Załącznik do uchwały nr XLIII/321/10
Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010 roku.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
ZĘBICE
NA LATA 2010 - 2016

Siechnice 2010

1

SPIS TREŚCI:

1. Cel i zakres opracowania........................................................................................................3
1.1. Plan modernizacji wsi jako dokument strategiczny. Metodologia Planu............................3
1.2. Grupa Odnowy Miejscowości..............................................................................................4
1.3. Podstawy formalne i prawne przygotowania Planu Odnowy Miejscowości Zębice..........5
2. Charakterystyka Gminy Siechnice oraz wsi Zębice ………………………………..……..6
2.1. Ogólna charakterystyka Gminy- połoŜenie, historia……….…………………….........…6
2.2. Ogólna charakterystyka Gminy- zasoby…………………………………….....................7
2.3.Charakterystyka miejscowości Zębice, w której mają być realizowane do
współfinansowania operacje - połoŜenie, historia....................................................................10
2.4. Charakterystyka miejscowości Zębice – inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie
miejscowości............................................................……………………………………….....11
2.5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.............................................................................................................................13
3. Analiza SWOT wsi Zębice. …………………………………………….............................14
4. Wizja rozwoju wsi Zębice na podstawie analizy SWOT, oraz strategicznych debat Grupy
Odnowy Miejscowości. Zadania wyznaczone do realizacji w ramach Planu Odnowy
Miejscowości Zębice …………………………………….……………………………....….21
5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości,
w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.......................................................................................23
Spis tabel, wykresów i załączników:
Rys. nr 1 Mapa Gminy Siechnice………….……………………….……………….…….....7
Rys. nr 2 Mapa wsi Zębice …………………………………………………..…………......11
Tabela nr 1. Miejscowości wraz z przysiółkami w gminie Siechnice…...…………….....…..8
Tabela nr 2. Struktura ludności miejscowości Zębice..........................…...…………...……..12
Tabela nr 3. NajwaŜniejsze wyniki Analizy SWOT wsi Zębice ……………………...……..21
Tabela nr 4. Harmonogram realizacji działań wyznaczonych w Planie Odnowy Miejscowości
Zębice w latach 2007-2013……………………………….………………………………….23
Tabela nr 5. Wartość prac dla zadania nr 1......................................…………………...……..24
Tabele i wykresy Analizy SWOT wsi Zębice …...………………………………………20-25
Załącznik nr 1: Uchwała Grupy Odnowy Miejscowości Zębice w sprawie przyjęcia Planu
Odnowy Miejscowości Zębice na lata 2010-2016
Załącznik Nr 2: Uchwała Zebrania Wiejskiego wsi Zębice w sprawie przyjęcia Planu Odnowy
Miejscowości Zębice na lata 2010-2016

2

1. Cel i zakres opracowania
1.1.Plan modernizacji wsi jako dokument strategiczny. Metodologia Planu
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. Ma on
na celu stworzenie szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju danej miejscowości. Powinien on
powstać w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i dziedzictwo historyczne wsi; na bazie
inwentaryzacji posiadanych zasobów materialnych, przyrodniczych i ludzkich, przy aktywnym udziale
mieszkańców. Głównym celem modernizacji wsi i jej odnowy jest zbudowanie przez mieszkańców
własnej wizji rozwoju sołectwa danej miejscowości jako podstawy uzasadniającej pozyskanie
zewnętrznych środków materialnych, finansowych i organizacyjnych na jej realizację.
Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z
wytycznych
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na
lata
20072013
w szczególności wytycznych Osi 3 PROW - Działanie: Odnowa i rozwój wsi.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii
Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Dokument określa cele, priorytety oraz
zasady, na podstawie których będą wspierane działania dotyczące tej problematyki. PROW jest
końcowym elementem procesu programowania zorganizowanego zgodnie ze strategicznym
podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym
opracowywany jest dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich na
poziomie UE, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia
postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana jest strategia
krajowa ROW, która przekłada priorytety wspólnotowe na sytuację w kraju. Głównym narzędziem
realizacji strategii jest właśnie PROW. W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów
wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie: Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich; Oś 3: Jakość Ŝycia na obszarach
wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej; Oś 4: Leader.
Realizowane w ramach Osi 3 działanie pod nazwą Odnowa i rozwój wsi zakłada wspierania
działań mających wpływać na poprawę jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Warunkiem pozyskania wsparcia jest jednak
objęcie danego projektu Planem Odnowy Miejscowości, zgodnym ze Strategią Rozwoju Gminy oraz
innymi koniecznymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym
(Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa na lata 2007-2013, Regionalnym Programem Operacyjnym, Narodową Strategią Spójności
- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia i inne). Aktualne oraz zaakceptowane przez
władze lokalne Plany Odnowy Miejscowości będą stanowiły takŜe niebagatelne wsparcie w procesie
ubiegania się o wsparcie finansowe lub organizacyjne dla wyszczególnionych w nich działań w innych
oprócz PROW programach dotacyjnych (Regionalny Program Operacyjny, programy resortowe,
poszczególne Programy Operacyjne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne).
Fakt przygotowania koncepcji Planu Odnowy Miejscowości oraz jego zaakceptowania przez
społeczność danej miejscowości powinien jednocześnie być motywacją do podjęcia próby
zjednoczenia mieszkańców wsi wokół wspólnych spraw oraz wytyczenia takich form działania i
współpracy, które pozwolą na przyczynienie się do rozwoju danej miejscowości. Odnowa i rozwój wsi
jest wypadkową wielu działań, pośród których niebagatelne miejsce zajmuje aktywność,
zaangaŜowanie i solidarna postawa mieszkańców prezentowana w trakcie procesu zabiegania o
wsparcie finansowe lub organizacyjne na poszczególne działania, a takŜe w czasie wdraŜania
poszczególnych projektów.
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W okresie programowania 2004 - 2006 pomoc w zakresie korespondującym z aktualnie
przygotowywanym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 w obszarze Osi 3 ,,Odnowa
i rozwój wsi” był Sektorowy Program Operacyjny ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora
Ŝywnościowego, oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Aktem prawnym aktualnie
regulującym tryb składania i wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania
,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” jest rozporządzenie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 14.02. 2008 ( Dz. U. z 2008. Nr 38 poz. 220 z póź. zm.). Ustala ono
zakres Planu Odnowy Miejscowości jako koniecznego załącznika do wniosku o dofinansowanie.
Według rozporządzenia Plan powinien zawierać: charakterystykę miejscowości, w której będzie
realizowany projekt, oraz planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzację zasobów słuŜących ujęciu
stanu rzeczywistego, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowany
projekt, opis planowanego przedsięwzięcia, szacunkowy kosztorys, oraz harmonogram realizacji
danych działań, połoŜenie, historia, zasoby.
Plan Odnowy Miejscowości Zębice został opracowany we współpracy pomiędzy powołaną
przez społeczność wsi Grupą Odnowy Miejscowości, oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w
Siechnicach. Na Plan składają się części zgodne z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zawarte w Rozporządzeniu z dn. 14.02. 2008 ( Dz. U. z 2008. Nr 38 poz. 220). Obejmują one: cel i
zakres opracowania, charakterystyka Gminy Siechnice, oraz objętej Planem Rozwoju Miejscowości
wsi Zębice w zakresie połoŜenia, historii, zasobów infrastrukturalnych Gminy i wsi, stanu otoczenia
naturalnego, analizę układu demograficznego, aktywności ekonomiczna i społeczna mieszkańców. W
oparciu o powyŜsze dane została dokonana analiza SWOT miejscowości (silne, słabe strony, szanse i
zagroŜenia) na podstawie której, oraz w oparciu o informacje o moŜliwych obszarach wsparcia działań
inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych Grupa Odnowy Miejscowości opracowała wizję rozwoju wsi
wraz z ustaleniem konkretnych celów i projektów rozwojowych. W Planie Odnowy Miejscowości
Zębice zostały zamieszczone szacunkowe kosztorysy planowanych przedsięwzięć, oraz szczegółowy
harmonogram realizacji konkretnych działań wymagane przez Rozporządzenie właściwego Ministra.
Plan Odnowy Miejscowości Zębice został przyjęty przez Grupę Odnowy Miejscowości, oraz
przez Zebranie Wiejskie wsi Zębice uchwałą z dnia 27.10 2010r. ( załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do
Planu).

