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ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 
 

I. OBSZAR I CZAS REALIZACJE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO  
 

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje teren gminy Bierutów. Jego realizacja planowana jest na lata 

2007 - 2013. Plan Rozwoju Lokalnego gminy Bierutów opracowano na podstawie następujących 

dokumentów: 

• Zaktualizowana Strategia Rozwoju Gminy Bierutów na lata 2007 - 2015 

• Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Bierutów na lata 2007   2013 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Bierutów. 

• Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku 

• Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku 

• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
 

Podstawowym celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego jest określenie zadań miasta i gminy 

Bierutów planowanych do realizacji w latach 2007 - 2013 i moŜliwości ich wsparcia przez 

fundusze Unii Europejskiej i inne środki finansowe. 
 
 

Plan Rozwoju Lokalnego zawiera typowe projekty realizowane przez samorządy, takie jak: 

- budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody 

- budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków 

- gospodarka odpadami 

- budowa lub modernizacja dróg 

- uzbrojenie terenu pod inwestycje 

- budowa lub modernizacja bazy turystycznej i sportowej 

- budowa lub modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej 

- poprawa warunków mieszkaniowych ludności 

- poprawa jakości powietrza 

 



 

 
ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LA TA 2007 - 2013 

Wsparcie dla realizacji tego typu projektów moŜliwe jest ze środków funduszy Unii Europejskiej w 

ramach programów operacyjnych. Dla miasta i gminy Bierutów będą to przede wszystkim: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 oraz Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Ich celem jest koncentracja środków 

finansowych dla strategicznych działań m.in. samorządów lokalnych. Lokalny Plan Rozwoju 

umoŜliwi wydawanie środków finansowych na zaplanowane i przygotowane do realizacji 

inwestycje według wcześniej ustalonych celów strategicznych gminy. Plan powinien przyczynić się 

do realizacji strategii gminy Bierutów, a przez to stworzyć warunki do realizacji zadań 

planowanych przez inne podmioty, jak przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy 

gminy oraz przyciągnąć do gminy inwestorów z zewnątrz, turystów oraz mieszkańców pobliskich 

ośrodków gospodarczych szukających wypoczynku. 
 

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych objętych Planem Rozwoju Lokalnego gminy 

Bierutów będą: 

- środki z budŜetu gminy, 

- środki z funduszy Unii Europejskiej 

- dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska 

- dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

- dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

- dotacje ze starostwa powiatowego 

- środki spółki GenGaz z Poznania 
 

Plan Rozwoju Lokalnego jest podstawą do racjonalnego tworzenia budŜetów rocznych w kolejnych 

latach oraz do aplikowania o środki zewnętrzne pochodzące ze źródeł krajowych i funduszy Unii 

Europejskiej. 
 

Plan Rozwoju Lokalnego będzie podlegał ewaluacji. Efektem przeprowadzonych prac 

ewaluacyjnych będzie uaktualnianie rankingu zadań inwestycyjnych oraz modyfikacja 

harmonogramu realizacji zadań uwzględniająca aktualną sytuację budŜetu miasta i gminy oraz 

dostępne fundusze. 
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Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) jest jednym z 

programów operacyjnych, które posłuŜą do realizacji dokumentów strategicznych Polski i Unii 

Europejskiej: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Strategicznych Wytycznych 

Wspólnoty, określających priorytety i kierunki polityki regionalnej Polski i Unii w latach 2007 - 

2013. 
 

Obszary interwencji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określone w Rozporządzeniu 

Rady i Parlamentu Europejskiego nr 1080/2006 oraz odpowiadające poszczególnym potrzebom 

regionu , zostały ujęte w RPO WD w ramach dziewięciu osi priorytetowych. Obejmują one m.in.: 

• stymulowanie i propagowanie regionalnej przedsiębiorczości i innowacyjności 

• poprawę dostępu do usług informacyjnych 

• inwestycje w rozwój transportu, w tym infrastrukturę drogową 

• inwestycje związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego oraz zapobieganie 

zagroŜeniom naturalnym 

• inwestycje w infrastrukturę energetyczną, w tym mające na celu ograniczenie niskiej emisji 

• promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwoju zrównowaŜonej turystyki 

oraz podnoszenie rangi kultury regionu poprzez jej promowanie, rozwój infrastruktury 

kulturalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

• zwiększenie dostępności i atrakcyjności edukacji i wyrównanie szans społecznych poprzez 

inwestycje 

• poprawę i rozwój infrastruktury ochrony zdrowia 

• zrównowaŜony rozwój obszarów miejskich 
 

Priorytety te będą wdraŜane za pomocą projektów aktywizujących społeczności lokalne i 

umoŜliwiających im rozwój instytucjonalnych oraz nieformalnych form współpracy i dialogu na 

temat problemów rozwojowych. Projekty te będą obejmować obszary miast, obszary wiejskie lub 

inne wyodrębnione obszary o wspólnych cechach społeczno - gospodarczych. 

Środki w ramach realizacji RPO WD pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), budŜetu samorządów terytorialnych, budŜetu państwa oraz ze źródeł 

prywatnych. 

