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1. Wstęp 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z 

siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu 

Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija 

cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR, będzie 

współfinansowana ze środków Funduszy Strukturalnych. 

Plan niniejszy opracowany został według wytycznych Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienia Programu z dnia 25 sierpnia 2004 r. 

wersja ostateczna. W Działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w Działaniu 3.2. Obszary 

podlegające restrukturyzacji przewidziane są do realizacji projekty, które mają wpływ na 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla 

wzrostu zatrudnienia. W ramach obu Działań do realizacji przewiduje się projekty 

inwestycyjne zlokalizowane na obszarach wiejskich oraz miast do 20.000 mieszkańców 

wynikające z planu rozwoju lokalnego. 

Według ZPORR-u warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania w ramach 

Działania 3.1 oraz 3.2 jest załączenie do wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

Planu Rozwoju Lokalnego gminy. W planie tym powinno być ujęte zadanie,  

o dofinansowanie którego ubiega się gmina. 

Plan Rozwoju Lokalnego – jest nowoczesnym narzędziem zarządzania. Służy realizacji 

polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego. Obejmuje on analizę i diagnozę 

sytuacji obecnej, wyznacza wizję rozwoju samorządu, opis planowanych zadań 

inwestycyjnych na lata 2004-2006, plan finansowy na lata 2004-2006 obligatoryjnie, a w 

latach 2007 – 2013 fakultatywnie. 

 

2. Zakres i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje teren gminy Kobierzyce. Realizacja planowana jest 

na lata 2004-2006. Przy opracowaniu uwzględniono: 

 Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Kobierzyce na lata 2005-2009, 

 Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce, 

 Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, 
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 Politykę Unii Europejskiej dotyczącą Funduszy Strukturalnych, 

Plan Rozwoju Lokalnego ma za zadanie rozpowszechnianie informacji dotyczących 

możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przez potencjalnych Beneficjentów z 

terenu Gminy Kobierzyce. 

 

3. Sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Kobierzyce 

3.1 Położenie, ludność,  układ zagospodarowania 

Gmina Kobierzyce położona jest w południowo-zachodniej części Polski, 

administracyjnie przynależy do województwa dolnośląskiego. Gmina od północy graniczy ze 

stolicą dolnego Śląska – Wrocławiem. Od wschodu graniczy z gminą Święta Katarzyna i 

Żórawina, od południa – z gminami: Jordanów Śląski i Borów (powiat strzeliński), od 

zachodu – z gminą Sobótka i od północnego – zachodu – z gminą Kąty Wrocławskie. Gmina 

Kobierzyce należy do Powiatu Wrocławskiego. Powiat Wrocławski, oprócz gminy 

Kobierzyce, tworzy 5 innych gmin wiejskich (Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, 

Mietków, Żórawina) i 3 gminy miejsko-wiejske (Kąty Wrocławskie, Sobótka, Święta 

Katarzyna). 

Gminę tworzy 33 wsi zgrupowanych w 28 sołectwach: 

1) Bielany Wrocławskie, 

2) Bąki, 

3) Biskupice Podgórne, 

4) Budziszów, 

5) Cieszyce, 

6) Chrzanów, 

7) Damianowice, 

8) Dobkowice, 

9) Domasław, 

10) Jaszowice, 

11) Kobierzyce, 
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12) Królikowice, 

13) Krzyżowice, 

14) Księginice, 

15) Kuklice, 

16) Magnice, 

17) Małuszów, 

18) Nowiny, 

19) Owsianka, 

20) Pustków Żurawski, 

21) Pustków Wilczkowski, 

22) Pełczyce, 

23) Racławice Wielkie, 

24) Rolantowice, 

25) Solna, 

26) Szczepankowice, 

27) Ślęza, 

28) Tyniec Mały, 

29) Tyniec nad Ślężą, 

30) Wierzbice, 

31) Wysoka, 

32) Żurawice, 

33) Żerniki Małe 

Gminę Kobierzyce zamieszkuje 12.276 osób1, w tym 6.260 kobiet, co stanowi 51% 

mieszkańców. Na jednego mężczyznę przypadają 1,04 kobiety. Gęstość zaludnienia2 wynosi 

83 osoby na 1 km2. Jest to niższy wskaźnik niż w powiecie wrocławskim (86,7 osób 1 km2) i 

                                                 
1 wg danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002r. 
2 dane GUS za 2002 rok 
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województwie dolnośląskim (145,6 osób1 km2 ). Na terenie gminy odnotowuje się dodatni 

przyrost naturalny – wynosi on 2,1 osób na 1000 mieszkańców i jest wyższy od 

występującego w powiecie i województwie. Odpowiednio dla powiatu wynosi on 0,5, dla 

województwa –1,1.  

Przewagę ludnościową stanowią osoby w wieku produkcyjnym3 (62,24% ogółu 

mieszkańców), ludność w wieku przedprodukcyjnym to 24,68% ogółu mieszkańców, ludność 

w wieku poprodukcyjnym – 13,08% ogółu mieszkańców. Dla porównania dla powiatu 

wrocławskiego wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 62,2%, 24,14%, 13,66%, a dla 

województwa dolnośląskiego: 63,74%; 20,99%; 15,27%. 

Dość korzystnie wygląda poziom wykształcenia osób z wykształceniem wyższym. 

Osoby z wyższym wykształceniem stanowią 8,47% ogółu mieszkańców. Jest to wyższy 

wskaźnik niż w całym powiecie, gdzie wynosi on 6,83%. Porównując gminę z 

województwem pod względem tej cechy wypada ona tylko nieznacznie słabiej (9,92%). 

 

Gmina leży w obszarze, cechującym się bardzo dobrze rozwiniętą siecią 

komunikacji lądowej, wodnej i powietrznej. Województwo dolnośląskie zalicza się do 

najważniejszych regionów turystyczno – wypoczynkowych w Polsce.  

Gmina Kobierzyce usytuowana jest w strefie rozbudowanego węzła 

komunikacyjnego dróg krajowych i międzynarodowych. Przebiegają tu następujące szlaki 

komunikacyjne: 

∗ autostrada A-4 (E-40), która łączy przejście graniczne z Niemcami, poprzez teren 

południowej Polski z Ukrainą, 

∗ droga międzynarodowa 35 (E-261) Gdańsk – Poznań – Wrocław - Praga, 

∗ droga międzynarodowa 8 (E-67) Warszawa – Wrocław – Wiedeń, 

∗ realizowana jest autostradowa obwodnica Wrocławia, połączona węzłami 

komunikacyjnymi z powyższymi trasami 

We Wrocławiu   znajduje się port lotniczy, który posiada bezpośrednie połączenia z 

Warszawą, Frankfurtem nad Menem, Kolonią, Paryżem i Monachium. Gmina jest odległa od 

Warszawy 350 km, od Berlina 320 km, Wiednia 390 km i od Pragi 270 km.  

                                                 
3 dane GUS za 2002 rok 
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Gmina Kobierzyce jest gminą rolniczą. Udział użytków rolnych w ogólnej strukturze 

użytków wynosi 94,3%. Grunty rolne cechują się wysoką klasą bonitacyjną gleb. Dominują 

gleby klas I-III. Biorąc pod uwagę jakość gleb, agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne, 

gmina plasuje się na czołowym miejscu województwa dolnośląskiego pod względem 

warunków prowadzenia produkcji rolniczej. 

Gmina należy do gmin o największym współczynniku dochodów własnych per 

capita w powiecie, jak i w województwie. W 2002 roku dochody gminy w przeliczeniu na 1 

mieszkańca wynosiły 2.630,68 zł. 

Teren gminy Kobierzyce charakteryzuje wysoki udział gruntów rolnych. Grunty orne 

stanowią prawie 86% powierzchni gminy. Ze względu na niewielki udział lasów (0,6%), i 

praktycznie brak wód powierzchniowych, nie ma możliwości rozwoju gminy w kierunku 

turystycznym.  

 

3.2 Historia Gminy Kobierzyce 

Pierwsze wzmianki o Ziemi Kobierzyckiej pochodzą z połowy XIII wieku. W 

zapiskach z 1257 roku, w dokumencie Henryka III Białego, miejscowość została nazwana 

Cobiliwitz. W zapisie z 1337 roku mówi się o wsi Gut Koberwitz, natomiast cztery lata 

później – Cobruicz. 

W 1395 roku miejscowość została nazwana Koberwitz. W kolejnych dokumentach 

miejscowość była określana jako Kobier, Kobierów, Kobierowice. Prawdopodobnie 

pierwotna nazwa miejscowości, Kobiernica, wiąże się z wytwarzaniem kobierców albo 

kobiercami zbóż, traw, czy kwiatów polnych. W latach trzydziestych XX wieku miejscowości 

nadano nazwę Rossilingen. Po II wojnie światowej wioska przybrała nazwę Kobierzyce. 

Dzieje Kobierzyc są ściśle związane z historią Wrocławia. Tereny te były zapleczem 

rolniczym dla sąsiadującego miasta, a później podgrodziem. Istotny wpływ na rozwój tych 

rejonów odgrywało położenie w pobliżu traktów komunikacyjnych ze wschodu na zachód 

oraz z południa na północ. Około 6500 lat temu na Dolny Śląsk dotarła ludność rolnicza znad 

Dunaju. Przyjmuje się, że przez tereny gminy prowadził trakt, którym docierał bursztyn znad 

Bałtyku do Imperium Rzymskiego. Jego przebieg mógł się pokrywać z obecną trasą 

międzynarodową E-67. Drugi ważny trakt ze wschodu, z Kijowa i pobrzeży Morza Czarnego, 
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wiódł poprzez Kraków i Wrocław do Norynbergii i Pragi. Był on równoległy do przebiegu 

dzisiejszej autostrady. 

Najstarszymi osadami na terenie gminy są: Ślęża, Biskupice Podgórne, Bielany 

Wrocławskie, Tyniec nad Ślężą, Tyniec Mały. 

Kobierzyce są kojarzone z produkcją rolniczą. W 1924 roku został tu zorganizowany 

kurs „Podstawy wiedzy duchowej dla powodzenia w rolnictwie”. Był on prowadzony przez 

Rudolfa Steinera, który zasłużył się w rozwoju biodynamicznego rolnictwa i ogrodnictwa. Od 

lat 80-tych gmina sukcesywnie dąży do poprawy stanu środowiska i rozwoju rolnictwa. Dla 

uczczenia pamięci Rudolfa Steinera na ścianie Pałacu w Kobierzycach (siedziba Urzędu 

Gminy) umieszczono tablicę pamiątkową. 

 

3.3 Walory kulturowe 

Spośród licznych zabytków gminy Kobierzyce należy zwrócić uwagę na kościół 

komandorii joannitów w Tyńcu nad Ślężą z końca XII wieku. Jest to najstarsza z 

zachowanych budowli historycznych na terenie gminy. W XVI wieku dobudowano do niego 

wieżę. Kolejnym zabytkiem w Tyńcu jest pomnik św. Jana Nepomucena. Jest on jedną z 

największych atrakcji ziemi kobierzyckiej. Pochodzi z 1733 roku, a jego autorstwo przypisuje 

się Janowi Jerzemu Urbańskiemu. Na uwagą zasługuje uroczy dworek renesansowy z XVI 

wieku położony w Bielanach Wrocławskich oraz kościół p.w. św. Andrzeja z około 1520 

roku. 

Na terenie gminy znajdują się liczne zamki i pałace. Należy tutaj wymienić: dwory 

przebudowane ze średniowiecznych wież mieszkalnych w Ślęzie i Wierzbicach, dwory 

przebudowane w stylu późnobarokowym w Solnej i Królikowicach, pałac w Krzyżowicach, 

obecnie siedziba szkoły, pałac klasyczny w Cieszycach, którego obecna forma pochodzi z 

przełomu XVIII i XIX wieku. W Kobierzycach znajduje się bardzo dobrze zachowany pałac 

neorenesansowy, położony w środku parku, obecnie siedziba władz gminy. 

 

3.4 Środowisko przyrodnicze 

3.4.1 Klimat 

Gmina Kobierzyce usytuowana jest w regionie nadodrzańsko - wrocławsko - legnickim, 

najcieplejszym na Dolnym Śląsku. Średnia temperatura roczna waha się w granicach 8-8,7 ºC. 
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Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,8 ºC, a najzimniejszym - 

styczeń ze średnią temperaturą - 1,1 ºC. Zima trwa średnio 70 - 80 dni, wiosna 60 - 70 dni, 

jesień 50 - 60 dni, a lato 100 - 110 dni. 

Częstotliwość wiatrów jest zmienna. Przeważają wiatry zachodnie i południowo -

zachodnie. 

Opady roczne wahają się w granicach 585-592 mm. Najwięcej opadów przypada 

na lipiec. Opady śnieżne stanowią 14% rocznej sumy opadów. Pokrywa śnieżna zalega 

poniżej 40 dni w roku - najkrócej w Polsce. Okres wegetacyjny, z temperaturą powyżej 5 ºC, 

trwa około 220-227 dni. 