1.2. Grupa Odnowy Miejscowości
Zgodnie z metodologią opracowania Planu Odnowy Miejscowości, oraz w celu
usystematyzowania prac nad jego przygotowaniem podjęto decyzję o powołaniu Grupy Odnowy
Miejscowości, która w porozumieniu z mieszkańcami wsi, a takŜe pracownikami Urzędu Miejskiego
w Siechnicach wzięła na siebie obowiązek przygotowania niniejszego dokumentu. Grupa Odnowy
Miejscowości została powołana przez Zebranie Wiejskie w dniu 13.10.2010r., które w głosowaniu
jawnym wybrało grupę reprezentantów mieszkańców oddelegowanych do opracowania Planu
Odnowy Miejscowości. Plan Odnowy Miejscowości przygotowano w oparciu o kompleksową
inwentaryzację zasobów materialnych i niematerialnych miejscowości, w kontekście połoŜenia,
historii i zasobów Gminy Siechnice, analizę SWOT, wynik debat strategicznych Grupy Odnowy
Miejscowości, oraz wspierającego ją zespołu pracowników samorządowych. Opracowanie Planu
Odnowy wiąŜe się z określonymi korzyściami dla społeczności lokalnej: aktywizacji społeczności
lokalnej – wzrostu toŜsamości z miejscem zamieszkania i stopnia integracji mieszkańców wokół
działania na rzecz własnego środowiska, wytyczenie strategicznych kierunków rozwoju wsi Zębice
akceptowanych przez ogół mieszkańców, zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego
miejscowości, dzięki pojawiającym się nowym moŜliwościom podejmowania działań rozwojowych
oraz moŜliwości korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, a takŜe
innych zewnętrznych źródeł finansowania (Regionalny Program Operacyjny, programy resortowe,
poszczególne Programy Operacyjne, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne).
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W skład zespołu zaangaŜowanego w opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Zębice weszła
grupa lokalnych liderów wybrana przez społeczność wsi w czasie zebrania mieszkańców.
Grupa Odnowy Miejscowości:
1. Marek Michalik
2. Agnieszka Kubera
3. Ireneusz Ukleja
4. Joanna Antczak
5. Anna Schindler
6. Małgorzata Dworkowska
7. Magdalena Osieleniec
8. ElŜbieta Błońska
Zespół wspomagający (Urząd Miejski w Siechnicach - Biuro ds. Funduszy Europejskich):
1. Inspektor Grzegorz Salwa
2. Specjalista Katarzyna Felsztyńska
3. Referent Karolina Pachowicz
Plan Odnowy Miejscowości opracowany przez Grupę Odnowy Miejscowości Zębice, oraz
zespół pracowników Urzędu Miejskiego został zaakceptowany przez mieszkańców wsi poprzez jego
uchwalenia przez Zebranie Wiejskie. W celu jego uprawomocnienia musi on zostać zaakceptowany
przez Burmistrza i Radę Miejską. Po zaakceptowaniu przez wyŜej wymienione instancje został on
udostępniony na stronie internetowej Gminy Siechnice.
Plan Odnowy Miejscowości Zębice ma na celu sformułować odpowiedź na pytanie:
Jakie działania likwidujące słabe strony miejscowości oraz podnoszące
standard Ŝycia mieszkańców naleŜy wyznaczyć jako strategiczne?

1.3. Podstawy formalne i prawne realizacji Planu Odnowy Miejscowości Zębice
1. Decyzja Rady Unii Europejskiej z dn. 20.02.2006 ( 2006/144/WE) w sprawie strategicznych
wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013).
2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 38
poz. 220) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013.
3. Uchwała BudŜetowa Rady Miejskiej w Siechnicach na rok 2010.
4. Uchwała XLVI/384/02 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zębice.
NajwaŜniejsze dokumenty planistyczne i strategiczne uwzględnione w czasie tworzenia Planu
Odnowy Miejscowości Zębice:
1. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 z 2005r.
2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uchwała nr
85/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z późniejszymi zmianami).
3. Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy.
4. Strategia Rozwoju Gminy Siechnice do roku 2020.
56. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Siechnice na lata 2004-2006 oraz 2007-2013 z 2004 r.
5. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Siechnice z 2005r.
6. Plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zębice.
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2. Charakterystyka Gminy Siechnice oraz wsi Zębice
2.1. Ogólna charakterystyka Gminy- połoŜenie, historia.
Gmina Siechnice (do 31.12.2009 Gmina Święta Katarzyna) połoŜona jest nad rzekami Odrą i
Oławą, na terenach dwóch krain geograficznych: Pradoliny Wrocławskiej oraz Równiny
Wrocławskiej. Czytelną, północną granicę Gminy stanowi rzeka Odra. Strefa Równiny Wrocławskiej
jest obszarem bezleśnym, intensywnie zagospodarowanym pod względem rolniczym, obszar
Pradoliny Odry to teren zalesiony, a jej obecny wygląd stanowi relikt sprzed czasów regulacji rzeki.
Gmina zajmuje powierzchnię 9857 ha, na jej terenie mamy do czynienia z niewielką róŜnicą wzniesień
(od ok. 118 m.n.p.m. w części północnej do ok. 135 m.n.p.m. w części południowej). Siechnice w
swoich północno - zachodnich granicach otacza miasto Wrocław, co w znacznym stopniu determinuje
charakter Gminy i określa kierunki jej rozwoju. W północnej części Gminy znajduje się obszar, na
którym zlokalizowane są wodonośne tereny miasta Wrocław - jest on objęty szczególną ochroną- w
ramach strefy bezpośredniej ujęć wody pitnej nie moŜna prowadzić Ŝadnej działalności nie związanej
bezpośrednio z produkcją wody. W obrębie ochronnej strefy pośredniej obejmującej część obszaru
Siechnic obowiązują ograniczenia dotyczące prowadzenia pewnych form działalności gospodarczej
(farmy hodowlane, przemysł o charakterze uciąŜliwym itp.)
Administracyjnie Gmina naleŜy do Powiatu Ziemskiego Wrocławskiego wchodzącego w
skład Województwa Dolnośląskiego. Siechnice graniczą z następującymi Jednostkami Samorządu
Terytorialnego: od zachodu z Gminą Kobierzyce, od południa z Gminami śórawina, Domaniów,
Oława, od wschodu z Gminami Oława, Czernica, północy z Gminami Czernica oraz miastem
Wrocław. Jej bliskie połoŜenie w stosunku do aglomeracji wrocławskiej, wygodne szlaki
komunikacyjne, rozległe treny o charakterze rekreacyjnym przyczyniają się do systematycznego
wzrostu liczby ludności i rozwoju poszczególnych miejscowości.
Liczne stanowiska archeologiczne na obszarze Gminy poświadczają fakt zamieszkania jej
terenów od czasów neolity aŜ do okresu wczesnego Ŝelaza. Najstarszym dokumentem mówiącym o
osadzie leŜącej na terenie Gminy jest dokument z roku 1155 wzmiankujący wieś Ozorzyce. Pierwsze
historycznie udokumentowane informacje o gminie Siechnice pochodzą z roku 1257, zaś o osadzie
Siechnice z roku 1253. Tereny Gminy były w okresie średniowiecza terenem intensywniej akcji
osadniczej i pełniły rolę zaplecza rolnego dla miasta Wrocławia - właścicielami gruntów byli
mieszczanie oraz zakonnicy i duchowni wrocławscy, oraz szpitalne zakony rycerskie - joannitów oraz
krzyŜowców z czerwoną gwiazdą.
W okresie rozbicia dzielnicowego Śląska teren Gminy naleŜał do księstwa wrocławskiego, a
jej losy były ściśle związane z dziejami Wrocławia. Harmonijny rozwój osadnictwa na obszarze
Siechnic przerwały zniszczenia z czasów wojny trzydziestoletniej, powaŜne zmiany własnościowe
przyniosła sekularyzacja majątku kościelnego przeprowadzona przez skarb pruski w roku 1810, dobra
kościelne przeszły we własność prywatną. Przełom XIX i XX wieku przynosi szybki rozwój
przemysłowy północnej części Gminy- budowę karbidowni późniejszej huty), elektrowni oraz
doświadczalnego instytutu zootechniki. Działania wojenne doprowadziły do pewnych zniszczeń na
terenie Gminy- między innymi został zrujnowany cenny kościół w Świętej Katarzynie. Po II wojnie
światowej tereny Gminy zostały zasiedlone w większości przez ludność pochodzącą z utraconych
kresów Rzeczypospolitej, a gospodarka Gminy opierała się przede wszystkim na rolnictwie oraz
przemyśle energetycznym i hutniczym. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku przynoszą intensywny
rozwój Gminy, stając się terenem wielu inwestycji, którym sprzyja działalność władz gminnych wielokrotnie wyróŜnianych w ogólnopolskich rankingach oceniających politykę inwestycyjną. Gmina
staje się takŜe zapleczem osadniczo - rekreacyjnym dla mieszkańców Wrocławia.
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Źródło: Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Rys. nr 1. Mapa Gminy Siechnice.