ZAKTUALIZOWANY PLA N ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LA TA 2007 - 2013 
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Dla wspierania terenów wiejskich przeznaczony jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 - 20013 (PROW). Podstawą realizacji załoŜeń tego programu opisanych w Krajowym Planie 

Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, będą działania na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Działania te będą współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze 

środków krajowych. 
 

Osie priorytetowe PROW obejmują: 

• poprawę konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

• poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

• jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie gospodarki wiejskiej 

• wdraŜanie lokalnych strategii rozwoju, projektów współpracy, aktywizację (Leader) 
 

Dokument strategiczny, jakim jest Plan Rozwoju Lokalnego oparty jest na analizie społeczno - 

gospodarczych uwarunkowań gminy. Analiza ta wskazała jako najistotniejsze dla rozwoju gminy 

następujące zakresy działań: 

- ochrona środowiska 

- poprawa warunków mieszkaniowych 

- rozwój turystyki, sportu i rekreacji 

- rozwój przedsiębiorczości, 

- rozwój edukacji 

- poprawa dostępności komunikacyjnej 

- aktywizacja obszarów wiejskich, 
 
 

Zostały one sformułowane w postaci 

• celów głównych, 

podzielonych na: 

• cele szczegółowe 

• cele operacyjne 

i słuŜące do realizacji celów operacyjnych. 

• zadania 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 
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Rozdział III Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bierutów zawiera zestawienie projektów 

inwestycyjnych gminy na lata 2007 - 2013, ich szacunkowe koszty, terminy realizacji, spodziewane 

rezultaty oraz podmioty uczestniczące w ich realizacji. 
 

Rozdział IV zawiera plan finansowy określający źródła finansowania projektów inwestycyjnych 

zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego, w tym udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

innych. 
 
 
 

II. SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA GMINY BIERUTÓW  
 
 

II. 1. PołoŜenie 
 

Gmina Bierutów połoŜona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie 

oleśnickim. Gmina Bierutów sąsiaduje z gminami: 

• Jelcz - Laskowice (powiat Oława od strony południowej) 

• Oleśnica (powiat Oleśnica - od strony zachodniej i północno - zachodniej) 

• Dziadowa Kłoda (powiat Oleśnica - od północy i północnego wschodu) 

• Wilków (powiat Namysłów , województwo opolskie - od wschodu) 

• Namysłów (powiat Namysłów, województwo opolskie - od południowego wschodu) 
 

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: 

• Gorzesław 

• Jemielna 

• Karwiniec 

• Kij o wice 

• Kruszowice 

• Paczków 

• Posadowice 

• Radzieszyn 

• Sątok 

• Solniki Małe 

• Solniki Wielkie 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 
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• Stronia 

• Strzałkowa 

• Wabienice 

• Zawidowice 

• Zbytowa 
 
 

II. 2. Powierzchnia i struktura zagospodarowania 
 
 

Gmina zajmuje powierzchnię 138,37 km . 
 

Podział gruntów na terenie gminy Bierutów kształtuje się następująco: 
Rodzaj gruntu Powierzchnia Udział procentowy w 

stosunku do ogółu 
powierzchni 

uŜytki rolne ogółem, w tym: 9 857 ha 71% 
- grunty orne 7 781 ha 56% 
- sady 22 ha 1,5% 
-łąki 1 143 ha 8% 

- pastwiska 578 ha 4% 
grunty leśne 3 446 ha 25% 
grunty zurbanizowane,   
grunty pod wodami 534 ha 4% 
i nieuŜytki   
Razem 13 837 ha 100% 

Tabela 1. Podział gruntów na terenie gminy Bierutów, Stan na 01.01.2005 wg Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

Struktura gospodarstw rolnych w gminie wg siedziby gospodarstwa kształtowała się w roku 2002 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007 - 2013 

Ilość 
gospodarstw 

Powierzchnia w ha Zasiewy  

 ogółem w tym 
uŜytki 
rolne 

w tym 
lasy 

ilość 
gospodarstw 

powierzchnia 
w ha 

ogółem 991 9399 9030 51 736 7195 
do 1 ha 441 244 194 0 285 108 
1 - 5 ha 271 706 641 2 189 364 
5 -10 ha 125 955 908 8 113 693 
10-15 ha 53 664 641 1 50 518 
>15ha 101 6831 6646 39 99 5512 

w sposób przedstawiony poniŜej: 

Tabela 2. Struktura gospodarstw rolnych na terenie gminy Bierutów wg siedziby gospodarstwa. 
Dane na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku. 
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Z przedstawionego zestawienia wynika, Ŝe w 2002 roku średnia wielkość gospodarstw rolnych o 

powierzchni 15 ha i więcej wynosiła 67,6 ha i stanowiły one 74% uŜytków rolnych. Jest to bardzo 

korzystne ze względu na wydajność gospodarowania. 
 

Odpowiednie warunki glebowe sprawiają, Ŝe wiodącym kierunkiem działalności rolniczej jest 

produkcja roślinna. W strukturze zasiewów przewaŜają zboŜa. Dominującym zboŜem jest pszenica. 

DuŜe znaczenie ma takŜe uprawa kukurydzy. 
 