 

3.4.2 Rzeźba terenu 

Teren gminy jest równinny, przechodzący czasami w rzeźbę falistą lub nieco wyższe 

pagórki. Najniższy punkt znajduje się w dolinie rzeki Ślęzy, na wschód od Bielan 

Wrocławskich – jego wysokość wynosi +121 m n.p.m. Najwyższy punkt o wysokości 195 m 

n.p.m. znajduje się w południowej części gminy, pomiędzy Pustkowem Wilczkowskim a 

Damianowicami.  

 

4. Analiza SWOT dla Gminy Kobierzyce 
 

Celem analizy S.W.O.T (od angielskich nazw: strenghts – siły, weaknesses - słabości, 

oportunities – możliwości, threats – zagrożenia) jest rozpoznanie sił i słabości gminy, czyli 

mocnych i słabych stron (analiza wewnętrzna) oraz wynikających ze stanu obecnego i 

przyszłych zmian otoczenia jego szans i zagrożeń (analiza zewnętrzna). 

 

Mocne strony Słabe strony 
• Położenie, 

• Atrakcyjność inwestycyjna gminy i 

duża skala inwestycji zewnętrznych, 

w tym zagranicznych, 

• Stabilna, proinwestycyjna polityka 

• Zróżnicowanie rozwoju 

gospodarczego  

i nierównomierne nasycenie 

infrastrukturą techniczną w  północnej 

i  południowej części gminy, 
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władz gminy, 

• Profesjonalna promocja gminy w kraju 

i za zagranicą, 

• Przyjęte prorozwojowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, 

• Silny budżet gminy z wysokim 

udziałem dochodów własnych, 

• Wyposażenie w podstawową 

infrastrukturę techniczną 

(zwodociągowanie, elektryfikacja, 

telefonizacja), 

• Wysoki wskaźnik waloryzacji 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

• Niski udział mieszkańców 

utrzymujących się wyłącznie lub 

głównie z rolnictwa, 

• Niższy poziom bezrobocia niż w 

powiecie i województwie, 

• Korzystna sytuacja demograficzna, 

• Wysoki poziom organizacji i jakości 

nauczania, 

• Dostępność infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej, 

• Licznie organizowane przez GCKiS 

cykliczne, otwarte imprezy masowe 

(widowiskowe) z dużą ilością 

uczestników, 

• Organizowanie licznych festynów w 

poszczególnych miejscowościach, 

• Duża liczba działających i 

powstających organizacji 

pozarządowych, 

• Pełny zakres świadczeń Podstawowej 

•  Struktura agrarna, przeludnienie 

agrarne, niedoinwestowanie 

gospodarstw rolnych  

i organizacja rynku rolnego, 

• Brak organizacji gospodarczych 

rolników, 

• Niewielka liczba przedsiębiorstw 

oferujących miejsca pracy w sektorze 

wytwórczym dla 

niskowykwalifikowanych 

mieszkańców gminy, 

• Wysokie ceny gruntów 

inwestycyjnych oraz trudności i koszty 

związane z wyłączeniem gruntów z 

produkcji rolnej, 

• Bariera mentalna – niewystarczająca 

aktywność części mieszkańców  

w poszukiwaniu dodatkowych źródeł 

dochodu, zmiany dotychczasowej 

działalności, 

• Brak uznanych na rynku produktów 

„symboli” gminy Kobierzyce, 

• Brak rozwiązań systemowych na 

poziomie gminnym wspierających 

drobną przedsiębiorczość lokalną, 

• Brak zbiorników wód 

powierzchniowych, 

• Brak systemu oczyszczania ścieków w 

wielu miejscowościach, 

• Bardzo małe zalesienie, 

• Rozproszona zabudowa, 

• Brak mieszkań komunalnych, 

• Brak przedszkoli 
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Opieki Zdrowotnej 

Szanse Zagrożenia 

• Wzrost gospodarczy w Polsce, 

• Członkostwo w UE: zniesienie 

istniejących barier handlowych, wzrost 

znaczenia korytarza transportowego  

A-4, 

• Perspektywa kolejnych inwestycji - 

nowe miejsca pracy, 

• Zmiany preferencji mieszkaniowo-

rekreacyjnych mieszkańców 

Wrocławia, tendencje migracyjne, 

wzrost zapotrzebowania na drobne 

usługi, 

• Możliwość wykorzystania środków 

zewnętrznych – funduszy UE 

dostępnych na restrukturyzację 

rolnictwa; w szczególności na: rozwój 

przetwórstwa spożywczego, wsparcie 

budowy infrastruktury, tworzenie 

nowych miejsc pracy i pomoc w 

inwestycjach gospodarczych, 

• Rozwój Dolnośląskiego Centrum 

Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we 

Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej, 

• Duże zainteresowanie supermarketów 

z Wrocławia i okolic regularnymi 

dostawami dużych, jednorodnych 

partii wysokiej jakości warzyw 

i owoców, 

• Poprawa stanu środowiska i 

inwestycje proekologiczne w 

sąsiednich gminach 

• Wysokie wymagania wobec rolnictwa 

związane z członkostwem w Unii 

Europejską w okresie przejściowym, 

• Zagrożenia dla przedsiębiorstw 

działających w otoczeniu rolnictwa 

związane z obecną sytuacją i 

perspektywami zmian w rolnictwie, 

• Wyczerpanie przepustowości 

komunikacyjnej Węzła Bielańskiego 

spowodowane opóźnieniem 

uruchomienia AOW, 

• Zamożność gminy jako czynnik 

ograniczający (dyskryminujący) 

dopływ zewnętrznych środków 

finansowych (powiatowych, 

wojewódzkich), 

• Dezintegracja społeczności lokalnej w 

wyniku dużego napływu nowych 

mieszkańców, 

• Wzrost konkurencyjności gmin 

ościennych w pozyskiwaniu 

inwestorów, 

• Wzrost zjawisk patologicznych 

(alkoholizm, narkomania) na terenach 

aglomeracji wrocławskiej, 

• Ograniczona dostępność gruntów 

rolnych będących w zasobach Agencji 

Nieruchomości Rolnych dla rolników 

indywidualnych 
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Źródło: Opracowanie na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce za najważniejsze działania samorządu, 

wynikające ze  „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego” (Uchwała Rady 

Gminy Kobierzyce nr XXXIII/183/97 z dnia 20.03.1997r.), uznała i wytypowała następujące 

czynniki determinujące kierunki rozwoju przestrzennego gminy: 

• wpływ bezpośredniego sąsiedztwa Wrocławia – stolicy regionu, 

• obecność w północnej części gminy rozbudowanych węzłów komunikacyjnych dróg 

międzynarodowych i krajowych wraz z zaprojektowaną budową autostrad i dróg 

ekspresowych, 

• potrzeba rozszerzenia terenów aktywności gospodarczej w północnej części gminy, 

gdzie oprócz funkcji usługowo-handlowych i przemysłowych należy stworzyć warunki 

do powstania bazy zaopatrzenia rolnictwa, przetwórstwa oraz magazynowania i obrotu 

produktami gospodarki rolnej, 

• stworzenie warunków utrzymania i dalszego rozwoju dominującej w gminie produkcji 

rolnej, 

• potrzeba zapewnienia mieszkańcom nowych miejsc zatrudnienia na terenach 

wydzielonych oraz umożliwienie działalności  usługowo-rzemieślniczej w obrębie 

własnych gospodarstw rolnych, 

• potrzeba podniesienia jakości życia mieszkańców przez zapewnienie właściwej 

infrastruktury społecznej i technicznej, 

• potrzeba wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych, 

• ochrona naturalnych zasobów środowiska przyrodniczego, jego uzupełnienia  

i optymalnego wykorzystania, 

• optymalna obsługa terenów jednostek osiedleńczych gminy w zakresie komunikacji  

i infrastruktury technicznej 

 

 

Na podstawie analizy SWOT uzgodniono kluczowe problemy dotyczące następujących 

sfer działalności: 

1. ROLNICTWO, 

2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA, 
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3. GOSPODARKA 

 

5. Identyfikacja obszarów problemowych gminy 

5.1 Rolnictwo 

Rolnictwo jest dominującą funkcją w gminie Kobierzyce. Użytki rolne zajmują 13.054 

ha, co stanowi 96,1% gruntów ogółem. W strukturze użytków rolnych grunty orne zajmują 

12.812 ha (94,3%) sady 54 ha (0,4%), łąki 152 ha (1,1%) i pastwiska 98 ha, co stanowi 0,3% 

gruntów. 

Na terenie gminy przeważają gleby dobre i bardzo dobre, stwarzające warunki 

do uzyskiwania wysokich efektów w produkcji rolniczej. Udział gruntów klas I-III wynosi 

85,5%. 

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku na 

terenie gminy Kobierzyce jest 988 gospodarstw rolnych. W strukturze wielkości dominują 

gospodarstwa od 1 do 5 ha oraz do 1 ha. Stanowią one  prawie 65% wszystkich gospodarstw 

rolnych w gminie. Aktualnie funkcjonuje 100 gospodarstw rolnych o powierzchni 15 ha i 

więcej. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 13,8 ha, co daje gminie siódmą lokatę 

w województwie. Średnia wielkość gospodarstw rolnych w województwie wynosi 8,2 ha, 

podobnie kształtuje się to w powiecie wrocławskim (8,1 ha). 

Odpowiednie warunki glebowe sprawiają, że wiodącym kierunkiem działalności 

rolniczej jest produkcja roślinna. W strukturze zasiewów przeważają zboża. Dominującym 

zbożem jest pszenica, stanowi ponad 67,5% upraw zbożowych. Duże znaczenie ma także 

uprawa kukurydzy. 

Tablica 1 przedstawia powierzchnie ziemiopłodów w 2002 roku. 
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Tabela 1 Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów w 2002 roku na podstawie danych 

Narodowego Spisu Powszechnego 

Ogółem 
Wyszczególnienie 

w ha w odsetkach 

ogółem 12.524 100,00 

zboża ogółema 8.656 69,1 

w tym: 

zboża podstawowe z mieszankami 
zbożowymi 

6.259 50,00 

pszenica 5.844 46,7 

żyto 87 0,7 

jęczmień 274 2,.2 

owies  43 0,3 

pszenżyto 3 0,0 

mieszanki zbożowe 7 0,1 

kukurydza na ziarno 2,398 19,1 

strączkowe jadalne na ziarno 274 2,2 

ziemniaki 1,037 8,3 

przemysłowe 2,258 18,0 

w tym: 

buraki cukrowe 
1,676 13,4 

rzepak i rzepik 582 4,6 

pastewneb 81 0,7 

pozostałe 217 1,7 

w tym warzywa 157 1,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 

 

Analizując dane Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku i 

porównując je z danymi ze Spisu z 1996 roku zauważalny jest spadek pogłowia bydła i trzody 

chlewnej. Obecnie na 100 ha użytków rolnych przypada 4,9 sztuk bydła i 15,8 szt. trzody 

chlewnej. Wielkości te znacznie odbiegają od średniej powiatu i województwa, gdzie 

wynoszą one odpowiednio dla bydła: 8,7 szt. i 13,4 szt.; dla trzody chlewnej 13,4 szt. i 53,1 

szt. 
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Do głównych organizacji i instytucji działających w obrębie wsi i rolnictwa w gminie 

Kobierzyce należą: 

− Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 

− Dolnośląska Izba Rolnicza, 

− Stowarzyszenie Rolników Gminy Kobierzyce, 

− Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, 

− Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 

− Bank Spółdzielczy w Kobierzycach 

 

Do najważniejszych instytucji współpracujących należą: 

− Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 

− Agencja Rynku Rolnego, 

− Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

− Akademia Rolnicza we Wrocławiu, 

− „Nasiona Kobierzyc” – spółka, 

− „Cargill”, 

− Centrala Nasienna 

 

Mimo dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy dla większości 

mieszkańców rolnictwo jest nadal głównym źródłem utrzymania. Zespół opracowujący 

Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce uznał problemy związane z rolnictwem za 

najbardziej istotne. Cel strategiczny określony został jako „nowoczesna wieś, 

konkurencyjne rolnictwo”. Działania powinny zmierzać do wspierania różnorodnych form 

gospodarczego organizowania działalności rolniczej na wsi i  działań na rzecz poprawy 

warunków prowadzenia działalności rolniczej oraz podnoszenia kwalifikacji rolników, a także 

opracowanie programu kompleksowej, długookresowej polityki terenami i gospodarki 

gruntami rolnymi oraz skutecznego pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. 
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5.2 Infrastruktura techniczna i społeczna 

Stan infrastruktury technicznej i społecznej jest podstawowym wskaźnikiem służącym 

do oceny warunków życia mieszkańców i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Pod 

względem rozwoju infrastruktury gmina wypada korzystnie na tle innych gmin Polski. W celu 

polepszenia warunków zamieszkania i atrakcyjności inwestycyjnej gmina dąży do ciągłej 

poprawy stanu infrastruktury. 

 Gmina jest w całości zwodociągowana. Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez 

przyłączy) wynosi 161,0 km. Do sieci podłączonych jest 1.915 budynków mieszkalnych 

(3.433 mieszkań). Stopień skanalizowania jest niedostateczny. Długość czynnej sieci 

sanitarnej (bez przykanalików) na koniec 2003 roku wynosiła 43,7 km i było do niej 

przyłączonych 586 budynków (1.353 mieszkania). Obecnie do sieci kanalizacyjnej podłączeni 

są mieszkańcy wsi: Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, Wysoka i Pustków Żurawski. 

