
UCHWAŁA NR XXI/104/16
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasna Góra na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. , poz. 
1515 z późn. zm.1) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Krasna Góra na lata 2016-2025  przyjęty uchwałą Zebrania 
Wiejskiego nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega  podaniu  do publicznej wiadomości zgodnie  z  § 116  Statutu Gminy Niemodlin.

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Palak

1] Dz.U.z 2015, poz.1045 i Dz.U.z 2015, poz.1890
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRASNA GÓRA NA LATA 2016-2025  

 

 

1.    Charakterystyka miejscowości  

 1.1  Położenie miejscowości  

Wieś położona w zachodniej części gminy, na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej, na granicy                      

powiatu opolskiego i brzeskiego, nieopodal drogi nr 385 łączącej Niemodlin z Grodkowem. 

Obecnie zamieszkuje ją 299 osób.  Powierzchnia gruntowa wynosi 903,43 ha w tym 544, 92 ha 

stanowią grunty orne. Położenie geograficzno-krajobrazowe wsi charakteryzuje się 

przepływającą obok niej Nysą Kłodzką. Krasna Góra sąsiaduje bezpośrednio z sołectwem 

Tłustoręby.  

  
  

Teren otaczający Krasną Górę należy do najbardziej malowniczych w Gminie Niemodlin. W 

północno wschodniej części na niewielkim wzgórzu znajdują się ruiny nieznanej budowli. 

Zachodnią część wioski stanowi dolina meandrującej Nysy Kłodzkiej ze stromymi brzegami.  

Załącznik do Uchwały Nr XXI/104/16

Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 28 stycznia 2016 r.
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Na tej rzece w okolicy Więcmierzyc- Krasnej Góry, ulokowana jest zapora wodna z małą 

hydroelektrownią. Na wale przeciwpowodziowym na odcinku młyn-pałac rosną kilkusetletnie 

dęby, które są częścią dawnego parku dworskiego z kilkoma wąwozami i stanowiskiem 

archeologicznym, wyznaczającym miejsce pierwszej osady. Południowo wschodnią część 

wioski stanowi rozległy i pagórkowaty Wał Niemodliński, który wpadając  w dolinę Nysy 

Kłodzkiej, tworzy najbardziej urozmaicone formy geomorfologiczne w całej gminie Niemodlin.  

 1.2  Historia  
  

                  Pierwsza wzmianka o wsi datowana jest na rok 1320. W księgach historycznych 

osada zapisana jest jako Sunneberk i Sonnenberg, co  w wolnym tłumaczeniu znaczy 

Słoneczna Góra. Nazwa ta pochodzi od nazwiska pierwszego właściciela okolicznych ziem. 

Kilkadziesiąt lat później stanął tu drewniany kościółek, który został zniszczony podczas 

wojny trzydziestoletniej w XVI wieku. Do początku XIX w. wieś należała do hrabiostwa i 

powiatu Grodków, a dopiero od 1817 r. ziemie te zostały przyłączone do ówczesnego 

powiatu niemodlińskiego. W XVII w. wieś była własnością rodziny von Gelhorn, a od 1845 

roku, wraz z pobliskim folwarkiem Marszów, przeszła w posiadanie rodu von Donat, który 

przyczynił się do wybudowania w najstarszej części wsi, nowej świątyni należącej do parafii 

św. Mikołaja w Grabinie. W 1859 roku Krasna Góra została wykupiona przez 

Schaffgotsch'ów - zamożny ród z Kopic. W tym czasie kościół został przebudowany i 

powiększony. W 1928 r. na wysokiej wieży zawisły trzy duże dzwony. Po wojnie kościół 

filialny pw. MNMP został gruntownie odremontowany. Jego gotycki styl i ceglana elewacja 
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zewnętrzna wyróżnia go wśród okolicznych świątyń. Za sprawą rodu z Kopic pod koniec 

XIX w. we wsi postawiono folwark z oborami i spichlerzem, a zwieńczeniem tej posiadłości 

był istniejący do dziś eklektyczny, prostokątny pałac.   

