
Uchwała Nr XX/201/2016 

Rady Miejskiej w Opocznie 
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§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Bukowiec Opoczyński na lata 2016-2020, stanowiący 
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I. Wstęp 

 

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z 

wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności wytycznych Osi 3 

PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi wspieranie działań 

mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie 

potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój, odnowę wsi 

oraz poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Opracowanie i uchwalenie takiego 

dokumentu stanowi  niezbędny  warunek  przy  ubieganiu  się  o  środki  finansowe w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. 

Plan Odnowy Miejscowości Bukowiec Opoczyński jest dokumentem o charakterze 

planowania strategicznego i ma na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju 

danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których 

pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, 

dlatego też w przygotowaniu dokumentu uczestniczyli aktywnie mieszkańcy Bukowca 

Opoczyńskiego. 

Plan Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie 

czasowym na lata 2016 – 2022. Określa generalny kierunek rozwoju miejscowości. Ponadto 

umożliwia planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak 

najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców. 
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II. Charakterystyka Bukowca Opoczyńskiego 

 

II.1 Położenie. 

Miasto i gmina Opoczno położona jest w południowo-wschodniej części woj. łódzkiego, przy 

ważnych, historycznie ukształtowanych szlakach komunikacyjnych. Miejscowość Bukowiec 

Opoczyński położona jest w północno – wschodniej części gminy Opoczno należącej do 

podprowincji Wyżyny Małopolskiej makroregionu Wyżyny Przedborskiej w odległości 5,5 km 

od miasta powiatowego Opoczna. To jedna z bardziej zaludnionych miejscowości należącej 

administracyjnie do gminy Opoczno. Przez Bukowiec Opoczyński przebiega linia kolejowa 

Centralnej Magistrali Kolejowej(CMK), droga wojewódzka nr 726 oraz droga powiatowa nr 

3101E. 

Położenie na mapie Polski 

 

Rys. 1 Położenie miejscowości Bukowiec Opoczyński na mapie Polski 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowiec_Opoczy%C5%84ski 
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II.2. Przynależność administracyjna  

Miejscowość Bukowiec Opoczyński jest jednym z sołectw gminy Opoczno, stanowiącej centrum 

powiatu opoczyńskiego. Sąsiaduje od północy z gminami Poświętne i Drzewica, od zachodu z gmina 

Sławno, a od południa z gminą Białaczów. 

 

 

 

Rys. 2. Położenie miejscowości Bukowiec Opoczyński na tle powiatu opoczyńskiego i gminy 

Opoczno 
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II. 3 Powierzchnia 

Bukowiec Opoczyński zajmuje ogólną powierzchnię 963,5507 ha, na która składają się: 

- grunty rolne –  447,9607 ha 

- łąki –  9,5705 ha 

- pastwiska – 20,7426 ha 

- lasy – 417,7814 ha 

-zadrzewienia – 0,0700 ha 

- sady – 15,2170 ha 

- nieużytki – 1,2400 ha 

- drogi – 11,8781 ha 

- tereny kolejowe – 8,5000 ha 

- budynki – 1,1044 ha 

- budynki na roli – 29,0760 ha 

- wody – 0,0500 ha. 

Podział według struktury własności wygląda następująco: 325,1432 ha - Skarb Państwa, 7,1681 ha - 

Gmina Opoczno, 626,2168 ha - osoby fizyczne. 

 

II.4 Liczba ludności  

Bukowiec Opoczyński zalicza się do najbardziej zaludnionych miejscowości (powyżej 500 

mieszkańców) gminy Opoczno. Według danych Urzędu Miejskiego w Opocznie stan ludności na dzień 

31.12.2015 r. wygląda następująco: 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Struktura liczby ludności według wieku w miejscowości Bukowiec Opoczyński. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

 

Z powyższych danych  wynika,  że  większość  osób  zamieszkujących  Bukowiec Opoczyński  jest w 

wieku produkcyjnym, wchodzącym na rynek pracy. Dlatego też jednym z podstawowych kierunków 

działań powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na terenach wiejskich, 

Liczba ludności ogółem 702 

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) 165 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym (łącznie 
mężczyźni 18-64 lat i kobiety 18-59 lat) 

430 

Liczba ludności w wieku poprodukcyjnym (łącznie 
mężczyźni powyżej 65 lat i kobiety powyżej 60 lat)  

107 
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poprzez zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia, adekwatnego do 

potrzeb rynku pracy. Inwestycje w kapitał ludzki wpłyną na zmniejszenie liczby migracji ludności w 

poszukiwaniu zatrudnienia, zarówno tej krajowej jak i zagranicznej. 

