
UZASADNIENIE 

Według Rady Gminy Skarbimierz spełnione są przesłanki wskazane w art. 4 ust. 4 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, warunkujące nadanie miejscowości Skarbimierz-

Osiedle statusu miasta. Od pierwszego wniosku Skarbimierz – Osiedle nadal dynamicznie rozwija 

infrastrukturę mieszkaniową i przemysłową. W okresie trzech lat nastąpiło znaczne zagęszczenie 

zabudowy działek przeznaczonych  pod budownictwo oraz nowe ulice.  

Skarbimierz-Osiedle jest centrum gospodarczym, demograficznym i administracyjnym Gminy 

Skarbimierz. Infrastruktura społeczna, techniczna oraz charakter zabudowy w miejscowości 

Skarbimierz - Osiedle są charakterystyczne dla jednostki typowo miejskiej. W miejscowości aktualnie 

jest już 25 ulic.  Na powierzchni 150 ha przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo – usługową 

mieszka łącznie 2359 osób (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.), oraz znajduje się 13 domów 

wielorodzinnych z 643 mieszkaniami, 221 mieszkań w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, a także 77 

budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 80 ha stanowią tereny zielone, a 326 ha jest przeznaczona 

na zabudowę przemysłowo – usługową. Na terenie przemysłowo – usługowym funkcjonuje 

Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, która przyczynia się do lokowania dużych, nowych inwestycji.  

W zakładach przemysłowo- usługowych miejscowości jest obecnie zatrudnionych ponad 3 tys. 

pracowników z okolicznych miejscowości. 

Miejscowość Skarbimierz-Osiedle posiada nowoczesną infrastrukturę oświatową, obejmująca 

wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W Skarbimierzu - Osiedlu znajduje się Zespół 

Szkół w skład którego wchodzi: Gminna Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole. Obecnie Gmina 

Skarbimierz w rankingu czasopisma „Wspólnota” jest na 155 miejscu na 2473 gminy w kraju  

w kategorii „ Miejsce sprzyjające edukacji”. 

W części mieszkalnej miejscowości znajduje się kościół, nowoczesne obiekty sportowe, place zabaw, 

baza noclegowa, placówki opieki zdrowotnej, poczta, sieć placówek handlowych i usługowych.  

Skarbimierz-Osiedle posiada miejską infrastrukturę techniczną oraz zakład uzdatniania wody. 

Cała miejscowość jest skanalizowana oraz podłączona do sieci gazowej i wodociągowej. 

 Gmina Skarbimierz z siedzibą urzędu gminy w miejscowości Skarbimierz - Osiedle w ciągu 

ostatnich kilkunastu lat stała się synonimem dużych inwestycji, ciekawych projektów i intensywnych 

zmian. Rozwój gospodarczy gminy spowodował znaczne zwiększenie się gminnego budżetu oraz 

szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, co  zaowocowało wieloma nowymi 

inwestycjami. Powstały nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe i kulturalne,  

a  ulice, drogi, i miejsca publiczne na terenie gminy zyskały nowy, zadbany wygląd.  Środki  

z wpływów do budżetu pozwalają na realizację licznych inwestycji infrastrukturalnych, dzięki którym 

Gmina Skarbimierz i sama miejscowość Skarbimierz-Osiedle, to miejsce przyjazne i bezpieczne,  

w którym dobrze się mieszka, uczy i pracuje. Skarbimierz – Osiedle posiada monitoring obejmujący 



swoim zasięgiem centrum miejscowości, co służy zabezpieczeniem mienia, oraz poprawie 

bezpieczeństwa mieszkańców.  

Gmina Skarbimierz działając w ramach programu rządowego otworzyła posterunek Policji  

w Skarbimierzu – Osiedle, aby podnieść rangę miejscowości i bezpieczeństwa mieszkańców.  Na 

posterunek Policji zostały przekazane dwa nowe radiowozy, które w połowie zostały zakupione  

z Programu Modernizacji Policji i z budżetu gminy Skarbimierz. 

W ramach programu rządowego i regionalnego zostały wykonane nowe drogi i chodniki. 

Na stronie internetowej urzędu gminy  oraz  na specjalnym kanale serwisu YOU TUBE 

przedstawiane są najważniejsze informacje multimedialne na temat Gminy Skarbimierz.  

 

Gmina Skarbimierz leży w zachodniej części województwa opolskiego.  

• od północy graniczy z gminą Lubsza i gminą miejską Brzeg,  

• od wschodu z gminą Popielów i gminą miejsko-wiejską Lewin Brzeski,  

• od południa z gminą Olszanka i gminą Wiązów położoną w województwie 

dolnośląskim,  

• natomiast od zachodu z gminą Oława również należącą do województwa 

dolnośląskiego 
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Rys. 1. Położenie gminy Skarbimierz na tle kraju 

 



Gmina Skarbimierz leży na wysokości od 129 do 165m n.p.m. Najwyżej położone rejony 

gminy znajdują się w jej południowej części (wzniesienie o wysokości 161,9 m n.p.m. na wschód od 

wsi Bierzów oraz rzędne osiągające 165 m n.p.m. na południowy – wschód od wsi Zwanowice), zaś 

najniżej usytuowany jest obszar położony w północno – zachodniej części gminy wzdłuż koryta rzeki 

Odry (130 – 129 m n.p.m.).  

Wg podziału fizjograficznego Polski J. Kondrackiego – gmina Skarbimierz leży  

w obrębie makroregionu nizina Śląska, na styku jej dwóch mezoregionów: Pradoliny Wrocławskiej  

i Równiny Grodkowskiej. 

Odległość Skarbimierza do stolicy województwa Opola wynosi 40 km.  

Ponadto do: 

• Wrocławia – 40 km, 

• Krakowa – 225 km, 

• Warszawy – 360 km, 

• Gdańska – 470 km, 

• Świnoujścia – 485 km. 

Ponadto odległość ze Skarbimierza do najbliższych, większych drogowych przejść granicznych 

wynosi: 

• Czechy (Głuchołazy) – 75 km, 

• Niemcy (Jędrzychowice) – 200 km, 

• Słowacja (Zwardoń) – 235 km, 

• Ukraina (Korczowa) – 480 km, 

• Białoruś (Terespol) – 535 km, 

• Rosja (Bezledy) – 590 km, 

• Litwa (Ogrodniki) – 660 km. 

