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WSTĘP 

Niniejszy dokument jest projektem Strategii Rozwoju Gminy Wołów, który zostanie przekazany: 

a) do konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XL/306/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 
29 września 2021 r., 

b) zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa zgodnie z art. 
10f.2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

c) dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu w celu konsultacji zgodnie z art. 6 Konsultacje aktów 
planistycznych w zakresie polityki rozwoju Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. 

Ponadto projekt Strategii Rozwoju Gminy Wołów będzie podstawą do wystąpienia do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia procedury 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. 

Wszystkie opinie i uwagi przekazane w procesie konsultacji i opiniowania zostaną rozpatrzone,  
a te uzasadnione włączone w treść dokumentu. 

Następnie projekt Strategii zostanie przekazany Radzie Miejskie w Wołowie w celu zatwierdzenia.  
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1. DIAGNOZA W WYMIARZE SPOŁECZNYM, GOSPODARCZYM I PRZESTRZENNYM 

W rozdziale „Diagnoza w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym” zaprezentowano  
opis sytuacji gminy Wołów, który został przygotowany w ramach procesu tworzenia projektu  
„Strategii Rozwoju Gminy Wołów” (dalej Strategia). 

Diagnoza jest spójna z postanowieniami art. 10a. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju1. 

Diagnozę opracowano w trzech sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Intencją autorów Diagnozy jest przedstawienie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta 
i gminy Wołów w porównaniu do województwa dolnośląskiego i powiatu wołowskiego  
oraz zaprezentowanie zmian jakie następowały w okresie pomiędzy 2014–2020 r.  

Z tego powodu oraz w celu zapewnienia rzetelności i porównywalności danych wykorzystano przede 
wszystkim dane pochodzące ze źródeł publicznych, w szczególności Głównego Urzędu Statystycznego. 

Ponadto w treści dokumentu zaprezentowano informacje z wykorzystaniem narzędzia  
Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL), które zostało opracowane przez Związek Miast Polskich  
i jest rekomendowane przy tworzeniu strategii rozwoju. Monitor Rozwoju Lokalnego pozwala na ocenę 
potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i relacji do innych jednostek. MRL wykorzystuje 
wyłącznie oficjalne dane statystyczne, których źródłem jest Główny Urząd Statystyczny  
lub Ministerstwo Finansów2. 

Gmina Wołów w MRL została zakwalifikowana do grupy gmin miejsko-wiejskich o umiarkowanych 
funkcjach rolniczych (Grupa I3). Na potrzeby analizy do porównania wybrano 4 inne jednostki tj. gmina 
Strzelin, gmina Olesno, gmina Grodzisk Wielkopolski oraz gmina Ziębice – wskazane w MRL jako 
referencyjne dla gminy Wołów. Dane użyte do niniejszej diagnozy pochodzą z końca lipca 2021 roku, 
a analiza obejmuje lata 2014–2018. 

W Diagnozie została również zastosowana norma PN-ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny – 
Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Norma ta została opublikowana przez Polski Komitet 
Normalizacyjny i jest częścią serii norm międzynarodowych opracowywanych przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną (ISO) na potrzeby zintegrowanego podejścia do zrównoważonego 
rozwoju. W konsekwencji tego, w analizie zostały uwzględnione ustandaryzowane wskaźniki mierzące 
efekty zarządzania usługami i jakość życia na przestrzeni lat.  

 
1 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2021 poz. 1057). 
2 Źródło: https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego [dostęp: 22 lipca 2021]. 
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ANALIZA SFERY SPOŁECZNEJ 

DEMOGRAFIA 

Liczba ludności w gminie Wołów na przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się. Według najnowszych 
danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec grudnia 2020 r. na stałe w gminie mieszkało 
22 318 osób, co stanowiło w prawie połowę (47,9%) mieszkańców powiatu wołowskiego. W stosunku 
do 2014 r. liczba ludności gminy uległa zmniejszeniu o 2,5% (584 osoby). Warto podkreślić, że problem 
zmniejszania się liczby ludności dotyczył zarówno gminy, jak i powiatu wołowskiego, który odnotował 
spadek ludności o 1,7% (816 osób) oraz Dolnego Śląska (spadek o 0,6%).  

W podziale liczby mieszkańców na wieś i miasto – obszar wiejski w 2020 r. zamieszkiwało 10 020 osób. 
Teren miasta Wołów dla porównania zamieszkiwało natomiast 12 298 osób (o 2278 osób więcej  
niż na obszarze wiejskim) co stanowiło 55,1% ogółu mieszkańców gminy. 

Tabela 1. Liczba ludności – stan na 31 grudnia 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 

Gmina Wołów – ogółem 22 902 22 318 97,5 
Gmina Wołów – mężczyźni 11 333 11 016 97,2 
Gmina Wołów – kobiety 11 564 11 302 97,7 
Gmina Wołów – miasto 12 578 12 298 97,8 
Gmina Wołów – obszar wiejski 10 324 10 020 97,1 
Powiat wołowski – ogółem 47 439 46 623 98,3 
Dolny Śląsk – ogółem 2 908 457 2 891 321 99,4 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

W podziale na płeć zauważalne są w gminie nieduże odchylenia od stanu równowagi między liczbą 
kobiet a mężczyzn. W 2019 r. współczynnik feminizacji, który określa liczbę kobiet przypadających 
na 100 mężczyzn kształtował się w gminie Wołów na poziomie 102. Wynika to przede wszystkim 
z dłuższego trwania życia kobiet w wieku powyżej 60 lat. 

Badając strukturę wiekową mieszkańców gminy Wołów posłużono się danymi z końca grudnia 2014 r. 
oraz 2020 r., które udostępnia GUS. 

Tabela 2. Struktura wiekowa gminy Wołów – stan na 31 grudnia 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) Różnica w liczbie ludności 

0-4 1 073 1 059 98,7 -14 
5-9 1 113 1 038 93,3 -75 
10-14 995 1 107 111,3 112 
15-19 1 182 942 79,7 -240 
20-24 1 564 1 083 69,2 -481 
25-29 1 794 1 500 83,6 -294 
30-34 1 884 1 625 86,3 -259 
35-39 1 774 1 843 103,9 69 
40-44 1 620 1 763 108,8 143 
45-49 1 415 1 633 115,4 218 
50-54 1 616 1 387 85,8 -229 
55-59 1 795 1 442 80,3 -353 
60-64 1 659 1 737 104,7 78 
65-69 1 168 1 552 132,9 384 
70 i więcej 2 250 2 607 115,9 357 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 
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W analizowanym okresie największy wzrost liczby ludności odnotowano w grupie wiekowej 65-69 lat 
(wzrost o 384 osoby) i w grupie wiekowej 70 i więcej lat (wzrost o 357 osób). Największy spadek liczby 
ludności zanotowano w grupie wiekowej 20-24 lata, gdzie zmiana wynosiła 481 osób oraz w grupie 
wiekowej 55-59 lat (spadek o 353 osoby). W grupie wiekowej 20-24 lata odnotowano również 
najwyższy spadek procentowy liczby ludności (30,8%). 

 
Rysunek 1. Struktura wiekowa gminy Wołów – stan na 31 grudnia 
Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Według danych Monitora Rozwoju Lokalnego, wartość nominalna wskaźnika „Zmiana liczby 
mieszkańców w ostatnich 5 latach jako % ludności w roku bazowym” w gminie Wołów wyniosła (-1,51). 
W stosunku do gminy Wołów wśród jednostek samorządu terytorialnego (JST) przyjętych 
do porównania w gorszej sytuacji znalazły się gminy Olesno oraz Ziębice. 

Tabela 3. Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jak % ludności w roku bazowym 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów -1,51 0,07 -0,51 
Gmina Strzelin 0,09 1,06 0,67 
Gmina Olesno -1,79 -0,10 -0,49 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 2,14 2,33 0,52 
Gmina Ziębice -3,96 -1,45 -0,60 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 2. Zmiana liczby mieszkańców w ostatnich 5 latach jak % ludności w roku bazowym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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Poniższa prognoza ludności gminy do 2030 r. jako punkt wyjścia przyjmuje stan ludności 31.12.2016 r. 
Została ona opracowana na podstawie długoterminowych założeń „Prognozy ludności Polski na lata 
2014–2050” oraz „Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014–2050”3. 

Tabela 4. Prognoza ludności gminy Wołów do 2030 r. 
Wiek 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030 

Ogółem 22 607 22 578 22 541 22 498 22 452 22 400 22 345 22 138 
Przedprodukcyjny 3 936 3 960 3 987 3 998 3 996 3 952 3 878 3 786 
Produkcyjny – ogółem 13 500 13 328 13 146 12 995 12 861 12 755 12 688 12 473 
Produkcyjny – mobilny 8 138 7 981 7 779 7 608 7 439 7 295 7 195 6 689 
Produkcyjny – niemobilny 5 362 5 347 5 367 5 387 5 422 5 460 5 493 5 784 
Poprodukcyjny 5 171 5 290 5 408 5 505 5 595 5 693 5 779 5 879 
0-14 3 345 3 358 3 332 3 279 3 271 3 244 3 228 3 164 
15-59 13 211 13 078 13 005 12 963 12 882 12 791 12 697 12 437 
60+ 6 051 6 142 6 204 6 256 6 299 6 365 6 420 6 537 
15-64 14 896 14 700 14 531 14 426 14 250 14 139 14 016 13 739 
65+ 4 366 4 520 4 678 4 793 4 931 5 017 5 101 5 235 
80+ 959 945 940 939 929 970 1 021 1 228 

Źródło: opracowanie na podstawie Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030, GUS. 

Z powyższej prognozy wynika, że ogólna liczba ludności w gminie Wołów nadal będzie się zmniejszać. 
Zmniejszać się będzie również liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym mobilnym. 
Jednocześnie wzrośnie liczba ludności w wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym niemobilnym. 
W rezultacie na terenie gminy widoczny będzie proces starzenia się społeczeństwa.  

Istotnymi czynnikami, które wpływają na kształtowanie się bilansu ludnościowego gminy i jej profilu 
demograficznego są: przyrost naturalny i migracje. 

W 2020 r. w gminie Wołów nastąpił spadek wartości wskaźnika „Urodzenia żywe na 1000 ludności” 
w porównaniu do 2014 r. Równocześnie w latach 2014–2020 wzrosła liczba zgonów. W rezultacie przez 
cały analizowany okres w gminie utrzymywał się ujemny przyrost naturalny. W 2020 r. wartość 
niniejszego wskaźnika wyniosła (-3,89). 

Tabela 5. Ruch naturalny na 1000 osób w gminie Wołów w latach 2014–2020 
Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia żywe 9,04 9,19 9,09 9,55 10,23 8,24 8,98 
Zgony 9,52 12,99 9,71 10,92 11,47 11,18 12,86 
Przyrost naturalny -0,48 -3,81 -0,62 -1,37 -1,24 -2,94 -3,89 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Równolegle w badanym okresie na obszarze gminy Wołów dominowało: 

• ujemne saldo migracji ogółem, 
• ujemne saldo migracji wewnętrznych, 
• ujemne saldo migracji zagranicznych. 

W 2020 r. saldo migracji ogółem na 1000 ludności wyniosło 1,21. W stosunku do 2014 r. sytuacja uległa 
poprawie, wówczas saldo migracji ogółem wynosiło -0,57. Wpływ na korzystniejszą sytuację gminy 
w 2020 r. miało dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych. 

 
3 Główny Urząd Statystyczny – Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030. 
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Tabela 6. Ruch migracyjny na 1000 osób w gminie Wołów w latach 2014–2020 
Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo migracji ogółem -0,57 b.d. -2,59 -2,12 -2,88 -3,52 1,21 
Saldo migracji wewnętrznych b.d. -1,5 -2,4 -1,4 -2,5 -3,1 0,9 
Saldo migracji zagranicznych -0,61 b.d. -0,18 -0,75 -0,35 -0,45 0,31 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Utrzymujące się ujemne saldo migracji może budzić niepokój. Wprawdzie nie ma dostępnych danych 
GUS, jednak można postawić tezę, że migracje w głównej mierze dotyczą ludzi młodych. 
Odpływ młodych ludzi w dłuższym okresie może osłabić potencjał społeczno-gospodarczy gminy. 

Na potencjał demograficzny gminy Wołów wpływa także struktura wiekowa ludności. 
Niestety obserwowanym na terenie gminy zjawiskiem jest starzenie się społeczeństwa. Widoczny jest 
wzrost wartości współczynnika obciążenia demograficznego. Rośnie również liczba ludności w wieku 
poprodukcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Tabela 7. Wskaźniki obciążenia demograficznego 
Wskaźnik 2014 2020 2014=100(%) 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 111,8 134,0 119,9 
Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 21,0 27,8 132,4 
Odsetek osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem 14,9 18,6 124,8 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Jak wynika z raportu Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu: „na zjawisko starzenia się ludności 
wpływa pośrednio szereg czynników, jak np. poziom zamożności społeczeństwa, promowany model 
rodziny, aktywność zawodowa kobiet, poziom opieki społecznej i ochrony zdrowia, wykształcenie 
ludności oraz polityka społeczna państwa. Wyrazem tego są zmiany struktury konsumpcji, wzrost 
zapotrzebowania na niektóre usługi (np. w dziedzinie ochrony zdrowia, opieki społecznej), 
zmniejszenie aktywności zawodowej, zwiększenie wydatków na utrzymanie rosnącej grupy 
poprodukcyjnej, zmiana struktury siły roboczej, rodziny i gospodarstw domowych. Wymusza to 
działania ze strony państwa w zakresie dostosowania infrastruktury i nakładów finansowych na różne 
dziedziny życia społeczno-gospodarczego”4. 

Podsumowując, zmiany w strukturze wiekowej ludności będą w przyszłości wpływać na kierunki 
inwestycji infrastrukturalnych. Mogą też wpływać na prowadzenie aktualnej polityki społecznej. 
Przede wszystkim należy oczekiwać rosnącej popularności na usługi skierowane dla starszej grupy 
społeczeństwa. Trzeba również wspomnieć o wzroście wydatków związanych z opieką zdrowotną oraz 
rozbudową lub dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. 

 
4 A. Dragan, Biuro Analiz i Dokumentacji, „Starzenie się społeczeństwa polskiego i jego skutki”, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011, str. 4. 
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RYNEK PRACY 

Jak wynika z danych GUS w 2019 r. w gminie Wołów pracowało łącznie 3821 osób, w tym 1790 
mężczyzn i 2031 kobiet. Należałoby jednak podkreślić, że informacje pochodzące z GUS nie zawierają 
danych dotyczących zatrudnienia osób pracujących: w jednostkach budżetowych działających 
w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, w organizacjach, fundacjach i związkach, 
osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do dziewięciu osób. Można więc wysuwać wniosek, że liczba osób 
realnie podejmujących zatrudnienie (zwłaszcza w przypadku mężczyzn) była na wyższym poziomie. 

Tabela 8. Pracujący ogółem 
Wyszczególnienie 2014 2019 2014=100(%) 

Gmina Wołów – ogółem 3 763 3 821 101,5 
Gmina Wołów – mężczyźni 1 758 1 790 101,8 
Gmina Wołów – kobiety 2 005 2 031 101,3 
Gmina Wołów – miasto 2 634 2 770 105,2 
Gmina Wołów – obszar wiejski 1 129 1 051 93,1 
Powiat wołowski – ogółem 8 434 9 487 112,5 
Dolny Śląsk – ogółem 730 013 800 581 109,7 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

W latach 2014–2019 w gminie Wołów nastąpił rozwój rynku pracy. Wartość wskaźnika pracujący na 
1000 ludności wzrosła w o 4,3% z 164 do 171. Warto zaznaczyć, że wskaźnik ten kształtował się 
w gminie poniżej średniej dla powiatu wołowskiego (203), a także był on wyraźnie niższy od średniej 
regionalnej (276). W analizowanym okresie można zauważyć również w gminie występującą dużą 
różnicę w wartości przedmiotowego wskaźnika w podziale na miasto i obszar wiejski.  

Tabela 9. Pracujący na 1000 ludności 
Wyszczególnienie 2014 2019 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2019 

Gmina Wołów – ogółem 164 171 104,3 104,3 
Gmina Wołów – miasto 209 224 107,2 110,3 
Gmina Wołów – obszar wiejski 109 104 95,4 51,2 
Powiat wołowski 178 203 114,0 123,8 
Dolny Śląsk 251 276 110,0 168,3 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Z danych GUS wynika, że na przestrzeni lat 2014–2020 w gminie Wołów zmniejszyła się liczba osób 
bezrobotnych z 1564 do 1093, przy czym zjawisko bezrobocia z większym natężeniem występowało 
w przypadku kobiet (595 bezrobotnych). 

Tabela 10. Bezrobotni ogółem 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 

Gmina Wołów - ogółem  1 564   1 093  69,9 
Gmina Wołów – mężczyźni  724   498  68,8 
Gmina Wołów – kobiety  838   595  71,0 
Powiat wołowski - ogółem  3 006   1 093  36,4 
Dolny Śląsk - ogółem  121 562   68 822  56,6 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Analizując zjawisko bezrobocia, posłużono się również wskaźnikiem „Miejska stopa bezrobocia” 
rekomendowanym w PN-ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich 
i jakości życia5. 

 
5 Autorzy diagnozy wykorzystali ten wskaźnik, ponieważ w ich opinii dobrze oddaje sytuację na rynku pracy zarówno w gminach miejskich 
jak i miejsko-wiejskich. 
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W analizowanym okresie wskaźnik bezrobocia rozumiany (zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 37120) 
jako udział zarejestrowanych bezrobotnych w wieku produkcyjnym w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym zmniejszył się w gminie Wołów z 10,5% w 2014 r. do 8,1% w 2020 r.  

Należy podkreślić, że w 2020 r. wartość przedmiotowego wskaźnika była w gminie Wołów wyższa 
od średniej dla powiatu wołowskiego (7,1%) i województwa dolnośląskiego (4,0%). 

Tabela 11. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ogółem 
JST 2014 2020 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2020 

Gmina Wołów 10,5 8,1  77,1   114,1  
Gmina Brzeg Dolny 7,6 4,9  64,5   69,0  
Gmina Wińsko 12,2 8,6  70,5   121,1  
Powiat wołowski 9,8 7,1  72,4   100,0  
Dolny Śląsk 6,6 4,0  60,6   56,3  

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

W zestawieniu z innymi jednostkami referencyjnymi (według MRL) wskaźnika „Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców” była w gminie Wołów najwyższa w grupie 
porównawczej, co oznacza, że sytuacja gminy na tle innych jednostek kształtuje się niekorzystnie. 

Tabela 12. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców gminy 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 46,42 -0,70 -0,37 
Gmina Strzelin 33,49 0,08 -0,70 
Gmina Olesno 14,87 1,21 -0,88 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 20,45 0,87 -0,79 
Gmina Ziębice 33,94 0,06 -0,10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 3. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych ogółem na 1000 mieszkańców gminy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

Podsumowując, sytuacja na rynku pracy w gminie Wołów przedstawia się relatywnie korzystnie. 
Pandemia, chociaż wpłynęła na ograniczenie działalności podmiotów gospodarki narodowej,  
to jednak nie doprowadziła do załamania lokalnego rynku pracy. Niemniej jednak nie można wykluczyć, 
że takie załamanie w przypadku przeciągających się obostrzeń może nastąpić. 
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POMOC SPOŁECZNA  

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych jest łatwiejsze dzięki pomocy społecznej.  
Osobom mającym problem z pokonaniem różnych przeciwności powinno zapewnić się odpowiednią 
pomoc. Zadaniem pomocy społecznej jest więc sterowanie działaniami dążącymi do samodzielności 
mieszkańców miasta i ich rodzin, a także ich integracji ze środowiskiem.  

Za pomoc społeczną na terenie gminy odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 
zlokalizowany przy ul. Trzebnickiej 6 w Wołowie.  

Jak przedstawiają dane GUS, w 2019 r. ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystały  
542 gospodarstwa domowe (542 osoby). W stosunku do 2014 r. zarówno liczba gospodarstw 
domowych korzystających z pomocy, jak i liczba osób uległy znacznemu zmniejszeniu.  
Wówczas z pomocy społecznej korzystało 667 gospodarstw domowych (1 680 osób). 

Zmniejszyła się również liczba najuboższych gospodarstw domowych korzystających z pomocy 
społecznej. W 2019 r. było ich 299 (605 osób), podczas gdy w 2014 r. 472 (1223 osoby). 

Tabela 13. Pomoc społeczna w gminie Wołów 
Wyszczególnienie 2014 2019 2014=100(%) 

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej 
Ogółem 667 542 81,3 
Poniżej kryterium dochodowego 472 299 63,3 

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej 
Ogółem 1 680 1 049 62,4 
Poniżej kryterium dochodowego 1 223 605 49,5 

Zasięg korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej (%) 
Ogółem 7,3 4,7 64,4 
Poniżej kryterium dochodowego 5,3 2,7 50,9 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Jak wynika z danych GUS na przestrzeni lat 2014–2019 zmniejszył się także odsetek ludności żyjących 
w ubóstwie z 5,3% do 2,7%. Przyczyn powyższego stanu upatrywać należy m.in. w korzystnych 
zmianach zachodzących na rynku pracy oraz w realizowanej na różnych szczeblach administracji 
publicznej – polityce społecznej (np. program Rodzina 500+). 

Niestety z analizy danych, zawartych w Monitorze Rozwoju Lokalnego wynika, że na tle gmin 
referencyjnych sytuacja w gminie Wołów kształtuje się niekorzystnie. Wartość wskaźnika 
„Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców” 
w gminie Wołów wyniosła 25,58. 

Tabela 14. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 25,58 -0,44 0,31 
Gmina Strzelin 28,53 -0,23 0,10 
Gmina Olesno 18,08 -0,95 0,46 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 13,50 -1,27 0,16 
Gmina Ziębice 26,98 -0,34 -0,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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Rysunek 4. Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

MOPS w Wołowie wspiera następujące projekty i programy:  

• Czyste Powietrze, 
• Dodatek energetyczny, 
• Dodatek mieszkaniowy, 
• Karta Dużej Rodziny, 
• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020, 
• Senior +, 
• Stypendia szkolne i zasiłki szkolne. 

Na terenie gminy Wołów powstał ośrodek wsparcia „Dzienny dom Senior+ w Mojęcicach”,  
który funkcjonuje w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie.  
Korzysta z niego piętnaście osób. Podopieczni domu seniora na co dzień uczestniczą w różnego  
typu zajęciach, w tym zajęciach usprawniających ruchowo, edukacyjnych, terapii zajęciowej,  
sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych. 

Od 2020 r. w gminie funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom“ w Mojęcicach  
dla dwudziestu osób przewlekle somatycznie chorych. Placówka działa całodobowo. 

Jednym z kluczowych elementów działalności samorządu jest między innymi uchwalony program 
„Gmina Wołów Seniorom”. Wszyscy mieszkańcy w wieku 60+ mogą korzystać z pakietu usług,  
w tym z Wołowskiej Karty Seniora czy Telefonu Życzliwości. 

Projekt darmowego transportu na terenie gminy Wołów door-to-door (od drzwi do drzwi) jest 
dedykowany najbardziej potrzebującym członkom lokalnej społeczności, którzy ze względu na 
problemy związane ze stanem zdrowia trafiają na co dzień na bariery, które uniemożliwiają  
im na przykład integrację ze społeczeństwem czy dotarcie do lekarza. Dodatkowo pojazdy są 
doposażone w windę i wózek dla osób niepełnosprawnych. 

We wrześniu 2020 r. w Wołowie został otwarty ośrodek rehabilitacyjno-opiekuńczo-wychowawczy 
„Niezwykła Kraina” należący do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. W ośrodku 
znajdują się m.in. placówka edukacyjna, przedszkole integracyjne, a także miejsce na warsztaty 
zajęciowe i rehabilitację. Pomoc w zakresie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych 
może otrzymać w nim prawie 100 dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami. 
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W niniejszej diagnozie, informacje dotyczące osób niepełnosprawnych zostały przekazane przez  
Urząd Miejski w Wołowie. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy w formie świadczeń 
pieniężnych. Jak wynika ze sprawozdania za 2020 r. zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności w gminie 
Wołów pobierało 146 osób. Z pomocy finansowej z powodu trudnej sytuacji spowodowanej 
niepełnosprawnością skorzystało natomiast 220 osób. 

Tabela 15. Ustawa o Pomocy Społecznej – Dane statystyczne ze sprawozdania za 2020 r. 
Wyszczególnienie Liczba ogółem w gminie Wołów 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 22 osoby, 68 osób w rodzinie 
Zasiłki stałe 146 osób, 187 osób w rodzinie 
Zasiłki okresowe z tytułu długotrwałej choroby 13 osób, 14 osób w rodzinie 
Zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności 8 osób, 14 osób w rodzinie 
Schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  3 osoby 
Usługi opiekuńcze 61 osób 
Z pomocy finansowej z powodu trudnej sytuacji spowodowanej niepełnosprawnością  220 osób 

Źródło: Urząd Miejski w Wołowie. 

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać również pomoc w formie świadczeń niepieniężnych, 
tj. schronienia, posiłku czy też niezbędnego ubrania, jeżeli są tego pozbawione. 

Od marca 2020 r. działa Bank Życzliwości Gminy Wołów, który z czasem został przekształcony 
w Centrum Wsparcia Osób Starszych i Potrzebujących. Gromadzi on wolontariuszy, którzy świadczą 
pomoc seniorom, osobom niepełnosprawnym i osobom będącym w kwarantannie w zakresie: robienia 
zakupów, wyprowadzania zwierząt, pomocy w dostarczaniu leków, wyjaśniania i poszukiwania 
rozwiązań dnia codziennego seniorów. 

Podsumowując na terenie gminy zauważalne są pozytywne zmiany, które doprowadziły  
do zmniejszenia sfery ubóstwa. Jednak sytuacja nadal wymaga dalszych działań, zwłaszcza  
że w przyszłości należy spodziewać się wzrostu popytu na usługi związane z opieką nad osobami 
niesamodzielnymi, co może skutkować koniecznością rozwoju odpowiedniej infrastruktury. 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE  

Istotne znaczenie dla współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego ma aktywność ludności. 
Wynika ona m.in. z poziomu kapitału społecznego. Wyznacznikiem aktywności społecznej jest m.in. 
rozwój organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń. 

Aktywność społeczna przedstawiona za pomocą liczby organizacji pozarządowych na 10 tys. 
mieszkańców była w gminie Wołów w 2020 r. wyższa niż w 2014 r. i wynosiła 42. Liczba ta kształtuje 
się poniżej średniej dla powiatu wołowskiego (43) i województwa dolnośląskiego (43). 

Tabela 16. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców 
JST 2014 2020 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2020 

Gmina Wołów 37 42 113,5 97,7 
Gmina Brzeg Dolny 32 35 109,4 81,4 
Gmina Wińsko 43 55 127,9 127,9 
Powiat wołowski 37 43 116,2 100,0 
Dolny Śląsk 36 43 119,4 100,0 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Analizując dane, które przedstawia Monitor Rozwoju Lokalnego w zakresie wskaźnika „Organizacje 
społeczne na 1000 mieszkańców” wartość nominalna w gminie Wołów była niewiele niższa od tej 
w gminie Strzelin oraz gminie Olesno. Można zatem stwierdzić, że w porównaniu z innymi gminami 
mieszkańcy gminy Wołów wykazują relatywnie wysoką aktywność.  
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Tabela 17. Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 4,03 0,69 -0,11 
Gmina Strzelin 4,29 0,97 0,06 
Gmina Olesno 4,22 0,89 0,09 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 3,15 -0,23 0,33 
Gmina Ziębice 3,28 -0,09 -0,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 5. Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

Do najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych działających na ternie gminy Wołów zaliczamy: 

• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie,  
• Miejski Klub Piłkarski w Wołowie, 
• Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wiatr” Wołów ,  
• Wołowski Klub Bokserski „Champion”,  
• Wołowski Klub Karate Kyokushinkai,  
• Stowarzyszenie Bramy Inicjatyw Kulturalnych,  
• Stowarzyszenie W Rudnie jest Cudnie. 

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

Wpływ na poziom i jakość życia mieszkańców ma dostęp do opieki żłobkowej. Swobodny dostęp  
do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 umożliwia podjęcie zatrudnienia przez rodziców i wpływa 
korzystnie na aktywność zawodową, szczególnie wśród kobiet. 

Na terenie gminy w miejscowości Wołów działają 3 żłobki wpisane do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych, w tym jeden publiczny (Żłobek „U Babci” Marzenna Molińska, ul. Wileńska 6,) oraz dwa 
niepubliczne (Niepubliczny Żłobek „Bajka”, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20A oraz Niepubliczny 
Żłobek „Adaś”, ul. Tadeusza Kościuszki 17). 

Jak wynika z danych GUS placówki te dysponowały w 2020 r. łącznie 51 miejscami. W placówkach tych 
w ciągu roku przebywało ogółem 55 dzieci. Z danych wynika również, że na terenie gminy opieką 
żłobkową objętych było ok. 5% dzieci w wieku do lat 3. 

Wołów

Strzelin
Olesno

Grodzisk Wielkopolski

Ziębice

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Dy
na

m
ik

a

Wartość standaryzowana

Wołów Strzelin Olesno Grodzisk Wielkopolski Ziębice



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY WOŁÓW___________________________________ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I OPINIOWANIA 

15 
 

Tabela 18. Opieka nad dziećmi do lat 3 w gminie Wołów 
Wyszczególnienie 2015 2020 2014=100(%) 

Żłobki 1 3 300,0 
Miejsca w żłobkach 15 51 340,0 
Dzieci przebywające w ciągu roku w żłobkach 7 55 785,7 
Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 11 48 436,4 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Warto podkreślić, że na przestrzeni lat 2015–2020 w gminie Wołów wyraźnie wzrosła zarówno liczba 
dostępnych miejsc opieki, jak i liczba dzieci z niej korzystających. Wzrósł także ponad czeterokrotnie 
odsetek dzieci objętych opieką żłobkową, co należy uznać za znaczący postęp. 

Istotnym elementem mogącym wpłynąć na wzrost upowszechnienia opieki żłobkowej, 
jest prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych na temat form opieki nad dziećmi do lat trzech, 
jak również upowszechnienie wiedzy o takich formach, jak opiekun dzienny czy „niania” wśród 
mieszkańców, a szczególnie rodziców dzieci. 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Potencjał gminy buduje się między innymi poprzez przełamywanie barier w zakresie dostępu do 
edukacji i to już od wieku przedszkolnego.  

W gminie na terenie miasta funkcjonuje Przedszkole nr 1 „Chatka Puchatka” przy ul. Piłsudskiego 7 
oraz Przedszkole nr 2 „Słoneczko” przy ul. Inwalidów Wojennych 15. Za edukacje odpowiada również 
Przedszkole „Niezapominajka” w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu przy ul. Wojska Polskiego 3a  
oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Starym Wołowie. 

Jak wynika z danych GUS w 2019 r. odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym był w gminie 
Wołów wyższy od średniej w powiecie wołowskim, natomiast niższy w porównaniu do średniej  
na Dolnym Śląsku. W 2019 r. na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat opieką przedszkolną w gminie objętych 
było 875 dzieci podczas gdy średnia dla powiatu wołowskiego wynosiła 866, a dla Dolnego Śląska 892. 

Tabela 19. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 
JST 2014 2019 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2019 

Gmina Wołów 836 875 104,7 101,0 
Gmina Brzeg Dolny 941 927 98,5 107,0 
Gmina Wińsko 615 695 113,0 80,3 
Powiat wołowski 828 866 104,6 100,0 
Dolny Śląsk 800 892 111,5 103,0 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

W ramach kształcenia na poziomie podstawowym – gmina Wołów dzięki dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej wzięła udział w projekcie „Przedszkole na celujący!”. Jego celem jest zwiększenie 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie poprzez realizację dodatkowej oferty 
edukacyjnej i specjalistycznej w zakresie stwierdzonych deficytów oraz nabycie umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji przez nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Uczestnicy projektu mogli wziąć udział w następujących rodzajach zajęć: 

• indywidualne – zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, rewalidacja, 
• grupowe – kółko języka angielskiego, kółko matematyczne, kodowanie/programowanie.  

