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1.Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru
    
Teren powojskowy leży w województwie opolskim  w powiecie Brzeskim –Gmina Skarbimierz w granicach administracyjnych  Skarbimierz Osiedle.
Granice rewitalizowanego obszaru po Jednostce Armii Rosyjskiej wyznaczono na załączniku graficznym.
Cały obszar rewitalizowany obejmuje powięrzchnię 561.3156 ha przekazanych przez Wojewodę Opolskiego  nieodpłatnie  dla Gminy Skarbimierz.
Przekazanie terenu odbyło się w dwóch etapach:
I-etap w roku 1992  -    96.8000ha
II-etap w roku 2001 -  464.5156ha
Na obszarze rewitalizowanym znajdują się obiekty , które zostały Gminie przekazane wraz z gruntami tj.
Budynki mieszkalne ,kotłownia przepompownia ścieków ,budynki usługowo-handlowe, stadion, boisko do piłki nożnej, basen ,przedszkole,  poczta przepompownia wody.
Ogółem przekazano 79 obiektów.Skarbimierz Osiedle stanowi największą jednostkę osadniczą Gminy , jest to centrum zarządzania , oświaty i sportu.
Tutaj swoją siedzibę ma Urząd Gminy Skarbimierz ,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  a także  Gminny Zespół  Przedszkoli  Publicznych  oraz Gminna Szkoła Podstawowa. 	
W związku z adaptacją obiektów powojskowych  oraz posiadaniem dużego terenu pod inwestycje – rewitalizowany obszar stanowi główny ośrodek gospodarczy  Gminy Skarbimierz.
W części z adaptowanych budynków powstały już liczne przedsiębiorstwa ,
które w chwili obecnej  zatrudniają  około 400 osób.
Proces rewitalizacji z założenia  ma spowodować powstanie kolejnych przedsiębiorstw , które spowodują spadek liczby bezrobotnych na terenie Gminy.   
Aktualnie teren osiedla zamieszkuje 1818 osób .
Sama Gmina Skarbimierz zainwestowała w infrastrukturę  wg.stanu  na dzie.31.12.2004r około 19.882 tyś zł  i na dal  przeznacza się spore środki finansowe na ten cel. 

                        2. Założenia programu rewitalizacji

Program rewitalizacji obszaru powojskowego terenu byłego lotniska Skarbimierz Osiedle po Jednostce Armii Rosyjskiej obejmuje wykaz priorytetowych projektów i zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w gminie  Skarbimierz  w latach 2005 – 2006 (2013). 

Głównym celem planowanych działań jest pobudzanie i stymulowanie współpracy środowisk lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, zachęcanie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej generujących nowe miejsca pracy oraz zapobieganie peryferyzacji gminy Skarbimierz w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej. 
Założeniem programu rewitalizacji jest podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i poza inwestycyjnych mających na celu ożywienie gospodarcze i społeczne, w tym zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej  gminy  Skarbimierz. 

Zasięg terytorialny Programu wyznaczają granice administracyjne Skarbimierz Osiedle znajdujące się na terenie Gminy Skarbimierz.  

Cele szczegółowe precyzują projekty tworząc kompleksowy program rewitalizacji społeczno – gospodarczy Skarbimierza Osiedla. Projekty z zakresu poprawy infrastruktury technicznej uzupełniane są działaniami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju zasobów ludzkich, rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania zjawiskom wykluczenia społecznego oraz zwiększenia potencjału  kulturalnego. Opis każdego celu szczegółowego obejmuje identyfikację projektu lub zadania inwestycyjnego, granice wraz uzasadnieniem, wskaźniki osiągnięć, nakłady, jednostkę odpowiedzialną za realizację i planowany termin. Podjęcie wskazanych projektów złożyć się ma na realizację poszczególnych celów szczegółowych a w efekcie osiągnięcie celów objętych procesem rewitalizacji. Kompleksowe podejście do procesu rewitalizacji przez równoległe podejmowanie działań w ramach poszczególnych ładów na zidentyfikowanym obszarze przyczyni się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy Skarbimierz  w regionie. 
Za priorytetowe w bieżącym okresie programowania w latach 2005 – 2013 przyjęto projekty służące rewitalizacji obszarów uznanych za problemowe. Realizacji kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych powinno towarzyszyć podejmowanie przedsięwzięć z zakresu ożywienia gospodarczego oraz rozwiązywania problemów społecznych.
Identyfikacji projektów dokonano kierując się założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz 
Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji poszczególnych projektów uzależniona jest od odpowiedniego montażu finansowego środków pochodzących z różnych źródeł. 

