
UCHWAŁA NR IV/32/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie Planu Odnowy miejscowości Brzeźce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 oraz poz. 2500), Rada Gminy Bierawa 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy miejscowości Brzeźce na lata 2019-2026, w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/288/09 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 października 
2009 r. w sprawie Planu Odnowy miejscowości Brzeźce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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1. Wprowadzenie  

  

  

„Dzisiaj należy wiedzieć, co 

trzeba poznawać i robić jutro,  

by radzić sobie pojutrze” 

  

  

Województwo Opolskie, Gmina Bierawa  
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Jedną z podstaw rozwoju wsi Brzeźce jest stworzenie „Planu  Odnowy 

Miejscowości na lata 2019-2026”. Strategiczny Plan Odnowy sołectwa został 

stworzony przy udziale wszystkich mieszkańców sołectwa. Plan określa 

najważniejsze działania dla wsi Brzeźce, które pomogą rozwiązać problemy               

i osiągnąć wybrane cele. Zasadniczym celem planu jest wzmocnienie działań 

służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju 

obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.  

Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, w związku z tym może być 

modyfikowany w zależności od potrzeb lokalnej społeczności, finansów,                   

uwarunkowań gospodarczych oraz innych czynników.  

          

 

  

Sołectwo Brzeźce na mapie Gminy Bierawa  
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2. Charakterystyka miejscowości  

   

  Sołectwo Brzeźce  położone jest  w województwie opolskim, w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa.  Sołtysem wsi Brzeźce jest 

Dariusz Staudt. Powierzchnia sołectwa to 3,94 km². Położenie geograficzne 50° 

19' 25'' N  18° 12' 30'' E. Ludność sołectwa na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 

– 570 osób.   

            

 
  

  

2.1 Rys historyczny   

  

 

2.1. Rys historyczny 

 

 Z testamentu Mieszka Otyłego z 1246 r. pochodzi informacja, że władca ten 

nadał Klasztorowi Dominikanów w Raciborzu  majątek „Breze”. Chodzi 

oczywiście o wieś Brzeźce, którą w późniejszych dokumentach różnie 

zapisywano. Ta nazwa „Breze” pojawia się kilkakrotnie w różnych dokumentach 

administracyjno - kościelnych. Część wsi stanowiło dominium należące do 

posiadłości sławięcickich tzw. obszar dworski. W 1830 roku mieszkało tutaj 275 

osób, istniał młyn i cegielnia. W 1910 roku mieszkało 815 mieszkańców, w 1925 

ponad 1034, a w roku 1933 – 1048 mieszkańców. W roku  2004 liczba 

mieszkańców zmniejszyła się do 627 osób. Funkcjonujące nazwy to : Brzezetz 

do roku  1926, następnie od tego czasu do 1945 występowała nazwa Birken,  

a po roku 1945 została nazwa która obowiązuje do dziś czyli Brzeźce.  
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 2.2. Oświata  

  

 Na terenie sołectwa nie funkcjonuje żadna placówka oświatowa. Dzieci 

dowożone są autobusami szkolnymi  do Szkół Podstawowych na terenie Gminy 

Bierawa. Najmłodsze dzieci dojeżdżają do przedszkola w Starym Koźlu.  

  

2.3  Zabytki  

Na terenie sołectwa są następujące zabytki: Kapliczka z 1786r. z zabytkową 

figurą  św. Jana Nepomucena, Zabytkowa zabudowa ulicy Nowej, Zabytkowy 

obiekt dawnego hotelu z salą Ludową  
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2.4 Kultura   

  

W sołectwie Brzeźce działa Klub Wiejski, w którym spotykają się dzieci, 

młodzież oraz dorośli mieszkańcy sołectwa. Na terenie wsi działa także TSKN 

wsi Brzeźce. Działania kulturalno – rekreacyjne zapewnia Gminne Centrum 

Kultury i Rekreacji w Bierawie.  