Działania gminy są skierowane na podłączenie do sieci wszystkich mieszkańców gminy. 

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2008 przewiduje w zakresie kanalizacji realizację: 

- kanalizacji wsi: Tyniec Mały, Wysoka, Ślęża i Domasław (kontynuacja) 

przewidywany termin zakończenia 2005r., 

- kanalizacji środkowej części Gminy Kobierzyce - przewidywany termin realizacji 

2005-2007r., 

- kanalizacji południowej części Gminy Kobierzyce – przewidywany termin realizacji 

2005-2007r. 

W gminie Kobierzyce funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków: 

 Oczyszczalnia ścieków Kobierzyce, 

 Oczyszczalnia ścieków Pustków Żurawski, 

 Oczyszczalnia ścieków Wysoka (w najbliższym czasie przewiduje się jej likwidację) 

Na terenie gminy jest 563,589 km dróg gminnych, w tym drogi: 

- o nawierzchni asfaltowej – 31,118 km, 

- o nawierzchni brukowej – 2,785 km, 

- o nawierzchni betonowej – 1,46 km, 

- o nawierzchni tłuczniowej – 62,207 km, 
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- o nawierzchni gruntowej – 465,389 km, 

- o nawierzchni gruzowej – 0,63 km 

Na terenie gminy jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych. 

Mieszkańcy mogą wrzucać do 144 pojemników : plastik, papier i szkło. System działa od 

czerwca 2002 roku. W tym czasie zebrano 40 ton papieru, 110 ton szkła i 20 ton plastiku. 

Koszty związane z funkcjonowaniem tego systemu przez ostatnie 2 lata wyniosły 260 tys. zł. 

Problemem dla władz samorządowych jest brak terenów, które można zaadoptować na 

składowiska odpadów komunalnych. Gmina zmuszona jest szukać rozwiązań na terenie gmin 

sąsiednich i w porozumieniu z innymi samorządami. W koncepcji gospodarki odpadami jest 

wybudowanie wspólnego składowiska w porozumieniu i na terenie gminy Sobótka lub Kąty 

Wrocławskie. Obecnie na terenie gminy jest czynne jedno składowisko odpadów w 

miejscowości Cieszyce. Zamknięcie składowiska planuje się na 2005 rok, a rekultywację do 

2009r. 

W celu poprawy funkcjonowania sfery usług z zakresu infrastruktury technicznej 

zadania gminy Kobierzyce będą skupiały się na: 

• kanalizacji gminy, 

• wprowadzeniu kompleksowej gospodarki odpadami, 

• modernizacji i rozbudowie infrastruktury drogowej w gminie, 

• zwiększeniu zróżnicowania biotopów i urozmaicenie krajobrazu, 

 

Stan infrastruktury komunalnej jest znacznie lepszy w północnej części gminy. Dotyczy 

to zarówno infrastruktury przeznaczonej dla odbiorców indywidualnych jak i inwestorów 

przemysłowych. 

 

O warunkach życia społeczności lokalnej decyduje również wyposażenie i stan 

elementów infrastruktury społecznej.  

Pod względem poziomu wykształcenia mieszkańców gmina Kobierzyce charakteryzuje 

się wskaźnikiem zbliżonym do średnich wartości dla gmin wiejskich. Obserwowalny jest 

również procentowy wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym i średnim, a co za tym 

idzie spadek liczby osób z wykształceniem podstawowym. Tablica 2 ilustruje poziom 

wykształcenie mieszkańców gminy Kobierzyce w ujęciu procentowym w latach 1996 i 2002.  
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Tabela 2. Ludność gminy Kobierzyce według poziomu wykształcenia w ujęciu procentowym 

w latach 1996 i 2002  

L.p. Wykształcenie 1996 2002 

1 wyższe i policealne 3% 11% 

2 średnie 18% 25% 

3 zasadnicze zawodowe 26% 25% 

4 podstawowe i inne 53% 39% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS za 1996 i 2002 rok 

 

Na terenie gminy Kobierzyce zlokalizowane są następujące placówki oświatowe: 

1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 w Kobierzycach, 

2. Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 2 w Bielanach Wrocławskich, 

3. Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim, 

4. Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym, 

5. Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim, 

6. Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach, 

7. Przedszkole Samorządowe w Bielanach Wrocławskich, 

8. Przedszkole Samorządowe w Pustkowie Żurawskim 

 

W gminie Kobierzyce sytuacja demograficzna na tle innych gmin wygląda w miarę 

korzystnie. Odnotowuje się dodatni przyrost naturalny. Liczba uczniów na przestrzeni 

ostatnich kilku lat ulegała nieznacznym wahaniom, ale nie odnotowuje się tendencji spadku 

liczby uczniów w szkołach, co jest charakterystyczne dla większości szkół w Polsce. W roku 

szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w szkołach będzie wynosiła 1.626 uczniów. Dla 

porównania w roku szkolnym 1999/2000 do szkół uczęszczało 1.591 uczniów, a w roku 

szkolnym 2001/2002 – 1.786 uczniów. 

Zestawienie liczby uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

gminy Kobierzyce ilustruje tablica 3. 
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Tabela 3. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Kobierzyce w roku szkolnym 2004/2005 

Liczba uczniów w klasach 
I II III IV V VI 

Razem w tym 
klasy „0” 

Liczba 
oddziałów 

W tym 
klasy „0” 

Szkoła 

2004/2005 Rok szkolny
2004/2005 

Rok szkolny
2004/2005

Rok szkolny
2004/205

Rok szkolny 
2004/2005 

Rok szkolny
2004/2005

Rok szkolny
2004/2005 

Rok szkolny
2004/2005 

Rok szkolny
2004/2005 

Rok szkolny 
2004/2005 

SP Pustków 
Żurawski 16 15 15 12 18 24 100  6 - 

SP Tyniec     
Mały 20 17 16 18 22 21 137 23 7 1 

SP Pustków  
Wilczkowski 18 19 13 19 19 20 126 18 7 1 

SP
 53 55 40 61 57 58 350 26 17 1 ZS-G 

Bielany 
Wrocławs

kie G 71 62 59 - - - 192  9 - 

SP 58 42 57 58 70 64 349  17 - ZS-G 
Kobierzy

ce G 117 134 121 - - - 372  17 - 

S
P 165 148 141 168 186 187 1.062 67 80 3 

Razem 
G 188 196 180  564  

Źródło: Dane Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Na terenie gminy działa 6 placówek bibliotecznych. Liczba woluminatów na 1000 

ludności  wynosi 4.366,9. Dla potrzeb ludności funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Twój Lekarz”. Posiada on swoje ośrodki w Bielanach Wrocławskich, Pustkowie 

Wilczkowskim, Tyńcu Małym, Pustkowie Żurawskim i Kobierzycach. Zakład świadczy 

usługi stomatologiczne, ginekologiczne i porady lekarzy-specjalistów. 

Działalność sportowa jest dobrze rozwinięta. Działają tutaj: 

- 1 stadion sportowy z widownią do 3.000 miejsc, 

- 2 boiska do gier wielkich, w tym 1 z widownią prostą, 

- 8 boisk do gier małych, w tym: 

∗ 3 boiska do koszykówki, 

∗ 2 boiska do piłki ręcznej, 

∗ 2 boiska do siatkówki, 

∗ 1 boisko do tenisa stołowego, 

- 8 sal i pawilonów specjalistycznych 

Działalność sportową i kulturalną w gminie koordynuje Gminne Centrum Kultury  

i Sportu w Kobierzycach. W swojej działalności GCKiS realizuje zadania ukierunkowane 

na rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przygotowanie 

do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego 

uczestnictwa w kulturze. GCKiS wyznacza nowe cele. Zalicza się do nich: 

- organizację nowych ognisk, kół, sekcji i zajęć kulturalnych, 

- organizacja nowych sekcji sportowych, także w terenie jako statutowa działalność 

sportowa GCKiS, 

- wzrost ilości organizowanych imprez kulturalnych w GCKiS w Kobierzycach, 

- rozwój współpracy ze związkami i stowarzyszeniami z terenu gminy w ramach 

organizacji życia kulturalnego, 

- organizacja wystaw, plenerów, spotkań autorskich w ramach patronatu i wspomagania 

miejscowych twórców kultury, 

- zadania w terenie, jako animacja działalności kulturalnej, współorganizacja imprez 

kulturalnych i sportowych w ramach współpracy ze środowiskami lokalnymi, 

- rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, 
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- tworzenie wartości kulturowych, 

- kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

- rozwój działalności Towarzystwa Inicjatyw Młodzieżowych działającym przy GCKiS 

poprzez współpracę imprez i zadań w sferze działalności młodzieżowej, 

- organizacja współpracy międzynarodowej w ramach wymiany młodzieżowej przy 

współpracy z TIM-em, 

- opracowanie i realizacja programu europejskiego w ramach działalności GCKiS 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach organizuje rocznie około 60 imprez 

kulturalno – sportowych.  

Spośród działań realizowanych przez GCKiS należy wymienić takie jak: Zabawy 

choinkowe dla przedszkoli, Festiwal Piosenki Religijnej, Mikołaj – dzieciom, zabawa 

karnawałowa, Walentynki, Dolnośląski Konkurs Recytatorski, Dzień Kobiet, Powiatowy 

Przegląd Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej, Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar 

Dyrektora GCKiS, Majowy Festyn Rekreacyjno – Sportowy, Dzień Matki, Dzień Dziecka, 

Dni Kobierzyc, Konkurs Fotograficzny, Konkurs JA I MÓJ ŚWIAT, Wierzbicka Biesiada, 

Dzień Wojska Polskiego, Gminne Dożynki, Gminny Turniej „Colin Mc Ray 3”, Wyścig 

Samochodowy – Otwarte Mistrzostwa Gminy Kobierzyce, Spotkanie autorskie – Spotkanie 

żywego słowa, Wyścig kolarski, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora, Dolnośląski 

Przegląd Teatrów, Obchody Święta Odzyskania Niepodległości, Zabawa Andrzejkowa, 

Mikołajki, Gminne Spotkanie Opłatkowe – Jasełka, Sylwester. Ponadto GCKiS organizuje 

liczne festyny w poszczególnych miejscowościach gminnych, konkurs na najładniejsze 

sołectwo, dyskoteki i inne. 

Przy GCKiS działają także zespoły taneczne, wokalne, instrumentalne i wokalno-

instrumentalne. 

 

5.3 Gospodarka 

Gmina Kobierzyce posiada bardzo dogodne warunki inwestowania. Starania władz 

lokalnych zaowocowały wieloma inwestycjami, także podmiotów z kapitałem zagranicznym. 

Potencjał gospodarczy jest bardzo wysoki. Na terenie gminy od 1990 roku został 

zainwestowany kapitał w wysokości 400 milionów dolarów, co przyczyniło się do powstania 

3.500 miejsc pracy, w najbliższym czasie ma powstać kolejne 2.000 miejsc pracy. Gmina 

dysponuje dobrze przygotowanymi terenami pod inwestycje. O atrakcyjności inwestycyjnej 

decyduje korzystne położenie na terenie aglomeracji wrocławskiej oraz dobre połączenia 
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komunikacyjne. Władze aktywnie poszukują nowych inwestorów i współpracują z organami 

samorządowymi i rządowymi uczestniczącymi w procesie decyzyjnym, począwszy od zakupu 

nieruchomości aż do uruchomienia przedsięwzięcia. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy 

udzielają kompleksowych informacji zainteresowanym rozpoczęciem nowych inwestycji. 

Gmina Kobierzyce określana jest gminą sukcesu. Zauważalna jest jednak tendencja 

lokalizowania inwestycji w północnej części gminy, graniczącej z Wrocławiem. Istotne jest 

stworzenie dogodnych warunków inwestowania na terenach południowych gminy, co 

zmniejszy dysproporcje rozwojowe między poszczególnymi miejscowościami gminy.  

 

Na terenie gminy działa 1.018 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w 

systemie REGON.  Dominują podmioty prywatne, które stanowią ponad 96% ogółu, z czego 

77% stanowią osoby fizyczne. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 1994-1998 wzrosła 

o 30%, a w latach 1998-2004 o kolejne 15%. 

Tabelaryczne zestawienie podmiotów gospodarczych przedstawia tablica 4. 

Tabela 4 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON w 2002r. 

Pozycja Liczba podmiotów 

ogółem 1.018 

sektor publiczny 37 

sektor prywatny 981 

z ogółem:  

- jednostki budżetowe 32 

- przedsiębiorstwa państwowe - 

- spółki prawa handlowego 84 

- spółki z udziałem kapitału zagranicznego 31 

- osoby fizyczne 787 

Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2003 
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Najważniejszymi zakładami działającymi na terenie gminy są: 

• CADBURY WEDEL Sp. z o.o. - firma brytyjska – rozpoczęła inwestycje w 1993. 

Inwestycja powstała na obszarze 6,00 ha przy „Węźle Bielańskim”.  