Gmina Skarbimierz tworzy wspólnotę samorządową z 15 jednostkami pomocniczymi.  

W skład Gminy Skarbimierz wchodzą następujące miejscowości: 

1. Lipki, 

2. Brzezina, 

3. Zielęcice, 

4. Małujowice, 

5. Łukowice Brzeskie, 

6. Bierzów, 



7. Pępice, 

8. Skarbimierz-Osiedle, 

9. Skarbimierz, 

10. Żłobizna, 

11. Pawłów, 

12. Kruszyna, 

13. Prędocin, 

14. Zwanowice, 

15. Kopanie. 

 

Zasoby ludzkie to jeden z podstawowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego 

gminy. Trendy rozwoju ludnościowego stanowią najważniejszą przesłankę oceny szans i możliwości 

realizacji przyszłych programów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wskazują na potrzeby gminy 

w zakresie nowych mieszkań, obiektów infrastruktury społecznej i technicznej, miejsc pracy itd.  

Sytuacja demograficzna gminy jest dobra dzięki korzystnej strukturze rozwoju.  

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynosi 7782 osób (załącznik nr 1). Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały   

w miejscowości Skarbimierz-Osiedle wynosi 2168 osób, natomiast liczba mieszkańców 

zameldowanych na pobyt czasowy wynosi 191 osób. 

Strukturę wieku oraz płci w sposób dominujący kształtuje ludność Skarbimierza-Osiedla, 

które zamieszkuje prawie 1/3 ludności gminy. Mieszkańcy Skarbimierz-Osiedla to przeważnie młode 

małżeństwa z dwojgiem dzieci (około 70% zameldowanych) i niewielka ilość emerytów. Korzystna 

struktura wieku wynika z napływu ludzi młodych, poszukujących lepszej pracy i dobrych warunków 

mieszkaniowych. 

Analizując rozwój liczby ludności występuje tendencje wzrostowa – po zakończeniu II wojny 

światowej obszar obecnej miejscowości stanowił lotnisko i bazę wojskową armii radzieckiej, po 

opuszczeniu terenu przez wojska federacji rosyjskiej i utworzeniu miejscowości teren był sukcesywnie 

zaludniany. Początkowo w 1991 r. w Skarbimierzu-Osiedlu mieszkało 30 osób, przez kolejne lata 

liczba mieszkańców stale i dynamicznie wzrastała, obecnie w Skarbimierzu-Osiedlu mieszka 2359 

osób. 

 Infrastruktura społeczna i techniczna, a także układ urbanistyczny, oraz charakter zabudowy  

w miejscowości Skarbimierz-Osiedle są charakterystyczne dla jednostki miejskiej.  

 W centrum Skarbimierza-Osiedla znajduje się Urząd Gminy, Urząd Pocztowy, Posterunek 

Policji, Zespół Szkół z nowoczesnym zapleczem sportowym: boisko piłkarskie z bieżnią 

lekkoatletyczną, kompleks boisk Orlik, dwie hale sportowe,  dwa przedszkola, place zabaw, skwer 



parkowy, zielona siłownia, placówki z zakresu ochrony zdrowia, gabinet stomatologiczny, apteka, 

zakłady fryzjerskie, kościół, rozwinięta sieć placówek handlowych i usługowych.  

Sposób zagospodarowania centrum miejscowości nosi typowe cechy dla przestrzeni miejskich: 

utwardzone place publiczne z małą architekturą, parkingi, ciągi komunikacyjne i piesze, oświetlenie 

ulic i placów, infrastruktura techniczna, brak zabudowań związanych z produkcją rolną (zabudowa 

zagrodowa). Stan techniczny zabudowy można ocenić jako dobry, ponieważ większość budynków, 

które zostały po wycofaniu się wojsk rosyjskich, została całkowicie odremontowana, a pozostała część 

zabudowy są to budynki nowe. Obecnie w Skarbimierzu-Osiedlu można zaobserwować ogromny 

rozwój zabudowy mieszkaniowej (osiedla mieszkaniowe), a także związana z nią systematycznie 

rozbudowywana infrastruktura techniczna i drogowa. W Skarbimierzu – Osiedlu znajdują się 25 ulic, 

które mają nadane nazwy (załącznik nr 2). Jest to miejscowość w 100% zwodociągowana, 

skanalizowana, zelektryfikowana, a także zgazyfikowana.  

Od 2005 r. Cała Gmina Skarbimierz objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, 

który określa sposób zagospodarowania terenu, powiązania komunikacyjne, wskaźniki kształtowania 

zabudowy. Akt prawa miejscowego, wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej pod 

adresem: www.skarbimierz.pl w zakładce  Plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skarbimierz-

Osiedle 90%  terenu  przeznaczone jest pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę usługową, oraz 

przemysł. Plan zagospodarowania przestrzennego stworzył możliwość rozbudowy tych terenów. 

Grunty rolne znajdują się tylko na obrzeżach miejscowości, jednak w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz uchwalonym w 2010 r. są to 

tereny przeznaczone od zabudowę mieszkaniową. 

 

Rys. 2 Obręb Skarbimierz - Osiedle 

http://www.skarbimierz.pl/


Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym na terenie miejscowości 

Skarbimierz – Osiedle nie ma ani jednego gospodarstwa rolnego (załącznik nr 3). 

 

Rys. 3 Miejscowość Skarbimierz - Osiedle 

  Na podstawie raportu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

wygenerowanego na dzień 18.03.2020 r. na terenie gminy Skarbimierz ilość wpisów dla głównego 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej aktywnych przedsiębiorców jest 383, z zawieszoną 

działalnością 83. Natomiast ilość wpisów dla miejsca zamieszkania aktywnych przedsiębiorców jest 

470, z zawieszoną działalnością 91 (załącznik nr 10). 

 Na podstawie raportu gminnego o przedsiębiorstwach działających na terenie gminy pod 

względem rodzaju wykonywanej działalności (załącznik nr 11) wskazać należy, iż przeważającym 

rodzajem działalności jest budownictwo: 

− wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 185 wpisy, 

− zakładanie stolarki budowlanej – 171 wpisów, 

− pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  – 164 wpisów. 