W ramach realizacji projektu zakupiono także m.in. 4 sale polisensoryczne wraz z wyposażeniem, 
sprzęt multimedialny „Magiczna ściana”, „Magiczny dywan” oraz pomoce dydaktyczne. 
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EDUKACJA SZKOLNA  

Istotną kwestią związaną ze sferą społeczną jest edukacja szkolna. W 2020 r. gmina Wołów była 
organem prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych: 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Lubiążu, 
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie, 
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie, 
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, 
• Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie, 
• Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie. 

Wyniki uczniów są efektem procesu nauczania. Weryfikacja postępów edukacyjnych i osiągnięć 
uczniów przybiera różne formy. Najczęściej są to egzaminy wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy 
przedmiotowe. O sytuacji szkolnictwa podstawowego świadczą m.in. wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

Średnie wyniki egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego dla szkół zlokalizowanych 
na terenie gminy Wołów kształtują się na porównywalnym poziomie względem średnich wyników dla 
powiatu wołowskiego. 

Jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, uczniowie uczęszczający  
do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Wołów osiągnęli średnie wyniki z języka polskiego, 
matematyki i języka angielskiego poniżej średniej dla Dolnego Śląska.  

Należy podkreślić, że wyniki z ww. przedmiotów wyraźnie od tej średniej odbiegały, a mianowicie o: 
4,5 punktów procentowych w przypadku języka polskiego, 6,3 punktu procentowego w przypadku 
matematyki i 2,3 punktu procentowego w przypadku języka angielskiego. 

Tabela 20. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 
JST Język polski Matematyka Język angielski 

Gmina Wołów 54,3 38,2 52,7 
Gmina Brzeg Dolny 55,1 37,8 50,7 
Gmina Wińsko 50,6 38,5 44,4 
Powiat wołowski 54,1 38,1 50,9 
Dolny Śląsk 58,8 44,5 55,0 

Źródło: OKE Wrocław. 

Warto również odnieść się do wyników uczniów klas ósmych z Wrocławia, gdzie wyraźnie widoczna 
jest przewaga Wrocławia w zakresie matematyki i angielskiego, tj. przedmiotów, które w przyszłości 
mogą decydować o pozycji uczniów na rynku pracy w innowacyjnych branżach. 

 
Rysunek 6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. 
Źródło: OKE Wrocław. 
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W gminie Wołów, na terenie miasta funkcjonuje siedem szkół ponadpodstawowych – jedno liceum 
ogólnokształcące, dwa technika, jedno niepubliczne liceum ogólnokształcące, dwa licea 
ogólnokształcące dla dorosłych oraz jedna szkoła branżowa: 

• Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, 
• Technikum nr 1 im. T. Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
• Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych, 
• Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Społecznych, 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych, 
• Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych. 

Podsumowując można postawić tezę, że edukacja w gminie Wołów wymaga dalszego wspierania  
i to na wszystkich realizowanych etapach kształcenia. Inwestycje te powinny przede wszystkim 
dotyczyć modernizacji istniejącej infrastruktury edukacyjnej, doposażenia pracowni przedmiotowych 
oraz poszerzania oferty zajęć dodatkowych. Należy również dążyć do wzmocnienia oferty edukacyjnej 
i poprawy jakości nauczania. 

OPIEKA ZDROWOTNA  

Podstawowa opieka zdrowotna powinna odgrywać kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia, 
stanowiąc miejsce gromadzenia podstawowych informacji na temat pacjentów i ich problemów 
zdrowotnych oraz koordynacji procesu opieki nad pacjentami6. 

Specjalistyczną opiekę medyczną w gminie Wołów zajmuje się Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34 w Wołowie. W zakresie lecznictwa zamkniętego gmina 
obsługiwana jest przez Szpital Powiatowy przy ul. Inwalidów Wojennych nr 26 w Wołowie. 

Na terenie gminy, według danych GUS w 2020 r. funkcjonowało dziewięć przychodni oraz cztery apteki. 
W stosunku do 2014 r. liczba przychodni zmalała o trzy. Liczba aptek nie uległa zmianie. 

W latach 2014–2020 poprawił się wskaźnik przychodnie na 10 tys. mieszkańców. W analizowanych 
latach wskaźnik ten wzrósł w gminie wołów z 3 do 4.  

Tabela 21. Przychodnie na 10 tys. ludności 
JST 2014 2020 2014=100(%) 

Gmina Wołów 3 4 133,3 
Gmina Brzeg Dolny 5 3 60,0 
Gmina Wińsko 4 4 100,0 
Powiat wołowski 4 4 100,0 
Dolny Śląsk 5 5 100,0 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Należy zaznaczyć również, że 2020 r. wartość niniejszego wskaźnika kształtowała na tym samym 
poziomie co średnia dla powiatu wołowskiego (4) oraz poniżej średniej dla Dolnego Śląska (5). 

 
6 Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wyniki ogólnonarodowej debaty o kierunkach zmian w ochronie zdrowia, 
Warszawa 2019. 
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W 2020 r. mieszkańcom gminy udzielono łącznie 131 443 porad lekarskich. W stosunku do 2014 r. 
liczba porad spadła o ok. 4%. W 2014 r. mieszkańcom gminy Wołów udzielono 137 557 porad. 

Tabela 22. Porady lekarskie ogółem 
JST 2014 2020 2014=100(%) 

Gmina Wołów 137 557 131 443 95,6 
Gmina Brzeg Dolny 106 689 115 326 108,1 
Gmina Wińsko 35 907 26 115 72,7 
Powiat wołowski 280 153 272 884 97,4 
Dolny Śląsk 20 197 216 19 502 166 96,6 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Jak wynika z danych MRL mieszkańcy gminy Wołów posiadają na tle innych gmin relatywnie dobry 
dostęp do opieki medycznej. Pod względem liczby lekarzy i lekarzy dentystów na 1000 mieszkańców 
gmina Wołów ustępuję jedynie gminie Olesno. 

Tabela 23. Liczba lekarzy i lekarzy dentystów pracujących według podstawowego miejsca pracy na 1000 
mieszkańców 

JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 
Gmina Wołów 1,47 0,03 0,00 
Gmina Strzelin 1,26 -0,30 -0,17 
Gmina Olesno 1,69 0,38 0,35 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 0,71 -1,15 -0,09 
Gmina Ziębice 0,47 -1,59 -0,30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 7. Liczba lekarzy i lekarzy dentystów pracujących według podstawowego miejsca pracy na 1000 
mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

Natomiast w przypadku wartości wskaźnika „Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców” 
(według Monitora Rozwoju Lokalnego), gmina Wołów ustępuję gminom Strzelin i Olesno,  
jednak góruje nad gminami Grodzisk Wielkopolski i Ziębice.  

Tabela 24. Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 2,64 -0,33 -0,24 
Gmina Strzelin 2,72 -0,29 0,08 
Gmina Olesno 3,11 -0,10 0,03 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 2,06 -0,60 0,00 
Gmina Ziębice 2,09 -0,58 0,44 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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Rysunek 8. Liczba łóżek w szpitalach ogólnych na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

Na zakończenie należy podkreślić, że gmina Wołów zmaga się z charakterystycznymi dla całego kraju 
problemami związanymi z funkcjonowaniem służby zdrowia, przejawiającymi się między innymi 
kolejkami do lekarzy i ograniczonym dostępem do opieki specjalistów. Są to problemy systemowe 
wymagające interwencji na poziomie krajowym. 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Na terenie gminy Wołów zlokalizowana jest Komenda Powiatowa Policji. Jej siedziba znajduje się przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23. Odpowiada ona przede wszystkim za ochronę bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy oraz za utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego. 

W gminie działa także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wojska Polskiego 38. 

Jak wynika z danych GUS w 2020 r. na terenie gminy Wołów odnotowano 19 interwencji z udziałem 
jednostek ochrony pożarowej w przeliczeniu na 1000 ludności. Wskaźnik ten kształtował się w gminie 
powyżej średniej powiatowej (16) oraz średniej regionalnej (17). 

Tabela 25. Zdarzenia wymagające udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej na 1000 ludności 
JST 2018 2020 2018=100(%) Powiat=100(%) Rok 2020 

Gmina Wołów 13 19 146,2 118,8 
Gmina Brzeg Dolny 13 11 84,6 68,8 
Gmina Wińsko 15 17 113,3 106,3 
Powiat wołowski 14 16 114,3 100,0 
Dolny Śląsk 16 17 106,3 106,3 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Jak wynika z dostępnych danych w 2020 r. na terenie gminy wystąpiło 415 zdarzeń wymagające 
interwencji służb przeciwpożarowych. W porównaniu do roku poprzedniego było to o 70 zdarzeń 
więcej. W 2020 r. ze względu na rodzaje zdarzeń najwięcej wystąpiło zagrożeń miejscowych (280). 
Liczba pożarów wyniosła 119. Odnotowano także 16 fałszywych alarmów. 

Za bezpieczeństwo mieszkańców gminy odpowiada także system monitoringu. System funkcjonuje 
częściowo przy obiektach użyteczności publicznej tj.: bazar miejski, Wołowski Ośrodek Kultury, 
dworzec PKP, Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Systemy te monitorują tylko przestrzeń publiczną (nie monitorują ruchu drogowego). Dzięki kamerom 
monitorującym Policja może zarówno zapobiegać przestępstwom, jak i szybko rozwiązywać sprawy. 
Ponadto kamery monitorujące chronią przed kradzieżą mienia i aktami wandalizmu. 
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KULTURA 

Obecnie o szansach rozwoju obszaru decyduje także jego potencjał kulturalny. Na terenie miasta 
i gminy obecnie funkcjonują następujące jednostki instytucji kultury: 

• Wołowski Ośrodek Kultury w Wołowie (WOK), 
• Dom Kultury w Lubiążu (filia WOK), 
• Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie (MiGBP) z filiami w Mojęcicach, Pełczynie, 

Lubiążu i Starym Wołowie. 

Wołowski Ośrodek Kultury w Wołowie wraz z filią Lubiążu są organizatorami i współorganizatorami 
licznych imprez i wydarzeń kulturalnych. WOK tym samym odpowiada za życie kulturalne mieszkańców 
miasta i gminy, prowadząc tym samym działalność o charakterze lokalnym. Stara się być alternatywą 
dla kultury masowej, kierowanej zarówno do osób dorosłych jak i młodzieży. 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie jest nowoczesnym centrum dostępu do kultury, 
animacji, wiedzy, informacji i edukacji. Od 2015 r. pełni zadania biblioteki powiatowej oraz posiada 
cztery filie w Mojęcicach, Pełczynie, Lubiążu i Starym Wołowie.  

Biblioteka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmujące literaturę piękną dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, literaturę popularno-naukową, zbiory muzyczne, czasopisma. 

MiGBP w 2020 r. dysponowała łącznie 71 875 woluminami. W ciągu roku z oferty biblioteki skorzystało 
1 723 czytelników, a na zewnątrz wypożyczono 37 442 książek. 

Tabela 26. Biblioteki publiczne w gminie Wołów 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 

Biblioteki i filie 5 5 100,0 
Księgozbiór 81 199 71 875 88,5 
Czytelnicy w ciągu roku 3 084 1 723 55,9 
Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz 42 610 37 442 87,9 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Niestety w porównaniu do 2014 r. zmniejszyła się zarówno liczba czytelników, jak i wypożyczanych 
książek. W 2014 r. z usług bibliotek skorzystało 3 084 czytelników, którzy wypożyczyli 42 610 książek. 
Powyższe zjawisko, może świadczyć o obserwowanym w całym kraju regresie czytelnictwa oraz może 
w przyszłości rzutować na sposób funkcjonowania bibliotek. 

W gminie Wołów w 2020 r. funkcjonowało łącznie 15 ośrodków kultury zrzeszających 530 członków. 
W stosunku do roku bazowego wzrosła liczba instytucji kultury. Wzrosła również liczba członków. 

Tabela 27. Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic 
JST Koła / kluby / sekcje Członkowie kół / klubów / sekcji 

2014 2020 2014=100(%) 2014 2020 2014=100(%) 
Gmina Wołów  3   15  500,0  65   530  815,4 
Gmina Brzeg Dolny  20   19  95,0  635   366  57,6 
Gmina Wińsko  4   8  200,0  59   102  172,9 
Powiat wołowski  27   42  155,6  759   998  131,5 
Dolny Śląsk  1 402   2 018  143,9  33 171   50 268  151,5 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Wiejskie ośrodki kultury oraz świetlice wiejskie pełnią istotną funkcję w zakresie działalności 
kulturalnej tworząc miejsce spotkań lokalnej społeczności.  
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Jak podaje Urząd Miejski w Wołowie, w gminie funkcjonuje 26 świetlic wiejskich zlokalizowanych 
w miejscowościach: Boraszyn, Bożeń, Dębno, Garwół, Gliniany, Gródek, Krzydlina Mała, Lipnica, 
Łososiowice, Miłcz, Moczydlnica Dworska, Mojęcice, Nieszkowice, Pełczyn, Piotroniowice, Prawików, 
Rataje, Siodłkowice, Sławowice, Stary Wołów, Stęszów, Stobno, Tarchalice, Uskorz Wielki, Warzęgowo 
i Wrzosy. Na terenie gminy zlokalizowany jest również jeden budynek gospodarczo-magazynowy 
w miejscowości Rudno i jeden budynek gospodarczo-socjalny w miejscowości Uskorz Mały, pełniące 
funkcje świetlicy. 

W 2020 r. w gminie Wołów odbyły się łącznie 143 imprezy, w których uczestniczyło 4 645 osób.  

Tabela 28. Imprezy organizowane przez jednostkę i uczestnicy 
JST Liczba imprez Uczestnicy imprez 

2014 2020 2014=100(%) 2014 2020 2014=100(%) 
Gmina Wołów  87   143  164,4  10 090   4 645  46,0 
Gmina Brzeg Dolny  151   48  31,8  39 520   3 345  8,5 
Gmina Wińsko  36   36  100,0  2 335   905  38,8 
Powiat wołowski  274   227  82,8  51 945   8 893  17,1 
Dolny Śląsk  15 910   11 615  73,0  3 853 355   1 341 455  34,8 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Niestety negatywny wpływ na funkcjonowanie instytucji kultury wywarła pandemia i związane z nią 
ograniczenia. Warto zauważyć, że w 2014 r. na terenie gminy Wołów w organizowanych imprezach, 
uczestniczyło 10 090 osób – prawie dwa razy więcej w stosunku do 2020 r. 

Na terenie miasta organizowane są liczne wydarzenia kulturalne o znaczeniu ponad lokalnym. 
Do najważniejszych zaliczyć można: 

• Slot Art Festiwal – od 2001 r. organizowany w Lubiążu na terenie Pocysterskiego Zespołu 
Klasztornego. Największy, pięciodniowy festiwal kultury alternatywnej w Polsce,  
którego program obejmuje wiele koncertów rozgrywających się na 9 scenach,  
150 warsztatów z różnych dziedzin sztuki, wykłady, wystawy, projekcje filmowe, 
przedstawienia teatralne oraz happeningi, 

• Dni Wołowa – święto wszystkich mieszkańców Wołowa. Impreza odbywająca się co roku, 
w której ramach odbywają się koncerty, występy, wystawy, prezentacje lokalnych grup 
sportowych, artystycznych i szkolnych. Uczestniczą w niej także goście z miejscowości 
partnerskich miasta Wołowa tj. niemieckiego Buchholz oraz francuskiego Canteleu, 

• Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Cantus Organi – koncerty organowe w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Wołowie, na organach mistrza A. H. Caspariniego, które są jednym 
z nielicznych i niemal w pełni oryginalnie zachowanych instrumentów w skali Europy. 

Jak wynika z danych Monitora Rozwoju Lokalnego, gmina Wołów wypada najsłabiej na tle innych gmin 
wybranych do porównania pod względem liczby odwiedzających instytucje kultury, jak i organizowane 
przez nie imprezy na 1000 mieszkańców. Gmina Strzelin w tym zestawieniu pełni rolę zdecydowanego 
lidera w zakresie liczby odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy i koncerty. 

Tabela 29. Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 mieszkańców 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 432,26 -0,85 0,06 
Gmina Strzelin 3 972,69 2,04 2,89 
Gmina Olesno 1 705,31 0,19 0,00 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 1 328,63 -0,12 0,49 
Gmina Ziębice 1 406,54 -0,05 0,08 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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Rysunek 9. Liczba odwiedzających filharmonie, muzea, wystawy, koncerty na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

Inne dane podkreślają, że gmina Wołów jest liderem wśród gmin wybranych do porównania  
pod względem wydatków na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające per capita. Wydatki te  
(na mieszkańca) wyniosły w gminie Wołów 143,91 zł, podczas gdy w kolejnej gminie tj. Strzelin 
kształtowały się na poziomie 139,66 zł. 

Tabela 30. Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 143,91 -0,14 0,02 
Gmina Strzelin 139,66 -0,17 -0,60 
Gmina Olesno 108,86 -0,41 0,10 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 114,62 -0,37 -0,01 
Gmina Ziębice 124,31 -0,29 -0,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 10. Wydatki na kulturę i dziedzictwo narodowe przypadające na 1 mieszkańca 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

Według wykazu zabytków w powiecie wołowskim (stan na luty 2021 r.) prowadzonego przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, w gminie Wołów znajduje się 86 obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. Obiekty te stanowią 58% wszystkich zabytków powiatu. 

Pandemia COVID-19 sprawiła, że instytucje kultury doświadczyły wiele negatywnych skutków.  
Wydarzenia nie są aktualnie organizowane na tak dużą skalę jak miało miejsce wcześniej.  
Coraz modniejsze stało się natomiast upowszechnianie inicjatyw kulturalnych online. 
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SPORT I REKREACJA 

Sport to ważny i jeden z podstawowych elementów skutecznej promocji skierowanej do szerokiego 
grona odbiorców (mieszkańców, turystów, inwestorów i lokalnego biznesu). Działaniami mającymi  
na celu promowanie oferty sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie gminy zajmuje się 
przede wszystkim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie 

Ośrodek posiada rozbudowaną bazę sportowo-rekreacyjną. Dysponuje także miejscami noclegowymi, 
co pozwala na organizację zgrupowań i obozów sportowych. Jego infrastruktura wykorzystywana jest 
do przeprowadzenia integracyjnych spotkań firmowych jak również festynów i imprez plenerowych. 
Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Gmina dysponuje kilkoma obiektami sportowo-rekreacyjnymi, takimi jak: 

• Stadion Sportowy im. Ryszarda Janeckiego – pięć boisk piłkarskich (jedno pełnowymiarowe, 
dwa boiska boczne, dwa boiska szkolne), dwa korty tenisowe (asfaltowa, mączkowa), 
boiska koszykarskie (dwa pełnowymiarowe, dwa do mini koszykówki), bieżnia lekkoatletyczna, 
tereny rekreacyjne z możliwością grillowania 

• Basen Miejski w Wołowie – basen sportowy o wymiarach olimpijskich, basen rekreacyjny 
z masażem wodnym, brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią i innymi atrakcjami wodnymi,  
50-metrowa zjeżdżalnia, trybuny na 500 miejsc, boisko do piłki siatkowej plażowej, punkty 
gastronomiczne, basen z podgrzewaną wodą, 

• Dwie Hale Sportowe: 
o ul. Trzebnicka – sala sportowa przystosowana do prowadzenia zajęć w zakresie 

piłki siatkowej, koszykowej, halowej piłki nożnej i tenisa stołowego, 
o ul. Panieńska – boiska główne pełnowymiarowe do koszykówki, siatkówki, 

piłki ręcznej, tenisa ziemnego, boiska boczne (działające równocześnie) do siatkówki, 
koszykówki, badmintona, sztuczna ścianka do wspinaczki, 

• Kompleks boisk sportowych "Orlik" Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – w skład 
wchodzą dwa boiska: boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni oraz boisko wielofunkcyjne, 

W gminie Wołów w 2020 r. kluby sportowe zrzeszały łącznie 701 członków. Jednocześnie było 
zarejestrowanych 660 osób ćwiczących. Warto przy tym podkreślić, że wśród ćwiczących dominowały 
osoby do 18 roku życia (399 osoby). W ramach klubów funkcjonowało 16 sekcji sportowych. 

Tabela 31. Członkowie klubów sportowych w gminie Wołów 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 

Kluby 14 13 92,9 
Członkowie 515 701 136,1 
Ćwiczący ogółem 489 660 135,0 
Ćwiczący do lat 18 ogółem 271 399 147,2 
Sekcje sportowe 17 16 94,1 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Do klubów sportowych działających na terenie gminy zaliczyć można m.in.: 

• „Herosi” Stary Wołów (piłka nożna),  
• Klub Piłkarski „Ruch” Warzęgowo (piłka nożna),  
• Klub Sportowy „Sparta” Miłcz (piłka nożna),  
• Klub Sportów Siłowych „Power & Muscle” Wołów (sporty siłowe),  
• Miejski Klub Piłkarski w Wołowie (piłka nożna),  
• Miejski Klub Sportowy „Wolavia” Wołów (tenis stołowy),  
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• Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wiatr” Wołów (zapasy),  
• Młodzieżowy Klub Sportowy „Odra” Lubiąż (piłka nożna),  
• Stowarzyszenie Karate Goyu Ryu Shuseikan Wołów (karate),  
• TRI Granda w Wołowie (triathlon),  
• Uczniowski Klub Sportowy „ZSZ Wołów” (baseball),  
• Wiejski Klub Sportowy „Orkan” Mojęcice (piłka nożna),  
• Wołowski Klub Bokserski „Champion” (boks),  
• Wołowski Klub Karate Kyokushinkai (karate),  
• Stowarzyszenie Bramy Inicjatyw Kulturalnych (taniec),  
• Stowarzyszenie Wołów Biega (biegi),  
• OSP Krzydlina Mała (piłka nożna),  
• Stowarzyszenie Centrum Sportów Walki (ju-jitsu),  
• Akademia Tańca i Ruchu StreetFlow (taniec). 

Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie jest realizowane 
poprzez umożliwienie udziału uczniom szkół podstawowych w sportowych zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych, odbywało się przy wsparciu projektu Lokalny Animator Sportu oraz programów – 
Szkolny Klub Sportowy (SKS) i „Umiem pływać”. 

Analizując niniejszą sferę warto także podkreślić, że gmina Wołów charakteryzuje się największą 
dynamiką wzrostu wśród gmin wybranych do porównania w MRL pod względem wydatków na kulturę 
fizyczną, sport i rekreację per capita. Wydatki te (na mieszkańca) wyniosły w gminie Wołów 126,88 zł. 
Więcej na kulturę fizyczną, sport i rekreację wydawano per capita jedynie w gminie Strzelin (192,59 zł). 

Tabela 32. Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 mieszkańca 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 126,88 0,44 0,67 
Gmina Strzelin 192,59 1,12 0,49 
Gmina Olesno 58,97 -0,27 0,13 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 108,34 0,25 0,19 
Gmina Ziębice 58,30 -0,27 0,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 11. Wydatki na kulturę fizyczną, sport i rekreację przypadające na 1 mieszkańca 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

Sport i aktywność fizyczna odgrywają ważną rolę we wzmacnianiu więzi rodzinnych i przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu. Gmina Wołów prowadzi intensywne działania mające na celu promowanie 
oferty sportowej i rekreacyjno-wypoczynkowej. 
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E-USŁUGI I DOSTĘP DO INTERNETU 

Internet pełni funkcję ważnego narzędzia, umożliwiającego szeroki dostęp do wiedzy i informacji. 
Rozwój technologii wykorzystujących Internet umożliwia zdalny dostęp do wielu sfer życia społecznego 
i gospodarczego. Wraz z rozwojem e-usług coraz więcej spraw można zrealizować bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu, co staje się szczególnie ważne w okresie zagrożenia pandemią COVID-19. 
Internet i technologie ICT usprawniają funkcjonowanie zarówno mieszkańców (szczególnie osobom 
niepełnosprawnym), jak i przedsiębiorstw. Wykorzystanie narzędzi ICT sprzyja obniżeniu kosztów 
działalności firm i administracji. Z tego powodu wydajność infrastruktury cyfrowej oraz e-usług jest 
kluczowa dla prawidłowego rozwoju gminy. 

W gminie Wołów Internet obsługiwany jest przez ogólnopolskie sieci kablowe, satelitarne i komórkowe 
oraz firmy świadczące usługi Wi-Fi. Z danych gromadzonych i udostępnionych przez Urząd Komunikacji 
Elektronicznej wiadomo, że na terenie gminy według stanu na 31.12.2019 r. usługami dostępu  
do Internetu zajmowało się 17 przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 

• www.liwiro.com.pl – LIWIRO Sp. z o.o., 
• http://www.voice-net.pl – Voice Net S.A., 
• http://www.upc.pl – UPC Polska Sp. z o.o., 
• www.multimedia.pl – Multimedia Polska S.A., 
• http://phunetsoft.pl/ – PHU NETSOFT Robert Zając, 
• http://www.acom-komputery.pl/ – @com-Komputery, 
• http://prolinx.pl – Prolinx Sp. z o.o., 
• www.netia.pl – Netia S.A., 
• http://www.cvd.pl/ – CVD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 
• http://www.otvarta.pl – OTVARTA Sp. z o.o., 
• http://www.t-mobile.pl – T-Mobile Polska S.A., 
• www.plus.pl – Polkomtel sp. z o.o., 
• www.play.pl – P4 sp. z o.o., 
• http://www.blt.pl/ – BLT Budowa Linii Telekomunikacyjnych, 
• http://www.nask.pl – NASK Państwowy Instytut Badawczy, 
• www.orange.pl – Orange Polska S.A., 
• http://www.exatel.pl – EXATEL S.A. 

Głównymi kanałami informacyjnymi używanymi przez gminę Wołów w 2020 r. była strona internetowa 
wolow.pl (w lipcu 2020 roku została uruchomiona nowa strona), jak również portal społecznościowy 
Facebook – profil Dzień Dobry Wołów, będący oficjalnym portalem informacyjnym gminy. 

Swoje kanały informacyjne w Internecie posiada również Wołowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Wołowie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie oraz Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, gdzie publikowane są informacje 
o bieżącej działalności powyższych podmiotów. 
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W celu podniesienia standardów i dostępności usług publicznych gmina Wołów zrealizowała w 2020 r. 
projekt „Wdrożenie e-Usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wołów i Gminy Paszowice”.  
Zapewnił on zwiększanie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-
informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych przez gminę Wołów i gminę Paszowice poprzez: 

• zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług administracyjnych 
świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie 64 usług, 20 usług na 3PD (dwustronna 
interakcja), 44 usługi na 4PD (transakcja), 

• zwiększenie poziomu informatyzacji procesów realizowanych u partnerów poprzez wdrożenie 
8 nowych systemów informatycznych (z czego 5 w gminie Wołów, oraz jeden system wspólny 
dla obu gmin – zarzadzanie budżetem), 

• uproszczenie i upowszechnianie procedur administracyjnych, uproszczenie procesów 
zarządzania budżetem poprzez wdrożenie nowego systemu teleinformatycznego, 

• zwiększenie zdolności do udostępnienia informacji publicznej i informacji przestrzennej, 
ograniczenie barier w zakresie dostępu i realizacji spraw publicznych dla osób z ograniczoną 
sprawnością (niepełnosprawnych, starszych, z małymi dziećmi), 

• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych i przetwarzania 
danych zgodnie z obowiązującym prawem7.   

 
7 Źródło: Raport o stanie gminy Wołów 2020. 
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ANALIZA SFERY GOSPODARZEJ 

STRUKTURA LOKALNEJ GOSPODARKI  

W gminie Wołów w 2020 r. zarejestrowanych było ogółem 2240 podmiotów gospodarczych,  
z czego zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa prywatne (2118 podmioty).  
W porównaniu do początku okresu referencyjnego przyjętego dla niniejszej diagnozy (rok 2014), 
można zauważyć, iż nastąpił wzrost liczby podmiotów w gminie o ok. 9,7%. W 2014 r. wg. danych GUS 
zarejestrowanych było 2042 podmiotów gospodarczych, w tym 1933 podmiotów prywatnych. 

Wśród podmiotów sektora prywatnego w 2020 r. dominowały przedsiębiorstwa osób fizycznych 
(1574). Równocześnie na terenie gminy funkcjonowało również 81 spółek i 10 spółdzielnie.  
W gminie Wołów działalność gospodarczą prowadziły także stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje 
społeczne. Jednak, w tym przypadku działalność gospodarcza ma niejednokrotnie charakter 
dodatkowy i wspiera realizację celów statutowych. 

Tabela 33. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w gminie Wołów 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 

Podmioty gospodarki narodowej – ogółem 2 042 2 240 109,7 
Sektor prywatny – ogółem 1 933 2 118 109,6 
Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1 397 1 574 112,7 
Sektor prywatny – spółki handlowe 78 81 103,8 
Sektor prywatny – spółdzielnie 14 10 71,4 
Sektor prywatny – fundacje 9 13 144,4 
Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne 76 81 106,6 
Sektor publiczny – ogółem 108 95 88,0 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Analiza struktury przedsiębiorstw według sekcji, w których funkcjonują prowadzi do wniosku, 
że w gminie Wołów dominowały podmioty związane z budownictwem (Sekcja F), z handlem i naprawą 
pojazdów mechanicznych (Sekcja G) i działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości (Sekcja L). 

W ramach niniejszych sekcji w 2020 r. działało łącznie 1125 podmiotów, co stanowiło ok. 50,5% ogółu 
podmiotów funkcjonujących w gminie Wołów. 

Tabela 34. Podmioty wpisane do rejestru REGON według sekcji PKD w gminie Wołów 
Podmioty według Sekcji PKD 2014 2020 2014=100(%) 

Sekcja A 
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

68 50 73,5 

Sekcja B 
Górnictwo i wydobywanie 

2 2 100,0 

Sekcja C 
Przetwórstwo przemysłowe 

134 161 120,1 

Sekcja D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze, do układów 
klimatyzacyjnych 

0 2 - 

Sekcja E 
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami, i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

5 3 60,0 

Sekcja F 
Budownictwo 

330 440 133,3 

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

495 438 88,5 

Sekcja H 
Transport i gospodarka magazynowa 

71 77 108,5 

Sekcja I 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

54 50 92,6 

Sekcja J 
Informacja i komunikacja 

45 66 146,7 

Sekcja K 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

54 56 103,7 
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Podmioty według Sekcji PKD 2014 2020 2014=100(%) 
Sekcja L 
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

226 247 109,3 

Sekcja M 
Działalność profesjonalna naukowa i techniczna 

115 144 125,2 

Sekcja N 
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

42 62 147,6 

Sekcja O 
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

17 16 94,1 

Sekcja P 
Edukacja 

94 90 95,7 

Sekcja Q 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

99 111 112,1 

Sekcja R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  

41 50 122,0 

Sekcja S i T 
Pozostała działalność usługowa, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby  

149 163 109,4 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Analizując dynamikę zmian liczby podmiotów według Sekcji, warto zaznaczyć ponad 47% wzrost 
działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierających (Sekcja N), ok. 46% wzrost 
liczby podmiotów zajmujących się informacją i komunikacją (Sekcja J) oraz 33% wzrost podmiotów 
w Sekcji F (budownictwo). 

Największy wzrost liczby podmiotów w analizowanym okresie dotyczył wcześniej wspomnianej  
Sekcji F (110). Jednocześnie niepokojący jest spadek liczby podmiotów w Sekcji G (handel hurtowy  
i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle). W porównaniu do 2014 r.  
to o 57 podmiotów mniej. 

Analizując potencjał gospodarczy gminy Wołów, zwłaszcza w innowacyjnych i perspektywicznych 
branżach, należy zbadać pozycję gminy na tle innych JST powiatu wołowskiego. W 2020 r. udział nowo 
zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych podmiotów 
ogółem wyniósł w gminie Wołów 3,77%. 

