
UCHWAŁA NR XXXI/220/2018
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skarbimierz-Osiedle

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 z późn. zm), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Skarbimierz-Osiedle stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Skarbimierz

Piotr Szkoda
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz 

Nr XXXI/220/2018 

Z dnia 19.03. 2018 r. 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

 

 

 

 

 

 

NA LATA 2018-2028 

 

Spis treści 
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I. WSTĘP 

II. POŁOŻENIE I HISTORIA 

III. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

1. Powierzchnia 

2. Ludność 

3. Infrastruktura techniczna 

 

IV. GOSPODARKA 

V. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA SKARBIMIERZ OSIEDLE 

VI. ANALIZA SWOT 

VII. MISJA I CELE STRATEGICZNE 

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU 

IX. ZGODNOŚĆ PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SKARBIMIERZ OSIEDLE ZE 

STRATEGIAMI WYŻSZEGO RZĘDU 

 

1. Opis planowanych zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ciągu 10 lat. 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP 

 

  Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie 

integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem takiego działania jest wzmacnianie procesów służących 

zmniejszaniu dysproporcji oraz różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów 

miejskich. Owe dysproporcje i różnice są niewątpliwie duże w stosunku do „starych członków” UE. 

  Plan Odnowy Miejscowości Skarbimierz-Osiedle to dokument, który określa strategie działań w sferze 

społeczno-gospodarczej na lata 2018-2028. 

  Plan Odnowy Miejscowości ma zdecentralizowany, lokalny charakter. Obejmuje teren ograniczony i 

przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli Gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców danej 

miejscowości. Ma mniej pro-gospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter, dzięki temu 

może stanowić doskonałe uzupełnienie strategii całej Gminy. 
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  Plan ten ma za zadanie podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania oraz 

zaplanowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób dostępny, popierany i oczekiwany przez społeczność 

lokalną jak i dla niej wykonywany. 

  Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że doinwestowana, odnowiona oraz ożywiona kulturowo wieś 

odzyska atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godny standard życia oraz 

powstrzyma młodzież od migracji do miast ( bądź to migracji o charakterze zarobkowym, bądź z braku 

perspektyw w związku z kondycją miejscowości). 

  Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z wytycznych PROW ( Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ) na lata 2014-2020, a głównie wytycznych  PROW – Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich.  Jest to plan „małych kroków”, ale w kierunku „wielkich celów”. 

   

 

 

POŁOŻENIE I HISTORIA 

 

 
  Skarbimierz Osiedle to miejscowość (na prawach osiedla analogicznych do sołectwa) powstała wskutek 

przekształcenia wojskowej bazy lotniczej Armii Radzieckiej na cele cywilne. Położona w Polsce, w 

województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Skarbimierz, niedaleko wsi Skarbimierz. Od 1 

stycznia 2002 miejscowość jest siedzibą Gminy Skarbimierz (dawna nazwa gminy to gmina Brzeg z siedzibą w 

Brzegu). 
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Rysunek 1. Mapa położenia Skarbimierza Osiedla- http://www.miastaeuropy.pl 

 

 

 

 

 

  Historia miejscowości Skarbimierz Osiedle jest ściśle związana z istniejącym tu lotniskiem. Pierwsze obiekty 

– wówczas lotnictwa sportowego – powstały przed I wojną światową. W latach 1930 do przebudowy lotniska 

przystąpiło Luftwaffe. W 1939 roku z lotniska startowały samoloty bombardujące Polskę. 

  W 1945 roku zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Po wojnie było wielokrotnie przebudowywane. Było 

jedną z największych baz lotniczych Wojsk Radzieckich w Polsce. Cały teren zajmował ok. 680 ha. Otoczony 

był podwójnym płotem z drutem kolczastym. 

  Na lotnisku stacjonowało kilka jednostek: 

 

▪ 151 Samodzielny Pułk Walki Radioelektronicznej wyposażony w samoloty Jak 28 PP (niszczenie stacji 

radiowych nieprzyjaciela) 

▪ 164 Kerczyński Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego wyposażony w samoloty MiG 25 RB, MiG 25 

BM i Su 24 MR 

▪  55 Sewastopolski Samodzielny Pułk Śmigłowców 

▪  871 Pomerański Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. 
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Wojska radzieckie wycofały się w latach 1991-1993. 