2.2. Ogólna charakterystyka Gminy- zasoby.
Na terenie Gminy istnieje rozbudowany układ komunikacyjny, w skład którego wchodzi droga
krajowa nr 94 łącząca Wrocław z Opolem, droga wojewódzka nr 395 Wrocław - Strzelin, w
niewielkiej odległości od granic Gminy przebiega nitka autostrady A4. Układ drogowy jest
uzupełniony przez rozbudowaną sieć dróg powiatowych i gminnych. Aktualnie trwa inwestycja
dotycząca budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia, która w swej znacznej części przebiega przez
teren Gminy. Po jej zakończeniu nastąpi znaczne wzbogacenie sieci drogowej znajdującej się na
terenach Gminy. Układ komunikacyjny uzupełniają linia kolejowa Wrocław - Opole znajdująca się w
niewielkiej odległości od granic Gminy z jedna z największych kolejowych stacji przeładunkowych
Wrocław - Brochów oraz międzynarodowy port lotniczy we Wrocławiu.
W skład sieci osadniczej Gminy Siechnice wchodzi 19 miejscowości wraz z 4 przysiółkami,
które są zorganizowane w 15 sołectw. Cztery największe miejscowości: Siechnice, Radwanice, Święta
Katarzyna i śerniki Wrocławskie skupiają ponad 70% populacji. Ludność Gminy liczy sobie 14647
mieszkańców (stan na dzień 31.12.2009r.). Rozkład procentowy wieku ludności prezentuje się
następująco: wiek przedprodukcyjny - 19% mieszkańców, wiek produkcyjny - 68% mieszkańców,
wiek poprodukcyjny - 13% mieszkańców. Zatrudnienie w podziale na sektory wynosi odpowiednio: w
rolnictwie pracuje 15% mieszkańców, w przemyśle i budownictwie - 44% mieszkańców, w usługach
rynkowych - 24% mieszkańców, w usługach nierynkowych - 17% mieszkańców. PoniŜsza tabela
przestawia informacje o stanie ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy:
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Tabela nr 1. Miejscowości wraz z przysiółkami w gminie Siechnice
Liczba mieszkańców
L.p.

Nazwa sołectwa, osiedla, miasta

1.

Biestrzyków – Radomierzyce

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bogusławice
Groblice – Durok
Grodziszów
Iwiny
Kotowice
Łukaszowice
Mokry Dwór
Ozorzyce
Radwanice
Siechnice
Smardzów
Sulimów
Sulęcin – Szostakowice
Święta Katarzyna
Trestno – Blizanowice
Zacharzyce
Zębice
śerniki Wrocławskie
RAZEM:

Stan na 31.12.2006 r.) (stan na 31.12.2009 r.)

RóŜnica

287

354

67

129
295
84
416
649
206
354
144
2328
4098
198
222
118
1872
194
118
334
1348
13394

126
341
90
477
677
205
341
157
2510
4637
215
222
127
1974
191
136
363
1504
14647

-3
46
6
61
28
-1
- 13
13
182
539
17
0
9
102
-3
18
29
156
1253

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Siechnicach (dane 31.12.2009 r.).
Gmina Siechnice ma dobrze rozwinięty potencjał techniczny w obszarze sieci wodociągowej,
elektroenergetycznej (szczególnie dla duŜych inwestorów), gazowej, telekomunikacyjnej.
Obserwowany ciągły wzrost liczby mieszkańców narzuca jednak konieczność dokonywania
inwestycji, zwłaszcza w obszarze sieci kanalizacyjnej.
Na terenie gminy, sieć wodociągowa rozprowadzająca liczy obecnie około 140,4 km długości
i obejmuje około 3492 przyłączy – zaopatrując w wodę 99% mieszkańców gminy; woda dociera do 22
miejscowości połoŜonych na terenie gminy; na terenie gminy sprzedawane jest około 430 000 m3
wody, z czego ponad połowa produkowana jest w ciągach technologicznych w trzech
eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej stacjach uzdatniania – SUW Święta
Katarzyna, SUW Łukaszowice i SUW Suchy Dwór. Woda dla mieszkańców pozyskiwana jest takŜe z
innych źródeł. Część wody zakupywana jest hurtowo od innych dostawców – m. in. od ZWiK w
Oławie. Wszystkie sprawy związane z wodociągami oraz gospodarką ściekową na terenie gminy, leŜą
w gestii Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach.
Obecnie tylko największe miejscowości z terenu gminy posiadają sieć kanalizacji sanitarnej:
Siechnice, Radwanice i Święta Katarzyna oraz miejscowości połoŜone w północnej części gminy
przyłączone do Wrocławia - Mokry Dwór, Trestno i Blizanowice. Sieć kanalizacyjna jest
systematycznie rozbudowywana m.in. w śernikach Wrocławskich oraz Iwinach. Mieszkańcy
pozostałych miejscowości gromadzą nieczystości płynne w szczelnych zbiornikach lub oczyszczają w
przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków. Na terenie gminy liczba odbiorców w
zakresie zbiorowego oczyszczania ścieków wynosiła 5395 (1686 przyłączy). Długość sieci kanalizacji
sanitarnej wynosiła 55,6 km (na koniec 2008 roku). W gminie funkcjonują dwie oczyszczalnie
ścieków, obie połoŜone w Siechnicach. W miejscowościach Święta Katarzyna, śerniki Wrocławskie,
Siechnice, Smardzów, Groblice i Radwanice, istnieje teŜ kanalizacja deszczowa, odprowadzająca
wody opadowe do rowów i wód powierzchniowych. Na pozostałym obszarze wody opadowe