 

11.3. Sieć komunikacyjna 
 

Gmina leŜy na obszarze oznaczającym się bardzo dobrze rozwiniętą siecią komunikacji lądowej. 

Sieć drogowa jest stosunkowo gęsta. Przez gminę przebiegają drogi wojewódzkie nr 396 i nr 451 o 

łącznej długości 16,5 km oraz drogi powiatowe o długości 60,85 km. Przez centralną część gminy 

przebiega linia kolejowa o znaczeniu regionalnym. 
 

Przez teren gminy przebiegają m.in. następujące szlaki komunikacyjne: 

• droga wojewódzka nr 451 Oleśnica - Kluczbork 

• droga wojewódzka nr 396 Bierutów - Strzelin 

• linia kolejowa relacji Wrocław - Kluczbork (połączenie z Wrocławiem, Kluczborkiem, 

Częstochową, Kielcami, Radomiem i Lublinem) 
 
 

Dostępność komunikacyjną gminy zwiększa jej połoŜenie w pobliŜu aglomeracji wrocławskiej. 
 

11.4. Ludność 
 

W dniu 19.11.2007 ilość osób zamieszkałych w gminie Bierutów wynosiła 10 330 z tego: 

• 5070 — mieszkańcy Bierutowa 

• 5312-kobiety 

• 5018-męŜczyźni 

• 8191-dorośli 

• 3146-kobiety w wieku 20 - 60 lat 

• 3432 - męŜczyźni w wieku 20 - 65 lat 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 
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• 1034 - kobiety powyŜej 60 lat 

• 392 - męŜczyźni powyŜej 65 lat 
 

W porównaniu do roku 2002 nastąpił spadek ilości mieszkańców o 0,5%. 

W roku 2005 przyrost naturalny był ujemny i wynosił -1,9 %o , w tym w mieście Bierutowie 

wynosił on -0,2 %o. 

 

We wrześniu 2007 ilość zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 580 osób. 

Stopa bezrobocia w gminie w 2007 roku kształtowała się na poziomie ok. 10%, podczas gdy w 

powiecie oleśnickim wynosiła 11,7%, a w województwie dolnośląskim 12,7%. 
 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 roku podział ludności w 

gminie ze względu na główne źródła utrzymania kształtował się następująco: 
 

ogółem praca pozostałe źródła 
 razem najemna na 

rachunek 
własny 
(w tym 

dochody 
z najmu) 

w tym we 
własnym 

gospodarstwie 
rolnym 

razem emerytury renty 

10 380 6060 4804 1256 802 4300 1478 1599 
w tym posiadający w asne źródła utrzymania 

5985 2962 2329 633 417 3023 1209 1104 
Tabela 3. Podział ludności w gminie Bierutów ze względu na główne źródła utrzymania. 

Dane na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku. 

 
 

Z analizy powyŜszych danych wynika, Ŝe mimo iŜ uŜytki rolne stanowią aŜ 71% powierzchni 

gminy, to głównie z rolnictwa utrzymywało się stosunkowo mało mieszkańców w gminie. Bardzo 

duŜy odsetek mieszkańców utrzymywał się natomiast z rent i emerytur. 
 
 
 
 
11.5. Działalność gospodarcza 
 
 

W roku 2007 na ternie gminy zarejestrowanych było 590 podmiotów gospodarczych. 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LA TA 2007 - 2013 
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W roku 2005 według danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu struktura podmiotów 

gospodarczych na ternie gminy zarejestrowanych w systemie REGON kształtowała się w sposób 

następujący: 
 ra- 

zem 
sektor 

publicz- 
ny 

sektor 
prywat- 

ny 

spółki 
handlo- 

we 

w tym 
z 

kapita- 
łem 

zagrań. 

spółki 
cywil- 

ne 

spół- 
dziel- 
nie 

fundacje 
i stowa- 
rzysze- 

nia 

osoby 
fizyczne 

ogółem 632 23 609 19 5 34 4 10 535 
w tym 
miasto 
Bierutów 

417 21 396 13 4 26 3 6 344 

Tabela 4. Struktura podmiotów gospodarczych na terenie gminy Bierutów zarejestrowanych w systemie REGON (stan na 31.12.2005). 
Źródło danych: Urząd Statystyczny we Wrocławiu - „Województwo Dolnośląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy 2006” 

 

Ilość podmiotów na terenie gminy zarejestrowanych w systemie REGON wg liczby pracujących w 

roku 2005 przedstawia poniŜsza tabela: 
ogółem podmiotów zatrudniających 

mniej niŜ 9 osób 
zatrudniających od 

10 do 49 osób 
zatrudniających 
więcej niŜ 50 

632 598 25 9 
Tabela 5. Podmioty gospodarcze na terenie gminy zarejestrowane w systemie REGON wg liczby pracujących (stan na 31.12.2005). 

