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W S T Ę P 
 
 Plan rozwoju miejscowości został opracowany przez Grupę Odnowy Wsi Raków przy 

udziale mieszkańców sołectwa. Plan rozwoju miejscowości jest dokumentem otwartym, 

umożliwiającym wprowadzanie korekt wynikających z transformacji społeczno-

gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez mieszkańców i władze 

Gminy. 

 
 



1. INFORMACJA  O MIEJSCOWO ŚCI 
Raków jest wsią zamieszkaną w większości przez ludność śląską. Na śląskiej wsi przetrwały 
silne więzi sąsiedzkie, ludzie znają się od pokoleń, udzielają sobie pomocy sąsiedzkiej. 
 Na śląskiej wsi charakterystyczne było dziedziczenie pozycji społecznej, zawodu, 
wykształcenia. Ważna była rola ojca oraz wspólne mieszkanie na przykład trzech pokoleń. 
 Mieszkańcy znają historię swojej wsi doskonale pamiętają co w ostatnich latach 
wspólnie budowali. 
 Gdy w 1997r. Ówczesny sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego poprzez 
swojego Przewodniczącego Ryszarda Wilczyńskiego ogłosił start programu „Odnowa wsi 
w województwie opolskim”. 
 Raków jako pierwszy wyraził zainteresowanie programem i podjął uchwałę o udziale 
w programie. Wybrano lidera i zaczęto działać. 
Od 28 kwietnia 1997roku Sołectwo Raków przystąpiło do programu „Odnowa wsi” w 
województwie opolskim. Powołano Grupę Odnowy Wsi w skład której wchodzą: Józef 
Hoffman, Konrad Holeczek, Erwin Paris, Eryk Scholz. 
 
2. C H A R A K T E R Y S T Y K A M I E J S C O W O Ś C I 
 
2.1. Położenie wsi, grunty i zasoby 
 Wieś Raków położona jest we wschodniej części gminy Baborów. Graniczy z 
Dzielowem i Tłustomostami. Przez Raków przebiega droga powiatowa relacji Racibórz - 
Bernacice. 
Raków ma 434 mieszkańców. Jest to wieś w większości zamieszkana przez ludność śląską o 
zdecydowanej funkcji rolniczej. Mieszkańcy są  w większości związani z pracą w rolnictwie 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz w zakładzie Rolnym Kombinatu Rolnego 
w Kietrzu.  
 Znaczna część młodzieży i osób starszych korzysta z możliwości pracy poza Polska, 
zarobione środki inwestują we własne obejścia, również część młodzieży uczy się w szkołach 
średnich. Około 10 % mieszkańców jest zatrudnionych poza rolnictwem, w Rakowie 
mieszkają również nauczyciele, urzędnicy, rzemieślnicy, kierowcy oraz przedsiębiorcy. 
 Rolnictwo pełni w Rakowie istotną rolę jako sektor zatrudniający mieszkańców. 
 
2.2. Rolnictwo i produkcja rolna  
Powierzchnia Rakowa wynosi 1962 ha. W tym 1648 ha użytków rolnych. 
Klasy i powierzchnia gruntów ornych: 
• klasa     I  -   43 ha 
• klasa   II –  604 ha 
• klasa IIIa - 536 ha 
• klasa IIIb – 173 ha 
• użytki zielone w klasach od II do IV stanowią powierzchnię 142 ha. 
 Raków jest jedyną wsią która posiada las o powierzchni 223 ha będący pod nadzorem 
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 
 W Rakowie oprócz indywidualnych gospodarstw rolnych, jest Zakład Rolny 
Kombinatu Rolnego w Kietrzu, gospodaruje na 1150 ha i stanowi zakład pracy dla 
mieszkańców. 
 W Rakowie jest 91 budynków mieszkalnych w tym 23indywidualne gospodarstwa 
rolne oraz 5  budynków wielorodzinnych. 
 
