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WPROWADZENIE 

 Zadaniem programów rewitalizacji jest uporządkowanie i zapewnienie spójności 

procesów rewitalizacyjnych w gminach. Rewitalizację należy tu traktować jako kompleksowe 

działania przeciwdziałające negatywnym zjawiskom na poszczególnych obszarach, do których 

angażowani są różnego rodzaju grupy interesariuszy.  

 Niniejszy dokument opracowany został na podstawie Ustawy o rewitalizacji, 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 

Wytycznych programowej IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-

2020. 

 Pierwszą część, stanowiącą punkt wyjścia do pozostałych zapisów dokumentu, 

stanowi pogłębiona diagnoza zjawisk kryzysowych występujących w gminie. Przeprowadzono 

ją, analizując problemy we wszystkich sferach wymienionych w powyższych dokumentach, a 

więc społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej. 

Wykorzystano w tym celu dane z Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierutowie, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Bierutowie, Gimnazjum w 

Bierutowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, Policji itp. Stworzono dzięki temu zestaw 

obiektywnych wskaźników dla każdej miejscowości wiejskiej gminy oraz dla miasta Bierutowa 

- przy uwzględnieniu poszczególnych ulic, a następnie porównano je z wartościami średnimi 

na poziomie gminy. Jednak diagnoza została potraktowana nieco szerzej, dzięki czemu 

opracowanie pozwala też spojrzeć na gminę na tle powiatu i województwa. Na tej podstawie 

wyodrębniono obszar zdegradowany oraz rewitalizacji. W załącznikach do dokumentu 

znajdują się zestawienia wykorzystanych wskaźników dla każdej ulicy w Bierutowie i każdej 

wsi. 

 Druga część dokumentu określa, jak będzie wyglądał obszar rewitalizacji po 

wdrożeniu zaproponowanych w Programie przedsięwzięć. Następuje w niej również 

wyliczenie celów oraz kierunków działań, które pozwolą na osiągnięcie stanu i poziomu 

rozwoju zawartego w wizji. Każdy cel strategiczny został pokrótce scharakteryzowany. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zebrane w dwie listy - "A" o charakterze 

podstawowym i "B" o charakterze uzupełniającym. W pierwszym przypadku przedsięwzięcia 

mogą być sfinansowane ze środków RPO WD w ramach działania 6.3 Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych. Natomiast lista B zawiera zadania dopełniające i również przekładające się 
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na osiągnięcie oczekiwanego stanu rozwoju gminy i obszaru rewitalizacji, ale finansowane z 

innych źródeł.  

 Część trzecia dokumentu koncentruje się na kwestiach wdrożeniowych. Z tego 

względu scharakteryzowano elementy pozwalające zapewnić komplementarność działań 

rewitalizacyjnych, wskazano ramy finansowe przedsięwzięć rewitalizacyjnych (zarówno z listy 

podstawowej, jak i uzupełniającej), sposoby partycypacji społecznej oraz system wdrażania i 

monitorowania stopnia realizacji zadań.  

 Ostatni element programu to rozdział dotyczący spójności Programu Rewitalizacji z 

innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi - na poziomie gminy, powiatu i 

województwa. Wskazano poszczególne zapisy wybranych dokumentów i określono, w jakim 

zakresie występuje zgodność. W ten sposób wykazano, że realizacja Programu powinna 

przełożyć się pozytywnie na osiąganie celów rozwojowych zapisanych w innych 

dokumentach, wzmacniając podejmowane działania. 
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I DIAGNOZA SYTUACJI GMINY 

 Gmina miejsko-wiejska Bierutów leży w południowej części powiatu oleśnickiego. 

Graniczy z gminami: Oleśnica (od północnego - zachodu), Dziadowa Kłoda (od północnego - 

wschodu), Wilków (od wschodu ), Namysłów (od południowego - wschodu), Jelcz-Laskowice 

(od południa). Granica gminy stanowi również granicę województwa dolnośląskiego z 

opolskim. 

 Powierzchnia gminy wynosi 13835,83 ha, w tym miasta Bierutów - 836,86 ha 

(6,05%). Gmina stanowi więc 13,2% powierzchni powiatu oleśnickiego i jest jedną z 

większych w powiecie. W jej skład wchodzi miasto Bierutów i 16 miejscowości wiejskich 

(Gorzesław, Jemielna, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, 

Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Stronia, Strzałkowa, Wabienice, Zawidowice, Zbytowa), z 

których każda ma status sołectwa. 

 Gmina leży na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 451 (Oleśnica - Solniki Wielkie - 

Bierutów - granica województwa - Namysłów) oraz 396 (Bierutów - Biskupice Oławskie - 

Oława - Gaj Oławski - Brzezimierz - Brożec - Strzelin). Przez Bierutów i Solniki Wielkie 

przebiega linia kolejowa nr 143 Kalety - Wrocław Mikołajów. 

Rys. 1 Położenie gminy Bierutów. 

 

Źródło: 

https://www.google.pl/maps/place/Bierut%C3%B3w/@51.1416052,17.3619992,11z/data=!3m1!4b1!4

m5!3m4!1s0x47101c1114a5e535:0xccc0bb92c727fc54!8m2!3d51.1009569!4d17.5292586. 
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I.1 Sfera społeczna 

I.1.1 Sytuacja demograficzna 

 W 2015 r. na terenie gminy Bierutów mieszkały 9924 osoby, z czego 4810 w mieście. 

Od 2013 r. liczba mieszkańców gminy spadła o 3,4%, natomiast spadek większy jest na 

terenie miasta, gdzie wyniósł 5,1%. Odpływ mieszkańców z terenu gminy Bierutów to 

tendencja odmienna od tej, która ma miejsce na terenie powiatu oleśnickiego (wzrost liczby 

mieszkańców o 0,4% w analizowanym okresie), a jednocześnie spójna z tendencją na 

poziomie województwa dolnośląskiego (spadek liczby mieszkańców, choć na mniejszym 

poziomie - o 0,2%). 

Rys. 2 Liczba mieszkańców gminy Bierutów w latach 2013-2015 z uwzględnieniem 
miejsca zamieszkania. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 

 Liczba kobiet i mężczyzn jest właściwie wyrównana - mężczyźni stanowią 49% ogółu 

mieszkańców gminy. Oznacza to, że na 100 mężczyzn w gminie mieszkają 104 kobiety. 

Podobna nierównowaga występuje również w powiecie oleśnickim (105 kobiet na 100 

mężczyzn). W województwie zaś przewaga jest jeszcze wyższa i wynosi 108 kobiet w 

stosunku do 100 mężczyzn. 

 Spośród miejscowości wiejskich gminy, największa pod względem liczby mieszkańców 

jest Zbytowa, w której mieszka 808 osób (8,1% ogółu mieszkańców gminy). Jeszcze tylko 

wieś Stronia przekracza liczbę 500 mieszkańców (516 osób, 5,2% ogółu mieszkańców 

gminy). Najmniejszy jest Radzieszyn, zamieszkany przez 42 osoby. Poza Karwińcem, w 
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każdej miejscowości z terenu gminy odnotowano przynajmniej niewielki spadek liczby 

mieszkańców. 

 W grupie osób w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia) wystąpił spadek liczby 

mieszkańców gminy o 4,7%. W 2015 r. było ich 1755, a w 2013 r. - 1842. Warto zauważyć, 

że poziom spadku był taki sam na poziomie miasta, jak i obszarów wiejskich gminy, przy 

czym liczba mieszkańców wsi w tej grupie wiekowej jest wyższa o 183 osoby. W gminie 

osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły w 2015 r. 17,7% ogółu mieszkańców. Na 

poziomie województwa dolnośląskiego nastąpił spadek liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym o 0,8%, w tym na obszarach miejskich o 0,5%, a wiejskich o 1,4%. W 

powiecie oleśnickim również miał miejsce spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym (o 

1,3%), podobnie na obszarach wiejskich, choć na wyższym poziomie (3%), zaś w miastach 

odnotowano niewielki wzrost - o 0,1%. 

 

Rys. 3 Liczba mieszkańców gminy Bierutów w wieku przedprodukcyjnym                           

w latach 2013-2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 

 Liczba osób w wieku produkcyjnym w gminie Bierutów w analizowanym okresie 

uległa spadkowi o 2,8% (z 6743 w 2013 r. do 6552 w 2015 roku). W przypadku tej grupy 

wiekowej, spadek liczby mieszkańców szybciej następuje na terenie miasta (o 3,3%) niż na 

obszarach wiejskich (o 2,4%). W 2015 r. osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 66% ogółu 

mieszkańców gminy. W województwie spadek wyniósł 2,3%, w tym na obszarach miejskich 

3,1%, a wiejskich - 0,6%; w powiecie odpowiednio 1,3%, 2,1% i 0,1% (tendencja jest 

zatem mniej niekorzystna). 
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Rys. 4 Liczba mieszkańców gminy Bierutów w wieku produkcyjnym w latach 2013-2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 

 Osoby w wieku poprodukcyjnym to jedyna grupa wiekowa, w której odnotowano 

wzrost liczby mieszkańców - o 8%. O ile w 2013 r. mieszkało w gminie 1497 osób w tym 

wieku, to w 2015 r. już 1617. Jest to oczywiście tendencja zauważalna w całym kraju, czy 

nawet Europie, gdzie mamy do czynienia ze starzeniem się społeczeństwa. Proces ten jest 

bardziej dynamiczny na terenie miasta, gdzie wzrost wyniósł 11,4% (podczas gdy na 

obszarach wiejskich gminy - 4,5%). Ogólnie osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły w 

2015 r. 16,3% mieszkańców gminy. W województwie w latach 2013-2015 liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym wzrosła o 7,6% (w tym na obszarach miejskich o 7,4%, a wiejskich 

8,2%), w powiecie oleśnickim zaś o 8,4% (na obszarach miejskich o 8,2%, wiejskich - 

8,9%). 

 
Rys. 5 Liczba mieszkańców gminy Bierutów w wieku poprodukcyjnym w latach 2013-

2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 
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 Piramida wieku, jaka odpowiada zjawiskom demograficznym w gminie Bierutów, ma 

charakter regresywny. Obrazuje ona typ ludności starej oraz wskazuje na niebezpieczeństwo 

wystąpienia depopulacji. W gminie Bierutów wskaźnik obciążenia demograficznego, mierzony 

liczbą osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, wynosi 27. Należy 

tu nadmienić, że jest on niższy niż w powiecie (28,9) czy województwie (32,6). 

Rys. 6 Piramida wieku - ludność według płci i wieku w gminie Bierutów w 2014 roku. 

 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2015, 

http://stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_gmin/powiat_olesnicki/gmina_bierut

ow.pdf. 

 

 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców podlegał w latach 2013-2015 wahaniom. 

Mimo to na poziomie województwa dolnośląskiego oraz gminy Bierutów zawsze wykazywał 

wartości ujemne. Tylko w powiecie oleśnickim był dodatni, choć ogólnie występuje tendencja 

spadkowa. 
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Rys. 7 Przyrost naturalny w latach 2013-2015 na 1000 mieszkańców. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 W gminie osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 16,29% mieszkańców. 

Dodatkowo w Bierutowie przy ul. Kościelnej wszystkie zameldowane osoby mieszczą się w tej 

grupie wiekowej, ponadto blisko 40% Rynku oraz ok. ⅓ mieszkańców ul. Kasztanowej, 

Zygmunta Krasińskiego i Kolejowej. Spośród miejscowości wiejskich najwyższy udział mają te 

osoby w Posadowicach (21%). 

Tab. 1 Udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców - z uwzględnieniem 
wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy [5%]. 

Miejscowość / 
ulica 

Udział osób w 

wieku 

poprodukcyjnym 

Miejscowość / 
ulica 

Udział osób w 

wieku 

poprodukcyjnym 

średnia gminy 16,29 

Bierutów      ul. Parkowa 20,83 

   ul. 1 Maja 20,00    ul. Rynek 42,02 

   ul. Adama 

   Mickiewicza 24,42 

   ul. Stanisława 

   Moniuszki 23,44 

   ul. Boczna 
16,67 

   ul. Stefana 
   Żeromskiego 21,76 

   ul. Browarna 20,24    ul. Towarowa 24,07 

   ul. Gen. Józefa 

   Bema 22,70 
   ul. Wiśniowa 

26,32 

   ul. Jana 

 Kochanowskiego 22,22 
   ul. Wodna 

17,53 

   ul. Juliusza 

   Słowackiego 19,53 
   ul. Zielona 

16,70 

   ul. Kasztanowa 
31,82 

   ul. Zygmunta 

   Krasińskiego 37,14 

   ul. Kolejowa 35,29 Solniki Małe 19,62 
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   ul. Koszarowa 18,03 Posadowice 21,00 

   ul. Kościelna 100,00 Radzieszyn 19,05 

   ul. Kruszowicka 25,00 Wabienice 19,50 

   ul. Marii 

   Konopnickiej 18,40 
Jemielna 

19,67 

   ul. Ogrodowa 21,62 Strzałkowa 16,67 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 

I.1.2. Bezrobocie 

 Na koniec 2015 r. w gminie Bierutów zarejestrowane były 404 osoby bezrobotne. 

Stopa bezrobocia (czyli stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby 

mieszkańców w wieku produkcyjnym) wyniósł 6,2%. Jest ona niższa niż stopa bezrobocia w 

województwie dolnośląskim (8,6%) czy powiecie oleśnickim (9,9%).  

 Osoby bezrobotne w gminie Bierutów stanowią 4,7% ogółu jej mieszkańców. W 

gminie, powiecie oraz województwie zauważalny jest spadek liczby osób bezrobotnych, przy 

czym tendencja ta utrzymuje się od 2012 r. (w gminie - 2011 roku).  

Rys. 8 Zmiany w poziomie bezrobocia w latach 2010-2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Tab. 2 Liczba bezrobotnych z uwzględnieniem płci w 2015 roku. 

  mężczyźni kobiety 

województwo 
dolnośląskie 

48 373 51 579 

powiat oleśnicki 1 579 2 028 

gmina Bierutów 212 192 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W gminie zarejestrowani bezrobotni stanowią 4,7% wszystkich mieszkańców, zaś 

wskaźnik ten osiąga największe wartości wśród mieszkańców ul. Spacerowej (20%) i 

Rzemieślniczej (15,38%). W miejscowościach wiejskich gminy sytuacja wygląda nieco lepiej - 

tam najwyższe bezrobocie to 7,14%, które występuje w Sątoku. 

Tab. 3 Udział osób bezrobotnych w ogóle mieszkańców - z uwzględnieniem wartości 
wskaźnika wyższych niż średni gminy [%]. 

Miejscowość / 

ulica 

Udział osób 
bezrobotnych 

w ogóle 
mieszkańców 

Miejscowość / 

ulica 

Udział osób 
bezrobotnych 

w ogóle 
mieszkańców 

średnia gminy 4,07 

Bierutów      ul. Rzemieślnicza 15,38 

   ul. Adama 
   Mickiewicza 5,23 

   ul. Spacerowa 
20,00 

   ul. Browarna 
8,33 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 4,12 

   ul. Ceglana 11,76    ul. Towarowa 5,56 

   ul. Dworcowa 
4,17 

   ul. Wincentego 

   Witosa 6,56 

   ul. Elizy 
   Orzeszkowej 4,17 

   ul. Wrocławska 
6,92 

   ul. Jana 

   Kilińskiego 8,03 
   ul. Zamkowa 

5,80 

   ul. Juliusza 
   Słowackiego 7,10 

   ul. Zygmunta 
   Krasińskiego 8,57 

   ul. Kolejowa 4,28 Solniki Małe 5,28 

   ul. Koszarowa 4,92 Kruszowice 5,76 

   ul. Marii 
   Konopnickiej 6,94 

Sątok 
7,14 

   ul. Oleśnicka 4,83 Wabienice 4,08 

   ul. Parkowa 4,17 Gorzesław 6,10 

   ul. Plac Kościelny 10,00 Strzałkowa 5,56 

   ul. Pogodna 9,09 Paczków 5,65 

   ul. Polna 5,56   
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. 
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 Dodatkowo w analizie sytuacji gminy na tle innych jednostek samorządowych oraz 

diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, uwzględniono 

osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Są to więc osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby, które nie ukończyły 25 roku życia oraz osoby po 50 roku 

życia. Osoby pozostające bez pracy ponad rok to w powiecie oleśnickim 51,8% wszystkich 

bezrobotnych, podobnie w gminie Bierutów. Młodzież do 25 roku życia stanowi w powiecie 

14,3% bezrobotnych, a w gminie 16,1%; osoby po 50 roku życia to 30% bezrobotnych w 

powiecie i 30,9% w gminie. Te statystyki pokazują, że bezrobocie w gminie i powiecie ma 

bardzo zbliżony. Fakt, że w dużej mierze dotyczy ono osób długotrwale pozostających bez 

zatrudnienia czy też należących do grup wiekowych mających większe niż inne problemy ze 

znalezieniem pracy pokazuje, że walka z nim to duże wyzwanie dla władz lokalnych. 

Tab. 4 Liczba bezrobotnych w powiecie oleśnickim i gminie Bierutów w 2015 r. z 

uwzględnieniem grup znajdujących się w szczególnej sytuacji. 

 długotrwale bezrobotni 

[os.] 

bezrobotni do  

25 r.ż. [os.] 

bezrobotni powyżej 50 

r.ż. 

powiat oleśnicki 1870 514 1082 

gmina Bierutów 202 65 125 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. 

 

 Połowa osób bezrobotnych z terenu gminy Bierutów to osoby długotrwale 

bezrobotne. Dodatkowo występują takie miejsca w gminie, w których wszyscy bezrobotni nie 

są w stanie znaleźć zatrudnienia już przynajmniej od roku. Należą do nich mieszkańcy ul. 

Dworcowej, Emilii Plater, Spacerowej i Wodnej w Bierutowie oraz Radzieszyna. Analiza 

danych przedstawionych w liczbach bezwzględnych pokazuje też, że najwięcej osób 

długotrwale bezrobotnych zamieszkuje obszary wiejskie gminy Bierutów (59,4%), z czego 

najwięcej (12,5%) w miejscowości Gorzesław. 

Tab. 5 Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych - z uwzględnieniem 
wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy [%]. 

Miejscowość / 

ulica 

Udział 

długotrwale 

bezrobotnych 
w ogóle 

bezrobotnych 

Miejscowość / 

ulica 

Udział 

długotrwale 

bezrobotnych 
w ogóle 

bezrobotnych 

średnia gminy 50,00 

Bierutów 

 

   ul. Wodna 100,00 

   ul. Adama 
   Mickiewicza 

75,00 Kijowice 55,56 

   ul. Dworcowa 100,00 Kruszowice 72,73 

   ul. Emilii Plater 100,00 Radzieszyn 100,00 
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   ul. Jana Kilińskiego 81,82 Zawidowice 66,67 

   ul. Kolejowa 60,00 Wabienice 52,94 

   ul. Namysłowska 80,00 Stronia 78,57 

   ul. Rynek 75,00 Gorzesław 55,56 

   ul. Spacerowa 100,00 Jemielna 62,50 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 
66,67 Karwiniec 58,33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. 