  

  
  

Przez pewien czas był on siedzibą Sądu Okręgowego dla szlachty. W latach międzywojennych 

wioska liczyła 400 mieszkańców. W Krasnej Górze funkcjonowała szkoła, dwie gospody, młyn 

wodny, poczta, rzeźnia oraz drewniany pałacyk myśliwski przy drodze do Grabina. Przez pewien 

czas rozwijała się na tym terenie uprawa wikliny i jej przerób (między innymi rzemieślnicza 

produkcja mebli). Po upadku III Rzeszy miejscowa ludność została wysiedlona do Niemiec, a 

wieś zamieszkali Polacy przybywający z Kresów Wschodnich oraz centralnej Polski. Bardzo 

szybko okoliczne ziemie zostały zagospodarowane przez Państwowe Gospodarstwo Rolne.  

 1.3  Określenie  struktury  przestrzennej  

                    We wsi znajdują się  gospodarstwa rolne , murowany kościół filialny pw. MNMP, 

młyn zbożowy, zaplecze socjalno sportowe na boisku. We wsi istnieje również remiza OSP, 

obiekt rekreacyjno sportowy na którym znajduje się boisko sportowe, jeden sklep ogólno 

spożywczy, zabytkowy spichlerz i pałac.    
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2. Inwentaryzacja  zasobów służących odnowie miejscowości  

ANALIZA  ZASOBÓW  CZ I  

Rodzaj Zasobu  Opis   

Znaczenie zasobu  
(odpowiednio wstaw  

X)  

  

 

1  2  3  4  5  

przyrodniczy              

walory krajobrazu, rzeźby terenu  

Teren pagórkowaty, wieś położona 

pomiędzy lasami z jednej strony, a 

rzeką – Nysą Kłodzką z drugiej, 

stanowiska archeologiczne  

      X  

stan środowiska  
dobry, nie występują 

zanieczyszczenia atmosfery     X     

walory klimatu  łagodny     X     

walory szaty roślinnej  
okoliczne piękne lasy mieszane i 

dorzecza rzeki  
      X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty  wiekowe  dęby i wąwozy          X  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)  
zwierzyna łowna, żurawie bielik, 

bocian czarny  
      X  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)  

Rzeka Nysa Kłodzka, stawy 

hodowlane, sieć rowów 

wymagających konserwacji i 

bieżącego utrzymania  

   X     

wody podziemne  wysoki poziom wód gruntowych     X     

gleby  piaski, gliny     X     

kopaliny  piaski, żwiry, glina  X        

kulturowy              

walory  wielokulturowość  X        

walory przestrzeni wiejskiej publicznej  

boisko sportowe, pawilon 

świetlicowy, pałac i park 

zabytkowy, kościół  
      X  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej  
zabudowa przedwojenna 

zagrodowa, bloki popegeerowskie   
   X     

zabytki i pamiątki historyczne  Kościół, spichlerz, pałac        X  

osobliwości kulturowe  
Korony żniwne, figura św. Jana 

Nepomucena  
   X     

miejsca, osoby i przedmioty kultu  Stary przydrożny krzyż w centrum 

wsi  
X        

Id: 9BF32AD9-0B56-40E7-B535-5A68D10C00AD. Podpisany Strona 6



  6  

święta, odpusty, pielgrzymki  Odpust, dożynki wiejskie, majówki     X     

tradycje, obrzędy, gwara  Majówki, zawody strażackie     X     

legendy, podania i fakty historyczne   brak           

przekazy literackie  

Joanna Domska ,,Niemodlin i 

Ziemia Niemodlińska od 1224 r. do 

początków XX w.  
   X     

ważne postacie i przekazy historyczne  brak           

specyficzne nazwy  
Nazwy przysiółków Marsze, 

Pielgrzymowice  X        

specyficzne potrawy  brak           

dawne zawody  brak           

zespoły artystyczne, twórcy  brak           

ANALIZA  ZASOBÓW  CZ II  

Rodzaj Zasobu  Opis   

Znaczenie zasobu  
(odpowiednio wstaw  

X)  

  