2.3. Infrastruktura społeczna 
W sołectwie Raków funkcjonuje przedszkole dla dzieci do lat 5-ciu. Sześciolatki oraz 
dojeżdżają autobusem szkolnym do placówki mieszczącej przy szkole podstawowej w 
Tłustomostach lub do przedszkoli w Baborowie. Nauka na poziomie szkoły podstawowej 



zapewniona jest w szkole w Tłustomostach, natomiast nauka na poziomie gimnazjalnym 
zapewniona jest w szkole w Baborowie. 
W Rakowie funkcjonuje biblioteka publiczna. Jest obiekt świetlicy, remizy strażackiej oraz 
boisko sportowe z szatnią. 
 
2.4. Infrastruktura techniczna 
• stacja i sieć wodociągowa wybudowana w 1974 r. długość sieci wodociągowej 6167 mb 

oraz wykonano 79 przyłączy do budynków, 
• kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków wybudowana w 1992 r. ,długość sieci 5 512 

mb , podłączonych jest 68 gospodarstw, 
• selektywna zbiórka odpadów, dwa komplety pojemników plus worki na zbiórkę 

selektywną przekazane mieszkańcom. Wywóz obsługuje Zakład Usług Komunalnych w 
Baborowie. 

• oświetlenie uliczne  
• sieć telefoniczna stacjonarna i komórkowa 
• drogi gminne i powiatowe, asfaltowe o długości 5050 m 
• chodniki 
 
3.WSTĘP DO PLANU ROZWOJU 
 
3.1. Kapitał miejscowości Raków 
 
kapitał fizyczny - grunty, drogi, budynki, szkoły, świetlica zabudowania indywidualne, 
kapitał społeczny - przedszkole , zakłady pracy, boisko sportowe, 
kapitał przyrodniczy – las, łąki, pola, zadrzewienia śródpolne, 
kapitał ludzki – mieszkańcy w tym młodzież studiująca, ucząca się, osoby pracujące, dzieci, 
kapitał kulturowy – biblioteka, świetlica wiejska, kościół filialny pod wezwaniem N.M.P. 
kapitał informacyjny – sieć telefoniczna, tablica ogłoszeń, Poczta Polska, 
kapitał finansowy – dochody uzyskiwane z wynajmu świetlicy, dochody z pracy w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz z sektora poza rolniczego. 
 
3.2. Zasoby wsi 
• Zakład Rolny Raków  
• świetlica wiejska, biblioteka 
• przedszkole 
• boisko sportowe, szatnia 
• wolne tereny do zagospodarowania- trzy działki 
• sklep, piekarnia 
• kościół i cmentarz 
• indywidualne gospodarstwa rolne 
• zakład produkcyjny „Gubała” 
• drogi lokalne 
• rowy i rzeka Psina 
• lasy 
• zakłady usługowe 
 
3.3. Organizacje  na  wsi 
• Ochotnicza Straż Pożarna 
• Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
• Koło Gospodyń Wiejskich 
• Grupa Odnowy Wsi 
• Klub Sportowy 



 
3.4. Mieszkańcy 
 Raków zamieszkany jest przeważnie przez ludność śląską. Mieszkańcy są  
w większości związani z pracą w rolnictwie w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz 
w zakładzie Rolnym Kombinatu Rolnego w Kietrzu.  
 Znaczna część młodzieży i osób starszych korzysta z możliwości pracy poza Polska, 
zarobione środki inwestują we własne obejścia, również część młodzieży uczy się w szkołach 
średnich. Około 10 % mieszkańców jest zatrudnionych poza rolnictwem, w Rakowie 
mieszkają również nauczyciele, urzędnicy, rzemieślnicy, kierowcy oraz przedsiębiorcy. 
 Mieszkańcy Rakowa działają w organizacjach wiejskich KGW, LZS, TSKN. 
Kultywują tradycje takie jak roznoszenie kołacza weselnego, organizowanie dożynek, 
spotkania seniora w Mniejszości Niemieckiej, bramy weselne, 50 urodziny tzw. Abraham, 
zawody strażackie oraz festyny sportowe. 
 Dzięki zapobiegliwości mieszkańców i chęci współpracy wybudowano w Rakowie 
oczyszczalnię ścieków, kanalizację, świetlicę wiejską, pomieszczenie Straży Pożarnej oraz 
szatnię sportową, wykonano bardzo ładne ogrodzenie kościoła i cmentarza. Mieszkańcy 
potwierdzają opinię że są społecznikami. 
 