3. Odniesienie do dokumentów strategicznych

Program rewitalizacji dla gminy Skarbimierz na lata 2005 – 2006 służy realizacji piątej osi rozwoju Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006 (NPR) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 – „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów” oraz czwartą oś Podstaw Wsparcia Wspólnoty w zakresie „Poprawy warunków dla rozwoju regionalnego, w tym obszarów wiejskich”. 

Program jest spójny ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego przyjętym przez Radę Ministrów 16 marca 2004 r. w szczególności w odniesieniu do Priorytetu 3. Rozwój lokalny, w zakresie realizacji Działania 3.1 Obszary wiejskie, Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, po-przemysłowe i po-wojskowe  i Poddziałania 3.3.2.  Rewitalizacja obszarów po-przemysłowych i po-wojskowych.

4. Plan finansowy
 
Realizacja poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych uzależniona jest od odpowiedniego montażu finansowego środków pochodzących z różnych źródeł. Bezwzględny priorytet w realizacji otrzymają projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych, dotacji i innych środków zewnętrznych. Wskazane w Programie rewitalizacji działania stanowią podstawę do konstruowania montażu finansowego i przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe wskazanych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

Środki finansowe na realizację poszczególnych projektów planowanych na lata 2005 – 2006 obejmuje: budżet gminy, środki krajowe, i pomocowe w ramach funduszy strukturalnych oraz programów wspólnotowych.

1.Zarządzanie finansami gminy określa budżet gminy oraz Wieloletni Program Inwestycyjny. Część zadań przewidzianych do realizacji zostanie sfinansowana przez gminę w całości ze środków budżetowych , inne zaplanowano jako projekty do sfinansowania przy znacznym udziale środków pochodzących z funduszy pomocowych. Maksymalny pułap zadłużenia dla finansowania realizacji Programu rewitalizacji uzależniony jest od poziomu własnych środków finansowych, kosztów obsługi bieżących zobowiązań, udziału środków bezzwrotnych pozyskanych z funduszy strukturalnych 


5. System wdrażania

Zarządzanie Programem rewitalizacji dla gminy Skarbimierz.

1.Zarządzeniem Wójta powołany zostaje zespół zadaniowy ds. rewitalizacji.
Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu                  Gminy z referatu inwestycyjnego i finansowego.
 2.Zespół dokonuje identyfikacji projektów, odpowiada za zbieranie wniosków, przygotowanie danych, wskaźników i wyznaczanie obszaru wymagającego rewitalizacji.
3.Rada Gminy przyjmuje uchwałą Program rewitalizacji.
4.Zespół zadaniowy odpowiada za monitorowanie, ocenę bieżącej realizacji Programu rewitalizacji i sporządzanie raportów okresowych. 


6. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i efektywności wdrażanych projektów umożliwiając ich ocenę. Dla oceny skuteczności Programu rewitalizacji za podstawę przyjęto postęp w realizacji poszczególnych projektów za pomocą indywidualnie skonfigurowanych wskaźników. Ocena poszczególnych projektów następuje przed realizacją projektu na podstawie opracowanych każdorazowo wskaźników bazowych oraz po zakończeniu realizacji projektu w odniesieniu do zakładanych rezultatów programu . Aktualizacja projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu rewitalizacji jest możliwa każdorazowo przy okresowej ocenie postępów na koniec roku kalendarzowego. 
Na koniec okresu programowania zostanie dokonane podsumowanie i ocena efektywności Programu rewitalizacji w postaci raportu końcowego opracowanego przez zespół zadaniowy. 



