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I. Wprowadzenie
Plan Odnowy Miejscowości Kopice na lata 2010 - 2017 jest dokumentem operacyjnym
określającym cele, priorytety i zasady wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich. Plan jest ukierunkowany na aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe tego
rozwoju w sposób zrównoważony.
Dokument ten jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Przyjęty przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Kopice i Radę Gminy Stepnica
niniejszy plan, wykazuje zgodność większości inwestycji planowanych do realizacji
w Kopicach z celami programowymi Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013.
Plan Odnowy Miejscowości Kopice powinien być aktualizowany i modyfikowany
w miarę zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa, zmieniających się warunków lokalnych
i regionalnych, pojawiania się nowych wyzwań cywilizacyjnych w Unii

Europejskiej

oddziaływujących na sytuację ogólnokrajową, uwarunkowania regionalne i lokalne.
Umożliwi to między innymi wyznaczenie prawidłowych kierunków rozwoju lokalnego,
powiązanych z zaangażowaniem miejscowych środowisk opiniotwórczych i środowisk
zamiejscowych w planowaniu strategicznym, ułatwi ocenę stopnia przygotowania, a
następnie ocenę ewentualnie występujących przeszkód w realizacji przyjętych zadań, a także
określenie efektów osiągniętych z wykonywanych zadań.
Plan

Odnowy

Miejscowości

ma

być

narzędziem

służącym

programowaniu

kompleksowego i długofalowego rozwoju społeczno – gospodarczego Kopic dlatego do
udziału w jego tworzeniu zaproszono wszystkich jej mieszkańców. Proces konsultacji
społecznych prowadzony był poprzez:
1. zgłaszanie wniosków przez Sołtysa wsi i członków Rady Sołeckiej Kopice,
2. bezpośrednie spotkania z mieszkańcami sołectwa i jego reprezentantami.
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II.

Charakterystyka miejscowości Kopice
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Kopice z lotu ptaka (fot. Urząd Gminy w Stepnicy)
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1. Lokalizacja wsi
Wieś położona jest ok. 9 km na północy-zachód od Stepnicy, bezpośrednio nad brzegiem
Zalewu Szczecińskiego, przy drodze powiatowej nr 0721Z, wytyczonej wzdłuż linii brzegowej.
Położenie geograficzne: 53° 41′ N

14° 32′ E

2. Rys historyczny
Kopice to wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w źródłach w 1291 r. W 1318
r. książę Warcisław sprzedał wieś z karczmą klasztorowi w Wolinie (łącznie z patronatem nad
kościołem i prawem do jurysdykcji). W 1594 r. wzmiankowany był kościół z kamienia polnego.
Po sekularyzacji dóbr klasztornych Kopice zostały włączone do dóbr książęcych. W 1654 r. we
wsi było 21 gospodarstw chłopskich i 7 zagrodniczych, działała karczma. W XVIII w. wieś
została powiększona i rozbudowana: w 1727 r. wybudowano wiatrak, w 1753 r. wzniesiono
kościół ryglowy; założono cmentarz północny; w 1782 r. we wsi odnotowano gospodarstwo
wójta, 6 gospodarstw chłopskich, 8 marynarzy, 51 chałupników. W 1870 r. wieś liczyła 1010
mieszkańców (ze znaczną liczbą marynarzy i rybaków); działały dwie szkoły. W 1928 r. wieś
liczyła 869 mieszkańców. W 1939 r. odnotowano 5 gospodarstw dziedzicznych z 171 ha. W
latach 30-tych XX w. we wsi było jeszcze dużo starej zabudowy ryglowej, a także młyn i
zameczek myśliwski. W trakcie II wojny światowej wieś ucierpiała (spłonął kościół, płonęły
dachy domów). Trwała tu walka, gdy wojska radzieckie wkroczyły do wsi, były one
ostrzeliwane przez niemieckie okręty z wód Zalewu Szczecińskiego. Ostatecznie miejscowość
została zajęta w 1945 r. przez Armie Czerwoną i została przekazana administracji polskiej. Po II
wojnie światowej kościół zburzono, a wieś uległa dużemu okrojeniu.