 

 Osoby, które nie ukończyły 25 lat stanowią 16,07% ogółu bezrobotnych. Ponad 

dwukrotnie wyższe wartości wskaźnik ten osiąga w Bierutowie wśród mieszkańców ulic 

Koszarowej i Rzemieślniczej, gdzie połowa bezrobotnych nie ma jeszcze. Wśród miejscowości 

wiejskich najwyższy wskaźnik ma Jemielna (37,5%), Zbytowa (34,29%) i Kijowice (33,33%). 

Tab. 6 Udział osób bezrobotnych do 25 roku życia w ogóle bezrobotnych -                                     

z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy [%]. 

Miejscowość / 

ulica 

Udział 

bezrobotnych 
do 25 r.ż. w 

ogóle 
bezrobotnych 

Miejscowość / 

ulica 

Udział 

bezrobotnych 
do 25 r.ż. w 

ogóle 
bezrobotnych 

średnia gminy 16,07 

Bierutów 

 

   ul. Wrocławska 17,86 

   ul. Adama 

   Mickiewicza 
25,00    ul. Zamkowa 33,33 

   ul. Ceglana 20,00 Solniki Wielkie 20,00 

   ul. Jana 

   Kilińskiego 
27,27 Kijowice 33,33 

   ul. Kolejowa 40,00 Kruszowice 18,18 

   ul. Koszarowa 50,00 Zbytowa 34,29 

   ul. Przyjaciół 

   Żołnierza 16,67 
Wabienice 

17,65 

   ul. Rzemieślnicza 50,00 Stronia 21,43 

   ul. Stefana 
   Żeromskiego 

16,67 Jemielna 37,50 

   ul. Świętego Jana 20,00 Strzałkowa 25,00 

   ul. Wincentego 

   Witosa 
3,33 Paczków 20,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy. 

 

I.1.3. Pomoc społeczna 

 Największa liczba świadczeń pomocy społecznej w województwie dolnośląskim 

udzielana była z powodu ubóstwa (z jego niewielką przewagą) i bezrobocia. Podobnie 

sytuacja wyglądała w powiecie oleśnickim, przy czym tam dominowało bezrobocie. Warto 

zauważyć, że osoby, które korzystają ze wsparcia z powodu bezrobocia i biedy, najczęściej 
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otrzymują pomoc w sposób długotrwały, co może przyczyniać się do pogorszenia sytuacji 

życiowej rodzin oraz ich "uzależnienia" od uzyskiwania wsparcia. 

Tab. 7 Powody przyznania pomocy społecznej w województwie dolnośląskim                     

w 2014 roku. 

  ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność 
przemoc  
w rodzinie 

alkoholizm  
i narkomania 

województwo 
dolnośląskie 

50 020 44 859 26 910 823 6 833 

powiat oleśnicki 1 026 1 165 785 16 221 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Oceny zasobów pomocy społecznej w gminach i powiatach 

województwa dolnośląskiego w 2013 roku. 

 W przeliczeniu na 1000 mieszkańców w województwie dolnośląskim liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej jest wyższa niż w powiecie oleśnickim. Największa 

różnica występuje w przypadku ubóstwa i przemocy w rodzinie (dwa razy więcej osób 

objętych wsparciem na poziomie województwa). 

Rys. 9 Powody przyznania pomocy społecznej w województwie dolnośląskim i powiecie 

oleśnickim w 2014 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W gminie Bierutów ze świadczeń pomocy społecznej korzystało na koniec 2015 r. 

łączne 419 osób, przy czym od 2013 r. odnotowano spadek o 5,2%. Prawie 58% spośród 

tych osób zamieszkuje obszary wiejskie gminy. Na 1000 mieszkańców gminy, 42 osoby 

korzystają z pomocy społecznej. Najwięcej osób w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

korzysta z pomocy społecznej na ul. Spacerowej (200) i Rzemieślniczej (154). Wśród 

miejscowości wiejskich dominuje Sątok ze 100 osobami na 1000. 

 

ubóstwo bezrobocie
niepełnospra

wność
przemoc w

rodzinie
alkoholizm i
narkomania

województwo dolnośląskie 17,2 15,42 9,25 0,28 2,35

powiat oleśnicki 9,65 10,96 7,38 0,15 2,08
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Tab. 8 Udział osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej ogółem -                                     

z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy [‰]. 

Miejscowość / 
ulica 

Udział osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej 

Miejscowość / 
ulica 

Udział osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej 

średnia gminy 42,22 

Bierutów   
   ul. Stefana 
   Żeromskiego 58,82 

   ul. 1 Maja 122,22    ul. Towarowa 55,56 

   ul. Adama 
   Mickiewicza 46,51 

   ul. Zamkowa 
72,46 

   ul. Ceglana 117,65 Kijowice 48,39 

   ul. Jana 

   Kilińskiego 72,99 
Kruszowice 

52,36 

   ul. Juliusza 

   Słowackiego 59,17 
Posadowice 

78,37 

   ul. Marii 
   Konopnickiej 48,61 

Sątok 
100,00 

   ul. Polna 111,11 Wabienice 49,89 

   ul. Przyjaciół 

   Żołnierza 72,16 
Stronia 

50,39 

   ul. Rzemieślnicza 153,85 Gorzesław 66,31 

   ul. Rynek 50,42 Jemielna 49,18 

   ul. Spacerowa 200,00 Strzałkowa 63,49 

   ul. Stanisława 

   Moniuszki 125,00 
Paczków 

56,45 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Bierutowie. 

 Spośród 419 osób uzyskujących pomoc społeczną, 151 (36%) potrzebowało jej  

z powodu ubóstwa. Średnio w gminie 15 mieszkańców na 1000 otrzymuje świadczenia 

skierowane do osób biednych. W tym wypadku również większa liczba osób objętych 

wsparciem mieszka na obszarach wiejskich (60,3%). Wskaźnik ten w gminie Bierutów ma 

wartość zbliżoną do wskaźnika dla województwa (17 osób na 1000) i jest znacznie wyższy niż 

średnio w powiecie (10 na 1000 mieszkańców). 
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Tab. 9 Udział osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej z powodu ubóstwa -                                     

z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy [‰]. 

Miejscowość / 

ulica 

Udział osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej z 
powodu 

ubóstwa 

Miejscowość / 

ulica 

Udział osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej z 
powodu 

ubóstwa 

średnia gminy 15,22 

Bierutów 

 

   ul. Stefana 
   Żeromskiego 17,65 

   ul. 1 Maja 44,44    ul. Towarowa 18,52 

   ul. Adama 

   Mickiewicza 17,44 
   ul. Zamkowa 

28,99 

   ul. Ceglana 19,61 Kijowice 16,13 

   ul. Czereśniowa 17,86 Kruszowice 20,94 

   ul. Dworcowa 20,83 Posadowice 31,35 

   ul. Henryka 

   Dąbrowskiego 28,57 
Sątok 

42,86 

   ul. Juliusza 

   Słowackiego 17,75 
Zawidowice 

17,18 

   ul. Marii 
   Konopnickiej 17,36 

Wabienice 
18,14 

   ul. Osiedle 16,26 Stronia 19,38 

   ul. Polna 55,56 Gorzesław 21,22 

   ul. Przyjaciół 
   Żołnierza 25,77 

Jemielna 
16,39 

   ul. Rzemieślnicza 76,92 Strzałkowa 31,75 

   ul. Rynek 16,81 Paczków 24,19 

   ul. Stanisława  

   Moniuszki 46,88   

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Bierutowie. 

 Stu czterdziestu dwóch mieszkańców gminy (33,9% wszystkich objętych pomocą) 

otrzymuje świadczenia pomocy społecznej z powodu bezrobocia. Średnio 14 na 1000 

mieszkańców gminy uzyskuje takie wsparcie, przy czym większość z nich (60,6%) mieszka 

na obszarach wiejskich. Najwyższe wartości wskaźnik ten otrzymał w przypadku  

ul. Rzemieślniczej w Bierutowie (77 osób na 1000 mieszkańców) i miejscowości Sątok (43 na 

1000 mieszkańców). Warto nadmienić, że wskaźnik pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

w gminie Bierutów jest zbliżony do wartości wskaźnika na poziomie województwa (15)  

i powiatu (11). 
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Tab. 10 Udział osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej z powodu bezrobocia 

- z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy [‰]. 

Miejscowość / 

ulica 

Udział osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej z 
powodu 

bezrobocia 

Miejscowość / 

ulica 

Udział osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej z 
powodu 

bezrobocia 

średnia gminy 14,31 

Bierutów 

 

   ul. Stanisława 
   Moniuszki 46,88 

   ul. 1 Maja 
33,33 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 23,53 

   ul. Adama 

   Mickiewicza 17,44 
   ul. Towarowa 

18,52 

   ul. Browarna 23,81    ul. Zamkowa 28,99 

   ul. Ceglana 39,22 Kijowice 21,51 

   ul. Czereśniowa 17,86 Kruszowice 20,94 

   ul. Dworcowa 20,83 Posadowice 28,21 

   ul. Jana 

   Kilińskiego 21,90 
Sątok 

42,86 

   ul. Koszarowa 16,39 Wabienice 20,41 

   ul. Marii 
   Konopnickiej 17,36 

Stronia 
17,44 

   ul. Przyjaciół 

   Żołnierza 25,77 
Gorzesław 

21,22 

   ul. Rzemieślnicza 76,92 Strzałkowa 15,87 

   ul. Rynek 16,81 Paczków 16,13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Bierutowie. 

 Świadczenia pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności pobierało w 2015 r. 92 

osoby i od 2013 r. odnotowano w tym zakresie wzrost o 13,6%. Średnio 9 na 1000 

mieszkańców gminy korzysta z tego rodzaju pomocy, co również jest wskaźnikiem zbliżonym 

do wskaźnika dla województwa czy powiatu. Najwyższe wartości w gminie Bierutów wskaźnik 

posiada w przypadku ul. Spacerowej (200 na 1000 mieszkańców) w Bierutowie.  

W miejscowościach wiejskich najwyższe wartości wskaźników znajdują sie na poziomie 

zbliżonym do średniej gminy i nie przekraczają 15 osób korzystających ze wsparcia na 1000 

mieszkańców. 
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Tab. 11 Udział osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej z powodu 

niepełnosprawności - z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy 

[‰]. 

Miejscowość / 
ulica 

Udział osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 
z powodu 

niepełnosprawności 

Miejscowość / 
ulica 

Udział osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 
z powodu 

niepełnosprawności 

średnia gminy 9,27 

Bierutów      ul. Spacerowa 200,00 

   ul. 1 Maja 
33,33 

   ul. Stanisława 
   Moniuszki 31,25 

   ul. Adama 

   Mickiewicza 11,63 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 11,76 

  ul. Ceglana 19,61    ul. Świętego Jana 11,90 

   ul. Gen. Józefa 

   Bema 21,28 
   ul. Towarowa 

18,52 

   ul. Jana 
   Kilińskiego 21,90 

   ul. Zamkowa 
14,49 

   ul. Juliusza 
   Słowackiego 17,75 

Kruszowice 
10,47 

   ul. Kolejowa 10,70 Posadowice 12,54 

   ul. Marii 

   Konopnickiej 10,42 
Sątok 

14,29 

   ul. Oleśnicka 20,69 Zbytowa 12,38 

   ul. Osiedle 16,26 Jemielna 12,30 

   ul. Polna 55,56 Strzałkowa 15,87 

   ul. Przyjaciół 

   Żołnierza 15,46 
Paczków 

12,10 

   ul. Rynek 16,81   

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Bierutowie. 

 Poziom przemocy w rodzinie został zbadany w gminie Bierutów na podstawie 

wskaźnika liczby Niebieskich kart na 1000 mieszkańców. Ogólnie w gminie problem ten nie 

jest wysoki i wynosi 0,05‰. Najwyższe wartości osiąga w Bierutowie wśród mieszkańców ul. 

Przyjaciół Żołnierza oraz w miejscowości Gorzesław. Warto tu jednak zaznaczyć, że  

w żadnym wypadku nie przekracza to poziomu jednej Niebieskiej karty na 1000 

mieszkańców. 
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Tab. 12 Liczba Niebieskich kart na 1000 mieszkańców. 

Miejscowość / 

ulica 

Liczba 
Niebieskich 

kart na 1000 
mieszkańców 

Miejscowość / 

ulica 

Liczba 
Niebieskich 

kart na 1000 
mieszkańców 

średnia gminy 0,05 

Bierutów   Zbytowa 0,12 

   ul. Przyjaciół 
   Żołnierza 0,52 

Stronia 
0,19 

   ul. Zielona 0,20 Gorzesław 0,27 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Bierutowie. 

  

I.1.4. Przestępczość 

 W województwie dolnośląskim wyraźnie widoczna jest tendencja spadkowa  

w zakresie liczby popełnionych przestępstw (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców).  

W powiecie oleśnickim wystąpił spadek między rokiem 2013 i 2014, a z kolei między 2014  

a 2015 - wzrost. W gminie Bierutów - podobnie jak na poziomie województwa - widoczna 

jest systematyczna tendencja spadkowa, choć na niższym poziomie. 

Rys. 10 Liczba popełnionych przestępstw na 1000 mieszkańców w latach 2013-2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W województwie dolnośląskim największa część popełnionych przestępstw miała 

charakter kryminalny (45%). Niewiele mniej czynów skierowanych było przeciwko mieniu - 

39%. Z kolei najmniej (1%) skierowanych było przeciwko życiu i zdrowiu.  
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27,3327,29
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Rys. 11 Przestępstwa zakończone przez Policję w postępowaniach zakończonych               

w województwie dolnośląskim w 2015 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Nieco inaczej wygląda sytuacji w powiecie oleśnickim. Najwięcej przestępstw 

skierowanych było przeciwko życiu i zdrowiu (40%), zaś czyny o charakterze gospodarczym  

i kryminalnym stanowiły po ¼ wszystkich stwierdzonych przestępstw w powiecie.  

Rys. 12 Przestępstwa zakończone przez Policję w postępowaniach zakończonych               

w powiecie oleśnickim w 2015 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Wykrywalność przestępstw w 2015 r. była wyższa w powiecie oleśnickim niż ogółem 

w województwie dolnośląskim i wyniosła odpowiednio 69,8% i 43,5%%. 

o charakterze
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 W 2015 r. w gminie popełniono 26 przestępstw na 1000 mieszkańców. Najwyższe 

wartości wskaźnik przestępczości osiągnął na ul. Lipowej (500) i Spacerowej (400)  

w Bierutowie, gdzie przekroczył średnią wartość gminy prawie dwudziestokrotnie.  

W miejscowościach wiejskich wskaźnik ma zdecydowanie niższy poziom  i najwyższy jest w 

Solnikach Wielkich - wynosi 46,51‰. 

Tab. 13 Wskaźnik przestępczości - z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż 

średnia gminy [‰]. 

Miejscowość / 
ulica 

Liczba 

czynów 
karalnych na 

1000 
mieszkańców 

Miejscowość / 
ulica 

Liczba 

czynów 
karalnych na 

1000 
mieszkańców 

średnia gminy 26,40 

Bierutów      ul. Słoneczna 54,79 

   ul. 1 Maja 144,44    ul. Spacerowa 400,00 

   ul. Dworcowa 
41,67 

   ul. Stanisława   
   Moniuszki 31,25 

   ul. Jana 

   Kochanowskiego 44,44 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 29,41 

   ul. Juliusza 

   Słowackiego 159,76 

   ul. Tadeusza 

   Kościuszki 34,48 

   ul. Kazimierza 
   Pułaskiego 43,48 

   ul. Towarowa 
37,04 

  ul. Kolejowa 
48,13 

   ul. Wincentego 

   Witosa 32,79 

   ul. Lipowa 500,00    ul. Wodna 51,55 

   ul. Marii 

   Konopnickiej 34,72 
   ul. Wrocławska 

62,50 

   ul. Młyńska 
37,04 

   ul. Zygmunta 
   Krasińskiego 28,57 

   ul. Ogrodowa 27,03 Solniki Wielkie 46,51 

   ul. Polna 55,56 Kruszowice 36,65 

   ul. Rynek 67,23 Gorzesław 26,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. 

I.1.5 Udział w życiu kulturalnym 

 Jedną z możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, jednocześnie najbardziej 

powszechną, jest korzystanie z bibliotek publicznych. Wielkość księgozbioru w gminie 

Bierutów wypada najlepiej na tle średniej dla województwa dolnośląskiego i powiatu 

oleśnickiego. Również zdecydowanie wyższy jest wskaźnik liczby czytelników bibliotek 

publicznych na 1000 mieszkańców. 
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Tab. 14 Wielkość księgozbioru i liczba czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców            

w 2015 roku. 

  
księgozbiór 

czytelnicy 

bibliotek 

województwo dolnośląskie 3 111,5 160 

powiat oleśnicki 2 965,5 157 

gmina Bierutów 5 295,3 219 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Na tle gmin powiatu oleśnickiego oraz województwa gmina Bierutów posiada bardzo 

wysoki wskaźnik liczby wypożyczeń księgozbioru przez jednego czytelnika. Wynosi on aż 22 

woluminy, podczas kiedy w średnio w powiecie oleśnickim jest to 17 woluminów,  

a w województwie 18,5.  

Rys. 13 Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w 2015 r. w gminach powiatu 
oleśnickiego i województwie dolnośląskim. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W gminie Bierutów funkcjonuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie. 

Karty biblioteczne ma w niej założonych 2177 czytelników, z czego ponad połowa (54,2%) 

spośród mieszkańców obszarów wiejskich gminy. W sumie na 1000 mieszkańców 219  

posiada konto czytelnicze w bibliotece gminnej. Żadnych kart bibliotecznych nie posiadają 

mieszkańcy ul. Jasnej, Klonowej, Kościelnej, Lipowej i Rzemieślniczej. Wśród miejscowości 

wiejskich najniższym poziomem czytelnictwa charakteryzuje się Stronia (11,63‰) i Jemielna 

(12,3‰). 
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Tab. 15 Wskaźnik czytelnictwa - z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż 

średnia gminy [‰]. 