• MAKRO CASH AND CARRY Polska Sp. z o.o. – firma holenderska – inwestycję 

rozpoczęła w 1993. Jest to centrum handlowe, zatrudnia 395 osób, inwestycja powstała 

na obszarze 7,63 ha bezpośrednio przy „Węźle Bielańskim”. 

• SCHÖLLER Sp. z o.o. – firma niemiecka – inwestycja rozpoczęta w 1993. Jest to 

hurtownia lodów i mrożonek zatrudnia 20 osób. Powstała na obszarze 0,43 ha w 

Kobierzycach. 

• CENTRUM „Handlowo-Usługowe Bielany I”, w skład którego wchodzi hala IKEI i 

hale firm OBI i TESCO (całe centrum zatrudnia 1000 osób) oraz galeria 70 sklepów. 

Łączna powierzchnia wszystkich budynków które tworzą centrum Bielany wynosi 70 

tys. m2. 

• IKEA Polska S.A. – firma szwedzka -  rok rozpoczęcia inwestycji 1994, centrum 

handlowo-usługowe m.in. z asortymentem wyposażenia wnętrz, inwestycja powstała 

na obszarze 10,00 ha. Firma Ikea rozpoczęła w 2003r. realizację „Centrum Handlowo-

Usługowego Bielany II”, które będzie się składać z obiektów usługowo-handlowych. 

• OBI – firma niemiecka - rok rozpoczęcia inwestycji 1998, centrum handlowe z art. 

przeznaczonymi do budowy remontowania i majsterkowania, inwestycja powstała na 

obszarze 1,34 ha. Zatrudnia 400 osób. 

• TESCO Polska p. z o.o. – firma brytyjska – inwestycję rozpoczęła w 1998. Jest to 

hipermarket handlu detalicznego produktami spożywczymi, tekstylnymi i 

przemysłowymi, inwestycja powstała na obszarze 3,70 ha.   

• „Dom Wydawniczy” Gazeta Wrocławska – firma niemiecko – szwajcarska. 

Inwestycja rozpoczęta w 1994 roku. Jest to drukarnia, zatrudnia 50 osób. Inwestycja 

powstała na terenie 0,64 ha w okolicach „Węzła Bielańskiego”.  

• CARGILL MILLING Polska Sp. z o.o. – firma amerykańska.- Inwestycja 

rozpoczęta w 1995 roku. Tworzy ją zakład produkcji syropów skrobiowych, 

izoglukozy, alkoholu etylowego i produktów paszowych, zatrudnia 150 osób,  

inwestycja powstała na obszarze 12,00 ha w okolicach „Węzła Bielańskiego”. 

Szacunkowa wartość inwestycji 90 mln USD. 
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• PEPSI – COLA GENERAL BOTTLERS Poland Sp. z o.o. – firma amerykańska – 

Inwestycją rozpoczęto w 1995 roku. Jest to centrum dystrybucyjne napojów koncernu 

Pepsi – Cola. Zatrudnia 80 osób. Inwestycja powstała na obszarze 5,00 ha przy „Węźle 

Bielańskim”..  

• GARDINIA Sp. z o.o. – firma niemiecka – firma rozpoczęła inwestycję w 1995 roku. 

Zajmuje się dystrybucją, sprzedażą i produkcją żaluzji i rolet. Zatrudnia 50 osób. 

Powstała na obszarze 1,59 ha w Domasławiu.  

• CASTORAMA Polska Sp. z o.o. – firma francuska - rok rozpoczęcia inwestycji 

1996. Jest to dom handlowy  „wszystko dla domu”, zatrudnia 215 osób. Inwestycja 

powstała na obszarze 4,40 ha w okolicach „Węzła Bielańskiego”.  

• FATRO Polska Sp. z o.o. - firma włoska – inwestycję rozpoczęła w 1997 roku. 

Tworzy ją zakład produkcji i dystrybucji preparatów weterynaryjnych. Zatrudnia 50 

osób. Inwestycja powstała na obszarze 2,88 ha w Kobierzycach.  

• KIM LÂN  -firma wietnamska – inwestycję rozpoczęła w 1997 roku. Zatrudnia 25 

osób. Jest to zakład produkcji zup typu instant. Inwestycja powstała na obszarze 2,00 

ha. w rejonie „Węzła Wierzbickiego”. 

• „FARM FOOD” S.A. - firma polska - inwestycja rozpoczęta w 1998 roku. Jest to 

hurtownia artykułami wędliniarskimi i mięsnymi, zatrudnia 30 osób. Inwestycja 

powstała na obszarze 0,71 ha w Kobierzycach.  

• HENRY KRAUSE Sp. z o.o. - firma niemiecka - inwestycja rozpoczęta w 1998 roku. 

Tworzy ją przedsiębiorstwo handlu profesjonalnymi środkami czystości, sprzętem i 

maszynami sprzątającymi. Zatrudnia 90 osób. Inwestycja powstała na obszarze 1,57 ha 

w Bielanach Wrocławskich.  

• Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. – firma niemiecka - rok rozpoczęcia inwestycji 1999. 

Jest to zakład produkcyjny przewodów plecionych stosowanych w przemyśle 

samochodowym, zatrudnia 150 osób. Inwestycja powstała na obszarze 7,69 ha w 

rejonie „Węzła Wierzbickiego”. 

• Auchan Polska Sp. z o.o. – firma francuska - rok rozpoczęcia inwestycji 2001. 

Centrum Usługowo-Handlowe „Nad Węzłem Bielańskim” na gruntach o powierzchni 

około 31 ha z czego 20,60 ha położone jest na terenie Gminy Kobierzyce, pozostałe 

tereny leżą po stronie Gminy Wrocław. W skład Centrum wchodzą następujące 
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obiekty: Hipermarket o powierzchni użytkowej 40 tys. m2, Galera Usługowo-

Handlowa z wydzielonym marketem budowlanym Leroy Merlin o powierzchni 

użytkowej 40 tys. m2. Zatrudnia 400 osób.  

• Grupa kapitałowa ATM – firma polska - jest spółką publiczną, w skład której 

wchodzą trzy spółki ATM Grupa S.A., ATM System Sp. z o.o. i ATM Investment Sp. 

z o.o., specjalizuje się w produkcji filmowej i telewizyjnej, inwestycja powstała na 

obszarze 1,02 ha, zatrudnia ok. 30 osób na etatach i posiada ok. 450 stałych 

współpracowników, na terenie gminy od 1999 roku. Grupa planuje budowę drugiego 

studia telewizyjnego na nowo zakupionym terenie”.  

 

6. Cele strategiczne gminy Kobierzyce 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce wytypowała do realizacji 3 cele 

strategiczne: 

Cel 1) Nowoczesna wieś, konkurencyjne rolnictwo, czyli 

Wszechstronny rozwój obszarów wiejskich połączony z trwałym zaadoptowaniem 

sektora rolnego w gminie do opłacalnego i konkurencyjnego funkcjonowania na rynku. 

Cel 2) Awans cywilizacyjny, czyli: 

Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności i jakości 

infrastruktury technicznej i społecznej. 

Cel 3) Rozwój gospodarczy – sektory pozarolnicze, czyli 

Utrzymanie szybkiego rozwoju gospodarczego gminy z priorytetem tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarach typowo wiejskich 

 

7. Cele operacyjne i zadania do wykonania przez gminę Kobierzyce 
 
Przedstawione cele i zadania zostały wytypowane w oparciu o Strategię Rozwoju 

Lokalnego Gminy Kobierzyce. Jednak część z nich uległa dezaktualizacji, stąd liczne 

uzupełnienia i propozycje nowych zadań, istotnych dla gminy i jej mieszkańców. Niektóre 

zadania ujęte w Strategii zostały już zrealizowane, inne odrzucone np. ze względu przejęcia 

ich realizacji przez inne jednostki. 
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Plan Rozwoju Lokalnego wskazuje więc na te zadania i cele, które gmina będzie 

realizowała w najbliższych latach. 

 

7.1 Nowoczesna wieś, konkurencyjne rolnictwo 

Przyjęto następujące cele operacyjne: 

1.1 Wspieranie różnych form gospodarczego organizowania działalności rolniczej 

na wsi 

1.2 Wspieranie przedsięwzięć poprawiających warunki prowadzenia działalności 

rolniczej i podwyższających kwalifikacje rolników 

1.3 Opracowanie zespolonej polityki gminy w zakresie pozyskiwania środków UE 

1.4 Aplikacje programów pomocowych UE 

 

Program w zakresie celu operacyjnego 1.1 Wspieranie różnych form 

gospodarczego organizowania działalności rolniczej na wsi przedstawia się następująco: 

1.1.1. Pomoc w tworzeniu grup producenckich 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 1.2 Wspieranie przedsięwzięć 

poprawiających warunki prowadzenia działalności rolniczej i podwyższających 

kwalifikacje rolników przedstawiają się następująco: 

1.2.1. Utworzenie gminnego podmiotu skupowego działającego na bazie istniejącej 

infrastruktury GS 

1.2.2. Utworzenie gminnego funduszu pożyczkowo-gwarancyjnego wspierającego 

tworzenie małej przedsiębiorczości lokalnej 

1.2.3.Zorganizowanie Lokalnego Banku Informacji Rolniczej (LBIR) – ceny, prognozy, 

rynek, technologie, tendencje 

1.2.4. Organizacja szkoleń podwyższających kwalifikacje rolników, 

1.2.5 Współpraca rolników i organizacji rolniczych w programach wymiany pomiędzy 

gminami partnerskimi 
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Program w zakresie celu operacyjnego 1.3 Opracowanie zespolonej polityki gminy  

w zakresie pozyskiwania środków UE przedstawia się następująco: 

1.3.1. Utworzenie gminnego systemu pomocy technicznej w opracowaniu projektów 

oraz pomocy w kierowaniu wniosków wg obowiązujących kryteriów i procedur 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 1.4 Aplikacje programów pomocowych UE 

przedstawiają się następująco: 

1.4.1 Inwestycje i modernizacje w gospodarstwach rolnych 

1.4.2 Dostosowanie funkcjonowania gospodarstw rolnych do wymogów i standardów 

europejskich 

1.4.3. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów w zakresie ochrony 

środowiska 
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Tabela 5 Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 1.1 Wspieranie różnych form gospodarczego organizowania 

działalności rolniczej na wsi 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji 

Realizator zadania (komórka lub 

osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

1.1.1 
Pomoc w tworzeniu grup 

producenckich 

Od IV kwartału 

2004 roku ciągle  

Regionalne Centrum Doradztwa, 

Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich, Gmina Kobierzyce, 

fundusze EU, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy 

15.000 zł/rok 

Fundusze unijne, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy, 

możliwość 

współfinansowania przez 

województwo  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kobierzyce 

 30

 

Tabela 6. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 1.2 Wspieranie przedsięwzięć poprawiających warunki 

prowadzenia działalności rolniczej i podwyższających kwalifikacje rolników 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji 

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

1.2.1 

Utworzenie gminnego 

podmiotu skupowego 

działającego na bazie 

istniejącej infrastruktury GS 

 

Od 2005 roku 

Sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, gmina Kobierzyce, 

mieszkańcy 

Wg potrzeb 

Sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, fundusze 

unijne 

1.2.2 

Utworzenie gminnego 

funduszu pożyczkowo-

gwarancyjnego wspierającego 

tworzenie małej 

przedsiębiorczości lokalnej. 

2005 rok 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe 

500.000 zł 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

unijne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

inne 

1.2.3 

Zorganizowanie Lokalnego 

Banku Informacji Rolniczej 

(LBIR) – ceny, prognozy, 

rynek, technologie, tendencje.

Od 2005 roku 

Gmina Kobierzyce, województwo 

dolnośląskie, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

Regionalne Centrum Doradztwa, 

Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

10.000 zł 

Gmina Kobierzyce, 

województwo dolnośląskie, 

fundusze unijne, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe 
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Wiejskich, inne 

 

 

1.2.4 

Organizacja szkoleń 

podwyższających kwalifikacje 

rolników 

Od 2004 roku ciągle

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, Regionalne Centrum 

Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich, mieszkańcy, 

inne 

 

Ok. 10.000 zł/rok 

Powiat wrocławski, 

mieszkańcy 

1.2.5 

Współpraca rolników i 

organizacji rolniczych w 

programach wymiany 

pomiędzy gminami 

partnerskimi 

od 2005r. 