Tabela 35. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych 
podmiotów ogółem 

JST 2014 2020 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2020 
Gmina Wołów 2,04 3,77 184,8 88,3 
Gmina Brzeg Dolny 8,00 5,04 63,0 118,0 
Gmina Wińsko 5,26 4,00 76,0 93,7 
Powiat wołowski 4,50 4,27 94,9 100,0 
Dolny Śląsk 5,97 5,97 100,0 139,8 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Inaczej przedstawia się jednak sytuacja gminy Wołów gdy poddamy analizie trzyletnie dane zawarte 
w Monitorze Rozwoju Lokalnego. Wynika z nich, że gmina Olesno posiada najwyższy wskaźnik udziału 
nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych 
podmiotów ogółem. Na podstawie trzyletniej średniej gmina Wołów uplasowała się na drugim miejscu. 
Zadowalająca jest jej dodatnia dynamika, z której wynika że sytuacja w gminie polepsza się. 

Tabela 36. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych 
podmiotów ogółem (w %) – średnia trzyletnia 

JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 
Gmina Wołów 6,32 1,17 0,59 
Gmina Strzelin 5,93 0,96 -0,41 
Gmina Olesno 11,16 3,75 1,95 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 3,80 -0,17 0,21 
Gmina Ziębice 3,73 -0,21 0,39 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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Rysunek 12. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo 
zarejestrowanych podmiotów ogółem (w %) – średnia trzyletnia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MIESZKAŃCÓW 

Analizując poziom przedsiębiorczości w gminie Wołów, w pierwszej kolejności posłużono się 
wskaźnikiem Liczba firm na 100.000 mieszkańców zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 37120 
Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. 

W latach 2014–2020 w gminie Wołów zwiększyła się o 12,6% liczba podmiotów wpisanych do rejestru 
REGON na 100 tys. mieszkańców. W 2020 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 10 037. 

Tabela 37. Wskaźniki podmiotów gospodarczych w gminie Wołów 
Wskaźnik 2014 2020 2014=100(%) 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 100 tys. ludności 8 916 10 037 112,6 
Podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 137,9 165,5 120,0 
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 49 osób na 10 tys. 
mieszkańców 

7,4 7,2 97,3 

Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 86 71 82,6 
Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności 71 42 59,2 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. na 1000 ludności 61 71 116,4 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. na 100 osób w wieku produkcyjnym 9,34 11,63 124,5 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na wartości innego wskaźnika – podmioty na 1000 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym. W analizowanym okresie zaobserwowano bowiem wzrost liczby podmiotów  
z 137,9 w 2014 r. do 165,5 w 2020 r. Jednocześnie wzrosła o 24,5% liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Ważnych informacji dostarcza także analiza poziomu przedsiębiorczości mieszkańców gminy Wołów 
na tle województwa, powiatu wołowskiego i gmin wchodzących w jego skład. W 2020 r. jego wartość 
wynosiła w gminie Wołów 1004 i była niższa od średniej w regionie (1370), a w stosunku do 2014 r. 
wzrosła w gminie o 12,6 punktów procentowych. 

Tabela 38. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 
JST 2014 2020 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2020 

Gmina Wołów 892 1 004 112,6 105,0 
Gmina Brzeg Dolny 859 1 002 116,6 104,8 
Gmina Wińsko 628 734 116,9 76,8 
Powiat wołowski 833 956 114,8 100,0 
Dolny Śląsk 1 207 1 370 113,5 143,3 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 
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W 2020 r. na tle pozostałych gmin powiatu wołowskiego wartość wskaźnika przedsiębiorczości 
w gminie Wołów była najwyższa. 

Poniżej zaprezentowane dane MRL wskazują, że wartość nominalna i standaryzowana wskaźnika liczby 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców w gminie Wołów była 
najniższa względem pozostałych gmin wybranych do porównania. 

Tabela 39. Liczba podmiotów gospodarczych w REGON na 1000 mieszkańców 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 95 0,72 0,03 
Gmina Strzelin 107 1,35 -0,13 
Gmina Olesno 112 1,61 0,08 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 114 1,71 -0,08 
Gmina Ziębice 97 0,82 -0,24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 13. Liczba podmiotów gospodarczych w REGON na 1000 mieszkańców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

INFRASTRUKTURA BIZNESU 

Ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest odpowiednio przygotowana do inwestowania 
infrastruktura np. strefy specjalnej aktywności gospodarczej, inkubatory przedsiębiorczości, parki 
przemysłowe i parki technologiczne oraz Instytucje Otoczenia Biznesu wpierające przedsiębiorców 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Niestety na terenie gminy Wołów nie funkcjonują organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Nie działają 
również żadne Instytucje Otoczenia Biznesu. 

Na terenie miasta Wołów funkcjonuje „Podstrefa Wołów” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
"INVEST-PARK" Sp. z o.o., która obejmuje powierzchnię 11,2070 ha. Obszar ten jest dobrze 
przystosowany i przeznaczony pod zabudowę przemysłową.  
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ROLNICTWO 

Rolnictwo w dalszym ciągu pełni znaczącą rolę w gospodarce gminy Wołów, które charakteryzuje się 
dużym rozdrobnieniem (dominują małe gospodarstwa). W ogólnej strukturze upraw dominują zboża. 
Drugie miejsce zajmuje kukurydza, której największe obszary upraw występują na obszarach 
cechujących się lepszymi warunkami glebowymi (południowa i środkowo-wschodnia część gminy). 
Hodowla zwierząt prowadzona jest przede wszystkim w gospodarstwach indywidualnych8. 

Jak wynika z informacji Urzędu Miejskiego w Wołowie – ilość gospodarstw rolnych w gminie w 2020 r. 
szacuje się na 1539 (na podstawie płatności podatku rolnego – gospodarstwa rolne powyżej 1 ha). 

TURYSTYKA 

Gmina Wołów, ze względu na duże zróżnicowanie krajobrazowe, dobrą dostępność komunikacyjną 
z miastem Wrocławiem, jak również ze względu na bogactwo środowiska przyrodniczego, odznacza się 
ponadprzeciętnymi walorami turystyczno-rekreacyjnymi9. 

Do najważniejszych atrakcji turystycznych w gminie zaliczyć można: 

• Dolinę Odry, 
• Kościół św. Teresy w Pełczynie, 
• Staromiejskie centrum Wołowa, 
• Ścieżkę rowerową dawnym torem kolejowym, 
• Uroczysko Wrzosy, 
• Zespół Pocysterski w Lubiążu. 

Na terenie gminy funkcjonuje wiele lokalnych skansenów i muzeów:  

• Ekomuzeum Cysterskie w Lubiążu, 
• Skansen starych zawodów w Mojęcicach, 
• Ekomuzeum Mleka w Połczynie, 
• Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach. 

Tereny gminy mogą stanowić bazę dla szerokiej oferty turystycznej dla osób zainteresowanych 
aktywnym wypoczynkiem. Przez gminę przebiega dobrze rozwinięty system turystycznych szlaków 
pieszych i rowerowych, włączonych w system regionalnych tras turystycznych. Do najbardziej 
atrakcyjnych szlaków turystycznych przebiegających przez teren gminy zaliczamy: 

• szlak żółty „Wołowskie Krajobrazy” – szlak rowerowy o długości 57 km wokół Wołowa, 
• szlak niebieski „Szlakiem Odry” – ponadregionalny szlak rowerowy, 
• szlak zielony „Leśne wydmy” – szlak rowerowy o długości 7km, pętla wokół wsi Rudno, szlak 

przeznaczony także m.in. do zawodów rowerowych MTB. 

Szlaki turystyczne uzupełnione są ścieżkami tematycznymi tak, aby jak najpełniej zaprezentować 
wszystkie możliwe atrakcje przyrodnicze i zabytki kultury materialnej. Najbardziej znane to 
trzykilometrowa, edukacyjno-przyrodnicza ścieżka wokół rezerwatu Odrzysko oraz pięciokilometrowa 
ścieżka przyrodniczo-historyczna w Lubiążu. 

 
8  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów, Załącznik nr 1 do Uchwały 
nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 stycznia 2013 r., Wołów, 2013. 
9 Tamże. 
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Gmina posiada dobre warunki dla wędkarstwa rekreacyjnego w kilku dobrze przygotowanych 
łowiskach komercyjnych i sieci stawów Polskiego Związku Wędkarskiego. 

Oprócz dużych kompleksów leśnych tworzących warunki do rozwoju turystyki związanej z łowiectwem 
i zbieraniem runa leśnego, turyści zainteresowani historią, mogą trafić na liczne ślady dawnych kultur, 
a wśród nich cmentarzysko w Dębnie i Wodnicy, osady kultury łużyckiej w Wodnicy i Krzydlinie Malej, 
grodziska Kultury Łużyckiej w Kretowicach, czy grodzisko w zakolu Jezierzycy10. 

Turyści odwiedzający gminę Wołów skorzystać mogą z ofert gospodarstw agroturystycznych 
zlokalizowanych w okolicznych miejscowościach, jednak agroturystyka wciąż nie jest wystarczająco 
rozwinięta, a baza noclegowa zbyt mała. 

Możliwości rozwoju turystyki zależne są m.in. od posiadanej bazy noclegowej. W 2020 r. według 
danych GUS w gminie Wołów funkcjonował jeden całoroczny obiekt noclegowy, który dysponował 24 
miejscami noclegowymi. W stosunku do 2014 r. liczba miejsc noclegowych zmniejszyła się o 66 miejsc. 
W głównej mierze spowodowane było to zmniejszeniem się liczby obiektów noclegowych o trzy. 
Wydaje się, że baza noclegowa w gminie Wołów nie jest rozwinięta adekwatnie do roli, jaką pełni 
turystyka w jej rozwoju.  

Potwierdzenie powyższego stwierdzenia znajduje odzwierciedlenie w danych Monitora Rozwoju 
Lokalnego. Aktualnie pod względem liczby miejsc noclegowych (w relacji do liczby mieszkańców) 
gmina Wołów wyraźnie ustępuje pozostałym przyjętym do porównania gminom. 

Tabela 40. Miejsca noclegowe w hotelach, motelach i innych obiektach hotelowych na 1000 ludności 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 1,40 -0,49 -0,24 
Gmina Strzelin 1,48 -0,48 -0,10 
Gmina Olesno 4,00 -0,26 -0,18 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 7,42 0,05 -0,11 
Gmina Ziębice 4,61 -0,20 0,11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 14. Miejsca noclegowe w hotelach, motelach i innych obiektach hotelowych na 1000 ludności 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
10 Program ochrony środowiska dla Gminy Wołów na lata 2016–2018 z perspektywą do roku 2021, Część I – Podstawy prawne opracowania, 
stan obecny, identyfikacja problemów Gminy dotycząca ochrony środowiska, 2015 r. 
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Ważnych informacji na temat potencjału turystycznego gminy Wołów dostarczają również dane 
dotyczące liczby odwiedzających ją turystów. Niestety, GUS nie publikuje w układzie gminnym 
informacji odnośnie do liczby turystów z Polski, dlatego też w diagnozie wykorzystano dane dotyczące 
turystów zagranicznych. 

Tabela 41. Noclegi udzielone turystom zagranicznym (nierezydentom) w turystycznych obiektach noclegowych 
JST 2014 2020 2014=100(%) 

Turyści zagraniczni (nierezydenci) 
Gmina Wołów 4 8 200,0 
Powiat wołowski 283 194 68,6 
Dolny Śląsk 510 072 278 009 54,5 

Udzielone noclegi turystom zagranicznym (nierezydentom) 
Gmina Wołów 6 218 3633,3 
Powiat wołowski 1 194 1 124 94,1 
Dolny Śląsk 1 128 234 603 808 53,5 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Jak wynika z danych GUS, w 2019 r. gminę Wołów odwiedziło łącznie ośmiu turystów zagranicznych, 
którym udzielono 218 noclegów. Na przestrzeni lat sytuacja w analizowanym okresie polepszyła się 
w przeciwieństwie do sytuacji występującej dla średniej powiatu wołowskiego. 

Ostatnie doświadczenia związane z pandemią wykazały, że branża turystyczna w szczególny sposób 
narażona jest na negatywne skutki ograniczeń administracyjnych wprowadzonych przez władze 
centralne, jednak na podstawie pojedynczego zjawiska nie można wyciągać wniosków co do przyszłości 
branży. Wymaga to rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej oraz rewitalizacji gminy. 

FINANSE GMINY 

Analiza budżetu gminy Wołów w okresie porównawczym 2014–2020 wykazuje wzrost dochodów 
o 77,7% i towarzyszący mu wzrost wydatków na poziomie 63,1%. W rezultacie, wynik budżetu gminy 
w badanym okresie uległ poprawie. 

Tabela 42. Wykonanie dochodów i wydatków w budżecie gminy Wołów na koniec IV kw. w 2014 r. i 2020 r. 
(w zł) 

Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 
Dochody ogółem 66 694 775 118 488 018 177,7 
w tym dochody majątkowe 5 635 324 10 440 871 185,3 
w tym dochody bieżące 61 059 451 108 047 147 177,0 
Wydatki 72 262 048 117 833 792 163,1 
w tym wydatki majątkowe 13 796 623 12 125 693 87,9 
w tym wydatki bieżące 58 465 425 105 708 100 180,8 
Wynik budżetu -5 567 273 654 226 -11,8 

Źródło: przygotowane na podstawie opracowań rocznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

W analizowanym okresie największy dochód został odnotowany w 2020 r. i wynikał w głównej mierze 
ze wzrostu przychodów własnych i dotacji. Udział dotacji w dochodach budżetowych gminy Wołów 
systematycznie się zwiększał od 22% w 2014 r. do 34% w 2020 r. Należy wiązać ten fakt z realizacją 
projektów rozwojowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2014–2020. 

Tabela 43. Struktura dochodów ogółem budżetu gminy Wołów na koniec IV kw. w latach 2014–2020 (w mln 
zł) 

Dochody 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014=100(%) 
Dochody ogółem 66,695 71,372 79,388 89,691 98,737 110,307 118,488  177,7  
Dochody własne 33,882 35,229 35,749 38,411 42,445 46,857 54,267  160,2  
Dotacje 14,559 16,107 22,864 29,254 33,663 39,577 39,706  272,7  
Subwencje 18,254 20,036 20,776 22,026 22,628 23,873 24,515  134,3  

Źródło: przygotowane na podstawie opracowań rocznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
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Rysunek 15. Struktura (%) dochodów ogółem budżetu gminy Wołów na koniec IV kw. w latach 2014–2020 
Źródło: przygotowane na podstawie opracowań rocznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

Analizując strukturę dochodów, warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost dochodów pochodzących 
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przy nieproporcjonalnie mniejszych 
przychodach pochodzących z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Na przestrzeni 
analizowanego okresu dochody z PIT wzrosły o ponad 65% przy jednoczesnym wzroście dochodów 
z CIT o 42%.  

W latach 2014–2020 wzrosły również dochody z tytułu podatków i opat lokalnych. Szczególnie 
zauważalny był wzrost dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (279,5%) oraz podatku  
od czynności cywilnoprawnych (126,8%). Wzrosły także dochody z majątku będącego w gestii gminy. 

Tabela 44. Struktura dochodów własnych budżetu gminy Wołów na koniec IV kw. w 2014 r. i 2020 r. (w zł) 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 

PIT 11 839 425 19 558 279 165,2 
CIT 215 731 306 284 142,0 
Podatki i opłaty lokalne 16 330 698 21 693 740 132,8 
Podatek od nieruchomości 8 992 008 11 054 142 122,9 
Podatek rolny 1 266 196 1 438 642 113,6 
Podatek leśny - 400 144 - 
Podatek od środków transportowych 635 857 535 494 84,2 
Podatek od spadków i darowizn 34 410 130 598 379,5 
Wpływy z opłaty skarbowej 390 678 223 638 57,2 
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23 696 2 143 9,0 
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 222 190 112 409 50,6 
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 373 460 438 184 117,3 
Wpływy z innych opłat lokalnych - 5 680 340 - 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 544 850 1 235 595 226,8 
Pozostałe 3 847 354 442 411 11,5 
Dochody z majątku 2 924 933 5 128 913 175,4 
Ze sprzedaży majątku 1 136 952 3 410 275 299,9 
Pozostałe dochody własne 2 570 940 7 579 802 294,8 

Źródło: przygotowane na podstawie opracowań rocznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

51% 49% 45% 43% 43% 42% 46%

22% 23% 29% 33% 34% 36% 34%

27% 28% 26% 25% 23% 22% 21%

dochody własne dotacje subwencje



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY WOŁÓW___________________________________ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I OPINIOWANIA 

35 
 

Porównanie wartości dochodów ogółem na mieszkańca (średnia trzyletnia) według MRL wykazuje, 
że w przeliczeniu na mieszkańca dochody budżetowe w gminie Wołów na tle innych gmin wybranych 
do porównania kształtują się po środku stawki. Wysoka jest natomiast dynamika ich wzrostu. 
W rezultacie może to wpłynąć pozytywnie na przyszłe możliwości inwestycyjne gminy. 

Tabela 45. Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca – średnia trzyletnia 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 3 946,49 -0,56 0,44 
Gmina Strzelin 4 265,44 0,04 0,34 
Gmina Olesno 3 614,44 -1,18 -0,16 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 4 236,16 -0,02 0,61 
Gmina Ziębice 3 655,11 -1,11 -0,08 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 16. Dochody ogółem przypadające na 1 mieszkańca – średnia trzyletnia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

W strukturze wydatków gminy dominują wydatki bieżące. Wydatki majątkowe mają relatywnie niski 
udział w strukturze wydatków. Zmiana relacji pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi 
widoczna jest zwłaszcza na przestrzeni trzech ostatnich lat. W okresie tym zaobserwować można 
wyraźną tendencję do wzrostu wydatków bieżących i ograniczania wydatków majątkowych. 

Tabela 46. Struktura wydatków ogółem budżetu gminy Wołów na koniec IV kw. w latach 2014–2020 (w mln 
zł) 

Wydatki 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014=100(%) 
Wydatki ogółem 72,262 73,279 81,724 96,335 111,689 113,935 117,834 163,1 
Wydatki bieżące 58,465 57,615 69,876 77,782 82,831 90,732 105,708 180,8 
Wynagrodzenia i pochodne 22,808 23,664 24,129 26,081 27,788 29,843 31,125 136,5 
Dotacje 4,762 4,926 5,273 6,100 6,711 6,945 6,623 139,1 
Obsługa długu  1,488 1,511 1,451 1,549 1,854 2,154 1,827 122,8 
Pozostałe wydatki bieżące 29,407 27,514 39,022 44,052 46,478 51,790 66,133 224,9 
Wydatki majątkowe 13,797 15,664 11,849 18,554 28,858 23,203 12,126 87,9 

Źródło: przygotowane na podstawie opracowań rocznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
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Rysunek 17. Struktura (%) wydatków ogółem budżetu gminy Wołów na koniec IV kw. w latach 2014–2020 
Źródło: przygotowane na podstawie opracowań rocznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 

Poddając analizie dane zawarte w MRL można zauważyć wyraźną przewagę gminy Wołów 
w porównaniu do pozostałych gmin znajdujących się w zestawieniu, pod względem kwoty wydatków 
majątkowych przeznaczanych na projekty dofinansowane z UE przypadającej na jednego mieszkańca. 

Tabela 47. Kwota wydatków majątkowych na projekty dofinansow. z UE przypadająca na 1 mieszkańca 
– średnia trzyletnia 

JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 
Gmina Wołów 289,56 0,36 1,03 
Gmina Strzelin 226,34 0,03 0,73 
Gmina Olesno 114,38 -0,54 0,08 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 51,43 -0,86 0,11 
Gmina Ziębice 77,30 -0,73 -0,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 18. Kwota wydatków majątkowych na projekty dofinansow. z UE przypadająca na 1 mieszkańca 
– średnia trzyletnia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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Analizując strukturę wydatków można stwierdzić (co jest dość oczywiste), że wśród nich dominują  
te przeznaczone na oświatę i wychowanie. Kolejne istotne działy to rodzina, gospodarka komunalna 
i środowisko, administracja publiczna, transport i łączność. 

Tabela 48. Wydatki budżetowe gminy Wołów według działów na koniec IV kw. w 2014 r. i 2020 r. (w zł) 
Wyszczególnienie 2014 2020 2014=100(%) 

Rolnictwo i łowiectwo 794 716 932 138 117,3 
Transport i łączność 6 957 957 9 541 240 137,1 
Turystyka 40 560 53 642 132,3 
Gospodarka mieszkaniowa 5 249 000 4 571 083 87,1 
Administracja publiczna 7 351 673 10 604 291 144,2 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 437 747 934 970 213,6 
Oświata i wychowanie 23 489 399 31 303 818 133,3 
Ochrona zdrowia 461 358 431 446 93,5 
Pomoc społeczna 10 426 061 7 077 019 67,9 
Rodzina 0 29 993 505 - 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 480 158 14 128 630 166,6 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 865 030 2 776 834 71,8 
Kultura fizyczna i sport 1 905 765 1 915 105 100,5 
Pozostałe 2 802 626 3 570 071 127,4 

Źródło: przygotowane na podstawie opracowań rocznych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.  
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ANALIZA  SFERY PRZESTRZENNEJ 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Gmina Wołów jest gminą miejsko-wiejską położoną w północnej części województwa dolnośląskiego 
Zlokalizowana jest w odległości około 40 km na północny zachód od stolicy regionu – Wrocławia, 
w zakolu Odry, która jest południową i zachodnią granicą administracyjną gminy. 

 

 

Rysunek 19. Położenie gminy Wołów na tle województwa dolnośląskiego i powiatu wołowskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Open Street Map. 

Powierzchnia całkowita gminy wynosi 33 106 ha (331,06 km2), z czego siedziba władz gminy – miasto 
Wołów zajmuje 1853 ha (18,53 km2.) Gmina graniczy z ośmioma gminami, w tym: od północy z gminą 
Wińsko oraz od południowego wschodu z gminą Brzeg Dolny (powiat wołowski), od południa z gminami 
Środa Śląska i Malczyce (powiat średzki), od północnego wschodu z gminami Oborniki Śląskie i Prusice 
(powiat trzebnicki), oraz od zachodu gminami Prochowice (powiat legnicki) i Ścinawa (powiat lubiński). 
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ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE  

Zgodnie z obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 
gmina Wołów znajduje się w granicach wyznaczonego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 
– w Strefie II tego obszaru – wewnętrzna strefa silnego rozwoju WrOF. 

 
Rysunek 20. Miejskie Obszary Funkcjonalne na terenie województwa dolnośląskiego 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Uchwała nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 16 czerwca 2020 r.). 

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna to układ elementów przestrzennych danego obszaru, obejmujący 
ich wzajemne relacje funkcjonalne i przestrzenne. Struktura ta kształtuje się na skutek 
współoddziaływania na przestrzeń wszystkich istotnych czynników, jakich jak: zdarzenia naturalne, 
przemiany polityczne i administracyjne, rozwój społeczny wraz z zapotrzebowaniem na nowe siedziby 
ludzkie, rozwój gospodarczy i powstające miejsca pracy, udostępnienie komunikacji i rozwój funkcji 
usługowych, a także możliwości wypoczynku i spędzenia wolnego czasu. Struktura jest zatem wynikiem 
zbioru przestrzennie zależnych od siebie warunków społecznych i gospodarczych, które w szerokim 
zakresie warunkują się nawzajem i tym samym określają lub wpływają na układ przestrzeni11. 

Kształtowanie przestrzeni powinno zapewnić harmonijną całość oraz uwzględnić w uporządkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Określenie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ma na celu ustalenie głównych powiązań 
i relacji wewnątrz i na zewnątrz jednostki terytorialnej, które pozwolą na zrozumienie zasad 
funkcjonowania gminy i wskazanie właściwych kierunków jego rozwoju przestrzennego. 

 
11 M. Borsa, Gospodarka i polityka przestrzenna, Warszawa, 2004 r. 
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Struktura funkcjonalno-przestrzenną składa się z wielu systemów i podsystemów oraz z wielorakich 
relacji pomiędzy nimi, zarówno poziomych, jak i pionowych.  

Dla prawidłowego funkcjonowania gminy oraz swobodnego rozwoju niezbędna jest prosta i czytelna 
struktura, która umożliwia, w efektywny sposób, realizację przestrzennych interakcji. Aby struktura 
była czytelna, jej elementy muszą być również łatwe do identyfikacji. Istotna jest także 
komplementarność funkcjonujących rozwiązań, zapewniająca zaspokajanie w jak największym 
stopniu, na najwyższym poziomie, jak najwięcej potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, w optymalnej 
liczbie lokalizacji.  

W celu osiągnięcia najwyższej efektywności struktury ważna jest odpowiednia dywersyfikacja źródeł, 
celów i środków transportu. Oznacza to, iż w optymalny sposób na terenie gminy należy rozmieścić 
poszczególne funkcje i zapewnić możliwość różnego rodzaju kontaktów i przepływów pomiędzy nimi, 
w szczególności transportowych, poprzez indywidualny transport pieszy, kołowy, w tym rowerowy, 
samochodowy aż do przewozów zbiorowych różnymi środkami transportu.  

Istotną kwestią w programowaniu rozwoju jest jego etapowanie, gdyż realizacja poszczególnych 
elementów w niewłaściwej kolejności, może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego, 
wprowadzenia trudnych do skorygowania ograniczeń oraz osłabienia efektywności struktury. 

Kluczowe dla oceny struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy jest jej stan istniejący i ocena jej 
funkcjonowania. Ze względu na dotychczasowe zagospodarowanie głównie leśne i rolne, na terenie 
gminy nie występują elementy zagospodarowania w istotnym stopniu dysharmonizujące przestrzeń. 

Równie ważna jest ocena prowadzonej polityki przestrzennej gminy określonej w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w którym podkreślono, iż z uwagi 
na istniejące uwarunkowania, przewiduje się, że główną funkcją gminy Wołów pozostaje rolnictwo, 
zaś głównymi funkcjami miasta: mieszkalnictwo i usługi, w tym obsługa administracyjna. Natomiast 
funkcjami uzupełniającymi o stale rosnącym znaczeniu będą: 

• rekreacja, w związku z atrakcyjnymi terenami leśnymi i przyrodniczymi, stosunkowo niedużą 
odległością od dużej aglomeracji miejskiej i dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi 
w regionie, 

• działalność usługowo-produkcyjna. 

W planach rozwoju gminy należy szczególnie zadbać o wprowadzanie elementów postulowanych 
i zalecanych w studium, aby właściwie określać i realizować politykę przestrzenną gminy w zgodzie 
z ładem przestrzennym, poszanowaniem i zachowaniem wartości środowiska naturalnego 
i kulturowego12. 

Gmina położona na stokach Wzgórz Trzebnickich. Krajobraz gminy jest zdominowany przez obszary 
rolnicze zlokalizowane przede wszystkim w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej 
części gminy, jak również przez tereny leśne. 

Na zróżnicowanie ukształtowania powierzchni terenu miały wpływ zlodowacenia i działalność rzeki 
Odry. Różnica wysokości między najniżej (brzeg Odry w rejonie Tarchalic 92,5 m n.p.m.) i najwyżej 
(wzgórza w rejonie Smarkowa 187,3 m n.p.m.) położonymi punktami w gminie dochodzi do ok. 95 m. 

 
12  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów, Załącznik nr 1 do Uchwały 
nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 stycznia 2013 r., Wołów, 2013. 
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STRUKTURA OSADNICZA I TERENY MIESZKANIOWE 

Układ osadniczy gminy Wołów tworzy jednostka miejska wraz z jednostkami wiejskimi.  
Najbardziej rozwinięty układ przestrzenny posiada miasto Wołów, pełniące funkcje ośrodka 
administracyjnego poziomu powiatowego, gdzie liczba mieszkańców wynosi powyżej dwunastu 
tysięcy. Natomiast pozostałych 47 mniejszych miejscowościach skupionych w 37 sołectwach 
zamieszkuje łącznie około 10 tys. osób. W gminie dominuje zabudowa jednorodzinna, w części 
wiejskiej gminy ze znaczącym udziałem zabudowy zagrodowej. Zabudowa ta cechuje się niską 
intensywnością.  

Rozmieszczenie poszczególnych elementów układu osadniczego gminy zdeterminowane jest 
zróżnicowanym ukształtowaniem terenu. Jednostki osadnicze na zachodzie nie są równomiernie 
rozmieszczone, wynika to z występowania znacznych obszarów leśnych w tym obszarze.  
Wschód gminy charakteryzuje się stosunkowo równomiernym rozmieszczeniem jednostek.  

Główna jednostka osadnicza, miasto Wołów, znajduje się w centralnej części gminy. Na zachodnim 
krańcu gminy znajduje się Lubiąż, druga co do wielkości miejscowość, a na osi pomiędzy Wołowem 
a Lubiążem, kolejne trzy największe miejscowości tj. Mojęcice, Krzydlina Wielka i Mała, każda powyżej 
600 mieszkańców. Po wschodniej stronie Wołowa największe miejscowości to Bożeń, Pełczyn 
i Warzęgowo. 

W latach 2014–2020 w gminie Wołów wzrosła ogólna liczba mieszkań o 2,8% z 7890 do 8109. 
Podkreślić należy jednak, że dynamika zmian zachodzących w gospodarce mieszkaniowej w gminie  
była mniejsza w porównaniu do powiatu wołowskiego (3,9%) i województwa dolnośląskiego (7,6%). 

Tabela 49. Zasoby mieszkaniowe – mieszkania 
JST 2014 2019 2014=100(%) 

Gmina Wołów 7 890 8 109 102,8 
Gmina Brzeg Dolny 6 083 6 484 106,6 
Gmina Wińsko 2 807 2 840 101,2 
Powiat wołowski 16 780 17 433 103,9 
Dolny Śląsk 1 123 386 1 208 215 107,6 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Według danych GUS w 2019 r. w gminie oddano do użytku 46 mieszkań (o jedno więcej niż w 2018 r.). 
Warto również zaznaczyć, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w zasobach 
mieszkaniowych w 2019 r. wyniosła 27,6 m2.  
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TERENY USŁUGOWE, W TYM SPORTOWO-REKREACYJNE 

Tereny i obiekty usługowe skupiają się w ścisłym centrum miasta Wołów i rozlokowane są w obszarze 
starego miasta, w obszarze placu targowego oraz wzdłuż głównych ulic tj. Piłsudskiego, Ludowej 
i Trzebnickiej. Do wyróżniających się w strukturze funkcjonalnej centralnej części miasta należą:  

• kompleks boisk Stadionu Miejskiego im. Ryszarda Janeckiego,  
• kompleks terenów rekreacyjnych OSiR na południe od ul. Panieńskiej, 
• kompleks terenów zielonych na północ od ul Piłsudskiego z parkiem pałacowym, cmentarzem 

wraz z Cerkwią Grekokatolicką pw. Opieki NMP, Wołowskim Ośrodkiem Kultury wraz 
z terenem zielonym i amfiteatrem, 

• na północ od Starego Miasta liceum ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika oraz usługami 
handlu wzdłuż ulicy Ludowej. 

W mieście, poza rejonem centrum, w południowej części wyróżnia się kompleks związany z Zespołem 
Szkół Społecznych w Wołowie, Niepubliczną Szkołą Podstawowa oraz znajdującymi się w sąsiedztwie 
boiskami i strzelnicą. 

Usługi w zakresie oświaty uzupełniają szkoły podstawowe w Warzęgowie, Starym Wołowie,  
Krzydlinie Wielkiej oraz Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu. 

Elementem wyróżniającym w zakresie usług na terenie gminy jest kompleks związany z cysterskim 
zespołem klasztornym w południowej części Lubiąża. Zespół klasztorny jest drugim co do wielkości 
obiektem sakralnym na świecie i obecnie pełni rolę atrakcji turystycznej oraz miejsca organizacji imprez 
masowych. Istotnymi obiektami są także Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Lubiążu Północnym oraz Zakład Karny w Wołowie w północnej części miasta.  

Szereg drobnych usług i handlu rozlokowanych jest na obszarze całego miasta. Na obszarach wiejskich 
przeważają obiekty hodowlane i inne związane z produkcją rolną. Istniejące przedsiębiorstwa mają 
charakter lokalny. 

Usługi sportu i rekreacji reprezentowane są na terenie gminy jedynie przez miejski basen,  
kąpielisko w miejscowości Lipnica oraz wiejskie i przyszkolne boiska sportowe. 