7. Planowane działania w obszarze ładu przestrzennego 
w latach 2005 – 2013


7.1 Cel szczegółowy I. Poprawa infrastruktury drogowej

Poprawa lokalnej infrastruktury drogowej w ogólnym zakresie przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Skarbimierz . Realizacja zidentyfikowanych projektów ma na celu poprawę  systemu komunikacyjnego, wpływając na zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej i funkcjonalności powiązań komunikacyjnych na terenie osiedla mieszkaniowego oraz terenu pod inwestycje. 
Zapewni lepszą, szybszą i bezpieczniejszą dostępność komunikacyjną. Wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego przez poprawę płynności ruchu pojazdów, zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin. Istotny element realizacji zadań w ramach poprawy infrastruktury drogowej stanowi planowanie szlaków komunikacji zbiorowej na terenie  osiedla.
W ramach usprawniania sieci ulicznej i transportowej zidentyfikowano projekty służące realizacji celów rewitalizacji oraz przewidziano dalszą rozbudowę i modernizację lokalnej infrastruktury drogowej  w latach  2005- 2006
oraz 2007-2013







1.Modernizacja ulicy Akacjowej

Uzasadnienie:
Modernizacja ul. Akacjowej obejmuje wymianę nawierzchni ulicy o powierzchni 8.200m2 co poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu pojazdów i pieszych.
Modernizacja ma na celu poprawę systemu komunikacyjnego na terenie osiedla  , wpływając jednocześnie na zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej i funkcjonalność powiązań  komunikacyjnych.

Wskaźniki osiągnięć:
          -     poprawa warunków ruchu samochodów i skrócenie czasu przejazdu              
                przez osiedle.

Nakłady:
350.000zł
Jednostka odpowiedzialna za realizację:
Urząd Gminy Skarbimierz 
Planowany termin realizacji                   
 2007 – 2013
Zakładany montaż finansowy: 
Budżet gminy, środki pomocowe.


2.Modernizacja ulicy Parkowej


Uzasadnienie:
Modernizacja ul. Parkowej obejmuje wymianę nawierzchni ulicy- 5.040m2
Wraz z modernizacją chodników –1740m2,
Ulica Parkowa obsługuje działki na których  są zlokalizowane  obiekty 
usługowo-handlowe  oraz obiekty administracji publicznej –Urząd Gminy ,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przedmiotowa ulica jest główną drogą dostępu do terenów inwestycyjnych.

Wskaźniki osiągnięć:
zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod działalność usługową
zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych
poprawa bezpieczeństwa ruchu

Nakłady:
550.000zł



Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy  Skarbimierz

Planowany termin realizacji: 
2007 – 2013

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, środki pomocowe
				
3.Modernizacja ul.Klonowej

Uzasadnienie:
Modernizacja ulicy Klonowej polegać będzie  na wymianie nawierzchni –1920m2  oraz modernizacji dwustronnego chodnika –960m2.
Ul. Klonowa stanowi dostęp do kompleksu mieszkaniowego osiedla (bloki, rozbudowa szeregowa jednostronna)

Wskaźniki osiągnięć:
poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych
zwiększenie dostępności terenów przeznaczonych  pod budownictwo
     mieszkaniowe
	poprawa powiązań komunikacyjnych


Nakłady: 
250.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Planowany termin realizacji: 
2007 – 2013

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, środki pomocowe


4.Modernizacja ul.Topolowej

Uzasadnienie:
Modernizacja ulicy Topolowej polegać będzie  na wymianie 
-nawierzchni –6960m2  
-budowa chodnika po jednej stronie jezdni –1740m2
-budowa oświetlenia – 30 punktów świetlnych

Ul. Topolowa  obsługuje działki  przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
(po jednej stronie jezdni) oraz pas działek usługowych – wzdłuż drugiej strony jezdni.
Wskaźniki osiągnięć:
poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych
zwiększenie dostępności terenów przeznaczonych  pod budownictwo
mieszkaniowe oraz usługowe.
	poprawa powiązań komunikacyjnych


Nakłady: 
780.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Planowany termin realizacji: 
2007 – 2013

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, środki pomocowe


5.Modernizacja ul.Modrzewiowej

Uzasadnienie:
Modernizacja ulicy Modrzewiowej obejmuje : 
-wymianę nawierzchni –1800m2  
-budowa chodnika po jednej stronie jezdni –450m2
-budowa oświetlenia – 8 punktów świetlnych

Ul. Modrzewiowa  stanowi połączenia z drogą powiatową  - Małujowice -Brzeg

Wskaźniki osiągnięć:
poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych
zwiększenie dostępności terenów przeznaczonych  pod budownictwo
mieszkaniowe oraz usługowe.
	poprawa warunków życia mieszkańców.