3.

Historyczna forma wsi
Wieś o nieregularnym (aczkolwiek zwartym, skupionym) założeniu wielodrożnicowym,

w typie tzw. Haufendorf, bez wyraźniej osi kompozycyjnej. Należy przypuszczać, iż pierwotnie
była to wieś ulicowo-placowa z kościołem w części południowej, która od XVIII w. uległa
przekształceniu (rozbudowie) w formę wielodrożnicową. Pierzeje (ciąg frontowych elewacji
budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy) proste, zwarte lecz o nieregularnym
przebiegu. Zabudowa typologicznie zróżnicowana, zdominowana w części zachodniej przez niewielkie zagrody l lub 2-budynkowe (w tym rybackie), zaś w części środkowej i wschodniej
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występowały również zagrody rolnicze, 2 lub 3budynkowe. W południowo - zachodniej części
wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu, posadowiony był kościół (wzmiankowany już od
średniowiecza). W północnej części wsi w obrębie stref zabudowy usytuowany był duży
cmentarz.

4.

Wieś współczesna
Pierwotny - historycznie ukształtowany - wielodrożnicowy układ przestrzenny uległ

częściowemu zatarciu; niektóre ciągi komunikacyjno przestrzenne zostały całkowicie
zniszczone. Większość pierzei z licznymi ubytkami, tworzy chaotyczne ciągi zabudowy. Główna
droga wiejska (na osi N - S) o nawierzchni asfaltowej, pozostałe o naturalnej nawierzchni; drogi
obsadzone wierzbami. Zabudowa uległa daleko posuniętej dekompozycji i dezintegracji, o
zróżnicowanych układach i orientacji. Dominują budynki murowane, wzniesione w okresie 4
ćw. XIX w. - lata 20-te XX w.; sporadycznie występują obiekty wzniesione w tradycyjnej
technice ryglowej, tak licznie odnotowane w okresie przedwojennym. W obrębie wsi
stwierdzono liczne, współczesne nawarstwienia architektoniczne, o dysharmonizujących
formach. Zabudowa sprzed 1945 r. uległa głębokiej dewaloryzacji, głównie w wyniku wymiany
stolarki i wtórnych przybudówek. W zachodniej części wsi, przy bocznych drogach, usytuowana
współczesna zabudowa typu dachowego, letniskowego (z lat 80/90-tych XX w.). Kościół
wyburzony po 1945 r. Cmentarz przykościelny bez śladów nagrobków, ze szpalerem lip i
pojedynczymi wierzbami. Cmentarz północny o czytelnym układzie, z aleją lipową i
pojedynczymi dębami, ze śladami XIX-wiecznych nagrobków; kaplica cmentarna zburzona w
1atach 50-tych XX w.

5. Obiekty chronione
1. Szkoła – 1ata 20-te XX w.,
2. Dom mieszkalny nr 1 – mur.- początek XX w.,
3. Dom mieszkalny nr 2 – mur.- 1ata 20-te XX w.
4. Dom mieszkalny nr – 4 mur.- początek XX w.,
5. Dom mieszkalny nr 13 – szach. – 4 ćw. XIX w.,
6. Budynek Inwentarski nr 30 – mur. – koniec XIX w.
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III.

Inwentaryzacja zasobów Kopic

1. Ludność Kopic
Ludność Kopic wynosi 143 osoby ( dane na dzień 31.12.2009 r.) i zajmuje 9 miejsce w
gminie pod względem ilości mieszkańców.

Tabela nr 1. Liczba osób zameldowanych w gminie (stan na dzień 31.12.2009 r.).

L.p.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Miejscowość
2

Liczba mieszkańców
3

Stepnica
Żarnowo
Czarnocin
Łąka
Stepniczka
Racimierz
Bogusławie
Gąsierzyno
Kopice
Widzieńsko
Miłowo
Budzień
Żarnówko
Zielonczyn
Jarszewko
Piaski Małe
Czerwonak
Krokorzyce
Gaje
Ogółem

2082
422
318
314
234
221
197
186
143
138
131
110
98
79
72
33
29
14
4
4825

Dane: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy w Stepnicy
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Tabela 2. Zmiany liczby ludności Kopic na przestrzeni 2003 - 2009 r.