 
3.5. A N A L I Z A   S W O T   D L A   W S I   R A K Ó W  
 

Mocne strony Słabe strony 

• nowoczesna infrastruktura 

• przedszkole, biblioteka 

• atrakcyjność środowiska naturalnego 

• istniejący zakład rolnych 

• tania siła robocza 

• brak akceptacji dla nowych inwestycji w 
gospodarstwach rolnych 

• brak gospodarstw agroturystycznych 

• nie uregulowane stany prawne nieruchomości 

• brak zaplecza dla sportowców 

• słaba promocja rękodzieła artystycznego 

• słaba infrastruktura drogowa 

Szansa Zagrożenia 

• pustostany 

• tereny pod zabudowę 

• utworzenie bazy agroturystycznej 

• bliskość lasu 

• TSKN 

• wyjazd młodych ludzi do pracy na zachodzie 

• integracja mieszkańców 

• odpływ młodych ludzie 

• brak obiektów handlowo-usługowych 

• słaba integracja społeczna 

 
3.6. WYNIKI ANALIZY SW OT 

 
 Szansą dla Rakowa jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wiejska, tania siła 
robocza, możliwość pracy za granicą zagospodarowania pustostanów, wysoka produkcja 
rolna. 
 Nie najlepiej wypada Raków w ocenie chęci tworzenia zakładów usługowych i 
rzemieślniczych. Mieszkańcy wolą zdecydowanie pracować na Zachodzie gdyż efekt tej 



pracy jest szybko widoczny. 
 Mieszkańcy nie doceniają bliskości lasu i możliwości pozyskania dochodów z 
agroturystyki chociaż pewne ruchy w tym kierunku są już robione.  
 Nie potrafią docenić nowych inwestycji, które są szansą zatrudnienia i jednocześnie 
tereny i budynki są zagospodarowane.  
 Zagrożeniem jest wyjazd młodych ludzi ze wsi do miasta bądź za granicę gdyż istnieje 
niebezpieczeństwo że nie wrócą z powrotem. 
 Mieszkańcy Rakowa są w większości zamożnymi ludźmi co daje nadzieję, że 
wykorzystają istniejące zasoby i zapoczątkują tworzenie firm usługowych lub małych 
przedsiębiorstw produkcyjnych. 
 
STANDARD ŻYCIA  
 Infrastruktura techniczna we wsi Raków jest dobra przez miejscowość tą przebiega 
droga powiatowa  wzdłuż której prowadzą chodniki. Wioska ma stałe połączenie autobusowe 
z pobliskimi miejscowościami. Istnieje sieć telefonów stacjonarnych i komórkowych.  
 W miejscowości jest przedszkole do którego uczęszczają dzieci z Rakowa. Istnieje 
również biblioteka z której dzieci jak i młodzież szkolna chętnie korzystają. W miejscowości 
funkcjonuje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców, gdyż przeważająca liczba 
mieszkańców przyznaje się do korzeni niemieckich. Raków posiada świetlice wiejską w 
której mieszkańcy chętnie organizują spotkania, zabawy wiejskie. W Rakowie działa  również 
Ochotnicza Straż Pożarna .W 1992 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków 
która obsługuje całą miejscowość. Raków posiada boisko z zapleczem sportowym ( szatnia). 
 Domostwa z roku na rok są piękniejsze, ludzie zwracają uwagę na to jak wygląda 
miejsce w którym żyją. Tereny wokół domów są zadbane i kolorowe.  
 W Rakowie funkcjonuje bar i  sklep spożywczo-przemysłowy który prowadzi 
mieszkanka wsi więc codzienne zakupy nie stanowią problemu.   
 