 Mając na uwadze ilość wpisów o przedsiębiorcach działających na terenie miejscowości 

Skarbimierz-Osiedle na dzień 18.03.2020 r. było 121 aktywnych przedsiębiorców (załącznik  

nr 12). 

Ponadto na terenie miejscowości Skarbimierz-Osiedle funkcjonuje duża strefa przemysłowa, a jej 

część objęta jest Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

 



Zatrudnienie 

Większość mieszkańców Skarbimierza-Osiedla jak i pozostałych sołectw zatrudniona jest w 

różnych gałęziach gospodarki, zarówno na terenie Skarbimierza-Osiedla jak i w gminach ościennych. 

W gminie Skarbimierz odsetek pracujących w przemyśle i budownictwie jest najwyższy, bowiem 

znaczna ilość największych podmiotów gospodarczych to zakłady produkcyjne i budowlane, które 

znajdują się w Skarbimierzu-Osiedlu i generują duże zatrudnienie. Odsetek pracujących w sektorze 

usług nierynkowych (edukacja, administracja, służba zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, sport, 

kultura, itp.) jest także wysoki ze względu na to, że znaczną ilość lokalnych firm zatrudniających 

powyżej 9 osób stanowią także podmioty publiczne (zwłaszcza w skali powiatu i całego 

województwa), natomiast stosunkowo niski odsetek pracujących w usługach rynkowych (handel, 

naprawy, transport, hotele i restauracje, pośrednictwo finansowe, itd.) to efekt tego, iż są to przede 

wszystkim zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W miejscowości 

Skarbimierz-Osiedle brak  jest gospodarstw rolnych. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom gmina 

jest terenem atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów. Inwestycje przeprowadzone na terenie Gminy 

Skarbimierz służą poprawie jakości życia mieszkańców m.in. poprzez generowanie nowych miejsc 

pracy.  

 

Wyniki konsultacji z mieszkańcami. 

Na podstawie Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2019 

r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi nadania miejscowości 

Skarbimierz-Osiedle statusu miasta ( załącznik nr 27) w dniach od 12 listopada 2019 r. do 10 stycznia 

2020 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące nadania miejscowości Skarbimierz-

Osiedle statusu miasta zarówno wśród mieszkańców Skarbimierza-Osiedla, a także mieszkańców całej 

Gminy Skarbimierz. W konsultacjach udział wzięło 3194 osób co stanowi 50,5%.  

Pytanie zadane podczas konsultacji miało brzmienie: 

„Czy jest Pani/Pan za nadaniem statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle?” 

Mieszkańcy gminy odpowiedzieli w następujący sposób: 

a) „ JESTEM ZA” – udzieliło: 2883 osób 

b) „ JESTEM PRZECIW” – udzieliło: 258 osób 

c) „ WSTRZYMUJE SIĘ” – udzieliło: 59 osób 

Natomiast odpowiedzi mieszkańców samego Skarbimierza-Osiedla przedstawiały się następująco:  

a) „ JESTEM ZA” – udzieliło: 527 osób 

b) „ JESTEM PRZECIW” – udzieliło: 54 osób 



c) „ WSTRZYMUJE SIĘ” – udzieliło: 16 osób 

Na podstawie wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Skarbimierz stwierdza się, że za 

nadaniem miejscowości Skarbimierz-Osiedle statusu miasta jest 90,3 %. Szczegółowe wyniki  

z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy przedstawia raport z wyników konsultacji  

z mieszkańcami. 

 

 

Zestawienie wyników konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości 

Skarbimierz - Osiedle statusu miasta 

        

Lp. Miejscowość 

Ogółem 

liczba 

ludności 

Udział 

wzięło 
Za Przeciw 

Wstrzymało 

się 

Nieustalona 

treść 

1. Bierzów 151 113 97 13 0 0 

2. Brzezina 454 74 54 19 0 0 

3. Kopanie 124 106 104 1 1 0 

4. Kruszyna 238 108 72 33 2 0 

5. Lipki 566 417 412 5 0 0 

6. 
Łukowice 

Brzeskie 
441 246 213 22 10 1 

7. Małujowice 368 247 223 20 3 1 

8. Pawłów 374 235 210 19 6 0 

9. Pępice 301 233 214 16 2 7 

10. Prędocin 165 118 106 7 5 0 

11. Skarbimierz 178 148 130 12 5 0 

12. Zielęcice 349 231 229 2 0 0 

13. Zwanowice 328 175 162 7 5 0 

14. Żłobizna 598 145 130 28 4 0 

15. 
Skarbimierz-

Osiedle 
1688 598 527 54 16 1 

  6323 3194 2883 258 59 10 

 

Szacunkowe koszty jednorazowe i stałe proponowanej zmiany 

Jednorazowe koszty (rozłożone w okresie czasowym do 3 lat) związane z wymianą tablic 

informacyjnych, pieczęci urzędowych, materiałów promocyjnych, materiałów graficznych, 

oszacowano na kwotę ok. 25 000 zł.  

Wnioskodawca nie przewiduje kosztów stałych proponowanej zmiany.  

 

 

 



 Nazwa miejscowości i rys historyczny: 

Znaczna większość wsi w Gminie Skarbimierz jest zdecydowanie pochodzenia słowiańskiego, 

o czym świadczą nazwy występujące w dokumentach historycznych z wieku XIII i XIV. Nazwa wsi 

określa charakter społeczno-ekonomiczny osady, lub fizjograficzne bądź klimatyczne cechy danego 

terenu. Historyczna nazwa miejscowości Skarbimierz to Lepilstrec, data pierwszej wzmianki to rok 

1329 r. 

Historia miejscowości Skarbimierz - Osiedle jest ściśle związana z istniejącym tu kiedyś lotniskiem.  