II. 5 Historia 

Początki wsi sięgają XIV w. Jest to jedna z najstarszych miejscowości w gminie. W 1369 r. król 

Kazimierz Wielki lokował wieś Bukowiec na 17 łanach ze 100 należących do miasta Opoczna. 

Wieś Bukowiec wspomniana jest w dokumencie erekcyjnym kościoła w Wieniawie z 1418 r. 

oraz w dokumencie Władysława Warneńczyka z 1440 r. jako wieś królewska. W 1440 r. król 

sprzedał wieś Mszczujowi ze Skrzynna. 

Na przełomie XVI i XVII wieku wieś należała do Stanisława Ligęzy, potem do Stanisława 

Moszczyńskiego, a następnie do Hieronima Kazanowskiego, który stał się właścicielem wsi w 

1645 r. W lustracji z 1629 r. Bukowiec jest wymieniony jako wieś wchodząca w skład 

starostwa opoczyńskiego w XVII w.  wyłączony z tej przynależności. W 1775 r.  wieś liczyła 

pięć chałup, w 1789 r. jedenaście, a w 1810 r. dziewiętnaście domów. W 1812 roku w 

Bukowcu została założona kolonia wieczystodzierżawna. Wśród osiedlających się kolonistów 

przeważali Niemcy. 

W okresie zaborów Bukowiec był wsią narodową wchodzącą w skład „dóbr Opoczno”, 

których właścicielem był Skarb Publiczny Królestwa Polskiego. W opisie granic miasta 

Opoczna z 1828 r. Bukowiec figurował jako wieś narodowa pozostająca wraz ze Starostwem i 

Ostrowem w rękach „wieczystego dzierżawcy” Sabina Sierawskiego. 

 W 1827 r. wieś liczyła 17 domów i 124 mieszkańców, w 1880 r. 27 domów i 251 

mieszkańców. W 1921 r. wg spisu powszechnego w Bukowcu było 75 domów zamieszkałych 

przez 487 mieszkańców. W 1922 r. Bukowiec zyskał dwuklasową szkołę powszechną. 

W latach 1867 – 1972 Bukowiec był siedzibą gminy Opoczno. W okresie międzywojennym 

wójtami gminy Opoczno z siedzibą w Bukowcu byli znani działacze polityczni powiatu 

opoczyńskiego: Tomasz Jakubowski, późniejszy poseł na sejm RP z ramienia Stronnictwa 

Narodowego oraz Aleksander Grzybkowski, poseł na sejm, w okresie okupacji zaangażowany 

w ruch oporu, aresztowany przez Niemców i zamordowany w 1940 w Piotrkowie 

Trybunalskim. W okresie okupacji w Bukowcu działała placówka AK Obwodu Opoczno 
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kierowana przez ppor. Longina Nowaka, który w swym mieszkaniu w Bukowcu prowadził 

tajne nauczanie na poziomie gimnazjum. 

W latach 1960-1962 dokonywała się w Polsce zmiana nazewnictwa gromad, Bukowiec 

otrzymał wówczas nazwę Bukowiec Opoczyński. 

Zwyczajowe nazwy części wsi dawne i obecnie istniejące to: Stara Wieś, Komorniki, Górka, 

Gorzałkowskie, Paświsko, Dworskie. Niegdyś we wsi istniały krzyże drewniane, której jej 

mieszkańcy stawiali na wszystkie strony świata, aby zatrzymywały zarazy dziesiątkujące ich w 

przeszłości. Obecnie krzyże te zostały zamienione na metalowe. 