Ponadto obszarem pełniącym różnorodne funkcje sportowo-rekreacyjne są lasy i stawy, w większości 
przypadków będące stawami hodowlanymi. Malowniczo zlokalizowane zespoły stawów rybnych, 
położonych wśród lasów, stanowią wyjątkowe miejsce do uprawiania sportu oraz rekreacji.  

Na obszarze Gminy Wołów wytyczone są szlaki turystyki pieszej i rowerowej, które połączone są 
w system regionalnych tras turystycznych. Utworzenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy 
przyczyniło się do utworzenia nowych szlaków biegnących przez Park. Do najciekawszych szlaków 
należą: 

• Wołów – Orzeszków, 
• Orzeszków – Wołów, 
• Lubiąż – Krzelów, 
• Wołów – Rudno – Mojęcice – Wołów, 
• Wołów – Dębno – Gliniany – Lubiąż13. 

 
13 https://wolow.pl/47/109/szlaki-turystyczne.html [dostęp: 21 lipca 2021]. 
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TERENY OTWARTE – TERENY ZIELONE, TERENY WÓD 

Tereny otwarte stanowią szerokie pasy terenów rolnych rozciągających się równoleżnikowo w części 
południowo-zachodniej i północno-wschodniej oraz południkowo w części centralnej gminy Wołów. 
W pasach tych występuje wiele niewielkich obszarów leśnych.  

Największymi akwenami wodnym w gminie są Staw Dolny i Staw Górny znajdującymi się w Rezerwacie 
Uroczysko Wrzosy. Gmina leży w dorzeczu Odry, która jest główną rzeką przepływającą przez jej obszar 
i stanowi jej południową i zachodnią granicę. Mniejsze rzeki to Jezierzyca, Juszka, Nieciecza, 
Kanał Dębnicki (Nowy Rów), Struga Mojęcicka, Łacha, Młynna.  

Na terenie gminy istnieje, wykonany na początku XX wieku, systemem rowów melioracyjnych 
i powiązanych niekiedy z systemem drenarskim. Orientacyjna długość kanałów i rowów na terenie 
gminy dochodzi do ponad 364 km i zajmuje 161 ha. Zarówno system melioracyjny jak i drenarski jest 
w bardzo złym stanie, od wielu lat nie były one konserwowane, czyszczone i wykaszane. 

Lasy występujące na terenie gminy zaliczane są do obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych. 
Spełniają one funkcje ekologiczne, gospodarcze i turystyczne. Gospodarcze znaczenie lasów opiera się 
przede wszystkim na produkcji drewna. Największy zwarty zespół lasów znajduje się w zachodnio-
północnej części gminy. Lasy mają charakter mieszany z przeważającym udziałem sosny pospolitej 
z domieszką dębów, brzóz i świerków. Dużą powierzchnię z uwagi na podmokłe tereny porastają 
również drzewostany olchowe. Ze względu na stosunkowo słabe grunty cześć terenów gminy została 
przewidziana do zalesienia. 

Dane pochodzące z Monitora Rozwoju Lokalnego wskazują, iż pod względem lesistości gmina Wołów 
plasuje się na 2 miejscu wśród wszystkich jednostek JST wybranych do porównania. 

Tabela 50. Lesistość (%) 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 40,8 1,09 -0,01 
Gmina Strzelin 8,8 -1,57 -0,04 
Gmina Olesno 42,1 1,20 -0,04 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 31,5 0,31 -0,04 
Gmina Ziębice 11,7 -1,33 -0,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 24. Lesistość (%) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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TERENY PRODUKCYJNE I SKŁADOWE, W TYM GÓRNICZE  

Większość kompleksów terenów przemysłowo - gospodarczych skupiona jest na obszarze miasta. 
Istniejące przedsiębiorstwa mają charakter lokalny i zlokalizowane są na obrzeżach miasta 
oraz zachodniej części miasta przy linii kolejowej. Przy ulicy Kościuszki znajduje się obszar Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" Podstrefa Wołów. Natomiast średniej i małej wielkości 
tereny zabudowy przemysłowo-składowej rozproszone są w miejscowościach Lubiąż i Mojęcice. 
Na południu gminy wzdłuż Odry zlokalizowane są tereny infrastruktury technicznej związanej 
z regulacją rzeki Odry. 

W gminie zlokalizowane są niewielkie powierzchniowo tereny górnicze Piotrowice III i Prawików, 
gdzie wydobywane są kruszywa pospolite, a zarejestrowane złoża kopalin to: 

• Lubiąż - kruszywa naturalne, 
• Prawików - kruszywa naturalne, 
• Garwół - kruszywa naturalne, 
• Łazarzowice I - kruszywa naturalne, 
• Piotroniowice - kruszywa naturalne, 
• Piotroniowice II - kruszywa naturalne, 
• Piotroniowice III - kruszywa naturalne, 
• Piotroniowice V - kruszywa naturalne, 
• Stary Wołów - kruszywa naturalne14. 

TERENY ROLNE 

Tereny roślinności trawiastej i tereny rolne są, obok terenów leśnych dominującymi powierzchniowo 
terenami w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy Wołów. Największe zwarte kompleksy 
zlokalizowane są w centralnej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej wschodniej części 
gminy. Uprawy rolne przeplatają się z kompleksami leśnymi i dużymi obszarami łąk oraz poprzetykane 
są obszarami zainwestowanymi. Gmina charakteryzuje się stosunkowo niski udział gruntów ornych 
chronionych. Gleby klasa IV, stanowiące około 45 % gruntów ornych oraz użytków zielonych, występują 
w południowej części gminy. Gleby najsłabsze zajmujące około 35 % gruntów ornych oraz użytków 
zielonych znajdują się w północnej części gminy.  

Na terenie gminy występują stawy hodowlane. Na północ od Wołowa w rejonie Bożenia i Golina 
zasilane rzeką Jezierzyca, zlokalizowany jest duży w skali gminy, kompleks stawów rybnych. 
Pomniejsze stawy znajdują się w Dębno, Krzydlina Mała i Wielka, Mojęcice oraz mieście Wołów. 

 
14 Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, MIDAS, 2021 r. 
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY I TRANSPORTOWY  

Na terenie gminy Wołów sieć transportowa jest mocno zhierarchizowana. Główne korytarze drogowe 
to drogi wojewódzkie i powiatowe odchodzące promieniście od miasta Wołów. Natomiast linia 
kolejowa przecina gminę trasą z południowego wschodu na północny zachód. Pozostałe elementy sieci 
transportowej tworzą równomiernie rozłożoną sieć obsługująca tereny zainwestowane. 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Podstawowe powiązanie Wołowa z otoczeniem zapewniają następujące drogi: 

• droga wojewódzka nr 340 łączącą Wołów na północnym zachodzie ze Ścinawą, a na południu 
z Obornikami Śląskimi, Trzebnicą i Oleśnicą, 

• droga wojewódzka nr 338 na północy łącząca Wołów z Wińskiem i DK nr 36 prowadzącą  
do Rawicza, a na zachodzie łącząca Wołów z DK nr 94 prowadzącą do Legnicy, 

• droga wojewódzka nr 343 łącząca Wołów z Obornikami Śląskimi, 
• droga wojewódzka nr 339 łącząca Wołów ze Żmigrodem i drogą ekspresowa S5, 
• droga wojewódzka nr 341 łącząca miejscowości zlokalizowane w południowej części gminy 

wzdłuż Odry, łączące je z droga nr 338 na zachodzie oraz Obornikami Śląskimi na wschodzie. 

Układ uzupełniają droga wojewódzka nr 334 na północy gminy oraz drogi powiatowe i gminne, 
które rozprowadzają ruch drogowy do większości miejscowości gminy Wołów. 

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

Przez obszar gminy na kierunku północny zachód – południowy wschód przebiega magistralna linia 
kolejowa nr 273, relacji Szczecin - Zielona Góra - Głogów - Wołów - Brzeg Dolny - Wrocław o znaczeniu 
krajowym. Linia nr 273 zapewnia dogodne połączenie Wołowa z: 

• Wrocławiem – około 45 min jazdy, 
• Brzegiem Dolnym – około 10 min jazdy, 
• Głogowem – około 70 min jazdy. 

Na obszarze gminy znajdują się dworzec kolejowy w Wołowie oraz stacja kolejowa w Łososiowicach. 

INFRASTRUKTURA ROWEROWA 

Rozwój ścieżek rowerowych ma ważne znaczenie nie tylko z punktu widzenia poprawy stanu 
środowiska naturalnego, ale również z uwagi na promocję turystyki i rekreacji. Ponadto drogi 
rowerowe poprawiają mobilność mieszkańców i ułatwiają decyzję o rezygnacji z korzystania 
z samochodu. Rower na obszarach wiejskich jest tanim i wygodnym środkiem transportu. Wzdłuż dróg 
łączących miejscowości brakuje wytyczonych ścieżek rowerowych, umożliwiające dojazd do usług 
podstawowych takich jak: szkół, ośrodków zdrowia, sklepów i innych usług.  

Jak wynika z danych GUS na przestrzeni lat 2014–2020 długość ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów) 
zwiększyła się znacząco, z 0,7 km do 16,9 km. 

Tabela 51. Ścieżki rowerowe 
JST 2014 2020 2014=100(%) 

Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów) ogółem w km 
Gmina Wołów 0,7 16,9 2414,3 
Gmina Brzeg Dolny 17,3 20,9 120,8 
Gmina Wińsko 1,2 2,7 225,0 
Powiat wołowski 19,2 39,8 207,3 
Dolny Śląsk 779,6 1119,2 143,6 
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JST 2014 2020 2014=100(%) 
Ścieżki rowerowe na 10 tys. mieszkańców 

Gmina Wołów 0,31 7,57 2441,9 
Gmina Brzeg Dolny 10,80 12,55 116,2 
Gmina Wińsko 1,41 3,29 233,3 
Powiat wołowski 4,05 8,54 210,9 
Dolny Śląsk 2,68 3,87 144,4 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

W analizowanym okresie wzrosła również wartość wskaźnika „Ścieżki rowerowe na 10 tys. 
mieszkańców”. W 2020 r. wartość analizowanego indykatora wynosiła 7,57 i była niższa od średniej  
dla powiatu wołoskiego (8,54), natomiast wyższa od średniej wojewódzkiej (3,87). 

W mieście Wołów oraz miejscowości Lubiąż występuje rozbudowany system ciągów ruchu  
pieszo-rowerowego obsługującym przede wszystkim tereny zielone, w tym ogrody działkowe,  
tereny lasów, jak również centralne części miejscowości.  

Teren gminy Wołów doskonale nadaje się do uprawiania turystyki rowerowej. Gmina posiada 
wytyczone szlaki rowerowe. Liczna sieć utwardzonych dróg leśnych oraz dróg lokalnych o wyjątkowo 
małym ruchu samochodowym, piękne krajobrazy i urozmaicona rzeźba terenu predestynuje gminę  
do obszaru bardzo atrakcyjnego do odbywania wycieczek rowerowych. 

Przez gminę przebiega ponadregionalny Szlak Odry, ciągnącym się od Wrocławia do Głogowa po obu 
stronach rzeki. Liczy on 256 km długości i obejmuje nadodrzańską część gminy między Prawikowem 
a Tarchalicami. Jest częścią europejskich szlaków dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Green Ways. 
Równolegle do Szlaku Odry przebiega szlak rowerowy Odra-Barycz, łączący Malczyce, Brzeg Dolny, 
Wołów, Wińsko i Głogów, o długości 184 km. Ponadto istnieje również szlak rowerowy Leśne Wydmy, 
będący siedmiokilometrową pętlą w pobliżu wsi Rudno. Przeznaczony jest on do zawodów 
rowerowych MTB15. 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 

Podmioty będące operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni 
do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, na terenie gminy Wołów mogą korzystać 
z 19 przystanków będących w zarządzie gminy Wołów16. 

Komunikacja autobusowa na terenie gminy jest obsługiwana przede wszystkim przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Wołowie Sp. z o.o. 

Gmina Wołów nie posiada gminnej komunikacji zbiorowej. Najważniejszą linią transportu jest linia 
kolejowa PKP relacji Wrocław – Szczecin. 

 
15 https://roweronline.pl/trasy-rowerowe/trasy-w-polsce/dolnoslaskie/wolow.html [dostęp: 21 lipca 2021]. 
16 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2020 r 
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

GOSPODARKA ODPADAMI 

Gmina Wołów posiada własne składowisko odpadów komunalnych, na którym deponowane są odpady 
komunalne i częściowo inne niż niebezpieczne pochodzące tylko z terenu gminy. Zlokalizowane jest 
ono w wyrobisku poeksploatacyjnym kruszywa w odległości 1,5 km na północ od ostatnich zabudowań 
Wołowa, przy DW339 (Strupina – Żmigród). Jest to w pełni nowoczesne składowisko wybudowane 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Składowisko ma całkowitą pojemność 820 300 m3.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o. samodzielnie obsługuje mieszkańców 
gminy w zakresie:  

• odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
• prowadzenie selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów, 
• obsługi składowiska. 

Zebrane odpady przewożone są na teren składowiska, gdzie następuje ich przygotowanie do dalszego 
recyklingu. Selektywna zbiórka prowadzona jest w dwóch systemach pojemnikowym i workowym.  

Powstające na terenie gminy Wołów odpady niebezpieczne w wyniku bezpośrednich działań 
(np. demontażu eternitu), jak i po wydzieleniu z odpadów komunalnych (np. baterie) są odbierane 
przez wyspecjalizowane firmy i wywożone poza teren gminy. W gminie nie prowadzi się utylizacji 
ani recyklingu odpadów niebezpiecznych ani nie przewiduje się takiej działalności w przyszłości17. 

Analizując gospodarkę odpadami należy uwzględnić wskaźnik „Całkowita ilość odbieranych odpadów 
komunalnych na mieszkańca” będący wskaźnikiem podstawowym normy PN-ISO 37120. 

W gminie Wołów w latach 2014–2020 masa zebranych odpadów zmieszanych przypadających  
na mieszkańca zwiększyła się z 188,0 kg. do 226,7 kg. Warto podkreślić, że w badanym okresie wzrost 
powyższego wskaźnika był wyższy niż w przypadku średniej dla powiatu wołowskiego. 

Tabela 52. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku na mieszkańca (w kg.) 
JST 2014 2020 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2020 

Gmina Wołów 188,0 226,7 120,6 101,2 
Gmina Brzeg Dolny 269,0 255,2 94,9 113,9 
Gmina Wińsko 168,5 156,4 92,8 69,8 
Powiat wołowski 211,8 224,1 105,8 100,0 
Dolny Śląsk 269,0 264,5 98,3 118,0 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Jednocześnie w stosunku do 2019 r. zwiększyła się w gminie Wołów masa zebranych selektywnie 
odpadów i to zarówno ogółem, jak i z gospodarstw domowych. W 2020 r. zebrano łącznie 3 589,76 t 
odpadów, z czego 3 294,92 t pochodziło z gospodarstw domowych. Z zestawienia powyższych 
wskaźników wynika, że gospodarka odpadami na terenie gminy uległa poprawie. 

Potwierdzają to także kolejne dane takie jak wzrost masy zebranego z gospodarstw domowych: 
papieru i tektury – z 151,54 t w 2019 r. do 295,17 t w 2020 r., szkła – z 452,45 t do 557,877 t, a także 
tworzyw sztucznych – z 37,40 t do 107,34 t. Na przestrzeni lat 2019–2020 zebrano także więcej 
odpadów wielkogabarytowych (wzrost o 138,85 t.). 

 
17  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów, Załącznik nr 1 do Uchwały 
nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 stycznia 2013 r., Wołów, 2013. 
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Według danych MRL gmina Wołów wśród gmin wybranych do porównania plasuje się na drugim 
miejscu pod względem ilości zebranych odpadów na mieszkańca, a jej dynamika wzrostu jest ujemna. 

Tabela 53. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca (kg/osoba) 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 290,50 -1,49 -1,16 
Gmina Strzelin 284,10 -1,39 0,09 
Gmina Olesno 198,20 -0,15 0,21 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 298,40 -1,60 0,12 
Gmina Ziębice 258,70 -1,03 -0,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 28. Odpady komunalne zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca (kg/osoba) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

W 2020 r. w gminie Wołów średni koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wyniósł 
ogółem 933,767 zł na 1 tonę odebranych i zebranych odpadów. Jest to najwięcej w porównaniu do 
pozostałych gmin powiatu wołowskiego. 

 
Rysunek 29. Wskaźnik efektywności kosztowej ogółem usług odebranych odpadów komunalnych (zł/t) w 2020 
r. 
Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Warto także zaznaczyć, że w porównaniu do średniej dla powiatu wołowskiego w przypadku jednej 
tony odebranych i zebranych odpadów różnica wynosi w przybliżeniu 117 zł na korzyść powiatu, 
natomiast w porównaniu do Dolnego Śląska różnica wynosi 239 zł na korzyść województwa. 

Wołów

Strzelin
OlesnoGrodzisk 

Wielkopolski

Ziębice

-1,40
-1,20
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60

-2,00 -1,80 -1,60 -1,40 -1,20 -1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20

Dy
na

m
ik

a

Wartość standaryzowana

Wołów Strzelin Olesno Grodzisk Wielkopolski Ziębice

933,67

647,40

868,98 816,68
695,00

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00

1000,00

Gmina Wołów Gmina Brzeg Dolny Gmina Wińsko Powiat wołowski Dolny Śląsk



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY WOŁÓW___________________________________ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I OPINIOWANIA 

55 
 

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA 

Przez obszar gminy przebiegają trzy istniejące linie elektroenergetyczne 100 kV: 

• linia S-130 relacji Pasikurowice – Wołów 
• linia S-419 relacji Wołów - Ścinawa, 
• linia S-479 relacji Rokita – Czarna, o charakterze tranzytowym.  

Znajduje się tu również rozległa sieć elektroenergetyczna SN i nN obejmująca stacje transformatorowe 
20/0,4 kV, linie napowietrzne, kablowe, napowietrzno-kablowe SN oraz nN. Wszystkie miejscowości 
na terenie gminy Wołów mają doprowadzoną energie elektryczną18. 

Analizując infrastrukturę energetyczną posłużono się wskaźnikiem "Całkowite zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym na mieszkańca (kWh/rok)" zgodnie z normą PN-ISO 37120. 

W latach 2014–2020 w gminie Wołów możemy zauważyć wzrost zużycia energii elektrycznej 
w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w miastach. Podobna tendencja występuje w powiecie 
wołowskim oraz na Dolnym Śląsku. Warto podkreślić jednak, że wzrost tego wskaźnika jest wyższy 
w analizowanym okresie niż wzrost dla powiatu oraz województwa i wynosi 26,7%. 

Tabela 54. Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w gospodarstwach domowych w miastach 
JST 2014 2020 2014=100(%) Powiat=100(%) Rok 2020 

Gmina Wołów 639,62 810,37 126,7 109,4 
Powiat wołowski 616,37 740,43 120,1 100,0 
Dolny Śląsk 691,98 819,11 118,4 110,6 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Zrozumienie, ile zużywa się energii elektrycznej, jest niezbędne, aby skutecznie zarządzać jej 
wytwarzaniem, zużyciem i oszczędzaniem. 

Tereny mieszkaniowe są jednym z głównych odbiorców energii elektrycznej i użytkowników z nią 
związanych. Wszelkie formy energii elektrycznej mają pewien poziom wpływu na środowisko. 

INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA I GAZOWA 

Na przestrzeni lat 2014–2019 odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci wodociągowej 
w gminie Wołów wzrósł nieznacznie z 93,1% w 2014 r, do 93,5% w 2019 r. 

W latach 2014–2019 zwiększył się również (o 8,5%) odsetek gospodarstw domowych korzystających 
z sieci kanalizacyjnej. W 2019 r. korzystało z niej 70,3% gospodarstw domowych. Należy jednak 
zaznaczyć, że nadal ten podstawowy wskaźnik kształtował się na terenie gminy Wołów poniżej średniej 
dla Dolnego Śląska. 

Wzrósł także o 1,6% odsetek gospodarstw domowych korzystających z sieci gazowej. W 2019 r. 52,0% 
gospodarstw domowych korzystało z sieci gazowej. 

Tabela 55. Odsetek gospodarstw domowych korzystających z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej 
Wyszczególnienie 2014 2019 2014=100(%) 

Gmina Wołów 
Wodociąg 93,1 93,5 100,4 
Kanalizacja 64,8 70,3 108,5 
Gaz 51,2 52,0 101,6 

 
18  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów, Załącznik nr 1 do Uchwały 
nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 stycznia 2013 r., Wołów, 2013. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY WOŁÓW___________________________________ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I OPINIOWANIA 

56 
 

Wyszczególnienie 2014 2019 2014=100(%) 
Gmina Brzeg Dolny 
Wodociąg 100,0 100,0 100,0 
Kanalizacja 100,0 100,0 100,0 
Gaz 73,0 73,3 100,4 
Gmina Wińsko 
Wodociąg 99,9 99,9 100,0 
Kanalizacja 12,1 12,4 102,5 
Gaz 0,1 0,2 200,0 
Powiat wołowski 
Wodociąg 96,7 96,9 100,2 
Kanalizacja 67,2 70,3 104,6 
Gaz 49,4 50,2 101,6 
Dolny Śląsk 
Wodociąg 94,8 95,0 100,2 
Kanalizacja 75,0 76,9 102,5 
Gaz 61,4 61,1 99,5 

Źródło: opracowanie na podstawie BDL GUS. 

Wody podziemne na terenie gminy Wołów ujmowane są studniami głębinowymi, z których korzystają 
wodociągi komunalne, kilka firm i instytucji. Według danych GUS za 2020 r. długość eksploatowanej 
sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) w gminie Wołów wyniosła 266,3 km (w tym: 72,8 km – 
miasto, 193,5 km – obszar wiejski). 

Obecnie zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy prowadzą: 

• Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie Sp. z o.o., które obsługuje ujęcia, stacje 
uzdatniania i wodociągi w: 

o Wołowie – ujęcie dla miasta Wołowa i wsi Biskupice (Stobienko), Kąty, część 
południowa Lubiąża, Mojęcice , Prawików Stobno, Rataje, Uskorz Mały, Uskorz Wielki 
i Zagórzyce, 

o Bożeniu – ujęcie dla wsi Bożeń i Golina, 
o Dębnie – ujęcie dla wsi Boraszyn, Dębno, Rudno, Tarchalice i Wodnicę, 
o Krzydlinie Małej – ujęcie dla wsi Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, 
o Starym Wołowie – ujęcie dla wsi Stary Wołów, Wrzosy, 
o Straszowicach – ujęcie dla wsi Garwół, Miłcz, Miłcz Leśny, Pełczyn, Sławowice, 

Stęszów, Straszowice, Żychlin. 
• Zakłady PCC „Rokita” korzystające z ujęć na terenie gminy Wołów – zaopatrujące 

gospodarstwa w Lipnicy, Łososiowicach i Piotroniowicach. 
• wodociąg grupowy „Bychowo” należący do Związku Gmin „Bychowo” z siedzibą w Prusicach 

dostarcza wodę do wsi w północno-wschodniej części gminy Wołów i obejmuje: Gródek, 
Łazarzowice, Nieszkowice, Mikorzyce, Pawłoszewo, Pieruszę, Proszkową, Smarków, Strażę, 
Siodłkowice i Warzęgowo. 

• z ujęcia wody w Moczydlnicy Klasztornej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Wińsku zaopatrywane w wodę są: Moczydlnica Dworska i miejscowość Kłopotówka poprzez 
wodociąg należący do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie Sp. z o.o. 

Sieć wodociągowa i stacje uzdatniania wody w gminie Wołów są w dobrym stanie technicznym. 
Według danych GUS za 2020 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie Wołów wyniosła 144 km 
(w tym: 50,9 km – miasto, 93,1 km – obszar wiejski). 
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Na terenie gminy funkcjonuje kilka różnego typu oczyszczalni ścieków należących do gminy Wołów 
i innych instytucji oraz indywidualne przydomowe oczyszczalnie w obiektach kilku firm i prywatnych 
właścicieli. Do głównych oczyszczalni działających na terenie gminy zaliczamy oczyszczalnia ścieków 
w Wołowie (o przepustowości projektowej Qśrd = 4000 m3/d) oraz Lubiążu (o przepustowości 
projektowej Qśrd = 550 m3/d). Według informacji przekazanych przez Urząd miasta w Wołowie – 
wydajność oczyszczalni jest wystarczająca. 

Przez zachodnią część gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Dn 250 relacji Aleksandrowice –
Szewce. Gazociągiem wysokiego ciśnienia Dn 100, będącym odgałęzieniem od ww. gazociągu, 
następuje dostawa gazu do stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w obrębie miasta Wołów 
przy ul. Uskorskiej oraz dalej gazociągiem średniego ciśnienia Dn 150 do stacji redukcyjno-pomiarowej 
znajdującej się na terenie ogrodów w pobliżu torów PKP. 

Zaopatrzenie w gaz miasta Wołowa odbywa się z sieci gazowej niskiego ciśnienia. Rozdzielcza sieć 
gazowa jest dobrze rozbudowana, jej przekroje wynoszą od Dn 80 do Dn 350. Mieszkańcy pozostałych 
miejscowości gminy zaopatrywani są w gaz metodą bezprzewodową19. 

Tym samym, według danych GUS za 2020 r. długość czynnej sieci gazowej w gminie Wołów wyniosła 
71,807 km (w tym: 70,794 km – miasto, 1,013 km – obszar wiejski). 

POTENCJAŁ I WYKORZYSTANIE OZE  

Na potencjał związany z wykorzystywaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) składa się między 
innymi energia uzyskiwana ze spalania biomasy, energia wiatru, energia promieniowania słonecznego 
oraz energia wody. 

Jak wynika z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów” najkorzystniejszym źródłem energii 
odnawialnej w gminie Wołów (zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym) 
są wszelkie instalacje wykorzystujące promieniowanie słoneczne, głównie panele słoneczne oraz 
ogniwa fotowoltaiczne. Konkludując, to m.in. na promowaniu i instalowaniu tego typu urządzeń 
powinien zostać położony nacisk. 

Energia promieniowania słonecznego, rozumiana, jako równomierny strumień energii emitowany 
przez słońce, to z punktu widzenia ekologii najbardziej atrakcyjne źródło energii odnawialnej 
(brak efektów ubocznych, szkodliwych emisji oraz zubożenia naturalnych zasobów w trakcie 
wykorzystywania). W Polsce istnieją dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania 
słonecznego. W regionie gminy Wołów nasłonecznienie wynosi około 1100 kWh/m2 rocznie20. 

W ostatnich latach możemy zauważyć wzrost udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
spowodowany nowymi inwestycjami mieszkańców gminy Wołów w zakresie OZE. 

 
19  
20 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów, 2015 r. 
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ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

STAN I JAKOŚĆ POWIETRZA 21 

Pomiary jakości powietrza dokonane w okolicy Wołowa pod kątem zawartości głównych 
zanieczyszczeń, tj. dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku azotu, benzenu, pyłu, metali ciężkich 
(ołów, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a) pirenu wykazały, że zarejestrowany poziom zanieczyszczeń jest 
dużo niższy od dopuszczalnego w przypadku każdego z badanych składników. Świadczy to o dobrej 
jakości powietrza w gminie. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja pochodząca z procesów spalania paliw stałych, 
ciekłych i gazowych w celach grzewczych i technologicznych, która wynika z niskiej sprawności instalacji 
oraz spalania paliw tanich i niskiej jakości. Podstawową masę zanieczyszczeń gazowych 
odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Najbardziej uciążliwe składniki spalin to: 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły. 

W indywidualnym, ale też i komunalnym ogrzewnictwie funkcjonują często urządzenia grzewcze 
o niskiej sprawności, bez możliwości regulacji i kontroli podawanego paliwa i powietrza 
wprowadzanego do procesu spalania. W indywidualnym ogrzewnictwie kontrola emitowanych 
zanieczyszczeń jest trudna i na terenie gminy nie istnieje. Zanieczyszczenia emitowane są kominami 
o wysokości ok. 10 m, co powoduje ich rozprzestrzenianie po najbliższej okolicy.  

Sprawność średnioroczna urządzeń grzewczych w przypadku emisji z niskich emitorów wynosi ok. 50%. 
Głównym paliwem stałym wykorzystywanym przez mieszkańców jest węgiel i miał węglowy 
(często niskiej jakości), rzadziej biomasa oparta na drewnie. Wielokrotnie dodatkowym paliwem są 
różnego rodzaju materiały odpadowe i odpady komunalne. Największe zanieczyszczenie powoduje 
dwutlenek siarki, stanowiący ponad 50% całkowitej ilości tego związku w powietrzu. 

Poza Wołowem stanowiącym niewielki zwarty obszar objęty systemem gazowniczym, na terenie gminy 
brak jest sieci gazowej, czy też systemu ciepłowniczego obejmującego większą ilość mieszkańców. 

Emisję z emitorów wysokich generują wszystkie większe kotłownie, zaopatrujące w ciepło duże obiekty 
przemysłowe i budynki wielorodzinne. Negatywny wpływ na jakość powietrza w gminie mają również 
zanieczyszczenia wielkoprzestrzenne pochodzące spoza obszaru gminy. Emitują je zakłady 
przemysłowe, elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie zlokalizowane poza granicami gminy, 
a wśród nich m.in. Zakłady Energetyka – Rokita w Brzegu Dolnym (5360 Mg/rok) tj. ponad 13% pyłów 
wyemitowanych w województwie dolnośląskim) i KGHM S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. 

Dodatkowo, wzdłuż ruchliwych dróg wojewódzkich i powiatowych w Lubiążu, Prawikowie i w centrum 
Wołowa, odczuwalnym źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych jest komunikacja 
samochodowa. 

 
21 Program ochrony środowiska dla Gminy Wołów na lata 2016–2018 z perspektywą do roku 2021, Część I – Podstawy prawne opracowania, 
stan obecny, identyfikacja problemów Gminy dotycząca ochrony środowiska, 2015 r. 
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OBSZARY CHRONIONE  

Znaczna część gminy znajduje się w zasięgu obszarów chronionych. Największe kompleksy obszarów 
chroniony występują w północnej, zachodniej i centralnej części gminy. 

Na obszarze gminy występują następujące obszary chronione22: 

• Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002, połączenie PLH020018 i PLB020008), 
• Natura 2000 Dębniańskie Mokradła (PLH020002), 
• Natura 2000 Dolina Łachy (PLH020003), 
• Natura 2000 Zagórzyckie Łąk (PLH020053), 
• Natura 2000 Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079), 
• Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy,  
• Rezerwat Odrzysko, 
• Rezerwat Uroczysko Wrzosy, 
• użytek ekologiczny Dolina Juszki, 
• pomniki przyrody, 
• korytarz ekologiczny. 

Obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie, o powierzchni 21 350,49 ha.  

Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km i obejmuje ujście Baryczy. Obejmuje siedliska 
nadrzeczne zachowane w międzywalu oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza 
jego obrębem. Duża część terenu jest regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie 
łęgami jesionowymi i wiązowymi. Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są starodrzewia 
ponad 100-letnie, z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane. 
Liczne, pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza, są w różnych fazach zarastania. W dolinie 
znajdują się też duże kompleksy wilgotnych łąk. Obszar odznacza się dużym bogactwem siedlisk 
rzadkich i zagrożonych, charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej (11 typów siedlisk z Załącznika 
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym oba typy bardzo dobrze zachowanych lasów łęgowych, 
zajmujących tu znaczną powierzchnię). Na terenie ostoi stwierdzono obecność 13 gatunków 
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dodatkowo obszar spełnia rolę bardzo ważnego korytarza 
ekologicznego.  

Obszar Natura 2000 Dębniańskie Mokradła, o powierzchni 5233,3 ha.  

Kompleks lasów położonych na prawym brzegu Odry, na zachód od Wołowa, od północy ograniczony 
doliną Jezierzycy. Znaczna część terenu stanowi siedliska wilgotne o naturalnym charakterze: okresowo 
zalewane olsy, łęgi, bagna śródleśne, podmokłe łąki, starorzecza i stawy. Często w ich sąsiedztwie 
występują piaszczyste pagórki z charakterystyczną florą. Obszar ważny dla zachowania 
bioróżnorodności związanej z mozaik� siedlisk leśnych i łąkowych. W okolicy wsi Wrzosy, Dębno  
oraz Krzydlina Mała znajdują się stawy hodowlane (ok. 200 ha), będące ważnym miejscem lęgowym 
dla ptaków wodno-błotnych. 