Źródło danych: Urząd Statystyczny we Wrocławiu - „Województwo Dolnośląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy 2006” 

 

Ilość podmiotów na terenie gminy zarejestrowanych w systemie REGON według branŜy w roku 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LA TA 2007 - 2013 

 ogółem w tym w Bierutowie 
rolnictwo i leśnictwo* 50 18 
przemysł 62 37 
budownictwo 85 54 
handel i naprawy 227 159 
hotele i restauracje 19 17 
transport, gospodarka 
magazynowa, łączność 

33 21 

pośrednictwo finansowe 12 6 
obsługa nieruchomości 
(w tym wynajem) i firm 

73 50 

razem 632 417 

2005 przedstawiono w tabeli poniŜej: 

Tabela 6. Podmioty na terenie gminy zarejestrowane w systemie REGON wg liczby pracujących (stan na 31.12.2005). Źródło danych; Urząd 
Statystyczny we Wrocławiu - „Województwo Dolnośląskie: Podregiony, Powiaty, Gminy 2006" 

* bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne 



strona 13 z 51 

• Osadkowski S.A. - branŜa rolna 

• KPH Przymierze Dolnośląska Fabryka Silników Elektrycznych Grzegorz Kojro - artykuły 

elektryczne i elektrotechniczne - produkcja/hurt 

• Przetwórnia Owoców i Warzyw „Anna Plus” Sp. z o.o. - przetwórstwo rolno-spoŜywcze 

• Tripus Polska Sp. z o.o. - artykuły elektryczne i elektrotechniczne - produkcja/hurt 

• Bierutowska Spółdzielnia Niewidomych „Biersin”- artykuły elektryczne i elektrotechniczne 

• AmbroŜy Sp. z o.o. - branŜa rolna 
 
 
 

11.6. Infrastruktura techniczna 
 

Stan infrastruktury technicznej jest podstawowym wskaźnikiem słuŜącym do oceny warunków 

Ŝycia mieszkańców i atrakcyjności regionu. W celu polepszenia warunków zamieszkania i 

atrakcyjności inwestycyjnej gmina dąŜy do ciągłej poprawy stanu infrastruktury technicznej. 

Zadania gminy będą skupiały się przede wszystkim na: 

• zwodociągowaniu miejscowości nie posiadających jeszcze sieci wodociągowej 

• kanalizacji gminy 

• wprowadzeniu kompleksowej gospodarki odpadami 

• modernizacji i rozbudowie infrastruktury drogowej 
 
 
 

II.6.1 Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie gminy Bierutów istnieją następujące wodociągi: 

• miejski wodociąg grupowy (Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Solniki 

Małe, Zawidowice, Zbytowa) 

• wodociąg wiejski w Wabienicach 

• wodociąg wiejski Strzałkowa 

• wodociąg Domu Pomocy Społecznej w Jemielnej 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 

Największe przedsiębiorstwa w gminie to : 
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• wodociąg Stronia 

• wodociąg w Gorzesławiu 

• wodociągi zakładowe (Zbytowa, Posadowice) 
 

Gmina Bierutów planuje realizację inwestycji mających na celu sprawne funkcjonowanie systemu 

zaopatrywania w wodę. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 - 2013 zapisano 

następujące inwestycje z tego zakresu: 
 

budowa wodociągu w miejscowości Sątok 

budowa wodociągu w miejscowości Radzie szyn 

budowa wodociągu w miejscowości Posadowice 

budowa wodociągu Gorzesław - Strzałkowa 

budowa wodociągu Strzałkowa - Solniki Wielkie 

budowa wodociągu Kruszowice - Paczków 

budowa wodociągu Stronia - Jemielna 

budowa wodociągu Stronia - Wabienice 
 
 
II.6.2 Gospodarka ściekowa 
 

Na terenie gminy tylko miasto Bierutów posiada pełną sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 12,7 km, a deszczowej 12 km. Pozostałe miejscowości 

nie są skanalizowane. 
 

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

Plan Inwestycyjny na lata 2007 - 2013 przewiduje w pierwszym etapie budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Karwiniec. Jest to konieczne w związku z ochroną ujęć wód 

podziemnych dla miasta i gminy Bierutów zlokalizowanych w okolicach tej wsi. 

W gminie Bierutów funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków. Pomimo iŜ 

przepustowość tej oczyszczalni pozwala na przyjęcie ścieków z prawie całego terenu gminy, to ze 

względu na ukształtowanie terenu oraz zbyt duŜe odległości pomiędzy miejscowościami jest to 

bardzo kosztowne. 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007- 2013 
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W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 - 2013 przewidziano budowę oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Stronia. 
 

W dalszej przyszłości przewiduje się dobudowanie do istniejącej oczyszczalni ścieków w 

Bierutowie stacji zagęszczania i higienizacji osadów ściekowych. 
 
 
 
 
11.6.3 Gospodarka odpadami 
 

Obecnie funkcjonujące składowisko odpadów jest eksploatowane od lat 70-tych. Wysypisko to 

musi zostać zamknięte do 2009 roku. Nie spełnia ono juŜ wymogów wynikających z ustawy o 

ochronie środowiska. Po zamknięciu gminnego składowiska odpadów niezbędna będzie jego 

rekultywacja. W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy przewidziana jest na lata 2009 - 2012. 

Odpady gminne będą po roku 2009 składowane na nowym wysypisku, którego lokalizacja 

przewidziana jest centralnie dla powiatu. 
 