II. 6 Przestrzenna struktura miejscowości.  

Miejscowość Bukowiec Opoczyński charakteryzuje się układem przestrzennym wsi rzędowej, gdzie 

gospodarstwa i zabudowania skupiają się przy drodze powiatowej nr 3101Ekrzyżującej się z drogą 

wojewódzką nr 726 łączącą Rawę Mazowiecką zŻarnowem. Cechą charakterystyczną jest układ 

długich i wąskich, prostopadłych do drogi, w niewielkich odstępach działek. 

 

Zdjęcie 1. Widok na wieś Bukowiec Opoczyński 

Źródło: zasoby gminy Opoczno. 
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Gospodarstwa nie wyróżniają się szczególną zabudową, dominują domy jednorodzinne, jedno lub 

dwu kondygnacyjne wraz z typowymi budynkami gospodarskimi w różnych typach i kolorach elewacji 

oraz dachów. Wszystkie budynki są podobnej wysokości, przez co brak jest na tym terenie 

jakiejkolwiek dominanty przestrzennej. Z uwagi na charakter zabudowy w miejscowości nie 

występują otwarte przestrzenie publiczne w postaci placu czy rynku. 

Bliskość miasta, jakim jest Opoczno sprzyja migracji ludności miejskiej z Opoczna i osiedlaniu się na 

podmiejskim obszarze. Skutkuje to rozrastaniem się wsi Bukowiec Opoczyński i powstawaniem 

nowych domków jednorodzinnych, szczególnie w przysiółku Komorniki. 

III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Bukowiec 

Opoczyński. 

III.1. Zasoby przyrodnicze 

Na terenie gminy Opoczno utworzono użytki ekologiczne - Rozporządzeniem Nr 57/2001 

Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie uznania za użytki ekologiczne. 

Jeden z nich znajduje się na terenie Bukowca Opoczyńskiego jest to bagno śródleśne o 

powierzchni 0,36 h.  

Zachodnia część gminy znajduje się w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

410 Zbiornik Opoczno (piętro górna jura). Wschodnia granica zbiornika przebiega na linii 

Modrzew – Bukowiec Opoczyński – Opoczno-dolina Drzewiczki - Ostrów. 

W Bukowcu Opoczyńskim w leśnictwie Januszewice o powierzchni 6,24 ha Nadleśnictwo 

Opoczno posiada nowoczesną szkółkę leśną.  

Na obszarze miejscowości znajduje się 11stanowisk archeologicznych zarejestrowanych w 

wykazie stanowisk znajdujących się w Ewidencji Zabytków Archeologicznych  

III. 2. Dziedzictwo kulturowe 

Na terenach powiatu opoczyńskiego, do których zalicza się obszar miejscowości Bukowiec 

Opoczyński wyodrębniono swoisty podregion kulturowy o bogatym folklorze i tradycjach. 

Opoczyńskie znane jest jako jeden z najciekawszych regionów etnograficznych. Spuścizna 

historyczna jest pielęgnowana przez mieszkańców poprzez kultywowanie zwyczajów 

przodków, rozwijanie sztuki ludowej oraz ochronę dawnego budownictwa mieszkalnego i 

gospodarczego. Opoczno to jeden z najpiękniejszych regionów na mapie folkloru polskiego. 
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W Bukowcu Opoczyńskim prężnie działa Bukowieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej i 

Sportu pozyskując środki na realizację działań związanych z upowszechnianiem i promocją 

kultury ludowej. We wsi prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespół śpiewaczy 

Bukowianki. Zespół Bukowianki na początku swojej działalności zajmował się 

przygotowywaniem widowisk obrzędowych, z czasem ich głównym obszarem działalności 

stał się śpiew. Repertuar zespołu jest silnie związany z regionem opoczyńskim, większość 

piosenek pochodzi od członkiń zespołu bądź od mieszkanek wsi Bukowiec Opoczyński. 

Bukowianki tworzą panie i dziewczyny z Bukowca, aczkolwiek do zespołu należy jeden pan. 