8

odprowadzane są rowami melioracyjnymi lub rozprowadzane powierzchniowo po gruncie. Oprócz
nadzorowania spraw związanych z wodociągami i gospodarką ściekową na terenie gminy, Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zarządza teŜ Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów
Komunalnych w Sulęcinie, będącym w likwidacji.
Zlokalizowanie na terenie gminy elektrociepłowni "Czechnica" umoŜliwia zaopatrzenie w
energię wszelkich zakładów produkcyjnych, nawet tych które mają duŜe zapotrzebowanie na energię
elektryczną i cieplną. Infrastruktura elektryczna istniejąca na działkach to 20 lub 110 kV. Najczęściej
jednak zapotrzebowanie na inwestora, moŜliwa jest do uzyskania praktycznie kaŜda moc. Długość
sieci energetycznej na terenie gminy wynosi 411 km (dane z 2008 roku), natomiast ilość odbiorców na
koniec 2008 roku to 6275 gospodarstw domowych, firm i instytucji.
Większość mieszkańców gminy ma dostęp do sieci gazowej. Długość sieci gazowej na terenie
gminy wynosi 74,6 km natomiast ilość przyłączy to 2943 (dane z roku 2008 roku).
Na terenie gminy, dzięki rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej, nie ma problemu z łącznością
telekomunikacyjną oraz internetową. Dostawcami usług łączy internetowych mogą być TP SA, Dialog
oraz lokalni dostawcy internetu drogą radiową. Istnieje teŜ dostęp do mobilnego internetu
dostarczanego przez operatorów sieci komórkowych. Prędkość łącza jest uzaleŜniona od
indywidualnych wymagań inwestora.
PołoŜenie gminy w sąsiedztwie duŜej aglomeracji wrocławskiej w znacznym stopniu
determinuje jej specyficzny charakter- stanowi ona naturalne zaplecze rekreacyjno - turystyczne dla
Wrocławia. Zasadniczo w Gminie moŜemy wyróŜnić cztery charakterystyczne strefy: rekreacyjno turystyczną rozciągającą się we wschodniej części Gminy wzdłuŜ rzek Odry i Oławy, na terenie której
znajdują się takie miejscowości jak: Kotowice, Trestno, Blizanowie, Durok; gospodarczą- skupioną
wokół miasta Siechnice oraz Radwanic; rolniczą - w południowej części Gminy; oraz mieszkaniową na północno zachodnich terenach gminy.
W skład systemu edukacyjnego znajdującego się na terenie Gminy wchodzi pięć szkół
podstawowych (śerniki Wrocławskie, Radwanice, Święta Katarzyna, Siechnice, oraz Kotowice ostatnia prowadzona przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej), Gimnazjum w Siechnicach oraz trzy
przedszkola (Siechnice, Święta Katarzyna, śerniki Wrocławskie).
W Gminie Siechnice jest zarejestrowanych około 1450 podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą (w roku 1998 było 987) Do najwaŜniejszych z nich naleŜy - Elektrociepłownia
"Czechnica” oraz jedno z największych i najnowocześniejszych w Polsce firm ogrodniczych w Polsce
- Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej ,,Siechnice”. Strategicznym przedsiębiorstwem dla Gminy
oraz Miasta Wrocławia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - Zakład
Produkcji Wody w Mokrym Dworze, zaopatrujący w wodę Wrocław oraz Gminy Siechnice i Oława.
Usytuowane są równieŜ: Peter Lacke Polska w Świętej Katarzynie (producent specjalistycznych farb i
lakierów), Konfexim 2 w Siechnicach (producent sprzętu dla płetwonurków marki Eques), Sato Polska
w Radwanicach (oddział japońskiej korporacji - oferujący drukarki kodów kreskowych), Zakłady
Metalowe "Siwek" w Biestrzykowie, Indukta Amatec Polska w Radwanicach (sprzedaŜ maszyn i
urządzeń szwalniczych), Wedan Jeans w śernikach Wrocławskich (producent odzieŜy dŜinsowej).
WaŜnym etapem dla rozwoju gospodarczego gminy Siechnice było ustanowienie w 2000 roku
Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej (GSAG) w Siechnicach. Teren ten wydzielono w
południowej części miasta, z przeznaczeniem na inwestycje produkcyjne, usługowe i handlowe. Jego
ogólna powierzchnia to 80 ha. Wszystkie działki połoŜone w strefie znalazły nabywców.
Na obszarze GSAG działają juŜ przedsiębiorstwa:
• Parker Hannifin (producent złączy hydraulicznych),
• Centra logistyczne „Phoenix” i „Condor” firmy Pro-mi-pol,
• TIM SA (siedziba główna oraz magazyn centralny),
• Michael Bubolz Polska (zakład obróbki metali dla przemysłu medycznego i samochodowego),
• Hasco-Lek (zakład produkcji farmaceutyków),
• Freezer System (produkcja urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych).
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Kolejne przedsiębiorstwa są w trakcie budowy.
WaŜną gałęzią gospodarki w Gminie jest rolnictwo - na terenie Siechnic istnieje ponad 1000
gospodarstw indywidualnych oraz kilku duŜych producentów rolnych gospodarujących na areałach od
50 do 1000 ha. Wiele z gospodarstw rolnych ze względu na bliskość Wrocławia prowadzi produkcję
ogrodniczą.
O wysokiej pozycji gminy w Polsce świadczą regularnie zdobywane nagrody i wyróŜnienia:
ośmiokrotnie (w latach 2001-2009) zaliczenie gminy do „Złotej Setki Samorządów” – klasyfikacji
przygotowywanej przez CBR oraz „Rzeczpospolitą”. W 2008 roku gmina Siechnice uzyskała wysokie
7 miejsce. Laureat konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja inwestycji” (w latach
2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010), tytułu „Złotej Lokalizacji Inwestycji”, wyróŜnienie w Konkursie
„Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2007”, wyróŜnienie w konkursie „Grunt na medal” w 2005
roku organizowany przez PAIiIZ. W 2009 roku w konkursie na najlepszą dolnośląską gminę – „Złote
jedynki”, gmina Siechnice otrzymała wyróŜnienie w kategorii gmina miejsko-wiejska.
Podczas XI Dolnośląskiego Forum Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w Kudowie Zdroju w
dniach 24-26 marca 2010r., gmina Siechnice otrzymała główną nagrodę (w kategorii gmin miejskowiejskich) w konkursie „Dolnośląska Gmina - Lider Internetu 2010”.
W ciągu najbliŜszych lat moŜna przewidywać znaczne wzmoŜenie ruchów migracyjnych
mieszkańców Wrocławia podejmujących decyzje o osiedleniu się w Gminie Siechnice- jest to
powaŜny argument uzasadniający realizację inwestycji w obszarze infrastrukturalnym (drogi,
kanalizacja, oświata, kultura), które zadania Gmina stara się realizować w miarę swoich moŜliwości.
Od lat pozycje budŜetu Gminy dotyczące działań inwestycyjnych stanowią duŜy procent corocznych
wydatków Gminy, które wspierane są przez zewnętrzne źródła finansowania - przede wszystkim
pochodzące ze środków Unii Europejskiej.

2.3. Charakterystyka miejscowości Zębice – w której mają być realizowane do
współfinansowania operacje – połoŜenie, historia.
Wieś Zębice jest połoŜona na Równinie Wrocławskiej, w płd. części Gminy Siechnice, na
wysokości 127 m n.p.m. Pierwsze wzmianki o miejscowości zaczęły się pojawiać w 1251r. i naleŜała
do dóbr wrocławskiego szpitala św. Ducha. Jeszcze w 1845 r. Zębice były częścią majątku
szpitalnego, pozostającego jednakŜe pod zarządem Miejskiego i Krajowego Zarządu Dóbr we
Wrocławiu - agendy wrocławskiego magistratu. U schyłku XIX w została wytyczona główna droga
wiejska w Zębicach, przy której ustawiono, prawdopodobnie w tym czasie, murowaną kapliczkę.
Tereny wsi były od dawna zamieszkiwane. Stwierdzili to archeolodzy, odnajdując 5
naramienników z brązu w urnie i ceramikę oraz luźne znaleziska kultury celtyckiej, wczesnego okresu
lateńskiego (400 p.n.e), osadę kultury przeworskiej (375 n.e.), ślady osadnictwa z późnego
średniowiecza (po 1250r.), a więc z czasów, z których pochodzi pierwsza wzmianka historyczna z
1251 roku pod nazwą Zambouice. Kolejne nazwy: Sembowitza w 1579r., Semmelwitz w 1666r.,
Sambowitz w 1743r., 1845r. i do 1936 roku gdy zmieniono ją na Seydlitzaue. Po 1945 roku Zębowice,
potem Zębice.
W 1842 r. doprowadzono kolej na trasie Wrocław – Oława, stacja kolejowa nosi nazwę Zębice
Wrocławskie i posiada dwa perony, obecnie jest to linie kolejowa nr 132 Bytom – Wrocław Gł.
Później powstał przystanek PKS. Główna ulica wsi nosi nazwę Bolesława Prusa.
Przez miejscowość Zębice przebiegają dwa szlaki turystyczne. Pierwszy szlak turystyczny, to
szlak rowerowy o trasie (Trasa B - długość trasy 52,1km): Wrocław Gaj- Wrocław TarnogajWrocław KsięŜe Małe- Wrocław KsięŜe Wielkie- Wrocław Brochów- Wrocław BieńkowiceZacharzyce- Święta Katarzyna- Sulimów- Zębice- Groblice- Kotowice- Zakrzów- KotowiceSiechnice- Blizanowice- Trestno- Wrocław Opatowice- Wrocław Nowy Dom- Wrocław BierdzanyWrocław Rakowiec- Wrocław Tarnogaj- Wrocław Gaj.
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Drugi szlak turystyczny to międzynarodowy szlak pieszy VIA REGIA - Droga św. Jakuba
(trasa szlaku w gminie Siechnice: Grodziszów, Zębice, Prawocin, Siechnice, Blizanowice, Trestno).

Źródło: Na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Rys. nr 2. Mapa wsi Zębice.

2.4. Charakterystyka miejscowości Zębice – inwentaryzacja zasobów słuŜących
odnowie miejscowości
Wieś jest podzielona na trzy części: stare Zebice, osiedle i „międzywieś”. Brak między nimi
ciągów komunikacyjnych: chodników, oświetlenia, ścieŜek rowerowych, a nawet w niektórych
miejscach poboczy drogi. Dodatkowo, sytuację utrudnia wzmoŜony ruch samochodowy na tej drodze
(w tym tranzytowy), co praktycznie uniemoŜliwia poruszanie się pieszym.
Istnieje dobre połączenie z Wrocławiem, choćby przez połączenie drogowe, o statusie drogi
powiatowej, łączące Zębice z Groblicami i drogą krajową nr 94. Pozostałe drogi mają status dróg
gminnych i przebiegają w obrębie geodezyjnym wsi jako drogi lokalne, osiedlowe, wewnętrzne i
dojazdowe. Reszta dróg gminnych to drogi tłuczniowe, Ŝwirowe oraz gruntowe. Większość wymaga
budowy właściwej nawierzchni, chodników, kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia.
W Zębicach jest stacja kolejowa. Brakuje przy niej parkingu samochodowego oraz
wystarczająco duŜego i zabezpieczonego stojaka na rowery.
PowaŜnym mankamentem miejscowości, zwłaszcza w kontekście wzrostu liczby ludności, jest
brak sieci kanalizacyjnej. Aktualnie ścieki na terenie Zębic są gromadzone w zbiornikach
bezodpływowych i okresowo wywoŜone wozami ascenizacyjnymi. Mieszkańcom wsi od lat władze
Gminy obiecują rozwiązanie problemu, dotychczas bez efektu.
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Na terenie starych Zębic do tej pory nie ma sieci gazowej.
Istniejąca sieć telekomunikacyjna zabezpiecza potrzeby mieszkańców (łącza internetowe,
stacjonarne i komórkowe sieci telefoniczne), aczkolwiek pewną barierą w korzystaniu z internetu jest
cena łącza dla indywidualnego odbiorcy.
Zębice leŜą na terenach, na których występuje wysoki poziom wód gruntowych, nad rzeką
Zieloną i potokiem Miłoszowska Struga. Nieuregulowany ład hydrologiczny w zlewni tych rzek, coraz
częściej obfite opady deszczowe, wieloletnie zaniedbania w czyszczeniu i konserwacji rowów
melioracyjnych i przydroŜnych, zniszczona sieć drenaŜowa oraz zabudowywanie terenów – pastwisk,
łąk, które od lat pełniły funkcję zalewową, powoduje podtopienia i zalewanie gruntów połoŜonych
wzdłuŜ rzeki Zielonej i Miłoszowskiej Strugi. Tygodniami wody zalegają w niedroŜnych rowach
melioracyjnych, na terenach uprawnych i obszarach zamieszkanych. Ponadto, w Studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Siechnice, uchwalonym w 2010 r. przez
Radę Miejską, tereny połoŜone wzdłuŜ rzeki Zielonej oraz cieków: Miłoszowska Struga, Kuna,
zamiast być wyłączone spod zabudowy, zostały przeznaczone pod zabudowę, a wzdłuŜ rzeki Zielona,
pod zabudowę aktywności gospodarczej. W aktualnym miejscowym planie tereny te są przeznaczone
pod produkcję rybacką z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej. Zabrania się na nich lokalizowania
urządzeń usługowych i produkcyjnych negatywnie wpływających na środowisko.
W roku 2009, w Zębicach mieszkało 363 osób. śyją tu wielopokoleniowe rodziny przybyłe po
II wojnie światowej z Kresów, jak i nowoprzybyli osadnicy z miejskich aglomeracji, głównie z
Wrocławia.
Tabela nr 2. Struktura ludności miejscowości Zębice
Lp.
1
2
3
Razem