Gmina Bierutów dąŜy do budowy kompleksowego systemu segregacji śmieci. Pozwoli to 

ograniczyć ilość nielegalnych wysypisk powodujących skaŜenie gleby i wód podskórnych oraz 

zmniejszy ilość śmieci spalanych przez mieszkańców, co powoduje zanieczyszczenie powietrza. 
 
 
 
 
11.6.4 Zaopatrzenie w gaz 
 
 

Teren gminy Bierutów nie jest zgazyfikowany. 

Gmina przewiduje budowę sieci dystrybucji gazu w najbliŜszych latach. Odpowiednie 

przygotowania czynione są przez spółkę GenGaz z Poznania. 
 
 

W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy przewidziano jej gazyfikację na lata 2009 - 2012. 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LA TA 2007 - 2013 
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11.6.5 Telekomunikacja 

Na terenie gminy nie występuje problem telefonizacji. 

Istniejąca sieć jest w dobrym stanie i nie planuje się jej rozbudowy. 

Planowana jest rozbudowa sieci bezprzewodowej. 
 
 

11.6.6 Transport i komunikacja 
 
 

Długość dróg w gminie przedstawia poniŜsza tabela. 
Lp. Rodzaj drogi Długość w km w tym drogi 

utwardzone w km 
1. drogi krajowe 

- 
- 

2. drogi wojewódzkie 16,5 16,5 
3. drogi powiatowe 

-miejskie 
-pozamiejskie 

3,5 
57,4 

3,5 
57.4 

4. drogi gminne 
pozamiejskie 

14,0 4,6 

Tabela 7. Układ dróg w gminie Bierutów. Stan na rok 2007. 

 
 
 

II.6.7 Zasoby mieszkaniowe 
 

Ilość budynków znajdujących się w zasobach komunalnych wynosi 187. Ponad 90% obiektów 

wymaga remontów. 

Ilość wspólnot mieszkaniowych wynosi 98, ilość mieszkań - 808, z czego własnościowych 291. 

Ilość lokali uŜytkowych wynosi 63, z czego własnościowych 36. 

Na rok 2008 planowana jest sprzedaŜ najemcom 30 lokali. 
 

Na południu w sąsiedztwie gminy Jelcz - Laskowice powstają osiedla deweloperskie : 

•   w Posadowicach osiedle o powierzchni ok. 91,1 ha , z tego: 

• 43,3 ha przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą 

• 30,5 ha przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną szeregową 

• 2,3 ha przeznaczonych pod zabudowę usługową 

• 4,6 ha przeznaczonych pod tereny zieleni i sportu 

Osiedle przewidziane jest na ok. 1200 osób. 

ZA KTUA L1Z0WANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007 - 2013 
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               •   w Radzieszynie osiedle o powierzchni ok. 39,4 ha , z tego 

                     • 16,9 ha przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

                     •   14,4 ha przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

                     •   1,9 ha przeznaczonych pod zabudowę usługową 

Osiedle przewidziane jest na ok. 500 osób. 
 
 
 
 
11.7. Stan bezpieczeństwa 
 

Komisariat policji w Bierutowie zatrudnia 17 policjantów. Obejmuje swym działaniem Bierutów 

oraz całą gminę. Na terenie gminy funkcjonuje jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 
 
 
 
 
11.8. Oświata 
 
 

Na terenie gminy Bierutów zlokalizowane są następujące placówki oświatowe: 

• Szkoła Podstawowa w Bierutowie 

• Szkoła Podstawowa w Wabienicach 

• Szkoła Podstawowa w Zbytowej 

• Gimnazjum Publiczne w Bierutowie 

• Przedszkole Gminne w Bierutowie 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (podlega Starostwu Oleśnickiemu) 
W tabeli poniŜej przedstawiono liczbę uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie 
gminy. 
 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LA TA 2007 - 2013 

Rodzaj placówki Liczba uczniów 
Szkoły podstawowe 724 
Gimnazjum 406 
Przedszkole, w tym 
w oddziałach zerowych w filiach 

172 
22 

Tabela 8. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych w gminie Bierutów. Stan na 2007 rok. 
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Obecnie dokonywana jest rozbudowa gimnazjum w Bierutowie. Jej zakończenie planowane jest na 

2008 rok. 

Szkoły posiadają nowoczesne pracownie chemiczne i komputerowe. 

Planowany jest remont boisk sportowych oraz budowa sali sportowej. Budowa sali sportowej 

przewidziana jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy na lata 2008 - 2010. 
 
 
 
 
II.9. Kultura 
 

Na terenie gminy w ośmiu wsiach znajdują się świetlice, w których dzieci mogą spędzać wolny 

czas. W Bierutowie działa Miejsko - Gminy Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Miasta i Gminy 

Bierutów, która posiada filie we wsiach Solniki Wielkie i Zbytowa. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury organizuje liczne imprezy kulturalne i sportowe. Co roku 

najwaŜniejszymi imprezami są: Dni Miasta Bierutów czyli Jarmark Bierutowski, DoŜynki Gminne, 

Piknik Majowy, Biała Niedziela. 
 