Zespół prowadzony jest przez instruktorkę, która przygrywa również na akordeonie. 

Wszystkie panie należące do zespołu są jednocześnie członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich, 

z którym przygotowują imprezy dla wsi, organizują dożynki, opłatek, wyjeżdżają na 

prezentacje stołów. 

W Bukowcu Opoczyńskim tradycja ludowa podtrzymywana jest poprzez organizowane 

różnorodne uroczystości i obrzędy podczas których noszony jest tradycyjny opoczyński strój 

ludowy. 

 

Zdjęcie 2. Tradycyjne chodzenie po dyngusie z gaikiem i kogutkiem we wsi Bukowiec 

Opoczyński. 
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III. 3. Obiekty i tereny  

Tereny w granicach Bukowca Opoczyńskiego maja typowo rolniczy charakter. Działki 

usytuowane są ciasno wzdłuż drogi dojazdowej, a cała wieś ma układ przestrzenny rzędówki. 

Z tego względu nie występują uporządkowane obszary przestrzeni publicznych, takie jak 

skwery, place czy rynki. Bukowiec Opoczyński nie posiada chodników ani ścieżek 

rowerowych. Na terenie miejscowości znajduje się boisko o wymiarach63x100 z ilością 

miejsc mogącą pomieścić 1000 osób. Wybudowane w 1995 roku, posiada zaplecze sanitarne 

oraz szatnię. W chwili obecnej należy do klubu ZLKS WOY BUKOWIEC OPOCZYŃSKI. 

III. 4. Infrastruktura społeczna  

Szkolnictwo 

Pierwsza szkoła w Bukowcu powstała w 1922 roku. Była to  2-klasowa Szkoła Powszechna. Po 

wojnie utworzono szkołę 4 – klasową. Od początku istnienia szkoła nie posiadała własnego 

budynku. Mieściła się w mieszkaniach prywatnych właścicieli , a także w budynku gminy. W 

1956 r. powstał Komitet Budowy Szkoły na zebraniu którego ustalono, że wszyscy 

mieszkańcy Bukowca zostaną opodatkowani w zależności od hektara. W 1962 roku oddano 

do użytku nowy budynek szkoły. W 1966 roku nastąpiła zmiana i wprowadzono ośmioletnia 

szkołę podstawową. W 2002 r. utworzono Zespół Szkół  w Bukowcu Opoczyńskim, w skład 

którego weszła szkoła podstawowa (klasy 0-II) oraz gimnazjum. Do obwodu szkoły 

podstawowej należą dzieci zamieszkałe w Bukowcu Opoczyńskim natomiast do Gimnazjum 

uczęszcza młodzież z: Bukowca Opoczyńskiego, Brzustówka, Brzustówka Kolonii, Ziębowa, 

Modrzewia, Modrzewka, Kraśnicy, Antoniowa, Kruszewca, Kruszewca Kolonii, Dąbrówki. W 

2003 roku rozpoczęła się rozbudowa szkoły skutkiem czego została dobudowana 

nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem sportowym, szatniami, przebieralniami i salami 

lekcyjnymi. 

 2014 - 2015 2015 - 2016 

Szkoła Podstawowa 46 40 

Gimnazjum 73 74 

Tabela 2. Liczba uczniów w Zespole Szkół w Bukowcu Opoczyńskim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Opocznie.  
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Zdj. 3. Budynek Zespołu Szkół w Bukowcu Opoczyńskim. 
Zasoby własne gminy Opoczno. 
 