Nakłady: 
250.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Planowany termin realizacji: 
2005 – 2006

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


6.  Modernizacja ul.Kasztanowej

Uzasadnienie:
Modernizacja ulicy Kasztanowej polegać będzie na wymianie nawierzchni ulicy

która stanowi dojazd do zakładów usługowych 
-powierzchnia –3120m2  

Wskaźniki osiągnięć:
poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych
	poprawa warunków komunikacyjnych  do zakładów zlokalizowanych  wzdłuż ulicy .


Nakłady: 
125.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 


Planowany termin realizacji: 
2007 – 2013

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, środki pomocowe


7.Modernizacja drogi  Skarbimierz -Pępice

Uzasadnienie:
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do terenów inwestycyjnych Skarbimierz Osiedle omijając tereny mieszkaniowe.
Powierzchnia –21000m2

Wskaźniki osiągnięć:
poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów 
konieczność zwiększenia dostępności do terenów inwestycyjnych a mianowicie  lepsze połączenie terenów z węzłem autostradowym –Przylesie 
i drogą krajową .
-poprawa powiązań komunikacyjnych główny dojazd do terenów inwestycyjnych
z ominięciem zabudowy mieszkaniowej
     -poprawa stanu środowiska 
Nakłady: 
650.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Planowany termin realizacji: 
2005 – 2006

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego



8.Modernizacja drogi łączącej  tereny inwestycyjne osiedla
z drogą krajową Nr.94(Małujowice –Skarbimierz)

Uzasadnienie:
Modernizacja drogi ma na celu zwiększenie jej nośności z przeznaczeniem 
Dla ciężkiego transportu drogowego  zwiększającego się wraz z rozwojem  obszarów inwestycyjnych .
Powierzchnia –3180m2

Wskaźniki osiągnięć:
               -szybsze połączenie z drogą krajową Nr.94
               -zwiększenie  atrakcyjności przyległych terenów inwestycyjnych  
Nakłady: 
350.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Planowany termin realizacji: 
2005 – 2006
Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


9.Budowa drogi ul. Dębowa

Uzasadnienie:
Inwestycja  obejmować będzie następujące zadania : 
-budowa drogi o zwiększonej nośności  dla ciężkiego transportu 
Powierzchnia -9360m2
-budowa oświetlenia –20 punktów świetlnych
-budowa jednostronnego chodnika -1040m2
W wyniku budowy drogi zostanie wyłączony z ruchu z części mieszkaniowej osiedla ciężki transport.
Inwestycja sprzyjać będzie rozwojowi gospodarczemu przez zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych i poprawę bezpieczeństwa ruchu.
Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest ożywienie gospodarcze  i społeczne  co ma na celu  poprawę warunków  i zachęcanie do rozwoju działalności  gospodarczej generującej nowe miejsca pracy przy jednoczesnej trosce o stan środowiska naturalnego.


Wskaźniki osiągnięć:
                 -zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów przeznaczonych   
                   pod  inwestycje                  
	        -poprawa bezpieczeństwa ruchu	
                  -zmniejszenie emisji spalin do środowiska

Nakłady:
 1.320.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Planowany termin realizacji: 
2007 – 2013
Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, środki pomocowe


10.Budowa ul. Jaśminowej i dróg osiedlowych na nowych terenach mieszkaniowych

Uzasadnienie:
Inwestycja ma na celu zapewnienie dojazdu do terenów mieszkaniowych na
osiedlu , wraz  z budową dróg  zostanie  wykonane oświetlenie  oraz chodniki  
Powierzchnia nowo-wybudowanych dróg –5183m2
Powierzchnia chodników                           - 2820m2
Oświetlenie                                                -25 punktów świetlnych


Wskaźniki osiągnięć:
                              -poprawa warunków życia mieszkańców 
                              -uatrakcyjnienie  terenów pod budownictwo mieszkaniowe
Nakłady: 
1.350.000zł

Jednostka odpowiedzialna za realizację: 
Urząd Gminy Skarbimierz 

Planowany termin realizacji: 
2007 – 2013

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy, środki pomocowe


7.2 Cel szczegółowy II. Poprawa  infrastruktury oświaty 
       rekreacji i sportu 
     
     1.Modernizacja  basenu kąpielowego o wym.50x100.