Liczba
mieszkańców
Kopic

31
grudnia
2003 r.

31
grudnia
2004r.

31
grudnia
2005 r.

31
grudnia
2006 r.

31
grudnia
2007 r.

31
grudnia
2008

31
grudnia
2009 r.

133

133

135

138

140

143

143

Dane: Ewidencja Ludności Urzędu Gminy w Stepnicy

2. Komunikacja drogowa
Kopice położone są przy drodze powiatowej

Stepnica – Czarnocin odchodzącej od

drogi wojewódzkiej nr 112 relacji Stepnica – Goleniów. Funkcjonuje tu tylko komunikacja
autobusowa PKS umożliwiająca łączność mieszkańców z innymi miejscowościami gminy,
powiatu i całego województwa. Do najważniejszych połączeń należą kursy do: Stepnicy,
Goleniowa, Szczecina i Wolina.
Ok. 35 km od Kopic w Goleniowie położony jest międzynarodowy port lotniczy umożliwiający
połączenia lotnicze do największych miast w kraju i za granicą. Przez Goleniów przechodzi linia
kolejowa Szczecin – Świnoujście, Szczecin-Kołobrzeg. Kopice położone są ok. 29 km. Od drogi
krajowej nr 3 Szczecin - Świnoujście co stwarza dogodne warunki komunikacyjne miejscowości.
Obecny ruch samochodowy na terenie Kopic generowany jest głównie przez samych
mieszkańców wioski, sezonowo związany jest również z transportem płodów rolnych z
pobliskich pól i łąk oraz ruchem turystycznym. Drogi w Kopicach wymagają naprawy i
corocznej konserwacji. Brak jest również chodników po obu stronach jezdni co ma bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo pieszych.

3.

Rolnictwo i gospodarka
Kopice to wieś otoczona łąkami z jednej strony i Zalewem Szczecińskim z drugiej.

Źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w sferze produkcyjno – usługowej, handlowej,
renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, praca sezonowa w lesie. Status rolnika ( podmiotu
posiadającego gospodarstwo rolne powyżej 1 ha) ma 17 mieszkańców Kopic (dane Gminy
Stepnica). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Goleniowie jako bezrobotni zarejestrowanych jest
8 mieszkańców Kopic ( 4 kobiety i 4 mężczyzn ).
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4.

Infrastruktura techniczna i społeczna
Wieś jest wyposażona w infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, telekomunikacyjną,

elektroenergetyczną. Większość mieszkańców ma możliwość dostępu do internetu przesyłanego
radiowo. Wszystkie dzieci z Kopic uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Stepnicy. W Szkole Podstawowej w Stepnicy uczy się 6 uczniów z Kopic, a w Gimnazjum 7
uczniów.
W Kopicach mieszkańcy wsi wyremontowali 2 boiska: do piłki nożnej przy starej szkole
i siatkówki przy Zalewie Szczecińskim, które są bezpłatnie i ogólnie dostępne dla wszystkich
dzieci i młodzieży. Powstały one z inicjatywy mieszkańców Kopic w ramach projektu „Sami
Sobie”. Stworzono miejsce, gdzie dzieci z Kopic oraz sąsiednich miejscowości mogą
bezpiecznie spędzać wolny czas po lekcjach.
Przez Kopice przebiega trasa rowerowa stanowiąca element międzynarodowej trasy
rowerowej Wokół Zalewu Szczecińskiego R-66, która została wytyczona i oznaczona przez
PTTK na zlecenie Gminy Stepnica.
Na terenie Kopic znajduje się m. in. świetlica wiejska. Świetlicę administruje Gminny
Ośrodek Kultury w Stepnicy.
Duże znaczenie dla rozwoju Kopic ma umiejscowienie na terenie wsi działek
rekreacyjnych, efektem czego jest wzrost ilości mieszkańców wsi w okresie wakacyjnym.
Istotny wpływ na rozwój miejscowości mają gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie Kopic
działają 2 takie podmioty oferujące łącznie 13 miejsc noclegowych.
Na terenie Kopic działa Kopicki Sportowy Klub Wodny „Szuwarek”. Dzięki inicjatywie
członków tego stowarzyszenia powstała nad Zalewem Szczecińskim przystań jachtowa.