Miejscowość / ulica 

Liczba kart 

bibliotecznych 
na 1000 

mieszkańców 

Miejscowość / ulica 

Liczba kart 

bibliotecznych 
na 1000 

mieszkańców 

średnia gminy 219,37 

Bierutów      ul. Rzemieślnicza 0,00 

   ul. Adama Mickiewicza 133,72    ul. Rynek 134,45 

   ul. Boczna 166,67    ul. Słoneczna 191,78 

   ul. Czereśniowa 178,57    ul. Spacerowa 0,00 

   ul. Gen. Józefa Bema 
170,21 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 158,82 

   ul. Gen. Władysława 
   Sikorskiego 200,00 

   ul. Towarowa 
129,63 

   ul. Henryka 
   Dąbrowskiego 171,43 

   ul. Wincentego 
   Witosa 196,72 

   ul. Jana Kilińskiego 145,99    ul. Wodna 164,95 

   ul. Jana Kochanowskiego 200,00    ul. Wrocławska 180,80 

   ul. Jasna 0,00    ul. Zamkowa 202,90 

   ul. Juliusza Słowackiego 195,27    ul. Zielona 212,18 

   ul. Kazimierza Pułaskiego 21,74 Solniki Małe 64,15 

   ul. Klonowa 0,00 Kijowice 112,90 

   ul. Kolejowa 187,17 Kruszowice 115,18 

   ul. Kościelna 0,00 Posadowice 75,24 

   ul. Kruszowicka 125,00 Sątok 78,57 

   ul. Lipowa 0,00 Radzieszyn 47,62 

   ul. Marii Konopnickiej 204,86 Wabienice 34,01 

   ul. Młyńska 111,11 Stronia 11,63 

   ul. Namysłowska 205,98 Gorzesław 103,45 

   ul. Osiedle 154,47 Jemielna 12,30 

   ul. Parkowa 208,33 Strzałkowa 95,24 

   ul. Pogodna 181,82 Karwiniec 131,99 

   ul. Przyjaciół Żołnierza 180,41 Paczków 129,03 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bierutów. 

I.1.6 Aktywność społeczna 

 Jednym ze wskaźników aktywności społecznej jest poziom rozwoju sektora organizacji 

pozarządowych. Świadczy to bowiem o poziomie zaangażowania mieszkańców, realizowaniu 

inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia.  

 W województwie dolnośląskim do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń wpisanych jest 

10417 organizacji pozarządowych, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje 3,59 
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podmiotów społecznych. W powiecie oleśnickim z kolei zarejestrowano ich 213, co oznacza, 

że funkcjonują tu 2 organizacje na 1000 mieszkańców.  

 W gminie Bierutów zaś w 2015 r. zrejestrowanych było 12 organizacji (w 2013 r. - 

14). Funkcjonuje tu kilka klubów sportowych  (3 Ludowe Kluby Sportowe i jeden 

Uczniowski), Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego, LDG 

Fundacja Dolina Dobrej Widawy, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa-

Przyszłość, Polski Czerwony Krzyż  - Klub Honorowych Dawców Krwi, Hufiec Związku 

Harcerstwa Polskiego, a także Uniwersytet III Wieku. Łącznie do lokalnych organizacji 

pozarządowych należało 856 osób, czyli średnio 85 osób na 1000 mieszkańców. Dla 

większości ulic w Bierutowie oraz miejscowości wiejskich wskaźnik wynosi 0. Trzeba również 

zauważyć, że jeśli na danej ulicy czy w danej miejscowości mieszkają członkowie organizacji 

pozarządowych, to ich liczba w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest bardzo wysoka - 

najwyższa w przypadku ul. Emilii Plater ze wskaźnikiem 2553 na 1000 mieszkańców.  

Tab. 16 Liczba członków organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców -                        

z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż średnia gminy. 

Miejscowość / ulica 

Liczba 
członków 

ngo na 1000 
mieszkańców 

Miejscowość / ulica 

Liczba 
członków 

ngo na 1000 
mieszkańców 

średnia gminy 85 

Bierutów 

 

   ul. Polna 0 

   ul. 1 Maja 0    ul. Przyjaciół Żołnierza 62 

   ul. Adama Mickiewicza 0    ul. Rzemieślnicza 0 

   ul. Boczna 0    ul. Rynek 0 

   ul. Browarna 0    ul. Słoneczna 0 

   ul. Ceglana 0    ul. Solnicka 0 

   ul. Czereśniowa 0    ul. Spacerowa 0 

   ul. Dworcowa 
0 

   ul. Stanisława 
   Moniuszki 0 

   ul. Elizy Orzeszkowej 
0 

   ul. Stefana    
   Żeromskiego 0 

   ul. Gen. Józefa Bema 0    ul. Świętego Jana 0 

   ul. Gen. Władysława 

   Sikorskiego 0 

   ul. Tadeusza 

   Kościuszki 0 

   ul. Henryka 

   Dąbrowskiego 0 
   ul. Tęczowa 

0 

   ul. Jana Kilińskiego 0    ul. Towarowa 0 

   ul. Jana 
   Kochanowskiego 0 

   ul. Wincentego Witosa 
0 

   ul. Jasna 0    ul. Wiśniowa 0 

   ul. Jesionowa 0    ul. Wodna 0 

   ul. Józefa Piłsudskiego 0    ul. Wrocławska 0 

   ul. Juliusza 0    ul. Zamkowa 0 
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   Słowackiego 

   ul. Kasztanowa 0    ul. Zielona 0 

   ul. Kazimierza 

   Pułaskiego 0 

   ul. Zygmunta 

   Krasińskiego 0 

   ul. Klonowa 0 Solniki Wielkie 42 

   ul. Kościelna 0 Kijowice 0 

   ul. Kruszowicka 0 Kruszowice 0 

   ul. Lipowa 0 Posadowice 63 

   ul. Marii Konopnickiej 0 Sątok 0 

   ul. Młyńska 0 Radzieszyn 0 

   ul. Nowa 0 Zawidowice 0 

   ul. Ogrodowa 0 Stronia 0 

   ul. Oleśnicka 0 Gorzesław 80 

   ul. Osiedle 0 Jemielna 0 

   ul. Parkowa 0 Strzałkowa 0 

   Plac Kościelny 0 Karwiniec 0 

   ul. Pogodna 0 Paczków 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 

 Do analizy aktywności społecznej można włączyć również frekwencję wyborczą, której 

poziom wskazuje na chęć obywateli do angażowania się w sprawy publiczne. Do analizy tej 

sfery wykorzystano dane dotyczące wyborów samorządowych z 2014 r., bowiem uznano, że 

ich skutki mogą się wydawać obywatelom bliższe niż w przypadku wyborów na szczeblu 

krajowym. Pod względem frekwencji najgorzej wypadają miejscowości wiejskie, ponieważ 

prawie w każdej mniej osób wzięło udział w głosowaniu niż średnio w gminie. Warto jednak 

zauważyć, że w wielu przypadkach różnica ta nie była bardzo duża. Najniższa frekwencja 

wyniosła 49,3%.   

 

Tab. 17 Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w 2014 r. - z uwzględnieniem 
poziomów niższych niż średnia gminy [%]. 

Miejscowość / ulica 
Frekwencja 
wyborcza 

Miejscowość / ulica 
Frekwencja 
wyborcza 

średnia gminy 51,58 

Bierutów 

 

Spacerowa 49,3 

Adama Mickiewicza 49,3 Stanisława Moniuszki 49,3 

Browarna 49,3 Tadeusza Kościuszki 49,3 

Elizy Orzeszkowej 49,3 Wrocławska 49,3 

Emilii Plater 49,3 Zamkowa 49,3 

Gen. Władysława 

Sikorskiego 49,3 
Kijowice 

50,3 

Henryka Dąbrowskiego 49,3 Kruszowice 50,3 

Jana Kilińskiego 49,3 Posadowice 49,5 

Kazimierza Pułaskiego 49,3 Sątok 49,5 
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Kościelna 49,3 Radzieszyn 49,5 

Kruszowicka 49,3 Zawidowice 50,4 

Marii Konopnickiej 49,3 Zbytowa 50,4 

Namysłowska 49,3 Wabienice 51,5 

Ogrodowa 49,3 Stronia 51,5 

Oleśnicka 49,3 Gorzesław 51,5 

Parkowa 49,3 Jemielna 51,5 

Plac Kościelny 49,3 Strzałkowa 51,5 

Polna 49,3 Karwiniec 49,3 

Rynek 49,3 Paczków 50,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, 

http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/021402. 

 

I.1.7 Poziom edukacji 

 Do analizy poziomu kształcenia w gminie Bierutów wykorzystano dane dotyczące 

placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. Należą do nich 3 szkoły podstawowe  

i jedno gimnazjum: Szkoła Podstawowa im. I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza 

Kościuszki w Bierutowie, Szkoła Podstawowa w Wabienicach, Szkoła Podstawowa  

w Zbytowej oraz Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego w Bierutowie. 

 Od 2013 r. na poziomie samorządu województwa, powiatu i gminy odnotowuje się 

wzrost liczby uczniów oraz oddziałów szkolnych. W 2015 r. w gminie Bierutów w jednym 

oddziale szkolnym uczyło się średnio 17 uczniów (w powiecie - 20, a w województwie 19). 

Rys. 14 Zmiany w liczbie uczniów szkół podstawowych w latach 2013-2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

 Analiza średnich wyników sprawdziany szóstoklasisty w 2015 r. pozwala stwierdzić, że 

gmina Bierutów wygląda najgorzej na tle wszystkich innych gmin powiatu oleśnickiego. 
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Dzieciom udało się osiągnąć wynik 60,7%, choć niewiele lepiej wypadli uczniowie z gminy 

Dziadowa Kłoda (61,1%). Średnia dla powiatu wynosi zaś prawie 67%. Najgorsze wyniki 

uczniowie gminy osiągnęli w części sprawdzianu z matematyki - 54,3%, zaś części z języka 

polskiego i angielskiego zdali na zbliżonym poziomie ok. 66,5%. W stosunku do średniej 

powiatu jednak jest to nadal bardzo niezadowalający wynik, bowiem w przypadku 

matematyki średnio uczniowie otrzymali 61,1% (6,8 punktu procentowego <pp.> więcej niż 

w gminie), zaś w przypadku obu języków przekraczali wynik 70%. Ponadto wynik uczniów 

szkół gminnych z języka polskiego był najgorszy w gminie.  

Rys. 15 Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty uczniów województwa dolnośląskiego 

i powiatu oleśnickiego z podziałem na gminy w 2015 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 

http://www.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Powiaty_S_152/0214.pdf. 

 

 W przypadku gimnazjów trend związany z liczbą uczniów jest odwrotny - od 2013 r. 

daje się zauważyć spadek ich liczby. W 2015 r. w jednym oddziale gimnazjum w Bierutowie 

uczyło się średnio 25 osób, podczas kiedy w powiecie oleśnickim wskaźnik ten wyniósł 24, a 

na Dolnym Śląsku - 21. 

56 58 60 62 64 66 68 70

województwo dolnośląskie

powiat oleśnicki

miasto Oleśnica

gmina Bierutów

gmina Dobroszyce

gmina Dziadowa Kłoda

gmina Międzybórz

gmina Oleśnica

gmina Syców

gmina Twardogóra



29 
 

Rys. 16 Zmiany w liczbie uczniów szkół podstawowych w latach 2013-2015. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiecie oleśnickim znacznie odbiegają od 

średniej dla województwa i są od niej niższe o ok. 10 pp. Uczniowie gimnazjum w Bierutowie 

najgorsze wyniki w porównaniu z uczniami pozostałych gmin powiatu w części egzaminu  

z języka polskiego (54,3%), przedmiotów przyrodniczych (42,4%) i języka angielskiego na 

poziomie podstawowy (52%). 

Rys. 17 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów województwa dolnośląskiego          

i powiatu oleśnickiego z podziałem na gminy w 2015 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 

http://www.oke.wroc.pl/images/library/File/pdfy/Powiaty_G_152/0214.pdf. 
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 W ramach przeprowadzanej pogłębionej diagnozy stanu gminy udało się pozyskać 

szczegółowe informacje na temat wyników egzaminu gimnazjalnego wśród uczniów gminy. 

Przy analizie tego wskaźnika odrzucono oczywiście te miejscowości, w których nikt nie 

podchodził do egzaminu. Wyniki wskazują, że najwięcej uczniów słabo zdających ten 

egzamin mieszka na terenach wiejskich. W Bierutowie najgorzej wypadła młodzież z ul. 

Świętego Jana i 1 Maja, nie uzyskując nawet 40%, natomiast spośród wsi - Posadowice. 

Tab. 18 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. - z uwzględnieniem wyników niższych 

niż wynosi średnia gminy [%]. 

Miejscowość / ulica 
Średni 
wynik 

Miejscowość / ulica 
Średni 
wynik 

średnia gminy - 52,74 

Bierutów   Posadowice 38,29 

   ul. 1 Maja 39,75 Sątok 52,2 

   ul. Dworcowa 41,4 Zawidowice 43,67 

   ul. Marii 
   Konopnickiej 48,07 

Zbytowa 
50,68 

   ul. Oleśnicka 48 Wabienice 47,34 

   ul. Osiedle 49,86 Stronia 48,53 

   ul. Przyjaciół 

   Żołnierza 45,6 
Gorzesław 

46,49 

   ul. Stanisława 

   Moniuszki 46,33 
Jemielna 

42,33 

   ul. Świętego Jana 38,4 Karwiniec 51,9 

   ul. Zielona 50,14 Paczków 49,43 

Kruszowice 50,42   

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gimnazjum im. Aleksandra Kamińskiego                

w Bierutowie. 

I.2. Sfera gospodarcza 

 Największą część podmiotów gospodarczych w każdej jednostce stanowią te 

najmniejsze, zatrudniające do 9 osób. W województwie dolnośląskim stanowią one 96,4% 

wszystkich istniejących firm, w powiecie oleśnickim 96,1%, a w gminie Bierutów 96,6%. Im 

bardziej rośnie liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób, tym mniejsza jest ich liczba 

tych podmiotów  - w skali województwa podmioty zatrudniające 250 lub więcej osób 

stanowią 0,1% wszystkich, w powiecie 0,08%, a w gminie Bierutów jest tylko jedna taka 

firma. 
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Tab. 19 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON wg klas wielkości w 

województwie dolnośląskim i gminach powiatu oleśnickiego w 2015 roku. 

  0-9 10-49 50-249 250 i więcej 

województwo dolnośląskie 344 313 10 317 2 112 360 

powiat oleśnicki 9 624 325 53 8 

miasto Oleśnica 3 797 131 22 4 

gmina Bierutów 826 21 7 1 

gmina Dobroszyce 609 16 3 0 

gmina Dziadowa Kłoda 279 15 0 0 

gmina Międzybórz 349 18 3 0 

gmina Oleśnica 1 207 28 6 1 

gmina Syców 1 604 55 8 0 

gmina Twardogóra 953 41 4 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W strukturze podmiotów gospodarczych dominują te reprezentujące sekcję G - 

handel hurtowy i detaliczny, przy czym widać tu, że ich udział jest większy im mniejsza 

jednostka administracyjna (gmina - 23,85%, województwo - 28,77%). Spory udział w ogóle 

podmiotów mają także te z sekcji F (budownictwo) i L (działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości).  

Rys. 18 Podmioty gospodarcze wg sekcji PKD w 2015 r. w województwie dolnośląskim, 

powiecie oleśnickim i gminie Bierutów1. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

                                                           
1 Wykres nie uwzględnia sekcji B, D, E i O, ponieważ udział przedsiębiorstw z tych sekcji w ogóle 

podmiotów gospodarczych nie przekracza 1%. Pominięto również sekcję U - w tym wypadku w 

województwie dolnośląskim występuje zaledwie 6 firm reprezentujących tę sekcję, zaś w powiecie 

oleśnickim i gminie Bierutów nie występuje ani jedna. 
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 W sferze gospodarczej przeanalizowano wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców. Stworzenie takiego wskaźnika pozwala porównać poziom 

przedsiębiorczości w różnych jednostkach samorządowych niezależnie od ich wielkości. 

Najwyższy wskaźnik charakteryzuje województwo dolnośląskie (123 podmioty na 1000 

mieszkańców) oraz miasto Oleśnicę (106). Najniższy wskaźnik przedsiębiorczości posiada w 

powiecie oleśnickim gmina Dziadowa Kłoda - zaledwie 63 firmy na 1000 osób. 

Rys. 19 Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców) w województwie dolnośląskim i gminach powiatu oleśnickiego w 2015 

roku [‰]. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 W gminie Bierutów w 2015 r. zarejestrowanych było 551 podmiotów gospodarczych, 

z czego 62,4% na terenie miasta. Są oczywiście ulice na terenie miasta, na których nie jest 

zarejestrowana żadna działalność gospodarcza, natomiast wśród miejscowości wiejskich nie 

ma takiego przypadku. Najmniej (po zaledwie jednej) firm istnieje w miejscowościach Sątok, 

Radzieszyn i Strzałkowa. 

Rys. 20 Wskaźnik przedsiębiorczości w 2015 r. - z uwzględnieniem wartości wskaźnika 

niższych niż średnia gminy [‰]. 
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0 20 40 60 80 100 120 140

województwo dolnośląskie

powiat oleśnicki

miasto Oleśnica

gmina Bierutów

gmina Dobroszyce

gmina Dziadowa Kłoda

gmina Międzybórz

gmina Oleśnica

gmina Syców

gmina Twardogóra



33 
 

   ul. Kasztanowa 0 Sątok 7 

   ul. Kościelna 0 Radzieszyn 24 

   ul. Krótka 0 Zawidowice 52 

   ul. Malinowa 0 Zbytowa 0 

   ul. Marii 

   Konopnickiej 42 
Wabienice 

0 

   ul. Mostowa 0 Stronia 0 

   ul. Nowa 44 Gorzesław 0 

   ul. Oleśnicka 34 Jemielna 0 

   ul. Osiedle 24 Strzałkowa 0 

   ul. Północna 0 Karwiniec 0 

   ul. Sądowa 0 Paczków 0 

   ul. Stanisława 

   Moniuszki 0   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 

I.3. Sfera techniczna 

 W całym województwie w 2014 r.2 istniało 365052 mieszkania, co oznacza, że na 

1000 mieszkańców było ich 386. W powiecie oleśnickim i gminie wskaźnik był niższy i 

wynosił odpowiednio 328 i 324. Generalnie daje się zauważyć, że na poziomie województwa 

mniejsza jest średnia powierzchnia mieszkań oraz liczba osób mieszkających w jednym 

mieszkaniu. 

Tab. 20 Zasoby mieszkaniowe w 2014 r. w województwie dolnośląskim, powiecie 
oleśnicki i gminie Bierutów. 

  
przeciętna powierzchnia 
użytkowa 1 mieszkania 

przeciętna liczba 
izb w 1 mieszkaniu 

przeciętna liczba 
osób na 1 mieszkanie 

województwo dolnośląskie 72,2 m2 3,84 2,59 

powiat oleśnicki 77,8 m2 4,03 3,05 

gmina Bierutów 75,8 m2 3,82 3,09 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

  Poziom wyposażenia mieszkań w instalacje wodociągową, łazienkę i centralne 

ogrzewanie jest najniższy na terenie gminy Bierutów. Najgorzej wypada ten wskaźnik  

w przypadku instalacji centralnego ogrzewania, bowiem w gminie posiada ją 71,4% 

gospodarstw domowych. 