Obszar Natura 2000 Dolina Łachy, o powierzchni 991,2 ha.  

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 10 km. W międzywalu 
i jego najbliższym otoczeniu występują dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska roślinne. 
Teren ten jest słabo zróżnicowany, nizinny, poprzecinany siecią kanałów i cieków naturalnych. 
W większej części leży na terasie zalewowej, rozwiniętej wśród łagodnych pagórów morenowych. 

 
22 Opracowano na podstawie danych http://crfop.gdos.gov.pl [dostęp: 21 lipca 2021]. 



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY WOŁÓW___________________________________ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I OPINIOWANIA 

60 
 

Ponad połowa obszaru stanowi zbiorowiska nizinnych łąk kośnych i pastwiska, zaś blisko 40% 
to zbiorowiska leśne z przewagą lasów o charakterze naturalnym. Północno-wschodnia część obszaru 
zajęta jest przez tereny podmokłe (olsy, turzycowiska). W części środkowej zaznacza się przewaga 
lasów łęgowych i grądowych. W części południowej znajdują się płaty łąk zmiennowilgotnych, wydmy 
śródlądowe z murawami napiaskowymi oraz łąki świeże. Występuje tu cenna fauna bezkręgowców, 
a obszary podmokłe stanowią cenne siedliska dla płazów. 

Obszar Natura 2000 Zagórzyckie Łąki, o powierzchni 359,8 ha.  

Obszar jest położony pomiędzy miejscowościami Rataje, Zagórzyce, Grodzanów i Prawików. 
Obejmuje łąki kośne oraz zadrzewienia śródłąkowe i polne rozwijające się na skarpie pradoliny Odry. 
Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, świeżych i pastwisk. Stan wykształcenia tych łąk 
ma wyjątkowe znaczenie ze względu na obecność licznej grupy gatunków ginących i zagrożonych 
oraz dużej mozaikowości siedlisk. W obszarze występuje unikalny w skali Dolnego Śląska zespół 
higro- i termofilnych owadów (głównie motyli) i roślin łąkowych, z którymi są one związane. 
Większość powierzchni zajmują siedliska przyrodnicze roślinności nieleśnej ujęte w I załączniku 
Dyrektywy Siedliskowej. Spośród nich największe znaczenie mają bogate w gatunki i dobrze 
wykształcone łąki trzęślicowe. W ich składzie florystycznym znajduje się liczne gatunki rzadkie i ginące. 

Obszar Natura 2000 Wzgórza Warzęgowskie, o powierzchni 660,9 ha.  

Obszar wyznaczono pomiędzy miejscowościami: Warzęgowo, Pierusza, Pawłoszewo, Ligota Strupińska 
i Straża. Jest częścią niewielkich wzniesień położonych w mikroregionie Wzgórza Strupińskie, 
na Wale Trzebnickim. Obejmuje wzniesienia pokryte zbiorowiskami leśnymi, wśród których dominują 
grądy środkowoeuropejskie oraz mozaikowy krajobraz rolny w części wschodniej. Tereny odlesione 
zajmuje roślinność łąkowa, fragmenty dawnych muraw, a w otoczeniu stawów mozaika roślinności 
wodnej i szuwarowej. Lasy to głównie grądy oraz w niewielkim stopniu łęgi olszowo-jesionowe. 
Obszar ma znaczenie dla ochrony dużej liczebnie populacji barczatki kataks, której większość stanowisk 
znajduje się w zachodniej części obszaru, silnie zagospodarowanej rolniczo. W granicach obszaru 
stwierdzono 8 siedlisk przyrodniczych. Wśród nich największymi walorami charakteryzują się 
fragmenty grądu. Dużym walorem są również zachowane fragmenty łąk, zarówno trzęślicowych, 
jak również łąk świeżych. Ponadto duże znaczenie jako ostoja fauny mają włączone w granice obszaru 
stawy w Ligocie Strupińskiej, jak również lasy bezpośrednio z nimi sąsiadujące.  

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy, o powierzchni 7953 ha (lasy 57,6%, pola i łąki 15,8%, wody 2,7%). 

Położony w północno-zachodniej części gminy Wołów i południowo zachodniej części gminy Wińsko. 
Obszary leśno-łąkowe poprzecinane są gęsta siecią cieków wodnych i rowów. Z uwagi na bardzo duże 
zróżnicowanie środowisk (lasy liściaste, bory sosnowe, olsy, łęgi, łąki, pastwiska, grunty orne, stawy, 
rzeki, tereny zabagnione i wydmy) na obszarze parku rośnie bardzo bogata gatunkowo roślinność. 
Stwierdzono obecność prawie 500 gatunków roślin, w tym 37 gatunków roślin będących pod ochrona 
w Polsce, z czego 25 pod ochroną ścisłą, a 12 częściową. Występuje tu również ponad 190 gatunków 
ptaków, w tym 135 lęgowych. 

Rezerwat Odrzysko, o powierzchni 5,15 ha.  

Zlokalizowany przy zachodniej granicy gminy. Obejmuje starorzecze Odry. Powołany dla zachowania 
bogatego stanowiska kotewki – orzecha wodnego oraz salwinii pływającej. Stwierdzono tu również 
występowanie 40 gatunków ptaków ze stanowiskami lęgowymi. 
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Rezerwat Uroczysko Wrzosy, o powierzchni 576,03 ha wraz z 419,22 ha otuliny.  

Zajmuje centralną część parku krajobrazowego Dolina Jezierzycy. Jest to rezerwat leśno-ornitologiczny 
stanowiący ostoję ptaków wodno-błotnych i leśnych. Znajdują się tu zachowane w stanie naturalnym 
olsy, łęgi jesionowo-wiązowe i jesionowo-olszowe, grądy. Występuje tu około 470 gatunków roślin, 
w tym co najmniej 21 chronionych, oraz około 180 gatunków ptaków, w tym 40 gatunków ptaków 
wodno-błotnych. 

Użytek ekologiczny Dolina Juszki, o powierzchni 145,50 ha. 

Jest to kompleks łąkowo – zaroślowy położony w dolinie Juszki i Mojęcickiej Strugi. Przeważają tu 
wilgotne łąki, zbiorowiska szuwarowe ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz 
tereny lęgowe i żerowiska rzadkich w skali kraju przedstawicieli ornitofauny szczególnie populacji 
lęgowej derkacza. 

Pomniki przyrody rozlokowane są pojedynczo lub w formie zgrupowań drzew na całym obszarze gminy. 
Przez północno i centralną część gminy przebiega korytarz ekologiczny. 

Jak wynika z danych MRL pod względem udziału obszarów chronionych do powierzchni całkowitej 
gminy, gmina Wołów zajęła trzecie miejsce spośród wszystkich jednostek wybranych do porównania, 
osiągając tym samym wartość nominalną na poziomie 11,8. Jednocześnie wszystkie gminy 
charakteryzują się dynamiką zmian na zbliżonym do siebie stałym poziomie. 

Tabela 56. Udział (%) obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy 
JST Wartość nominalna Wartość standaryzowana Dynamika 

Gmina Wołów 11,8 -0,74 0,00 
Gmina Strzelin 14,6 -0,59 0,00 
Gmina Olesno 10,3 -0,82 0,07 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 0,1 -1,36 0,00 
Gmina Ziębice 15,9 -0,52 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 

 
Rysunek 30. Udział (%) obszarów prawnie chronionych w powierzchni gminy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie MRL – System Analiz Samorządowych (SAS). 
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ZAGROŻENIE POWODZIĄ 

W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią obszary szczególnego zagrożenia 
uwzględnia się w strategii rozwoju gminy. Gmina Wołów leży w obszarze gospodarowania wodami 
dorzecza Odry a dokładniej w regionie wodnym środkowej Odry – zarządzanym przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) we Wrocławiu. 

Status obszarów szczególnego zagrożenia powodzią został uregulowany w art. 16 pkt 34) ustawy Prawo 
wodne. Zgodnie z tym przepisem obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują 
przepisy odrębne określone w ustawie Prawo wodne są:  

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,  
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,  
c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska,  
o których mowa w art. 224 ustawy Prawo wodne, stanowiące odrębne działki ewidencyjne. 

W celu przedstawienia wyżej wymienionych obszarów posłużono się załącznikami graficznymi  
z mapami zagrożenia powodziowego dla gminy Wołów z uwzględnieniem Q1% oraz Q10%. 

 

 

Rysunek 32. Mapy zagrożenia powodziowego dla gminy Wołów z uwzględnieniem Q1% oraz Q10% 
Źródło: Hydroportal Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. [dostęp: 21 lutego 2022]. 

ZAGROŻENIE SUSZĄ  

Przeciwdziałanie skutkom suszy prowadzi się zgodnie z Planem przeciwdziałania skutkom suszy.  
Plan ten, zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zawiera: 

a) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 
b) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 
c) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji, 
d) katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 
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Plan przeciwdziałania skutkom suszy uwzględnia podział kraju na obszary dorzeczy. Gmina Wołów 
została w nim zakwalifikowana do obszaru dorzecza Odry. 

Ocenę łącznego zagrożenia suszą w powyższym dokumencie uzyskano poprzez zsumowanie  
wyników zagrożenia uzyskanych kolejno dla suszy rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej.  
W obszarze dorzecza Odry zasięg terenów ekstremalnego i silnego zagrożenia suszą stanowi 71,45%. 

Tabela 57. Stopień zagrożenia suszą w obszarze dorzecza Odry (procent powierzchni obszaru dorzecza) 
Tereny słabo 

zagrożone suszą 
Tereny umiarkowanie 

zagrożone suszą 
Tereny silnie 

zagrożone suszą 
Tereny ekstremalnie 

zagrożone suszą 
7,62 20,55 64,71 6,94 

Źródło: Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy (2021). 

Skala zagrożenia zjawiska suszy zarówno w podziale na jej typy, jak i w ujęciu sumarycznym wskazuje 
na silną potrzebę realizacji działań zmierzających do obniżania potencjału jej ryzyka. 

Poniższa mapa prezentuje ocenę zagrożenia suszą przez wszystkie analizowane typy suszy i pozwala 
na podjęcie optymalnych racjonalnych decyzji przez odpowiednie organy i ośrodki decyzyjne  
w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, w tym na podstawie zapisów katalogu działań służących 
przeciwdziałaniu skutkom suszy dla efektywnego wdrażania poszczególnych działań23. 

 
Rysunek 33. Mapa łącznego zagrożenia suszą 
Źródło: Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy (2021). 

 
23 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (poz. 1615), Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy, 2021 r. 
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Wśród dokumentów, stanowiących podstawę do opracowania planów przeciwdziałania skutkom suszy 
na obszarach dorzeczy, należy wskazać „Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych 
Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy”. 

Dokument został opracowany na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW)  
we Wrocławiu w 2017 r., w którym na podstawie zebranych danych dokonano oceny zagrożenia 
występowaniem czterech typów suszy (atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej) 
na terenach administrowanych przez RZGW we Wrocławiu. 

Jak wynika z poniższej tabeli 57,7% powierzchni gminy Wołów zagrożone jest wystąpieniem suszy 
w stopniu bardzo wysokim (występują wszystkie 4 typy suszy), a 41,4% obszaru gminy zagrożone jest 
wystąpieniem 3 typów suszy (zagrożenie wysokie). 

Tabela 58. Udział (%) obszarów zagrożonych występowaniem czterech typów susz w regionie wodnym 
Środkowej Odry 

JST Obszary zagrożone wszystkimi typami suszy (% powierzchni gminy) 
brak umiarkowany znaczny wysoki bardzo wysoki 

brak suszy 1 typ suszy 2 typy suszy 3 typy suszy wszystkie 4 typy suszy 
Gmina Wołów 0,0% 0,0% 1,0% 41,4% 57,7% 
Region wodny Środkowej Odry 1,5% 13,2% 36,8% 34,8% 13,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby 
i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy”, 2017 r. 

 
Rysunek 34. Gminy wymagające podjęcia pilnych działań łagodzących skutki suszy 
Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (Uchwała nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 16 czerwca 2020 r.). 

Z punktu widzenia łagodzenia skutków suszy duże znaczenie mogą mieć obszary podmokłe, 
które gromadzą znaczne ilości wody, spowalniają odpływ wód opadowych oraz mogą stanowić 
rezerwę wód na okres pojawienia się zjawiska suszy. Niestety na terenie gminy nie występują 
zbiorniki retencyjne. 
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OBSZARY PRZEWIDZIANE DO REWITALIZACJI  

Gmina posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025” przyjęty uchwałą 
Rady Miejskiej w Wołowie nr XLI/263/2017 z dnia 2 marca 2017 r. Dokument został opracowany 
zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 
na lata 2014–2020. Uwzględnia on zasady partnerstwa i partycypacji na każdym etapie jego wdrażania. 

Zgodnie z zapisami Programu – na wyznaczonych w trakcie analizy obszarach rewitalizacji mieszkają 
w sumie 4632 osoby, co stanowi 20,7% całkowitej liczby mieszkańców.  

Wielkość obszaru rewitalizacji wynosi 0,74 km2, co stanowi niecałe 0,5% obszaru gminy.  

 
Rysunek 35. Mapa obszaru rewitalizacji miasta Wołów 
Źródło: Urząd Miejski w Wołowie. 

Granica obszaru rewitalizacji przebiega wzdłuż ulic (od zachodu) Komuny Paryskiej, Inwalidów 
Wojennych (od skrzyżowania z ul. J. Matejki), Ludową w kierunku północnym, wzdłuż rzeki Juszki 
do ul. Rawickiej, w kierunku południowym ulicami Jana Pawia II, Panieńską, Wojska Polskiego 
do terenów kolejowych i ul. Kolejową łączy się z ul. Komuny Paryskiej. W przypadku ulic stanowiących 
jednocześnie granice obszaru rewitalizacji włączone zostały obiekty po obu stronach ulicy24.   

 
24 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025 – Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/263/2017 Rady Miejskiej w Wołowie 
z dnia 2 marca 2017 r. 
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2. WNIOSKI Z DIAGNOZY 

Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, w gminie Wołów występują zarówno potencjały,  
jak i problemy rozwojowe. Ich identyfikacja jest niezbędna do prawidłowego sformułowania  
celów i kierunków działań w Strategii. Problemy i potencjały zidentyfikowano i przedstawiono odrębnie 
dla trzech sfer będących przedmiotem wcześniejszej diagnozy, tj.:  

• sfery społecznej,  
• sfery gospodarczej, 
• sfery przestrzennej.  

Należy podkreślić, że we wnioskach przedstawiono najważniejsze problemy i potencjały,  
które w największym stopniu wpływają na aktualną sytuację gminy i mogą wpływać na jej dalszy 
rozwój. Analiza problemów i potencjałów rozwojowych jest równoważna metodzie analizy SWOT. 

SFERA SPOŁECZNA 

Problemy rozwojowe: 

• utrzymujące się negatywne trendy demograficzne – ujemny przyrost naturalny, dominujące 
(poza 2020 r.) ujemne saldo migracji, postępujący proces starzenia się społeczeństwa, 

• odpływ młodych, wykształconych ludzi z uwagi na brak atrakcyjnych ofert pracy, 
• relatywnie wysoki wskaźnik bezrobocia, 
• ograniczony dostęp do miejsc w placówkach zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 

i placówkach wychowania przedszkolnego, 
• niezadowalające wyniki uczniów szkół podstawowych z egzaminów zwłaszcza z matematyki 

i z języka angielskiego, 
• ograniczony dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej oraz profilaktyki zdrowotnej, 
• niezadawalający stan infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy placówkach edukacyjnych, 
• niezadawalający dostęp do internetu. 

Potencjały rozwojowe: 

• relatywnie dobrze rozwinięta oferta kulturalna, 
• rozwinięta infrastruktura sportowa. 

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że gmina Wołów zmaga się z problemami demograficznymi.  
Na terenie gminy utrzymuje się ujemny przyrost naturalny oraz dominuje ujemne saldo migracji,  
co przyspiesza proces starzenia się społeczeństwa. Na trudną sytuację demograficzną gminy wskazało 
57% respondentów. Warto również zaznaczyć, że ok. 56% ankietowanych dostrzega zagrożenie  
dla gminy związane ze starzeniem się społeczeństwa. 

Negatywnie na sytuację demograficzną gminy Wołów może rzutować zdiagnozowany problem  
z dostępnością do miejsc w publicznych placówkach zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3  
i w placówkach wychowania przedszkolnego. Na braki w infrastrukturze żłobkowej uwagę zwróciło  
ok. 48% respondentów, a dla 36% ankietowanych niezadawalająca była dostępność do przedszkoli. 

Zarówno z danych statystycznych, jak i z opinii mieszkańców (53% badanych) wynika także,  
że na terenie gminy Wołów występuje problem z bezrobociem. Problem ten wynika m.in.  
z niedopasowania kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rynku, co może być efektem niezadawalającego 
poziomu kształcenia. Problemem jest również niska podaż wysokiej jakości miejsc pracy adresowanych 
do specjalistów. W konsekwencji widoczny jest odpływ z obszaru gminy młodych wykształconych ludzi. 
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Dodatkowo gmina zmaga się z typowym dla całego kraju problemem z dostępem do wysokiej jakości 
usług medycznych. Na terenie gminy widoczny jest problem zarówno z dostępem do podstawowych, 
jak i specjalistycznych usług medycznych. Pogląd ten wyraziło odpowiednio 61% i 63% respondentów. 
Warto także zaznaczyć, że na terenie gminy widoczny jest również problem z dostępem do szeroko 
rozumianej profilaktyki medycznej.  

Jednocześnie gmina Wołów posiada potencjały, które mogą stanowić jej atut w dalszym rozwoju. 
Zaliczyć do nich należy dobrze rozwiniętą ofertę kulturalną oraz rozbudowaną infrastrukturę sportową. 
Niestety w przypadku infrastruktury sportowej, zwłaszcza tej zlokalizowanej przy placówkach 
edukacyjnych, jej stan techniczny jest niezadawalający. 

SFERA GOSPODARCZA 

Problemy rozwojowe: 

• brak dużych firm mogących stanowić „koło zamachowe” lokalnej gospodarki, 
• niezadawalający wskaźnik przedsiębiorczości mieszkańców, 
• niezadawalająca innowacyjność lokalnych przedsiębiorstw, 
• niezadawalająca dostępność do infrastruktury gospodarczej i usług świadczonych przez IOB,  
• braki w infrastrukturze turystycznej, 
• słabo rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna. 

Potencjały rozwojowe: 

• potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji, 
• potencjał do produkcji żywności wysokiej jakości,  
• funkcjonowanie „Podstrefy Wołów” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park. 

Analiza sfery gospodarczej prowadzi do wniosku, że gospodarka w gminie Wołów bazuje na potencjale 
endogennym. Brakuje jednak dużych firm, które z jednej strony tworzyłby miejsca pracy  
dla specjalistów, a z drugiej stanowiłby „koło zamachowe” lokalnej gospodarki.  

Potencjał gospodarczy gminy wzmacnia funkcjonowanie na jej obszarze podstrefy SSE, jednak póki co 
potencjał ten nie jest należycie wykorzystany. Problemem występującym na terenie gminy Wołów jest 
również niezadawalający poziom wskaźnika przedsiębiorczości mieszkańców oraz relatywnie niska 
innowacyjność lokalnych przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że ostatnie stwierdzenie znalazło 
odzwierciedlenie w badaniu ankietowym. Ok. 79% respondentów uznało niską innowacyjność  
za barierę rozwoju gminy.  

Jak wynika z przeprowadzonej diagnozy na terenie gminy niezadawalająca jest także dostępność  
do infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość i usług świadczonych przez IOB. Opinię powyższą 
potwierdziło odpowiednio ok. 66% i 67% badanych. Sytuacja niniejsza rzutuje także negatywnie  
na poziom przedsiębiorczości mieszkańców. 

Gmina Wołów posiada potencjał do produkcji żywności wysokiej jakości oraz rozwoju turystyki. 
Niestety potencjał ten nie jest wykorzystywany m.in. z uwagi na braki w infrastrukturze turystycznej, 
połączone ze słabo rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną. 
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SFERA PRZESTRZENNA 

Problemy rozwojowe: 

• ograniczony dostęp do dobrej jakości zasobów mieszkaniowych, 
• niewystarczająca podaż mieszkań socjalnych i komunalnych, 
• wymagająca modernizacji infrastruktura drogowa i towarzysząca,  
• niedostateczna liczba miejsc parkingowych, 
• brak transportu gminnego,  
• niezadawalające pokrycie gminy infrastrukturą sieciową, 
• niska efektywność energetyczna budynków, 
• problemy z funkcjonowaniem gospodarki odpadami, 
• zagrożenie suszą i powodzią. 

Potencjały rozwojowe: 

• walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
• korzystne położenie gminy – bliskość Wrocławia, 
• dobra, zewnętrzna dostępność komunikacyjna, 
• dostęp do terenów rekreacyjnych. 

Potencjałem gminy Wołów jest jej korzystne położenie względem Wrocławia oraz dobra zewnętrzna 
dostępność komunikacyjna. Niestety aktualny stan infrastruktury drogowej i towarzyszącej nie jest 
zadawalający. Problemem jest również brak gminnego transportu publicznego. Powyższe twierdzenia 
znalazły również odzwierciedlenie w wynikach badań ankietowych. Dla ponad 61% respondentów  
stan dróg stanowi barierę rozwoju gminy. Dodatkowo problemem są ograniczenia w funkcjonowaniu 
transportu zbiorowego. Problem ten jest zauważalny dla ok. 73% ankietowanych. Możliwość 
przemieszczania się mieszkańców ogranicza także utrudniony dostęp do miejsc parkingowych.  
Na problem ten zwróciło uwagę 50% badanych. 

Ja wynika z diagnozy problemem zidentyfikowanym w gminie Wołów jest także niezadawalająca podaż 
mieszkań dobrej jakości (uważa tak ok. 46% badanych), w tym mieszkań socjalnych i komunalnych. 
Równocześnie znajdujące się w zasobie komunalnym mieszkania nie zawsze są w dobrym stanie 
technicznym. 

Problemem zdiagnozowanym na terenie gminy jest także niezadawalający dostęp do infrastruktury 
sieciowej, zwłaszcza gazowej i kanalizacyjnej. Powyższe przekłada się na niesatysfakcjonujący stan 
środowiska naturalnego. Problemom środowiskowym sprzyja wysoka energochłonnością budynków  
i budowli oraz wykorzystywaniem tradycyjnych systemów grzewczych. 

Usprawnienia na terenie gminy Wołów wymaga również gospodarka odpadami. Należy także 
wspomnieć, że gmina narażona jest na negatywne skutki zmian klimatu i to zarówno na suszę,  
jak i na powodzie.  

Atutem gminy są jej wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Silną stroną gminy jest także dobra 
dostępność do terenów rekreacyjnych.  
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3. CELE STRATEGICZNE ROZWOJU ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH 
DLA OSIĄGNIĘCIA CELÓW STRATEGICZNYCH 

WSTĘP 

Przedstawiony diagram prezentuje logikę interwencji oraz relacje pomiędzy problemami  
i potencjałami rozwojowymi zidentyfikowanymi w diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej  
a planowaną strategią interwencji. 

 
Rysunek 36. Logika interwencji Strategii 
Źródło: opracowanie własne. 

Logika interwencji polega na tym, że poprzez wdrażanie kierunków działań zaproponowanych  
dla każdego celu strategicznego oraz poprzez wykorzystanie i wzmacnianie potencjałów rozwojowych 
realizowane będą cele strategiczne w obszarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.  
W konsekwencji niwelowane będą problemy rozwojowe i zrealizowana zostanie wizja.  

Zakłada się, że cele i kierunki działań będą realizowane do 2030 r. 

Zarówno cele, jak i kierunki działań zostały opisane w dalszej części niniejszego rozdziału.  
Wykazano również spójność poszczególnych celów strategii ze Strategią Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030 oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. 

ZASADY 

Przy wdrażaniu Strategii respektowane będą następujące zasady:  

1. Zasada subsydiarności – oznacza, że w realizację strategii powinny włączyć się wszystkie organy 
władzy publicznej oraz przedsiębiorstwa i obywatele. Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko 
te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki 
działające w ramach społeczeństwa25.  

2. Zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą 
być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie26.  

 
25 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pomocniczo%C5%9Bci#Zasada_subsydiarno%C5%9Bci_w_Polsce [dostęp: 25 maja 2021]. 
26 „Nasza Wspólna Przyszłość” – Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju ONZ, kwiecień 1987 r. 
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3. Zasada inteligentnego rozwoju – oznacza wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury i jej komponentów składowych,  
a także do podniesienia świadomości mieszkańców”27. 

4. Zasada dostępności – oznacza zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej  
oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, będącej wynikiem 
uwzględnienia uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia28.  

5. Zasada koncentracji – oznacza taką interwencję, która aby przyniosła efekt, nie powinna być 
rozproszona, lecz skoncentrowana na niewielu precyzyjnie określonych celach i obszarach29. 

SCENARIUSZE ROZWOJU 

W trakcie prac nad Strategią analizowano trzy scenariusze rozwoju, które zostały opisane poniżej oraz 
przedstawione na diagramie. W scenariuszach analizowano najważniejsze problemy zidentyfikowane 
w każdej ze sfer (społecznej, gospodarczej i przestrzennej).  

Scenariusz „Twarde zrównoważenie” – jest to scenariusz zakładający podejście przyrodocentryczne, 
czyli przyznające prymat sfery środowiskowej nad sferami społeczną i gospodarczą. W tym przypadku 
priorytetem są działania związane z ochroną środowiska. W rezultacie może nastąpić ograniczenie 
inwestycji gospodarczych oraz stagnacja w sferze społecznej. 

Scenariusz „Twarde zrównoważenie” został odrzucony gdyż doprowadziłby do regresu poziomu 
rozwoju gminy. Atrakcyjność inwestycyjna gminy uległaby zmniejszeniu, jednocześnie 
przedsiębiorstwa poddane presji ekologicznej, zmuszone zostałyby do ograniczania działalności. 
Regres w sferze gospodarczej skutkowałby mniejszymi dochodami do budżetu gminy,  
co w konsekwencji doprowadziłoby do ograniczenia wydatków inwestycyjnych w sferze społecznej.  
W rezultacie nasiliłby się odpływ z obszaru gminy mieszkańców, zwłaszcza ludzi młodych. 

Scenariusz „Dynamiczna transformacja” – jest to scenariusz zakładający radykalną zmianę 
dotychczasowego kierunku rozwoju gminy. Nowo lokowane przedsiębiorstwa nie byłby powiązane  
z endogennym potencjałem gminy. Nie nastąpiłoby wówczas ich zakorzenienie, co w przypadku 
kryzysu sprzyjałoby ich relokacji. Podejście takie nie gwarantuje więc stworzenia podstaw do trwałego 
rozwoju gminy. Ostatecznie gmina stanie się miejscem mało atrakcyjnym do życia. 

Scenariusz „Dynamiczna transformacja” został odrzucony. Istnieje niebezpieczeństwo, że gmina nie 
osiągnie nowych przewag konkurencyjnych i pogrąży się długookresowej stagnacji. 

Scenariusz „Inteligentne zrównoważenie” – jest to scenariusz zakładający pozyskanie inwestorów 
zewnętrznych z branż związanych z potencjałem endogennym gminy. Wymaga on wzmocnienia 
atrakcyjności inwestycyjnej gminy i przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzrostu innowacyjności 
lokalnych firm. Scenariusz zakłada stworzenie konkurencyjnego obszaru, generującego dochody 
umożliwiające gminie prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej. Rozwój infrastruktury technicznej 
i społecznej połączony z rozszerzeniem oferty usług publicznych i społecznych powinien uczynić gminę 
atrakcyjnym miejscem do życia. 

Scenariusz „Inteligentne zrównoważenie” został zaakceptowany. Jego realizacja doprowadzi  
do stworzenia warunków do trwałego rozwoju gminy. 

 
27 Committee of Digital and Knowledge-based Cities, 2012. 
28 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
29 https://power.cpe.gov.pl/strony/zasada-koncentracji [dostęp: 25 maja 2021]. 
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Rysunek 37. Analizowane scenariusze rozwoju 
Źródło: opracowanie własne. 
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WIZJA  

WOŁÓW 
NOWOCZESNA I ODPOWIEDZIALNA GMINA, 
UWZGLĘDNIAJĄCA POTRZEBY LUDZI, 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 

Realizacja przyjętych w Strategii celów i kierunków działań przyczyni się do inteligentnego  
i zrównoważonego rozwoju gminy Wołów łączącego aspiracje mieszkańców i potrzeby środowiska 
naturalnego. 

W sferze społecznej nastąpi wzrost aktywności mieszkańców. Jednocześnie rozwój infrastruktury 
społecznej przyczyni się do poprawy dostępności i jakości oferowanych usług publicznych  
i społecznych. Wzrostowi poziomu i jakości życia mieszkańców sprzyjać będzie zastosowanie nowych 
technologii ułatwiających funkcjonowanie zarówno administracji samorządowej, jak i całej sfery 
społecznej. 

Środków na rozwój gminy dostarczy efektywnie działający i innowacyjny sektor przedsiębiorstw 
czerpiący z endogennych zasobów gminy. Wsparcie oferowane przedsiębiorcom przez władze lokalne 
oraz IOB wzmocni ich pozycję konkurencyjną oraz poprawi pozycję konkurencyjną gminy.  

Nowoczesna infrastruktura drogowa oraz sprawnie działający transport zbiorowy wzmocni zewnętrzną 
i wewnętrzną dostępność komunikacyjną gminy. Poprawie mobilności mieszkańców sprzyjać będzie 
również budowa ścieżek rowerowych. Równocześnie przeprowadzona rewitalizacja przestrzeni 
publicznej zwiększy jej funkcjonalność i estetykę. Jednocześnie w wyniku inwestycji w infrastrukturę 
ochrony środowiska oraz w skutek realizowanej polityki proekologicznej, w tym dekarbonizacji 
poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego. W rezultacie gmina Wołów stanie się atrakcyjnym 
miejscem do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.  
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CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

W tabeli przedstawiono układ celów i kierunków działań Strategii, który został szerzej opisany w dalszej 
części niniejszego rozdziału. 

Tabela 59. Zestawienie celów i kierunków działań Strategii 

Cel 1. 
Przyspieszenie rozwoju 

społecznego i dostosowanie sfery 
społecznej do aktualnych 

i przyszłych wyzwań 

Cel 2. 
Wielokierunkowy rozwój 

gospodarczy wykorzystujący 
egzogenne i endogenne zasoby 

 

Cel 3. 
Rozwój przestrzenny łączący 

aspiracje mieszkańców i potrzeby 
środowiska naturalnego 

 

Kierunek działania 1.1. 

Poprawa dostępności do miejsc 
opieki nad dziećmi oraz rozwój 

usług edukacyjnych 

Kierunek działania 2.1. 

Wzmocnienie atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

Kierunek działania 3.1. 

Poprawa dostępności do mieszkań 
wysokiej jakości oraz rozwój 
budownictwa komunalnego 

Kierunek działania 1.2. 

Wzmocnienie działań 
prozdrowotnych, w tym rozwój 

profilaktyki uzależnień 

Kierunek działania 2.2. 

Poprawa dostępności  
do usług IOB wspierających 
rozwój mikro i małych firm 

Kierunek działania 3.2. 

Rozwój infrastruktury 
drogowej i towarzyszącej 

oraz zintegrowanego sytemu 
transportu zbiorowego 

Kierunek działania 1.3. 

Wielokierunkowa aktywizacja 
lokalnej społeczności 

Kierunek działania 2.3. 

Rozwój lokalnej oferty 
turystycznej 

Kierunek działania 3.3. 

Wzrost atrakcyjności 
przestrzeni publicznej 
i rewitalizacja terenów 

zdegradowanych 

Kierunek działania 1.4 

Rozwój infrastruktury społecznej 
i oferty usług wysokiej jakości 

sprzyjających integracji 
mieszkańców i włączeniu 

społecznemu 

Kierunek działania 2.4. 