5.

Środowisko przyrodnicze
Okolica wokół miejscowości Kopice nadaje się doskonale do pieszych wędrówek można

tu podziwiać uroki przyrody szczególnie te znajdujące się w bezpośrednim położeniu Zalewu
Szczecińskiego. Ponadto w sąsiednim Czarnocinie na terenie Parku można podziwiać wolno
żyjące stada krów rasy scottish higlands, koników polskich oraz owcy pomorskiej. Oprócz tych
atrakcji w pobliżu Kopic istnieje również Torfowiskowy Rezerwat Przyrody "Czarnocin.”
Występowanie licznych gatunków ptaków z orłem bielikiem na czele stwarza ornitologom i
miłośnikom ptaków idealne warunki do obserwacji.
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W obrębie sołectwa znajduje się Rezerwat przyrody „Białodrzew Kopicki”. Rezerwat
florystyczny powołany został Zarządzeniem MLiPD, z dnia 11.04.1985 r., (MP Nr7, poz. 60 z
1985 r.) na powierzchni 10,5 ha. Rezerwat stanowi fragment wybrzeża Zalewu Szczecińskiego,
na terenie zarządzanym przez Urząd Morski. Ochronie podlega terasa zalewowa o powierzchni
2,5 ha oraz litoral Kopickiej Mielizny o powierzchni 8 ha. Celem jest zachowanie wodnej strefy
litoralu i aluwialnej terasy z rzadką roślinnością wodną, szuwarową i zaroślową oraz fragmentu
lasu łęgowego.
5.1. Obszary Natura 2000
Na terenie Gminy Stepnica w tym wokół Kopic została wyznaczona Europejska Sieć
Ekologiczna Natura 2000, jako sieć obszarów chronionych. Ma ona na celu ochronę
poszczególnych cennych i zagrożonych elementów przyrodniczych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, po. 2313), od strony wschodniej Kopic
wyznaczono Łąki Skoszewskie (PLB 320007) – jest to rozległy teren bagnistych łąk na
wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego. Całkowita powierzchnia wynosi 9593,9 ha,
z czego na gminę Stepnica przypada 9150,4 ha. Część lądowa Sołectwa Kopice jest objęta w
całości tym obszarem. Według Dyrektywy występują tu co najmniej 33 gatunki ptaków z
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Zagrożenia stanowią:
zmiana sposobu uprawy, ograniczenie wypasu bydła, niewłaściwe melioracje zanieczyszczenia
produktami stosowanymi w gospodarce rolnej i komunalnej, kłusownictwo, wypalanie, ogół
działań człowieka. Celem wyznaczenia powyższych obszarów jest ochrona populacji dziko
występujących ptaków, oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie.
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IV.

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Kopice

Mocne strony miejscowości
-

Atrakcyjne środowisko naturalne

Słabe strony miejscowości
-

oraz walory, przyrodniczo –

Brak aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Stepnica,

krajobrazowe łąki, lasy, woda,

-

-

-

-

Tranzytowy charakter miejscowości,

-

Niedostateczna świadomość mieszkańców

Aktywna społeczność lokalna,

Zwodociągowana i skanalizowana

w zakresie tworzenia gospodarstw

wieś,

agroturystycznych,

Sąsiedztwo Zalewu
Szczecińskiego,

-

Brak funduszy na przystosowanie
gospodarstw do potrzeb agroturystyki,

-

Dostęp do Internetu,
-

-

Niedostateczna ilość miejsc noclegowych,

Aktualne studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania
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Szanse