Na terenie miejscowości znajduje się świetlica wiejska i biblioteka. Świetlica posiada zaplecze 

kuchenne. Świetlica wiejska w Bukowcu Opoczyńskim istnieje od 1967 lub 1968 r. W owych 

czasach, kiedy na wsiach nie było telewizorów, ludzie z całej wsi, nie tylko młodzież i dzieci, 

schodzili się, by wspólnie oglądać telewizję czy napić się kawy (co było rzadkością w tamtych 

czasach).W świetlicy odbywały się różne prelekcje. Przyjeżdżali lekarze wszelakich 

specjalizacji, prawnicy itp. Były rozmaite kursy: kroju i szycia, gotowania i pieczenia, 

przyjeżdżały różne firmy kosmetyczne i uczyły robić panie makijaż, itp. Aktualnie świetlica 

zajmuje pomieszczenie po bibliotece. Przychodzą tutaj małe dzieci, które malują, rysują, 

lepią ludziki z plasteliny. Z młodzieżą organizowane są zajęcia kulinarne, na których robią 

sałatki, placki, bliny. Chłopcy grają najczęściej w tenisa stołowego albo bilard. Dziewczynki 

uczestniczą w zajęciach, które prowadzą panie z KGW. Świetlica otwarta jest cztery dni w 

tygodniu wtorek od 16.00 – 21.00 oraz czwartek – sobota od 16.00 do 21.00. Na świetlicy 

zatrudniona jest świetlicowa. 
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Zdj. 4. Świetlica wiejska w Bukowcu Opoczyńskim. 

Zasoby własne gminy Opoczno. 

 

Na terenie wsi znajdują się obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków i jest to 10 

chałup z drewna pochodzących z pocz. XX wieku. 

 

III. 5 Infrastruktura techniczna 

Drogi 

Miejscowość Bukowiec Opoczyński przecina droga wojewódzka nr 726 relacji Rawa 

Mazowiecka- Inowłódz – Opoczno – Żarnów. Odchodząca od niej droga powiatowa jest 

asfaltowa. Jej stan techniczny jest zły, nawierzchnia jest popękana. Droga nie posiada 

wydzielonego pobocza, ani chodników. 
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Ostatnio zmodernizowano odcinek drogi wojewódzkiej nr 726 (Dęborzeczka – Bukowiec 

Opoczyński). Remont pochłonął ponad 32 miliony zł, ale sporą część – blisko 27,5 miliona – 

dofinansowała Unia Europejska. Na zmodernizowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 726 

(DW726) zwiększono przepustowość, ograniczono uciążliwości środowiskowe i zapewniono 

bezpieczeństwo jej użytkowników. Droga wojewódzka nr 726 jest jednym z kluczowych 

połączeń komunikacyjnych wschodniej części województwa łódzkiego, warunkujących m.in. 

sprawny transport surowców mineralnych do produkcji ceramiki budowlanej i produktów 

tego przemysłu z centrum w Opocznie. Regionowi opoczyńskiemu zapewnia jednocześnie 

najdogodniejsze połączenie z województwem mazowieckim i samą Warszawą, prowadzi ruch 

turystyczny w ramach tzw. Szlaku Romańskiego (Inowłódz, Żarnów) i jest podstawowym 

połączeniem Opoczna z gminą Poświętne. 

W miejscowości znajduje się również obiekt inżynieryjny tj. wiadukt nad torami CMK.  

 

Zdj.5. Wiadukt CMK w Bukowcu Opoczyńskim 

Źródło: zasoby własne gminy Opoczno. 
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Gospodarka wodno – ściekowa  

Miejscowość Bukowiec Opoczyński jest w 100% zwodociągowana. Instalacja została położona na 

długości 5 100 metrów i obejmuje obecnie 193 przyłączy. Eksploatacją sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest z podziemnego 

ujęcia „Opoczno”. 

Miejscowość została również skanalizowana. Instalacja została położona na długości 3 844 metrów i 

obejmuje obecnie 121 przyłączy. Ścieki odprowadzane są do rozbudowanej i zmodernizowanej 

oczyszczalni w Opocznie. 

 

Gazyfikacja 

Mieszkańcy Bukowca Opoczyńskiego korzystają z indywidualnych instalacji gazowych i organizują 

dostawy gazu (w butlach lub zbiornikach) we własnym zakresie. Zaleca się sukcesywną gazyfikację 

gminy ze stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej we wsi Grążowice na terenie gminy Sławno w 

kierunku wsi Januszewice, Brzustówek i Bukowiec Opoczyński. 