JAKO ŚĆ  ŻYCIA  
 Raków jest wsią w której mieszkańcy czują się bardzo dobrze i bezpiecznie, wszyscy 
się znają i zawsze mogą liczyć na sąsiedzką pomoc.  W Rakowie mieszkają Panie posiadające 
zdolności artystyczne, malują, haftują, wyklejają, rzeźbią. Swoje prace chętnie pokazują na 
różnych konkursach, istnieje również możliwość zakupu tych wszystkich pięknych 
i oryginalnych wyrobów. Mieszkańcy organizują sobie spotkania np. Z okazji andrzejek , w 
których wszyscy chętnie biorą udział bawiąc się wspólnie. Wioska posiada piękny kościółek  
który w zeszłym  roku 2004 obchodził 100-lecie swego istnienia. W uroczystościach 
jubileuszowych wzięli udział wszyscy mieszkańcy wsi zarówno ci starsi jak i młodzi. Z tej 
okazji odremontowano ogrodzenie kościółka.  
 
BYT 
 W Rakowie ludzie zajmują się przeważnie uprawą ziemi. W miejscowości istnieje 
Zakład Rolny w którym zatrudnieni są  mieszkańcy posiadający wykupione mieszkania 
zakładowe. Wiele osób  korzysta z możliwości pracy za granicą. Miejscowość posiada tereny 
pod inwestycje, pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne. 

 
4. PLANOWANE  KIERUNKI  ROZWOJU  
4.1. Program długoterminowy 
Przewidywany czas realizacji programu długoterminowego to okres przypadający na lata 
2005-2015. Program długoterminowy wyznacza cel rozwoju miejscowości, do jakiego będą 
dążyć jej mieszkańcy, używając zasobów własnych i silnych stron. Program długoterminowy 
obejmuje projekty, których realizacja wzmocni wszystkie dziedziny życia na wsi. Do 
najważniejszych można zaliczyć: 
1. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów niezabudowanych tworząc tym samym 



tereny budowlane. 
2. Powstanie gospodarstw agroturystycznych. 
3. Organizacja dużych gospodarstw rolnych, zwiększenie zatrudnienia. 
4. Szkolenia informacyjne rolników na temat możliwości i warunków pozyskiwania 
środków na rozwój przedsiębiorczości. 

5. Wnioskowanie do spadkobierców o uporządkowanie niektórych działek i zabudowań 
opuszczonych 

 
 
4.2. Program krótkoterminowy 
Program krótkoterminowy ma na celu zintegrować i pobudzić mieszkańców do działania. 
Programy zaszeregowane zostały do najbardziej kluczowych problemów, które związane są z 
potrzebami mieszkańców. Poszczególne projekty oceniono pod względem możliwości 
finansowych i organizacyjnych do realizacji.  
Zadania planowane do wykonania: 
• zagospodarowanie działki za świetlicą wiejską 
• modernizacja drogi bocznej w Rakowie 
• wykonanie i zabudowa ławek przy boisku sportowym 
• zagospodarowanie działki obok przedszkola 
• remont świetlicy 
 
 
 
 



5. OPIS  PLANOWANYCH   PRZEDSIĘWZI ĘĆ 
 

  
5.1.Opis planowanego przedsięwzięcia – UTWORZENIE MIEJSCA WSPÓLNYCH  
SPOTKAŃ DLA MIESZKA ŃCÓW   
 
       W samym centrum wioski znajduje się remiza strażacka ze świetlicą wiejską, za którą od 
strony południowej jest niezagospodarowany teren (działka nr 396 i 395). Aby uporządkować 
i wykorzystać teren w celu, który będzie służył całej społeczności podjęto decyzję o 
utworzeniu miejsca spotkań dla mieszkańców. 
       Proponuje się wykorzystanie istniejącej ścieżki pieszej jako oś kompozycyjną wzdłuż, 
której będą rozmieszczone wszystkie elementy kształtujące przestrzeń. Wzdłuż płynnej linii w 
kształcie litery „s” przeplatającej się z alejką, zaprojektowano nasadzenia krzewów 
ozdobnych. Wewnątrz kwartału bliżej budynku zaprojektowano ognisko zabaw dla dzieci i 
młodzieży. Natomiast w części południowej bliżej drogi i boiska sportowego przewidziano 
miejsce odpoczynku dla dorosłych. 