Przedział wiekowy
0 - 18
19 – 50
powyŜej 50 lat

Ilość osób
79
175
109
363

Udział procentowy
21,76 %
48,21 %
30,03 %
100,00 %

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Siechnicach, stan na dzień 31.12.2009r.
Obserwuje się szybki przyrost liczby mieszkańców, głównie za sprawą migracji ludności
miejskiej. Dominuje tendencja do osiedlania się tu ludzi „uciekających z miasta”. W Zebicach w nowo
wybudowanych domach jednorodzinnych osiedlają się głównie młode małŜeństwa z małymi dziećmi i
rodziny z młodzieŜą kształcącą się.
Na obszarze miejscowości występuje zabudowa niska, najwyŜej dwukondygnacyjna,
jednorodzinna lub zagrodowa. Obok obiektów o charakterze zabytkowym (głównie w starych
Zębicach) dominującymi w substancji wsi są obiekty zbudowane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
latach, z coraz liczniejszymi budynkami jednorodzinnymi. Nowo wznoszone budynki stanowią
rozwinięcie istniejącej juŜ struktury zabudowy Zębic. Do ich cech charakterystycznych naleŜy duŜo
przestrzeni na terenie poszczególnych działek, zagospodarowywanej jako przydomowe ogrody i
tereny zielone. Ponadto Zębice, głównie stare Zębice i „międzywieś”, otoczone są polami o bardzo
wysokich klasach bonitacyjnych.
Mankamentem miejscowości jest bezpośrednie sąsiedztwo składowiska odpadów
komunalnych i działającym na jego terenie, Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów
Komunalnych w Sulęcinie. UciąŜliwości w postaci wydostających się stamtą odorów, emisji gazów,
wzrastającej liczby gryzoni, niebezpieczeństwo poŜarów(ostatni miał miejsce podczas upalnego lata w
2010 r.), oraz uciąŜliwości komunikacyjne dla istniejących i projektowanych terenów
mieszkaniowych, obniŜyły w sposób zasadniczy jakość Ŝycia mieszkańców Zębic i doprowadziły do
skumulowania społecznej energii mieszkańców i samozorganizowania się w obronie jakości Ŝycia i
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bezpieczeństwa zdrowia.
Aktywność gospodarcza mieszkańców przejawia się w zróŜnicowanej strukturze działalności
gospodarczej. W zakres działalności firm funkcjonujących w Zębicach wchodzą, między innymi: trzy
duŜe i kilka mniejszych gospodarstw rolnych, dwa ogrodnictwa, tartak, dwie hurtownie, jedna ferma
drobiu, skład opału, Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Remontowe Conces, firma Termo-Aparatura,
stadnina koni - Rancho (na granicy wsi z Groblicami). Od tego roku, w Zębicach, rozpoczyna
działalność prywatne przedszkole.
Aktywność społeczna mieszkańców przejawia się na dwóch, uzupełniających się
płaszczyznach: działalności sołeckiej oraz lokalnego Stowarzyszenia „Taka Gmina”, mającej na celu
upowszechnianie i realizowanie zasad zrównowaŜonego rozwoju, we wszystkich jego aspektach.
Stowarzyszenie ma coraz więcej członków o wszechstronnym potencjale intelektualnym, stąd bardzo
róŜnorodny charakter działalności Stowarzyszenia, - od przedsięwzięć „straŜniczych” poprzez
edukacyjne, artystyczne, organizacyjne, aŜ po integrujące i aktywizujące społeczność lokalną.
We wsi znajduje się świetlica, w której od niedawna, za sprawą działalności mieszkańców wsi
(głównie członków Stowarzyszenia), tętni Ŝycie społeczno – kulturalne. Pomimo braku podstawowego
wyposaŜenia w śłietlicy odbywają się cykliczne i okolicznościowe spotkania oraz zajęcia dla dzieci,
młodzieŜy i mieszkańców. Mieszkańcy za kaŜdym razem wszystko organizują własnymi siłami.
Świetlicę okalają piękne krajobrazowo i ciekawe przyrodniczo, ale zaniedbane tereny zielone, - staw
oraz murawa boiska sportowego, równieŜ bardzo zaniedbana. W przyszłości, tereny te mogą stanowić
wspaniały kompleks rekreacyjno –sportowo-wypoczynkowy z wielofunkcyjną instytucją wspierającą
aktywność społeczności lokalnej, kinem letnim i spełniającym róŜne funkcje obiektem sportowym.
W Zębicach działa najstarszy w gminie Siechnice klub piłkarski LKS – Szaluna Zębice,
załoŜony w 1970 roku.
Miarą społecznej i obywatelskiej świadomości mieszkańców Zębic jest zainteresowanie
politycznym Ŝyciem samorządu terytorialnego i aktywny udział w wyborach władz miejscowości i
gminy, przy wysokim procentowym udziale mieszkańców.
Obywatele Zębic nie mieli Ŝadnych problemów z powołaniem Grupy Odnowy Miejscowości
współtworzącej Plan Odnowy Miejscowości.