 

 

Rys. 4. Lotnisko – Skarbimierz-Osiedle 

Lotnisko zostało zorganizowane w 1916 r. Początkowo nazwę zawdzięczało miejscowości 

Skarbimierz, gdyż osiedle mieszkaniowe powstało w obrębie Skarbimierza, a pozostałe części lotniska 

były w obrębie geodezyjnym miejscowości Pępice i Małujowice. Startujące z niego samoloty brały 

udział jeszcze w walkach I wojny światowej. Po zakończeniu I wojny światowej w wyniku 

demilitaryzacji Niemiec lotnisko stawało się zapomniane. W 1933 r. przystąpiono do rozbudowy 

lotniska. Lotnisko zaczęto dostosowywać do potrzeb lotnictwa Luftwaffe. Niemcy traktowali je, jako 

lotnisko polowe dla jednostek stacjonujących koło Wrocławia. W tym okresie zaczęła pojawiać się 

nazwa lotniska – Pępice (Pampitz).  



 

Rys. 5. Lotnisko – Pampitz 

 

We wrześniu 1939 r. z lotniska w Skarbimierzu startowały samoloty bombowe do ataków na 

Polskę. Zwycięstwo militarne Niemiec nad Rzeczypospolitą spowodowało rozbudowę lotniska. 

Niemcy docenili strategiczne położenie obiektu i stopniowo lotnisko z polowego stawało się stałą bazą 

lotniczą na kierunku południowo-wschodnim. Dodatkowymi argumentami była bogata sieć drogowa i 

kolejowa na kierunku Wrocław – Górny Śląsk. Sukces w kampanii wrześniowej przyniósł tysiące 

Polskich jeńców wojennych, których część postanowili wykorzystać do niewolniczej pracy przy wciąż 

rozrastającym się przemyśle zbrojeniowym i rozwoju infrastruktury wojskowej. Również  

w rozbudowę lotniska wojskowego koło Pępic, Niemcy postanowili zaangażować jeńców z kampanii 

wrześniowej, w ten sposób powstał obóz pracy „Brieg-Pampitz" utworzony w październiku 1939r.,  

a istniejący do 23.01.1945r., gdy w związku ze zbliżającym się od wschodu frontem sowieckim, 

Niemcy opuścili obóz, ewakuując więźniów w kierunku Sudetów.  

Obóz zlokalizowano w południowo-wschodniej części kompleksu wojskowego. Wiosną 1940 

r. powstał cały system umocnień lotniska. Całości planów rozbudowy lotniska Niemcy nie 

zrealizowali. Planowano miedzy innymi, wzorem projektów lotniskowych z 40-tych lat XX wieku 

zbudować trzy pasy startowe przecinające się nawzajem. Powstały budynki, hangary. Także w tym 

czasie do lotniska doprowadzono bocznicę kolejową.  



W roku 1945 r. lotnisko zostało zajęte przez wojska sowieckie. Sowieci lotnisko potraktowali, 

jako swego rodzaju zdobycz wojenną. Podobnie jak kilkanaście innych znajdujących się na tak 

zwanych ziemiach odzyskanych. Lotnisko systematycznie dostosowywano do potrzeb imperialnych 

zakusów ZSRR. 

W okresie od 1945 r. do początku lat 90-tych na lotnisku stacjonowało w różnym okresie kilka 

jednostek lotniczych, z których na pierwszy plan zawsze wysuwały się te o charakterze 

rozpoznawczym. 

Na lotnisku w Skarbimierzu stacjonowało kilka jednostek: 

• 164. Gwardyjski Kerczeński Samodzielny Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego (J.W. 23214) 

• 55. Sewastopolski Samodzielny Pułk Śmigłowców - do 1.08.1989 (J.W. 31413) 

• 635. Samodzielny Batalion Technicznego Zabezpieczenia Lotniska (J.W. 88469) 

• 455. Samodzielna Kompania Łączności i Zabezpieczenia Radiotechnicznego 

• 871. Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (J.W. 78635) 

 

 

 

Rys. 6. Teren radzieckiej bazy wojskowej – Skarbimierz-Osiedle 

 



 

Rys. 7. Teren radzieckiej bazy wojskowej – Skarbimierz-Osiedle 

 

Sowieci w Brzegu przejęli znaczny obszar. Nie przeszkodziło im to w dalszym powiększaniu bazy. 

Wraz z wprowadzaniem na uzbrojenie coraz szybszych samolotów poddawano modernizacji dróg. 

Początkowo drogi kołowania były gruntowe, następnie betonowe. 

Już w 50-tych latach powstały betonowe indywidualne stanowiska postoju samolotów. Obszar 

ten (południowa część lotniska) stał się pierwszym rejonem rozśrodkowania. 

Z uwagi na dużą liczbę stacjonujących samolotów, drugi obszar rozśrodkowania umieszczono 

w północno-zachodniej części lotniska. W sumie powstały 54 indywidualne miejsca postoju 

samolotów, 40 w rejonie rozśrodkowania południowego i 14 w rejonie rozśrodkowania północno-

zachodniego. Ostatecznie na terenie lotniska powstało 30 schronohangarów zwanych ubnia (łubnia). 

Sowieckie schronohangary miały oznaczenia AU – angar ubnia. PPS (Płaszczyzny Postojowe 

Samolotów). Lotnisko dysponowało trzema płaszczyznami postojowymi samolotów, oraz wieżą 

kontroli lotów. 



 

Rys. 8. Ukrycia samolotowe – Skarbimierz-Osiedle 

 

Lotnisko stanowiło jedną z największych radzieckich baz lotniczych PGWAR w Polsce. 

Obszar bazy lotniczej o powierzchni ok. 680 hektarów obejmował właściwe lotnisko z pasem 

startowym i drogami kołowania, prawie 40 schronów samolotowych, dwie wieże kontroli lotów (jedna 

w budowie) oraz zaplecze: koszary, kilka hangarów remontowych, osiedle mieszkaniowe i dwie bazy 

paliwowe, ponadto skład bomb. Lotnisko posiadało betonowy pas startowy o długości 2500 m i 

szerokości ponad 60 m.  