                                                           
2 W diagnozie wykorzystano dane za 2014 r. ze względu na brak nowszych informacji. Natomiast część 

poświęcona tylko gminie i dotycząca wieku budynków mieszkalnych, termomodernizacji lub braku 

dostępu do urządzeń sanitarnych, odnosi się do 2015 roku. 
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Rys. 21 Udział mieszkań wyposażonych w instalacje w 2014 r. w ogóle mieszkań [%]. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 Na 134 budynki mieszkalne komunalne 131 zostało wybudowanych przed 1945 

rokiem (97,76%). Ponieważ dla większości ulic Bierutowa oraz innych miejscowości gminy, 

wskaźnik wynosi 100%, warto tu wspomnieć, że jedynie w kilku przypadkach wnosi on 0 

(Koszarowa, Rynek i Gorzesław). Nie przyjmuje natomiast wartości pośrednich. 

Tab. 21 Udział budynków sprzed 1945 r. w ogóle budynków komunalnych lub takich,        

w których gmina posiada udziały -z uwzględnieniem wartości wskaźnika wyższej niż 
średnia gminy [%]. 
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sprzed 

1945 r. 
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Udział 
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sprzed 

1945 r. 

średnia gminy 97,76 

Bierutów      ul. Rzemieślnicza 100 

   ul. 1 Maja 
100 

   ul. Stanisława 
   Moniuszki 100 

   ul. Adama 

   Mickiewicza 100 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 100 

   ul. Browarna 100    ul. Świętego Jana 100 

   ul. Ceglana 100    ul. Wodna 100 

   ul. Emilii Plater 100    ul. Wrocławska 100 
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100 
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82
84
86
88
90
92
94

województwo
dolnośląskie

powiat
oleśnicki

gmina
Bierutów

łazienka

93
94
95
96
97
98

województwo
dolnośląskie

powiat
oleśnicki

gmina
Bierutów

wodociąg

65

70

75

80

85

województwo
dolnośląskie

powiat
oleśnicki

gmina
Bierutów

centralne ogrzewanie



35 
 

   ul. Marii 
   Konopnickiej 100 

Kruszowice 
100 

   ul. Młyńska 100 Zawidowice 100 

   ul. Namysłowska 100 Zbytowa 100 

   ul. Oleśnicka 100 Wabienice 100 

   ul. Parkowa 100 Stronia 100 

   Plac Kościelny 100 Karwiniec 100 

   ul. Przyjaciół 
   Żołnierza 100 

Paczków 
100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 We wszystkich wspomnianych wyżej budynkach mieszkalnych znajduje się łącznie 

608 mieszkań, spośród których w 172 nie występują urządzenia techniczno-sanitarne. Ponad 

¾ z nich zlokalizowanych jest na terenie miasta Bierutów. Najwyższą wartość wskaźnik ten 

osiągnął w Zawidowicach, gdzie 100% mieszkań w budynkach komunalnych nie posiada 

urządzeń techniczno-sanitarnych, natomiast w mieście najwyższy występuje przy ul. 

Parkowej (60%). 

Tab. 22 Udział mieszkań pozbawionych urządzeń techniczno-sanitarnych w ogóle 
mieszkań w budynkach komunalnych lub z udziałem gminy - z uwzględnieniem wartości 

wskaźnika wyższej niż średnia gminy [%]. 

Miejscowość / ulica 

Udział 

mieszkań bez 
urządzeń 

techniczno-
sanitarnych 

Miejscowość / 

ulica 

Udział 

mieszkań bez 
urządzeń 

techniczno-
sanitarnych 

średnia gminy 28,29 

Bierutów 

 

Przyjaciół Żołnierza 35,42 

1 Maja 45,45 Rzemieślnicza 33,33 

Adama Mickiewicza 33,33 Stefana Żeromskiego 30,77 

Ceglana 40,00 Solniki Małe 42,86 

Jana Kilińskiego 33,33 Solniki Wielkie 71,43 

Juliusza Słowackiego 35,48 Zawidowice 100,00 

Kolejowa 33,33 Zbytowa 42,86 

Marii Konopnickiej 37,74 Wabienice 68,75 

Namysłowska 29,17 Gorzesław 83,33 

Oleśnicka 30,43 Paczków 33,33 

Parkowa 60,00     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 Każdy budynek komunalny wymaga przeprowadzenia termomodernizacji. Na każdej 

ulicy czy w miejscowości, w której są budynki komunalne, wskaźnik również wynosi 100%. 
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Tab. 23 Udział budynków wymagających termomodernizacji w ogóle budynków 

komunalnych [%]. 

Miejscowość / ulica 

Udział budynków 

wymagających 
termomodernizacji 

Miejscowość / ulica 

Udział budynków 

wymagających 
termomodernizacji 

średnia gminy 100,00 

Bierutów      ul. Rynek 100 

   ul. 1 Maja 100 
   ul. Stanisława 
   Moniuszki 100 

   ul. Adama 

   Mickiewicza 100 

   ul. Stefana 

   Żeromskiego 100 

   ul. Browarna 100    ul. Świętego Jana 100 

   ul. Ceglana 100    ul. Wodna 100 

   ul. Emilii Plater 100    ul. Wrocławska 100 

   ul. Jana Kilińskiego 100    ul. Zamkowa 100 

   ul. Juliusza 

   Słowackiego 100 Solniki Małe 100 

   ul. Kolejowa 100 Solniki Wielkie 100 

   ul. Koszarowa 100 Kruszowice 100 

   ul. Marii 

   Konopnickiej 100 Zawidowice 100 

   ul. Młyńska 100 Zbytowa 100 

  ul. Namysłowska 100 Wabienice 100 

   ul. Oleśnicka 100 Stronia 100 

   ul. Parkowa 100 Gorzesław 100 

   ul. Plac Kościelny 100 Karwiniec 100 

   ul. Przyjaciół 

   Żołnierza 100 Paczków 100 

   ul. Rzemieślnicza 100   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 

 

I.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

 Sfera przestrzenno-funkcjonalna obejmuje kwestie związane z występowaniem 

infrastruktury technicznej, drogowej oraz jej jakością, także obsługą komunikacyjną czy 

występowaniem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 W przypadku gminy Bierutów oświetlenie uliczne występuje w przypadku większości 

ulic Bierutowa oraz we wszystkich miejscowościach wiejskich. W mieście brakuje go tylko na 

ul. Jesionowej, Klonowej, Lipowej. O wiele gorzej wygląda kwestia wyposażenia ulic w 

chodniki, po których bezpiecznie mogliby się poruszać piesi. Nie ma ich w ogóle w 

miejscowościach Paczków, Zbytowa, Radzieszyn, Kijowice i Kruszowice. Natomiast w obrębie 

Bierutowa chodników są pozbawione ulice: Boczna, Orzeszkowej, Plater, gen. Bema, gen. 
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Sikorskiego, Kochanowskiego, Jesionowa, Pułaskiego, Klonowa, Krótka, Kruszowicka, Lipowa, 

Mostowa, Ogrodowa, Osiedle, Parkowa, Polna, Północna, Rzemieślnicza, Solnicka, Spacerowa 

oraz Towarowa. 

 W gminie występuje sieć wodociągowa o łącznej długości 90,75 km. Podłączone do 

niej są wszystkie miejscowości wiejskie, natomiast dostępu do niej nie ma na ul. gen. 

Sikorskiego, Malinowej i Towarowej w Bierutowie. Z kolei sieć kanalizacyjna w całej gminie 

ma długość ok. 15 km. Najgorzej dostępność do niej wygląda w części wiejskiej - tylko 

Stronia i Gorzesław są do niej podłączone. W przypadku Bierutowa brak sieci dotyczy ulic: 

gen. Sikorskiego, Jasnej, Klonowej, Lipowej, Malinowej, Mostowej, Sądowej, Spacerowej 

oraz Towarowej. 

 

I.5. Sfera środowiskowa 

 Informacje na temat zanieczyszczeń na terenie gminy Bierutów opierają się w dużej 

mierze na monitoringu środowiska prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. Mieści się on w obrębie strefy dolnośląskiej. 

 Według "Oceny jakości powierza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 

roku" i "Oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa 

dolnośląskiego za 2015 rok", odnotowano przekroczenie poziomów stężeń ozonu  

w odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia. Liczba dni, w których wystąpiło przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu przekroczyła 20, a źródła tego problemu mają charakter naturalny, 

niezależny od działalności człowieka. Ponadto stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w pyle PM 10, co stanowi efekt emisji 

powierzchniowej, głównie z ogrzewania indywidualnego.  
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Rys. 22 Rozkład liczby dni z przekroczeniami dopuszczalnych dobowych stężeń 8-

godzinnych ozonu na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku. 

 

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa 

dolnośląskiego za 2015 rok, s.23. 

 

Rys. 23 Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na 

terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku. 

 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku, s. 47. 

 W gminie Bierutów zinwentaryzowano 1095930 kg azbestu, przy czym 90% tych 

zasobów występuje na obiektach stanowiących własność osób fizycznych. W 2015 r. 

azbestem pokryte lub izolowane były 523 obiekty. Najwięcej - aż 15,3% zinwentaryzowanej 
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ilości - występuje w miejscowości Zbytowa, a prawie 8% w Gorzesławiu. W mieście po 

prawie 2% całkowitej ilości azbestu zlokalizowanych jest przy ul. Piłsudskiego, 

Namysłowskiej i Wrocławskiej. 

 

I.6 Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych 

 W celu wskazania obszarów, które można uznać za zdegradowane i w związku z tym 

poddać procesom rewitalizacyjnym, przeprowadzono pogłębioną diagnozę sytuacji gminy w 

pięciu sferach problemowych: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz 

przestrzenno-funkcjonalnej. 

 Wyzwaniem dla gminy Bierutów z pewnością jest wysoki udział osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców. Ma to związek z szerszym trendem demograficznym, 

widocznym w kraju i w Europie, odnoszącym się do starzenia się społeczeństwa. Powoduje 

to, że samorządy lokalne zmuszone są przygotować ofertę dostosowaną do potrzeb  

i możliwości tych osób. Trzeba przy tym uwzględnić ograniczenia ruchowe i problemy 

zdrowotne osób starszych, możliwość podniesienia im samooceny - poczucia się potrzebnymi 

oraz zagwarantowania im oferty kulturalnej czy innej. 

 W gminie Bierutów - podobnie jak w województwie dolnośląskim i powiecie 

oleśnickim - widoczny jest spadek poziomu bezrobocia, choć w ostatnich latach ma on mniej 

dynamiczny charakter na poziomie gminy. Ponadto spory problem stanowią osoby znajdujące 

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, jak np. długotrwale bezrobotni. Należy bowiem 

uwzględnić, że problem bezrobocia daje początek innym problemom społecznym, jak np. 

alkoholizmowi, innym patologiom czy też ubóstwu. Potwierdzają to kolejne wskaźniki 

odnoszące się do liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - ponad 45% 

mieszkańców korzysta z pomocy społecznej ogółem i po około ⅓ z powodu ubóstwa oraz 

bezrobocia.  

 Diagnoza przeprowadzona w sferach technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej  

i środowiskowej wskazała na problemy związane ze stanem technicznym obiektów 

mieszkalnych. Duża część budynków wielorodzinnych zbudowana została przed 1945 r.  

i posiada przestarzałe i nieefektywne instalacje (grzewcze, elektryczne, itp.). Co więcej, duży 

problem stanowi brak wyposażenia mieszkań w tych obiektach w podstawowe elementy  

i urządzenia sanitarne. Właściwie wszystkie komunalne budynki wielorodzinne wymagają 

przeprowadzenia termomodernizacji, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną, 
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ograniczając zarówno zanieczyszczenie powietrza, jak i koszty ich utrzymania. Jest to istotne 

zagadnienie ze względu na mieszkańców gminy, ale także z powodu zlokalizowania tych 

budynków głównie w centrum miasta. Największy problem powoduje to oczywiście w sezonie 

grzewczym, bowiem stare i nieefektywne instalacje grzewcze w połączeniu ze spalaniem 

odpadów komunalnych powodują duże zadymienie. Spora liczba obiektów budowlanych 

pokryta jest lub izolowana azbestem, który negatywnie oddziałuje zarówno na środowisko 

naturalne, jak i na zdrowie ludzi. W wielu miejscach drogi lokalne znajdują się w złym stanie 

technicznym i wymagają remontów. Dopiero w ten sposób warunki podróżowania staną się 

bardziej komfortowe i bezpieczne. Część miejscowości nie jest jeszcze podłączona do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej lub sieci te są już przestarzałe i wymagają wymiany 

poszczególnych elementów. W niektórych miejscowościach gminy zlokalizowane są parki, 

często zabytkowe, które stanowią naturalne miejsca odpoczynku i rekreacji. Jednak brak 

zagospodarowania, niski poziom estetyki czy wyposażenia w elementy małej architektury 

powodują, że mieszkańcy niechętnie lub wcale z nich nie korzystają. 

 

I.7 Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 Obszar zdegradowany, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to znajdujący się w stanie kryzysowym 

obszar gminy, cechujący się nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych (zwłaszcza 

wysokiego poziomu bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji/kapitału 

społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym/społecznym) 

oraz wystąpieniem jednego z czynników: środowiskowych, gospodarczych, przestrzenno-

funkcjonalnych bądź technicznych. 

 Na podstawie pogłębionej analizy dokonanej w wyżej wymienionych sferach 

wyodrębniono ulice w mieście Bierutów oraz wsie z najwyższą liczbą wskaźników  

o największym odchyleniu od średniej gminy: 

 Bierutów: ul. 1 Maja, Adama Mickiewicza, Browarna, Ceglana, Jana Kilińskiego, 

Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Oleśnicka, Parkowa, Parkowa, 

Przyjaciół Żołnierza, Rzemieślnicza, Rynek, Stanisława Moniuszki, Stefana 

Żeromskiego, Towarowa, Zamkowa; 

 obszary wiejskie: Solniki Małe, Kruszowice, Posadowice, Sątok, Zawidowice, 

Wabienice, Stronia, Gorzesław, Jemielna, Strzałkowa, Paczków. 
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Rys. 24 Obszary zdegradowane w gminie Bierutów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap. 
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Rys. 25 Obszar zdegradowany w mieście Bierutów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap.
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Tab. 24 Zestawienie wskaźników delimitacyjnych w sferze społecznej dla obszarów zdegradowanych w gminie Bierutów. 
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Gmina ogółem 16,29 4,07 16,09 30,94 50,00 42,22 15,22 14,31 9,27 0,05 26,40 219 85 51,6 52,74 

MIASTO BIERUTÓW - 
średnia dla obszaru 

21,29 4,80 11,36 34,57 58,49 46,28 16,30 17,19 9,73 0,03 30,48 194 137 51,54 50,60 

1 Maja 20,00 3,33 0,00 50,00 50,00 122,22 44,44 33,33 33,33 0,00 144,44 456 0 53,6 39,75 

Adama Mickiewicza 24,42 5,23 25,00 50,00 75,00 46,51 17,44 17,44 11,63 0,00 0,00 134 0 49,3   

Boczna 16,67 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 0 53,6   

Browarna 20,24 8,33 0,00 100 33,33 23,81 0,00 23,81 0,00 0,00 11,90 250 0 49,3   

Ceglana 13,73 11,76 20,00 60,00 20,00 117,65 19,61 39,22 19,61 0,00 0,00 490 0 53,6 63,64 

Dworcowa 12,50 4,17 0,00 50,00 100 41,67 20,83 20,83 0,00 0,00 41,67 271 0 53,6 41,4 

Emilii Plater 14,89 2,13 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 2553 49,3   

Juliusza Słowackiego 19,53 7,10 0,00 44,44 22,22 59,17 17,75 11,83 17,75 0,00 159,76 195 0 53,6   

Kasztanowa 31,82 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 0 53,6   

Kolejowa 35,29 4,28 40,00 20,00 60,00 26,74 5,35 10,70 10,70 0,00 48,13 187 807 53,6   

Kościelna 100 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 49,3   

Marii Konopnickiej 18,40 6,94 0,00 33,33 50,00 48,61 17,36 17,36 10,42 0,00 34,72 205 0 49,3 48,07 

Młyńska 14,81 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,04 111 0 53,6   

Oleśnicka 17,93 4,83 0,00 44,44 33,33 41,38 13,79 6,90 20,69 0,00 20,69 255 0 49,3 48 

Parkowa 20,83 4,17 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 0 49,3   
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Plac Kościelny 10,00 10,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0 49,3   

Przyjaciół Żołnierza 14,95 3,61 16,67 16,67 33,33 72,16 25,77 25,77 15,46 0,52 20,62 180 62 53,6 45,6 

Rzemieślnicza 15,38 15,38 50,00 0,00 50,00 153,85 76,92 76,92 0,00 0,00 0,00 0 0 53,6   

Rynek 42,02 2,52 0,00 25,00 75,00 50,42 16,81 16,81 16,81 0,00 67,23 134 0 49,3   

Sądowa 0,00                     0       

Stanisława Moniuszki 23,44 1,56       125,00 46,88 46,88 31,25 0,00 31,25 250 0 49,3 46,33 

Stefana Żeromskiego 21,76 4,12 16,67 33,33 66,67 58,82 17,65 23,53 11,76 0,00 29,41 159 0 53,6   

Towarowa 24,07 5,56 0,00 0,00 100 55,56 18,52 18,52 18,52 0,00 37,04 130 0 53,6 54,2 

Wrocławska 15,18 6,92 17,86 0,00 21,43 31,25 13,39 8,93 8,93 0,00 62,50 181 0 49,3 68,83 

Zamkowa 10,14 5,80 33,33 33,33 33,33 72,46 28,99 28,99 14,49 0,00 0,00 203 0 49,3   

Zielona 16,70 2,36 7,69 30,77 46,15 9,82 5,89 1,96 1,96 0,20 15,72 212 0 53,6 50,14 

OBSZAR WIEJSKI                               

Solniki Małe 19,62 5,28 5,88 23,53 70,59 18,87 3,77 11,32 0,00 0,00 15,09 64 189 52,2 64,5 

Kruszowice 9,95 5,76 18,18 36,36 72,73 52,36 20,94 20,94 10,47 0,00 36,65 115 0 50,3 50,42 

Posadowice 21,00 2,82 11,11 22,22 33,33 78,37 31,35 28,21 12,54 0,00 21,94 75 63 49,5 38,29 

Sątok 12,86 7,14 8,33 41,67 50,00 100,00 42,86 42,86 14,29 0,00 21,43 79 0 49,5 52,2 

Zawidowice 15,12 3,09 0,00 33,33 66,67 34,36 17,18 10,31 6,87 0,00 17,18 227 0 50,4 43,67 

Wabienice 19,50 4,08 17,65 23,53 52,94 49,89 18,14 20,41 9,07 0,00 6,80 34 147 51,5 47,34 

