulturalnych i sportowych mieszkańców sołectwa.  
We wsi funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy, skupiający wokół osoby 
niepełnosprawne z terenu całej gminy oraz okolicznych gmin. Jest to także miejscem 
pracy dla mieszkańców gminy. 
Na terenie wsi Wolica znajdują się 2 obiekty wpisane do rejestru zabytków, są to:   
– cerkiew oraz dzwonnica cerkiewna: A – 183/89, 
– cmentarz greko – katolicki wokół cerkwi: A – 183, 
 
 

3. Założenia planu rozwoju miejscowości Wolica  

 

Główne problemy miejscowości 

 
Głównymi problemami wpływającymi na rozwój sołectwa są: 
 
- brak miejsca spotkań dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców, 
- brak integracji społeczności wiejskiej, 
- migracja młodzieży w poszukiwaniu pracy, 
- brak zakładów produkcyjnych, 
- trudna sytuacja w rolnictwie. 
- słabo rozwinięta infrastruktura drogowa 
- zły stan dróg gminnych, powiatowej 
- brak chodników - bezpiecznego poruszania się pieszych,  
- brak ścieżek spacerowych, rowerowych 
- brak propozycji na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, 
- ucieczka młodych ludzi do miast i za granicę Kraju 
- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna ( drogi gminne i wewnętrzne, kanalizacja, 

wodociągi, chodniki i parkingi) 

 



4. KIERUNKI  ROZWOJU MIEJSCOWO ŚCI 

 
- poprawa istniejącej infrastruktury komunikacyjnej 
- odbudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zwiększeniem ich 

nośności 
- tworzenie ciągów pieszych poprzez budowę chodników wraz z ścieżkami dla 

rowerów 
- remont odcinków dróg gminnych 
- budowa, przebudowa, remont dróg wewnętrznych 
- rozwój gospodarstw agroturystycznych, 
- poprawa estetyki wsi, 

- uruchomienie świetlicy wiejskiej. 
- budowa placów i parkingów 
- poprawa stanu  oświetlenia, 
- budowa chodników 
- budowa kanalizacji i wodociągów, 
- tworzenie miejsc spotkań dla wszystkich mieszkańców sołectwa, 
- zadbanie o przydrożne kapliczki 
- budowa zewnętrznego parku fitness  

- powołania KGW i pozyskania członkiń, 

- popularyzowania miejscowych potraw, wypieków regionalnych 

 
Harmonogram działań dla miejscowości Wolica 
 

LP. 
ZAKRES 

INWESTYCJI 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. 

 Odbudowa 
nawierzchni dróg 
gminnych i 
wewnętrznych wraz z 
zwiększeniem ich 
nośności.  

                    

2. 
Budowa wodociągu i 
kanalizacja wsi. 

           

3. 

budowa 
zewnętrznego parku 
fitness oraz remont 
kapliczek  

           

4. 
 
Budowa chodników 

 

 

          

5. 

 
Budowa placów i 
parkingów 

 

           

 
 