 

 Gmina Skarbimierz mając odrębne granice i terytorium od miasta Brzeg, rozpoczęła 

działalność od 1991 roku, po rozdzieleniu wspólnego Zarządu i wspólnej Rady Gminy z Miastem 

Brzeg. Na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Gmina Skarbimierz objęła teren części lotniska 

składający się z 21 działek o pow. 96,8000 ha w skład, których wchodziły nieruchomości tj. budynki 

mieszkalne, hangary, i magazyny. Pozostałe tereny lotniska zostały przejęte na podstawie aktu 

notarialnego z dnia 05.04.2001 r. Umowa darowizny zawarta pomiędzy wojewodą Opolskim, a 

Wójtem Gminy Skarbimierz i obejmowała nieruchomości składające się z 26 działek o powierzchni 

464,5000 ha. Dla terenu byłego lotniska ustalono jeden obręb geodezyjny, który wcześniej składał się 

z części obrębu Skarbimierza, Pępic i Małujowic. Ustalenie jednego obrębu geodezyjnego było 

logicznym rozwiązaniem, gdyż teren nadawał się pod zabudowę mieszkaniową oraz przemysłowo – 

usługową. Następnie powołano nową jednostkę administracyjną Skarbimierz – Osiedle na której 

ustalono siedzibę urzędu gminy. Poza częścią mieszkaniowo-usługową, na terenie byłego lotniska 

powstała jedna z największych stref przemysłowych w województwie Opolskiem. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82nocna_Grupa_Wojsk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_startowa
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Samolot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_kontroli_lot%C3%B3w
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Hangar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_mieszkaniowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stacja_benzynowa
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 Obecnie Skarbimierz-Osiedle jest centrum gospodarczym, demograficznym  

i administracyjnym Gminy Skarbimierz.  

 

 

Rys. 9. Skarbimierz-Osiedle obecnie 

 

Rys. 10. Skarbimierz-Osiedle obecnie 



 

 

 

 

Rys. 11. Skarbimierz-Osiedle obecnie 

 

Rys. 12. Skarbimierz-Osiedle obecnie 



 

Budynki i obiekty gospodarcze zostały zagospodarowane przez firmy i osoby fizyczne. Na 

bazie istniejących obiektów powstały nowe warsztaty rzemieślnicze, hurtownie, zakłady produkcji 

materiałów budowlanych, zakłady stolarskie, sklepy, składy paliw, stacja paliw.  

Skarbimierz-Osiedle jest to teren szczególnie atrakcyjny dla inwestorów głównie ze względu 

na lokalizację, dobrą komunikację, dostępność infrastruktury technicznej, plan zagospodarowania 

przestrzennego, czy też potencjał pracowniczy. Dodatkowo część terenów inwestycyjnych 

znajdujących się w Skarbimierzu-Osiedle objęta jest Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną 

„INVEST – PARK”. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, przedsiębiorca otrzymuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych. 

 

Rys. 13. Mapa terenów inwestycyjnych – Skarbimierz-Osiedle 

 

Pierwszą dużą inwestycją zlokalizowaną na terenie Gminy Skarbimierz w 2006 r. była 

budowa zakładu firmy Cadbury Schwepps PLC (obecnie Mondelez Polska Production), która jest 

jedną z najnowocześniejszych i największych fabryk gum do żucia na świecie. Nowa fabryka  

w Skarbimierzu stworzyła tym samym blisko 300 nowych miejsc pracy. Brytyjski koncern postawił  

w Skarbimierzu także fabrykę czekolady za 250 mln euro.  



 

Rys. 14. Firma ”CADBURY” (od 2006 r. do 2011 r. 

Obecnie – Mondelez) 

 

 

Rys. 15. Firma „MONDELEZ POLSKA”  

 



 

Rys. 16. Firma „MONDELEZ POLSKA” (Fabryka gumy do żucia,  

na dalszym planie fabryka czekolady) 

 

 

Następnym inwestorem był niemiecki producent części samochodowych Keiper. Inwestor 

utworzył ok. 400 nowych miejsc pracy. Otwarcie fabryki części samochodowych Keiper (obecnie 

ADIENT POLAND) miało miejsce 2 września 2009 r.   

 

Rys. 17. „Fabryka siedzeń samochodowych ADIENT oraz hotel ANTONIO CONFERENCE” 

 

 



Kolejnym inwestorem, którego udało się pozyskać, była firma JERONIMO MARTINS 

DYSTRYBUCJA (obecnie Jeronimo Martins Polska), która w Skarbimierzu-Osiedlu wybudowała 

centrum logistyczne, zaopatrujące sieć sklepów BIEDRONKA. Centrum zostało otwarte 27 

października 2010 r.   

 

Rys. 18. „Centrum dystrybucyjne sieci sklepów Biedronka” 

 

W 2011 r. powstała fabryka puszek stalowych FPS Polska. Następnie w 2012 r. rozpoczęła 

produkcję fabryka opakowań z tektury falistej UNITED PACKAGING.  

 

Rys. 19. Firma „UNITED PACKAGING” (fabryka opakowań z tektury falistej) 



Kolejna otwarta fabryka, która powstała na terenie byłego lotniska w Skarbimierzu-Osiedlu, to 

WIPAK POLSKA – produkcja opakowań foliowych, której otwarcie nastąpiło 9 października 2013 r. 

 

Rys. 20. Firma „WIPAK POLSKA” (produkcja opakowań z folii) 

Kolejnym inwestorem z branży opakowaniowej zlokalizowanym na Skarbimierzu – Osiedlu 

była firma z kapitałem belgijskim AQUILA – otwarcie 10 grudnia 2015 r. W październiku 2016 r. 

nastąpiło otwarcie amerykańskiej fabryki produkującej filtry DONALDSON Polska. Następnie 

otworzono hiszpańską firmę POLIGAL Polska – fabryka opakowań foliowych.  

 

Rys. 21. Firma „AQUILA” (produkcja tektury falistej) 



 

 

Rys. 22. Firma „POLIGAL” (produkcja folii BOPP i CPP) 

 

Rys. 23. Fabryka  MITSUI HIGH-TEC  produkującej generatory i części silnikowe do samochodów 

elektrycznych i hybrydowych. 



 

Rys. 24. Firma Zotefoams produkcją pianek poliolefinowych 

 

Poza zagranicznymi inwestorami, od wielu lat na terenie byłego lotniska funkcjonują polskie 

firmy m.in. OKPOL – produkcja okien dachowych, betoniarnia SKARBET, PINUS – fabryka okien 

drewnianych, AGREMO – fabryka urządzeń rolniczych, MIARY i WAGI – fabryka wag, czy tartak 

ROSA. 