Stronia 14,73 3,88 21,43 42,86 78,57 50,39 19,38 17,44 7,75 0,19 21,32 12 0 51,5 48,53 

Gorzesław 15,12 6,10 14,81 40,74 55,56 66,31 21,22 21,22 7,96 0,27 26,53 103 80 51,5 46,49 

Jemielna 19,67 2,46 37,50 0,00 62,50 49,18 16,39 12,30 12,30 0,00 8,20 12 0 51,5 42,33 

Strzałkowa 16,67 5,56 25,00 12,50 50,00 63,49 31,75 15,87 15,87 0,00 7,94 95 0 51,5   

Paczków 11,29 5,65 20,00 28,00 44,00 56,45 24,19 16,13 12,10 0,00 8,06 129 0 50,3 49,43 

Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 25 Zestawienie wskaźników delimitacyjnych w pozostałych sferach problemowych     

dla obszarów zdegradowanych w gminie Bierutów. 
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Gmina ogółem 16,29 28,29 100 50    

MIASTO BIERUTÓW - średnia dla 
obszaru 

94,74 27,98 100 71    

1 Maja 100 45,45 100 133 + + + 

Adama Mickiewicza 100 33,33 100 70 + + + 

Boczna       28  + + 

Browarna 100 23,08 100 24 + + + 

Ceglana 100 40,00 100 20 + + + 

Dworcowa       125 + + + 

Emilii Plater 100 18,75 100 21  + + 

Juliusza Słowackiego 100 35,48 100 95 + + + 

Kasztanowa      0 + + + 

Kolejowa 1000 33,33 100 64 + + + 

Kościelna       0 + + + 

Krótka          + + 

Marii Konopnickiej 100 37,74 100 42 + + + 

Młyńska 100 0,00 100 185 + + + 

Oleśnicka 100 30,43 100 34 + + + 

Parkowa 100 60,00 100 83  + + 

Plac Kościelny 100 25,00 100 150 + + + 

Przyjaciół Żołnierza 100 35,42 100 113 + + + 

Rzemieślnicza 100 33,33 100 154  + + 

Rynek 0,00 0,00 100 92 + + + 

Sądowa         + +  

Stanisława Moniuszki 100 16,67 100 0 + + + 

Stefana Żeromskiego 100 30,77 100 71 + + + 

Towarowa       74    

Wrocławska 100 18,52 100 105 +   

Zamkowa 100 14,29 100 43 +   

Zielona       57 +   

OBSZAR WIEJSKI            

Solniki Małe 100 42,86 100 38 +   

Kruszowice 100 0,00 100 52    

Posadowice       47 +   
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Sątok     7 +   

Zawidowice 100 100 100 52 +   

Wabienice 100 68,75 100 43 +   

Stronia 100 0,00 100 25 +  + 

Gorzesław 0,00 83,33 100 37 +  + 

Jemielna       29 +   

Strzałkowa       8 +   

Paczków 100 33,33 100 28    

Źródło: opracowanie własne. 

 Fragment lub całość obszaru zdegradowanego, na którym występuje szczególna 

koncentracja negatywnych problemów oraz który ma znaczenie dla rozwoju lokalnego danej 

gminy, określany jest mianem obszaru rewitalizacji. Poza koniecznością spełnienia warunków 

dotyczących wskaźników delimitacyjnych, trzeba uwzględnić narzucone w drodze wytycznych 

ministerialnych i ustawy o rewitalizacji  ograniczenia co do liczby mieszkańców i powierzchni: 

 może być zamieszkany przez max 30% mieszkańców gminy, 

 powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni gminy. 

 W drodze konsultacji społecznych oraz analizy wskaźników w ramach pogłębionej 

diagnozy stanu gminy jako obszar rewitalizacji została wybrana miejscowość Wabienice oraz 

fragment miasta Bierutów (mieszczący się między ulicami: Towarową, Stefana Żeromskiego, 

Namysłowską - do Elizy Orzeszkowej, Młyńską, Browarną, Oleśnicką, Wrocławską, Parkową, 

1 Maja, Kolejową, Św. Jana - bez ulicy, aż do Towarowej). Tak ukształtowany obszar spełnia 

warunki dotyczące liczby mieszkańców i powierzchni: 

 

 obszar rewitalizacji zamieszkuje 2358 mieszkańców, czyli 23,8% ogółu 

mieszkańców gminy, 

 obszar rewitalizacji ma powierzchnię 77,5 ha, czyli 0,53% powierzchni gminy. 
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Rys. 26 Obszar rewitalizacji Wabienice. 

 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap.
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Rys. 27 Obszar rewitalizacji Bierutów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podkładzie OpenStreetMap.
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Tab. 26 Zestawienie wskaźników delimitacyjnych dla obszarów rewitalizacji w gminie Bierutów. 
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Gmina ogółem 16,29 4,07 16,09 30,94 50,00 42,22 15,22 14,31 9,27 0,05 26,40 219 85 51,6 52,74 

MIASTO BIERUTÓW - 
średnia dla obszaru 
rewitalizacji 

21,29 4,80 11,36 34,57 58,49 46,28 16,30 17,19 9,73 0,03 30,48 194 137 51,54 50,60 

1 Maja 20,00 3,33 0,00 50,00 50,00 122,22 44,44 33,33 33,33 0,00 144,44 456 0 53,6 39,75 

Adama Mickiewicza 24,42 5,23 25,00 50,00 75,00 46,51 17,44 17,44 11,63 0,00 0,00 134 0 49,3   

Boczna 16,67 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 0 53,6   

Browarna 20,24 8,33 0,00 100 33,33 23,81 0,00 23,81 0,00 0,00 11,90 250 0 49,3   

Ceglana 13,73 11,76 20,00 60,00 20,00 117,65 19,61 39,22 19,61 0,00 0,00 490 0 53,6 63,64 

Dworcowa 12,50 4,17 0,00 50,00 100 41,67 20,83 20,83 0,00 0,00 41,67 271 0 53,6 41,4 

Emilii Plater 14,89 2,13 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 2553 49,3   

Juliusza Słowackiego 19,53 7,10 0,00 44,44 22,22 59,17 17,75 11,83 17,75 0,00 159,76 195 0 53,6   

Kasztanowa 31,82 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 0 53,6   

Kolejowa 35,29 4,28 40,00 20,00 60,00 26,74 5,35 10,70 10,70 0,00 48,13 187 807 53,6   

Kościelna 100 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 49,3   

Krótka 0,00                     0       

Marii Konopnickiej 18,40 6,94 0,00 33,33 50,00 48,61 17,36 17,36 10,42 0,00 34,72 205 0 49,3 48,07 

Młyńska 14,81 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,04 111 0 53,6   
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Oleśnicka 17,93 4,83 0,00 44,44 33,33 41,38 13,79 6,90 20,69 0,00 20,69 255 0 49,3 48 

Parkowa 20,83 4,17 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 0 49,3   

Plac Kościelny 10,00 10,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0 49,3   

Przyjaciół Żołnierza 14,95 3,61 16,67 16,67 33,33 72,16 25,77 25,77 15,46 0,52 20,62 180 62 53,6 45,6 

Rzemieślnicza 15,38 15,38 50,00 0,00 50,00 153,85 76,92 76,92 0,00 0,00 0,00 0 0 53,6   

Rynek 42,02 2,52 0,00 25,00 75,00 50,42 16,81 16,81 16,81 0,00 67,23 134 0 49,3   

Sądowa 0,00                     0       

Stanisława Moniuszki 23,44 1,56       125,00 46,88 46,88 31,25 0,00 31,25 250 0 49,3 46,33 

Stefana Żeromskiego 21,76 4,12 16,67 33,33 66,67 58,82 17,65 23,53 11,76 0,00 29,41 159 0 53,6   

Towarowa 24,07 5,56 0,00 0,00 100 55,56 18,52 18,52 18,52 0,00 37,04 130 0 53,6 54,2 

Wrocławska 15,18 6,92 17,86 0,00 21,43 31,25 13,39 8,93 8,93 0,00 62,50 181 0 49,3 68,83 

Zamkowa 10,14 5,80 33,33 33,33 33,33 72,46 28,99 28,99 14,49 0,00 0,00 203 0 49,3   

Zielona 16,70 2,36 7,69 30,77 46,15 9,82 5,89 1,96 1,96 0,20 15,72 212 0 53,6 50,14 

OBSZAR WIEJSKI                               

Wabienice 19,50 4,08 17,65 23,53 52,94 49,89 18,14 20,41 9,07 0,00 6,80 34 147 51,5 47,34 

Źródło: opracowanie własne. 
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Gmina ogółem 97,76 28,29 100 1,30 50,00    

MIASTO BIERUTÓW - 

średnia dla OR 

94,74 27,98 100      

1 Maja 100 45,45 100 0,38 133 + + + 

Adama Mickiewicza 100 33,33 100 0,19 70 + + + 

Boczna       0,00 28  + + 

Browarna 100 23,08 100 0,76 24 + + + 

Ceglana 100 40,00 100 0,00 20 + + + 

Dworcowa       0,00 125 + + + 

Emilii Plater 100 18,75 100 0,38 21  + + 

Juliusza Słowackiego 100 35,48 100 1,53 95 + + + 

Kasztanowa      0,19 0 + + + 

Kolejowa 1000 33,33 100 0,00 64 + + + 

Kościelna       0,00 0 + + + 

Krótka       0,00    + + 

Marii Konopnickiej 100 37,74 100 1,15 42 + + + 

Młyńska 100 0,00 100 0,00 185 + + + 

Oleśnicka 100 30,43 100 0,19 34 + + + 

Parkowa 100 60,00 100 0,00 83  + + 

Plac Kościelny 100 25,00 100 0,00 150 + + + 

Przyjaciół Żołnierza 100 35,42 100 0,00 113 + + + 

Rzemieślnicza 100 33,33 100 0,19 154  + + 

Rynek 0,00 0,00 100 0,00 92 + + + 

Sądowa       0,00   + +  

Stanisława Moniuszki 100 16,67 100 0,38 0 + + + 

Stefana Żeromskiego 100 30,77 100 0,38 71 + + + 

Towarowa       0,00 74    

Wrocławska 100 18,52 100 1,72 105 +   

Zamkowa 100 14,29 100 0,00 43 +   

Zielona       0,38 57 +   

OBSZAR WIEJSKI              

Wabienice 100 68,75 100 6,69 43 +   

Źródło: opracowanie własne. 
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II REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

II. 1 Wizja rozwoju 

 Wizja - w przypadku każdej organizacji czy jednostki - stanowi pożądany obraz 

jednostki oraz warunków życia jej mieszkańców. Wszelkie wyznaczane w danym dokumencie 

kierunki działań powinny być tej wizji podporządkowane i przekładać się na jej realizację. 

Kształt wizji musi odpowiadać oczekiwaniom społeczności lokalnej - mieszkańców podmiotów 

społecznych, gospodarczych itp. Pozwala również na projektowanie kolejnych elementów 

dokumentu strategicznego w zakresie celów i kierunków działań oraz już konkretnych 

przedsięwzięć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II.2 Cele i kierunki działań 

 

 Na podstawie diagnozy zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych, została opracowana wizja oraz cele wraz  

z kierunkami działań. Realizacja tych celów oraz bardziej szczegółowych wskazań, jakimi są 

kierunki działań, powinna przełożyć się na osiągnięcie stanu obszaru rewitalizacji 

przedstawionego w wizji. Uwzględniono tu zarówno efekty analizy danych statystycznych, jak 

również wskazania Zespołu ds. Rewitalizacji. 

 

 W celu przeciwdziałania występowaniu negatywnych zjawisk zdiagnozowanych we 

wcześniejszej części dokumentu, zaproponowano dwa cele strategiczne i po 2 kierunki 

działań.  

Obszar rewitalizacji w gminie Bierutów stanie się 

miejscem przyjaznym z rozwiniętą infrastrukturą  

i zapleczem społecznym. Rewitalizacja przestrzeni 

publicznych przyczyni się do poprawy ich estetyki  

i funkcjonalności. W wyniku działań rewitalizacyjnych 

poprawi się stan infrastruktury technicznej oraz 

rozwinie się jej sieć. 
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Rys. 28 Struktura celów i kierunków działań Programu Rewitalizacji. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

KD1.1 Bogate zaplecze społeczne          
i socjalne

KD1.2 Rozwój infastruktury 
społecznej

C1 Spójność 
społeczna

KD2.1 Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej

KD2.2 Przebudowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej oraz 
obiektów użyteczności publicznej

C2 Rozwój 
przestrzenno

-
funkcjonalny



54 
 

 

 

 

 

 Pojęcie spójności społecznej wywodzi się z polityki społecznej. Oznacza ono przede 

wszystkim stopień, w jakim ludzie są skłonni podejmować wspólne działania, mające na celu 

zmianę istniejącego stanu rzeczy. Niezależnie od tego, jakimi kierują się wartościami, 

postawami czy motywacjami, liczy się fakt wspólnego działania. Pozwala ona na zapewnienie 

wysokiej jakości życia członkom społeczności lub społeczeństw oraz zmniejszenie różnic 

między nimi. Obejmuje zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, przy czym 

wykorzystuje się do tego również niejako działania prewencyjne - dzięki tworzeniu 

solidarności w społeczeństwie.  

 Zapewnienie spójności społecznej pozwala członkom społeczności korzystać  

z podstawowych praw, realizować obowiązki bez jakiejkolwiek dyskryminacji, jak również 

daje możliwość udziału w powszechnym dobrobycie. Aby ją osiągnąć, niezbędne jest 

działanie w ramach wielu rodzajów polityk publicznych oraz rozwój mechanizmów 

solidarności społecznej. 

 Zakłada się, że spójność społeczna może zostać osiągnięta, jeśli powstaną instytucje, 

które będą działały na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz w drodze rozwoju 

infrastruktury społecznej, z której będzie mogła korzystać większa liczba osób, co ograniczy 

zjawisko wykluczenia i odsunięcia od korzystania z wybranych dóbr czy usług. Z tego 

względu zaproponowano dwa kierunki działań przyczyniające się do osiągnięcia wskazanego 

celu strategicznego: 

 

 KD1.1 Bogate zaplecze społeczne i socjalne 

 KD1.2 Rozwój infrastruktury społecznej 

 

 

 

 

C1 Spójność społeczna 
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 Struktura przestrzenno-funkcjonalna oznacza rozmieszczenie poszczególnych funkcji 

na wybranym obszarze oraz formy jego użytkowania i relacje między funkcjami. Obejmuje 

odmienne elementy zagospodarowania, które jednak składają się na jeden organizm  

i wzajemnie się uzupełniają.  W niniejszym opracowaniu sfera przestrzenno-funkcjonalna 

została potraktowana zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rewitalizacji. Oznacza więc 

wyposażenie obszaru w infrastrukturę techniczną i społeczną, stan techniczny tej 

infrastruktury, dostęp do podstawowych usług oraz ich jakość, poziom dostosowania 

rozwiązań urbanistycznych do funkcji obszaru, poziom obsługi komunikacyjnej, ilość i jakość 

terenów publicznych. 

 Rolą władz publicznych jest tworzenie dostępu do przestrzeni publicznych i tworzenie 

takich form przestrzennych, które ograniczać będą utrudnienia w dostępie do niej. Należy też 

wspierać wszelkie przedsięwzięcia, które związane są z przestrzenią publiczną i wykorzystują 

ją, jednocześnie wzmacniając jej rolę w życiu społecznym. Przestrzeń publiczna powinna być 

miejscem wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, a więc jednoczesnego rozwoju 

infrastruktury technicznej oraz ograniczeniu zanieczyszczeń środowiska i dostępu do tej 

przestrzeni. Infrastruktura techniczna stanowi element przestrzeni publicznej i obejmuje 

m.in. systemy transportowe, energetyczne, łączności i wodno-sanitarne, w tym drogi, 

przystanki autobusowe, koleje, stacje, porty, sieć gazową, energetyczną, melioracyjną, 

obiekty telekomunikacyjne i pocztowe. Aby móc osiągnąć cel dotycząc rozwoju przestrzenno-

funkcjonalnego obszarów rewitalizacji w gminie Bierutów, określono dwa kierunki działań: 

 

 KD2.1 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

 KD2.2 Przebudowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej oraz obiektów użyteczności publicznej 

C2 Rozwój przestrzenno-funkcjonalny 
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II.3 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - lista podstawowa "A" 

 

Projekt nr 1 

Nazwa projektu Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego 

przy ul. 1 Maja w Bierutowie w celu przywrócenia mu funkcji 

społecznych oraz rekreacyjnych, a także nadania funkcji 

edukacyjnych 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Bierutów 

Opis problemu, jaki 

rozwiązuje projekt 

Projekt rozwiązuje problemy przestrzenno-funkcjonalne 

związane przede wszystkim z niezagospodarowaniem 

przestrzeni publicznych, które mogłyby być wykorzystywane 

w celach rekreacyjnych i wypoczynkowych w Bierutowie. 

Jednocześnie stanowiłyby wizytówkę miasta dla osób je 

odwiedzających. Ponadto obecnie teren parku jest 

dewastowany przez osoby, które spożywają w nim alkohol - 

obniża to poziom bezpieczeństwa osób w nim 

spacerujących. Przeciwdziałać temu ma montaż 

monitoringu. 

Cel(-e) projektu Projekt realizuje cel 2 Rozwój przestrzenno-funkcjonalny w 

zakresie kierunku działania 2.1 Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych oraz - dzięki włączeniu elementów 

edukacyjnych cel 1 Spójność społeczna, kierunek działania 

1.2 Rozwój infrastruktury społecznej. 

Zakres realizowanych zadań Zakres zadań obejmuje wytyczenie alei, montaż ławek  

i budowę altany. Cały teren parku zostanie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu zapobiegania 

dewastacji tego miejsca zostanie zamontowany monitoring 

miejski. Dodatkowo - poza przywróceniem funkcji 

rekreacyjnych i wypoczynkowych - przewiduje się stworzenie 

na terenie parku funkcji edukacyjnych poprzez lokalizację 

szyb informacyjnych dotyczących kultury Bierutowa, 

środowiska przyrodniczego oraz do zabaw badawczych  

i ekologicznych. Zawarte byłyby na nich informacje 

dotyczące historii i legend miasta i gminy, sławnych osób, 

wydarzeń, tablic z roślinnością charakterystyczną dla miasta 

i okolic, opis okolicznych terenów chronionych, tablice "mały 

dendrolog" (rozpoznawanie i odnajdywanie drzew na terenie 

parku), "pogodynka" (zabawy badawcze z powietrzem), 

"podróż do krainy zwierząt" (opisy zwierząt występujących  

w parku z informacją o karmieniu itp.), "mały ekolog". W 

północno-środkowej części strefy wypoczynkowej 

zaprojektowano "diabelski labirynt" nawiązujący do lokalnej 

legendy o diable. Założono tu wąskie ścieżki między 
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drzewami, obsadzone żywopłotem, zakończone miejscami 

do gier terenowych i urządzeń wypoczynkowych. 