 
1  2  3  4  5  

obiekty i tereny  
            

działki pod zabudowę mieszkaniową  
pod zabudowę indywidualną oraz 

tereny do przekształceń     X     

działki pod zakłady usługowe i przemysł  wydzielone tereny     X     

pustostany mieszkaniowe  brak           

pustostany poprzemysłowe  spichlerz, obora  X        

tradycyjne nie użytkowane obiekty 

gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.)  
brak           

infrastruktura społeczna               

place publicznych spotkań, festynów  boisko i plac rekreacyjny        X  

sale spotkań, świetlice, kluby  
pawilon świetlicowy na boisku i 

sala w prywatnym pałacu  
      X  

miejsca uprawiania sportu  boisko sportowe          X  

miejsca rekreacji  
lasy, stawy, rzeka, boisko, dukty 

polno-leśne     X     

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne  brak           

szkoła  brak           

przedszkole  brak           
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biblioteki  brak           

placówki opieki społecznej  brak           

placówki służby zdrowia  brak           

infrastruktura techniczna     
         

wodociąg, kanalizacja, oczyszczalnia 

ścieków  
Brak kanalizacji i oczyszczalni        X  

drogi  

zły stan techniczny, drogi 

transportu rolnego i drogi gminne 

gruntowe wymagają stałych 

nakładów na reperacje i bieżące 

utrzymanie oraz utwardzenie  

      X  

oświetlenie  
niewystarczające, wymagające 

rozbudowy i modernizacji  
      X  

chodniki, parkingi, przystanki  
brak chodników i parkingów, 

przystanek autobusowy z zatoczką  
      X  

sieć telefoniczna i dostępność Internetu  sieć słaba, internet radiowy      X     

telefonia komórkowa  dobra     X     

ANALIZA  ZASOBÓW  CZ III  

Rodzaj Zasobu  Opis   

Znaczenie zasobu  
(odpowiednio wstaw  

X)  

  

 
1  2  3  4  5  

gospodarka, rolnictwo              

miejsca pracy (gdzie, ile)  

Sklep (2 osoby), RAPEX (10 osób), 

indywidualne gospodarstwo rolne 

(12), młyn (5), firmy budowlane  

(24)  

   X  

   

  

  

  

  

znane firmy produkcyjne i zakłady 

usługowe  
gospodarstwo rolne Rapex,  młyn     X  

   

  

  

ich produkty  produkty rolne, mąka     X     

gastronomia  brak           

miejsca noclegowe  kilka w pałacu  X        

gospodarstwa rolne  indywidualne i społeczne     X     

uprawy hodowlane  
zboża, rzepak, ziemniaki, 

kukurydza,   
   X  

  

  

   

możliwe do wykorzystania odpady 

produkcyjne  brak           

Id: 9BF32AD9-0B56-40E7-B535-5A68D10C00AD. Podpisany Strona 8



  8  

zasoby odnawialnych energii  słoma  X     

  

  

   

mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)              

autorytety i znane postacie we wsi  

Sołtys i działacze społeczni, Rada 

parafialna, Koło Gospodyń 

Wiejskich, OSP, LZS  
   X     

krajanie znani w regionie, w kraju i za 

granicą  
brak           

osoby o specyficznej lub ważnej dla 

wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci  

studenci i absolwenci uczelni, 

kadra pedagogiczna        X  

przedsiębiorcy, sponsorzy  
właściciele firm, prywatni 

sponsorzy, darczyńcy indywidualni  
   X     

osoby z dostępem do Internetu i 

umiejętnościach informatycznych  

ok. 10% mieszkańców posiada 

dostęp, kilku informatyków     X     

pracownicy nauki  brak           

związki i stowarzyszenia  
Grupa odnowy wsi                

Ochotnicza Straż Pożarna LZS        X  

kontakty zewnętrzne (np. z mediami)  sporadyczne  X        

współpraca zagraniczna i krajowa   
W ramach LGD „Partnerstwo Borów 

Niemodlińskich”        X  

informacje dostępne o wsi              

publikatory, lokalna prasa  
Nowa Gazeta, Biuletyn Gminy 

Niemodlin     X     

książki, przewodniki  brak           

strony internetowe  brak           

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  

Mocne strony  Słabe strony  

Duża ilość lasów  
Wysłużone drogi i brak chodników, słaba jakość 

dróg do transportu rolnego  

Rzeka Nysa Kłodzka  Brak kanalizacji wsi   

Działalność firmy ,,Rapex”  Niewystarczające oświetlenie wsi  

Zachowanie obiektów zabytkowych  
Degradowanie się rowów melioracyjnych i 

przydrożnych  

Zorganizowanie społeczeństwa  Słabe połączenia komunikacyjne  

Dobre przygotowanie zawodowe mieszkańców  Brak świetlicy wiejskiej  

Posiadanie boiska i placu rekreacyjno sportowego  Brak remizy OSP (istniejącą likwiduje właściciel )   