2.5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców
Świetlica wiejska, ze względu na jej połoŜenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne jest
obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Sprzyja ona nawiązaniu
kontaktów społecznych i integruje mieszkających tu ludzi. Jej remont, przebudowa oraz zapewnienie
wyposaŜenia są jednymi z najbardziej pilnych postulatów mieszkańców wsi. Dzięki funkcjonowaniu
świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli realizować działania o charakterze edukacyjnym, pomocowym,
artystycznym, aktywizującym i integrującym społeczność lokalną. Świetlica, zgodnie z wolą
mieszkańców Zębic, ma wspierać ich aktywność, angaŜować mieszkańców sąsiednich wsi i być
miejscem spędzania wolnego czasu. Działania w świetlicy przyczynią się do poprawy warunków i
jakości Ŝycia na wsi. Obecnie stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej i jego najbliŜszego
otoczenia jest na tyle niezadowalający, Ŝe wymaga natychmiastowych prac modernizacyjnoremontowych
i zapewnienia niezbędnego wyposaŜenia. Wyremontowana, zmodernizowana i wyposaŜona świetlica
będzie wizytówką wsi.
Drugim obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Zębic jest
zapewnienie ciągów komunikacyjnych między rozdzieloną przestrzennie wsią. Brakuje chodników,
oświetlenia, ścieŜek rowerowych jako łącznika spajającego wszystkie części miejscowości: starych
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Zębic, osiedla i „międzywsi. W wielu miejscach Zębic, (na całym osiedlu i kilku ulicach starych
Zębic) brakuje równieŜ nawierzchni dróg. Mieszkańcy zmuszeni są do poruszania się zaniedbanym
poboczem, którego w niektórych miejscach brakuje. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych
uŜytkowników drogi i rowerzystów, zwłaszcza po zmroku. Budowa chodników, ścieŜki rowerowej
oraz instalacja oświetlania będą sprzyjać wprowadzeniu bezpiecznego ruchu komunikacyjnego,
pieszego i rowerowego we wsi, w odniesieniu do wszystkich mieszkańców niespójnych przestrzennie
Zębic oraz pieszych i rowerzystów – mieszkańców Zębic i sąsiednich wsi podąŜających na stację
kolejową w Zębicach. Przy stacji konieczne jest wybudowanie parkingu samochodowego i
zabezpieczonego parkingu rowerowego.
Trzecim obszarem wymagającym szybkiej interwencji jest odbudowa sieci melioracyjnej i
drenaŜowej oraz przywrócenie ładu hydrologiczngo w zlewni rzeki Zielonej. Ze względu na
wieloletnie zaniedbania w czyszczeniu i konserwacji rowów melioracyjnych i rowów przydroŜnych na
terenie Zębic, zniszczoną sieć drenaŜy na terenie wsi, nieuporządkowany ład w zlewni rzeki Zielona i
cieku Miłoszowska Struga (równieŜ z powodu zabudowania terenów do tej pory przeznaczonych na
wiosenne podtopienia) oraz obfite w ostatnich latach opady deszczu zwiększa się zagroŜenie
powodziowe Zębic. Niezwłocznie naleŜy podjąć kroki zmierzające do lepszego działania sieci
melioracyjnej i rowów przydroŜnych, odbudować sieć drenaŜy, przywrócić ład hydrologiczny w
zlewni rzeki Zielona i Miłoszowskiej Strugi, wyłączyć spod zabudowy pas gruntów wzdłuŜ rzeki
Zielonej, cieków Miłoszowska Struga i Kuna, aby podnieść bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
mieszkańców Zębic.
Czwartym elementem zdecydowanie obniŜającym standard Ŝycia we wsi jest brak w całej
miejscowości systemu kanalizacji ściekowo – sanitarnej. NaleŜy jak najszybciej wybudować
kompleksowy system kanalizacji wsi Zębice, Ŝeby podnieść jakość Ŝycia jej obecnych mieszkańców i
zachęcić do budowania domów na tym terenie. Zapewni to ciągły rozwój miejscowości Zębice.
Piątym elementem o szczególnym znaczeniu dla mieszkających w Zębicach rodzin jest
zaniedbanie i niewykorzystanie terenów wokół świetlicy (zaniedbanie murawy boiska sportowego
przy świetlicy). Dalszej dewastacji ulegają tereny, których właściwe zagospodarowanie sprzyjałoby
pobudzeniu aktywności mieszkańców Zębic i sąsiednich wsi. Aby zwiększyć atrakcyjność tych
terenów
i zaktywizować sportowo, kulturalnie i społecznie mieszkańców Zębic naleŜy zagospodarować
niewykorzystane przestrzenie poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego i
wypoczynkowego.
Jeszcze jednym istotnym obszarem wymagającym wsparcia jest energia, zaangaŜowanie i
aktywność mieszkańców Zębic. Działające tu od 2009r. Stowarzyszenie skupia osoby z duŜym
doświadczeniem edukacyjnym, prawniczym, artystycznym, animacyjnym stosującymi metodę pracy
projektami. Dla doskonalenia i rozwoju tego potencjału naleŜy wesprzeć zasoby ludzkie na terenie
miejscowości Zębice.

3. Analiza SWOT wsi Zębice.
Analiza SWOT jest akronimem strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony),
opportunites (szanse w otoczeniu), threats (zagroŜenia w otoczeniu). Bywa stosowana we wszystkich
obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu kompleksowej
analizy. W naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego
środowiska danej organizacji/struktury bądź projektu. W przypadku dokumentu planowania
strategicznego jakim jest Plan Odnowy Miejscowości jest ona najpowszechniej uŜywanym oraz
najbardziej efektywnym narzędziem badawczym. Jest ona takŜe powszechnie stosowana przy
planowaniu rozwoju ponad lokalnego – na poziomie powiatu, województwa, bywa równieŜ
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wykorzystywana przy planowaniu przestrzennym i urbanistycznym (np. przy sporządzaniu Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości, oraz analizy
szans i zagroŜeń jakie stoją przed daną miejscowością. Nazwa SWOT jest skrótem, pochodzącym od
pierwszych liter angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities
(szanse w otoczeniu, okazje), Threats (zagroŜenia w otoczeniu). SWOT zawiera określenie czterech
grup czynników:
− „silne stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią mocne strony miejscowości i
które naleŜycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako silne i na których naleŜy
oprzeć jej przyszły rozwój);
− „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości
Zębice i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie naleŜy
minimalizować);
− „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zaleŜne od zachowania
społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio podjętych
przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi miejscowości;
− „zagroŜeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które takŜe nie są bezpośrednio zaleŜne od
zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagroŜenie dla jej rozwoju (naleŜy unikać
ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości).
Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagroŜeń jest syntezą poszczególnych obszarów
Ŝycia społeczno-gospodarczego miejscowości. PoniŜszy zbiór informacji o mocnych i słabych
stronach miejscowości Zębice i stojących przed nią szansach i zagroŜeniach jest uzgodnioną
wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach wsi, której dokonali mieszkańcy wsi wchodzący w skład
Grupy Odnowy Miejscowości w czasie dwóch debat strategicznych. Analiza SWOT jest kontynuacją i
podsumowaniem diagnozy stanu miejscowości i w niej znajduje się merytoryczne uzasadnienie
większości rozstrzygnięć, oraz wskazanie konkretnych działań przeznaczonych do realizacji.
Grupa Odnowy Miejscowości Zębice w składzie: Pani Sołtys Anna Schindler, Marek
Michalik, Agnieszka Kubera, Ireneusz Ukleja, Joanna Antczak, Anna Schindler, Małgorzata
Dworkowska, Magdalena Osieleniec, ElŜbieta Błońska wspólnie z pracownikiem Urzędu Mięjskiego
w Siechnicach Panem Grzegorzem Salwą dokonali analizy SWOT dla miejscowości Zębice.
Ze względów logistycznych zapisy odnoszące się do poszczególnych obszarów ( silnych,
słabych stron, szans i zagroŜeń), mają charakter hasłowy. W czasie debaty Grupy Odnowy
Miejscowości zostały one szczegółowo omówione przez jej członków- najwaŜniejsze i najbardziej
wyeksponowane przez Grupę elementy poszczególnych części zostały omówione odpowiednio pod
kaŜdą z graficznych wizualizacji wyników analizy.
PoniŜej znajdują się tabelaryczne i graficzne wizualizacje dla poszczególny działów analizy,
wraz z wnioskami wynikającymi z wyników:
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Liczba uzyskanych
punktów

Średnia
punktów

Świetlica i tereny zielone wokół świetlicy

40

5

Park na osiedlu

22

2,75

Niewykorzystane tereny gminne- miejsce na boisko sportowe,
kino letnie

32

4

Tereny pod zabudowę mieszkaniową

25

3,1

Czyste otoczenie i środowisko naturalne, tereny nadające się na
turystykę

33

4,1

Bliskość aglomeracji miejskiej

28

3,5

DuŜa ilość mieszkańców z wyŜszym wykształceniem

37

4,6

Potencjał ludzi zaangaŜowanych w sprawy wsi

38

4,7

Pojawiające się inicjatywy mieszkańców, nastawienie na rozwój

39

4,87

Wieś rozwojowa- młode małŜeństwa i ich dzieci

35

4,3

Rozwijająca się własna działalność gospodarcza

29

3,6

Działalność stowarzyszenia lokalnego

39

4,8

Doświadczenie mieszkańców w zakresie działalności społecznej

32

4

Silne strony miejscowości Zębice

Rys. nr 3. Liczba uzyskanych punktów dla silnych stron miejscowości Zębice.
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Grupa Odnowy Miejscowości jako najwaŜniejsze silne strony Zębic wskazała cechy związane
z potencjałem ludzkim- duŜa ilość mieszkańców z wyŜszym wykształceniem, potencjał ludzi
zaangaŜowanych w sprawy wsi, pojawiające się inicjatywy mieszkańców, nastawienie na rozwój, a
takŜe jako silną stronę uznała istnienie świetlicy i terenów zielonych wokół świetlicy.
Dalsze miejsca zajęły: niewykorzystane tereny gminne- miejsce na boisko sportowe, kino
letnie, czyste otoczenie i środowisko naturalne, tereny nadające się na turystykę, bliskość aglomeracji
miejskiej, rozwijająca się własna działalność gospodarcza, doświadczenie mieszkańców w zakresie
działalności społecznej, wieś rozwojowa- młode małŜeństwa i ich dzieci. Z powyŜszej analizy wynika,
iŜ zadania które zostaną wyznaczone do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości Zębice
powinny zmierzać do jak największego zdyskontowania mocnych stron wsi związanych z jej zasobem
ludzkim oraz z istnieniem i rozwojem świetlicy wiejskiej. Bardzo waŜnym czynnikiem mającym
wpływ na rozwój wsi jest zaangaŜowanie mieszkańców w rozwój miejscowości oraz inicjatywy na
rzecz aktywnej integracji.