Zaprojektowano też zabawki edukacyjne - tablice 

aktywności, urządzenia integracyjne w zakresie 

niepełnosprawności sensorycznej i ruchowej, grę blue ball, 

drabinkę gimnastyczną. 

Miejsce projektu na obszarze 

rewitalizacji 

park miejski przy ul. 1 Maja w Bierutowie 

Szacowana wartość projektu 1.912.500,06 zł 

Prognozowane produkty wraz 

ze sposobem ich oceny i 

zmierzenia 

Powierzchnia zrewitalizowanego terenu [m2] 

Długość zrewitalizowanych alejek [m] 

Liczba zamontowanych tablic edukacyjnych [szt.] 

Dokumentacja projektowa 

Protokoły odbioru 

Wizja lokalna 

 

Projekt nr 2 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu wokół ruin kościoła pw. św. 

Trójcy w Bierutowie 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Bierutów 

Opis problemu, jaki 

rozwiązuje projekt 

Projekt rozwiązuje problem braku atrakcyjnych przestrzeni 

służących jako miejsca integracji, spotkań i wspólnej zabawy 

dla dzieci. Jednocześnie miejsc bezpiecznych, które nie są 

dewastowane. Otoczenie ruin kościoła może stać się również 

atrakcją turystyczną, dlatego warto stworzyć oazę 

odpoczynku. 

Cel(-e) projektu Projekt realizuje cel 2 Rozwój przestrzenno-funkcjonalny w 

zakresie kierunku działania 2.1 Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych oraz - dzięki włączeniu elementów 

edukacyjnych cel 1 Spójność społeczna, kierunek działania 

1.2 Rozwój infrastruktury społecznej. 

Zakres realizowanych zadań Projekt zakłada założenie monitoringu miejskiego, 

dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz nadanie mu nowych funkcji 

społecznych i kulturalnych poprzez stworzenie placu zabaw, 

skweru z ławkami, alejkami i koszami na odpady. 

Miejsce projektu na obszarze 

rewitalizacji 

ul. Wrocławska w Bierutowie 

Szacowana wartość projektu 1.000.000,00 zł 

Prognozowane produkty wraz 

ze sposobem ich oceny i 

zmierzenia 

Powierzchnia zrewitalizowanego terenu [m2] 

Powierzchnia zbudowanego placu zabaw [m2] 

Liczba zamontowanych elementów małej architektury [szt.] 



58 
 

Dokumentacja projektowa 

Protokoły odbioru 

Wizja lokalna 

 

Projekt nr 3 

Nazwa projektu Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół 

Urzędu Miejskiego w Bierutowie 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Bierutów 

Opis problemu, jaki 

rozwiązuje projekt 

Projekt ma się przyczynić do poprawy estetyki i 

funkcjonalności przestrzeni publicznej. Dzięki modernizacji 

budynku stanowiącego siedzibę Urzędu gminy uda się 

poprawić estetykę centrum Bierutowa. Stworzenie parkingu 

pozwoli uporządkować organizację ruchu w centrum miasta 

oraz ograniczyć parkowanie w miejscach niedozwolonych, 

utrudniające jednocześnie bezpieczne przemieszczanie się 

innych pojazdów czy pieszych. 

Cel(-e) projektu Projekt realizuje cel 2 Rozwój przestrzenno-funkcjonalny w 

zakresie kierunku działania 2.1 Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych oraz 2.2 Przebudowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej oraz obiektów użyteczności 

publicznej. 

Zakres realizowanych zadań W ramach projektu przewidziano zagospodarowanie terenu 

przy Urzędzie Gminy na parking oraz remont budynku 

obejmujący wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

demontaż istniejących krat i montaż nowych, montaż 

opierzeń z blachy w otworach okiennych oraz remont 

elewacji poprzez usunięcie starych tynków, naprawę muru 

oraz wykonanie nowych tynków gładkich. 

Miejsce projektu na obszarze 

rewitalizacji 

ul. Moniuszki 12, Bierutów 

Szacowana wartość projektu 803.463,93 zł 

Prognozowane produkty wraz 

ze sposobem ich oceny i 

zmierzenia 

Powierzchnia zmodernizowanego budynku [m2] 

Powierzchnia zagospodarowana pod parking [m2] 

Dokumentacja projektowa 

Protokoły odbioru 
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Projekt nr 4 

Nazwa projektu Remont wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania 

sali sportowej na pomieszczenie biurowe i bibliotekę 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Bierutów 

Opis problemu, jaki 

rozwiązuje projekt 

W związku z niskim poziomem czytelnictwa (mierzonym 

wskaźnikiem niewielkiej liczby kart bibliotecznych) na 

obszarze rewitalizacji, proponuje się podjęcie działań, dzięki 

którym oferta biblioteki gminnej stanie się bardziej 

atrakcyjna. W tym celu zostanie przebudowana dawna sala 

sportowa, co pozwoli na stworzenie estetycznego i bardziej 

przestronnego wnętrza, w którym będzie można czytać lub 

organizować różne imprezy czytelnicze. 

Cel(-e) projektu Projekt realizuje cel 2 Rozwój przestrzenno-funkcjonalny w 

zakresie kierunku działania 2.2 Przebudowa oraz 

modernizacja infrastruktury technicznej oraz obiektów 

użyteczności publicznej oraz cel 1 Spójność społeczna, 

kierunek działania1.1 Bogate zaplecze społeczne i socjalne i 

1.2 Rozwój infrastruktury społecznej. 

Zakres realizowanych zadań Przewiduje się wykonanie prac remontowych polegających 

na: renowacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymianie 

i budowie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu 

instalacji elektrycznej, przebudowie pomieszczeń wewnątrz 

obiektu (wykonanie ścian, obniżenie sufitów, ułożenie 

płytek), wymianę pokrycia oraz wykonanie izolacji.  

Miejsce projektu na obszarze 

rewitalizacji 

ul. Namysłowska 11c, Bierutów 

Szacowana wartość projektu 500.000,00 zł 

Prognozowane produkty wraz 

ze sposobem ich oceny i 

zmierzenia 

Powierzchnia przebudowana [m2] 

Dokumentacja projektowa 

Protokoły odbioru 

 

Projekt nr 5 

Nazwa projektu Przebudowa pomieszczeń usługowych byłej apteki i punktu 

poboru analiz wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokal 

użyteczności publicznej wykonujący działalność leczniczą - 

przychodnię zdrowia wraz z niezbędnymi instalacjami 

drogowymi i urządzeniami technicznymi w Wabienicach 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Bierutów 

Opis problemu, jaki 

rozwiązuje projekt 

Zrealizowanie projektu pozwoli na poprawę estetyki 

przestrzeni publicznej, w tym obiektów użyteczności 
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publicznej. Budynek nie jest w pełni przystosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych i mających problemy z 

poruszaniem się. Po przeprowadzaniu prac remontowych 

dostęp do usług medycznych ulegnie poprawie, co jest 

szczególnie istotne w kontekście wysokiego udziału osób w 

wieku poprodukcyjnym w obszarze rewitalizacji Wabienice. 

Przebudowa obiektu poprawi również warunki lokalowe 

świadczenia usług zdrowotnych, wpływając pozytywnie na 

ofertę świadczeń. 

Cel(-e) projektu Projekt realizuje cel 2 Rozwój przestrzenno-funkcjonalny w 

zakresie kierunku działania 2.1 Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych oraz - dzięki włączeniu elementów 

edukacyjnych cel 1 Spójność społeczna, kierunek działania 

1.1 Bogate zaplecze społeczne i socjalne oraz 1.2 Rozwój 

infrastruktury społecznej. 

Zakres realizowanych zadań W ramach zadania przewiduje się usunięcie niektórych ścian 

działowych w celu powiększenia pomieszczeń oraz wykonać 

nowe ścianki działowe. Ponadto usunięta zostanie 

wierzchnia warstwa posadzek i pokryta gresem, co ułatwi 

mycie i dezynfekowanie powierzchni. Wymianie ulegnie 

także stolarka okienna, usunięte kraty okienne. Ułożone 

zostaną kafelki, wymieniona będzie konstrukcja sufitu. 

Założono również wymianę mebli. 

Z kolei na zewnętrz budynku przewidziano wykonanie 

zadaszenia nad wejściem głównym, wymianę stolarki 

drzwiowej, balustrady, remont murków oporowych z 

parapetami, remont schodów zewnętrznych, montaż 

podnośnika dla niepełnosprawnych przy schodach, 

wykonanie elewacji. 

Miejsce projektu na obszarze 

rewitalizacji 

Wabienice 87 

Szacowana wartość projektu 346.639,16 zł 

Prognozowane produkty wraz 

ze sposobem ich oceny i 

zmierzenia 

Powierzchnia zmodernizowanego budynku [m2] 

Liczba udogodnień dla niepełnosprawnych [szt.] 

Liczba gabinetów lekarskich [szt.] 

Dokumentacja projektowa 

Protokoły odbioru 

Wizja lokalna 
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Projekt nr 6 

Nazwa projektu Zagospodarowanie parku w Wabienicach 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Bierutów 

Opis problemu, jaki 

rozwiązuje projekt 

W czasie spotkań konsultacyjnych park w Wabienicach 

został wskazany jako teren zdegradowany, nieestetyczny  i 

przez to nie spełniający swojej funkcji rekreacyjno-

wypoczynkowej. Nieuporządkowanie tego terenu powoduje 

dodatkowo zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa wśród 

przebywających tam mieszkańców. Park ten ma charakter 

zabytkowy (wpis nr A/3325/189 z dn. 31.05.1950 r.), więc 

jego rewitalizacja dodatkowo przyczyni się do poprawy 

tożsamości lokalnej, stworzenia miejsca integracji 

mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej miejscowości - 

obszaru rewitalizacji i gminy. 

Cel(-e) projektu Projekt realizuje cel 2 Rozwój przestrzenno-funkcjonalny w 

zakresie kierunku działania 2.1 Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych oraz - dzięki włączeniu elementów 

edukacyjnych cel 1 Spójność społeczna, kierunek działania 

1.2 Rozwój infrastruktury społecznej. 

Zakres realizowanych zadań Projekt obejmuje wytyczenie alei, montaż oświetlenia i 

ławek, zagospodarowanie terenu na plac zabaw, wykonanie 

drewnianej altany z paleniskiem oraz montaż monitoringu. 

Miejsce projektu na obszarze 

rewitalizacji 

dz. ew. 100, Wabienice  

Szacowana wartość projektu 1.500.000,00 zł 

Prognozowane produkty wraz 

ze sposobem ich oceny i 

zmierzenia 

Powierzchnia zrewitalizowana [m2] 

Długość wytyczonych alei parkowych [m] 

Powierzchnia wykonanego placu zabaw  [m2] 

Dokumentacja projektowa 

Protokoły odbioru 
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II.4 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne - lista uzupełniająca "B" 

L.p. Informacja o projekcie Charakterystyka przedsięwzięć rewitalizacyjnych Oddziaływanie planowanych 

przedsięwzięć 

1.  

Budowa parkingu przy 

Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Bierutowie - projekt Gminy 

Bierutów 

Projekt zakłada budowę parkingu o nawierzchni wykonanej z 

kostki granitowej o powierzchni ok. 1200 m2. Parking miałby 

zostać wykonany na działce nr 43/2 AM23 w Bierutowie przy 

ul. Słowackiego 2. 

Realizacja projektu przyczyni się do 

poprawy dostępności usług 

medycznych dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji i całej gminy, niezależnie 

od wieku. 

2. 

Przebudowa ulic Moniuszki  

i Wrocławskiej w Bierutowie 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą - projekt Gminy 

Bierutów 

Projekt zakłada przebudowę ulic: Moniuszki i wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w postaci chodników, sieci 

kanalizacyjnej, wodociągowej, sieci deszczowej, oświetlenia 

ulicznego i parkingów przyległych. Inwestycja będzie stanowiła 

element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją. Przy ul. 

Moniuszki zostanie ułożona nawierzchnia z kostki granitowej, 

natomiast ul. Wrocławska zyska nawierzchnię bitumiczną i 

chodnik. 

Przedsięwzięcie przyczyni się do 

poprawy stanu infrastruktury 

technicznej (kierunek działania 2.2) w 

zakresie infrastruktury drogowej, co 

ma przełożenie również na poziom 

bezpieczeństwa drogowego. 

3. 

Zagospodarowanie terenu 

przy jednostce OSP w 

Bierutowie przy ul. 

Namysłowskiej 10 - projekt 

Gminy Bierutów 

Prace przy zagospodarowaniu terenu koncentrować się będą 

przede wszystkim na jego utwardzeniu. W efekcie poprawi się 

możliwość szybkiego reagowania na zdarzenia na terenie 

obszaru rewitalizacji i gminy przez jednostkę Ochotniczej 

Straży Pożarnej. 

Realizacja przedsięwzięcia pozostaje 

spójna z kierunkiem działania 2.2 

Przebudowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej oraz 

obiektów użyteczności publicznej. 

Projekt oddziałuje więc nie tylko na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale 

i szerzej - gminy. 

4. 
Remont sieci wodociągowej 

w obszarze rewitalizacji 

Bierutów - projekt Gminy 

Remontu wymaga sieć wodociągowa w ciągu ulic: Moniuszki, 

Wrocławska, 1 Maja, Towarowa, Kolejowa i fragment 

Namysłowskiej (do OSP). Wpłynie to pozytywnie na poprawę 

Przedsięwzięcie przełoży się na 

poprawę warunków życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale 
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Bierutów stanu infrastruktury technicznej. także innych części miasta, które 

również korzystają z tej infrastruktury. 

5. 

Budowa kanalizacji w 

Wabienicach i na ul. 

Towarowej w Bierutowie - 

projekt Gminy Bierutów 

Budowa kanalizacji na obu obszarach rewitalizacji przyczyni się 

do poprawy warunków życia ich mieszkańców oraz poprawy 

stanu środowiska. 

Przedsięwzięcie przynosi pozytywne 

efekty dla wszystkich mieszkańców 

obu obszarów rewitalizacji. Realizuje 

cel 2 kierunek działania 2.2 

Przebudowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej oraz 

obiektów użyteczności publicznej  

6. 

Przebudowa ul. Towarowej w 

Bierutowie i drogi do cegielni 

w Wabienicach wraz z 

budową energooszczędnego 

oświetlenia - projekt Gminy 

Bierutów 

Przebudowa zakłada ułożenie nawierzchni bitumicznej obu 

drogach. Budowa oświetlenia energooszczędnego przyczyni się 

do poprawy stanu środowiska i ograniczenia kosztów 

użytkowania sieci.   

Projekt przyczyni się do poprawy 

stanu infrastruktury drogowej w obu 

obszarach rewitalizacji. Osiedla 

mieszkaniowe w obu tych miejscach 

staną się łatwiej dostępne. 

7. 

Edukacja ekologiczna - 

projekt Gminy Bierutów  

Projekt zakłada przygotowanie kampanii informacyjnej 

dotyczącej zachowań proekologicznych. Promować się będzie 

m.in. recykling, właściwie opalanie budynków czy odnawialne 

źródła energii. 

Projekt realizowany może być w 

Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie 

przy współpracy z lokalnymi 

organizacjami pozarządowymi. 

Przyczyni się do poprawy stanu 

środowiska (w tym jakości powietrza) 

na obszarach rewitalizacji oraz poza 

nimi. 

8. 

Aktywni i samodzielni - 

stworzenie dziennego domu 

pobytu dla osób starszych - 

projekt Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i 

Projekt zakłada wybudowanie obiektu domu dziennego pobytu, 

wyposażenie go, a następnie organizowanie zajęć o 

charakterze rekreacyjnym, kulturalnym, sportowym - 

dostosowanych do możliwości osób starszych, edukacyjnym. 

Brak możliwości aktywnego udziału 

osób starszych wynika z braku 

placówek zapewniających stałą 

organizację zajęć dla seniorów. 

Utworzenie placówki zapewni 

systematyczny udział w zajęciach 
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Uniwersytetu III Wieku ukierunkowanych na aktywizację osób 

starszych w poszczególnych 

dziedzinach życia społeczeństwa 

gminy. Wsparcie udzielane byłoby 

zarówno osobom z obszarów 

rewitalizacji, jak i pozostałym 

mieszkańcom w wieku powyżej 65 lat. 

Jest to ważne ze względu na wysoki 

udział osób w wieku poprodukcyjnym 

w ogóle mieszkańców. 

9. 

Szansa na godne życie - 

projekt Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i 

Zapobiegania Narkomanii 

oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

W ramach projektu ma powstać jednolity system oddziaływań 

terapeutyczno-edukacyjnych na terenie Miasta i Gminy 

Bierutów dla osób uzależnionych i sprawców przemocy 

domowej. 

Projekt ma na celu przeciwdziałanie 

uzależnieniom, eliminowanie 

negatywnych zjawisk społecznych 

wynikających z uzależnień od alkoholu 

i środków psychoaktywnych. Odnosi 

się zarówno do mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, jak i pozostałych, 

bowiem szerokie podejście do tego 

zagadnienia ma działanie 

profilaktyczne i zapobiega rozrastaniu 

się problemu. 

10. 

Urząd bez barier - projekt 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Projekt zakłada likwidację barier architektonicznych w budynku 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie 

przy ul. Namysłowskiej 10 poprzez zakup i montaż podnośnika 

zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych.  

Na obszarach rewitalizacji wskaźnik 

liczby osób otrzymujących pomoc 

społeczną z tytułu niepełnosprawności 

jest wyższy niż średnia gminy. 

Eliminacja barier technicznych 

umożliwi im korzystanie z należnej 

pomocy i przeciwdziałać będzie 

wykluczeniu tych osób. 
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III. WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

III.1 Mechanizmy integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 W nowym programowaniu podkreśla się konieczność integracji realizowanych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz zapewnienia ich kompleksowości. Przepisy nakazują, 

aby zadania były spójne i nie powodowały "rozgraniczenia" rewitalizacji na osobne sfery 

społeczne, gospodarcze, itd., ale aby one wzajemnie się uzupełniały. Zagwarantowaniu tego 

służą mechanizmy komplementarności, o których mowa bardzo szczegółowo w Wytycznych 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Tab. 27 Rodzaje komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Rodzaj 

komplementarności 
Charakterystyka 

Przestrzenna 

Projekty realizowane w ramach rewitalizacji muszą oddziaływać na 

obszar rewitalizacji, nawet jeśli w wyjątkowych przypadkach 

realizowane są poza nim. Nie można doprowadzić do sytuacji, w 

której nastąpi rozprzestrzenienie się jakiegoś problemu poza obszar 

rewitalizacji. 

Problemowa 

Realizowane w ramach procesów rewitalizacyjnych projekty 

powinny się przenikać i wzajemnie uzupełniać. Komplementarność 

ta wymaga koordynacji na wyższym poziomie, przy uwzględnieniu 

strategicznych decyzji wynikających często z innych dokumentów, a 

odnoszących się również do obszaru rewitalizacji. 