Zagrożenia

Korzystanie ze środków funduszy -

Migracja młodych, aktywnych

unijnych,

i wykształconych mieszkańców za granicę

-

Fundusz Sołecki,

i do większych miast,

-

Wspólne działania na rzecz dobra -

Niedostateczna promocja miejscowości,

mieszkańców wioski w ramach

-

Degradacja nawierzchni dróg powiatowych,

różnego rodzaju stowarzyszeń,

-

Koszty przystosowania gospodarstw do

-

-

Rozwój społeczeństwa
informacyjnego,

-

Rozwój eko i agroturystyki,

-

Pomysły na działalność

-

agroturystyki,
-

Stosunkowo niewielka liczba turystów
odwiedzających miejscowość,

-

Położenie w sąsiedztwie obszarów Natura

gospodarczą ,

2000 (w przypadku inwestycji

Dopłaty bezpośrednie dla

infrastrukturalnych).

rolników,
-

Kreowanie produktów lokalnych
atrakcyjnych dla turystów,

-

Promocja walorów turystycznych,

-

Realizacja wszystkich
zaplanowanych działań,

-

Położenie w sąsiedztwie
obszarów Natura 2000.

V.

Kierunki rozwoju sołectwa Kopice na lata 2010-2017

1. W zakresie rozwoju systemów infrastruktury wodociągowej:
a) rozbudowa i modernizacja wodociągów na wsi z uwzględnieniem nowych
materiałów i średnic, wymiana rur z azbestowych na PCV,

2. W odniesieniu do gospodarki ściekowej:
a) przyjmuje się docelowo objęcie kanalizacją sanitarną wszystkich gospodarstw i
terenów inwestycyjnych wsi zaopatrywanych w wodę,
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b) zaprzestanie odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i
powierzchniowych,
c)

remont i modernizacja systemów melioracyjnych,

3. W gospodarce odpadami:
a) zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci i ich likwidacja,
b) kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym,
obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie
surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych,
4. Energetyka
a) budowa dodatkowych linii energetycznych SN dla obsługi terenów mieszkaniowych
i rekreacyjnych,
b) sukcesywne zastępowanie paliw stałych paliwami ekologicznymi, stosowanie
niekonwencjonalnych źródeł ciepła,
c) gazyfikacja wsi,
5. Telekomunikacja
a) dalszy rozwój telefonii bezprzewodowej w oparciu o stacje bazowe lokalizowane na
obszarze Gminy Stepnica i gmin sąsiednich,
b) budowa infrastruktury cyfrowej zarówno sieci radiowej i światłowodowej,
c) upowszechnienie dostępu do sieci Internet,
6. Turystyka
a) budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych,
budowa placu zabaw,
b) odpowiednie oznakowanie i promocję tras rowerowych,
c) konserwacja trasy rowerowej stanowiącej integralną część międzynarodowej i
regionalnej trasy wokół Zalewu Szczecińskiego,
d) rozwój turystyki konnej, rowerowej, pieszej,
e) budowa mariny dla małych łodzi sportowych i turystycznych,
f) budowa slipy ogólnodostępnego,
g) prowadzenie szkółki żeglarskiej dla dzieci i młodzieży,
h) organizacja dorocznej masowej imprezy sportowej p.n. Młodzieżowy Triatlon
Kopicki,
i) odtworzenie plaży,
j) odbudowa strzelnicy małokalibrowej,
k) budowa wieży widokowej na wydmie z widokiem na Zalew Szczeciński,
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l) utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej pomiędzy Kopicami a Czarnocinem,
m) opracowanie monografii wsi od czasów najdawniejszych do współczesnych,
n) budowa Kręgu Historycznego w centrum wsi,
o) założenie i aktywne prowadzenie strony internetowej Kopic,

7. Komunikacja
a) utrzymanie na właściwym poziomie technicznym drogi powiatowej: Stepnica –
Wolin,
b) budowa i modernizacja istniejących dróg wraz z infrastrukturą komunikacyjną,
c) modernizacja systemu oświetlenia.

