
ANALIZA ZASOBÓW CZ II                                               SIEDLĘCIN 
 

Rodzaj zasobu 
 

Opis (nazwanie)  zasobu 
jakim wieś dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże Wyróż- 
niające 

1 2 3 4 5 

 Obiekty i tereny 
-działki pod zabudowę mieszkaniową : - posiadamy 

 

Tereny Siedlęcina w kierunku 
Jeleniej Góry oraz Zgorzelca są 
przeznaczone pod zabudowę 
jednorodzinną, natomiast na 
rozjeździe w kierunku 
Wrzeszczyna pod inwestycje 
handlowo-produkcyjno-usługowe 
 i drobne usługi i rzemiosło. 

  

 

   X 

 

 

 

    X 

 

-działki pod domy letniskowe                     - nie ma 

-działki pod zakłady usługowe i przemysł:    
                                                              -  posiadamy 

-pustostany mieszkaniowe                            - brak                    

-pustostany poprzemysłowe                         - brak 

-tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie  

(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)       - brak 

Infrastruktura społeczna 
-place publicznych spotkań, festynów:  - posiadamy 

  

 Place spotkań – parking przy  
 budynku świetlicy oraz boisko  
 przy szkole. 
 
Świetlica wiejska na 140 miejsc, 
odremontowana, z pełnym 
wyposażeniem gastronomiczno- 
kuchennym. 
Wieś posiada 35 km 
oznakowanych tras rowerowych  
Północnej obwodnicy Jeleniej 
Góry, Jeżowa Sudeckiego. 
 Szlak turystyczny św. Jakuba. 
Publiczna Biblioteka Gminna 
 
 
Ośrodek Zdrowia  

  

   X 

 

 

 

   X 

 

 

X 

 

 

   X 

    

 

X 

 

-sale spotkań, świetlice, kluby               - posiadamy 

-miejsca  uprawiania sportu :            - boisko i sala  
                       gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 

-miejsca rekreacji:   ścieżki rowerowe, tereny space- 
                                              rowe wzdłuż rzeki Bóbr 

-ścieżki rowerowe, szlaki turyst.:          - posiadamy 

-szkoły  :                      Szkoła Podstawowa Siedlęcin 

-przedszkola :                                                    - brak        

-biblioteki:                                                 - posiadamy 

-placówki opieki społecznej:                          -brak 

-placówki służby zdrowia :                   -istnieje  
 

Infrastruktura techniczna 
-wodociąg, kanalizacja:          - posiadamy wodociąg 
                                                   - brak kanalizacji 

 

Poszczególne odcinki dróg 
 wymagają remontu. 
 
 Wymagana budowa nowych  
 odcinków chodników, pozostałe 
 wymagają remontu. Wiaty  
 przystanków do modernizacji. 
 Posiadamy parking przy budynku 
 Świetlicy wiejskiej. 

   

X 

 

 

 

    X 

-drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie): 

               - drogi o nawierzchni asfaltowej,   
               - oświetlenie 

chodniki, parkingi, przystanki :              - posiadamy 

sieć telefoniczna .i dostępność internetu:      - tak 

telefonia komórkowa :                              - dostępna 

inne..................................................................... 

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z  nią obszaru, które mogą być 
wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy 
wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie.         Opracowanie: Ryszard Wilczyński 