Gmina Kobierzyce, Regionalne 

Centrum Doradztwa, Rozwoju 

Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 

Dolnośląska Izba Rolnicza, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy, inne 

10.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, Regionalne 

Centrum Doradztwa, 

Rozwoju Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich, 

Dolnośląska Izba Rolnicza, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 7 Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 1.3 Opracowanie zespolonej polityki gminy w zakresie 

pozyskiwania środków UE 

Numer 
programu 

 

Program Termin realizacji 

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

1.3.1 

Utworzenie gminnego 

systemu pomocy technicznej 

w opracowaniu projektów oraz 

pomocy w kierowaniu wniosków 

wg obowiązujących kryteriów i 

procedur 

Od 2004 ciągle 

Gmina Kobierzyce, 

województwo 

dolnośląskie, fundusze 

unijne 

Wg potrzeb Gmina Kobierzyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 8 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 1.4 Aplikacje programów pomocowych UE 

Numer 
programu 

 

Program Termin realizacji 

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

1.4.1 
Inwestycje i modernizacje w 

gospodarstwach rolnych 
Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, 

fundusze strukturalne, 

mieszkańcy, możliwy 

udział województwa 

dolnośląskiego 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, 

fundusze strukturalne, 

mieszkańcy 

1.4.2 

Dostosowanie funkcjonowania 

gospodarstw rolnych do wymogów i 

standardów europejskich 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, 

fundusze strukturalne, 

mieszkańcy 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, 

fundusze strukturalne, 

mieszkańcy Regionalne 

Centrum Doradztwa, 

Rozwoju Rolnictwa i 

Obszarów Wiejskich 

1.4.3 

Dostosowanie gospodarstw 

rolnych do standardów w zakresie 

ochrony środowiska 

 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, 

fundusze strukturalne, 

WFOŚ i GW, 

mieszkańcy 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, 

fundusze strukturalne, 

WFOŚ i GW, 

mieszkańcy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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7.2 Awans cywilizacyjny 

Przyjęto następujące cele operacyjne: 

2.1 Organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy 

2.2 Wprowadzenie systemowych zasad partycypacji mieszkańców  

w kosztach budowy infrastruktury 

2.3 Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego 

2.4 Kanalizacja gminy 

2.5 Wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami stałymi 

2.6 Modernizacja i rozbudowa dróg i infrastruktury drogowej w gminie 

2.7 Zwiększenie zróżnicowania biotopów i urozmaicenie krajobrazu 

2.8 Zwiększenie możliwości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

mieszkańców 

2.9 Program integracji społeczności lokalnej gminy Kobierzyce 

2.10 Rozwój zasobów gminnych służących aktywizacji kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej mieszkańców 

2.11 Poprawa jakości oraz dostępności do usług opieki zdrowotnej i  opieki 

społecznej; kształtowanie aktywnych postaw wśród osób korzystających  

z opieki społecznej 

2.12 Rozwój bazy mieszkaniowej 

2.13 Współpraca zagraniczna 

2.14 Rozbudowa układu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy w Kobierzycach 
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Programy w zakresie celu operacyjnego 2.1 Organizacja transportu zbiorowego na 

terenie gminy przedstawiają się następująco: 

2.1.1 Opracowanie analizy zapotrzebowania i prognozy w zakresie wewnątrzgminnego 

transportu zbiorowego, wybór optymalnego rozwiązania organizacyjnego, sieci połączeń, 

określenie nakładów finansowych itp. 

2.1.2 Wdrożenie w życie opracowanej koncepcji: zawarcie umów o współfinansowanie 

z pracodawcami, ościennymi gminami itp. 

Program w zakresie celu operacyjnego 2.2 Realizowanie wprowadzonych 

systemowych zasad partycypacji mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury 

technicznej urzeczywistniany jest przez: 

2.2.1 Naliczanie opłat adiacenckich przy wyposażeniu terenów w infrastrukturę 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.3 Rozbudowa i modernizacja systemu 

wodociągowego przedstawiają się następująco: 

2.3.1 Rozbudowa stacji uzdatniania wody – Biskupice Podgórne 

2.3.2 Budowa zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania wody Krzyżowice w obrębie 

Gniechowice 

2.3.3 Budziszów – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę – studnia 

2.3.4 Krzyżowice – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę 

2.3.5 Damianowice – stacja uzdatniania 

2.3.6 Księginice – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę – studnia 

2.3.7 Szczepankowice – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę 

 

W wyniku częściowej realizacji zadań z zakresu kanalizacji, zadania z tego zakresu 

uległy zmianom i dlatego Programy w zakresie celu operacyjnego 2.4 Kanalizacja gminy  

przedstawiają się następująco: 

2.4.1 Połączenie systemu wodno – kanalizacyjnego Bielan Wrocławskich z 

Wrocławiem – kontynuacja 

2.4.2 Kanalizacja środkowej części gminy Kobierzyce 
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2.4.3 Damianowice – oczyszczalnia ścieków 

2.4.4 Dobkowice – teren zieleni i oczyszczalnia ścieków 

2.4.5 Magnice – teren urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków 

2.4.6 Rolantowice – teren urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków 

2.4.7 Szczepankowice – teren urządzeń infrastruktury komunalnej – oczyszczalnia 

ścieków 

2.4.8 Tyniec nad Ślęzą – tereny infrastruktury komunalnej – oczyszczalnia ścieków 

2.4.9 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:  Pustków Żurawski, Solna, 

Wierzbice, Cieszyce, Rolantowice, Jaszowice, Dobkowice, Damianowice, Żurawice, 

Owsianka 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.5 Wprowadzenie kompleksowej 

gospodarki odpadami stałymi przedstawiają się następująco: 

2.5.1 Likwidacja i rekultywacja terenów dzikich wysypisk 

2.5.2 Opracowanie studium „Koncepcja zagospodarowania odpadów w gminie 

Kobierzyce” zawierające bilans odpadów, prognozy jego zmian, proponowane rozwiązania 

organizacyjne i technologiczne, konieczne działania i programy promocyjno-informacyjne 

itp. 

2.5.3 Współpraca z sąsiednimi gminami przy lokalizacji składowiska na terenie gminy 

Sobótka lub Kąty Wrocławskie 

2.5.4 Zwiększenie liczby punktów segregacji odpadów 

2.5.5 Rozwiązanie problemu przetwarzania odpadów 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.6 Modernizacja i rozbudowa dróg  

i infrastruktury drogowej w gminie przedstawiają się następująco: 

2.6.1 Modernizacja i rozbudowa dróg i infrastruktury drogowej w gminie ( w tym drogi 

transportu rolniczego) – poprawa w układzie przestrzennym, jakości nawierzchni itp. 

2.6.1.1 Budowa dróg gminnych osiedlowych – 5 km w miejscowościach: Bielany 

Wrocławskie, Tyniec Mały i Wysoka 
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2.6.1.2 Dobkowice – droga dojazdowa 

2.6.1.3 Kobierzyce – plac o wysokim standardzie nawierzchni – parking 

2.6.1.4 Kobierzyce – przedłużenie ulicy lokalnej (ul. Ludowa) połączenie z ul. Sportową 

2.6.1.5 Magnice – teren urządzeń komunikacyjnych – przystanek autobusowy 

2.6.1.6 Tyniec Mały – drogi śródpolne transportu rolnego 

2.6.1.7 Wierzbice – drogi śródpolne transportu rolnego 

2.6.1.8 Pustków Żurawski – rozbudowa oczyszczalni ścieków i dróg śródpolnych 

transportu rolnego 

2.6.1.9 Budowa dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową, zagospodarowaniem 

terenu w Bielanach Wrocławskich 

2.6.2 Modernizacja oświetlenia ulicznego 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.7 Zwiększenie zróżnicowania biotopów i 

urozmaicenie krajobrazu w gminie przedstawiają się następująco: 

2.7.1 Opracowanie koncepcji programu zwiększenia zalesienia i zadrzewienia gminy 

2.7.2 Realizacja programu w tym uwzględnienie obowiązku zadrzewienia w planach 

miejscowych obszarów inwestycyjnych 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.8 Zwiększenie możliwości dokształcania i 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców przedstawiają się następująco: 

2.8.1 Wdrożenie systemu informatycznego w bibliotekach 

2.8.2 Utworzenie pracowni internetowych w placówkach biblioteki gminnej 

2.8.3 Stworzenie form kształcenia ustawicznego i praktycznego, umożliwiającego 

zmianę kwalifikacji zawodowych i podjęcie pracy poza rolnictwem 

2.8.4 Stworzenie dodatkowych filii bibliotecznych w miejscowościach: Pustków 

Żurawski i Tyniec nad Ślężą oraz zmiana siedziby bibliotek w Bielanach Wrocławskich i 

Pustkowie Wilczkowskim 
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Programy w zakresie celu operacyjnego 2.9 Program integracji społeczności 

lokalnej gminy Kobierzyce przedstawiają się następująco: 

2.9.1 Promocja i budowanie tożsamości mieszkańców przy zachowaniu 

wielowątkowości kulturowej; wykreowanie liderów lokalnych-szkolenia; organizacja imprez 

kulturalno-integracyjnych 

2.9.2 Wspieranie inicjatyw i działań nakierowanych na wychowanie dzieci i młodzieży 

oraz rozwój sportu masowego 

2.9.3 Włączenie nowych mieszkańców gminy w życie społeczności lokalnej, m. in. 

poprzez wspieranie działań istniejących stowarzyszeń i tworzenie nowych stowarzyszeń na 

rzecz rozwoju gminy jako forum dialogu i współpracy 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.10 Rozwój zasobów gminnych służących 

aktywizacji kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców przedstawiają się 

następująco: 

2.10.1 Wspieranie działań Gminnego Centrum Kultury i Sportu 

2.10.2 Stworzenie zaplecza socjalnego przy boiskach sportowych 

2.10.3 Promocja zdrowego stylu życia i zwalczanie uzależnień 

2.10.4 Wyznaczanie nowych tras rowerowych 

2.10.5 Wydanie przewodnika turystycznego po gminie Kobierzyce 

2.10.6 Wydanie informatora kulturalno – sportowego gminy Kobierzyce 

2.10.7 Rozbudowa GCKiS w Kobierzycach 

2.10.8 Remont kapitalny z przebudową sali widowiskowej w budynku GCKiS w 

Kobierzycach z dobudową zaplecza kuchennego i bocznych kulis przy scenie i budowa 

2 sal do zajęć kulturalnych z dziećmi 

2.10.9 Budowa hali sportowej w Kobierzycach – kontynuacja 

2.10.10 Budowa świetlic profilaktycznych w miejscowościach Pustków Żurawski i 

Solna – kontynuacja 

2.10.11 Biskupice Podgórne – teren zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem publicznego 

boiska 
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2.10.12 Budziszów – teren zieleni publicznej – poszerzenie boiska gminnego 

2.10.13 Budziszów – teren usług publicznych – świetlica wiejska 

2.10.14 Budziszów – teren usług publicznych w zieleni – park 

2.10.15 Damianowice – sport i rekreacja – boisko 

2.10.16 Krzyżowice – trwała adaptacja ogrodu jordanowskiego – adaptacja budynku 

gospodarczego na świetlicę 

2.10.17 Kobierzyce – teren usług publicznych – parking przy stadionie 

2.10.18 Królikowice – usługi publiczne z zakresu: kultury i sportu – boisko sportowe 

2.10.19 Królikowice – usługi publiczne – plac zabaw 

2.10.20 Kuklice – teren usług publicznych – boisko sportowe 

2.10.21 Magnice – teren zieleni parkowej 

2.10.22 Nowiny – teren usług publicznych o charakterze sportowym – boisko 

2.10.23 Pełczyce – teren zieleni parkowej – park publiczny 

2.10.24 Racławice Wielkie – teren zieleni parkowej i boisko sportowe 

2.10.25 Solna – teren zieleni parkowej – trwała adaptacja parku wiejskiego 

2.10.26 Szczepankowice – plac zabaw 

2.10.27 Solna – teren zieleni parkowej – trwała adaptacja parku wiejskiego 

2.10.28 Szczepankowice – plac zabaw 

2.10.29 Szczepankowice – teren zieleni – skwer 

2.10.30 Ślęza – tereny usług publicznych o charakterze sportowo – rekreacyjnym – 

boisko sportowe, świetlica 

2.10.31 Tyniec Mały – tereny usług oświaty, boisko sportowe 

2.10.32 Tyniec nad Ślęzą – tereny zieleni parkowej publicznej 

2.10.33 Wierzbice – tereny zieleni parkowej 

2.10.34 Wierzbice – tereny usług publicznych w zieleni – skwer 

2.10.35 Wierzbice – tereny usług publicznych – sport i rekreacja – boisko 

2.10.36 Wysoka – tereny usług publicznych – boisko sportowe 
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2.10.37 Wysoka – tereny usług publicznych, ogródek jordanowski 

2.10.38 Wysoka – tereny usług publicznych, plac zabaw 

2.10.39 Żurawice – tereny zieleni – park 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.11 Poprawa jakości oraz dostępności do 

usług opieki zdrowotnej i  opieki społecznej oraz usług edukacyjnych; kształtowanie 

aktywnych postaw wśród osób korzystających z opieki społecznej przedstawiają się 

następująco: 

2.11.1 Budowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach - kontynuacja 

2.11.2 Rozbudowa pomieszczeń i zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach 

2.11.3 Budowa budynku przedszkolno – świetlicowego w Bielanach Wrocławskich 

2.11.4 Program kształtowania aktywności, samodzielności wśród korzystających z 

opieki i pomocy społecznej 

2.11.5 Realizacja programu „Gdzie nie ma przedszkoli” 

2.11.6 Program stypendialny Gminy Kobierzyce 

2.11.7 Realizowanie projektów edukacyjnych w ramach współpracy z gminami 

partnerskimi w zakresie wymiany młodzieży i nauczycieli 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 2.12 Rozwój bazy mieszkaniowej 

przedstawiają się następująco: 

2.12.1 Opracowanie programu modernizacji istniejących komunalnych zasobów 

mieszkaniowych 

2.12.2 Zaangażowanie gminy w budownictwo o charakterze socjalnym dla najmniej 

zamożnych mieszkańców 

 

Program w zakresie celu operacyjnego 2.13 Współpraca zagraniczna przedstawia 

się następująco: 
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2.13.1 Rozwijanie istniejących i nawiązywanie nowych kontaktów zagranicznych pod 

kątem realizacji wspólnych inicjatyw w ramach integracji europejskiej 

 

Program w zakresie celu operacyjnego 2.14 Rozbudowa układu komunikacyjnego 

przy Urzędzie Gminy w Kobierzycach przedstawia się następująco: 

2.14.1 Kobierzyce – Urząd Gminy wraz z niezbędną komunikacją i parkingiem 
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Tabela 9 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.1 Organizacja transportu zbiorowego na terenie gminy 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania (komórka lub 

osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.1.1 

Opracowanie analizy 

zapotrzebowania i prognozy w 

zakresie wewnątrzgminnego 

transportu zbiorowego, wybór 

optymalnego rozwiązania 

organizacyjnego, sieci połączeń, 

określenie nakładów 

finansowych itp. 