 

 

Rys. 25. Fabryka produkcji okien dachowych „OKPOL” 



Sytuacja mieszkańców gminy zmienia się na lepsze. Nowe firmy produkcyjne to dla nich duża 

szansa na zdobycie pracy i możliwość poprawy sytuacji bytowej swoich rodzin. Dziś w Skarbimierzu 

żyje się lepiej, a to nie koniec zmian w rozwoju gminy. Coraz więcej przedsiębiorców zgłasza chęć 

inwestowania w tereny położone na obszarze gminy. W związku z tym przed Gminą Skarbimierz 

otwiera się duża szansa na coraz to większy rozwój i polepszenie warunków życia mieszkańców. 

 

Instytucje i jednostki na terenie miejscowości Skarbimierz-Osiedle 

- Urząd Gminy Skarbimierz, 

- Straż Gminna, 

- Posterunek Policji, 

- Eko – Skarbimierz Spółka z o.o. (zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków), 

- Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika,  

- Bank Spółdzielczy w Oławie, oddział w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów z siedziba w Grodkowie, punkt kasowy w Skarbimierzu-

Osiedlu, 

- Poczta Polska, placówka w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- OSP – Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza, 

- Sala zgromadzeń świadków Jehowy. 

 

Firmy i Przedsiębiorstwa 

- Mondelez Polska Production 

- ADIENT (wcześniej Johnson Controls i Keiper) 

- JERONIMO MARTINS POLSKA 

- UNITED PACKAGING 

- WIPAK POLSKA 

- AQUILA 

- POLIGAL POLSKA 

- FPS Polska 

- MITSUI ( produkcja części do silników toyoty) 

- Serwis BMW Krzysztof Majewski 

- Antykorozyjne Zabezpieczenie Metali Stanisław Mochniak 

- Zakład Stolarski Jarosław Kruk 

- Fryzjer Iwona Gulewska 

- Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KABUD 

- Firma Optima 

- Firma Handlowo - Usługowa Adam Michalik 



- Zakład Usług Instalatorskich 

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PINUS 

- OKPOL 

- Miary i Wagi 

- Tartak Rosa 

- Usługi stolarskie Krzysztof Klamka 

- Zakład Pogrzebowy Mysłek wraz z krematorium 

- Salon fryzjerski Madness 

- Pracownia krawiecka Almadora 

- Market DINO 

- Market Biedronka 

- i wiele innych. 

 

Działalność socjalna: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Punkt konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Placówki oświatowe: 

- Szkoła podstawowa w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Gminne Przedszkole w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Niepubliczne Przedszkole Poziomka w Skarbimierzu-Osiedlu. 

 

 

Rys. 26. Budynek szkoły wraz z hala sportową  w Skarbimierzu - Osiedlu 



 

Rys. 27. Budynek szkoły w Skarbimierzu - Osiedlu 

 

Opieka zdrowotna 

- Zakład Usług Medycznych KAMMED Spółka z o.o. w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej BETA w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Centrum Stomatologiczne KORDENT w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Gabinet Medycyny Pracy EKO MED w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Punkt Apteczny św. Andrzeja w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Prywatna specjalistyczna praktyka urologiczna Jacek Jastrzębski 

- Gabinet Neurologopedyczny Katarzyna Piwowar 

 

Organizacje pozarządowe z siedzibą w Skarbimierzu- Osiedlu 

- Chór kościelny  „CANTATE DOMINO” 

- Klub Seniora w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Klub Sportowy KS Skarbimierz w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Klub Sportowy Lider w Skarbimierzu-Osiedlu, 

- Akademia Sztuk walki SAKURA w Skarbimierzu-Osiedlu, 

 

Baza noclegowa 

- hotel ANTONIO 

- hotel MICHALAK 



 

Rys. 28. Hotel Antonio 

 

 

Kultura, sport i rekreacja 

 Działania klubów i licznych sekcji sportowych oraz urozmaicona infrastruktura sportowa to 

podstawowa możliwość rozwoju kultury fizycznej wśród mieszkańców, a szczególnie dzieci i 

młodzieży. Infrastrukturę sportową i rekreacją w miejscowości Skarbimierz-Osiedle tworzą między 

innymi: 

- Boisko piłkarskie wraz z bieżnią lekkoatletyczną, 

- Kompleks boisk sportowych „ ORLIK” wraz z zieloną siłownią, 

- Hala sportowa przy Gminnej Szkole Podstawowej, 

- Hala sportowa przy drugim budynku szkoły 

- Hotel Antonio Conference w Skarbimierzu. 

-  Skwer parkowy 

 



 

Rys. 29. „Hala sportowa w miejscowości Skarbimierz-Osiedle” 

 

 

 

Rys. 30. „Zielona siłownia w miejscowości Skarbimierz-Osiedle” 



 

Rys. 31. „ Plac zabaw w Skarbimierzu-Osiedlu” 

 

 

Rys. 32. Skwer parkowy   

 

W styczniu 2008 r. powołano gminną instytucję kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Skarbimierzu. Gminną Bibliotekę Publiczną w Skarbimierzu stanowią cztery filie biblioteczne, oraz 

zespół ambitnych ludzi. Rozpoczęli oni realizację planów, które oprócz działalności bibliotecznej 

ukierunkowane były na zajęcia artystyczne i edukacyjne oraz widowiska estradowe.  

  



 

W roku 2019 Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu zorganizowała  136 

imprez własnych, w tym również część o charakterze komercyjnym. Ogółem w tych 

imprezach uczestniczyło ponad 23 000 osób. Wszystkie imprezy realizowano zgodnie  

z planem działalności kulturalnej.  

Współpraca międzygminna 

 Na arenie krajowej Gmina Skarbimierz jest członkiem stowarzyszenia „Brzesko-Oławska 

Wieś Historyczna”, które współtworzą także gminy: Lewin Brzeski, Olszanka, Grodków i Oława. 

Stowarzyszenie to funkcjonuje w ramach programu LEADER. 

 Gmina Skarbimierz należy również do Związku Gmin Śląska Opolskiego i Związku Gmin 

Wiejskich. 

 

Infrastruktura techniczna gminy 

 W skład infrastruktury technicznej gminy wchodzi stan układu komunikacyjnego, jak  

i również wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu. Infrastruktura techniczna na terenie gminy 

zaspokaja podstawowe i niezbędne potrzeby jej mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczenia 

wody, usuwania odpadów, transportu. Infrastruktura techniczna spełnia bardzo istotne funkcje 

związane z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy. Urządzenia infrastruktury technicznej, oraz ich 

stan wpływają na poziom życia mieszkańców poszczególnych sołectw.  