 

  Obecnie część byłych obiektów wojskowych została już zagospodarowana na cele cywilne (mieszkalne, 

gospodarcze i użyteczności publicznej), głównie bloki mieszkalne; natomiast schrony, budynki koszarowe, 

więzienie NKWD i część hangarów pozostają niewykorzystane. Jeden z hangarów Świadkowie Jehowy 

zaadaptowali na salę zgromadzeń. Na terenie byłego lotniska funkcjonuje kilkanaście zakładów produkcyjnych 

oraz baz transportowych, m.in. fabryka czekolady i gumy do żucia Cadbury-Wedel. 

  Na południowym skraju lotniska, po lewej stronie szosy prowadzącej z Pępic do Żłobizny, znajduje się 

nieużytek porośnięty trawą i krzakami. Jest on otoczony ogrodzeniem z drutu. W tym miejscu w latach II 

wojny światowej znajdował się obóz pracy – filia obozu Gross-Rossen, w którym więzieni byli m.in. Polacy. 

Na terenie lotniska od końca 1939 do stycznia 1945 r. istniało prawdopodobnie pięć obozów, w których 

pracowali i ginęli Żydzi, Polacy, Francuzi, Rosjanie. Po wojnie w okolicach Skarbimierza odkryto mogiłę 

pomordowanych tam więźniów. Na miejscu obozu 11 listopada 1998 r. odsłonięto tam pamiątkową tablicę. 

 

AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 

 

 

 

  Podczas prac nad Planem Rozwoju Miejscowości Skarbimierz-Osiedle odbywały się spotkania z 

mieszkańcami, celem tych konsultacji było określenie potrzeb mieszkańców oraz diagnoza stanu obecnego 

i przyszłego. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Powierzchnia. 

 

  Powierzchnia klasoużytków w obrębie miejscowości Skarbimierz Osiedle kształtuje się następująco: 

 

Oznaczenie i klasa użytku Sposób użytkowania Powierzchnia [ha] 

B  10,1629 
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Ba  34,7756 

Bi  31,1498 

Bp  179,6369 

Bz  2,1951 

dr  46,9861 

Ls  38,6895 

PsV  0,2239 

Tk  4,1143 

Tr  259,4768 

W  0,0986 

RAZEM: 607,5095 

 

 

 

 

 

2. Ludność. 

 

  Liczba mieszkańców Gminy wynosi około 7.946 mieszkańców (z czego 4.021 kobiet i 3.925 mężczyzn). 

 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w Gminie Skarbimierz wynosi około 400 osób. Bezrobotnych 

pozostaje około 10,9 %. 
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Rysunek 2. Liczba bezrobotnych w tys. 

 

 

 

  Podstawowy dochód podatkowy Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 2.603,54 zł natomiast średnia 

w kraju wynosi 1.596,67 zł. 

 

 

 

Jeśli chodzi o bezrobocie to kształtuje się ono następująco w %: 

POWIAT WOJEWÓDZTWO KRAJ 

12,6 9,0 8,3 
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3.Infrastruktura techniczna. 

 

  W Skarbimierzu-Osiedlu zlokalizowanych jest wiele fabryk produkcyjnych. Obszar ten zalicza się do 

Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej ( co daje naprawdę wielkie możliwości jeśli chodzi o szeroko rozumiane 

inwestycje ). Na terenie miejscowości znajdują się: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole publiczne, 

Przedszkole niepubliczne oraz niepubliczny Żłobek. 

  Należy pamiętać, iż teren Skarbimierza-Osiedla ciągle się rozwija. Przez cały czas prowadzone są różnego 

rodzaju inwestycje ( z całą pewnością pomogą zwalczyć problem rosnącego bezrobocia oraz pomogą w 

promowaniu Gminy jako terenu przyjaznego inwestorom ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOSPODARKA 

 

 

 
    W miejscowości Skarbimierz-Osiedle przeważają zakłady produkcyjne i usługowe. Do największych już 

istniejących należą: Mondelez, Okpol, Agremo, Pinus, Jeronimo Martins Dystrybucja, Adient, Wipak, FPS Sp. 

z o.o., United Packaging, Aquila, Poligal. Na tym terenie mają również siedzibę inne (mniejsze) 

przedsiębiorstwa. Dzięki usytuowaniu wielu firm znacznie zmniejszyło się bezrobocie, poprawiła się sytuacja 

gospodarcza i status społeczny okolicznych mieszkańców.  