  

  

2.5 Służba zdrowia  

  

Na terenie Gminy występuje indywidualna praktyka lekarska w Bierawie oraz 

zespół Caritas z siedzibą w Bierawie. Mieszkańcy korzystają także ze służby 

zdrowia Falck znajdującej się na terenie miasta Kędzierzyn - Koźle.   

  

  

2.6 Lokalni przedsiębiorcy  

  

Na terenie sołectwa występują następujące rodzaje działalności gospodarczej:  

  

- usługi transportowe  

- handel detaliczny i wielobranżowy  

- zakłady mechaniki pojazdów  

- zakład ślusarski  

- usługi budowlane  

- usługi gastronomiczne  

  

  

2.7 Bezpieczeństwo publiczne   

  

Nad bezpieczeństwem publicznym czuwa Rewir Dzielnicowy Policji                     

z siedziba w Bierawie, który obejmuje zakres  Gminy.  Za bezpieczeństwo  

z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie sołectwa odpowiada 

samodzielna jednostka OSP.   
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2.8 Infrastruktura techniczna   

  

Sołectwo Brzeźce zaopatrywane jest w wodę z centralnego systemu 

znajdującego się w Starym Koźlu. Odpady komunalne wywożone są przez firmę 

wyłonioną w postępowaniu przetargowym, obecnie jest to firma REMONDIS          

z Gliwic. Brzeźce posiadają kanalizację sanitarną oraz dostęp do gazociągu. 

Wszystkie gospodarstwa wyposażone są w energię elektryczną i obsługiwane 

przez TAURON DYSTRYBUCJA w K-Koźlu. Usługi telekomunikacyjne oraz 

dostęp do Internetu świadczone są przez Orange oraz innych usługodawców. 

Sołectwo graniczy od północy z miastem powiatowym Kędzierzyn – Koźle. Bliski 

dostęp do autostrady A4, portu rzecznego, dworca kolejowego i portów 

lotniczych – Wrocław i Pyrzowice. Brzeźce posiadają strefę usługową 

wyznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego.  

  

3. Inwentaryzacja zasobów  

  

Analiza zasobów sołectwa  

  

  
Aktualna sytuacja sołectwa  

  
Programy i projekty. Co trzeba zrobić ?  

  

  
Co wyróżnia 

sołectwo?  

  
Kapliczka, OSP,  
Rada Sołecka,  

Co ma ją wyróżniać?  

  
Czysta, estetyczna wieś 

przyjazna mieszkańcom, 

rozwinięta turystycznie 

(turystyka rowerowa, 

wędkarstwo)  

Jakie pełni funkcje?  

  
- Usługowa  
- Mieszkaniowa  
- Rolnicza   

  

Jakie ma pełnić 

funkcje ?  

  
Kulturalne, 
mieszkaniowe, 
usługowo-produkcyjne, 
rolnicze  
  

Informacje  

o mieszkańcach ?  

  
dzieci, młodzież, 
dorośli, rolnicy, 
emeryci, renciści  
i bezrobotni  
  

Co powinno się 

zmienić ?  

  
Większa aktywność 
wśród mieszkańców  
Sołectwa, montaż 

monitoringu, stworzenie 

prężnie działającego 

miejsca do spotkań 

społeczności. 
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 Z czego się 

utrzymują 

mieszkańcy?  

  
Praca w sferze 

produkcyjno – 

usługowej, emerytury, 

renty, rolnictwo  

Co ma dać 

utrzymanie?  

  
Praca w sferze 

produkcyjno – usługowej 

w sołectwie jak i poza 

nim, działalność 

gospodarcza. 

Jak zorganizowani 

są mieszkańcy?  
  
Rada Sołecka  

  
W jaki sposób ma 
być zorganizowana 
wieś i mieszkańcy ?  
  

  
Rozszerzenie tradycji, 
większa współpraca 
 

  
Jak rozwiązują 
problemy ?  
  