W trakcie 

realizacji do 

końca 2005 

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, inne gminy ościenne, 

sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, inne gminy 

ościenne 

2.1.2 

Wdrażanie w życie opracowanej 

koncepcji:  zawarcie umów  o 

współfinansowanie z 

pracodawcami, ościennymi 

gminami itp. 

2004-2005 

Gmina Kobierzyce, inne gminy 

ościenne, sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, inne 

gminy ościenne, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 10 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.2 Realizowanie wprowadzonych systemowych zasad 

partycypacji mieszkańców w kosztach budowy infrastruktury 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji 

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji 
Źródła finansowania 

2.2.1 

Naliczanie opłat adiacenckich przy 

wyposażaniu terenów w 

infrastrukturę 

Na bieżąco Gmina Kobierzyce Wg potrzeb 
Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, mieszkańcy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 11. Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.3 Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego 

Numer 

programu 
Program 

Termin 

realizacji 

Realizator zadania (komórka lub 

osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.3.1 
Rozbudowa stacji uzdatniania 

wody Biskupice Podgórne 
2004-2005 Gmina Kobierzyce 698.160 zł 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

unijne, budżet państwa 

2.3.2 

Budowa zbiornika wody pitnej 

na Stacji Uzdatniania Wody 

Krzyżowice w obrębie 

Gniechowice 

2004-2005 Gmina Kobierzyce 216.160 zł 
Gmina Kobierzyce, fundusze 

unijne, budżet państwa 

2.3.3 
Budziszów – teren urządzeń 

zaopatrzenia w wodę - studnia 
2006 Gmina Kobierzyce 40.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.3.4 
Krzyżowice – tereny urządzeń 

zaopatrzenia w wodę 
2005 Gmina Kobierzyce 40.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.3.5 
Damianowice – stacja 

uzdatniania 
2006 Gmina Kobierzyce 60.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.3.6 
Księginice – teren urządzeń 

zaopatrzenia w wodę - studnia 
2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.3.7 
Szczepankowice – teren 

urządzeń zaopatrzenia w wodę 
2006 Gmina Kobierzyce 60.000 zł Gmina Kobierzyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce  
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Tabela 12 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.4 Kanalizacja gminy 

Numer 

programu 
Program 

Termin 

realizacji 

Realizator zadania (komórka lub 

osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.4.1 

Połączenie systemu wodno – 

kanalizacyjnego Bielan 

Wrocławskich z Wrocławiem - 

kontynuacja 

2004 - 2005 Gmina Kobierzyce 4.000.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.4.2 
Kanalizacja środkowej części 

gminy Kobierzyce 
2005-2007 Gmina Kobierzyce 55.000.000 zł 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

unijne, inne 

2.4.3 
Damianowice – oczyszczalnia 

ścieków 
2006 Gmina Kobierzyce 55.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.4.4 
Dobkowice – teren zieleni i 

oczyszczalnia ścieków 
2005-2006 Gmina Kobierzyce 20.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.4.5 

Magnice – teren urządzeń 

oczyszczania i odprowadzania 

ścieków 

2005 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.4.6 

Rolantowice – teren urządzeń 

oczyszczania i odprowadzania 

ścieków 

2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.4.7 

Szczepankowice – teren 

urządzeń infrastruktury 

komunalnej – oczyszczalnia 

ścieków 

2006 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 
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2.4.8 

Tyniec nad Ślęzą – tereny 

infrastruktury komunalnej – 

oczyszczalnia ścieków 

2006 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.4.9 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach:  Pustków 

Żurawski, Solna, Wierzbice, 

Cieszyce, Rolantowice, 

Jaszowice, Dobkowice, 

Damianowice, Żurawice, 

Owsianka 

2004-2007 Gmina Kobierzyce 23.000.000 zł 
Gmina Kobierzyce, fundusze 

unijne, budżet państwa 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 13. Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.5 Wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami stałymi 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania (komórka lub 

osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.5.1 Likwidacja i rekultywacja 
terenów dzikich wysypisk Na bieżąco Gmina Kobierzyce 24.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

2.5.2 

Opracowanie studium 
„Koncepcja zagospodarowania 

odpadów w gminie Kobierzyce” 
zawierające bilans odpadów, 

prognozy jego zmian, 
proponowane rozwiązania 

organizacyjne i technologiczne, 
konieczne działania i programy 
promocyjno-informacyjne itp. 

2004 Gmina Kobierzyce, gminy ościenne wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, fundusze 
unijne, gminy sąsiednie, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

2.5.3 

Współpraca z sąsiednimi 
gminami przy lokalizacji 

składowiska odpadów na terenie 
gminy Sobótka lub Kąty 

Wrocławskie 

od 2005 

Gmina Kobierzyce, fundusze unijne, 
gminy sąsiednie, wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, fundusze 
unijne, gminy sąsiednie, 

wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej,  

2.5.4 Zwiększanie liczby punktów 
segregacji odpadów Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, fundusze unijne, 
gminy sąsiednie, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy 

około  
20.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, fundusze 
unijne, gminy sąsiednie, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej sektor prywatny, 
organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania (komórka lub 

osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.5.5 Rozwiązanie problemu 
przetwarzania odpadów Na bieżąco 

Powiat wrocławski, gmina 
Kobierzyce, fundusze unijne, gminy 

sąsiednie, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  

wg potrzeb 

Powiat wrocławski, gmina 
Kobierzyce, fundusze unijne, 
gminy sąsiednie, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 14 Zestawienie programów do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.6 Modernizacja i rozbudowa dróg i infrastruktury drogowej  

w gminie 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.6.1 

Modernizacja i rozbudowa dróg i 

infrastruktury drogowej w gminie 

( w tym drogi transportu 

rolniczego) – poprawa w 

układzie przestrzennym, jakości 

nawierzchni itp. 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, województwo 

dolnośląskie, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

1.785.000 zł  

w 2004 roku 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne 

2.6.1.1 

Budowa dróg gminnych 

osiedlowych – 5 km w 

miejscowościach: Bielany, 

Tyniec Mały i Wysoka 

2008 - 2009 Gmina Kobierzyce 5.000.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.6.1.2 Dobkowice – droga dojazdowa 2005 Gmina Kobierzyce 20.000 zł Gmina Kobierzyce 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.6.1.3 

Kobierzyce – plac o wysokim 

standardzie nawierzchni - 

parking 

2006 Gmina Kobierzyce 100.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.6.1.4 

Kobierzyce – przedłużenie ulicy 

lokalnej (ul. Ludowa) połączenie 

z ul. Sportową 

2005 Gmina Kobierzyce 100.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.6.1.5 

Magnice – teren urządzeń 

komunikacyjnych – przystanek 

autobusowy 

2005 Gmina Kobierzyce 20.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.6.1.6 
Tyniec Mały – drogi śródpolne 

transportu rolnego 
2006 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.6.1.7 
Wierzbice – drogi śródpolne 

transportu rolnego 
2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.6.1.8 

Pustków Żurawski – rozbudowa 

oczyszczalni ścieków i dróg 

śródpolnych transportu rolnego 

2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.6.1.9 

Budowa dróg z oświetleniem, 

kanalizacją deszczową, 

zagospodarowaniem terenu w 

Bielanach Wrocławskich 

2004-2005 Gmina Kobierzyce 7.327.370 zł Gmina Kobierzyce, fundusze unijne 

2.6.2 
Modernizacja oświetlenia 

ulicznego 
Na bieżąco Gmina Kobierzyce  

około 600.000 

zł/ rok 
Gmina Kobierzyce, fundusze unijne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 15. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.7 Zwiększenie zróżnicowania biotopów i urozmaicenie 

krajobrazu 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.7.1 

Opracowanie koncepcji programu 

zwiększenia zalesienia i 

zadrzewienia gminy 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy

5.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych i Leśnych, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

2.7.2 

Realizacja programu w tym 

uwzględnienie obowiązku 

zadrzewienia w planach 

miejscowych obszarów 

inwestycyjnych 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, 

województwo 

dolnośląskie, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy

5.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych i Leśnych, sektor 

prywatny, organizacje, mieszkańcy 

pozarządowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 16. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.8 Zwiększenie możliwości dokształcania i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

Numer 

programu 
Program 

Termin 

realizacji 

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.8.1 

Usprawnienie systemu 

informatycznego  

w bibliotekach w oparciu o stworzenie 

systemu połączeń radiowych, 

scentralizowanie siecią informatyczną, 

co da możliwość korzystania z 

bibliotek przez internet 

2004-2006 
Gmina Kobierzyce 

 
 

40.000 zł 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, fundusze 

strukturalne 

2.8.2 
Utworzenie pracowni internetowych 

w placówkach biblioteki gminnej 
D0 2006 Gmina Kobierzyce, inne 40.000 zł 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy 

2.8.3 

Stworzenie form kształcenia 

ustawicznego i praktycznego, 

umożliwiającego zmianę kwalifikacji 

zawodowych i podjęcie pracy poza 

rolnictwem 

Działania 

ciągłe 

Województwo dolnośląskie, 

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, województwo 

dolnośląskie, fundusze 

strukturalne, fundusz pracy, 

sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kobierzyce 

 54

Numer 

programu 
Program 

Termin 

realizacji 

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji
Źródła finansowania 

2.8.4 

Stworzenie dodatkowych filii 

bibliotecznych w miejscowościach: 

Pustków Żurawski i Tyniec nad Ślężą 

oraz zmiana siedziby bibliotek w 

Bielanach Wrocławskich i Pustkowie 

Wilczkowskim 

Do 2008 GCKiS w Kobierzycach 100.000 zł/rok GCKiS w Kobierzycach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 17. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.9 Program integracji społeczności lokalnej gminy Kobierzyce 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.9.1 

Promocja i budowanie tożsamości 

mieszkańców przy zachowaniu 

wielowątkowości kulturowej; 

wykreowanie liderów lokalnych-

szkolenia; organizacja imprez 

kulturalno-integracyjnych 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy

200.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

2.9.2 

Wspieranie inicjatyw i działań 

nakierowanych na wychowanie 

dzieci i młodzieży oraz rozwój 

sportu masowego 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy 

2.9.3 

Włączenie nowych mieszkańców 

gminy w życie społeczności 

lokalnej, m. in. poprzez wspieranie 

działań istniejących stowarzyszeń i 

tworzenie nowych stowarzyszeń 

na rzecz rozwoju gminy jako 

forum dialogu i współpracy 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy

20.000 zł/rok 
Gmina Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 18. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.10 Rozwój zasobów gminnych służących aktywizacji 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.10.1 
Wspieranie działań Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu 
Na bieżąco Gmina Kobierzyce 1.500.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy 

2.10.2 
Stworzenie zaplecza socjalnego 

przy boiskach sportowych 
Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy

Wg potrzeb 
Gmina Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

2.10.3 
Promocja zdrowego stylu życia 

i zwalczanie uzależnień 
Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, 

organizacje pozarządowe 

Wg potrzeb Gmina Kobierzyce 

2.10.4 
Wyznaczanie nowych tras 

rowerowych 
2005-2007 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, gminy 

sąsiednie, inne 

100.000 zł 

Gmina Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, gminy 

sąsiednie,  fundusze strukturalne, 

inne 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.10.5 

Wydanie przewodnika 

turystycznego po gminie 

Kobierzyce 

2005 rok 

Sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

gmina Kobierzyce, 

mieszkańcy 

40.000 zł 

sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, gmina Kobierzyce, 

mieszkańcy 

2.10.6 
Wydanie informatora kulturalno – 

sportowego gminy Kobierzyce 
od 2005 ciągle GCKiS w Kobierzycach 15.000 zł GCKiS, sektor prywatny 