Wzmocnienie lokalnego rynku 
pracy 

Kierunek działania 3.4. 

Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury sieciowej 

oraz zielonej i niebieskiej 
infrastruktury 

Kierunek działania 1.5. 

Poprawa dostępności do e-usług 
w sferze społecznej 

 Kierunek działania 3.5. 

Zeroemisyjność i poprawa 
efektywności energetycznej 

infrastruktury publicznej 
i prywatnej 

  Kierunek działania 3.6. 

Usprawnienie gospodarki 
odpadami 

Źródło: opracowanie własne. 
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CEL 1.  PRZYSPIESZENIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO I DOSTOSOWANIE SFERY SPOŁECZNEJ 
DO AKTUALNYCH I PRZYSZŁYCH WYZWAŃ 

Wyzwania przyszłości stojące przed gminą Wołów sprawiają, że należy podjąć wielokierunkowe 
działania związane z rozwojem sfery społecznej. 

Realizacja przyjętego celu wymaga zarówno inwestycji infrastrukturalnych, jak i rozwoju wysokiej 
jakości usług adresowanych do mieszkańców. Pamiętać przy tym należy, że działania te winny 
aktywizować i integrować lokalną społeczność.  

Rozwój infrastruktury społecznej wymaga dalszej budowy/modernizacji obiektów pełniących funkcje 
opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Rozwijać należy także 
infrastrukturę związaną z opieką zdrowotną oraz z opieką nad osobami niesamodzielnymi.  

Powyższym inwestycjom towarzyszyć powinny działania zmierzające do poprawy jakości i dostępności 
szeroko rozumianych usług publicznych i społecznych. Sprzyjać temu powinna ich informatyzacja. 
Priorytetowo traktowane będą usługi związane z opieką nad dziećmi do lat 3, edukacyjne, zdrowotne, 
umożliwiające zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewniające opiekę seniorom i osobom  
z niesamodzielnym.  

W działania na rzecz gminy angażować się będą mieszkańcy, którzy w większym stopniu staną się 
współodpowiedzialni za przyszłość gminy. 

Kierunki działań w ramach Celu 1 

Kierunek działania 1.1. Poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi oraz rozwój usług 
edukacyjnych 

Jak wynika z diagnozy, na obszarze gminy Wołów nastąpiła poprawa w zakresie dostępności 
do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do miejsc w przedszkolach. Niemniej jednak nadal 
widoczna jest luka infrastrukturalna, która sprawia że dostęp do powyższej infrastruktury jest 
nieadekwatny do potrzeb mieszkańców. Należy zaznaczyć, że sytuacja taka może negatywnie 
wpływać na aktywność zawodową mieszkańców, a zwłaszcza kobiet.  

Jednocześnie zauważyć można, iż poziom nauczania w szkołach podstawowych 
zlokalizowanych na terenie gminy nie jest zadawalający, dotyczy to zwłaszcza matematyki  
i języka angielskiego. Należy podkreślić, że problemy z dostępem do miejsc opieki w żłobkach 
i w przedszkolach oraz niezadawalający poziom nauczania mogą sprzyjać odpływowi 
mieszkańców.  

Mając na uwadze zdiagnozowane problemy należy podjąć działania zmierzające do poprawy 
aktualnej sytuacji i dostosowania zarówno infrastruktury (żłobkowej, przedszkolnej i szkolnej), 
jak i oferty edukacyjnej do wyzwań przyszłości. 

Przede wszystkim należy kontynuować inwestycje zmierzające do rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury edukacyjno-wychowawczej. W pierwszej kolejności wskazana jest realizacja 
działań poprawiających dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Działania te powinny 
skutkować tworzeniem nowych miejsc opieki w żłobkach. Jednocześnie, wspierać należy także 
oddolne inicjatywy w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat (np. kluby dziecięce).  

Równocześnie winno się dążyć do adekwatnej do potrzeb rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury przedszkolnej i szkolnej. W szkołach należy tworzyć dobrze wyposażone 
pracownie przedmiotowe. Wskazane jest również doposażenie wszystkich placówek  
w nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
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Poza powyższymi inwestycjami należy również podejmować działania wzmacniające proces 
nauczania. W ramach niniejszego działania powinno się dążyć do realizacji nowoczesnych 
programów edukacyjnych, wspierających zainteresowania uczniów. Większy nacisk powinien 
zostać położony w szczególności na zwiększenie oferty zajęć dodatkowych,  
w tym z matematyki i języka angielskiego. Należy również wspierać dzieci i młodzieży  
z problemami edukacyjnymi, poprzez realizację zajęć wyrównawczych. Ważnym elementem 
edukacji, winno się stać wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów.  

Kierunek działania 1.2. Wzmocnienie działań prozdrowotnych, w tym rozwój profilaktyki 
uzależnień 

Promocja i ochrona zdrowia mieszkańców należą do najważniejszych zadań przyjętych  
w niniejszej Strategii. Warto przy tym zaznaczyć, że pojęcie ochrony zdrowia rozumiane jest 
szeroko i obejmuje również rozwój profilaktyki uzależnień.  

Na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wpływ mają warunki lokalowe placówek 
opieki zdrowotnej oraz standardy wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.  
W celu poprawy jakości usług z zakresu opieki zdrowotnej należy wspierać działania 
zmierzające do wzmocnienia i poprawy funkcjonowania placówek medycznych. Priorytetowo 
traktowane będą działania ułatwiające dostęp do lekarzy specjalistów. 

Zachodzące zmiany demograficzne wiążą się z koniecznością zapewnienia odpowiednich form 
opieki długoterminowej rozumianej jako długookresowa, profesjonalna pielęgnacja  
i rehabilitacja połączona z kontynuacją leczenia farmakologicznego. Realizowana jest ona przez 
zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, jak również zakłady 
długoterminowej opieki domowej. Władze lokalne we współpracy z innymi podmiotami 
(publicznymi i prywatnymi) i przy uwzględnieniu posiadanych zasobów powinny podejmować 
starania w zakresie zapewnienia mieszkańcom profesjonalnej opieki długoterminowej poprzez 
tworzenie nowych i rozwój istniejących jej form. 

Ważne miejsce w niniejszej Strategii zajmuje rozwój profilaktyki uzależnień. W pierwszej 
kolejności powinien zostać opracowany, a następnie wdrożony program edukacyjno-
informacyjnych na temat uzależnień. Adresatem programu winni być mieszkańcy ze wszystkich 
grup wiekowych, jednak w szczególności powinien on dotrzeć do dzieci i młodzieży szkolnej. 
Informacje o programie winny być dostępne w szkołach, jednostkach służby zdrowia, MOPS-ie 
oraz w mediach społecznościowych. 

Należy również w miarę posiadanych środków rozwijać profilaktykę antyalkoholową  
i antynarkotykową skierowaną do różnych grup wiekowych. Działaniom tym służyć może 
rozwój poradnictwa specjalistycznego oraz tworzenie punktów wsparcia. Jednocześnie 
pamiętać należy, że ważną rolę w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym 
powinna odgrywać rodzina. Dodatkowo wskazane jest motywowanie rodziców i rodzin  
do korzystania z poradnictwa i szkoleń w zakresie spraw wychowawczych, problemów 
związanych z uzależnieniami i przemocą domową.  

Niezwykle istotną rolę w zachowaniu dobrego zdrowia odgrywa promocja zdrowia.  
Jej założenia realizowane są poprzez edukację na rzecz zdrowia oraz prozdrowotną politykę 
publiczną. W ramach niniejszej Strategii wsparcie uzyskają inicjatywy o charakterze sportowym 
realizowane przez obywateli oraz wszelkie formy wykorzystania infrastruktury  
sportowo-rekreacyjnej dostępnej na terenie gminy. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
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wymaga również opracowania i wdrożenia skoordynowanych programów w zakresie 
profilaktyki chorób cywilizacyjnych.  

Kierunek działania 1.3. Wielokierunkowa aktywizacja lokalnej społeczności 

Poziom i jakość życia mieszkańców nie zależą wyłącznie od działań władz lokalnych  
i przedsiębiorców, ale także od aktywność lokalnej społeczności. 

Gmina powinna wpierać inicjatywy społeczno-kulturalne służące aktywizacji jej mieszkańców. 
Aktywizacja musi objąć w pierwszej kolejności biernych mieszkańców, niejednokrotnie 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednak ostatecznie podmiotem aktywizacji muszą być 
wszyscy mieszkańcy gminy Wołów, w tym seniorzy, młodzież i osoby z niepełnosprawnościami. 

Odzwierciedleniem aktywności społecznej jest rozwój organizacji pozarządowych (NGO),  
w tym fundacji i stowarzyszeń. Organizacje pozarządowe działają blisko społeczeństwa,  
a tym samym mogą efektywnie realizować wybrane zadania publiczne. W rezultacie są one 
kluczowym ogniwem integrującym miejscową społeczność.  

W ramach niniejszego działania należy z jednej strony wzmacniać już istniejące i aktywnie 
działające organizacje pozarządowe, a z drugiej strony wskazane byłoby stworzenie warunków 
dla rozwoju nowych NGO. Aktywnym organizacjom należałoby w większym niż obecnie 
zakresie powierzać zadania publiczne, w tym związane z edukacją, ochroną zdrowia i opieką 
społeczną. Szczególne wsparcie należy kierować do organizacji realizujących projekty 
skierowane równocześnie do różnych grup wiekowych, umożliwiających budowę więzi 
międzypokoleniowych.  

Jednocześnie organizacje pozarządowe powinny w szerszym niż obecnie zakresie inicjować 
działania zmierzające do wzbogacenia oferty kulturalnej i sportowej dostępnej  
dla mieszkańców gminy. Docelowo organizacje pozarządowe powinny przejąć rolę 
animatorów życia kulturalnego i sportowego.  

Kierunek działania 1.4. Rozwój infrastruktury społecznej i oferty usług wysokiej jakości 
sprzyjających integracji mieszkańców i włączeniu społecznemu 

Rozwój infrastruktury społecznej poza przedstawionymi już inwestycjami związanymi  
z budową/modernizacją infrastruktury wychowawczo-edukacyjnej i opiekuńczej wymaga 
także podjęcia działań mających na celu budowę/modernizację infrastruktury kulturalnej  
i sportowo-rekreacyjnej. Inwestycje te powinny zarówno ułatwić dostęp mieszkańcom gminy 
do infrastruktury społecznej, jak i zracjonalizować koszty korzystania z niej.  

W ramach niniejszego działania należy dążyć do budowy/modernizacji boisk sportowych, 
placów zabaw oraz miejsc przeznaczonych na rekreację. Docelowo wysokiej jakości place 
zabaw oraz miejsca przeznaczone na sport i rekreację powinny stać się standardem w każdej 
miejscowości. 

Realizacja działań przyjętych w niniejszej Strategii wymaga również inwestycji w rozwój 
infrastruktury kulturalnej. Należy zmierzać do poprawy sytuacji lokalowej instytucji kultury 
oraz do ich lepszego wyposażenia, tak aby mogły one prawidłowo funkcjonować i rozszerzać 
swoją ofertę adresowaną do mieszkańców.  
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Realizacja niniejszego działania wymaga także podjęcia działań zmierzających do wzmocnienia 
istniejących i rozwoju nowych usług społecznych. W najbliższych latach można spodziewać się 
rosnącego popytu na tego typu usługi wynikającego z rosnących oczekiwań mieszkańców 
odnośnie dostępności i standardu usług. W szczególności należy poprawić dostępność  
i standard usług: opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturalnych  
i związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi. 

Beneficjentem usług społecznych powinni być wszyscy mieszkańcy gminy, w tym również 
seniorzy. Działania adresowane do seniorów muszą z jednej strony zmierzać do zapewnienia 
im opieki (dotyczy to osób niesamodzielnych) m.in. poprzez rozwój usług opiekuńczych  
i asystenckich, a z drugiej strony umożliwiać aktywnym seniorom udział w życiu kulturalnym, 
edukacyjnym i sportowym.  

Kierunek działania 1.5. Poprawa dostępności do e-usług w sferze społecznej  

Zmiany cywilizacyjne wymagają ciągłego rozwoju e-usług i poszerzania obszarów życia 
objętych cyfryzacją. W związku z tym należy nadal poszerzać zakres usług świadczonych  
z wykorzystaniem nowych technologii. Wskazane jest podejmowanie działań zmierzających do 
dalszego rozwoju systemu e-usług oraz doposażenia administracji samorządowej w sprzęt IT 
oraz dostęp do Internetu dużych prędkości. Należy również zwiększać rolę Internetu  
w kształtowaniu relacji administracja samorządowa – mieszkańcy.  

W przyszłości można rozważyć utworzenie gminnego wirtualnego centrum, którego celem 
byłoby np. informowanie klientów, gdzie, kiedy, na jakim formularzu, z jakimi dokumentami  
i za jaką opłatą można złożyć e-wniosek w danej sprawie. 

Ponadto trzeba dążyć do rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, która umożliwi 
mieszkańcom gminy lepszy dostęp do Internetu wysokich prędkości. Najważniejsze działania 
w tym zakresie prowadzone będą przez operatorów telekomunikacyjnych, jednak jednostki 
samorządowe rozwijać będą sieć publicznych punktów dostępu do Internetu. 

Zgodność celu strategii z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi 

Poniżej dokonano ustalenia spójności przyjętego Celu 1: Przyspieszenie rozwoju społecznego  
i dostosowanie sfery społecznej do aktualnych i przyszłych wyzwań ze Strategią Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030 i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. 

Tabela 60. Spójność Celu 1 Strategii Rozwoju Gminy Wołów ze Strategią Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 

Strategia Rozwoju Gminy Wołów Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2030 

Cel 1 

Przyspieszenie rozwoju 
społecznego i dostosowanie sfery 
społecznej do aktualnych i 
przyszłych wyzwań 

 

Cel strategiczny 2  

Poprawa jakości i dostępności 
usług publicznych  

Cel strategiczny 3  

Wzmocnienie regionalnego 
kapitału ludzkiego i społecznego  

Cel 2  

Wzmocnienie regionalnych 
przewag konkurencyjnych  

Cel 3  

Podniesienie jakości zarządzania 
i wdrażania polityk 
ukierunkowanych terytorialnie 

Źródło: opracowanie własne. 
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CEL 2.  WIELOKIERUNKOWY ROZWÓJ GOSPODARCZY WYKORZYSTUJĄCY EGZOGENNE 
I ENDOGENNE ZASOBY 

Celów przyjętych w niniejszej Strategii nie da się osiągnąć bez efektywnie działającej gospodarki. Tylko 
silna i konkurencyjna gospodarka może zapewnić środki finansowe niezbędne do realizacji celów 
społecznych i środowiskowych.  

Rozwój gospodarczy gminy Wołów wymaga rozbudowy infrastruktury gospodarczej, poprawy 
dostępności do usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu oraz promocji walorów 
gospodarczych gminy.  

Szczególnie ważny będzie wzrost podaży wysokiej jakość terenów inwestycyjnych adresowanych do 
średnich i dużych inwestorów. Równocześnie rozwijana będzie branża turystyczna, która docelowo 
winna odgrywać istotniejszą niż obecnie rolę w rozwoju gminy. 

Jednocześnie należy podejmować działania zmierzające do rozwoju lokalnego rynku pracy,  
m.in. poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego i rozwój oferty szkoleń adresowanych  
do mieszkańców gminy. 

Kierunki działań w ramach Celu 2 

Kierunek działania 2.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy 

Jak wynika z diagnozy barierą hamującą rozwój gminy jest brak średnich i dużych firm 
mogących stanowić „koło zamachowe” lokalnej gospodarki. Przyczyn powyższej sytuacji 
upatrywać można z jednej strony w niskiej atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a z drugiej strony 
w ograniczonych działaniach promocyjnych eksponujących atuty gminy.  

Rozwiązania przyjęte w niniejszej Strategii winny dążyć do przezwyciężenia istniejących barier, 
tak aby umożliwić gminie trwały rozwój. W tym celu podjęte zostaną działania związane 
zarówno ze zwiększeniem podaży wysokiej jakości terenów inwestycyjnych, jak i działania 
promujące potencjał gospodarczy gminy.  

W pierwszej kolejności należy dążyć do sukcesywnego zwiększenia podaży i jakości terenów 
inwestycyjnych na terenie gminy. Niezwykle ważne są tutaj kwestie nie tylko lokalizacyjne, ale 
także formalno-prawne związane z zagospodarowaniem gruntów. Jednocześnie nakłady gminy 
na uzbrojenie terenów inwestycyjnych znacząco podniosą ich atrakcyjność i pozwolą skrócić 
proces rozpoczynania działalności biznesowej.  

W ramach niniejszych inwestycji, uwzględniając zasoby finansowe gminy i obowiązujące 
regulacje prawne należy również podejmować i wspierać działania związane z budową dróg 
poprawiających skomunikowanie terenów inwestycyjnych z głównymi ciągami 
komunikacyjnymi oraz rozbudową sieci energetycznej i internetowej.  

Wzmocnieniu pozycji gospodarczej gminy Wołów służyć będzie także promocja będąca 
kluczowym elementem marketingu terytorialnego. Celem promocji będzie właściwa 
prezentacja walorów gminy oraz przekonanie interesariuszy zewnętrznych do ulokowania 
swoich aktywów na jej terenie. Działania promocyjne będą zatem rodzajem przemyślanej 
strategii komunikowania się gminy z otoczeniem zewnętrznym (inwestorami).  

Aktywność promocyjna gminy Wołów musi obejmować działania informacyjne,  
w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Konieczne jest także 
angażowanie się władz gminy w szersze (regionalne) inicjatywy oraz przedsięwzięcia 
promocyjne.  
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Kierunek działania 2.2. Poprawa dostępności do usług IOB wspierających rozwój mikro  
i małych firm  

Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że przedsiębiorcy działający w gminie Wołów mają 
ograniczony dostęp do usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Należy więc 
podjąć działania zmierzające do zmiany istniejącej sytuacji. Powinno się w miarę możliwości 
wspierać IOB i dążyć do poszerzenia ich oferty adresowanej do przedsiębiorców (np. usługi 
szkoleniowe, doradcze, pomoc przy pozyskiwaniu środków finansowych).  

Stabilny rozwój gminy wymaga również tworzenia warunków sprzyjających kooperacji 
przedsiębiorstw. W związku z tym, władze lokalne we współpracy z IOB powinny wpierać 
współpracę lokalnych firm w ramach sieci. 

Długofalowy rozwój gminy nie będzie możliwy bez wzrostu aktywności gospodarczej 
mieszkańców. Aby wzmocnić przedsiębiorczość wśród mieszkańców gminy należy rozważyć 
możliwość utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, w którym firmy będą mogły uzyskać 
wsparcie na etapie preinkubacji i inkubacji. Ułatwi to lokalnym przedsiębiorcom start  
w biznesie, zwłaszcza w innowacyjnych branżach. Można także rozważyć możliwość 
dostarczania powierzchni usługowych mikro i małym przedsiębiorstwom.  

Kierunek działania 2.3. Rozwój lokalnej oferty turystycznej 

Jak wynika z diagnozy gmina Wołów posiada potencjał do rozwoju turystyki.  
Niestety, aktualnie potencjał ten nie jest w pełni wykorzystywany. Wykorzystanie niniejszego 
potencjału wymaga podjęcia szeregu inwestycji i to zarówno przez władze samorządowe,  
jak i przez przedsiębiorców. Warto podkreślić, że nakłady powinny zostać przeznaczone  
nie tylko na rozwój infrastruktury turystycznej, ale również na wsparcie promocyjne. 

Zadania gminy powinny koncentrować się przede wszystkim na rozwoju publicznych urządzeń 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz w miarę posiadanych możliwości rewitalizacji 
obiektów dziedzictwa materialnego i przyrodniczego. Działania te powinny zmierzać  
do poszerzenia zakresu funkcjonalnego oraz dostępności i jakości już istniejącej infrastruktury 
oraz skoordynowanej budowie nowych urządzeń. Wskazane są dalsze inwestycje w rozbudowę 
i oznakowanie tras przystosowanych do wędrówek pieszych i rowerowych. Wzdłuż tras winny 
powstać obiekty małej architektury dające możliwość wypoczynku i schronienia. W celu lepszej 
promocji walorów turystycznych gminy powinno zostać utworzone Centrum Informacji 
Turystycznej.  

Równolegle mając na uwadze uwarunkowania przyrodnicze gminy oraz kształtujące się trendy 
gospodarcze i społeczne władze lokalne powinny wspierać rozwój rolnictwa i małego 
przetwórstwa w zakresie produkcji żywności tradycyjnej i ekologicznej. Należy podkreślić,  
że produkcja taka byłaby komplementarna względem turystyki i wzmacniała atrakcyjność 
turystyczną gminy.  

Warto także rozważyć możliwość opracowania systemu bodźców wspierających inwestycje 
zmierzające do powstawania miejsc noclegowych oraz usług gastronomicznych o wyższym 
standardzie.  
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Kierunek działania 2.4. Wzmocnienie lokalnego rynku pracy 

W ramach niniejszego działania należy wspierać inicjatywy zmierzające do tworzenia nowych 
miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem i o wysokich kwalifikacjach.  
Podejście takie powinno ograniczyć odpływ z terenu gminy młodych, wykształconych ludzi.  

Jednocześnie należy wspierać proces kształcenia zawodowego tak aby było ono dostosowane 
do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Niestety ogólnokrajowa polityka edukacyjna 
sprawiła, że szkolnictwo to przez długie lata przeżywało regres. Skutki tego zauważalne są  
na rynku pracy, w postaci braku wykwalifikowanych pracowników. Zmiana powyższej sytuacji 
wymaga przywrócenia właściwego statusu szkolnictwu zawodowemu. Szkolnictwo zawodowe 
powinno być przedmiotem wsparcia ze strony władz lokalnych. Władze lokalne winny 
uczestniczyć w działaniach informacyjnych i promocyjnych zmierzających do poprawy 
wizerunku szkolnictwa zawodowego. 

Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga również współpracy władz samorządowych  
z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy. Przedsiębiorcy powinni mieć wpływ na kierunki 
kształcenia. 

Jednocześnie należy dążyć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców,  
poprzez współorganizowanie i promowanie kursów i szkoleń ułatwiających dokształcanie  
i przekwalifikowanie pracowników. 

Zgodność celu strategii z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi 

Poniżej dokonano ustalenia spójności przyjętego Celu 2: Wielokierunkowy rozwój gospodarczy 
wykorzystujący egzogenne i endogenne zasoby ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
2030 i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. 

Tabela 61. Spójność Celu 3 Strategii Rozwoju Gminy Wołów ze Strategią Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 

Strategia Rozwoju Gminy Wołów Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2030 

Cel 2 

Wielokierunkowy rozwój 
gospodarczy wykorzystujący 
egzogenne i endogenne zasoby 

 

Cel strategiczny 1  

Efektywne wykorzystanie 
gospodarczego potencjału regionu  

Cel strategiczny 4  

Odpowiedzialne wykorzystanie 
zasobów i ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Cel 1  

Zwiększenie spójności rozwoju 
kraju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym  

Cel 2  

Wzmocnienie regionalnych 
przewag konkurencyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 
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CEL 3.  ROZWÓJ PRZESTRZENNY ŁĄCZĄCY ASPIRACJE MIESZKAŃCÓW I POTRZEBY 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Zrównoważony rozwój gminy Wołów wymaga wdrożenia skoordynowanych działań zmierzających  
do rewitalizacji przestrzeni publicznej i uczynienia jej atrakcyjną dla mieszkańców, odwiedzających  
i przedsiębiorców.  

Realizacja niniejszego celu wymaga również inwestycji w rozwój infrastruktury drogowej  
i towarzyszącej połączonej z rozwojem transportu zbiorowego. Podjęte działania powinny zwiększyć 
wewnętrzną spójność gminy, a równocześnie wzmocnić jej zewnętrzną dostępność komunikacyjną.  

Priorytetowo traktowane będą także działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego, 
zwłaszcza poprzez likwidację niskiej emisji. W tym celu rozbudowie ulegnie infrastruktura sieciowa  
oraz realizowane będą przedsięwzięcia związane z termomodernizacją budynków i budowli  
oraz wymianą źródeł ciepła. Usprawnieniu ulegnie również gospodarka odpadami. 

Mając na uwadze zachodzące zmiany klimatu szczególnie ważne będą działania zmierzające do rozwoju 
zielonej i niebieskiej infrastruktury. 

Kierunki działań w ramach Celu 3 

Kierunek działania 3.1. Poprawa dostępności do mieszkań wysokiej jakości oraz rozwój 
budownictwa komunalnego 

Dostęp do infrastruktury mieszkaniowej jest jednym z ważniejszych czynników decydujących  
o wyborze gminy jako miejsca do życia i prowadzenia działalności gospodarczej.  
Niestety, aktualnie na obszarze gminy Wołów występują problemy z dostępem do wysokiej 
jakości zasobów mieszkaniowych. Wynikają one zarówno z braku mieszkań,  
jak i z ich niezadawalającego stanu technicznego. Dlatego też należy dążyć do poprawy 
istniejącej sytuacji.  

Działania w tym zakresie powinny mieć charakter wielokierunkowy. Podstawową podaż 
mieszkań powinna zapewnić działalność developerska. W tym przypadku gmina winna 
prowadzić działania wspierające przedsiębiorców w dostępie do terenów inwestycyjnych.  

Równocześnie gmina powinna rozbudowywać i modernizować własny zasób komunalny.  
W zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy wskazane są zarówno nowe 
inwestycje budowlane zmierzające do powiększenia nowoczesnego zasobu komunalnego,  
jak i inwestycje związane z modernizacją istniejących budynków. W rezultacie powinno to 
doprowadzić do większej podaży mieszkań, w tym także mieszkań socjalnych. 

W przypadku budynków nie należących do gminy wskazane są działania pośrednie, 
wspierające podnoszenie standardu mieszkań. 
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Kierunek działania 3.2. Rozwój infrastruktury drogowej i towarzyszącej oraz zintegrowanego 
sytemu transportu zbiorowego 

Wzmocnienie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej gminy oraz poprawa jej wewnętrznej 
spójności należą do najważniejszych priorytetów przyjętych w niniejszej Strategii.  

Realizacja przyjętego działania wymaga: 

• rozbudowy/modernizacji infrastruktury drogowej, w tym budowy obwodnicy miasta, 
• budowy/modernizacji dróg dla rowerów, ciągów pieszych i parkingów, 
• budowy ekranów akustycznych, 
• modernizacji infrastruktury kolejowej, 
• rozwoju transportu zbiorowego. 

W pierwszej kolejności poprawie powinny ulec parametry oraz stan techniczny istniejących 
dróg. Władze lokalne powinny zarówno same prowadzić stosowne inwestycje, jak i działać  
na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej znajdującej się poza jej bezpośrednim władztwem 
(np. drogi wojewódzkie, powiatowe). Jednocześnie należy podjąć działania zmierzające  
do budowy obwodnicy miasta, tak aby zmniejszyć natężenie ruchu i ograniczyć tranzyt.  

Rozwojowi infrastruktury transportowej towarzyszyć musi poprawa bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów. Osiągnięcie niniejszego celu wymaga budowy i modernizacji chodników,  
dróg dla rowerów oraz oświetlenia ulicznego. Wysokiej jakości i dobrze oświetlone chodniki 
winny być standardem we wszystkich miejscowościach w gminie, podobnie jak drogi 
rowerowe łączące poszczególne miejscowości. 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców należy również podejmować działania w zakresie 
budowy ekranów akustycznych. Natomiast poprawa dostępności komunikacyjnej gminy 
wymaga także zwiększenia ilości miejsc parkingowych, zwłaszcza w centrum miasta. 

Kluczowe znaczenie dla przyszłości gminy ma rozwój transportu zbiorowego.  
Z przeprowadzonych warsztatów wynika, że aktualnie oferowane usługi transportu 
zbiorowego nie zaspokajają potrzeb mieszkańców, co może skutkować wykluczeniem 
komunikacyjnym. Sytuacja powyższa powinna ulec zmianie. Należy rozważyć możliwość 
utworzenia gminnego transportu zbiorowego, świadczonego z wykorzystaniem nowoczesnego 
i proekologicznego taboru. 

Rozwojowi transportu zintegrowanego sprzyjać będzie również budowa parkingów typu  
„Park & Ride” oraz „Bike & Ride”. 

Kierunek działania 3.3. Wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej i rewitalizacja terenów 
zdegradowanych 

Osiągnięcie powyższego celu wymaga podjęcia szeregu skoordynowanych działań, tak aby 
docelowo przestrzeni publicznej nadać funkcję rekreacyjno-integracyjną. Realizowane będą 
inwestycje zmierzające do uporządkowania, odnowy i uatrakcyjnienia estetycznego 
przestrzeni publicznej. Działaniom tym towarzyszyć będzie rozbudowa/modernizacja 
obiektów małej architektury. 

Kluczowa znaczenie w ramach niniejszego działania przypisano modernizacji budynków  
i budowli znajdujących się zarówno w zasobach gminy, jak i będących własnością prywatną. 
Modernizacji istniejących obiektów towarzyszyć powinna kompleksowa rewitalizacja 
otoczenia.  
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Równie ważne będą inwestycje w zieleń gminną. Poza odnową parków i skwerów promowane 
będą też inne projekty, takie jak np. parki kieszonkowe, zielone tarasy itp., poprawiające 
dostęp mieszkańcom do terenów zieleni.  

Docelowo budynki i przestrzeń publiczna dostosowana zostanie do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami i seniorów. 

Kierunek działania 3.4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej oraz zielonej  
i niebieskiej infrastruktury 

Jak wykazała diagnoza, na terenie gminy Wołów konieczne są dalsze inwestycje zmierzające 
do rozbudowany i modernizacji infrastruktury sieciowej. W związku z tym gmina będzie 
zarówno realizować, jak i wspierać działania zmierzające do rozwoju sieci gazowej i wodno-
kanalizacyjnej. W przypadku Wołowa szczególnie ważne będą inwestycje związane  
z rozbudową kanalizacji deszczowej.  

Z diagnozy wynika także, że gmina Wołów narażona jest na negatywne skutki zmiany klimatu. 
Adaptacja do zmian klimatu wymaga wsparcia dla działań zmierzających do zwiększenia 
retencji wody na terenie gminy np. poprzez wykorzystywanie deszczówki przez mieszkańców, 
zmniejszanie powierzchni nieprzepuszczalnych, oraz wdrażanie systemów zagospodarowania 
wód opadowych.  

W ramach niniejszego działania zostanie również położony nacisk na zwiększenie udziału 
terenów zielonych i samej zieleni w strukturze gminy. Zielone (roślinne) i niebieskie (wodne) 
obszary pomogą  

w stworzeniu pożądanego mikroklimatu, a także zróżnicowanego środowiska naturalnego. 

Kierunek działania 3.5. Zeroemisyjność i poprawa efektywności energetycznej infrastruktury 
publicznej i prywatnej 

Wysoka jakość środowiska naturalnego wymaga podjęcia działań zmierzających do poprawy 
efektywności energetycznej infrastruktury publicznej i prywatnej. Należy promować i wspierać 
działania zmierzające do zastosowania przez mieszkańców proekologicznych systemów 
grzewczych. 

Równocześnie poprawie musi ulec efektywność energetyczna budynków zarówno 
publicznych, jak i prywatnych. Wspierane będą działania zmierzające do zmniejszenia 
energochłonności budynków mieszkalnych i publicznych (np. termomodernizacja, wymiana 
oświetlenia na energooszczędne, wymiana źródeł ciepła, instalacja odnawialnych źródeł 
energii). 

Poprawie stanu środowiska naturalnego służyć będą także inwestycje związane z modernizacją 
oświetlenia ulicznego. Priorytetem przy modernizacji oświetlenia ulicznego powinny być 
działania zmierzające do wykorzystania energooszczędnych technologii, dzięki czemu 
zmniejszy się zużycie energii elektrycznej.  