Proceduralno-

instytucjonalna 

Służy stworzeniu spójnego systemu realizacji, rozumianego jako 

połączenie sprawnych procedur oraz podmiotów odpowiedzialnych 

za wdrażanie konkretnych projektów. 

Międzyokresowa 
Odnosi się do spójności przedsięwzięć wdrażanych w poprzednim 

programowaniu, a tych projektowanych obecnie. 

Źródeł finansowania 
Oznacza łączenie różnych rodzajów środków do realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020. 

 W niniejszym dokumencie uwzględniona została komplementarność przestrzenna, 

bowiem wszystkie projekty realizowane są na obszarze rewitalizacji, aby mogły silniej 

oddziaływać na tutejszych mieszkańców oraz rozwiązywać realne problemy tego obszaru. 

Mimo to jednak uwzględniono, że w wielu projektach - aby wzmagać realizację celu 

odnoszącego się do spójności społecznej - muszą brać udział osoby spoza obszaru 

rewitalizacji. Nie można bowiem dopuścić do rozprzestrzeniania się zjawiska wykluczenia 
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społecznego i pogłębiania go przez działania rewitalizacyjne. Dodatkowo oczywiście część 

przedsięwzięć, jak rewitalizacja parków czy zagospodarowanie przestrzeni, pozwala na 

przygotowanie infrastruktury atrakcyjnej również z punktu widzenia turystów czy innych osób 

jedynie "odwiedzających" gminę. 

 Realizacja tak określonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych gwarantuje też 

zapewnienie komplementarności problemowej. Duża część projektów infrastrukturalnych 

przełoży się na rozwiązywanie problemów społecznych i włączanie w życie społeczne obszaru 

rewitalizacji i gminy osób do tej pory wykluczanych czy marginalizowanych. Wyraźnie daje 

się to zauważyć w przypadku określaniu celów, które mogą zostać osiągnięte w wyniku 

realizacji konkretnych przedsięwzięć. Przeprowadzenie prac remontowych w ośrodku zdrowia 

pozwoli na zwiększenie dostępności usług medycznych oraz rozszerzenie ich oferty. 

Rewitalizacja parków czy obszaru przy ruinach kościoła pw. Św. Trójcy przyczyni się do 

stworzenia bezpiecznych przestrzeni służących wypoczynkowi i rekreacji, połączonych z 

edukacją poprzez zabawę. Przebudowa obiektu po dawnej sali sportowej przyczyni się do 

poprawy warunków lokalowych biblioteki publicznej, dzięki czemu zyska ona funkcjonalne 

przestrzenie do realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym czy edukacyjnym dla 

różnych grup wiekowych. Poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej 

poprawi warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji i - w pierwszym przypadku - 

przełoży się pozytywnie na dostępność obszaru.  

 Komplementarność proceduralno-instytucjonalną zagwarantowano przede wszystkim 

w projektach "miękkich", sprzyjających przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu  

i koncentrujących się na pomocy grupom wymagających wsparcia w związku  

z uzależnieniami lub specyficznymi problemami. Głównym wykonawcą i projektodawcą był tu 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jednak zyskał on wsparcie m.in. komisji 

rozwiązywania problemów uzależnień czy interdyscyplinarnego zespołu specjalizującego się 

w reagowaniu w przypadkach przemocy w rodzinie. 

 Komplementarność międzyokresową zagwarantowano przede wszystkim poprzez 

utrzymanie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji, który brał udział w opracowywaniu  

i wdrażaniu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Bierutowa na lata 2009-2015". 

 W ramach komplementarności źródeł finansowania należy "uruchomić" zarówno 

środki publiczne pochodzące z budżetu gminy, ale i różnych programów ministerialnych (na 

poziomie krajowym), wojewódzkich czy wreszcie środki dostępne dzięki funduszom unijnym. 
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Dokładnie możliwości uzyskania dofinansowania do poszczególnych projektów zostały 

przedstawione w podrozdziale dotyczącym ram finansowych Programu. 

 

III.2 Ramy finansowe 

 W ramach opracowywania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-

2022 przygotowano dwie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Lista "A" ma charakter 

podstawowy i gromadzi projekty składane w konkursie o dofinansowanie w ramach działania 

6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". Z kolei lista "B" ma charakter uzupełniający, a 

znajdujące się na niej projekty mogą uzyskać dofinansowanie z innych działań Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przewidziano, że 

projekty umieszczone na liście B przy aplikowaniu o dofinansowanie, mają szansę otrzymać 

dodatkowe punkty za fakt znalezienia się na tej liście. 

 Poniższa tabela przedstawia zestawienie szacowanych kosztów i możliwe źródła 

finansowania przedsięwzięć z obu list. 

Tab. 28 Zestawienie szacowanych wartości poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania. 

L.p. Nazwa projektu 
Szacowana 

wartość 

Możliwe źródła 

finansowania 

Przedsięwzięcia zawarte na liście A 

1. 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Parku Miejskiego przy ul. 1 Maja w 

Bierutowie w celu przywrócenia mu funkcji 

społecznych oraz rekreacyjnych, a także 

nadania funkcji edukacyjnych 

1.912.500,06 zł RPO WD 2014-2020, 

środki własne gminy 

2. 
Zagospodarowanie terenu wokół ruin 

kościoła pw. św. Trójcy w Bierutowie 

1.000.000,00 zł RPO WD 2014-2020, 

środki własne gminy 

3. 

Modernizacja budynku i zagospodarowanie 

terenu wokół Urzędu Miejskiego w 

Bierutowie 

803.463,93 zł RPO WD 2014-2020, 

środki własne gminy 

4. 

Remont wraz z przebudową i zmianą 

sposobu użytkowania sali sportowej na 

pomieszczenie biurowe i bibliotekę 

500.000,00 zł RPO WD 2014-2020, 

środki własne gminy 

5. 

Przebudowa pomieszczeń usługowych 

byłej apteki i punktu poboru analiz wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania na lokal 

użyteczności publicznej wykonujący 

346.639,16 zł RPO WD 2014-2020, 

środki własne gminy 
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działalność leczniczą - przychodnię zdrowia 

wraz z niezbędnymi instalacjami 

drogowymi i urządzeniami technicznymi w 

Wabienicach 

6. Zagospodarowanie parku w Wabienicach 

1.500.000,00 zł RPO WD 2014-2020, 

środki własne gminy, 

PROW 2014-2020 

Przedsięwzięcia zawarte na liście B 

1. 
Budowa parkingu przy Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie 

300.000,00 zł środki własne gminy 

2. 

Przebudowa ulic Moniuszki  

i Wrocławskiej w Bierutowie wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

730.370,00 zł środki UMWD, środki 

własne gminy 

3. 

Zagospodarowanie terenu przy jednostce 

OSP w Bierutowie przy ul. Namysłowskiej 

10 

500.000,00 zł środki własne gminy 

4. 
Remont sieci wodociągowej w obszarze 

rewitalizacji Bierutów 

680.940,00 zł środki UMWD, środki 

własne gminy, 

WFOŚiGW 

 

5. 
Budowa kanalizacji w Wabienicach i na ul. 

Towarowej w Bierutowie 

3.120.000,00 zł środki UMWD, środki 

własne gminy, 

WFOŚiGW, PROW 

2014-2020, POIiŚ 

6. 

Przebudowa ul. Towarowej w Bierutowie i 

drogi do cegielni w Wabienicach wraz z 

budową energooszczędnego oświetlenia 

1.226.872,50 zł środki UMWD, środki 

własne gminy, środki 

ministerialne 

7. 

Aktywni i samodzielni - stworzenie 

dziennego domu pobytu dla osób 

starszych 

2.500.000,00 zł środki własne gminy, 

Senior-WIGOR, 

środki MPiPS 

8. Szansa na godne życie 

230.000,00 zł środki własne gminy, 

PO WER, programy 

PARPA, Krajowe 

Biuro 

Przeciwdziałania 

Narkomanii, środki 

finansowe innych 

gmin 

9. Urząd bez barier 
60.000,00 zł środki MGOPS, 

PFRON, UMWD 

Źródło: opracowanie własne. 
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III.3 Partycypacja społeczna 

 W ramach procesu opracowywania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów 

na lata 2015-2020 przeprowadzono proces partycypacji społecznej. Dołożono starań, aby 

umożliwić mieszkańcom szeroki udział w procesie przygotowania dokumentu. 

 W czasie przygotowywania dokumentu przeprowadzono dwa spotkania konsultacyjne 

o charakterze warsztatowym. Wybór takiego charakteru spotkań wynikał z chęci 

zaangażowania mieszkańców w bardziej aktywny sposób do tworzenia Programu. Pierwszy 

warsztat miał charakter problemowy i odbył się 2 sierpnia w godzinach popołudniowych. 

Uczestników wprowadzono najpierw w tematykę rewitalizacji, jej najważniejsze założenia i 

zasady. Następnie przedstawiono im wyniki pogłębionej diagnozy obszaru zdegradowanego, 

przygotowanej w oparciu o obiektywne wskaźniki. Następnie obecni na spotkaniu mogli 

wyrazić swoją opinię w zakresie wyników tej diagnozy. Nie zgłoszono żadnego sprzeciwu. W 

związku z tym zaproponowano obszar rewitalizacji na terenie miasta oraz poproszono o 

określenie, które miejscowości wiejskie powinny zostać włączone do procesów 

rewitalizacyjnych. Obszar rewitalizacji w mieście Bierutów skorygowano zgodnie z propozycją 

jednej z osób uczestniczących w warsztacie i przy akceptacji pozostałych osób. Obecni 

wskazali również miejscowość Wabienice jako tę, która powinna zostać uznana za obszar 

rewitalizacji. Po tej części i krótkiej przerwie uczestnicy warsztatu przystąpili do pracy 

grupowej. Zostali podzieleni na dwie grupy, które musiały zastanowić się wspólnie nad 

problemami w każdej sferze (społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

środowiskowej i technicznej) dla obu obszarów rewitalizacji. 

 Tydzień później  miał miejsce drugi warsztat - o charakterze zadaniowym. 

Uczestnikom przedstawiono obszar rewitalizacji po zmianach i uzupełnieniach 

wprowadzonych na podstawie ustaleń z pierwszego spotkania. Następnie zostali poproszeni o 

określenie wizji obszaru rewitalizacji. Jako przykład została im przedstawiona wizja gminy 

zaczerpnięta ze strategii rozwoju gminy. Wizję wypracowywali w grupach, wskazując po 3-5 

określeń obszaru rewitalizacji w każdej sferze problemowej. Na podstawie omówionych haseł 

dotyczących wizji obszaru, również w grupach uczestnicy warsztatu przystąpili do 

proponowania zadań o charakterze rewitalizacyjnym. Ponownie pracowali w oparciu o 

wszystkie sfery problemowe. 

 Na spotkaniu omówiono także fiszki projektowe, służące do opracowywania 

propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Fiszki zostały zamieszczone na stronie 
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internetowej gminy w wersji online (na specjalnym formularzu elektronicznym) oraz 

edytowalnej. Zbierano je przez okres 14 dni. 

 Trzecie spotkanie miało miejsce po opracowaniu dokumentu. Polegało ono na 

prezentacji najważniejszych jego założeń członkom zespołu ds. rewitalizacji oraz 

zainteresowanym mieszkańcom, którzy pojawili się na spotkaniu. 

 W celu informowania mieszkańców na bieżąco o procesie przygotowywania 

Programu, na głównej stronie internetowej gminy Bierutów powstała zakładka 

"Rewitalizacja". Zamieszczano tam wszystkie informacje o postępach prac nad dokumentem , 

ogłoszenia o spotkaniach itp. Dodatkowo jednak, aby zapewnić jak najszerszy udział 

społeczności lokalnej w procesie opracowywania Programu, gmina zamieszczała informacje 

w lokalnych mediach, m.in. na portalu informacyjnym MojaOlesnica.pl.  

  

III.4 System monitorowania 

 Na etapie opracowywania Programu Rewitalizacji duże zaangażowanie wykazywał 

zespół projektowy ds. programu rewitalizacji. Struktura organizacyjna zespołu składa się  

z osób z odpowiednim potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do prawidłowego  

i rzetelnego przygotowania programu rewitalizacji. W skład zespołu wchodzą: koordynator 

projektu, osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne, urbanistyczne, promocję, rozliczenia 

księgowo - kadrowe, Zastępca Burmistrza Bierutowa oraz Dyrektor Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.  Wszyscy członkowie zespołu - oprócz Dyrektora 

M-GOPS - są pracownikami Urzędu Miejskiego w Bierutowie. Uczestniczyli oni we wszystkich 

warsztatach konsultacyjnych. Warto podkreślić, że zespół w takim składzie pracował również 

przy opracowywaniu poprzedniego Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2015. Aby 

zapewnić kontynuację procesów rewitalizacyjnych, ich spójność i kompleksowość, warto 

również utrzymać ten zespół na etapie wdrażania Programu. Pełniłby on rolę doradczą  

i opiniującą. Można go dodatkowo rozszerzyć o osoby spoza grona pracowników 

samorządowych - mieszkańców, przedsiębiorców czy przedstawicieli organizacji 

pozarządowych. Takie podejście może pozwolić na zaangażowanie mieszkańców gminy  

i obszarów rewitalizacji do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W takiej sytuacji warto 

zmienić nazwę zespołu z "projektowego" na "ds. rewitalizacji". 

 Przy dokonywaniu rocznej oceny stopnia realizacji, ale również skuteczności Programu 

Rewitalizacji można posiłkować się wskaźnikami wykorzystanymi przy opracowywaniu 
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diagnozy do niniejszego dokumentu. Aby zapewnić spójność metodologiczną, warto utrzymać 

podział na miejscowości oraz - w przypadku Bierutowa - na ulice. Dzięki temu uda się 

określić, czy i w jakim stopniu dzięki realizacji programu udaje się zahamować lub odwrócić 

negatywne trendy.  

 Ponadto, aby ocenić realizację każdego z przedsięwzięć rewitalizacyjnych i określić 

zakres jego realizacji, należy zastosować metodę opisową (poprzez wskazanie, jakie 

elementy prac zostały wykonane, np. rozpisanie przetargu na prace budowlane) oraz 

dodatkowo można posiłkować się wskaźnikami zaproponowanymi przy każdym projekcie  

z Listy A. W przypadku projektów zawartych na liście B proponuje się używać wskaźników 

takich jak: 

 długość przebudowywanych ulic, 

 długość zbudowanych ciągów pieszych, 

 długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 

 długość zmodernizowanej sieci wodociągowej, 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach dot. edukacji ekologicznej, 

 liczba publikacji wydanych w związku z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej, 

 powierzchnia domu dziennego pobytu dla seniorów. 

 liczba seniorów otrzymujących pomoc w dziennym domu pobytu, 

 liczba osób korzystających ze wsparcia dla uzależnionych. 

 wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc uzależnionym/sprawcom 

przemocy domowej, 

 liczba udogodnień dla osób niepełnosprawnych/mających trudności z poruszaniem się 

w obiektach użyteczności publicznej. 

 

 Do określenia tych wskaźników niezbędne będą m.in. protokoły odbioru prac 

budowlanych, dokumentacja projektowa, listy obecności, ankiety dotyczące np. oceny czy 

stopnia zadowolenia ze świadczonych usług. 

 W przypadku pojawienia się konieczności wprowadzenia zmian do dokumentu (np.  

w razie zmiany Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych w latach 

2014-2020), powinny one zostać przedstawione przez komórkę organizacyjną Urzędu 

Miejskiego odpowiedzialną za formalny nadzór nad wdrażaniem Programu Rewitalizacji. 

Następnie swoją opinię powinien przedstawić zespół ds. rewitalizacji. Oczywiście po 

wprowadzeniu zmian projekt dokumentu musi zostać ponownie przyjęty przez Radę Miejską.
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IV. SPÓJNOŚĆ PROGRAMU REWITALIZACJI Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI  

I PLANISTYCZNYMI 

 

Wybrany dokument 

strategiczny/ 

planistyczny 

Zapis z wybranego dokumentu 

Program Rewitalizacji Miasta i 

Gminy Bierutów na lata 2015-

2020 - części spójne z innym 

dokumentem 

Podsumowanie dotyczące 

spójności dokumentów 

Strategia Rozwoju 

Miasta i Gminy 

Bierutów na lata 2014-

2020 

Wizja: 

Miasto i Gmina Bierutów w 2020 r. 

to przestrzeń przyjazna do życia, 

otwarta na potrzeby mieszkańców, 

gdzie podejmowane są wyłącznie 

działania proekologiczne z dobrze 

rozbudowaną infrastrukturą 

techniczną oraz komunikacyjną, 

sprzyjając przy tym realizacji 

inicjatyw oddolnych. 

Wizja: 

Obszar rewitalizacji w gminie 

Bierutów stanie się miejscem 

przyjaznym z rozwiniętą 

infrastrukturą i zapleczem 

społecznym. Rewitalizacja 

przestrzeni publicznych przyczyni się 

do poprawy ich estetyki i 

funkcjonalności. W wyniku działań 

rewitalizacyjnych poprawi się stan 

infrastruktury technicznej oraz 

rozwinie się jej sieć. 

W obu dokumentach wizje podkreślają 

konieczność podjęcia działań 

naprawczych i sprzyjających rozwojowi 

infrastruktury technicznej. Powstała w 

efekcie realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych przestrzeń publiczna 

powinna być przyjazna i odpowiadać 

potrzebom mieszkańców. Choć w wizji 

Programu Rewitalizacji nie poruszono 

zagadnienia ekologii, to uwzględniono 

go w projektowanych 

przedsięwzięciach. Zaś osiągnięcie 

spójności społecznej, będącej jednym z 

dwóch celów strategicznych Programu, 

przełoży się naturalnie na większą 

aktywność obywateli. 

Cele: 

II.1. Wzrost poziomu życia 

mieszkańców gminy 

   II.1.1. Poprawa warunków i  

Cele: 

C1 Spójność społeczna 

   KD1.1 Bogate zaplecze społeczne 

   i socjalne 

W obu dokumentach strategicznych 

zauważalna jest spójność celów i 

wynikających z celów strategicznych 

Programu przedsięwzięć 
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   jakości usług świadczonych przez 

   instytucje ochrony zdrowia i opieki  

   społecznej 

III.1. Poprawa stanu infrastruktury 

technicznej gminy 

   III.1.1. Poprawa stanu 

   infrastruktury sieciowej 

IV.1. Wzmocnienie potencjału 

administracji samorządowej 

   IV.1.1. Wzrost dostępności i 

   jakości świadczenia usług 

   publicznych 

   KD1.2 Rozwój infrastruktury 

   społecznej 

C2 Rozwój przestrzenno-

funkcjonalny 

   KD2.2 Przebudowa i modernizacja 

   infrastruktury technicznej oraz  

   obiektów użyteczności publicznej 

 

 

 

rewitalizacyjnych. Cel IV.1. zapisany w 

Strategii nie ma bezpośredniego 

odwzorowania w Programie 

Rewitalizacji, jednak  jest on 

realizowany przez niektóre 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, jak 

montaż urządzeń dla osób 

niepełnosprawnych w budynkach 

użyteczności publicznej czy 

przebudowa sali sportowej na potrzeby 

biblioteki. Zadania te zostały 

zakwalifikowane do innych celów 

Programu Rewitalizacji. 