 

Komunikacja 

Gmina Skarbimierz posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Z punktu widzenia 

połączeń regionalnych i międzynarodowych położenie komunikacyjne gminy jest bardzo korzystne. 

Już od średniowiecza przebiegał przez pobliski Brzeg główny szlak handlowy na Śląsku, łączący 

Wrocław z Opolem i dalej z Małopolską. Natomiast z punktu widzenia połączeń lokalnych położenie 

komunikacyjne gminy jest również korzystne, ponieważ posiada ona dogodne połączenia drogowe 

zarówno z Brzegiem jak i Oławą, Wiązowem, Strzelinem, Grodkowem, Lewinem Brzeskim i Opolem. 

 

 

 



 

Drogi kategorii gminnej zlokalizowane na terenie obrębu Skarbimierz-Osiedle 

 

1.  Małujowice – Skarbimierz-Osiedle 102016 O ul. Smaków Obręb Skarbimierz-

Osiedle 

2.  Małujowice – ul. Parkowa 102017 O ul. Parkowa Obręb Skarbimierz –

Osiedle 

3.  Osiedle Skarbimierz - Pępice 102018 O ul. Motoryzacyjna Obręb Skarbimierz –

Osiedle 

4.  Skarbimierz - Pępice 102019 O ul. Pępicka Obręb Skarbimierz 

Obręb Skarbimierz –

Osiedle 

5.  ul. Parkowa – Skarbimierz Osiedle 102020 O ul. Parkowa Obręb Skarbimierz-

Osiedle 

6.  ul. Dębowa – Skarbimierz-Osiedle 102021 O ul. Dębowa Obręb Skarbimierz-

Osiedle 

7.  Skarbimierz Osiedle –                                

ul. Modrzewiowa 

102023 O ul. Modrzewiowa Obręb Skarbimierz -

Osiedle  

8.  Skarbimierz Osiedle – ul. 

Kasztanowa 

102024 O ul. Kasztanowa Obręb Skarbimierz -

Osiedle  

9.  Skarbimierz Osiedle – ul. 

Wierzbowa 

102025 O ul. Wierzbowa Obręb Skarbimierz -

Osiedle  

10.  Skarbimierz Osiedle – ul. 

Topolowa 

102026 O ul. Topolowa Obręb Skarbimierz -

Osiedle  

11.  Skarbimierz Osiedle- 

ul.Biedronkowa 

102027 O ul. Biedronkowa Obręb Skarbimierz -

Osiedle  

12.  Skarbimierz-Osiedle – ul. Klonowa 102031 O ul. Klonowa Obręb Skarbimierz-

Osiedle  

13.  Skarbimierz-Osiedle – ul. 

Akacjowa 

102032 O ul. Akacjowa Obręb Skarbimierz-

Osiedle 



14.  Małujowice – Skarbimierz  102033 O ul. Brzeska Obręb Małujowice  

Obręb Skarbimierz-

Osiedle 

Obręb Skarbimierz  

15.  Skarbimierz - Osiedle, tereny 

inwestycyjne 

102038 O ul. Opakowaniowa Obręb Skarbimierz-

Osiedle 

 W miejscowości dodatkowo występuje 10 dróg wewnętrznych, które posiadają swoje nazwy. 

Generalnie stan dróg na terenie gminy jest zadowalający zarówno pod względem jakości nawierzchni 

(drogi krajowe i wojewódzkie) jak i możliwości obsługiwania przez nie poszczególnych obszarów 

zabudowy (drogi powiatowe i gminne). Sieć dróg jest sukcesywnie rozbudowywana, a także poprawie 

ulega jej stan techniczny. 

 

Wodociągi i kanalizacja 

Gmina Skarbimierz jest w pełni zwodociągowana, również skanalizowana. Sieci te 

sukcesywnie są rozbudowywane w miejscach gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe, obiekty 

produkcyjne i usługowe.  

Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę należą Stacje Uzdatniania Wody: 

- SUW w miejscowości Brzezina, która zasila miejscowości: Brzezina, Lipki, Zielęcice, Skarbimierz, 

Żłobizna, Pawłów, Kruszyna, Zwanowice, Prędocin i Kopanie - wydajność ujęcia: 880 m3/dobę, 

- SUW w miejscowości Łukowice Brzeskie, która zasila miejscowości: Łukowice Brzeskie, Bierzów, 

Małujowice, Skarbimierz - Osiedle (tereny inwestycyjne), Pępice - wydajność ujęcia 1176 m3/dobę, 

- SUW w miejscowości Skarbimierz, która zasila miejscowość Skarbimierz - Osiedle (tereny osiedla 

mieszkaniowego) - wydajność 1152 m3/dobę. 

Układ technologiczny dla w/w stacji: 

- napowietrzanie ciśnieniowe, 

- jednostopniowa filtracja ciśnieniowa na złożu, odmanganianie i odżelazianie, 

- dezynfekcja wody uzdatnionej. 

Na terenie gminy długość sieci wodociągowej wynosi 37.572 m - sieci magistralne, natomiast 

51.168 m - sieci rozdzielcze. 

Wszystkie miejscowości posiadają kanalizację sanitarną.  

 

 

 



Gospodarka odpadami 

Na terenie Gminy Skarbimierz odpady komunalne odbierane są z nieruchomości 

zamieszkałych przez firmę wyłonioną przez gminę w przetargu. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/173/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 maja 2017r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz oraz Uchwałą 

Nr XXVIII/199/2017 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny gromadzone są z podziałem na następujące 

frakcje:  

• papier (kolor niebieski oznaczony napisem „papier”),  

• szkło (kolor zielony oznaczony napisem „szkło”), 

• metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty oznaczony napisem „metale i tworzywa 

sztuczne),  

• odpady ulegające biodegradacji (kolor brązowy oznaczony napisem „bio”), 

• odpady zmieszane (kolor czarny oznaczony napisem „zmieszane”).  