Słabe strony miejscowości Zębice

Liczba uzyskanych
punktów

Średnia punktów

Brak łącznika między wsiami- brak chodnika, oświetlenia, ścieŜki
rowerowej, parkingu samochodowego i rowerowego przy stacji
kolejowej

39

4,9

Brak kanalizacji ściekowo - sanitarnej

34

4,2

Brak dróg i chodników na ulicach osiedla i kilku ulicach w starych
Zębicach

32

4

Brak sieci gazowej w starych Zębicach

25

3,1

Pasywność części mieszkańców osiedla

22

2,7

Ruch tranzytowy

33

4,1

Znikome środki finansowe na rozwój infrastruktury

37

4,6

Zaniedbane rowy melioracyjne, przydroŜne, zniszczone drenaŜe,
nieuporządkowany ład hydrologiczny w zlewni rzeki Zielonej i
Strugi Miłoszowskiej, brak kanalizacji ściekowo - sanitarnej

37

4,6

Wysoki poziom wód gruntowych albo susza

28

3,5

Brak wyposaŜenia świetlicy i konieczność jej modernizacji

40

5

Niewystarczające zagospodarowanie terenów atrakcyjnych
terenów publicznych

36

4,5
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Rys. nr 4. Liczba uzyskanych punktów dla słabych stron miejscowości Zębice.
Grupa Odnowy Miejscowości w czasie realizacji analizy SWOT oraz podczas
przeprowadzonych debat strategicznych jako najbardziej słabe strony Zębic wskazała brak
wyposaŜenia świetlicy i konieczność jej modernizacji, brak łączników komunikacyjnych chodników, ścieŜek rowerowych, oświetlenia, nawierzchni dróg, znikome środki finansowe
wewnętrzne na rozwój infrastruktury, zaniedbane rowy melioracyjne, przydroŜne, zniszczone drenaŜe,
nieuporządkowany ład hydrologiczny w zlewni rzeki Zielonej oraz brak kanalizacji ściekowo sanitarnej. PowyŜsze problemy zostały określone jako najbardziej znacząco hamujące rozwój
miejscowości i wpływające na komfort Ŝycia jej mieszkańców, co wielokrotnie zostało przez nich
podkreślone. Na dalszych miejscach znalazły się kwestie związane z ruchem tranzytowym, brakiem
dróg i chodników na ulicach osiedla i kilku ulicach w starych Zębicach, wysoki poziom wód
gruntowych albo susza. Zgłaszane prze Grupę Odnowy Miejscowości Zębice newralgiczne obszary
stanowiące
jej
słabe
strony
wpisują
się
w ogólnie zgłaszane na terenie całej Gminy Siechnice zapotrzebowanie związane
z potrzebą rozbudowy w obszarze infrastruktury (m.in. chodniki, świetlica, kanalizacja) Są to
działania
bardzo
kosztowne,
a
ich
realizacja
w
związku
z ograniczonymi moŜliwościami inwestycyjnymi Gminy musi niestety być rozciągnięta w czasie.
Przyspieszenie ich realizacji będzie uzaleŜnione od pozyskania na ich wdroŜenie dofinansowania
zewnętrznego, w związku z czym w ramach zadań wyznaczonych do realizacji w Planie Odnowy
Miejscowości powinno znaleźć się zapisy konkretnie odnoszące się do tych kwestii.
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Liczba uzyskanych
punktów

Średnia punktów

Rozwój działalności świetlicy w Zębicach jako instytucji
wielofunkcyjnej

40

5

Niewykorzystane tereny zielone

37

4,6

Wykorzystanie środków zewnętrznych

39

4,9

MoŜliwość uzyskania dotacji na inwestycje
infrastrukturalne

38

4,7

Wzrost zainteresowania odpoczynkiem za miastem

27

3,3

Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do
rozwoju obszarów wiejskich- Program Odnowy i Rozwoju
Wsi

39

4,9

Młodzi mieszkańcy wsi i ich aktywizacja

35

4,3

MoŜliwość pozyskania środków na realizację projektów
miękkich

35

4,3

Szanse wsi Zębice

Rys. nr 5. Liczba uzyskanych punktów dla szans wsi Zębice.
Przedstawione przez Grupę Odnowy Miejscowości szanse wsi Zębice korespondują z
wyznaczonymi wcześniej silnymi stronami miejscowości, przede wszystkim w obszarze działań
związanych z rozwojem świetlicy oraz moŜliwością pozyskania finansowania zewnętrznego na
inwestycje, zwłaszcza przy duŜym zaangaŜowaniu środowisk lokalnych. Grupa jako największe
szanse dla wsi Zębice wskazała: rozwój działalności świetlicy w Zębicach jako instytucji
wielofunkcyjnej, wykorzystanie środków zewnętrznych, sprzyjającą politykę regionalną, w tym
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adresowaną do rozwoju obszarów wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013,
moŜliwość uzyskania dotacji na inwestycje infrastrukturalne. Istotnym czynnikiem mającym wpływ
na rozwój wsi uznano rozwijanie aktywności dzieci i młodzieŜy i moŜliwość pozyskania środków na
realizację projektów „miękkich”, co świadczy o duŜym zaangaŜowaniu społeczności lokalnej w
rozwój aktywności i integracji.
ZagroŜenia wsi Zębice

Liczba uzyskanych punktów

Średnia punktów

Polityka przestrzenna Gminy

37

4,6

Brak inwestycji infrastrukturalnych na terenie
miejscowości

38

4,7

„NiezrównowaŜony rozwój” Gminy

29

3,6

36

4,5

30

3,7

32

4

37

4,6

19

2,3

UciąŜliwość terenów składowiska

39

4,8

Niewykorzystanie szansy związanej z rozwojem
infrastruktury na Tereni wsi ( świetlica wiejska)

34

4,2

Nieregulowany ład hydrologiczny w zlewni rzeki Zielonej
i Strugi Miłoszowskiej oraz zaniedbane rowy melioracyjne
i przydroŜne
Zaniedbywanie interesów mieszkańców wsi przez władze
Gminy
Niewystarczające zainteresowanie władz Gminy
rozwojem wsi
Niewystarczające fundusze na dalszy rozwój
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów
wiejskich

Rys. nr 6. Liczba uzyskanych punktów dla zagroŜeń wsi Zębice.
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Grupa Odnowy Miejscowości, jako największe zagroŜenia dla wsi Zębice wskazała:
uciąŜliwość terenów składowiska, brak inwestycji infrastrukturalnych na terenie miejscowości,
niewystarczające fundusze na dalszy rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, politykę
przestrzenną Gminy.
W analizie podkreślono takŜe inne negatywne elementy związane z nieuregulowanym ładem
hydrologicznym w zlewni rzeki Zielonej i Strugi Miłoszowskiej, zaniedbane rowy melioracyjne i
przydroŜne, niewykorzystanie szansy związanej z rozwojem infrastruktury na Tereni wsi (świetlica
wiejska) czy niewystarczające zainteresowanie władz lokalnych rozwojem wsi.

4. Wizja rozwoju wsi Zębice na podstawie analizy SWOT oraz strategicznych
debat Grupy Odnowy Miejscowości. Zadania wyznaczone do realizacji w
ramach Planu Odnowy Miejscowości Zębice
Przedstawiona powyŜej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagroŜeń jest syntezą
poszczególnych obszarów Ŝycia społeczno-gospodarczego miejscowości Zębice. Identyfikuje ona
potrzeby mieszkańców wsi, które mają się przyczynić do poprawy ogólnych warunków Ŝycia
mieszkańców, wspomagać rozwój wsi, przy jednoczesnym poszanowaniu jego zasobów naturalnych i
przyrodniczych oraz stworzyć moŜliwość dla aktywnego wypoczynku i ciekawego, rozwojowego
spędzania wolnego czasu. Będąc wynikiem debaty strategicznej Grupy Odnowy Miejscowości
wskazuje wiarygodne obszary koniecznych działań inwestycyjnych oraz innych, które mają
przyczynić się do zaspokojenia wymienionych wyŜej potrzeb mieszkańców.
Jako najwaŜniejsze elementy wchodzące w skład poszczególnych części analizy SWOT dla
wsi Zębice Grupa Odnowy Miejscowości wskazała:
Tabela nr 3. NajwaŜniejsze wyniki Analizy SWOT wsi Zębice.
NajwaŜniejsze silne strony wsi Zębice
- Świetlica i tereny zielone wokół świetlicy,
- Pojawiające się inicjatywy mieszkańców,
nastawienie na rozwój,
- Działalność stowarzyszenia lokalnego,
- Potencjał ludzi zaangaŜowanych w sprawy wsi,
- DuŜa ilość mieszkańców z wyŜszym
wykształceniem,
NajwaŜniejsze szanse wsi Zębice
- Rozwój działalności świetlicy w Zębicach jako
instytucji wielofunkcyjnej,
- Wykorzystanie środków zewnętrznych,
- Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana
do rozwoju obszarów wiejskich- Program Odnowy
i Rozwoju Wsi,
- MoŜliwość uzyskania dotacji na inwestycje
infrastrukturalne,
- Niewykorzystane tereny zielone,
- Rozwijanie aktywności dzieci i młodzieŜy,