8. Koncepcja wykorzystania działki 113 wraz z budynkiem

na potrzeby wsi

Kopice
Na działce gminnej nr 113 planuje się remont budynku wraz z wykorzystaniem
przyległego terenu na realizację działań integrujących mieszkańców wsi Kopice oraz wsi
sąsiednich, poprzez realizację zamierzeń edukacyjnych, oświatowych, rekreacyjnych,
informacji turystycznej oraz imprez masowych. W przypadku gdyby w wyniku
ekspertyzy budowlanej lub rachunku ekonomicznego okazało się, że remont budynku jest
niemożliwy lub nieopłacalny planuje się jego rozbiórkę i wybudowanie nowego obiektu.
Na terenie działki przewiduje się budowę wiaty do spotkań plenerowych i gier
„podwórkowych”.
Realizację powyższych zamierzeń przewiduje się w formie działających kół oraz grup
zainteresowań, m.in. koła informatycznego, plastycznego, promocji zdrowia, edukacji
pozaszkolnej (korepetycje, kursy, itp.) oraz Punkt Informacji Turystycznej - biuro
Stowarzyszenia KSKW „Szuwarek”.
Organizacja szkoleń i odczytów, zebrań wiejskich, spotkań klubowych, rodzinnych oraz
innych masowych przedsięwzięć oświatowych dla lokalnej społeczności realizowana
byłaby na dużej sali konferencyjnej oraz przylegającej do budynku zadaszonej wiaty
widowiskowej (lub dobudowanej nowej części budynku).
Dla zapewnienia warunków socjalno - bytowych konieczne jest pomieszczenie kuchenne
(przyrządzenia napojów gorących, podgrzania potraw, mycia naczyń) oraz WC i
magazynek sprzętu.
Projekt adaptacji budynku lub nowego obiektu winien zawierać:
GMINA STEPNICA,
POWIAT GOLENIOWSKI, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

15

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOPICE NA LATA 2010 - 2017
1) podwyższony dach z piętrem - z czterema pomieszczeniami na kółka zainteresowań,
zajęcia w małych grupach do 10-ciu osób;
2) parter - sala konferencyjna, biuro, pomieszczenie gospodarcze-magazynek, kuchnia,
WC;
3) przylegająca do budynku zadaszona wiata widowiskowa lub dobudowana nowa część
budynku.

VI.

Cel planowanych działań
Celem planowanych działań

jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

mieszkańców Kopic, podniesienie standardu życia i pracy na wsi poprzez

poprawę stanu

infrastruktury technicznej. A także dokonanie zmiany modelu funkcjonowania wsi z
popegerowskiej na nowoczesną wieś turystyczną ukierunkowaną na formy rekreacji wodnej.
Cele dodatkowe to:
1. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej,
2. Integracja społeczeństwa,
3. Wykształcenie nowych zasobów ludzkich do obsługi ruchu turystycznego Zalewu
Szczecińskiego,

w

szczególności

związanego

z

turystyką

wodną,

kajakową,

motorowodną, żeglarską, windsurfingową,
4. Uaktywnienie mieszkańców wsi oraz zaangażowanie ich zasobów bazowych i
intelektualnych, dokonanie przemian mentalnych na postawy proaktywne,
5. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej i bazy noclegowej.
Skorzystanie ze środków działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich stworzy możliwość szybszej realizacji zamierzonych zadań, warunki dla
rozwoju społeczno – ekonomicznego, zaktywizuje ludność wiejską przez pomoc przyznawaną na
realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym
utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej.
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VII. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne

Aktualnie w miejscowości Kopice nie ma obiektu o szczególnie ważnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.
Szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców Kopic będzie nowopowstały plac zabaw w
centrum miejscowości. Obiekt ten skupiać będzie nie tylko dzieci, ale także dorosłych
mieszkańców wsi podczas różnych imprez plenerowych takich jak festyny, rodzinne biesiady,
imprezy kulturalne. Miejsce to stanowić będzie ważny element dla rozwoju społecznego i
kulturalnego miejscowości, organizowane tam liczne imprezy będą sprzyjać integracji
społeczności wiejskiej i pogłębieniu tożsamości lokalnej. Obecnie na terenie wsi nie ma żadnego
miejsca ,gdzie mogliby spotykać się mieszkańcy. Dlatego zasadnym jest, aby wybudować nowy
funkcjonalny plac zabaw, który w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców Kopic i wpłynie
pozytywnie na rozwój miejscowości.