2.10.7 
Rozbudowa GCKiS w 

Kobierzycach 
2004-2005 GCKiS w Kobierzycach 30.000 zł 

GCKiS w Kobierzycach, sektor 

prywatny 

2.10.8 

Remont kapitalny z przebudową 

sali widowiskowej w budynku 

GCKiS w Kobierzycach z 

dobudową zaplecza kuchennego i 

bocznych kulis przy scenie i 

budowa 2 sal do zajęć 

kulturalnych z dziećmi 

2005-2008 

GCKiS w Kobierzycach, 

sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

500.000 zł 

GCKiS w Kobierzycach, sektor 

prywatny, organizacje pozarządowe, 

fundusze unijne 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.10.9 
Budowa hali sportowej w 

Kobierzycach - kontynuacja 
2005-2006 Gmina Kobierzyce 6.000.000 zł Gmina Kobierzyce, inne 

2.10.10 

Budowa świetlic profilaktycznych 

w miejscowościach Pustków 

Żurawski i Solna - kontynuacja 

2005 Gmina Kobierzyce 1.200.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.11 

Biskupice Podgórne – teren zieleni 

izolacyjnej z dopuszczeniem 

publicznego boiska 

2006 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.12 

Budziszów – teren zieleni 

publicznej – poszerzenie boiska 

gminnego 

2006 Gmina Kobierzyce 40.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.13 
Budziszów – teren usług 

publicznych – świetlica wiejska 
2006 Gmina Kobierzyce 80.000 zł Gmina Kobierzyce 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.10.14 
Budziszów – teren usług 

publicznych w zieleni - park 
2006 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.15 
Damianowice – sport i rekreacja - 

boisko 
2005 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.16 

Krzyżowice – trwała adaptacja 

ogrodu jordanowskiego – 

adaptacja budynku gospodarczego 

na świetlicę 

2005 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.17 

Kobierzyce – teren usług 

publicznych – parking przy 

stadionie 

2006 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.18 

Królikowice – usługi publiczne z 

zakresu: kultury i sportu – boisko 

sportowe 

2005 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.10.19 
Królikowice – usługi publiczne – 

plac zabaw 
2006 Gmina Kobierzyce 40.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.20 
Kuklice – teren usług publicznych 

– boisko sportowe 
2005 Gmina Kobierzyce 60.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.21 Magnice – teren zieleni parkowej 2005 Gmina Kobierzyce 20.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.22 
Nowiny – teren usług publicznych 

o charakterze sportowym - boisko 
2006 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.23 
Pełczyce – teren zieleni parkowej 

– park publiczny 
2006 Gmina Kobierzyce 70.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.24 
Racławice Wielkie – teren zieleni 

parkowej i boisko sportowe 
2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.25 
Solna – teren zieleni parkowej – 

trwała adaptacja parku wiejskiego
2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.26 Szczepankowice – plac zabaw 2005 Gmina Kobierzyce 20.000 zł Gmina Kobierzyce 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.10.27 
Solna – teren zieleni parkowej – 

trwała adaptacja parku wiejskiego
2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.28 Szczepankowice – plac zabaw 2005 Gmina Kobierzyce 20.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.29 
Szczepankowice – teren zieleni - 

skwer 
2006 Gmina Kobierzyce 40.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.30 

Ślęza – tereny usług publicznych o 

charakterze sportowo – 

rekreacyjnym – boisko sportowe, 

świetlica 

2005-2006 Gmina Kobierzyce 500.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.31 
Tyniec Mały – tereny usług 

oświaty, boisko sportowe 
2006 Gmina Kobierzyce 100.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.32 
Tyniec nad Ślęzą – tereny zieleni 

parkowej publicznej 
2006 Gmina Kobierzyce 20.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.33 
Wierzbice – tereny zieleni 

parkowej 
2006 Gmina Kobierzyce 40.000 zł Gmina Kobierzyce 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kobierzyce 

 62

 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.10.34 
Wierzbice – tereny usług 

publicznych w zieleni - skwer 
2006 Gmina Kobierzyce 40.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.35 

Wierzbice – tereny usług 

publicznych – sport i rekreacja - 

boisko 

2006 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.36 
Wysoka – tereny usług 

publicznych – boisko sportowe 
2005 Gmina Kobierzyce 80.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.37 
Wysoka – tereny usług 

publicznych, ogródek jordanowski
2005 Gmina Kobierzyce 25.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.38 
Wysoka – tereny usług 

publicznych, plac zabaw 
2005 Gmina Kobierzyce 30.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.39 Żurawice – tereny zieleni - park 2006 Gmina Kobierzyce 50.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.10.40 Kuklice – boisko sportowe 2006 Gmina Kobierzyce 60.000 zł Gmina Kobierzyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 19. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.11 Poprawa jakości oraz dostępności do usług opieki 

zdrowotnej i  opieki społecznej oraz usług edukacyjnych kształtowanie aktywnych postaw wśród osób korzystających z opieki społecznej 

Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.11.1 
Budowa ośrodka zdrowia w 

Kobierzycach - kontynuacja 
Do końca 2005 Gmina Kobierzyce 2.000.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.11.2 

Rozbudowa pomieszczeń i 

zwiększenie liczby miejsc w 

przedszkolach 

Do 2008 
Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe 
Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

2.11.3 

Budowa budynku przedszkolno – 

świetlicowego w Bielanach 

Wrocławskich 

2006 - 2007 Gmina Kobierzyce 1.500.000 zł Gmina Kobierzyce 

2.11.4 

Program kształtowania 

aktywności, samodzielności wśród 

korzystających z opieki i pomocy 

społecznej 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, powiat 

wrocławski, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

2.11.5 
Realizacja programu „Gdzie nie 

ma przedszkoli” 
W realizacji 

Gmina Kobierzyce, 

Towarzystwo Przyjaciół 

Gminy Kobierzyce 

80.000 zł/rok 
Gmina Kobierzyce, środki 

zewnętrzne 
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Numer 

programu 
Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.11.6 
Program stypendialny Gminy 

Kobierzyce 
Działania ciągłe Gmina Kobierzyce 20.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

2.11.7 

Realizowanie projektów 

edukacyjnych w ramach 

współpracy z gminami 

partnerskimi w zakresie wymiany 

młodzieży i nauczycieli 

Od 2004 roku - 

działania ciągłe 

Gmina Kobierzyce, 

mieszkańcy, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe 

20.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, mieszkańcy, 

sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, środki unijne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 20. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.12 Rozwój bazy mieszkaniowej 

Numer 
programu Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.12.1 

Opracowanie programu 

modernizacji istniejących 

komunalnych zasobów 

mieszkaniowych 

Od 2004 na 

bieżąco 

Gmina Kobierzyce, 

mieszkańcy 
5.000 zł 

Gmina Kobierzyce, mieszkańcy, 

fundusze strukturalne, Fundusz 

Termomodernizacyjny przy Banku 

Gospodarstwa Krajowego 

2.12.2 

Zaangażowanie gminy w 

budownictwo o charakterze 

socjalnym dla najmniej 

zamożnych mieszkańców 

Od 2008 Gmina Kobierzyce 5 mln zł 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

mieszkańcy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 21. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.13 Współpraca zagraniczna 

Numer 

programu Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.13.1 

Rozwijanie istniejących i 

nawiązywanie nowych kontaktów 

zagranicznych pod kątem 

realizacji wspólnych inicjatyw w 

ramach integracji europejskiej 

Działania ciągłe 

Gmina Kobierzyce, Inne, 

zagraniczne gminy 

współpracujące, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe 

40.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne Inne,  

zagraniczne gminy  

współpracujące, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 22. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.14 Rozbudowa układu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy w 

Kobierzycach 

Numer 

programu Program Termin realizacji

Realizator zadania 

(komórka lub osoba 

odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

2.14.1 

Kobierzyce – Urząd Gminy wraz z 

niezbędną komunikacją i 

parkingiem 

2005 Gmina Kobierzyce 100.000 zł Gmina Kobierzyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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7.3 Rozwój gospodarczy – sektory pozarolnicze 

Przyjęto następujące cele operacyjne: 

3.1 Powstanie i rozwój strefy aktywności gospodarczej  

a) Regionalna Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Bielanach Wrocławskich 

(działalność handlowa i produkcyjno-usługowo-składowa) 

b) Tereny Parku Technologiczno-Przemysłowego Biskupice Podgórne (działalność 

produkcyjno-usługowo-składowa) 

c) Regionalna Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Magnicach (działalność 

produkcyjno-usługowo-składowa) 

d) Regionalna Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Kobierzycach (działalność 

produkcyjno-usługowo-składowa) 

e) Regionalna Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Wierzbicach (działalność 

produkcyjno-usługowo-składowa) 

f) Regionalna Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości w Pustkowie Wilczkowskim 

(działalność produkcyjno-usługowo-składowa) 

3.2 Rozwój infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obecnych i przyszłych 

podmiotów gospodarczych 

3.3 Wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie gminy 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 3.1 Powstanie i rozwój stref aktywności 

gospodarczej przedstawiają się następująco: 

3.1.1 Wyposażanie stref w infrastrukturę techniczną (energia elektryczna, gaz 

sieciowy, woda, kanalizacja) dostosowując do potrzeb inwestorów 

3.1.2 Opracowanie programu promocji stref i pozyskiwanie inwestorów 

3.1.3 Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego w strefach i ich 

sąsiedztwie 
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Programy w zakresie celu operacyjnego 3.2 Rozwój infrastruktury niezbędnej do 

funkcjonowania obecnych i przyszłych podmiotów gospodarczych przedstawiają się 

następująco: 

3.2.1 Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe w nawiązaniu do sformułowanej w strategii koncepcji rozwoju gminy 

3.2.2 Działania na rzecz szybkiej budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 

3.2.3 Działania na rzecz szybkiej budowy drogi wojewódzkiej Bielany – Łany - 

Długołęka 

3.2.4 Udostępnienie Parku Przemysłowo-Handlowo-Usługowego w Węźle Bielańskim 

dla transportu kolejowego 

3.2.5 Realizowanie programu współpracy z MPWiK we Wrocławiu w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z niektórych miejscowości w gminie 

Kobierzyce 

 

Programy w zakresie celu operacyjnego 3.3 Wspieranie rozwoju przetwórstwa 

rolno-spożywczego na terenie gminy przedstawiają się następująco: 

3.3.1 Uwzględnienie ww. priorytetu w działaniach promocyjnych 

3.3.2 Opracowanie i wdrożenie lokalnych instrumentów fiskalnych (ulg podatkowych) 

oraz większej pomocy w zakresie wyposażania w infrastrukturę 
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Tabela 23. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 3.1 Powstanie i rozwój stref aktywności gospodarczej 

Numer 
programu Program Termin 

realizacji 
Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 
Szacunkowy 

koszt realizacji Źródła finansowania 

3.1.1 

Wyposażanie stref w infrastrukturę 
techniczną (energia elektryczna, 
gaz sieciowy, woda, kanalizacja) 

dostosowując do potrzeb 
inwestorów 

Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, fundusze 
unijne, Sektor prywatny, 
organizacje pozarządowe, 

Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo S.A., Oddział 

Dolnośląski, EnergiaPro 
Koncern Energetyczny SA, inne

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, fundusze unijne, 
Sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A., 

Oddział Dolnośląski, EnergiaPro 
Koncern Energetyczny SA, inne 

3.1.2 Opracowanie programu promocji 
stref i pozyskiwanie inwestorów Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, sektor 
prywatny, organizacje 

pozarządowe 
Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, województwo 
dolnośląskie, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

3.1.3 
Rozbudowa i modernizacja układu 
komunikacyjnego w strefach i ich 

sąsiedztwie 

W trakcie 
realizacji 

Gmina Kobierzyce, powiat 
wrocławski, województwo 

dolnośląskie, sektor prywatny, 
organizacje pozarządowe, 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad, inne 

Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, powiat 
wrocławski, województwo 

dolnośląskie, sektor prywatny, 
organizacje pozarządowe, fundusze 

strukturalne, inne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 24. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 3.2 Rozwój infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obecnych 

i przyszłych podmiotów gospodarczych 

Numer 

programu Program 
Termin 

realizacji 

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

3.2.1 

Opracowanie projektu 

założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną  

i paliwa gazowe w 

nawiązaniu do 

sformułowanej w strategii 

koncepcji rozwoju gminy 

2005 

Gmina Kobierzyce, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo S.A., 

Oddział Dolnośląski, EnergiaPro 

Koncern Energetyczny SA, inne 

50.000 zł/rok 

Gmina Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

S.A., Oddział Dolnośląski, EnergiaPro 

Koncern Energetyczny SA, inne 

3.2.2 

Działania na rzecz szybkiej 

budowy Autostradowej 

Obwodnicy Wrocławia 

- 
Fundusze strukturalne, sektor 

prywatny, państwo 
Wg potrzeb 

Fundusze strukturalne, sektor 

prywatny, Skarb Państwa 

3.2.3 

Działania na rzecz szybkiej 

budowy drogi 

wojewódzkiej Bielany – 

Łany - Długołęka 

W trakcie 

realizacji 

Powiat wrocławski, gmina 

Kobierzyce, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Wg potrzeb 

powiat wrocławski, gmina Kobierzyce, 

sektor prywatny, organizacje 

pozarządowe, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, inne 
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Numer 

programu Program 
Termin 

realizacji 

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy koszt 

realizacji 
Źródła finansowania 

3.2.4 

 Udostępnienie Parku 

Przemysłowo-Handlowo-

Usługowego w Węźle 

Bielańskim dla transportu 

kolejowego 

W zależności od 

potrzeb 

 

Gmina Kobierzyce, PKP, sektor 

prywatny, organizacje 

pozarządowe, inne 

 

Wg potrzeb 

 

PKP, sektor prywatny, organizacje 

pozarządow, inne 

3.2.5 

Realizowanie programu 

współpracy  

z MPWiK we Wrocławiu 

w zakresie zaopatrzenia w 

wodę i odprowadzania 

ścieków z niektórych 

miejscowości w gminie 

Kobierzyce. 