Alejka będzie miała szerokość 2,5m a długość 67mb. Rozpoczynać się będzie od 
przejścia obok budynku remizy strażackiej, a kończyć się na granicy działki przy drodze 
gminnej. Projektując przejście analizowano kierunki przemieszczania się ludzi. Założeniem 
było stworzenie jak najbardziej naturalnego charakteru całego terenu. Alejka będzie 
obrzeżona krawężnikiem o zaokkrąglonym kształcie. Po wykonaniu krawężnika wnętrze 
należy wysypać tłuczniem drogowym w kolorze czarno-szarym o frakcji 0-16 mm, warstwą o 
grubości 8 cm, odpowiednio zagęszczonym. Wzdłuż alejki zaprojektowano ławeczki z 
oparciem i kosze na śmieci, które powinny być zamocowane na stałe w gruncie.  

Przewidziano również ustawienie elementów zabawowo-rekreacyjnych dla dzieci i 
młodzieży. Wydzielone są one przez ciekawą kompozycję z krzewów liściastych, tworząc 
przyjemne, częściowo zamknięte wnętrza na usytuowanie elementów o funkcji zabawowej i 
rekreacyjnej. 
        Zaprojektowane zostały urządzenia zabawowe wykonane z drewna klejonego w kolorze 
zielonym umocowane na podłożu żwirowym. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa B wydane przez akredytowaną jednostkę. Przewidziano umieszczenie 
takich elementów jak: karuzela krzyżowa, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, zestaw 
zabawowy ze zjeżdżalnią, przeplotnią łukową, ścianką alpejską, przeplotnią z drążków, 
przeplotnią z lin, zestawem do przewrotów. Pozwoli to dzieciom na aktywne i bardzo 
urozmaicone spędzenie wolego czasu. Aby zapewnić bezpieczne podłoże amortyzujące 
upadki przewidziano podłoże ze żwirku zaokrąglonego płukanego o frakcji 2-8mm,  
o głębokości warstwy 30cm, które należy obrzeżyć krawężnikiem. 

        Dla starszych przewidziano umieszczenie stolika do gry w szachy i chińczyka, aby 
zapewnić chwilę relaksu w przyjaznym otoczeniu. Znajduje się on z drugiej strony działki, w 
wydzielonym miejscu dla odpoczynku. 

         Realizacja projektu ma na celu nie tylko poprawienie funkcji, ale również ożywienie i 
uatrakcyjnienie tego terenu. Zaprojektowana zieleń, alejka, ławeczki  oraz urządzenia 
zabawowe mają tworzyć przyjazne miejsce, które poprzez uporządkowanie ma kształtować w 
mieszkańcach poczucie estetyki i ładu, a także budować silną tożsamość życia na pięknej, 
spokojnej wsi. 

Prace związane z realizacją zadania szacuje się na kwotę 65.000,00zł brutto, w tym 
uwzględnione zostały koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej, sporządzaniem map do celów projektowych, obsługę geodezyjną, 
prowadzenie nadzoru oraz innych obowiązków, które wynikają z prowadzenia inwestycji. 
Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie planowanych wydatków. 