Możliwość wykorzystania funduszy z UE     

Szanse   Zagrożenia  

Zaangażowanie mieszkańców w rozwój swojej 

wsi  
Bezrobocie  

Poprawa wyposażenia wsi w media   Patologia społeczna  
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Rozwój agroturystyki  Wyjazdy młodych ludzi za pracą  

Wykorzystanie bezpośredniego   

sąsiedztwa Nysy Kłodzkiej – stanica           

turystyczna  
Starzejące się społeczeństwo  

Rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego   

Bardzo atrakcyjne położenie  

    

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć   aktywizujących 

społeczność lokalną.  

  

Cel  Przeznaczenie  
Termin  

realizacji  

Szacunkowy 

koszt  

Przewidywane źródła 

finansowania  

Budowa świetlicy wiejskiej na terenie przy boisku sportowym  

Zagospodarowanie  

przestrzeni 

publicznej   

ogólnodostępne miejsce 
spotkań mieszkańców, 
zaplecze lokalowe dla 
działających org.  

społecznych  

2016-2017  550.000  Gmina, PROW  

 Budowa odcinka drogi publicznej nr. 104282 O  

Poprawa i 
rozbudowa  
infrastruktury 

technicznej  

Poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników i estetyki wsi  
2016-2017  236.000  

Gmina, PROW, 

udział własny,  inne 

środki zewnętrzne  

Modernizacja oświetlenia ulicznego  

Poprawa i 
rozbudowa  
infrastruktury 

technicznej  

Poprawa bezpieczeństwa 

użytkowników i estetyki wsi, 

poprawa jakości życia 

mieszkańców  

2016-2017  

W ramach 
zadania  

obejmującego 
całą Gminę  
1.200.000  

Gmina, Tauron, RPO  

Budowa remizy OSP przy budowanej świetlicy i doposażenie sprzętu gaśniczego  

Ochrona i 

bezpieczeństwo 

mieszkańców  

Utrzymanie w gotowości 

bojowej członków 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

2016-2017  650.000  

Gmina, PROW  

Remont kościoła, cmentarza, podniesienie wieży do stanu pierwotnego.  

Ochrona przed   

degradacją i 

poprawa estetyki 

miejscowości  

Wyeksponowanie 
posiadanego obiektu  
zabytkowego będącego 

jedną z atrakcji 

turystycznych  

2016-2025  Na bieżąco  

Gmina, udział własny,  

inne środki zewnętrzne  

 Remont i wyposażenie pawilonu na boisku  

Zabezpieczenie 

zaplecza dla 

sportowców   

Spełnienie wymogów 

socjalnych dla drużyny 

biorącej udział w 

rozgrywkach ligowych, 

niezależne miejsce spotkań  

2016-2020  Na bieżąco  

Gmina (FS), udział 

własny, inne środki 

zewnętrzne  

Organizacja festynów i imprez integracyjnych  

Kultywowanie  

tradycji i integracja 

mieszkańców  

Integracja mieszkańców i 

promocja wsi  

Na bieżąco  

2009 -  

2015  
5.000  

Gmina(FS), udział własny, 

inne środki zewnętrzne  
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 Konserwacja i odtwarzanie urządzeń melioracyjnych  

Podniesienie  

wartości 

produkcyjnej   

Poprawa atrakcyjności 

rolniczej utrzymanie 

produkcji rolnej  
Na bieżąco  Na bieżąco  

Gmina, udział własny, inne 

środki zewnętrzne  

 Utrzymanie gminnych dróg gruntowych i transportu rolnego  

Podniesienie  

wartości 

produkcyjnej   

Poprawa pracy w rolnictwie, 

podniesienie atrakcyjności 

rekreacyjnych wsi   
Na bieżąco  Na bieżąco  

Gmina, udział własny, inne 

środki zewnętrzne  
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