Uzasadnienie: 
Dla zapewnienia właściwej i bezpiecznej eksploatacji obiektu  , niezbędna 
jest poprawa stanu technicznego  przez wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych .
Zmodernizowany obiekt  sportowo-rekreacyjny zapewni  równy dostęp 
do uprawiania sportu i rekreacji  oraz aktywnego spędzania wolnego czasu lokalnej społeczności ,w szczególności  dzieci i młodzieży .
Główne prace remontowo-modernizacyjne będą polegać na :
-wykonanie dna basenu
-uszczelnienie istniejących ścian
-wykonanie instalacji wymiany wody
-zagospodarowanie terenu do potrzeb rekreacji.
Nakłady:
1.200.000zł
Planowany termin realizacji
2007-2013
Wskaźniki osiągnięć:
-poprawa dostępności wśród mieszkańców gminy z obiektów sportowo-  rekreacyjnych.
-zwiększenie udziału w różnorodnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców gminy Skarbimierz.

Jednostka odpowiedzialna za realizację:
Urząd Gminy Skarbimierz

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy , środki pomocowe


2.Rozbudowa szkoły Gminnej w Skarbimierzu Osiedlu

Uzasadnienie :
Rozbudowa szkoły ma na celu poprawę dostępności  młodzieży do oświaty.
Powierzchnia dobudowanej części-1200m2

Nakłady:
3.200.000zł

Planowany termin realizacji
2005-2006

Wskażniki osiągnięć:
Poprawi się sytuacja lokalowa dla młodzieży chodzącej do szkoły

Jednostka odpowiedzialna za realizację:
Urząd Gminy Skarbimierz

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy ,Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.


7.3 Cel szczegółowy III. Przygotowanie terenów pod inwestycje
                      
     1.Rozbiórka obiektów nie nadających się do eksploatacji oraz    
   	   nie spełniających naszych warunków technicznych.
  Nakłady:         
750.000zł
      
      2.Rekultywacja terenu po wyrobiskach  ziemią z istniejących 
Nakłady:                  
500.000 zł

Uzasadnienie:
Konieczność rozbiórki obiektów wynika ze złego stanu technicznego oraz nie 
nie spełniających warunków technicznych  i norm co uniemożliwia ich adaptację 
do naszych potrzeb. Wykonanie rozbiórek uatrakcyjni teren inwestycyjny przeznaczony do zbycia.
W związku z występowaniem wyrobisk ziemnych oraz wałów planuje się 
likwidację tych wyrobisk ziemią z rozbiórki istniejących wałów.

Wskażniki osiągnięć :
-zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych

Jednostka odpowiedzialna za realizację:
Urząd Gminy Skarbimierz

Planowany termin realizacji:
2005-2006

Zakładany montaż finansowy:
Budżet gminy ,Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.


8. Planowane działania w obszarze ładu ekologicznego 
                     w latach 2007-2013

        8.1 Cel szczegółowy I : Poprawa infrastruktury ochrony środowiska                                                     

Uzasadnienie:
Czynnikiem  mającym  istotny wpływ na rewitalizację obszaru i trwały rozwój 
gospodarczo-społeczny  jest poziom infrastruktury urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych . Zidentyfikowane  w tym zakresie zadania inwestycyjne na terenie Skarbimierza Osiedla są powiązane z działaniami podejmowanymi w obszarze  ładu przestrzennego .
Celem planowanych przedsięwzięć  jest ożywienie gospodarcze  przez 
oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw  z jednoczesną troską o stan środowiska naturalnego.                                       
1.Wymiana i budowa sieci kanalizacji deszczowej – 1650mb
    Nakłady: 2.500.000zł
    Panowany termin realizacji:
    2007-2013
    Jednostka odpowiedzialna za realizację:
    Urząd Gminy Skarbimierz
    Zakładany montaż finansowy
    Budżet Gminy , środki pomocowe