Spotkania wiejskie, 

spotkania Rady 

Sołeckiej 

 W jaki sposób mają 

być rozwiązywane 

problemy?  

Okresowe spotkania  

i zebrania wiejskie, 

spotkania z władzami  
Gminy  

Jak wygląda nasza 

wieś ?  
Czysta, estetyczna  

Jak ma wyglądać 

nasza wieś ?  

  
Remont budynków, 
estetyczna, czysta, 
zagospodarowane  
posesje,  

  

Jaki jest stan 

otoczenia i 

środowiska ?  

  
Liczne tereny zielone, 
czyste środowisko, 
odbiór odpadów,  
Kanalizacja, gazociąg 

  

Jaki ma być stan 

otoczenia 

środowiska?  

  
Czyste i przyjazne 
środowisko dla ludzi  
i przyrody  
  

  

  

  

4. Analiza SWOT – Silne i słabe strony  

  

  
Silne strony:  

 
a. istniejące firmy i zakłady produkcyjne, 
b. tereny pod działki budowlane, 
c. tereny Inwestycyjne, 
d. droga wojewódzka 408 relacji Kędzierzyn -      

     Koźle – Gliwice , 
e. bliskość miasta Kędzierzyn – Koźle, 
f. bliskość miejsc pacy 
g. bliski dostęp do autostrady A4  

     przebiegającej przez całe województwo, 
h. jednostka OSP, 
i. rewir dzielnicowy Policji.  

j. Rada Sołecka, 

k. TSKN wsi Brzeźce, 

l. Klub Wiejski – spotkania wiejskie dla dzieci,  

     młodzieży oraz dla mieszkańców sołectwa 

m. komunikacja MZK Kędzierzyn-Koźle  

  
Słabe strony:  

  
a. starzenie się społeczeństwa,  
b. mała aktywność mieszkańców, 
c. brak inwestorów, 
d. wyludnianie się Mieszkańców, 
e. brak boiska, 
f. brak miejsca dla spotkań Seniorów, 
g. brak miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, 
h. niedoposażone place zabaw, 
i. zagrożenie powodziowe, 
j. niewystraczająca infrastruktura sieci  

    energetycznej oraz telekomunikacyjnej, 
k. zła jakość powietrza.  
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Szanse:  

  
a. pozyskanie nowych inwestorów, 
b. pozyskanie nowych mieszkańców, 
c. lepsza komunikacja, 
d. rozwój sołectwa,   
e. pozyskanie Funduszy Unijnych,  
f. promocja walorów sołectwa,  
g. czerpanie nowych wzorców dzięki   
     partnerstwu Gminy Bierawa i Miasta   
     Osfildern,  
h. piękniejsza wieś,  
i. większa aktywność mieszkańców   
j. stworzenie infrastruktury turystycznej  

     np. dla wędkarzy, rowerzystów. 

  

  
Zagrożenia:  

  
a. zagrożenie chemiczne i ekologiczne, 

b. brak zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 

c. coraz mniejsza liczba połączeń komunikacji   

    publicznej, 

d. zbyt małe środki finansowe.  
e. starzenie się społeczeństwa – brak  
    zainteresowania młodzieży działalnością    
    społeczną na rzecz wsi, 
f. migracje zarobkowe mieszkańców, 
g. niskie wynagrodzenia, 
h. niskie poczucie bezpieczeństwa, 
i. migracja młodzieży do dużych miast lub za   
    granicę  
  

  
  

  

5. Planowane kierunki rozwoju   

  

1) Rozwój wsi poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów;  

2) Wykorzystanie działek pod budownictwo mieszkaniowe;  

3) Reaktywacja boiska sportowego;  

4) Stworzenie miejsca pobytu dla Seniorów oraz najmłodszych – do 3 roku życia; 

5) Doposażenie istniejącej infrastruktury klubu wiejskiego / świetlicy wiejskiej; 

6) Bieżące utrzymanie dróg, chodników. 