W trakcie trwania roku szkolnego jak i po jego zakończeniu, na terenie gminy organizowane są 

róŜnego rodzaju konkursy dla dzieci i młodzieŜy, dzięki którym laureaci mogą zdobyć nagrody 

rzeczowe. 
 

W gminie działają dwa stowarzyszenia zaangaŜowane na rzecz rozwoju Ziemi Bierutowskiej, 

• „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bierutowskiej Europa - Przyszłość” 

• „Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romana Kazimierskiego” 
 

W Bierutowie działa od ponad dwudziestu lat Klub Modelarski „Ster”. Jest on propagatorem 

uprawiania sportów wodnych (kajakarstwo, Ŝeglarstwo) oraz załoŜycielem „Bractwa Rycerskiego” 
 
 

Na terenie miasta funkcjonuje miejski stadion sportowy. 
 

W Zbytowej, Solnikach Małych, Wabienicach, działają Ludowe Zespoły Sportowe (LZS). 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 
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11.10. Ochrona zdrowia 
 

Na terenie gminy działa Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Usługi lekarskie świadczą równieŜ 

prywatne gabinety lekarskie oraz dentystyczne. 
 
 
 
 
11.11. Usługi opiekuńcze 
 
 

Na terenie gminy znajduje się pogotowie opiekuńcze oraz dom dziecka. 

W miejscowości Jemielna działa filia Ośrodka Opieki Społecznej w Ostrowinie, w której przebywa 

około 60 pacjentów. 
 

Pomoc społeczna gminy opiera się głównie na doŜywianiu dzieci z ubogich rodzin i pomocy 

materialnej dla najuboŜszych. 
 

345 rodzin w gminie, z tego 219 na wsiach, pobiera zasiłki. Osób korzystających z świadczeń, 

w tym dzieci otrzymujących obiady w szkole jest 901. 
 
 
 

11.12. Środowisko naturalne 
 

Obszar gminy połoŜony jest w dolinie rzeki Widawy. Średnie wysokości terenu wynoszą 130 150 

m n.p.m. Pod względem morfologicznym teren moŜna sklasyfikować jako teren równiny moreny 

dennej o rzeźbie płaskiej lub lekko falistej. W południowo - wschodniej części gminy moŜna 

wyróŜnić wydłuŜone pagóry - wydmy. Największą formą erozyjną jest kilkumetrowe obniŜenie 

pradoliny rzeki Widawy. 
 

Gmina cechuje się łagodnym klimatem o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem 

kontynentalnym  a łagodnym  klimatem  oceanicznym  o długim okresie wegetacyjnym  i 

umiarkowanej liczbie opadów (550 - 600mm), 

Średnioroczna temperatura powietrza wynosi 8°C. 

ZA KTUA LIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LA TA 2007 - 2013 
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Występujące na terenie gminy wody powierzchniowe i podziemne stanowią jedną z największych 

wartości środowiska naturalnego gminy. Na wody powierzchniowe składają się rzeki: Widawa, 

Smolna, Sątok, Świerzyna, Ciesielska Woda, liczne sztuczne zbiorniki wodne związane z 

działalnością człowieka oraz sieć kanałów melioracyjnych. Wszystkie cieki znajdują się w zlewni 

rzeki Widawy i pośrednio są odprowadzane do Odry. 
 

Na obszarze gminy dominują gleby peudobielicowe (około 45% powierzchni uŜytków), gleby 

brunatne (35%) oraz mady i gleby hydrogeniczne(15%). Na terenach północnych przewaŜają gleby 

dobre i średnio - dobre, na południu zaś gleby średnie i słabe. 
 

Lasy, grunty leśne oraz zadrzewione zajmują około 25% powierzchni gminy. Ze względu na 

zróŜnicowane warunki glebowe oraz wodno - gruntowe występują róŜne siedliska leśne (boru 

mieszanego świeŜego, boru mieszanego wilgotnego, lasu mieszanego świeŜego, lasu mieszanego 

wilgotnego, olsu). PrzewaŜa bór mieszany świeŜy sosnowy. 

Spośród gatunków drzew dominują: sosna, jesion , świerk i brzoza. 

Największy obszarowo kompleks leśny znajduje się w południowej części gminy. 
 

Na terenie gminy na zachód od Bierutowa znajduje się obszar ochronny „Natura 2000”. 

Obszar ten stanowi kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk po obu stronach Widawy 

pomiędzy Bierutowem oraz wsiami Kijowice, Kruszowice i Paczków. 
 
 
 
11.13. Turystyka i rekreacja 
 

Gmina Bierutów posiada bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i 

wodnej. 

Na terenie gminy znajdują się następujące szlaki wędrówki pieszej: 

1) Czerwony - szlak o długości 21 km prowadzi z Oleśnicy przez miejscowości Cieśla, 

Stronia, Gorzesław, Bierutów, Kruszowice, Radzieszyn, Miłocice. 