VIII. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną w okresie 2010 - 2017
1. Tytuł projektu: „Budowa placu zabaw w Kopicach”
Mieszkańcy Kopic to społeczność wykazująca się wysoką aktywnością społeczną. Mieli
szansę to udowodnić w trakcie realizacji projektu remontu 2 boisk: do piłki nożnej przy starej
szkole i siatkówki przy Zalewie Szczecińskim, które są bezpłatnie i ogólnie dostępne dla
wszystkich dzieci i młodzieży. Powstały one z inicjatywy mieszkańców Kopic w ramach
projektu „Sami Sobie”.
Posiadanie placu zabaw zapewni społeczności nie tylko poprawę dostępności do obiektów
rekreacyjnych, ale również wzmocni potencjał promocyjny miejscowości. Realizacja zadania
przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Kopic, podniesienia ich
standardu życia oraz ogólnej atrakcyjności turystycznej miejscowości. Budowa placu zabaw
zapewni dostęp do infrastruktury sportowej wszystkim mieszkańcom wsi: dzieciom uczącym
się w szkole i młodzieży pozaszkolnej. Dzięki budowie placu zabaw, wzmocnieniu ulegnie
niedoinwestowana infrastruktura społeczna miejscowości.
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a) Szacunkowe koszty realizacji projektu „Budowa placu zabaw w Kopicach”

Zbiorcze zestawienie kosztów

„Budowa placu zabaw w Kopicach”

Lp

1

Elementy i rodzaje robót

2

Przygotowanie terenu pod plac
zabaw
Wyposażenie placu zabaw

3

Montaż urządzeni placu zabaw

4

Ogrodzenie placu zabaw

Koszt realizacji operacji
Jednostka miary
Koszt ogólny
400 m²

2000

1 kpl

88000

1 kpl

5000

80 mb

22000
117 000

OGÓŁEM:

Zadanie związane z budową placu zabaw wyniesie

117 000 zł.

b) Harmonogram realizacji i źródło finansowania projektu „Budowa placu zabaw w
Kopicach”

l/p Rodzaj robót

Przygotowanie terenu pod plac
1 zabaw
2 Wyposażenie placu zabaw

Montaż urządzeń na placu
3 zabaw
4

Ogrodzenie placu zabaw

Okres realizacji

Źródło finansowania
100% kosztów inwestycji finansowane
z budżetu Gminy Stepnica.

Wrzesień 2010
Październik - listopad 2010 Refundacja:
do 75% kosztów kwalifikowanych
Październik - listopad 2010 lecz nie więcej niż 500 000 zł Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
Październik - listopad 2010
minimum 25% kosztów
kwalifikowanych – Gmina Stepnica

GMINA STEPNICA,
POWIAT GOLENIOWSKI, WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

18

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOPICE NA LATA 2010 - 2017

IX.

Podsumowanie
Analiza

stanu

istniejącego,

potwierdza

zasadność

przedstawionych

inwestycji

z potrzebami lokalnej społeczności. Realizacja inwestycji zaspokoi potrzeby społeczne
i kulturalne, zapewni odpowiednie warunki rozwoju miejscowości.
Z powstałych, zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów korzystać będą wszyscy
mieszkańcy sołectwa oraz potencjalni goście.
Podjęcie prac inwestycyjnych uzależnione jest od możliwości finansowania ze środków
Gminy Stepnica i wsparcia ze środków unijnych a szczególnie Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wykonanie w pełni i w terminie zamierzeń
określonych w Planie stwarza dla wsi Kopice szansę na dalszy rozwój miejscowości
i podniesienie warunków życia mieszkańców.
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