  

  

6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywujących 

społeczność lokalną.  

  
1. Kontynuowanie organizacji imprez już uplasowanych w kalendarzu imprez                     

w Brzeźcach oraz propozycje nowych. 

  

W Brzeźcach organizacje działające we wsi  przy całkowitym zaangażowaniu Rady 

Sołeckiej organizują różnego rodzaju imprezy dla mieszkańców i nie tylko. Imprezy te 

są kultywowaniem tradycji naszej wsi, a także tradycji Śląska Opolskiego i warto 

przekazać je młodemu pokoleniu. Imprez tych społeczeństwo naszej wsi oczekuje  

i licznie w nich uczestniczy.  

  

Wykaz imprez:  

1. Spotkanie opłatkowe  

2. Majówka  

3. Mikołajki  

4. Dożynki wiejskie   

5. Dzień Babci i Dziadka  

6. Dzień Seniora  

7. Dzień Matki i Dzień Dziecka  
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Termin realizacji: 2019-2026  

Planowane koszty: 40 000 zł    

  

2. Remont, adaptacja i doposażenie budynku Sali Ludowej   

  

Przy ulicy Rybnej znajduje się Dom Ludowy. Jednak aby mógł pełnić swoją funkcję 

należy przeprowadzić jego remont. Proponuje się utworzenie w budynku klubiku 

dziecięcego, miejsca dziennego pobytu dla Seniorów i/oraz świetlicy wiejskiej. 

  

Termin realizacji: 2020  

Planowane koszty: 800 000 zł    

  

3. Reaktywacja boiska sportowego  

  

Przy ulicy Nowej  znajduje się byłe boisko sportowe. Obecnie murawa boiska nie 
nadaje się do gry w piłkę nożną. Jednak aby to boisko mogło spełniać swoją funkcję, 
należy je odpowiednio przebudować, ogrodzić oraz wybudować zaplecze socjalne.   

  

Termin realizacji: 2021  

Planowane koszty: 500 000 zł    

 

4. Remont chodnika przy ulicy Nowej 

 

Ze względu na obecny stan chodnika, konieczny jest jego remont. Należy również 

zapobiec sytuacji, w której samochody parkują na tym chodniku.  

 

Termin realizacji: 2020  

Planowane koszty: 200 000 zł 

 

5. Remont ulic Rybnej, Łąkowej, Odrzańskiej 

 

Poprawa parametrów technicznych ulic poprzez ich remont. 

 

          Termin realizacji: 2020 - 2024 

Planowane koszty: 500 000 zł 

 

6. Utworzenie plenerowego miejsca rekreacji mieszkańców 

 

W sołectwie brak jest jednego miejsca, w którym spotykać mogą się Mieszkańcy  

w różnym wieku. Proponuje się utworzenie miejsca z wyposażeniem placu zabaw dla 

dzieci, czy urządzeniami fitness. Planuje się wyposażenie w inne elementy ułatwiające 

odpoczynek i sprzyjające turystyce.  

 

Termin realizacji: 2022  

Planowane koszty: 100 000 zł 
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7. Podsumowanie  

  

  

Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, w związku z tym może być 

modyfikowany w zależności od potrzeb lokalnej społeczności, finansów,                   

uwarunkowań gospodarczych oraz innych czynników.  

Rolą mieszkańców jest nie tylko współpraca przy realizacji projektu ale  

i czuwanie nad jego aktualnością. Postępy w realizacji przyjętego Planu 

Odnowy miejscowości – zaakceptowanego przez mieszkańców i popartego 

przez władze Gminy są na bieżąco monitorowane i oceniane.   

Promocja Planu Odnowy wsi Brzeźce będzie polegała na umieszczaniu planu  

na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa (www.bierawa.pl) oraz  

rozpropagowaniu informacji wśród mieszkańców i lokalnych mediów. 
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