2) śółty - szlak o długości 6,5 km prowadzi od stacji PKP w Bierutowie do Zawidowie i 

Smolnej. 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 
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Istnieją równieŜ dwa szlaki rowerowe: 

1) Trasa folwarków - o długości ok. 20 km. Prowadzi z Bierutowa przez Gorzesław, Stronię, 

Wabienice i z powrotem do Bierutowa. 

2) Trasa doliny Widawy - o długości ok. 30 km . Prowadzi z Bierutowa przez Kijowice, 

Zawidowice, Zbytową, Paczków, Kruszowice i Kijowice z powrotem do Bierutowa. 
 

Przez gminę przebiega bardzo malowniczy szlak kajakowy z Bierutowa do Wrocławia o długości 

40 km. Trasa prowadzi przez miejscowości: Kijowice, Paczków, Kruszowice, Zbytowa, Chrząstawa 

Wielka, Brzezia Łąka, Kiełczówek, Wilczyce, aŜ do Wrocławia. 

W trakcie wycieczki moŜna podziwiać bogactwo miejscowej fauny: sarny i jelenie, piŜmaki, Ŝółwie 

błotne, wydry oraz bobry, ptactwo wodne, bociany, jastrzębie. 

Rozwój ruchu turystycznego umoŜliwiały dwie przystanie kajakowe, gdzie moŜna było 

wypoŜyczyć kajaki. Obecnie są one nieczynne. 
 

Bierutów nie posiada równieŜ bazy noclegowej dla ruchu turystycznego. MoŜna jedynie w sezonie 

letnim rozbić namiot na wydzielonym fragmencie łąki nad rzeką. 
 

Na obrzeŜach Bierutowa istnieje strefa ruchu turystyczno - rekreacyjnego rzeki Widawy. 

Istnieją plany jej intensywnego zagospodarowania. 
 
 
 

11.14. Historia 
 

Dzieje osadnictwa na terenie gminy sięgają II okresu epoki brązu. Na północ od wsi Jemielna 

odkryto osadę kultury unietyckiej z około 1200 roku p.n.e. Na terenie Bierutowa i wsi Solniki Małe 

odkryto przedmioty z epoki Ŝelaza datowane na okres 650 lat p.n.e. 

Pierwszymi osadami, o których istnieją zapisy historyczne są wieś Gorzesław (1230r.) i wieś 

Solniki (1245r). Pierwsze wzmianki o Bierutowie pochodzą z 1250 roku. Miasto rozwinęło się z 

osady leŜącej na trasie Wrocław - Kraków, istniejącej od pierwszej połowy XIII wieku. 

W 1309 roku powstało Księstwo Oleśnickie, w którego skład wchodził Bierutów. 

ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA LATA 2007-2013 
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W wieku XV miasto było nawiedzane przez epidemie chorób zakaźnych, najazd husytów, klęskę 

nieurodzaju i głodu i ostatecznie poŜar. 

W XVI wieku Bierutów był wielokrotnie sprzedawany lub oddawany w zastaw przez władców 

Księstwa Oleśnickiego. 

W 1603 i 1659 roku miasto zniszczyły poŜary. W XVIII wieku Bierutów został odbudowany. 

Podczas II wojny światowej miasteczko uległo znacznym zniszczeniom. 
 
 
 
 
11.15. Dziedzictwo kulturowe 
 

Miasto Bierutów utrzymało swój średniowieczny układ urbanistyczny, a zwłaszcza zachowane na 

większej części pierwotnego obwodu mury obronne. Wraz z zamkiem, kościołem św. Katarzyny 

oraz innymi zabytkowymi budowlami stanowią one o turystycznej atrakcyjności miasteczka. 

Dodatkowym atutem są liczne tereny zielone (parki i aleje ze starodrzewem ). 

Poprzez odnowę części zabytkowej i odpowiednie zagospodarowanie zieleni miasteczko mogłoby 

stać się sporą atrakcją turystyczną. 
 

Główne zabytki Bierutowa 

Mury obronne 

Pierścień murów miejskich wzniesiono na miejscu fortyfikacji drewniano - ziemnej. Pochodzi 

prawdopodobnie z pierwszej połowy XIV wieku. Mury wybudowane są z cegły o wątku gotyckim. 

W murach domu przy ul. Wrocławskiej 31 zachowały się pozostałości wieŜy Wrocławskiej. W 

części wschodniej znajdują się okrągłe strzelnice, prawdopodobnie z początku XVII wieku. Na 

zachowanym fragmencie przedbramia bramy Namysłowskiej znajduje się tablica kamienna 

(manierystyczna, pochodząca w przybliŜeniu z roku 1654, przeniesiona w 1887 roku znad otworu 

bramy) z płaskorzeźbą herbu ksiąŜąt wirtembersko - oleśnickich podtrzymywanego przez dwa 

anioły. 

WieŜa ratuszowa 

Ratusz z wieŜą od strony wschodniej znajdował się na środku rynku, pochodził prawdopodobnie z 

pierwszej połowy XV wieku. Obecnie zachowana jest jedynie wieŜa bez hełmu. 

WieŜa w stylu gotyckim, murowana z cegły, otynkowana. Wzniesiona została na planie kwadratu. 
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Podstawa hełmu jest ośmioboczna, otoczona Ŝelazną balustradą. W części dolnej wieŜy znajdują się 

pojedyncze prostokątne okna. W ścianach wieŜy umiejscowiono dwie okrągłe tarcze zegarowe. 