Do 2005 

Gmina Kobierzyce, MPWiK, 

sektor prywatny, organizacje 

pozarządow, inne 

12,3 mln zła) Gmina Kobierzyce, MPWiK 

a) wielkość dofinansowania inwestycji przez gminę Kobierzyce – około 4 mln zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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Tabela 25. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 3.3 Wspieranie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego na 

terenie gminy 

Numer 

programu Program 
Termin 

realizacji 

Realizator zadania (komórka 

lub osoba odpowiedzialna) 

Szacunkowy 

koszt realizacji 
Źródła finansowania 

3.3.1 
Uwzględnienie ww. priorytetu w 

działaniach promocyjnych 
Na bieżąco 

Gmina Kobierzyce, województwo 

dolnośląskie,  
Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, województwo 

dolnośląskie, fundusze 

strukturalne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe 

3.3.2 

Opracowanie i wdrożenie 

lokalnych instrumentów 

fiskalnych (ulg podatkowych) oraz 

większej pomocy w zakresie 

wyposażania  

w infrastrukturę 

Na bieżąco Gmina Kobierzyce Wg potrzeb 

Gmina Kobierzyce, fundusze 

strukturalne, sektor prywatny, 

organizacje pozarządowe, mieszkańcy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce i danych Urzędu Gminy Kobierzyce 
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8. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 

Oczekiwane przez gminę wskaźniki osiągnięć planu służą zmierzeniu osiągnięcia celów 

szczegółowych zdefiniowanych w dokumencie pt. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (priorytet 3, działanie 3.1).  

Głównym celem działania 3.1 jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej  

i ekonomicznej obszarów wiejskich (obszary wiejskie to obszary usytuowane poza granicami 

administracyjnymi miast) i małych miast do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo określone są 

następujące  cele szczegółowe działania: 

- wzrost mobilności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast 

- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. 

Do pomiaru tychże szczegółowych celów służą wskaźniki produktu i rezultatu, mierzące 

natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów finansowanych działań. 

 

Produktem jest bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony 

konkretnymi wielkościami (np. długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość 

stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.). Beneficjent 

opisuje inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu i które po 

zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty. Produkty muszą zostać 

skwantyfikowane. Należy więc odpowiedzieć jakie usługi będzie świadczył produkt oraz 

jakie dobra materialne zostaną oddane dzięki realizacji projektu. 

Rezultatami są korzyści jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu 

projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi usługami/dostawami 

materialnymi/inwestycjami. 

Oddziaływaniem nazywa się długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu 

wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów projektu. 

 

Przykładowe wskaźniki produktu:  

- Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików), 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przepompowni ścieków, 
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- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, 

- Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody, 

- Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg gminnych, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych skrzyżowań, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych utwardzonych poboczy, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych chodników, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych punktów oświetleniowych, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przejść dla pieszych, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przedszkoli, 

- Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych przedszkoli, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów dydaktycznych, 

- Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów sportowych 

 

Przykładowe wskaźniki rezultatów: 

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji 

projektów, 

- Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

- Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej, 

- Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, 

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej, 

- Stosunek ilości budynków podłączonych do kanalizacji do wszystkich budynków w 

gminie, 

- Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię 

ścieków, 

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków, 
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- Wykorzystywana moc przerobowa zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, 

- Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, 

- Ilość oczyszczonych ścieków, 

- Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy, 

- Liczba gospodarstw domowych/ budynków podłączonych do sieci wodociągowej, 

- Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej, 

- Długość sieci wodociągowej na terenie gminy, 

- Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu do wszystkich budynków w 

gminie, 

- Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania 

wody, 

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody, 

- Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody, 

- Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu do wszystkich budynków w 

gminie, 

- Liczba nowych przedsiębiorstw na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta, 

- Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne w wyniku 

realizacji inwestycji, 

- Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej, 

- Natężenie ruchu na drodze, 

- Liczba dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach korzystających z 

wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury, 

- Liczba osób korzystających z obiektów sportowych, bibliotek 
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Przykładowe wskaźniki oddziaływania: 

- Liczba nowych  miejsc pracy, 

- Liczba nowych przedsiębiorstw, 

- Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych, 

- Ilość wody skonsumowanej, 

- Liczba imprez sportowych, 

- Liczba uczestników imprez sportowych 

 

 
9. System wdrażania, sposoby i wskaźniki monitorowania 

9.1 Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego 

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce realizowany będzie w 

oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej oraz system wdrażania 

Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce. Gmina, korzystając ze środków 

finansowych funduszy strukturalnych UE, jest zobowiązana przestrzegać zasady i procedury 

wspólnotowe, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999r. nr 

1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych. 

Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg 

źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot korzystający 

z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. 

Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze 

źródeł krajowych oraz środków pochodzących z UE. 

Istotnym jest, aby wdrażanie PRL-u stało się elementem systemu zarządzania gminą. 

Zadania zapisane w Planie dotyczą gminy Kobierzyce, niektóre jednak będą obejmują także 

inne jednostki administracyjne. Niezbędna jest więc współpraca z podmiotami zewnętrznymi, 

m.in. samorządami gmin sąsiednich, Starostwem Powiatowym, a także organizacjami 

gospodarczymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami. 

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie PRL jest Wójt i Urząd Gminy Kobierzyce. 

Urząd Gminy odpowiedzialny będzie za: 

 Kreowanie  i składanie wniosków aplikacyjnych o pomoc z funduszy UE, 
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 Kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodność z procedurami, z zapisami 

PRL, 

 Realizację projektów, 

 Monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, 

 Komunikację społeczną 

 

Istotna jest również współpraca z powiatowymi i gminnymi służbami finansowymi, 

geodetami, specjalistami w zakresie prawa, urbanistyki i infrastruktury technicznej. 

Opracowany PRL będzie aktualizowany na bieżąco, co wynika ze zmieniających się 

realiów i realizacji poszczególnych zadań oraz pojawiania się nowych problemów. 

 

9.2 System monitorowania PRL-u 

W celu właściwego wdrażania Planu niezbędny jest monitoring. Monitorowanie jest 

procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z 

postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało 

i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby 

efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na obszarze gminy. 

Wdrożeniem działań związanych z realizacją PRL będzie zajmował się Wójt. 

Odpowiednim stanowiskom w Urzędzie Gminy przypisana będzie bezpośrednia 

odpowiedzialność za podejmowanie działań wynikających z planów realizacyjnych PRL. 

Nadzór nad wdrażaniem Planu będzie sprawować Rada Gminy. Raz w roku, na sesji 

absolutoryjnej, Wójt będzie zdawał sprawozdanie z postępów w realizacji PRL. Co 2-3 lata 

powinien zostać przeprowadzany audyt, który na podstawie obiektywnych wskaźników 

odniesie się do zaawansowania PRL w gminie. 

 

9.3 Komunikacja społeczna 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i Koordynującej realizację PRL będzie pełnił 

specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Gminy w Kobierzycach. Zakres zadań 

Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 

 Ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL, 
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 Zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania  oraz 

przebiegu realizacji projektów w ramach PRL, 

 Zapewnienie zgodności realizacji PRL z poszczególnymi dokumentami 

programowymi wyższego rzędu, 

 Zapewnienie przygotowania i wdrożenia działań w zakresie informacji i promocji 

PRL, 

 Inicjowanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 

pozarządowymi, 

 Przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania PRL, 

 Zbieranie informacji o nieprawidłowościach w realizacji PRL, 

 Dokonywanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji kolejnych etapów PRL, 

 Inicjowanie aktualizacji PRL, 

 Działania  z zakresu Public Relations  i promocja PRL. 

 

9.4 Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego 

Do kreowania wizerunku Gminy Kobierzyce oraz jej działań zawartych w PRL 

należy wykorzystać następujące instrumenty strategii informacyjnej: 

- Konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje propagujące informacje o 

możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE oraz 

usystematyzowanie wiedzy, 

- Wizytacje i ekspozycje projektów wspieranych finansowo przez UE z funduszy 

strukturalnych, 

- Informowanie o projektach oraz ich promocja wśród potencjalnych beneficjentów, 

- Serwisy internetowe, 

- Współpraca z mediami, 

- Prasa lokalna 

 

 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kobierzyce 

 80

BIBLIOGRAFIA: 

1. Jajuga, Kuziak, Markowski: Inwestycje samorządowe, Wydawnictwo AE we 

Wrocławiu, Wrocław 1998, 

2. Jastrzębska Maria: Zarządzanie finansami gmin. Aspekt teoretyczny, Warszawa 1999, 

3. Patrzałek L.: Finanse Samorządowe, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 

2000, 

4. Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina wiejska Kobierzyce. US we 

Wrocławiu, Wrocław, grudzień 2003 

5. Regulski J.: Władze lokalne a rozwój gospodarczy, Warszawa 2000, 

6. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego z 2003 roku, 

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kobierzyce, 

8. Uchwała nr XIX/231/03 Rady Gminy w Kobierzycach z dnia 1 grudnia 2003r., 

9. Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

Warszawa, 25 sierpień 2004  

 

 

 

ŹRÓDŁA INTERNETOWE: 

1. www.kobierzyce.ug.gov.pl 

2. www.stat.gov.pl, 

 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kobierzyce 

 81

WYKAZ TABLIC: 

Tabela 1 Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów w 2002 roku na podstawie danych 
Narodowego Spisu Powszechnego................................................................................... 15 

Tabela 2. Ludność gminy Kobierzyce według poziomu wykształcenia w ujęciu procentowym 
w latach 1996 i 2002 ........................................................................................................ 19 

Tabela 3. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Kobierzyce w roku 
szkolnym 2004/2005 ........................................................................................................ 20 

Tabela 4 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON w 2002r...................... 23 

Tabela 5 Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 1.1 Wspieranie 
różnych form gospodarczego organizowania działalności rolniczej na wsi .................... 29 

Tabela 6. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 1.2 Wspieranie 
przedsięwzięć poprawiających warunki prowadzenia działalności rolniczej i 
podwyższających kwalifikacje rolników ......................................................................... 30 

Tabela 7 Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 1.3 Opracowanie 
zespolonej polityki gminy w zakresie pozyskiwania środków UE .................................. 32 

Tabela 8 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 1.4 Aplikacje 
programów pomocowych UE........................................................................................... 33 

Tabela 9 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.1 Organizacja 
transportu zbiorowego na terenie gminy.......................................................................... 42 

Tabela 10 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.2 
Realizowanie wprowadzonych systemowych zasad partycypacji mieszkańców w 
kosztach budowy infrastruktury ....................................................................................... 43 

Tabela 11. Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.3 
Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego..................................................... 44 

Tabela 12 Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.4 Kanalizacja 
gminy................................................................................................................................ 45 

Tabela 13. Zestawienie programów  dla realizacji w ramach celu operacyjnego 2.5 
Wprowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami stałymi ......................................... 47 

Tabela 14 Zestawienie programów do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.6 
Modernizacja i rozbudowa dróg i infrastruktury drogowej  w gminie ............................ 49 

Tabela 15. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.7 
Zwiększenie zróżnicowania biotopów i urozmaicenie krajobrazu .................................. 52 

Tabela 16. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.8 
Zwiększenie możliwości dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
mieszkańców .................................................................................................................... 53 

Tabela 17. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.9 Program 
integracji społeczności lokalnej gminy Kobierzyce......................................................... 55 

Tabela 18. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.10 Rozwój 
zasobów gminnych służących aktywizacji kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej 
mieszkańców .................................................................................................................... 56 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Kobierzyce 

 82

Tabela 19. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.11 Poprawa 
jakości oraz dostępności do usług opieki zdrowotnej i  opieki społecznej oraz usług 
edukacyjnych kształtowanie aktywnych postaw wśród osób korzystających z opieki 
społecznej ......................................................................................................................... 63 

Tabela 20. Zestawienie programów  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.12 Rozwój 
bazy mieszkaniowej ......................................................................................................... 65 

Tabela 21. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.13 Współpraca 
zagraniczna....................................................................................................................... 66 

Tabela 22. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 2.14 Rozbudowa 
układu komunikacyjnego przy Urzędzie Gminy w Kobierzycach................................... 67 

Tabela 23. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 3.1 Powstanie i 
rozwój stref aktywności gospodarczej ............................................................................. 70 

Tabela 24. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 3.2 Rozwój 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obecnych i przyszłych podmiotów 
gospodarczych.................................................................................................................. 71 

Tabela 25. Zestawienie programu  do realizacji w ramach celu operacyjnego 3.3 Wspieranie 
rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie gminy .......................................... 73 

 

 

 

 

 

 