  Tereny Skarbimierza Osiedla są bardzo atrakcyjne inwestycyjne i należy sądzić, iż będą systematycznie 

zagospodarowywane. 
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ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA 

SKARBIMIERZ-OSIEDLE 

 

Rodzaj zasobów Brak Jest o małym znaczeniu Jest o dużym 

znaczeniu 

Środowisko przyrodnicze 

Walory krajobrazu X   

Walory przyrodnicze X   

Wody powierzchniowe   X 

Gleby X   

Kopaliny X   

Środowisko kulturowe 

Walory architektury 

wiejskiej i osobliwości 

kulturowe 

X   

Walory 

zagospodarowania 

przestrzennego 

  X 

Zabytki X   

Zespoły artystyczne   X 

Dziedzictwo religijne i historyczne 

Miejsca, osoby i 

przedmioty kultu 

X   

Święta, odpusty, 

pielgrzymki 

X   

Tradycje, obrzędy, 

gwara 

X   

Legendy, podania, i 

fakty historyczne 

X   

Ważne postacie 

historyczne 

X   

Specyficzne nazwy X   

Obiekty i tereny 

Działki pod zabudowę 

mieszkaniową 
  X 

Działki pod domy 

letniskowe 

X   

Działki pod zakłady 

usługowe i 

przemysłowe 

  X 

Tradycyjne obiekty 

gospodarskie wsi 

X   

Place i miejsca 

publicznych spotkań 
  X 

Miejsca spotkań i 

rekreacji 
  X 

Gospodarka, rolnictwo 

Specyficzne produkty 

(handlowe, uprawy 

polne) 

X   

Znane firmy   X 
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produkcyjne i zakłady 

usługowe 

Możliwe do 

wykorzystania odpady 

produkcyjne 

 X  

Sąsiedzi i przyjezdni 

Korzystne, atrakcyjne, 

sąsiedztwo (duże 

miasta, arteria 

komunikacyjne, 

atrakcje turystyczne 

  X 

Ruch tranzytowy   X 

Przyjezdni stali i 

sezonowi 
 X  

Instytucje 

Placówki opieki 

medycznej i społecznej 
  X 

Szkoły   X 

Dom kultury 

(świetlica) 

X   

Ludzie, organizacje społeczne 

OSP X   

KGW X   

Inne Stowarzyszenia  X  

LZS  X  

 

ANALIZA SWOT 

 

 

 

Mocne strony: 

- otwarta społeczność lokalna 

- sieć wodociągowa 

- sieć kanalizacyjna 

- sieć energetyczna 

- potencjał ludzki 

- samodzielność mieszkańców 

- świetne tereny inwestycyjne 

 

Słabe strony: 

- bezrobocie strukturalne ( ubożenie społeczeństwa ) 

- infrastruktura kulturalna 

- brak tzw. „ małej architektury” 
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Szanse: 

- dokształcanie mieszkańców ( szkolenia oraz kursy ) 

- tworzenie nowych miejsc pracy 

- pozyskanie inwestorów 

- zwiększenie dostępności do środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej 

- sprzyjająca polityka regionalna w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

- ułatwienie prowadzenia inwestycji 

 

Zagrożenia: 

- bark dostatecznych środków finansowych na realizację inwestycji niezbędnych do dalszego rozwoju 

miejscowości 
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MISJA I CELE STRATEGICZNE 

 

 

  

MISJA 

 

  Miejscowość gwarantująca poprawę jakości życia mieszkańców, atrakcyjna wizualnie, dająca zatrudnienie jej 

mieszkańcom, wygodna i bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną. 

 

 

Cele strategiczne 

  Realizacja określonej misji wymaga dokładnego sprecyzowania celów strategicznych, które są gwarancją 

realizacji zadań zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla miejscowości Skarbimierz-Osiedle misji. 

 

  Cel strategiczny I: Wzrost ( poprawa ) atrakcyjności poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej. 