 
Planowany koszt projektu Lp. Działanie 

netto vat brutto 
1 Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej 2.000,00 440,00 2.440,00 
2 Przygotowanie map do dok. techn. 500,00 110,00 610,00 
3 Zarządzanie projektem – przeprowadzenie procedury 

przetargowej oraz inne obowiązki beneficjenta wynikające z 
procedury wykorzystania funduszy strukturalnych 

1.797,00 395,00 2.192,00 

4 Koszty nadzoru architektoniczno budowlanego 3.500,00 770,00 4.270,00 
5 Obsługa geodezyjna  400,00 88,00 488,00 
6 Przygotowanie podłoża pod elementy zabawowe i 

utwardzenie ciągu pieszego 
10.692,00 2.352,00 13.044,00 

7 Wykonanie obrzeża betonowego 2.553,00 562,00 3.115,00 
8 Zamontowanie ławek parkowych i koszy na śmieci 4.768,00 1.049,00 5.817,00 
9 Zamontowanie zestawu urządzeń zabawowych 26.410,00 5.810,00 32.220,00 
10 Nasadzenie krzewów ozdobnych 659,00 145,00 804,00 

razem *53.279,00 11.721,00 65.000,00 
*planowane koszty kwalifikowane 

• Planowane dofinansowanie: 42.623,00zł 

 
 
Przewiduje się wykonanie zadania przy współudziale środków finansowych Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006” Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego 
– kulturowego związku z tym harmonogram realizacji zadania należy dostosować do 
wymogów tego programu. Zaplanowano realizację zadania na drugą połowę 2005r. 
Poszczególne etapy projektu pokazuje schemat poniżej.



 
 2005 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

lp. Działanie                                                 

1 Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej 

                                                

2 Przygotowanie map do dokumentacji 
techn. 

                                                

3 Zarządzanie projektem                                                 

4 Koszty nadzoru architektoniczno 
budowlanego 

                                                

5 Obsługa geodezyjna                                                 

6 Przygotowanie podłoża pod elementy 
zabawowe i utwardzenie ciągu pieszego 

                                                

7 Wykonanie obrzeża betonowego                                                 

8 Zamontowanie ławek parkowych i koszy 
na śmieci 

                                                

9 Zamontowanie zestawu urządzeń 
zabawowych 

                                                

10 Nasadzenie krzewów ozdobnych                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Opis planowanego przedsięwzięcia – Przebudowa i remont drogi wraz z budową zatoki 
parkingowej  
W samym centrum wioski znajduje się remiza strażacka ze świetlicą wiejską. Od strony 
południowej budynku znajduje się teren rekreacyjno-wypoczynkowy, który wiosną tego roku 
zostanie zagospodarowany poprzez zamontowanie elementów zabawowych dla dzieci i 
rekreacyjnych dla dorosłych. Poprzez alejkę dla pieszych można przejść w kierunku boiska 
sportowego, wzdłuż którego przebiega droga boczna stanowiąca dojazd do boiska i do gospodarstw 
domowych. Jest to droga częściowo brukowcowa, częściowo utwardzona betonowymi elementami 
drogowymi „trylinką”, a na odcinku przy boisku i przy nowopowstającym miejscu spotkań dla 
mieszkańców droga jest nieutwardzona. Droga oddziela również teren boiska od szatni sportowej. 
W celu poprawy funkcjonowania tego centrum sportowo-rekreacyjnego wsi mieszkańcy od wielu 
lat zabiegają o modernizację tej drogi. Teren przylegający do pasa drogowego pozwala na 
wykonanie miejsc parkingowych przy boisku, co jest bardzo ważne w czasie odbywających się 
meczy piłki nożnej, gdy przyjeżdżają przedstawiciele innych drużyn sportowych. W ramach 
projektu przewiduje się przeprowadzenie modernizacji drogi na odcinku przyległym do 
najważniejszego centrum wsi, które jest wizytówką Rakowa podczas imprez sportowych i spotkań 
towarzyskich. Obecnie wiele mieszkańców nie dba należycie o przylegający teren, zdarzają się 
przypadki wysypywania popiołów na drogę, przez co trudno utrzymać ład i czystość we wsi. 
Wykonanie nowej nawierzchni drogi zmobilizuje gospodarzy do lepszego dbania o porządek.  
Projekt techniczny przewiduje wykonanie remontu odcinka drogi o długości 217 mb, o szerokości 
5m oraz zatoki parkingowej, miejsc postojowych przy boisku sportowym. Zadanie będzie 
realizowane na działkach nr 413, 418, 419, 382/7 w Rakowie. Projekt zakłada wykonanie koryta 
pod konstrukcję nawierzchni, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, podbudowy z tłucznia 
łamanego z dwoma warstwami wraz z wykonaniem utrwalenia nawierzchnią asfaltową, warstwą 
wiążącą i warstwą ścieralną. Wykonane zostaną również obrzeża betonowe. Odwodnienie 
powierzchni jezdni będzie odbywać poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej. Konieczne jest 
wykonanie czterech  nowych studzienek betonowych o średnicy 500mm oraz wykonanie 20 mb 
przykanalików z rur PCV o średnicy 200mm. Przewidziane jest wykonanie wydzielonych 10 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych oraz zatoki parkingowej dla większych pojazdów. 
Oddzielone one będą od jezdni pasem zielonym o szerokości 2m i drogą manewrową o szerokości 
5m. Wstępna koncepcja została przedstawiona poniżej. 
 