 

Gospodarka odpadami 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, gmina przejęła obowiązki zorganizowania zbiórki odpadów od mieszkańców gminy i miasta. 

Wszyscy mieszkańcy objęci są zbiórką odpadów. Odpady zbierane są selektywnie. Istotna pozostaje 

dalsza edukacja mieszkańców w zakresie takiej zbiórki odpadów, zmniejszenie ilości ich wytwarzania, 

oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych. Wywóz odpadów produkowanych przez 

gospodarstwa zlokalizowane we wsi Bukowiec Opoczyński odbywa się przez odbiór samochodami do 

selektywnej zbiórki odpadów należącymi do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Opocznie. Zebrane odpady są przewożone i składowane w Zakładzie Unieszkodliwiana Odpadów w 

Różannie. 

 

Energetyka 

Wieś Bukowiec Opoczyński jest w 100% zelektryfikowana. Wzdłuż drogi powiatowej i przy drodze 

dojazdowej do jednostki osadniczej Komorniki zamontowano oświetlenie, które wraz z siecią 

energetyczną jest systematycznie przedłużane do nowo zabudowanych działek (zwłaszcza w 

okolicach terenu wsi zwanego „Komorniki”). Za dystrybucję energii odpowiada PGE Zakład 

Energetyczny Łódź Teren Obrót Sp. z o.o. Miejscowość nie posiada jednolitego systemu cieplnego. 

Mieszkańcy korzystają z własnych systemów grzewczych. Do ogrzania domów mieszkalnych i 

budynków gospodarczych używane są najczęściej piece na węgiel, koks i ekogroszek.  
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Telekomunikacja  

We wsi Bukowiec Opoczyński położona została sieć telefoniczna wzdłuż drogi powiatowej. W zakresie 

dostarczania Internetu mieszkańcy korzystają z rozwiązań indywidualnych, jednak deklarują silną 

potrzebę w zakresie stałego i taniego podłączenia do sieci. 

III. 6. Gospodarka i rolnictwo 

Na terenie Bukowca Opoczyńskiego, według danych Urzędu Miejskiego w Opocznie z kwietnia 2016 r. 

funkcjonuje 267 gospodarstw rolnych. Zdecydowana większość (87%) to gospodarstwa drobne o 

powierzchni nie przekraczającej 5 ha. Wiele pól i gruntów uprawnych należących do jednego 

właściciela położonych jest na kilku działkach. Taka rozdrobniona struktura nie sprzyja efektownemu 

gospodarowaniu i rozwojowi rolnictwa. 

 

Wykres. 1 Struktura gospodarstw w Bukowcu Opoczyńskim według powierzchni. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

Z uwagi na bliskość większego miasta, jakim jest Opoczno oraz słabą jakość gleb powoli zanika 

typowo rolniczy charakter wsi. Wśród pozostałej do tej pory produkcji rolniczej dominuje uprawa 

roślin zbożowych oraz hodowla bydła i trzody chlewnej. Coraz więcej pól i działek jest 

pozostawianych odłogiem lub zalesianych drzewami iglastymi. Cześć mieszkańców dojeżdża do pracy 

do okolicznych miejscowości. 
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Na terenie wsi zarejestrowanych jest według danych z Urzędu Miejskiego w Opocznie ogółem 35  

podmiotów gospodarczych w tym: 

 1 firma specjalizująca się w zaopatrzeniu rolnictwa, 

 1 firma remontowo – budowlana, 

 2 sklepy spożywczo - przemysłowe, 

 1 stacja paliw do pojazdów silnikowych, 

 1 hurtowa sprzedaż metali i rud metali, 

 1 usługi wykonawstwa konstrukcji i pokryć dachowych, 

 3 x firma transportowa, 

 2 x działalność w zakresie inżynierii i związane z nią usługi, doradztwo techniczne, 

 1 działalność pogotowia ratunkowego, 

 1 fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 

 3 x sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

 1 działalność ubezpieczeniowa, 

 1 produkcja mebli biurowych i sklepowych, 

 1 produkcja pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich, 

 1 usługi w zakresie mechaniki pojazdowej, 

 1 działalność w zakresie architektury, 

 1 usługi noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

 1 usługi z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 

 10 nieokreślona bliżej działalność gospodarcza. 