 

  Cel ma służyć zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturowych mieszkańców wsi. Możliwe to będzie dzięki 

realizacji następujących zadań: 

 

1. Tworzenie skwerów oraz miejsc rekreacji 

2. Zagospodarowanie terenów zielonych 

3. Budowa infrastruktury rekreacyjnej 
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  Cel strategiczny II: Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich: 

 

1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie miejsc pracy 

2. Utrzymanie infrastruktury wiejskiej (remonty dróg oraz obiektów gminnych) 

3. Budowa nowej infrastruktury drogowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU 

 

  Ważnym elementem decydującym o początku wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Skarbimierz-Osiedle 

jest wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Osiedla. Prace nad planem od samego początku będą poddawane 

kompleksowej kontroli mieszkańców Skarbimierza Osiedle. Będzie to dla nich źródło informacji na temat 

zaplanowanych zadań i inwestycji, a także o postępach prowadzonych prac. Podczas przeglądu i aktualizacji 

Planu Odnowy Miejscowości, mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych. 

  Proces monitorowania będzie miał na celu analizie stanu zaawansowania założonych działań oraz zgodności z 

ich podstawowymi założeniami. Plan będzie modyfikowany poprzez korekty oraz uaktualnienia jego zapisów. 

Stan realizacji zadań i ich weryfikacja, będzie procesem ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia 

planowania inwestycji, poprzez realizację, aż do jej zakończenia. 

  Monitorowanie będzie miało formę bezpośrednią, która będzie polegać na dokonywaniu wizji lokalnych i 

sprawdzaniu rzeczywistego stanu realizacji działań oraz pośredniej-sprawozdawczej, polegającej na 

analizowaniu materiałów, wskaźników oraz statystyk. 
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ZGODNOŚĆ PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI SKARBIMIERZ-OSIEDLE ZE STRATEGIAMI 

WYŻSZEGO RZĘDU 

 

 
  Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Skarbimierz Osiedle są zgodne z zapisami zawartymi w 

Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz, Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego, Strategii Rozwoju 

Województwa Opolskiego, Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 

na lata 2014-2020. 

  Cele wskazane w powyższych dokumentach mają przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców 

wsi, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, zachowania i wzmocnienia różnorodności przyrodniczej, 

krajobrazowej i kulturowej, rozwoju turystyki oraz zwiększenia dostępności do infrastruktury turystycznej. 

  Powyższe cele będą realizowane poprzez poprawę konkurencyjności rolnictwa i obszarów rolnych, ochronę 

środowiska, poprawę jakości życia oraz aktywizację społeczną. 

  Zadania priorytetowe określone w niniejszym dokumencie, przyczynią się do polepszenia jakości życia na 

obszarach wiejskich poprzez rozwinięcie sektora podstawowych usług na rzecz ludności, a także znalezienie 

alternatywy dla obecnie dominującej roli obszarów wiejskich jaką jest produkcja żywności. 

  Na poprawę jakości życia znaczący wpływ ma rozwój ekonomiczny i społeczny gospodarstw rolnych, ich 

restrukturyzacja i modernizacja, a także dobre warunki życia mieszkańców wsi pod względem jakości 

infrastruktury technicznej oraz społecznej. 

  Innym bardzo ważnym aspektem rozwoju obszarów wiejskich jest ich rola w zachowaniu i odtwarzaniu 

walorów krajobrazowych oraz zasobów przyrody, tj. zachowanie dobrego stanu ekologicznego wód i gleb, 

bogactwa siedlisk zwierząt i różnorodności biologicznej, a także dziedzictwa kulturowego wsi. 
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Opis planowanych zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ciągu 10 lat. 

 

 

Lp. Nazwa projektu Źródła finansowania Koszt (wart. 

Szacunkowa) 

Uwagi 

1. Wykonanie „Skweru 

Krętych Ścieżek” 

PROW 2014-2020 

Oraz środki budżetu gminy 

Skarbimierz 

300.000,00 zł Inwestycja nie 

zostanie 

zrealizowana bez 

udziału środków 

PROW 

2. Remont odkrytego 

basenu 

RPO WO oraz środki 

budżetu gminy 

Skarbimierz 

9.000.000,00 zł Inwestycja nie 

zostanie 

zrealizowana bez 

udziału środków 

RPO WO 

3. Remont dróg 

wewnętrznych oraz 

gminnych 

Program rozwoju dróg 

gminnych i powiatowych 

środki budżetu gminy 

Skarbimierz 

4.000.000,00 zł Inwestycja nie 

zostanie 

zrealizowana bez 

udziału środków 

Programu rozwoju 

dróg gminnych i 

powiatowych 

4. Utrzymanie istniejącej 

oraz planowanej do 

realizacji infrastruktury 

Środki budżetu gminy 

Skarbimierz 

3.000.000,00 zł Brak 
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