Jednym z priorytetów realizowanych w ramach Strategii jest wsparcie dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. Gmina wpierać będzie inicjatywy zmierzające do tworzenia  
na jej terenie instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł (OZE). Jednocześnie 
gmina Wołów aktywnie uczestniczyć będzie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych  
na inwestycje w odnawialne źródła energii.  
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Kierunek działania 3.6. Usprawnienie gospodarki odpadami  

Troska o środowisko naturalne sprawia, że konieczne jest dalsze usprawnienie systemu 
gospodarki odpadami. Musi on wykorzystywać efektywny recykling. Konsekwentnie 
prowadzona polityka promowania segregacji odpadów powinna doprowadzić  
do zminimalizowania udziału odpadów zmieszanych w łącznej masie odpadów. Jednocześnie 
należy podejmować działania edukacyjno-informacyjne, dotyczące zasad i sposobu sortowania 
i wykorzystania odpadów.  

Równocześnie należy likwidować dzikie wysypiska śmieci oraz rozwijać stosownie  
do zdiagnozowanych potrzeb infrastrukturę ułatwiającą odbiór i sortowanie odpadów.  

Zgodność celu strategii z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi 

Poniżej dokonano ustalenia spójności przyjętego Celu 3: Rozwój przestrzenny łączący aspiracje 
mieszkańców i potrzeby środowiska naturalnego ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 
2030 i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. 

Tabela 62. Spójność Celu 3 Strategii Rozwoju Gminy Wołów ze Strategią Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego i Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 

Strategia Rozwoju Gminy Wołów Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2030 

Cel 3 

Rozwój przestrzenny łączący 
aspiracje mieszkańców i potrzeby 
środowiska naturalnego  

Cel strategiczny 4 

Odpowiedzialne wykorzystanie 
zasobów i ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego  

Cel 1 

Zwiększenie spójności rozwoju 
kraju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym  

Cel 3 

Podniesienie jakości zarządzania 
i wdrażania polityk 
ukierunkowanych terytorialnie 

Źródło: opracowanie własne. 
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4. OCZEKIWANE REZULTATY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ WSKAŹNIKI 
ICH OSIĄGNIĘCIA 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Wołów prowadzić powinna do osiągnięcia rezultatów,  
które wynikają z przyjętych celów strategicznych oraz kierunków działań. 

Poniżej zaprezentowano listę najważniejszych rezultatów dla każdego z celów wraz ze wskaźnikami  
ich osiągnięcia.  

Proces weryfikacji realizacji zaplanowanych rezultatów został opisany w rozdziale System realizacji 
Strategii w częściach dotyczących monitoringu oraz ewaluacji. 

Sfera 
(wymiar) /cel Rezultat Wskaźnik osiągnięcia rezultatu Wartość 

bazowa 
Oczekiwany 

kierunek zmian 

Sfera 
społeczna 
cel 1 

Poprawa sytuacji na 
rynku pracy  

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym 
ogółem (2020) 

8,1 

 

Sfera 
społeczna 
cel 1 

Poprawa dostępności 
do miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3  

Odsetek dzieci objętych opieką 
w żłobkach (2020) 

5,0 

 

Sfera 
społeczna 
cel 1 

Wzmocnieni potencjału 
edukacyjnego 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
z matematyki (%) (2020) 

38,2 

 

Sfera 
gospodarcza 
cel 2 

Wzrost innowacyjności 
lokalnej gospodarki  

Udział nowo zarejestrowanych 
podmiotów sektora kreatywnego 
w liczbie nowo zarejestrowanych 
podmiotów ogółem (2020) 

3,7 

 

Sfera 
gospodarcza 
cel 2 

Wzrost 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 

Podmioty wpisane do rejestru 
REGON na 10 tys. mieszkańców 
(2020) 

1004 

 

Sfera 
gospodarcza 
cel 2 

Wzmocnienie funkcji 
turystycznej 

Liczba miejsc noclegowych 
w obiektach całorocznych (2020) 

24 

 

Sfera 
przestrzenna 
cel 3 

Poprawa poziomu życia 
mieszkańców  

Liczba mieszkań (2020) 8109 

 

Sfera 
przestrzenna 
cel 3 

Poprawa stanu 
środowiska naturalnego 

Odsetek gospodarstw domowych 
korzystających z instalacji gazowej 
(2019) 

52,0 

 

Sfera 
przestrzenna 
cel 3 

Usprawnienie 
gospodarki odpadami  

Zmieszane odpady zebrane 
w ciągu roku na mieszkańca (w kg) 
(2020) 

 

226,7 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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5. EWALUACJA TRAFNOŚCI, PRZEWIDYWANEJ SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI 
REALIZACJI STRATEGII  ROZWOJU  

Zostanie uzupełnione po zakończeniu procedury opiniowania i konsultacji społecznych.  
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6. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY 

Docelową strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy Wołów stanowić powinny nakładające się  
na siebie podsystemy przestrzenne – obszarowe i liniowe. W zakresie podsystemu obszarowego 
wyróżniono: 

1) obszary zamieszkania wysokiej intensywności, 
2) obszary zamieszkania, 
3) obszary przemysłowe i usługowe, 
4) obszary zieleni, 
5) obszary wód powierzchniowych, 
6) obszary rozwojowe wyznaczone w studium, 
7) obszary potencjalnych konfliktów, 
8) powiązania drogowe, 
9) powiązania kolejowe, 
10) powiązania rowerowe, 
11) lądowe korytarze ekologiczne, 
12) rzeczne korytarze ekologiczne. 

W podsystemie obszarowym pominięto otwarte obszary rolne. Natomiast nałożono na siebie obszary 
rozwojowe planowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Wołów (dalej Studium Wołowa) z obszarami zieleni. W wyniku tego nałożenia 
wygenerowano obszary potencjalnych konfliktów, w przypadku których należy uważnie 
przeanalizować i rozważyć ich przyszły sposób zagospodarowania.  

Podsystem liniowy docelowo składać się będzie przede wszystkim z powiązań komunikacyjnych  

w zakresie dróg, kolei oraz ciągów rowerowych, które mają za zadanie zapewnienie sprawnej wymiany 
osób i towarów w przestrzeni gminy, pomiędzy jego poszczególnymi częściami oraz jego otoczeniem.  

Obsługa mieszkańców zapewniona winna być poprzez centra usługowe. Najwyższy poziom obsługi 
tworzy centrum podstawowe zlokalizowane w centralnej części miasta Wołów, które swoim zasięgiem 
oddziaływania przekracza granice miasta i pozwala na zaspokojenie większości potrzeb jego 
mieszkańców oraz okolicznych miejscowości. Centrum uzupełniające zlokalizowane w Lubiążu winno 
zapewnić dostęp do usług, jednocześnie ograniczyć potrzeby transportowe mieszkańców.  
To znaczy zminimalizować konieczność przemieszczania się na większe odległości wewnątrz gminy  
lub poza jej granice. 

Podsystemy powinny być ze sobą zharmonizowane, a w miejscach przecięć tworzyć przestrzenie 
wielofunkcyjne, aby poprawić jakość życia mieszkańców oraz zapewnić optymalne funkcjonowanie 
podmiotów gospodarczych.  

Sposób rozmieszczenia i funkcjonowania poszczególnych podsystemów przedstawiony w Modelu  
ma służyć zapewnieniu jak najlepszej efektywności funkcjonalno-przestrzennej gminy.  
Obszary rozwojowe wyznaczone w studium Wołowa a wskazane w Modelu struktury funkcjonalno-
przestrzennej nie zostały zróżnicowane funkcjonalnie, ani parametrycznie, tak aby nie determinować 
w przyszłości kierunków ich przeznaczenia i pełnienia określonych funkcji. Ogólne zasady rozwoju 
funkcjonalno-przestrzennego zostały przedstawione w Ustaleniach i rekomendacjach w zakresie 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Natomiast szczegółowe zasady zagospodarowania, 
uzupełniania i rozwoju przestrzennej struktury miejskiej powinny być ustalenie w Studium Wołowa,  
a tym samym dynamicznie dostoswane do zmieniających się trendów i uwarunkowań lokalnych. 
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7. USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA 
POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

W Studium Wołowa wyznaczono znaczne tereny pod rozwój nowej zabudowy. Gmina Wołów posiada 
stuprocentowe pokrycie obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
które zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym Studium, w związku z czym wszystkie nowe tereny 
przeznaczone w Studium pod zabudowę zostały potwierdzone w planach.  

Z uwagi na potrzebę stosowania zasady miasta zwartego, należy dążyć do etapowania rozwoju miasta 
Wołów i podzielić go na co najmniej dwa podstawowe etapy. Rozwój powinien postępować od strony 
centrum miasta w kierunku jego peryferii. Pierwszy etap powinien koncentrować się na dopełnieniu  
i intensyfikacji istniejącej tkanki miejskiej w rejonie: 

• ulic Objazdowej, Rawickiej i Trzebnickiej oraz Rowu Wołowskiego, 
• na północ od ulicy Inwalidów Wojennych pomiędzy ulicą Ludową i Jana Matejki, 
• pomiędzy ulicami Marii Skłodowskiej - Curie, Żeromskiego i Herberta. 

Dopiero po zrealizowaniu I etapu, należy umożliwić rozwój miasta w ramach II etap, na terenach: 

• po zachodniej stronie linii kolejowej, 
• wzdłuż drogi nr 343. 

Na pozostałym obszarze gminy rozwój nowoprojektowanych terenów należy prowadzić również 
poprzez dopełnienie i intensyfikację istniejącej tkanki, przy czym przyrost zabudowy powinien mieć 
charakter sukcesywny, oparty na dostępności do istniejącej sieci drogowej i sieci infrastruktury 
technicznej. 

W obszarze centrum podstawowego należy podjąć działania zmierzające do utrzymania układu 
przestrzennego pełniącego rolę prestiżowego ścisłego centrum miasta Wołowa, gdzie winny być 
realizowane funkcje centrotwórcze, przede wszystkim administracja publiczna, usługi komercyjne  
oraz infrastruktura wspierająca działalność gospodarczą. 

W Lubiążu należy uwzględnić lokalizację centrum uzupełniającego, zapewniającego odpowiednią 
obsługę mieszkańców i firm. 

Wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 5 kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej lub usługowej.  

Niektóre z obszarów rozwoju nowej zabudowy wyznaczone w Studium Wołowa wskazano  
na obszarach zielonych oraz przyrodniczo-krajobrazowych, dość cennych z uwagi na ich potencjalne 
funkcje: retencyjne, przewietrzające, sportowo-rekreacyjne i wypoczynkowe. W Modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej oznaczono je jako obszary potencjalnych konfliktów, których przyszłe 
funkcje należałoby ponownie rozważyć przy najbliższej aktualizacji Studium Wołowa. 

Istotne zagadnienie stanowi rozgraniczanie terenów przeznaczanych pod rozwój aktywności 
gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych, które należy traktować w sposób szczególny i tworzyć 
między nimi różnego rodzaju strefy przejściowe - najlepiej w formie terenów zieleni,  
terenów sportowo-rekreacyjnych, jak również terenów usługowych obsługujących zarówno 
aktywności gospodarcze, jak i przyszłych mieszkańców. 
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Strukturę zabudowy należy kształtować w sposób zapewniający jej odporność na zmiany klimatu, 
pozwalający na uzyskanie jak najlepszej efektywności energetycznej i środowiskowej, co wiąże się  
z możliwością stosowania rozwiązań sprzyjających wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii  
oraz optymalizacją warunków klimatycznych terenów. 

Ważna dla zrównoważonego rozwoju Wołowa jest niebiesko-zielona infrastruktura, która powinna 
zapewnić nie tylko wypoczynkowo-rekreacyjną bazę dla mieszkańców, ale wspierać bioróżnorodność, 
korytarze ekologiczne, nawodnienie i odwodnienie oraz przewietrzanie szczególnie terenów 
zurbanizowanych, a tym samym zapewnić odpowiedni klimat wilgotnościowy i odporność struktury  
na zmiany klimatu oraz zmniejszać efekty wysp ciepła. Do infrastruktury tej zaliczają się rzeczny  
i lądowy korytarz ekologiczny, lasy, wszystkie tereny zielone, w tym ogrody działkowe i cmentarze  
oraz przede wszystkim dolinki cieków wodnych. Istotne jest, aby we wskazanych obszarach unikać 
wprowadzania nowej zabudowy, utrzymywać i nasycać różnego rodzaju zieleń oraz tworzyć małą 
retencję wodną. Niebiesko-zieloną infrastrukturę należy rozwijać w szczególności poprzez 
uzupełnianie ciągów zieleni wzdłuż cieków wodnych i ochronę ich bezpośredniego sąsiedztwa  
przed degradacją lub zabudowaniem. 

Ogromną wartość stanowią obszary ogrodów działkowych, które nie powinno się przekształcać na inne 
funkcje poza zielenią urządzoną lub nieurządzoną lub sportowo-rekreacyjną, jedynie z dopuszczeniem 
innych funkcji, których udział nie przekroczy 25% powierzchni kompleksu terenu otoczonego drogami 
publicznymi. 

Układ komunikacyjny Wołowa wymaga uzupełnienia o ścieżki rowerowe, pozwalające na swobodne 
przemieszczanie się rowerzystom oraz osobom poruszającym się przy pomocy środków transportu 
indywidualnego. W modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej wskazano szkielet układu 
drogowego, wyznaczony w oparciu o istniejące i planowane powiązania drogowe oraz rowerowe,  
a który powinien być lokalnie uzupełniany w zależności od potrzeb funkcjonalno-przestrzennych.  

Wzdłuż cieków wodnych oraz dróg należy realizować ciągi zieleni. W tym celu powinno się rezerwować 
w planach miejscowych odpowiedniej szerokości pasy terenów, które zapewnią docelowe 
wprowadzenie zieleni wysokiej w postaci alei lub szpalerów drzew. 

Działania rewitalizacyjne powinny być ukierunkowane na poprawę potencjału rozwojowego  
oraz poprawę warunków zamieszkiwania i zostać skierowane przede wszystkim na: 

• obszar o dużej wartości historycznej i kulturowej: cysterski zespół klasztorny w Lubiążu  
oraz centralna część miasta Wołów,  

• zdekapitalizowane części zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury jej towarzyszącej  
na obszarze śródmieścia, 

• miejsc do rekreacji i sportu. 

W sposób efektywny należy wykorzystać tereny zielone, a zwłaszcza system nadbrzeżnych terenów 
zielonych wzdłuż Doliny Odry sąsiadujących z terenami przyrodniczymi, duże kompleksy leśne  
w zachodniej części gminy odznaczające się dużym stopniem naturalności, w tym Park Krajobrazowy 
„Dolina Jezierzycy”. 
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ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DLA GMINY WOŁÓW WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
dolnośląskiego, który został przyjęty Uchwałą nr XIX/482/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 16 czerwca 2020, gmina Wołów zlokalizowana jest w dwóch obszarach funkcjonalnych: 

• Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym, 
• Obszarze Funkcjonalnym Cennym Przyrodniczo. 

Zgodnie z planem województwa dla gminy obowiązują następujące ustalenia dotyczące prowadzenia 
polityki przestrzennej, umożliwiającej realizację następujących zadań: 

• W zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 
o Prace ma linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów/Grabiszyn – Głogów – 

Zielona Góra – Rzepin – Szczecin Podjuchy – na terenie województwa dolnośląskiego. 
o Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Dolnego Śląska – Prace na linii 

kolejowej nr 273 na odcinku Wrocław – Głogów. 
o Przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va. 
o Budowa stopnia wodnego Malczyce – etap II. 
o Projektowany rezerwat przyrody "Boraszyńskie Oczka". 

• W zakresie głównych tras rowerowych: 
o Odrzańska Droga Rowerowa – projektowana, prawy brzeg – wskazana w Modelu jako 

powiązanie rowerowe.  
• W zakresie ochrony rzecznego korytarza ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym 

biegnącego wzdłuż rzeki Odry – wskazany w Modelu jako rzeczny korytarz ekologiczny. 

Plan województwa określa także ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania dla obszarów 
funkcjonalnych obowiązujących dla gmin wynikających z następujących celów i kierunków: 

Cel 2. 
Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, 
kulturowego i krajobrazu  

Kierunek 2.1. 
Stworzenie spójnego regionalnego systemu ochrony przyrody, funkcjonującego w ramach struktur 
krajowych i europejskich: 

• Uwzględnienie proponowanych obszarów do objęcia ochroną prawną – na podstawie zapisów 
obowiązujących planów ochrony parków krajobrazowych. 

• Ochrona obszarów o nieprzekształconych lub stosunkowo mało zmienionych walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych, oraz uwzględnianie pozostałych działań ochronnych  
w zakresie ochrony krajobrazu, sformułowanych w obowiązujących planach ochrony parków 
krajobrazowych – Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”. 

• Uwzględnienie przebiegu i funkcji korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym  
w lokalnych dokumentach planistycznych oraz działaniach należących do kompetencji gminy. 
Szczegółowy przebieg i szczegółowe zasady zagospodarowania korytarzy ekologicznych należy 
wyznaczać w lokalnych opracowaniach planistycznych w oparciu o aktualne opracowania 
ekofizjograficzne i inwentaryzacje przyrodnicze, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
przestrzennych. 
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• Zwiększanie lesistości lądowych korytarzy ekologicznych w celu odzyskania ich drożności 
(docelowa odległość między płatami lasów, zadrzewień lub zakrzaczeń nie powinna 
przekraczać kilkuset metrów do 1 km i nie powinna być przecięta innymi barierami dla 
zwierząt), nie należy zalesiać cennych przyrodniczo obszarów otwartych, takich jak 
turzycowiska, bogate zespoły łąkowe, obszary podmokłe oraz osi i ciągów widokowych. 

Cel 3. 
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na zmiany 
klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka. 

Kierunek 3.1. 
Zapewnienie warunków dla rozwoju infrastruktury energetycznej oraz racjonalnego rozwoju 
energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań 
regionu: 

• Określenie warunków i wskaźników lokalizacji urządzeń wytwarzających energię  
z odnawialnych źródeł energii na dachach i zadaszeniach obiektów przy określaniu wytycznych 
dla terenów przeznaczanych pod zabudowę usługową i produkcyjną, w szczególności 
wyznaczanych na obszarach optymalnej lokalizacji nowych inwestycji.  

Zaleca się wskazanie kompleksów zabudowy usługowej lub produkcyjnej o łącznej powierzchni 
przekraczającej 10 ha, a w szczególności zlokalizowanych na obszarach optymalnej lokalizacji 
nowych inwestycji, jako obszarów, na których na dachach i zadaszeniach obiektów mogą 
zostać rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie 
oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

Kierunek 3.5. 
Ograniczanie negatywnych skutków ekstremalnych zjawisk naturalnych – powodzi i suszy: 

• Stosowanie w studiach gmin zasad ochrony środowiska i jego zasobów uwzględniających 
ograniczanie odpływu wód opadowych i roztopowych (np. doły chłonne, studnie chłonne, 
zbiorniki retencyjne). 

• Ustalanie kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów oraz 
wytycznych umożliwiających:  
a) lokalizowanie w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, w lokalnych obniżeniach, zbiorników 

małej retencji,  
b) stosowanie rozwiązań renaturalizacyjnych koryt cieków i ich brzegów  

oraz spowalniających spływ wody w cieku (zakola, meandry),  
c) utrzymanie w użytkowaniu rolniczym terenów podmokłych,  
d) odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych jako naturalnych terenów retencyjnych,  
e) ograniczanie i kontrolowanie spływu powierzchniowego (retencja skokowa) poprzez 

przeznaczanie terenów o spadkach powyżej 15% na zalesianie. 

Cel 4. 
Dobra dostępność transportowa i sprawne systemy infrastruktury transportowej. 

Kierunek E.4.1. 
Zwiększenie sprawności systemu komunikacyjnego i transportu zbiorowego we WrOF 
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Działanie 4.1.2. 
Działania z zakresu zwiększenia udziału ruchu rowerowego w transporcie WrOF: 

• Uwzględnienie głównych tras rowerowych, wyznaczonych w Koncepcji sieci głównych tras 
rowerowych województwa dolnośląskiego. 

• Wyznaczenie elementów systemu „Bike & Ride” przy stacjach i przystankach kolejowych  
oraz pętlach tramwajowych a także dworcach autobusowych. 

• Wyznaczenie tras rowerowych umożliwiających bezpośredni dojazd rowerem z punktów 
centralnych miejscowości położonych w promieniu do 7 km do zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych. 

• Zachowanie rezerwy terenowej na prowadzenie tras rowerowych po zlikwidowanych liniach 
kolejowych i dowiązanie ich do układu drogowego. 

• Planowanie i realizacja pozostałych tras rowerowych wzdłuż dróg gminnych pozwalających na 
powiązanie jednostek osadniczych bezpośrednio z celami codziennych dojazdów do szkoły, 
pracy i usług lub przystanków i węzłów transportu zbiorowego, mogących stanowić jeden  
z etapów tych podróży (z zachowaniem odpowiednich rozwiązań zapewniających 
bezpieczeństwo, adekwatnych, w szczególności do natężenia ruchu na poszczególnych 
odcinkach tych dróg). 

Działanie 4.1.3. 
Działania z zakresu poprawy funkcjonowania korytarzy transportowych oraz realizacji kolei 
aglomeracyjnej we WrOF: 

• Wyznaczenie miejsca umożliwiającego realizację przynajmniej jednego zintegrowanego węzła 
przesiadkowego na terenie gminy. 

• Przeprowadzenie szczegółowych analiz dot. możliwości wyznaczenia elementów „Park & Ride” 
przy stacjach i przystankach kolejowych oraz pętlach tramwajowych. 

Kierunek E.4.2. 
Zapewnienie wysokiej jakości życia i inwestowania, przy zachowaniu wysokich wartości i cech 
krajobrazu kulturowego WrOF. 

Działanie 4.2.1. 
Działania z zakresu podniesienia jakości zamieszkania: 

• Określenie na terenie gminy co najmniej jednego dużego, zwartego kompleksu publicznie 
dostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego , zapewniającego mieszkańcom możliwość 
wspólnego spędzaniu czasu wolnego w otwartej przestrzeni, a przy tym sprzyjającego 
nawiązywaniu i pogłębianiu relacji oraz kontaktów społecznych. Zwarty kompleks publicznie 
dostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych musi stanowić wyodrębnioną 
przestrzennie jednostkę funkcjonalną lub składać się z kilku odrębnych, lecz powiązanych 
funkcjonalnie, jednostek funkcjonalnych o przeznaczeniu podstawowym zawierającym się  
w zakresie pojęcia publicznie dostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Zaleca się, 
aby minimalna powierzchnia zwartego kompleksu publicznie dostępnego terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego wynosiła: 
1) dla gmin powyżej 10 tys. mieszkańców – 20 ha, 
2) dla gmin poniżej 10 tys. mieszkańców – 10 ha. 
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• Określenie, dla jednostek osadniczych o wielkości powyżej 250 mieszkańców, publicznie 
dostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w zasięgu pieszego dojścia i dojazdu 
rowerem. Zaleca się aby, dla jednostek osadniczych o wielkości powyżej 250 mieszkańców, 
określić lokalizację, wydzielonego funkcjonalnie i zwartego przestrzennie, publicznie 
dostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, o następujących parametrach: 
1) o powierzchni co najmniej 0,2 ha w odległości do 800 m od terenów granic terenów 

zabudowy mieszkaniowej, 
2) o powierzchni co najmniej2,0 ha w odległości do 2500 m od terenów granic terenów 

zabudowy mieszkaniowej. 
• Określenie odpowiednich proporcji pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej a publicznie 

dostępnymi terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi poprzez ustalenie dla osiedli, jednostek 
osadniczych lub bilansowych wytycznych do planów miejscowych w zakresie wskaźnika 
minimalnej powierzchni publicznie dostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
przypadającej na jednostkę powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowych. Zaleca się aby 
wskaźnik ten był wyrażony poprzez ustalenie proporcji powierzchni wydzielonych 
funkcjonalnie publicznie dostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych do powierzchni 
wydzielonych funkcjonalnie terenów zabudowy mieszkaniowej wyrażonych formie ilorazu,  
a wartość jego wynosiła co najmniej 0,1. 

• Ograniczenie przeznaczania pod zabudowę podlegającą ochronie przed hałasem terenów 
narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej. Poza terenami 
miast pod zabudowę podlegającą ochronie przed hałasem, zaleca się przeznaczanie terenów 
położonych w odległościach co najmniej: 
1) 100 m od linii kolejowych zaliczanych do sieci TEN-T  
2) 100 m od autostrad, dróg ekspresowych oraz głównych ruchu przyspieszonego, 
3) 50 m od dróg głównych. 

• Separowanie terenów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem od obiektów i terenów 
zabudowy produkcyjnej i usługowej poprzez ustalenie minimalnych odległości między 
terenami zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem a dużymi zwartymi kompleksami 
terenów zabudowy produkcyjnej, usługowej lub produkcyjno-usługowej. Poza terenami miast 
zaleca się aby zachowywać parametr odległości co najmniej 150 m między terenami zabudowy 
podlegającej ochronie przed hałasem a zwartymi kompleksami zabudowy produkcyjnej, 
usługowej lub produkcyjno-usługowej o powierzchni przekraczającej 10,0ha. 

• Określenie minimalnych odległości pomiędzy terenami zabudowy podlegającej ochronie przed 
hałasem a najbliższymi terenami zabudowy związanej z potencjalną emisją fetoru. Zaleca się 
zachowanie odległości terenów zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem co najmniej: 
1) 400 m od najbliższych terenów zabudowy związanej z wielkotowarową produkcją 

zwierzęcą, stanowiącą przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać  
na środowisko (powyżej 210 DJP), 

2) 300 m od najbliższych terenów istniejącej lub projektowanej zabudowy związanej  
z wielkotowarową produkcją zwierzęcą, stanowiącą przedsięwzięcie mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko (od 60 do 210 DJP), 

3) 300 m od najbliższych terenów zabudowy istniejącej lub projektowanej związanej  
z przetwarzaniem i składowaniem odpadów. 
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Działanie 4.2.2. 
Działania z zakresu zachowania wysokich wartości i cech krajobrazu kulturowego WrOF. 

• Wprowadzanie wytycznych określających zasady ochrony i zagospodarowania obiektów, 
zespołów i obszarów zabytkowych objętych formami ochrony zabytków. 

• Wskazywanie obiektów, zespołów i obszarów zabytkowych do objęcia ochroną 
konserwatorską (wpis do rejestru zabytków lub ujęcie w ewidencji zabytków), w tym dóbr 
kultury współczesnej.  

• Wprowadzanie wytycznych w zakresie zasad ochrony i zagospodarowania dóbr kultury 
współczesnej. 

• Uwzględnianie w ustaleniach postulatów w zakresie powołania pomników historii  
dla obiektów o wysokich wartościach historycznych i znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego  
w wymiarze krajowym. 

Kierunek E.4.3 
Skuteczna ochrona walorów przyrodniczo-krajobrazowych i racjonalne wykorzystanie zasobów  

Działanie 4.3.1. 
Działania z zakresu zapewnienia odpowiedniej jakości i spójności terenów cennych przyrodniczo  
i krajobrazowo: 

• Uwzględnienie i zachowanie ciągłości wskazanych w Planie korytarzy ekologicznych  
o znaczeniu ponadlokalnym (lądowych i rzecznych) poprzez uszczegółowienie ich przebiegu 
oraz określenie zasad ich zagospodarowania w oparciu o aktualne opracowania 
ekofizjograficzne i inwentaryzacje przyrodnicze, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
przestrzennych.  
Przy wyznaczaniu korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym zaleca się zachowanie 
poniższych parametrów: 
1) szerokość korytarza ekologicznego lądowego lub rzecznego głównego (międzynarodowe) 

powinna wynosić co najmniej 300 m, przy czym wskazane jest uzyskanie szerokości 
korytarza pomiędzy 1000 m a 5000 m, wyznaczonego poza terenami zabudowanymi  
i terenami zurbanizowanymi, 

2) szerokość korytarza ekologicznego lądowego (krajowego) powinna wynosić co najmniej 
200 m, przy czym wskazane jest uzyskanie szerokości korytarza pomiędzy 300 m a 1000 m, 
wyznaczonego poza terenami zabudowanymi i terenami zurbanizowanymi, 

3) szerokość korytarza ekologicznego lądowego (regionalnego) powinna wynosić co najmniej 
200 m, przy czym wskazane jest uzyskanie szerokości korytarza pomiędzy 300 m a 1000 m, 
wyznaczonego poza terenami zabudowanymi i terenami zurbanizowanymi, 

4) szerokość korytarza ekologicznego rzecznego o znaczeniu ponadlokalnym (w tym odcinki 
wymagające szczególnej ochrony) powinna wynosić co najmniej 50 m, przy czym wskazane 
jest uzyskanie szerokości korytarza pomiędzy 100 m a 300 m, wyznaczonego poza 
terenami zabudowanymi i terenami zurbanizowanymi. 

• Uwzględnienie i zachowanie ciągłości wskazanych w Planie (WrOF) korytarzy ekologicznych  
o znaczeniu lokalnym (lądowych i rzecznych) poprzez uszczegółowienie ich przebiegu  
oraz określenie zasad ich zagospodarowania w oparciu o aktualne opracowania 
ekofizjograficzne i inwentaryzacje przyrodnicze, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
przestrzennych. Przy wyznaczaniu korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym zaleca się 
zachowanie szerokości korytarza nie mniejszej niż 30m, przy czym wskazane jest uzyskanie 
szerokości korytarza pomiędzy 50 m a 100 m, wyznaczonego poza terenami zabudowanymi. 
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• Zapewnienie drożności i prawidłowego funkcjonowania korytarzom ekologicznym 
wyznaczonym na podstawie wskazanych we WrOF korytarzy ekologicznych o znaczeniu 
ponadlokalnym poprzez:  
1) ustalenie minimalnych odległości między terenami lasów, gdzie zaleca się aby odległość ta 

wynosiła nie więcej niż 500 m a przestrzeń między nimi nie była przecięta barierami 
utrudniającymi przemieszczanie się zwierząt,  

2) wskazanie, wymagających ochrony przed zalesieniem, cennych przyrodniczo obszarów 
otwartych, takich jak turzycowiska, zespołów łąk i pastwisk, obszarów podmokłych oraz 
osi i ciągów widokowych,  

3) określenie zakresu ochrony przed lokowaniem zwartej zabudowy i infrastruktury 
technicznej,  

4) sformułowanie warunków zabezpieczenia przed zabudowywaniem dolin rzecznych poza 
terenami zabudowanymi i terenami zurbanizowanymi,  

5) określenie zasięgu i zakresu zabezpieczenia przed zabudową niezabudowanych terenów 
(cennych) starorzeczy oraz ustalenie warunków ich odtworzenia. 

• Ograniczenie, w miarę możliwości, rozdzielania inwestycjami liniowymi lub dużymi terenami 
zabudowy, które mogłyby stanowić istotną barierę przestrzenną, dużych kompleksów leśnych 
oraz innych obszarów przyrodniczo cennych takich jak turzycowiska, zespoły łąk i pastwisk, 
obszarów podmokłych poprzez ustalenie wytycznych pozwalających na zachowanie zwartości 
tych obszarów. Zaleca się aby nie dzielić funkcjonalnie kompleksów leśnych oraz innych 
obszarów przyrodniczo cennych takich jak turzycowiska, zespoły łąk i pastwisk o powierzchni 
powyżej 100 ha i nie dopuszczać na ich obszarze dużych kompleksów zabudowy o powierzchni 
przekraczającej 10 ha. 

Kierunek E.4.4. 
Kształtowanie struktury osadniczej WrOF w sposób umożliwiający zabezpieczenie przed skutkami 
zmian klimatu oraz negatywnymi skutkami działalności człowieka 

Działanie 4.4.1. 
Działania z zakresu wdrażania systemu zielonej infrastruktury: 

• Uwzględnienie Systemu Zielonej Infrastruktury składającego się z jednostek Zielonej 
Infrastruktury (ZI), wskazanych na rysunku Planu nr 12 – tworzących kliny, ringi oraz łączniki 
stanowiące ciągłą całość przestrzenną, umożliwiającą przepływy środowiskowe i przyrodnicze 
wokół Wrocławia oraz do wewnątrz i na zewnątrz miasta. 