3.Budowa sieci wodociągowej na nowych terenach mieszkaniowych
- 600mb
     
Nakłady
350.000 zł

Planowany termin realizacji:
2005-2006

Jednostka odpowiedzialna za realizację:
Urząd Gminy Skarbimierz

Zakładany montaż finansowy
Budżet Gminy , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


4.Wymiana  sieci wodociągowej –teren osiedla
– 2300mb
 Nakłady: 
 1.500.000 zł
 Planowany termin realizacji:
 2007-2013
 Jednostka odpowiedzialna za realizację:
 Urząd Gminy Skarbimierz
 Zakładany montaż finansowy
    Budżet Gminy, środki pomocowe


5.Budowa i wymiana kanalizacji sanitarnej –3050mb

Nakłady: 
3.050.000zł

Wskażniki osiągnięć:
Poprawa stanu technicznego sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Zapewnienie niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków.
Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Planowany termin realizacji:
2007-2013


Jednostka odpowiedzialna za realizację:
Urząd Gminy Skarbimierz

Zakładany montaż finansowy
 Budżet Gminy, środki pomocowe


5.Likwidacja studni głębinowych
Szt-4

Nakłady:
150.000zł

Uzasadnienie:
Usunięcie zagrożenia mieszania wód czwartorzędowych z trzeciorzędowymi.

Planowany termin realizacji:
 2005-2006

 Jednostka odpowiedzialna za realizację:
 Urząd Gminy Skarbimierz

 Zakładany montaż finansowy
 Budżet Gminy , Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego




















Tab. Nr 1.  Zestawienie rzeczowo-finansowe programu rewitalizacji terenów
        powojskowych w Skarbimierzu Osiedlu

Lp.

Nazwa zadania
( budowa,
modernizacja, remont)

Przewidywane
koszty
( w tyś. zł. )
2005 - 2006
2007 - 2013



Finansowanie
(tyś.)
Finansowanie (tyś.)



śr. wł.
śr.pom.
śr. wł.
śr.pom.



25 %
75%
25%
75%
1.
Droga Skarbimierz-Pępice
650
162,5
487,5
---
---
2.
Droga Skarbimierz-Małujowice
350
87,5
262,5
---
---
3.
Droga-ul. Modrzewiowa
250
62,5
187,5
---
---
4.
Sieć wodociągowa (nowa)
350
87,5
262,5
---
---
5.
Rozbudowa Gminnej Szkoły Podstawowej – Skarbimierz Osiedle
3200
800
2400
---
---
6.
Likwidacja studni
150
37,5
112,5
---,---

7.
Rozbiórka obiektów
750
187,5
562,5
---
---
8.
Rekultywacja terenu
500
125
375
---
---
9.
Drogi: ul. Akacjowa, 
ul. Parkowa, 
ul. Klonowa, 
ul. Topolowa,  
ul. Kasztanowa
2055
---
---
514
1541
10.
Droga-ul. Dębowa
1320
---
---
330
990
11.
Drogi os.+ chodniki
1350
---
---
337,5
1012,5
12.
Kanalizacja deszczowa
2500
---
---
625
1875
13.
Sieć wodociągowa (wymiana)
1500
---
---
375
1125
14.
Kanalizacja sanitarna (nowa)
750
---
---
187,5
562,5
15.
Basen
1200
---
---
300
900
16.
Kanalizacja sanitarna (wymiana)
2300
---
---
575
1725
RAZEM
19175
1550
4650
3244
9731

Dokumenty formalno – prawne
Program Rewitalizacji dla Osiedla Skarbimierz na lata 2005 – 2013 został przygotowany w oparciu o następujące dokumenty:

1/Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006 (NPR). Warszawa 14    
    stycznia 2003r

2/Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego przyjęty
  przez Radę Ministrów 16 marca 2004r.     

3/Plan Zagospodarowania Województwa Opolskiego.

4/Studiu Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania   Przestrzennego    
   Gminy Skarbimierz –REGIOPLAN sp.z o.o ul.Wolbromska 7
                                    56-140 Wrocław ,przyjęty uchwałą Rady Gminy
   Nr.XIV/137/2000 z dnia 26.04.2000r.
               
               5/Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 – 2007 –Projekt

6/Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skarbimierz –Uchwała 
    Rady Gminy Nr.XV/130/2004 z dnia 21 kwietna 2004r.