NajwaŜniejsze słabe strony wsi Zębice
- Brak wyposaŜenia świetlicy i konieczność jej
modernizacji,
- Brak ciągów komunikacyjnych, w tym łącznika
między wsiami – chodników, ścieŜek
rowerowych, oświetlenia, nawierzchni dróg,
- Brak kanalizacji sanitarno – ściekowej,
- Znikome środki finansowe na rozwój infrastruktury,
- Zaniedbane rowy melioracyjne,
NajwaŜniejsze zagroŜenia wsi Zębice

- UciąŜliwość terenów składowiska,
- Brak inwestycji infrastrukturalnych na terenie
miejscowości,
- Polityka przestrzenna Gminy
- Niewystarczające fundusze na dalszy rozwój
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

Źródło: Opracowanie własne.
W wyniku przeprowadzonych dwóch strategicznych debat na temat kierunków rozwoju wsi w
latach 2007-2013 oraz przeprowadzonej analizy SWOT Grupa Odnowy Miejscowości określiła Misję
wsi jako:
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Stworzenie warunków dla zrównowaŜonego rozwoju miejscowości w aspekcie
gospodarczym, społecznym, kulturowym, środowiskowym i politycznym, wykorzystującego
ludzkie i materialne zasoby wsi przy pomocy zewnętrznych narzędzi finansowych.
W myśl realizacji Misji wsi, Zębice mają się stać miejscowością odpowiednio
zabezpieczoną pod względem infrastruktury: drogowej, kanalizacyjnej, sportowej,
zabezpieczonej przeciwpowodziowo, z wielofunkcyjnym ośrodkiem wspierającym rozwój
jednostki i społeczności lokalnej, którego działalność sprzyja integracji społeczności
mieszkańców, posiadających ułatwiony dostęp do nowoczesnych form komunikacji- budujących
dzięki temu nowoczesne społeczeństwo obywatelskie i informacyjne.
Jest ona toŜsama z misją Gminy Siechnice ujętej w Strategii Rozwoju Gminy Siechnice:
Gmina unikalnej symbiozy Wrocławia z nowoczesnymi i rozwiniętymi obszarami wiejskimi i
podmiejskimi. Gmina w której rozwój jest realizowany w oparciu o trzy podstawowe filary: lokalną i
ponad lokalną gospodarkę, turystykę i rekreację oraz dogodne warunki mieszkaniowe. Szczególną rolę
strategiczną ma dla Gminy miasto Siechnice, stanowiące oś rozwoju gospodarczego.
Przeprowadzone dwie strategiczne debaty Grupy Odnowy Miejscowości wskazały konkretne
inwestycje i działania, które w najlepszy sposób powinny wykorzystać silne strony miejscowości
Zębice i jej szanse oraz zniwelować słabe strony wsi i zminimalizować zagroŜenia. Zdefiniowane
działania dotyczą:
1. Remont, przebudowa, wyposaŜenie świetlicy wiejskiej jako wielofunkcyjnej instytucji
wspierającej aktywność mieszkańców.
2. Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych: chodników, ścieŜek rowerowych,
nawierzchni dróg wraz z oświetleniem miejscowości
3. Konserwacja i czyszczenie sieci rowów melioracyjnych i przydroŜnych, przywrócenie ładu
hydrologicznego w zlewni rzeki Zielonej i Strugi Miłoszowskiej dla zapewnienia
bezpieczeństwa powodziowego mieszkańcom.
4. Budowa kompleksowego systemu kanalizacji wsi Zębice jako narzędzia podnoszącego
standard Ŝycia we wsi.
5. Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej i wypoczynkowej sprzyjającej rozwojowi
aktywności mieszkańców.
6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich na terenie miejscowości Zębice.
Realizacja powyŜszych działań przyczyni się do budowy aktywnej i nowoczesnej wsi,
atrakcyjnej dla zamieszkania dla nowych mieszkańców, jednocześnie podnoszącej standard Ŝycia dla
osób zamieszkałych w Zębicach. Dzięki wdroŜeniu zakładanych działań Zębice staną się miejscem
przyjaznym dla mieszkańców oraz odwiedzających ich gości, stwarzającym moŜliwość
wszechstronnego rozwoju i pełnej aktywności.
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5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w
kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
Tabela nr 4. Harmonogram realizacji działań wyznaczonych w Planie Odnowy Miejscowości Zębice
w latach 2010-2016.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Przeznaczenie
Remont, przebudowa, wyposaŜenie
wzrost atrakcyjności mieszkańcy
infrastruktury
wsi
świetlicy wiejskiej jako
wielofunkcyjnej instytucji wspierającej społecznej
aktywność mieszkańców
Budowa i rozbudowa ciągów
poprawa
mieszkańcy,
komunikacyjnych: chodników, ścieŜek bezpieczeństwa
turyści
rowerowych, nawierzchni dróg wraz z
oświetleniem miejscowości
Nazwa działania

Konserwacja i czyszczenie sieci rowów
melioracyjnych i przydroŜnych,
przywrócenie ładu hydrologicznego w
zlewni rzeki Zielonej i Strugi
Miłoszowskiej dla zapewnienia
bezpieczeństwa powodziowego
mieszkańcom
Budowy kompleksowego systemu
kanalizacji wsi Zębice, jako narzędzia
podnoszącego standard Ŝycia we wsi

Cel

wzrost atrakcyjności mieszkańcy
wsi
inwestycyjnej,
jakości Ŝycia
mieszkańców

wzrost atrakcyjności mieszkańcy,
inwestycyjnej,
inwestorzy
jakości Ŝycia
mieszkańców
5. Budowa infrastruktury rekreacyjno – wzrost jakości Ŝycia mieszkańcy
sportowej i wypoczynkowej
mieszkańców
sprzyjającej rozwojowi aktywności
mieszkańców

Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich
na terenie miejscowości Zębice

wzrost jakości Ŝycia mieszkańcy
mieszkańców

Harmonogram Kwota
realizacji
końcowa
2010-2011

95218,76 zł

2011-2016

brak
danych

2010-2016

brak
danych

2010-2016

brak
danych

2010-2016

brak
danych

2010-2016

brak
danych

Źródło: Opracowanie własne.
Harmonogram realizacji projektu w przybliŜonym zakresie podaje czas rozpoczęcia oraz
zakończenia
wdroŜenia
poszczególnych
działań.
W
przypadku
inwestycji
kanalizacyjno/melioracyjnych, oraz infrastruktury sportowej, w związku z przewidywanym ciągłym
rozwojem wsi Zębice i ze zwiększaniem liczby mieszkańców działania inwestycyjne w tym obszarze
będą miały charakter ciągły i będą kontynuowane w dalszym ciągu po roku 2016.
Plan Odnowy Miejscowości w obecnej formie jest dokumentem otwartym, dopuszczającym
zmiany lub uzupełnienia poprzez dokonanie wpisów nowych działań, lub ewentualne inne ujęcie
inwestycji wspierających realizację zdefiniowanych działań. Zgodnie z wytycznymi Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawartymi w Rozporządzeniu z dn. 14.02. 2008 (Dz. U. z 2008. Nr 38 poz.
220) powinien on zawierać: charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt oraz
planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzację zasobów słuŜącą ujęciu stanu rzeczywistego, ocenę
mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowany projekt, opis planowanego
przedsięwzięcia, harmonogram jego realizacji oraz szacunkowy kosztorys konkretnego działania.
Plan Odnowy Miejscowości Zębice w powyŜszym zakresie został uchwalony przez Grupę
Odnowy Miejscowości oraz uchwalony przez Zebranie Wiejskie w dniu 27.10.2010r. W związku z
posiadaną dokumentacją techniczną i projektową dla realizacji części zadania nr 1 pn: „Remont,
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przebudowa, wyposaŜenie świetlicy wiejskiej jako wielofunkcyjnej instytucji wspierającej aktywność
mieszkańców” poniŜej przedstawiono szczegółowy opis dla ww. zadania oraz kosztorys prac.
Tabela nr 5. Wartość prac dla zadania nr 1.
L.p.

Nazwa

Kwota

1.

Roboty ogólnobudowlane

1.1.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

26 908,64

1.2.

Docieplenie ścian budynku

18 204,19

1.3.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i opaska

8 448,09

1.4.

Malowanie pomieszczeń

2 836,95

1.5.

Pozostałe roboty

8 540,00

2.

Roboty instalacyjne

-

2.1.

Instalacja grzewcza

22 228,89

2.2.

Instalacja wentylacyjna

4 880,00

3.

Opracowanie dokumentacji projektowej

3 172,00

Razem

-

95 218,76

Źródło: Opracowanie własne.
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