Działanie 4.4.2. 
Działania z zakresu ograniczania negatywnych skutków zjawisk naturalnych – powodzi i suszy: 

• Uwzględnienie granic i funkcji polderów przeciwpowodziowych. 
• Określenie wytycznych w zakresie zasad zatrzymywania i wykorzystania odpływu wód 

opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni uszczelnionych celem zatrzymywania  
tych wód w miejscu ich wystąpienia, w szczególności zaleca się wprowadzenie ustaleń  
w ww. zakresie dla:  
1) obszarów optymalnej lokalizacji nowych inwestycji. 
2) innych terenów przeznaczanych pod rozwój skoncentrowanej działalności gospodarczej,  

o powierzchni większej niż 5 ha,  
3) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². 
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• Określenie wytycznych zapewniających zachowanie w stanie naturalnym terenów zależnych 
od wód i innych ekosystemów utrzymujących wysoką zdolność retencyjną typu: mokradła, 
bagna, trzęsawiska, mszary, torfowiska itp.  

• Wskazanie obszarów najbardziej odpornych na sytuacje kryzysowe pozwalających  
na zapewnienie ludności warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenie 
działań z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z obowiązującymi planami zarzadzania 
kryzysowego. 

Działanie 4.4.3. 
Działania z zakresu kształtowania zwartej struktury osadniczej WrOF odpornej na skutki zmian 
klimatu: 

• Planowanie rozwoju struktur przestrzennych w oparciu o metodę Transit Oriented 
Development (TOD). Zaleca się wprowadzenie wytycznych zapewniających mieszkańcom 
jednostki osadniczej pieszy dostęp o zasięgu do 800 m: 
1) do usług podstawowych z zakresu oświaty, handlu, gastronomii, zdrowia, sportu i rekreacji 

– pozwalających na zaspokojenie większości codziennych potrzeb mieszkańców jednostki, 
2) do węzła komunikacji zbiorowej, szczególnie opartego na komunikacji szynowej. 

• Powiązanie rozwój osadnictwa z systemem transportowym, w szczególności z transportem 
szynowym – kolejowym i tramwajowym. W pierwszej kolejności zaleca się lokalizowanie 
zabudowy mieszkaniowej wraz z związanymi z nią usługami w odległościach do: 
1) 800 m od stacji i przystanków kolejowych, 
2) 500 m od przystanków tramwajowych, 
przy czym w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych zaleca się lokalizowanie zabudowy  
o funkcjach usługowych, niezaliczonej do zabudowy podlegającej ochronie przed hałasem. 

• W przypadku wypełnienia zabudową przestrzeni znajdujących się, w odległości do 800 m  
od stacji i przystanków kolejowych oraz do 500 m od przystanków tramwajowych – 
wypracowanie wytycznych pozwalających na ograniczanie lokalizowania zabudowy 
mieszkaniowej wraz ze związanymi z nią usługami w odległości większej niż 2000 m od stacji  
i przystanków kolejowych lub przystanków tramwajowych. 

• Ograniczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej poza terenami miast  
do zabudowy niskiej, przy zaleceniu lokalizowania jej w odległości do 800 m od stacji  
i przystanków kolejowych lub przystanków tramwajowych lub szkół podstawowych. 

• Lokalizowanie nowej intensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenach 
obsługiwanych przez publiczny transport zbiorowy, w szczególności szynowy. Zaleca się,  
aby poza terenami miejskimi nową intensywną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 
szeregową, łańcuchową oraz zwartą –lokalizować w odległości do: 
1) 2000 m od stacji i przystanków kolejowych lub przystanków tramwajowych lub 
2) 1200 m od szkół podstawowych. 

• Zapewnienie mieszkańcom zwartych zespołów mieszkaniowych, w zakresie dojścia pieszego, 
dostępu do usług podstawowych – handlu, szkolnictwa, zdrowia, sportu i rekreacji. 

• Zaleca się, aby odległość od miejsca zamieszania do ww. terenów usług podstawowych 
wynosiła do: 
1) 800 m w jednostkach miejskich o wielkości przekraczającej 5 tys. mieszkańców, 
2) 1200 m w jednostkach osadniczych o wielkości od 1 tys. do 5 tys. mieszkańców. 
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• Zachowywanie pomiędzy jednostkami osadniczymi wolnych od zabudowy i zagospodarowania 
(z wyłączeniem dróg i sieci uzbrojenia terenu) terenów otwartych lub zalesionych. Zaleca się, 
aby wolne od zabudowy i zagospodarowania przestrzenie otwarte lub zalesione miały 
szerokość co najmniej 500m, a w przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niż 500m zaleca się 
ograniczenie rozwoju zabudowy na kierunkach, w których mógłby on doprowadzić do dalszego 
zmniejszenia przestrzeni wolnej od zabudowy pomiędzy jednostkami osadniczymi. 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA DLA GMINY WOŁÓW WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ ZMIANY 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIASTA I GMINY WOŁÓW 30 

W studium zostały określone kierunki i generalne zasady zagospodarowania poszczególnych obszarów 
gminy jak również elementy postulowane i zalecane, które warto wprowadzić, aby właściwie 
realizować politykę przestrzenną gminy w zgodzie z ładem przestrzennym, poszanowaniem  
i zachowaniem wartości środowiska naturalnego i kulturowego. 

Z uwagi na istniejące uwarunkowania, przewiduje się, że główną funkcją gminy Wołów pozostaje 
rolnictwo, zaś głównymi funkcjami miasta: mieszkalnictwo i usługi (w tym: obsługa administracyjna). 

Funkcjami uzupełniającymi o stale rosnącym znaczeniu będą: 

• rekreacja (w związku z atrakcyjnymi terenami leśnymi i przyrodniczymi, stosunkowo niedużą 
odległością od dużej aglomeracji miejskiej i dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi  
w regionie), 

• działalność usługowo-produkcyjna (strefy aktywności gospodarczej). 

Tereny mieszkaniowe, z względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe, postuluje się realizować 
przede wszystkim jako budownictwo jednorodzinne i zagrodowe w powiązaniu z istniejącą siecią 
osadniczą. Zabudowa mieszkaniowa powinna uwzględniać ograniczenia wynikające z uciążliwości 
lokalizowania obiektów mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg kołowych dużym natężeniu 
ruchu samochodowego oraz obszarów przemysłowych. Pod uwagę winny być brane również 
ograniczenia związane z występowaniem obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo oraz terenów 
zagrożonych zalewaniem lub podsiąkaniem wód powodziowych.  

Na terenie gminy przewiduje się znaczny rozwój usług turystyki, wypoczynku sportu i rekreacji  
w oparciu o istniejące walory przyrodnicze i kulturowe, zakłada się rozwój różnego rodzaju obiektów 
wypoczynku, a przede wszystkim związanych ze sportami rowerowymi. Ze względu na dobrą bazę  
i duże tradycje rolnicze, spore nadzieje na ożywienie wiąże się także ze sportami konnymi.  
Pożądane jest wprowadzanie na terenie gminy wszelkich form agroturystyki rozumianej  
jako zorganizowany sposób spędzania czasu w zagrodach wiejskich. 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na turystykę weekendową, rośnie popularność bazy 
pobytowej o rozbudowanych funkcjach: ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe, turystyki 
zdrowotnej, o bardzo atrakcyjnych i różnorodnych programach.  

Do priorytetów w paśmie Odry należy: 

• utworzenie z zespołu klasztornego w Lubiążu wielofunkcyjnego ośrodka turystycznego wraz  
z budową przystani dla żeglugi pasażerskiej, 

 
30 Opracowano na podstawie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów. 
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• rozwój infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki wodnej (sporty wodne, kajakarstwo, 
wioślarstwo, sporty motorowodne, żeglarstwo). 

Rozwój turystyki edukacyjnej winien być realizowany poprzez lokalizowanie na obszarze gminy 
ośrodków edukacji ekologicznej, powstawanie tras i ścieżek dydaktycznych.  

W studium wyznacza się obszary pod rozwój przemysłu, produkcji i usług, które mogą być 
przeznaczone pod ewentualne bazy transportowe i przeładunkowe oraz centra logistyczne i parki 
maszynowe. Kilka z wyznaczonych rejonów spełnia wszelkie kryteria do utworzenia lokalnych 
inkubatorów przedsiębiorczości, parków przemysłowych lub technologicznych. 

Jako zasadę przyjęto, iż gmina, po wytypowaniu obszarów pod inwestycje zewnętrzne (ze wskazaniem 
dopuszczalnych sektorów i branż), sukcesywnie będzie przygotowywała odpowiednie wyposażenie 
infrastrukturalne w ich otoczeniu (energia elektryczna, sieci telekomunikacyjne, drogi dojazdowe, 
wodociągi i kanalizacja). 

Niezbędnym czynnikiem aktywizacji poszczególnych obszarów gminy jest poprawa stanu technicznego 
istniejącej infrastruktury drogowej, komunalnej oraz społecznej, jak również wdrażanie nowych 
rozwiązań w tym zakresie. Studium zakłada systematyczny, równoległy z zagęszczaniem sieci 
osadniczej oraz liczbą inwestycji rozwój infrastruktury technicznej.  

W szczególności objęcie wszystkich siedlisk dostępem do wodociągu i kanalizacji.  
Zakłada się zwiększenie sieci energetycznej oraz rozbudowanie systemów telekomunikacyjnych  
i teleinformatycznych. Na terenie gminy dopuszcza się budowę masztów telefonicznych.  

Zasady rozwoju infrastruktury drogowej: 

• przewiduje się możliwość modernizacji dróg publicznych na terenie gminy z dostosowaniem 
ich do warunków wynikających z obowiązujących przepisów, w tym: obejścia miejscowości, 
poszerzenia przekroju poprzecznego, korekty nienormatywnych łuków, przebudowę 
skrzyżowań, budowę zatok autobusowych itp., 

• przy głównych trasach (przy drogach wojewódzkich) należy wykonać parkingi z podstawowym 
wypożyczeniem obsługi podróżnych w tym parkingi dla pojazdów ciężarowych oraz powiększyć 
liczbę stacji paliw, 

• przy lokalizowaniu zabudowy na terenach sąsiadujących z drogami publicznymi należy 
uwzględnić strefy ograniczonego użytkowania terenu,  

• ważniejsze zasady do uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego: 
o przy drogach wojewódzkich i powiatowych (o ile jest to możliwe także przy gminnych) 

przechodzących przez tereny zabudowane należy wykonać jedno lub obustronne chodniki, 
w miarę możliwości oddzielone pasem zieleni, 

o na obszarach wiejskich należy przyjąć ograniczenie projektowanej nowej zabudowy 
(zwłaszcza mieszkaniowej) wzdłuż głównych dróg tranzytowych, które z zasady powinny 
omijać tereny zurbanizowane i przeznaczone do urbanizacji, 

o elementy obsługi ruchu drogowego (stacji: paliw, warsztaty, motele, parkingi itp.)  
należy lokalizować poza obszarem zabudowanym na odcinkach prostych dróg  
z zabezpieczeniem normatywnych warunków widoczności poziomej i pionowej w obszarze 
podłączenia do drogi głównej. 
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Zasady rozwoju infrastruktury kolejowej: 

• lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie linii kolejowej musi uwzględniać zagrożenia związane z ruchem kolejowym, takie 
jak drgania, wibracje i hałas, 

• składowanie i zwałowanie mas ziemnych i skalnych pochodzących z eksploatacji złóż na 
terenach eksploatacji powierzchniowej w sąsiedztwie linii kolejowej, nie może stwarzać 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (pylenie itp.). 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej: 

• dopuszcza się możliwość eksploatacji, modernizacji i rozbudowy elementów sieci gazowej, 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,  

• ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od sieci infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

• zakłada się objęcie gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym  
z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej, 

• zakłada się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych  
i bezprzewodowych) stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  
i teleinformatyczne w gminie i w regionie. 

Zasoby przyrody muszą podlegać skutecznej ochronie we wszystkich jej komponentach w oparciu  
o obowiązujące przepisy. Zagadnieniem szczególnej wagi jest ochrona zasobów wód podziemnych  
i powierzchniowych, a także większych ujęć wody. Warunkiem skutecznej ich ochrony jest racjonalne 
wykorzystanie zasobów dyspozycyjnych wód, proekologiczne inwestycje oraz konsekwentne działania 
administracyjne na rzecz porządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony walorów naturalnych niezbędne będzie zastosowanie się  
do następujących podstawowych zasad: 

• w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych Parku Krajobrazowego  
„Dolina Jezierzycy” obowiązują ustaleni zgodnie z zapisami Uchwały nr XVI/328/11 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia planu 
ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”, 

• w celu zapewnienia właściwej ochrony walorów naturalnych studium wprowadza nowe użytki 
ekologiczne i rezerwaty: 
o rezerwat „Boraczyńskie Oczka”, 
o użytek ekologiczny „Turzycowisko nad Niecieczą”, 
o użytek ekologiczny „Stawy Gancarz”, 
o użytek ekologiczny „Krzydlińskie Łąki”, 
o użytek ekologiczny „Rudniański Łęg”, 
o użytek ekologiczny „Żurawie Mokradło”, 

• zachowanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej wewnątrz systemu obszarów chronionych, 
• zachowanie różnorodności ekologicznej, 
• wzmożona ochrona zasobów środowiska (gleby, lasy i zadrzewienia, wody otwarte, torfowiska, 

bagna itp.) oraz naturalnej konfiguracji terenu (skarpy, krawędzie tarasów, formy wydmowe  
i inne), 

• oparcie miejscowego rolnictwa na kryteriach ekologicznych, 
• preferencje w przeznaczeniu terenów na cele rekreacyjne (dla form publicznych form 

rekreacji), 
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• zwiększenie obszarów leśnych i zadrzewionych zwłaszcza w obrębie gruntów słabych  
i zawodnych w uprawie rolniczej, 

• utrzymanie wód w najwyższych obowiązujących klasach czystości oraz podnoszenia retencji 
wodnej w każdej postaci (zbiorniki wodne, zabiegi fitomelioracyjne itp.), 

• rekultywacja terenów o obniżonych walorach przyrodniczych, 
• wzbogacenie i naturyzacja oraz przestrzenna integracja małych form krajobrazowych 

(zadrzewienia śródpolne i przydrożne, małe oczka wodne itp. elementy wytwarzające lokalne 
kanały ekotonowe) na obszarach monokultur rolnych, gdzie zalesienia ze względu na jakość 
gleb są raczej niemożliwe, 

• ochrona i odtwarzanie możliwie jak najszerszych korytarzy ekologicznych i roślinnych pasów 
ochronnych spełniających funkcję izolacyjną wzdłuż cieków w celu zmniejszenia możliwości 
spływu powierzchniowego zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, 

• pozostawienie wzdłuż cieków, wolne od zabudowy pasy terenów o szerokości 5 m  
(licząc od górnej krawędzi koryt potoków) w celu umożliwienia administratorom cieków 
wykonywania prac remontowych, 

• realizacja projektów zmierzających do ochrony zbiorników wód podziemnych położonych  
na terenie gminy, 

• na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią realizować cele rozwojowe zgodnie  
z przepisami szczególnymi.  

Zakłada się ochronę istniejących lasów. Gospodarka leśna prowadzona według planów urządzenia 
lasów zgodnie z zasadami proekologicznej gospodarki leśnej. Ustala się zasadę nie przeznaczania 
terenów istniejących lasów na cele nieleśne. Przewiduje się możliwość wprowadzenia zalesień  
i dolesień niewielkich terenów, na obszarach niezurbanizowanych, na gruntach niskich klas  
w sąsiedztwie istniejących lasów.  

Studium określa ochronę zadrzewień alejowych wzdłuż dróg, zadrzewień śródpolnych oraz wzdłuż 
otwartych powierzchni wodnych i cieków. Zakłada się również zachowanie, ochronę i bieżącą 
konserwację istniejących parków, zieleńców i skwerów, a także wprowadzanie nowej zieleni izolacyjnej 
w obszarach istniejącej i planowanej zabudowy przemysłowo – składowej. 

Przewiduje się ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, powstających głównie  
w związku z ogrzewaniem węglem. Zakłada się modernizację zakładów w celu dostosowania  
ich do obowiązujących przepisów i norm. Postuluje się wprowadzanie odnawialnych źródeł energii 
(energia z biomasy, energia wiatru, energia słońca) lub mało uciążliwych czynników grzewczych –  
gaz, olej niskosiarkowy, energia elektryczna. W przypadku ogrzewania opartego na paliwach stałych, 
postuluje się stosowanie urządzeń o niskiej emisji substancji szkodliwych oraz paliw stałych  
o niskiej zawartości siarki. 

Zakłada się poprawę jakości zasobów wód gruntowych i powierzchniowych w obszarze gminy poprzez: 

• budowę systemu kanalizacji sanitarnej, 
• ochronę istniejących terenów bagiennych i podmokłych położonych w sąsiedztwie cieków 

wodnych stanowiących naturalne pasy ochronne i oczyszczające wody powierzchniowe. 

Ponadto, ustanawia się zakaz zasypywania, osuszania i zanieczyszczania naturalnych zbiorników 
wodnych. Istniejące w gminie cieki wodne i rzeki należy chronić przed ich przebudową i regulacją. 
Tereny podsiąkające i zalewowe w sąsiedztwie cieków wodnych oraz rzek należy pozostawić jako 
tereny zalewowe bez prawa zabudowy. Zakazuje się wprowadzania inwestycji mogących zaburzyć 
stosunki wodne, a przy planowaniu i realizacji przedsięwzięcia powinny być stosowane rozwiązania, 
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które ograniczą zmianę stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych ze względu na specyfikę 
przedsięwzięcia. 

Działania w obrębie środowiska kulturowego służyć mają jego ochronie i kształtowaniu, 
niejednokrotnie uzupełniać je będą zadania rehabilitacyjne i rewitalizujące. Działania te poprzedzone 
muszą być rozpoznaniem zasobów i identyfikacją uwarunkowań. 

Zasadą polityki przestrzennej jest integracja działań na rzecz ochrony i kształtowania wartości 
kulturowych z działaniami na rzecz ochrony i kształtowania wartości środowiska naturalnego. 

Przedmiotem tej polityki są układy urbanistyczne, zespoły i obiekty objęte ochroną prawną  
na podstawie przepisów szczególnych (wpisane do rejestru zabytków) oraz pozostałe reprezentujące 
wysokie walory kulturowe, w tym figurujące w ewidencji konserwatorskiej. 

Główne kierunki ochrony wartości kulturowych to: 

• tworzenie warunków zintegrowanej ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, 
• kształtowanie nowych wartości kulturowych i przyrodniczych, 
• wykorzystanie istniejącego dziedzictwa w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej  

i promocji turystycznej, wzmacniającej jego szanse rozwojowe. 

Studium nie zakłada konieczności zwiększenia ilości obiektów publicznych (kultury, oświaty  
czy zdrowia), gdyż ich ilość na terenie gminy jest zadowalająca. Niezbędna jest jednak ich modernizacja, 
rozbudowa i doposażenie w niezbędne urządzenia specjalistyczne. Przewiduje się natomiast dalszy 
rozwój usług komercyjnych i rekreacyjnych dla ludności miejscowej. Rozwój infrastruktury społecznej 
w zakresie usług przewidziany jest w terenach zabudowy mieszkaniowej brutto, szczególnie w centrach 
wsi oraz na terenie miasta w tworzących się miejscach koncentracji usług. 

W zakresie turystyki i rekreacji na terenie gminy Wołów konieczne jest umiejętne wykorzystanie 
walorów przyrodniczych oraz niewątpliwych ciekawostek historycznych regionu w taki sposób,  
aby po uzupełnieniu sieci istniejących obiektów turystycznych ożywić ten sektor i skierować ciekawą 
ofertę dla gości z poza gminy. Najważniejsze kroki jakie należy podjąć w gminie Wołów w sektorze 
turystyki i rekreacji to: 

• wyznaczanie, uzbrojenie i reklamowanie terenów pod budownictwo letniskowe we wsiach 
otoczonych lasami lub z nimi sąsiadującymi, a także na terenach gdzie istnieją lub mogą 
powstać atrakcyjne zbiorniki wodne, 

• rozbudowa istniejących szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych o trasy lokalne  
(lub alternatywne), które udostępnią turystom kolejne obszary gminy, 

• wyposażenie istniejących i planowanych tras turystycznych w odpowiednia infrastrukturę.  

Na obszarze gminy Wołów przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji wymagają tereny związane  
z obecną i przyszłą eksploatacją surowców mineralnych, która wiąże się z silną ingerencją i degradacją 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych środowiska w tych rejonach. Dla terenów tych przewiduje się 
rolny, leśny lub wodny kierunek rekultywacji.  
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8. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI 

Teren gminy Wołów znajduje się poza Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI) wyznaczonymi 
w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, a zatem nie stanowi miasta średniego tracącego 
funkcje społeczno-gospodarcze i obszaru zagrożonego trwałą marginalizacją.  

Konsekwencją tego jest to, iż w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – gmina Wołów 
nie znalazła się w zestawieniu gmin objętych OSI.  
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9. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII, W TYM WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA 
DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH 

SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII 

Skuteczna realizacja wyznaczonych celów i kierunków działań dokumentu „Strategii Rozwoju  
Gminy Wołów” zależeć będzie od prawidłowego ustanowienia systemu zarządzania procesami 
rozwojowymi i włączeniem w te działania szerokiego grona interesariuszy wszystkich szczebli 
administracji publicznej oraz sektora pozarządowego i gospodarczego. Poza określeniem systemu 
instytucjonalnego równie ważne będzie zarysowanie warunków organizacyjnych dla wdrażania, 
monitorowania, aktualizacji i ewaluacji Strategii. 

Ze względu na długoterminową perspektywę wdrażania Strategii opisano główne założenia systemu,  
a szczegółowe rozwiązania będą ustalane według potrzeb wraz z postępem prac. 

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA WDRAŻANIE STRATEGII 

Wdrażanie celów i kierunków działań Strategii polegać będzie przede wszystkim na koordynacji 
współpracy pomiędzy zaangażowanymi w ten proces podmiotami, tj.:  

Radą Miejską w Wołowie, która odpowiada za:  

• zatwierdzenie Strategii, 
• zatwierdzenie zmian Strategii, 
• nadzór nad postępami i efektami wdrażania poprzez zatwierdzanie rocznego raportu o stanie 

gminy, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obejmuje podsumowanie działalności 
w zakresie realizacji Strategii. 

Burmistrzem Gminy Wołów, który odpowiada za: 

• nadzór nad realizacją celów i kierunków działań przyjętych w Strategii,  
• zapewnienie środków finansowych na realizację celów i kierunków działań przyjętych  

w Strategii poprzez uwzględnienie ich w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
jak również poprzez pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,  

• monitoring, ocenę realizacji oraz opracowanie zmian Strategii,  
• inicjowanie procedury zmiany Strategii.  

Koordynatorem wdrażania Strategii (jednostka/osoba w strukturach Urzędu Miejskiego w Wołowie), 
który odpowiada za: 

• obsługę Burmistrza Gminy Wołów w zakresie jego zadań związanych z realizacją Strategii,  
• przepływ informacji na temat działań związanych z wdrażaniem Strategii,  
• promocję efektów realizacji Strategii, 
• współpracę z interesariuszami Strategii w procesie jej wdrażania. 

Interesariuszami wdrażania Strategii, którzy odpowiadają za: 

• realizację zadań wynikających ze Strategii, 
• wnioskowanie o zmiany w Strategii, 
• dostarczanie danych do monitorowania oraz oceny wdrażania Strategii. 
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Rysunek 39. Podmioty zaangażowane w zarządzanie Strategią 
Źródło: opracowanie własne. 

MONITORING STRATEGII 

Proces monitorowania Strategii prowadzony będzie poprzez następujące działania:  

• zbieranie i analizę danych ilościowych i jakościowych wybranych wskaźników, w szczególności 
opisanych w rozdziale Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich 
osiągnięcia, 

• przygotowanie i przedkładanie raportów z przebiegu realizacji Strategii w ramach raportu  
o stanie gminy, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Monitorowanie umożliwi bieżącą ocenę realizacji zaplanowanych celów kierunków działań Strategii  
i dostarczy danych do działań ewaluacyjnych. 

EWALUACJA  

W związku z postanowieniami art. 10f. 5. ustawy o samorządzie gminnym – Strategia podlega 
aktualizacji, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy jest 
to konieczne dla zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa. Badanie ewaluacyjne 
powinien przeprowadzić podmiot zewnętrzny niezależny od podmiotów wdrażających Strategię. 
Realizowane będą następujące rodzaje ewaluacji: 

1. Ewaluacja mid-term  

Z uwagi na okres wdrażania Strategii do 2030 r. zasadne jest przeprowadzenie ewaluacji „połówkowej” 
tzw. mid-term, tj. w 2026 r. Celem badania w połowie okresu realizacji jest ocena wstępnych wyników 
realizacji, takich jak: osiągnięte na danym etapie wdrażania produkty, rezultaty, stopień osiągnięcia 
celów, wykorzystanie środków finansowych oraz system wdrażania i monitorowania.  
Decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji mid-term podejmie Burmistrz Gminy Wołów na wniosek 
koordynatora wdrażania Strategii.  

Rada Miejska w 
Wołowie

Burmistrz 
Gminy
Wołów 

KoordynatorInteresariusze
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2. Ewaluacja ex-post  

Po zakończeniu okresu realizacji Strategii zostanie przeprowadzona ewaluacji ex-post. Jest to badanie 
podsumowujące, którego głównym celem jest określenie trwałości zrealizowanych działań oraz stopnia 
ich oddziaływania. Istotną rolę odgrywa odniesienie się do założonych w Strategii celów oraz ocena, 
na ile udało się je osiągnąć. Ewaluacja ex-post powinna obejmować również pozytywne i negatywne 
czynniki wpływające na wdrażanie Strategii, a także identyfikować ewentualne wystąpienie efektów 
niezaplanowanych. Wyniki ewaluacji ex-post służą nie tylko kompleksowemu podsumowaniu realizacji 
Strategii, lecz również powinny stanowić istotne źródło informacji w strategicznym planowaniu 
interwencji publicznych w kolejnych latach. Decyzję o przeprowadzeniu ewaluacji ex-post podejmie 
Burmistrz Gminy Wołów na wniosek koordynatora wdrażania Strategii. 

3. Ewaluacja on-going (według potrzeb)  

Ocena realizacji Strategii typu on-going może zostać przeprowadzona w każdym momencie jej 
wdrażania, w sytuacji, gdy nastąpi konieczność potwierdzenia występowania przesłanek, o których 
mowa art. 10f. 5. ustawy o samorządzie gminnym. O potrzebie przygotowania ewaluacji on-going 
zdecyduje Burmistrz Gminy Wołów na wniosek koordynatora wdrażania Strategii. 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH W ZAKRESIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI 

Za dokumenty wykonawcze uznaje się Plany, Programy, dla których kompetencje do zatwierdzenia  
z tytułu przepisów prawa posiada Rada Miejska w Wołowie lub Burmistrz Gminy Wołów.  
Poniżej prezentowane wytyczne mają zastosowanie dla dokumentów wykonawczych 
opracowywanych lub aktualizowanych po dacie przyjęcia niniejszej Strategii. 

1. Dla wszystkich dokumentów wykonawczych w części dotyczącej monitoringu (jeżeli dotyczy) 
zaleca się uwzględnienie odpowiednich wskaźników, które zostały wskazane w rozdziale 
pn. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia.  

2. Dla wszystkich dokumentów wykonawczych w części dotyczącej ich zarządzania (jeżeli dotyczy) 
zaleca się włączenie koordynatora wdrażania Strategii w procesy przepływu informacji 
w zakresie opracowania i wdrażania przedmiotowych planów i programów. 

3. Dla wszystkich dokumentów wykonawczych w części dotyczącej ich realizacji zaleca się 
wskazanie spójności tych dokumentów z niniejszą Strategią.  

4. Dla wszystkich dokumentów wykonawczych realizowanych w sferze społecznej zaleca się 
uwzględnienie działań/projektów wynikających z adekwatnych kierunków działań wskazanych 
w Celu 1. Przyspieszenie rozwoju społecznego i dostosowanie sfery społecznej do aktualnych  
i przyszłych wyzwań. 

5. Dla wszystkich dokumentów wykonawczych realizowanych w sferze gospodarczej zaleca się 
uwzględnienie działań/projektów wynikających z adekwatnych kierunków działań wskazanych 
w Celu 2. Wielokierunkowy rozwój gospodarczy wykorzystujący egzogenne i endogenne 
zasoby. 

6. Dla wszystkich dokumentów wykonawczych realizowanych w sferze przestrzennej zaleca się 
uwzględnienie działań/projektów wynikających z adekwatnych kierunków działań wskazanych 
w Celu 3. Rozwój przestrzenny łączący aspiracje mieszkańców i potrzeby środowiska 
naturalnego. 
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Dodatkowo ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
zawarte w niniejszej strategii powinny być w pierwszej kolejności przeniesione Studium Wołowa,  
a następnie powinna nastąpić ich szczegółowa implementacja do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z przepisami art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym co najmniej  
raz w czasie kadencji rady miejskiej należy wykonać analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy oraz wynikający z niej wieloletni program sporządzania aktualizacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Ww. dokument powinien zawierać między innymi analizę 
spójności ustaleń Studium Wołowa z zapisami niniejszej strategii rozwoju. W przypadku znacznych 
rozbieżności tych dokumentów należy jak najszybciej przystąpić do sporządzenia aktualizacji  
Studium Wołowa. 

Poza tym dla zapewnienia wysokich walorów przestrzeni, kształtowania ładu przestrzennego  
oraz zrównoważonego rozwoju na wysokim poziomie, co najmniej raz na 10 lat należy ujednolicić  
i dostosować do aktualnych potrzeb formalno-prawnych oraz trendów rozwojowych Studium Wołowa 
oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Aktualizacje planów miejscowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy sporządzać według 
kolejności określonej w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Wołów  
oraz wynikającego z niej wieloletniego programu ich aktualizacji. 

Sugeruje się jednak, aby w pierwszej kolejności aktualizacje planów miejscowych wykonywane były  
dla obszarów wymagających istotnej i szybkiej interwencji planistycznej. Przy czym wcześniej  
należy aktualizować opracowania dla obszarów mieszczących się wewnątrz głównej, zwartej struktury 
miejskiej.  
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10. RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Jednym z warunków realizacji celów zawartych w niniejszej Strategii jest pozyskanie i zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację zaplanowanych kierunków działań i projektów.  

Źródłem finansowania działań przewidzianych do realizacji w Strategii będą: 

• budżet gminy, 
• budżet wojewody, 
• budżet Samorządu Województwa, 
• fundusz pracy, 
• projekty systemowe i konkursowe w ramach środków budżetu państwa, 
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
• środki z Unii Europejskiej,  
• środki pomocowe pozyskiwane przez interesariuszy uczestniczących w realizacji Strategii,  
• środki własne interesariuszy uczestniczących w realizacji Strategii, 
• inne środki zewnętrzne (np. Polski Ład). 

Skuteczność wyznaczonych działań zależy zarówno od środków finansowych posiadanych przez gminę, 
jak i efektywności w ich dalszym pozyskiwaniu. Strategia jest podstawą skutecznego pozyskiwania 
środków finansowych z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej, dla których stanowi potencjalne 
uzasadnienie. Jako uzupełnienie środków gminnych należy wskazać aktywną współpracę z partnerami 
społecznymi, w tym organizacjami pozarządowymi, które niejednokrotnie mają szersze możliwości 
ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe. 

Ramy finansowe realizacji Strategii określać będzie budżet gminy oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Wołów. Ze względów formalnych i praktycznych nie ma możliwości określenia 
pozabudżetowych ram finansowania Strategii, w szczególności w zakresie podmiotów spoza sektora 
finansów publicznych.  



PROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY WOŁÓW___________________________________ DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I OPINIOWANIA 

110 
 

11. OPIS PRZEBIEGU OPINIOWANIA ORAZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII 

Zostanie uzupełnione po zakończeniu procedury opiniowania i konsultacji społecznych.  
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12. OPIS PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Zostanie uzupełnione po zakończeniu procedury opiniowania i konsultacji społecznych.  
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