Studium Uwarunkowań 

i Kierunków 

Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i 

Gminy 

1.3. Dywersyfikacja kierunków 

rozwoju gminy 

- rozwój infrastruktury technicznej 

  poprzez rozbudowę i modernizację 

  systemu komunikacyjnego oraz 

  uzbrojenia technicznego 

1.4. Podniesienie komfortu życia 

mieszkańców 

 rozbudowę infrastruktury 

społecznej, tj. usług 

podstawowych;  

 rozbudowę infrastruktury 

technicznej, w tym dróg, 

chodników, ścieżek rowerowych 

itp.  

C1 Spójność społeczna 

   KD1.1 Bogate zaplecze społeczne 

   i socjalne 

   KD1.2 Rozwój infrastruktury 

   społecznej  

C2 Rozwój przestrzenno-

funkcjonalny 

   KD2.2 Przebudowa i modernizacja 

   infrastruktury technicznej oraz  

   obiektów użyteczności publicznej 

 

W obu dokumentach występuje 

spójność w zakresie tworzenia  

i rozbudowy infrastruktury społecznej 

oraz technicznej, poprawiającej 

komfort życia mieszkańców.  

Strategia Cel strategiczny 2 C1 Spójność społeczna Oba dokumenty przewidują w zakresie 



74 
 

Rozwiązywania 

Problemów 

Społecznych Gminy 

Bierutów na lata 2013-

2017 

Wspieranie rodzin oraz wspomaganie 

rozwoju dzieci i młodzieży 

     4. Zaspakajanie potrzeb 

     mieszkańców w zakresie ochrony 

     zdrowia. 

   KD1.1 Bogate zaplecze społeczne 

   i socjalne 

   KD1.2 Rozwój infrastruktury 

   społecznej  

 

kierunków działań oraz przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych wsparcie dla rodzin, 

również przeciwdziałania i pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie. Ponadto 

przewidują wsparcie dla osób 

uzależnionych, zwiększenie 

dostępności usług publicznych dla 

niepełnosprawnych, promowanie opieki 

zdrowotnej (poprzez modernizację 

obiektów służby zdrowia). Oba 

dokumenty zakładają współpracę w 

realizacji zadań z tego zakresu z innymi 

podmiotami, które się tym zajmują. 

Strategia Rozwoju 

Powiatu Oleśnickiego 

na lata 2015-2020 z 

perspektywą do roku 

2022 

Cel rozwojowy - Zapewnienie 

wysokiego standardu infrastruktury i 

usług publicznych świadczonych na 

rzecz społeczności lokalnej 

   Rozwój i modernizacja 

   infrastruktury służącej 

   społeczności lokalnej 

   Poprawa dostępności i jakości 

   usług publicznych 

Cel rozwojowy - Zbudowanie 

przyjaznej małej ojczyzny 

   Czyste środowisko oraz zdrowy  

   styl życia 

   Budowa wspólnoty 

C1 Spójność społeczna 

   KD1.1 Bogate zaplecze społeczne 

   i socjalne 

   KD1.2 Rozwój infrastruktury 

   społecznej  

C2 Rozwój przestrzenno-

funkcjonalny 

   KD2.1 Zagospodarowanie 

   przestrzeni publicznej 

   KD2.2 Przebudowa i modernizacja 

   infrastruktury technicznej oraz  

   obiektów użyteczności publicznej 

 

W obu dokumentach występuje 

spójność przede wszystkim w zakresie 

konkretnych działań, które mają 

sprzyjać osiągnięciu postawionych 

celów, jak remonty i rozbudowa 

infrastruktury drogowej, sportowo-

rekreacyjnej, modernizacja 

infrastruktury służby zdrowia, 

dostosowanie infrastruktury publicznej 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

aktywizacja i opieka nad osobami 

starszymi, poprawa dostępności i 

jakości usług medycznych, działania na 

rzecz walki z uzależnieniami, sprzyjanie 

aktywności fizycznej i rekreacji, 

pomoce edukacyjne bazujące na 
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lokalnych walorach, edukacja 

ekologiczna, rozwój oferty kulturalnej. 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Dolnośląskiego 2020 

Priorytety 

2.1.5 Poprawa warunków życia na 

obszarach wiejskich 

5.1.1. Poprawa dostępności oraz 

podniesienie jakości udzielania 

świadczeń leczniczych. 

6.1.10. Stworzenie warunków i 

wzbogacenie oferty uczestnictwa w 

kulturze 

7.1.8. Wsparcie seniorów 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

C1 Spójność społeczna 

   KD1.1 Bogate zaplecze społeczne 

   i socjalne 

   KD1.2 Rozwój infrastruktury 

   społecznej  

C2 Rozwój przestrzenno-

funkcjonalny 

   KD2.2 Przebudowa i modernizacja 

   infrastruktury technicznej oraz  

   obiektów użyteczności publicznej 

 

Uwzględnienie na etapie wyboru 

obszarów rewitalizacji także 

miejscowości wiejskiej pozwala 

realizować wojewódzki priorytet 

poprawy warunków życia na obszarach 

wiejskich. Ponadto przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne polegające na 

przebudowie budynku przychodni, 

przygotowaniu nowego obiektu na 

potrzeby biblioteki czy dom dziennego 

pobytu dla seniorów sprzyjają realizacji 

pozostałych priorytetów rozwojowych 

na poziomie regionalnym. 
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Załącznik nr 1 - Zestawienie wskaźników delimitacyjnych w sferze społecznej dla gminy Bierutów  
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Gmina ogółem 16,29 4,07 16,09 30,94 50,00 42,22 15,22 14,31 9,27 0,05 26,40 219 85 51,6 52,74 

MIASTO BIERUTÓW                

1 Maja 20,00 3,33 0,00 50,00 50,00 122,22 44,44 33,33 33,33 0,00 144,44 456 0 53,6 39,75 

Adama Mickiewicza 24,42 5,23 25,00 50,00 75,00 46,51 17,44 17,44 11,63 0,00 0,00 134 0 49,3   

Boczna 16,67 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 0 53,6   

Browarna 20,24 8,33 0,00 100 33,33 23,81 0,00 23,81 0,00 0,00 11,90 250 0 49,3   

Ceglana 13,73 11,76 20,00 60,00 20,00 117,65 19,61 39,22 19,61 0,00 0,00 490 0 53,6 63,64 

Czereśniowa 10,71 1,79 0,00 50,00 50,00 35,71 17,86 17,86 0,00 0,00 0,00 179 0 53,6   

Dworcowa 12,50 4,17 0,00 50,00 100 41,67 20,83 20,83 0,00 0,00 41,67 271 0 53,6 41,4 

Elizy Orzeszkowej 8,33 4,17 0,00 100 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 0 49,3   

Emilii Plater 14,89 2,13 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 2553 49,3   

Gen. Józefa Bema 22,70 3,55 0,00 0,00 0,00 35,46 7,09 7,09 21,28 0,00 0,00 170 0 53,6 60,6 

Gen. Władysława 
Sikorskiego 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0 49,3   

Henryka 
Dąbrowskiego 0,00 0,00       28,57 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 171 0 49,3   

Jana Kilińskiego 16,06 8,03 27,27 45,45 81,82 72,99 14,60 21,90 21,90 0,00 7,30 146 0 49,3   
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Jana Kochanowskiego 22,22 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,44 200 0 53,6   

Jasna 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 53,6   

Jesionowa 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 0 53,6   

Józefa Piłsudskiego 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 0 53,6   

Juliusza Słowackiego 19,53 7,10 0,00 44,44 22,22 59,17 17,75 11,83 17,75 0,00 159,76 195 0 53,6   

Kasztanowa 31,82 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227 0 53,6   

Kazimierza 
Pułaskiego 10,87 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,48 22 0 49,3   

Klonowa 10,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 53,6   

Kolejowa 35,29 4,28 40,00 20,00 60,00 26,74 5,35 10,70 10,70 0,00 48,13 187 807 53,6   

Koszarowa 18,03 4,92 50,00 0,00 0,00 16,39 0,00 16,39 0,00 0,00 0,00 279 328 53,6 61,8 

Kościelna 100 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 49,3   

Krótka 0,00                     0       

Kruszowicka 25,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 0 49,3   

Lipowa 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0 0 53,6   

Malinowa 0,00                     0       

Marii Konopnickiej 18,40 6,94 0,00 33,33 50,00 48,61 17,36 17,36 10,42 0,00 34,72 205 0 49,3 48,07 

Młyńska 14,81 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,04 111 0 53,6   

Mostowa 0,00                     0       

Namysłowska 13,62 2,99 10,00 90,00 80,00 36,54 9,97 13,29 6,64 0,00 23,26 206 817 49,3 61,21 

Nowa 13,24 1,47       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 0 53,6 54,17 

Ogrodowa 21,62 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,03 243 0 49,3   

Oleśnicka 17,93 4,83 0,00 44,44 33,33 41,38 13,79 6,90 20,69 0,00 20,69 255 0 49,3 48 

Osiedle 12,20 4,07 0,00 14,29 14,29 32,52 16,26 0,00 16,26 0,00 24,39 154 0 53,6 49,86 

Parkowa 20,83 4,17 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 0 49,3   

Plac Kościelny 10,00 10,00 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 0 49,3   

Pogodna 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 0 53,6   

Polna 5,56 5,56 0,00 100 100 111,11 55,56 0,00 55,56 0,00 55,56 556 0 49,3 67,17 

Północna 0,00                     0       

Przyjaciół Żołnierza 14,95 3,61 16,67 16,67 33,33 72,16 25,77 25,77 15,46 0,52 20,62 180 62 53,6 45,6 

Rzemieślnicza 15,38 15,38 50,00 0,00 50,00 153,85 76,92 76,92 0,00 0,00 0,00 0 0 53,6   
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Rynek 42,02 2,52 0,00 25,00 75,00 50,42 16,81 16,81 16,81 0,00 67,23 134 0 49,3   

Sądowa 0,00                     0       

Słoneczna 2,74 1,37       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,79 192 0 53,6 65,21 

Solnicka 6,45 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258 0 53,6   

Spacerowa 0,00 20,00 0,00 100 100 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 400,00 0 0 49,3   

Stanisława Moniuszki 23,44 1,56       125,00 46,88 46,88 31,25 0,00 31,25 250 0 49,3 46,33 

Stefana Żeromskiego 21,76 4,12 16,67 33,33 66,67 58,82 17,65 23,53 11,76 0,00 29,41 159 0 53,6   

Świętego Jana 8,33 3,57 20,00 20,00 20,00 35,71 11,90 11,90 11,90 0,00 11,90 333 0 53,6 38,4 

Tadeusza Kościuszki 10,34 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,48 241 0 49,3 65,4 

Tęczowa 0,00 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 0 53,6   

Towarowa 24,07 5,56 0,00 0,00 100 55,56 18,52 18,52 18,52 0,00 37,04 130 0 53,6 54,2 

Wincentego Witosa 11,48 6,56 33,33 0,00 66,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,79 197 0 53,6 62 

Wiśniowa 26,32 2,63       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32 263 0 53,6   

Wodna 17,53 1,55 0,00 100 100 25,77 10,31 5,15 5,15 0,00 51,55 165 0 53,6   

Wrocławska 15,18 6,92 17,86 0,00 21,43 31,25 13,39 8,93 8,93 0,00 62,50 181 0 49,3 68,83 

Zamkowa 10,14 5,80 33,33 33,33 33,33 72,46 28,99 28,99 14,49 0,00 0,00 203 0 49,3   

Zielona 16,70 2,36 7,69 30,77 46,15 9,82 5,89 1,96 1,96 0,20 15,72 212 0 53,6 50,14 

Zygmunta 
Krasińskiego 37,14 8,57 0,00 100 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57 429 0 53,6   

OBSZAR WIEJSKI                               

Solniki Małe 19,62 5,28 5,88 23,53 70,59 18,87 3,77 11,32 0,00 0,00 15,09 64 189 52,2 64,5 

Solniki Wielkie 12,90 1,90 20,00 20,00 46,67 33,83 12,68 12,68 6,34 0,00 46,51 856 42 52,2 53,03 

Kijowice 12,90 3,76 33,33 22,22 55,56 48,39 16,13 21,51 5,38 0,00 21,51 113 0 50,3 62,5 

Kruszowice 9,95 5,76 18,18 36,36 72,73 52,36 20,94 20,94 10,47 0,00 36,65 115 0 50,3 50,42 

Posadowice 21,00 2,82 11,11 22,22 33,33 78,37 31,35 28,21 12,54 0,00 21,94 75 63 49,5 38,29 

Sątok 12,86 7,14 8,33 41,67 50,00 100,00 42,86 42,86 14,29 0,00 21,43 79 0 49,5 52,2 

Radzieszyn 19,05 2,38 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,81 48 0 49,5  

Zawidowice 15,12 3,09 0,00 33,33 66,67 34,36 17,18 10,31 6,87 0,00 17,18 227 0 50,4 43,67 

Zbytowa 13,37 3,59 34,29 14,29 34,29 39,60 12,38 12,38 12,38 0,12 11,14 552 130 50,4 50,68 

Wabienice 19,50 4,08 17,65 23,53 52,94 49,89 18,14 20,41 9,07 0,00 6,80 34 147 51,5 47,34 
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Stronia 14,73 3,88 21,43 42,86 78,57 50,39 19,38 17,44 7,75 0,19 21,32 12 0 51,5 48,53 

Gorzesław 15,12 6,10 14,81 40,74 55,56 66,31 21,22 21,22 7,96 0,27 26,53 103 80 51,5 46,49 

Jemielna 19,67 2,46 37,50 0,00 62,50 49,18 16,39 12,30 12,30 0,00 8,20 12 0 51,5 42,33 

Strzałkowa 16,67 5,56 25,00 12,50 50,00 63,49 31,75 15,87 15,87 0,00 7,94 95 0 51,5   

Karwiniec 11,41 3,13 8,33 66,67 58,33 33,56 13,42 13,42 4,47 0,00 17,90 132 0 49,3 51,9 

Paczków 11,29 5,65 20,00 28,00 44,00 56,45 24,19 16,13 12,10 0,00 8,06 129 0 50,3 49,43 
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Załącznik nr 2 - Zestawienie wskaźników delimitacyjnych                  

w pozostałych sferach dla gminy Bierutów 
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Gmina ogółem 16,29 4,07 16,09 30,94 50,00    

MIASTO BIERUTÓW         

1 Maja 100 45,45 100 0,38 133 + + + 

Adama Mickiewicza 100 33,33 100 0,19 70 + + + 

Boczna       0,00 28  + + 

Browarna 100 23,08 100 0,76 24 + + + 

Ceglana 100 40,00 100 0,00 20 + + + 

Czereśniowa       0,00 71 + + + 

Dworcowa       0,00 125 + + + 

Elizy Orzeszkowej       0,00 83  + + 

Emilii Plater 100 18,75 100 0,38 21  + + 

Gen. Józefa Bema       1,34 78  + + 

Gen. Władysława Sikorskiego       0,00 67    

Henryka Dąbrowskiego       0,00 114 + + + 

Jana Kilińskiego 100 33,33 100 0,57 80 + + + 

Jana Kochanowskiego       0,00 89  + + 

Jasna       0,19 167 + +  

Jesionowa       0,00 0  + + 

Józefa Piłsudskiego       1,91 111 + + + 

Juliusza Słowackiego 100 35,48 100 1,53 95 + + + 

Kasztanowa      0,19 0 + + + 

Kazimierza Pułaskiego       0,00 65  + + 

Klonowa       0,00 100  +  

Kolejowa 1000 33,33 100 0,00 64 + + + 

Koszarowa 0,00 0,00 100 0,19 82 + + + 

Kościelna       0,00 0 + + + 

Krótka       0,00    + + 

Kruszowicka       0,00 125  + + 

Lipowa       0,00 500  +  

Malinowa       0,00   +   

Marii Konopnickiej 100 37,74 100 1,15 42 + + + 

Młyńska 100 0,00 100 0,00 185 + + + 

Mostowa       0,00    +  
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Namysłowska 100 29,17 100 1,91 63 + + + 

Nowa       0,00 44 + + + 

Ogrodowa       1,15 81  + + 

Oleśnicka 100 30,43 100 0,19 34 + + + 

Osiedle       0,38 24  + + 

Parkowa 100 60,00 100 0,00 83  + + 

Plac Kościelny 100 25,00 100 0,00 150 + + + 

Pogodna       0,00 182 + + + 

Polna       0,00 56  + + 

Północna       0,00    + + 

Przyjaciół Żołnierza 100 35,42 100 0,00 113 + + + 

Rzemieślnicza 100 33,33 100 0,19 154  + + 

Rynek 0,00 0,00 100 0,00 92 + + + 

Sądowa       0,00   + +  

Słoneczna       0,00 68 + + + 

Solnicka       0,00 65  + + 

Spacerowa       1,34 200  +  

Stanisława Moniuszki 100 16,67 100 0,38 0 + + + 

Stefana Żeromskiego 100 30,77 100 0,38 71 + + + 

Świętego Jana 100 0,00 100 0,19 36 + + + 

Tadeusza Kościuszki       0,19 103 + + + 

Tęczowa       0,00 80 + + + 

Towarowa       0,00 74    

Wincentego Witosa       0,00 98 +   

Wiśniowa       0,00 105 +   

Wodna 100 0,00 100 0,76 57 +   

Wrocławska 100 18,52 100 1,72 105 +   

Zamkowa 100 14,29 100 0,00 43 +   

Zielona       0,38 57 +   

Zygmunta Krasińskiego       0,19 86 +   

OBSZAR WIEJSKI              

Solniki Małe 100 42,86 100 3,63 38 +   

Solniki Wielkie 100 71,43 100 5,16 49 +   

Kijowice       0,96 70    

Kruszowice 100 0,00 100 1,53 52    

Posadowice       5,16 47 +   

Sątok     4,40 7 +   

Radzieszyn       2,68 24    

Zawidowice 100 100 100 7,07 52 +   

Zbytowa 100 42,86 100 15,30 45    

Wabienice 100 68,75 100 6,69 43 +   

Stronia 100 0,00 100 7,27 25 +  + 

Gorzesław 0,00 83,33 100 7,84 37 +  + 

Jemielna       2,29 29 +   

Strzałkowa       2,49 8 +   

Karwiniec 100 15,00 100 4,97 49 +   

Paczków 100 33,33 100 4,40 28    
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