 

Telekomunikacja 

Gmina Skarbimierz wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne: telefonia 

przewodowa reprezentowana przez Orange Polska oraz Dialog, a także telefonię bezprzewodową, w 

tym również sieci światłowodowej. W Skarbimierzu-Osiedlu znajdują się trzy maszty telefonii 

komórkowej: 

- ul. Smaków (maszt sieci komórkowej PLUS) 

- ul. Parkowa (maszt sieci komórkowej T- MOBILE) 

- ul. Kasztanowa (maszt sieci komórkowej PLAY)  

 

Sieć gazowa 

 

Na terenie gminy Skarbimierz dystrybucją gazu ziemnego zajmuje się Górnośląska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu – Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, który jest jednocześnie 

właścicielem sieci gazowej dystrybucyjnej na terenie gminy. 

Przesyłem gazu ziemnego wysokometanowego gazociągami wysokiego ciśnienia zajmuje się Operator 

Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM Sp. z o.o. 

Operator Gazociągów Przesyłowych „Gaz – System” SA, Oddział w Świerklanach posiada na terenie 

gminy Skarbimierz następującą infrastrukturę: 

 - gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Wrocław  



- odgałęzienie do stacji redukcyjno – pomiarowej Brzeg – Pawłów  

- odgałęzienie do stacji redukcyjno – pomiarowej Skarbimierz 

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku, na terenie gminy Skarbimierz  stan sieci gazowej wynosi: 

- sieć gazowa niskiego ciśnienia wynosi: 9291 m+ przyłącza gazowe: 326 sztuk – 4781 m., 

- sieć gazowa średniego ciśnienia wynosi: 24916 m + przyłącza gazowe: 280 sztuki – 2268 m. 

Na terenie miejscowości Skarbimierz – Osiedle stan sieci wynosi: 

- sieć gazowa niskiego ciśnienia wynosi: 2622 m+ przyłącza gazowe: 82 sztuk – 708 m., 

- sieć gazowa średniego ciśnienia wynosi: 10531 m + przyłącza gazowe: 128 sztuk – 1239 m. 

System zaopatrujący gminę posiada rezerwy, umożliwiające przyłączenie do sieci wszystkich 

zainteresowanych odbiorców, którzy są przyłączani sukcesywnie według wystąpień o przyłączenie. 

Gęstość sieci gazowej na terenie gminy Skarbimierz jest zbliżona do wartości 

charakteryzującej powiat brzeski i województwo opolskie. Zaprezentowany wskaźnik jest bardzo 

wysoki jak na gminę wiejską. Powodem takiego stanu jest fakt, że na terenie gminy Skarbimierz 

zgazyfikowane są 5 miejscowości (Skarbimierz-Osiedle, Skarbimierz, Żłobizna, Pawłów i Pępice), 

które zamieszkuje blisko połowa mieszkańców gminy. 

 

Infrastruktura elektroenergetyczna 

 Na terenie Gminy Skarbimierz wszystkie miejscowości mają dostęp do energii elektrycznej. 

Dystrybucją i rozbudową infrastruktury zajmuje się Tauron Dystrybucja S.A. Na obszarze Gminy 

Skarbimierz sieć elektroenergetyczna jest bardzo dobrze rozwinięta. Występują linie kablowe  

i napowietrzne zarówno niskiego napięcia (0,4 kV), średniego napięcia (15 kV), a także wysokiego 

napięcia (110 kV). W Skarbimierzu-Osiedlu, w 2016 r. wybudowano stację transformatorową 

110kV/15kV (Główny Punkt Zasilania) obsługującą strefę przemysłową.  

 

Ciepłownictwo 

Na terenie gminy Skarbimierz potrzeby cieplne zaspokajane są poprzez kotłownie lokalne  

i zakładowe oraz ogrzewanie indywidualne. Potrzeby energetyczne w miejscowości Skarbimierz – 

Osiedle pokrywane są gazem ziemnym i energią elektryczną konwencjonalną a także z fotowoltaiki.  



 

Rys. 33. „ Instalacja fotowoltaiczna- budynek plebanii w Skarbimierzu - Osiedlu” 

Gmina Skarbimierz w celu poprawy powietrza ma własny program dofinansowania 

ekologicznych źródeł ciepła. Dotacji celowej udziela się na dofinansowanie kosztów inwestycji, 

związanych z ochroną środowiska w zakresie pomp ciepła, kotłów elektrycznych, paneli grzewczych, 

instalacji fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem energii na własne 

potrzeby, realizowanych przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne  

i przedsiębiorców. O dofinansowanie mogą wystąpić podmioty uprawnione, posiadające tytuł prawny 

do nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.  

 

Rys. 34. „ Instalacja fotowoltaiczna- budynek mieszkalny” 



Gmina Skarbimierz działając w ramach programu rządowego otworzyła posterunek Policji  

w Skarbimierz- Osiedlu, aby podnieść stan bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników 

zatrudnionych w strefie przemysłowej. Dla posterunku zostały przekazane dwa nowe radiowozy, które 

w połowie zostały zakupione z Programu Modernizacji i z budżetu gminy Skarbimierz.  

 

 

Rys. 35. „Posterunek Policji w Skarbimierzu - Osiedlu” 

Skarbimierz-Osiedle jest centrum gospodarczym, demograficznym i administracyjnym Gminy 

Skarbimierz. Infrastruktura społeczna, techniczna, oraz charakter zabudowy w miejscowości 

Skarbimierz – Osiedle są charakterystyczne dla jednostki typowo miejskiej. Uwzględnienie 

niniejszego wniosku daje szanse na jeszcze szybszy, innowacyjny i dalszy postęp, co w konsekwencji 

przyczyni się do podniesienia standardu oraz poziomu życia jego mieszkańców.  

Nadanie miejscowości Skarbimierz – Osiedle statusu miasta, to podniesienie rangi 

odpowiednio do stanu faktycznego w kraju. 

Rada Gminy Skarbimierz wyraża nadzieję, że przedstawione uzasadnienie uwzględniające 

przesłanki kulturowe, społeczne, gospodarcze, oraz aktualny stan infrastruktury technicznej 

miejscowości Skarbimierz-Osiedle, oraz jej rozwój urbanistyczny i gospodarczy stanowić będzie 

ważny element w podjęciu pozytywnej decyzji.  

 Wobec powyższego Rada Gminy Skarbimierz wnioskuje jak na wstępie. 