 
 
 
Realizacja projektu ma na celu głównie poprawić funkcjonowanie centrum sportowo-rekreacyjnego 
wsi, ale również uatrakcyjnić teren przylegający. Zaprojektowana infrastruktura techniczna drogi 
uporządkuje komunikację w najważniejszej część wsi, a przez to pobudzi w mieszkańcach poczucie 
ładu i bezpieczeństwa. Kontynuacja rozpoczętych działań w ramach programu „Odnowa wsi” 
pozwoli umocnić w mieszkańcach poczucie tożsamości życia na pięknej spokojnej wsi. Realizacja 
projektu przyczyni się do podniesienia aktywności działań lokalnej społeczności na rzecz poprawy 
warunków i jakości życia na wsi. Dzięki realizacji dużych zadań przy wsparciu władz 



samorządowych pobudza się aktywność lokalnego społeczeństwa przejawiającą się chęcią 
współpracy i działania. 
 
Prace związane z realizacją zadania szacuje się na kwotę 260.000,00zł brutto, w tym są 
uwzględnione koszty z przygotowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej, sporządzeniem 
map geodezyjnych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i innych obowiązków, które wynikają z 
prowadzenia inwestycji. Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie planowanych wydatków. 
 

Planowany koszt projektu Lp. Działanie 
netto vat brutto 

1 Przygotowanie dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej 

4.000,00 0,00 4.000,00 

2 Przygotowanie map do celów projektowych 2.459,02 540,98 3.000,00 

3 Koszty nadzoru inwestorskiego 4.098,36 901,64 5.000,00 

4 Prace remontowo-budowlane 202.413,41 44.530,95 246.944,36 

5 Zarządzanie projektem – przeprowadzenie 
procedury przetargowej oraz inne obowiązki 
beneficjenta wynikające z procedury wykorzystania 
funduszy strukturalnych 

865,28 190,36 1.055,64 

razem 212.970,79 46.163,93 260.000,00 

Planowane dofinansowanie: 208.000,00zł 
 
Przewiduje się wykonanie zadania przy współudziale środków finansowych Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-
2006” Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – w związku 
z tym należy dostosować harmonogram realizacji zadania do naboru wniosków ogłaszanego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wstępnie przewiduje się, że zadanie może być 
realizowane w drugiej połowie 2006r. Poszczególne etapy projektu pokazuje schemat poniżej. Nie 
wyklucza się ewentualnego przesunięcia terminu realizacji na lata następne. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2006 
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

 

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
Lp. działanie 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Przygotowanie 
dokumentacji 
technicznej i 
kosztorysowej 

                                                

2 Przygotowanie 
map do celów 
projektowych 

                                                

3 Pełnienie 
nadzoru 
inwestorskiego 

                                                

4 Prowadzenie 
prac remontowo-
budowlanych 

                                                

5 Zarządzanie 
projektem – 
przeprowadzenie 
procedury 
przetargowej oraz 
inne obowiązki 
beneficjenta 
wynikające z 
procedury 
wykorzystania 
funduszy 
strukturalnych 

                                                

 
 