III. 7. Kapitał społeczny i ludzki  

Na terenie miejscowości Bukowiec Opoczyński działają trzy organizacje skupiające i aktywizujące 

mieszkańców. Pierwszą z nich jest Koło Gospodyń Wiejskich. Zrzeszone panie zajmują się głównie 

kwestiami związanymi z organizacją lokalnych uroczystości i życia kulturalnego na wsi, kultywują i 

rozwijają sztukę oraz zwyczaje związane z folklorem opoczyńskim. Starają się chronić dziedzictwo 

kulturowe i kultywować tradycje lodowe poprzez śpiew, przygotowywanie dożynek i staropolskich 

potraw. Panie spotykają się w znajdującej się we wsi świetlicy wiejskiej. 

W Bukowcu Opoczyńskim funkcjonuje również Bukowieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej i Sportu, 

które jako organizacja zarejestrowana w KRS może i skutecznie sięga po środki finansowe na 

organizację różnego rodzaju przedsięwzięć ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa kulturalnego 

regionu opoczyńskiego i kultywowanie tradycji ludowych. 
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W Bukowcu Opoczyńskim funkcjonuje również organizacja o charakterze sportowym - ZLKS Woy 

Bukowiec Opoczyński, który powstał w 1995 r., zrzeszająca miłośników gry w piłkę nożną. 

Funkcjonuje już od 20 lat i obecnie zajęciami sportowymi w zakresie piłki nożnej objęta jest grupa 

blisko 70 piłkarzy w poszczególnych kategoriach: klasa okręgowa Junior rocznik 1997 i 1998, klasa 

wojewódzka Junior Młodszy, klasa okręgowa Trampkarz Młodszy rocznik 2002. Sponsorem głównym 

klubu jest Zakład Handlowo – Usługowy WOJCIECHOWSKI. Treningi klubu odbywają się na stadionie 

należącym do sponsora głównego min. trzy jednostki treningowe w tygodniu oddzielnie dla każdej z 

grup przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. 

 

Zdj. 6 Mecz sparingowy Tampkarza Młodszego na stadionie klubowym 

Funkcjonujące w Bukowcu Opoczyńskim organizacje wraz z lokalnymi działaczami i przedstawicielami 

mieszkańców starają się w miarę możliwości organizować życie kulturalne lokalnej społeczności.  
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IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Bukowiec Opoczyński 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- położenie w bliskim sąsiedztwie 

miasta Opoczna, 

- dobra dostępność komunikacyjna, 

- dobre warunki środowiskowe do 

rozwoju osadnictwa, 

- rozwijająca się infrastruktura 

techniczna (wodociąg i kanalizacja) 

- bogate tradycje kulturowe i 

atrakcyjność lokalnego folkloru, 

- wysoki odsetek ludzi młodych, 

stanowiących potencjalne zasoby siły 

roboczej, 

- chęć społeczności lokalnej do 

aktywności i angażowania się w 

rozwój miejscowości, 

- duża jak na wieś liczba aktywnie 

działających podmiotów 

gospodarczych stanowiąca miejsce 

pracy dla mieszkańców, 

- rozwinięta infrastruktura kulturowa 

(świetlica, biblioteka), 

- szkoła podstawowa i gimnazjum we 

wsi zapewniają dostęp do edukacji, 

- niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura drogowa, brak 

chodników, 

- brak powszechnego dostępu do 

Internetu, 

-  słaba jakość bonitacyjna gruntów 

rolnych i użytków zielonych, 

- niska i nieopłacalna produkcja rolna, 

- rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

-  nie wystarczająca promocja walorów 

turystycznych miejscowości, 

- brak sieci gazowniczej, 

- brak jednolitego systemu 

zaopatrzenia w ciepło, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- możliwość pozyskania funduszy 

unijnych, 

- rozwój współpracy z sąsiednimi 

miejscowościami, 

- wzrost świadomości społecznej i 

ekonomicznej społeczeństwa, 

- rozwój techniki, innowacji i nowych 

technologii przeznaczonych do 

- niebezpieczeństwo niepełnego 

wykorzystania szans, jakie daje 

możliwość aplikowania o środki Unii 

Europejskiej, 

- migracja młodych mieszkańców 

związana z edukacją i poszukiwaniem 

pracy, 

- brak inwestycji ze strony gminy 
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wykorzystania na wsi, 

- dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa, 

- napływ nowych mieszkańców, 

- wykorzystanie potencjału dziedzictwa 

kulturowego i rozwój oferty 

turystycznej. 

realizowanych na terenie wsi oraz 

inwestorów zewnętrznych. 

 

 

V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych. 

 

Plan Odnowy Miejscowości Bukowiec Opoczyński został stworzony w oparciu o konsultacje 

społeczne, których efektem jest zidentyfikowanie najpilniejszych potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców. Na podstawie uzyskanych informacji oraz analizy słabych i mocnych stron 

miejscowości określono zadania, jakie w najbliższym czasie są konieczne i przewidziane do 

realizacji przez lokalne władze samorządowe. Są to głównie inwestycje infrastrukturalne 

mające na celu odnowę i rozwój miejscowości oraz polepszenie jakości życia zamieszkujących 

wieś osób. 

Poniżej przedstawiono wykaz planowanych zadań do realizacji w najbliższych latach wraz z 

przewidywanym terminem wykonania, głównym celem oraz planowanym źródłem 

dofinansowania 

Nazwa 

zadania 
Cel Przeznaczenie 

Harmonogram 

realizacji 

Koszt i źródło 

finansowania 

Przebudowa 
drogi 
wewnętrznej 
Bukowiec 
Opoczyński - 
Komorniki 

Poprawa stanu 
technicznego drogi 
w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 
polepszenia jakości 
życia mieszkańców 
oraz zwiększenia 
estetyki i 
atrakcyjności 

Droga 
przeznaczona 
dla 
społeczności 
lokalnej. 

2017 

889 833,00 zł 

Środki 
pochodzące z 
dofinansowania 
PROW oraz 
własne gminy 
Opoczno 
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miejscowości dla 
potencjalnych 
mieszkańców 

Budowa sieci 
kanalizacji 
sanitarnej 
wzdłuż drogi 
na Komorniki 

Polepszenie jakości 
życia mieszkańców 
oraz poprawa 
jakości środowiska 
naturalnego 

Kanalizacja 
sanitarna 
przeznaczona 
dla 
społeczności 
lokalnej 

 

 

2016-2017 

2016 – - 678.000 
zł netto 

2017 – 210.000 zł 
netto  

Środki z 
amortyzacji sieci i 
urządzeń PGK Sp. 
z o.o.  

Przebudowa 
drogi 
powiatowej 
Bukowiec 
Opoczyński - 
Sobawiny 

Poprawa stanu 
technicznego drogi 
w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, 
polepszenia jakości 
życia mieszkańców 
oraz zwiększenia 
estetyki i 
atrakcyjności 
miejscowości dla 
potencjalnych 
mieszkańców 

Droga 
przebiegająca 
wzdłuż 
Bukowca 
przeznaczona 
dla 
społeczności 
lokalnej. 

2016-2017 
wykup gruntów 
2016 – 2022 
realizacja 
inwestycji 

Koszt realizacji 
12,6 mln 
Środki z 
Programu 
Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej 
Infrastruktury na 
lata 2016-2019  
 

Modernizacja 
oświetlenia  

Polepszenie jakości 
życia mieszkańców 
oraz poprawa 
jakości środowiska 
naturalnego 

Oświetlenie 
przeznaczone 
dla 
społeczności 
lokalnej 

2015-2020 5 mln koszt 
ogólny dla całej 
gminy Opoczno. 
Niewyodrębniony 
dla każdej 
miejscowości. 
Planowane 
pozyskanie 
środków z 
programów 
unijnych RPO i 
POiŚ. 
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