Kościół św. Katarzyny 

Kościół zamkowy pod wezwaniem świętej Katarzyny został zbudowany w pierwszej połowie XIII 

w. lub wcześniej w stylu gotyckim. Jest to budowla orientowana, gotycka z barokowym 

wyposaŜeniem, murowana z cegły o układzie gotyckim, z przyporami, o trójnawowym, 

bazylikowym korpusie, z węŜszym prostokątnym prezbiterium. W północno - zachodnim 

naroŜniku znajduje się kwadratowa wieŜa, w południowo - wschodniej części przy prezbiterium 

zakrystia. Wewnątrz występują sklepienia kolebkowo - krzyŜowe i kolebkowe z lunetami, o 

ostrołukowymkprzekroju. 

Zamek 

Zamek był siedzibą zarządców, a potem rezydencją ksiąŜęcą. Zlokalizowano go wewnątrz murów 

obronnych miasta. Pierwsze wzmianki o zamku pojawiły się w 1323r. PołoŜony jest on we 

wschodniej części starego miasta na terenie między ul. Zamkową a dawną fosą. Do obecnych 

czasów zachowało się skrzydło południowe, a właściwie tylko jego część pozostawiona w końcu 

XIX wieku. Jest to budynek murowany, tynkowany, dwupiętrowy, z dachem czterospadowym, 

krytym dachówką. Ze skrzydła wschodniego pozostała wieŜa dobudowana do murów miejskich. 

Dolna jej część pochodząca prawdopodobnie z początków XIV w. została przebudowana, 

podwyŜszona i ozdobiona hełmem w 1622 roku. WieŜa jest murowana, tynkowana, kwadratowa, w 

piątej kondygnacji ośmioboczna z hełmem o podwójnej latarni. Barokowa brama prowadząca z 

miasta na dziedziniec zamkowy, zbudowana została około 1680 roku. Na południe od zachowanego 

skrzydła zamkowego znajduje się park o powierzchni ok. 1,2 ha. załoŜony w XIX wieku na miejscu 

dawnych ogrodów. 

Ewangelicki kościół cmentarny pod wezwaniem Św. Trójcy 

Kościół został wzniesiony w latach 1622 - 1628. Obecnie zachowane są mury kapitalne. Kościół 

połoŜony jest w parku miejskim powstałym po 1945 roku na miejscu cmentarza. Murowany jest z 

cegieł w stylu gotyckim. Wzniesiony został na planie krzyŜa niemal równoramiennego (ramię 

zachodnie jest dłuŜsze o przęsło). 

Kościół parafialny p.w. Św. Józefa 

Kościół został zbudowany w latach 1891 - 1893 w stylu neogotyckim. Jest dwunawowy, 

murowany z cegły licówki. Od północy znajduje się w nim wieŜa. Jest ona u podstawy prostokątna, 
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wyŜej kwadratowa, zakończona strzelistym hełmem ośmiobocznym. Dach jest kryty dachówką z 

lukarnami. 
 
 
■ 

11.16. Działalność międzynarodowa gminy - miasta partnerskie 
 

Gmina współpracuje z dwoma miastami partnerskimi na terenie Niemiec: Bernstadt a.d.E 

(Saksonia) oraz Bernstadt (Alb - Donau Kreis, Badenia - Wirtembergia). 

Współpraca polega głównie na wymianie młodzieŜy, nauczycieli szkół podstawowych, 

uczestniczeniu delegacji władz miast partnerskich w imprezach okolicznościowych i świętach, 

organizowaniu meczów druŜyn piłki noŜnej. 
 
- 

 
 

11.17. Identyfikacja problemów 
 

W fazie identyfikacji problemów wyodrębniono najwaŜniejsze obszary wymagające poprawy w 

gminie Bierutów: 
 
 

1) w zakresie ochrony środowiska i poprawy warunków mieszkaniowych: 

• brak sieci wodociągowej w wielu miejscowościach gminy i brak kanalizacji we wszystkich 

miejscowościach oprócz miasta Bierutowa 

• konieczność zamknięcia i rekultywacji składowiska gminnego 

• zanieczyszczenie powietrza wynikające z ogrzewania mieszkań piecami węglowymi 

• zły stan komunalnych zasobów mieszkaniowych - obiekty wymagające remontów stanowią 

90% 
 
 

2) w zakresie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji 

• zły stan obiektów zabytkowych 

• zaniedbana infrastruktura turystyczno - rekreacyjna 

• zaniedbane tereny zielone na terenie miasta Bierutowa 
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• zaniedbane boiska sportowe i brak sali sportowej 
 
 

3) w zakresie rozwoju edukacji: 

• konieczność rozbudowy bazy edukacyjnej 

• konieczność rozwoju ustawicznego kształcenia i umoŜliwienia ludności poszerzania i 

zdobywania nowych kwalifikacji 

4) w zakresie dostępności komunikacyjnej: 

• niezadowalający stan lokalnych dróg i ulic oraz infrastruktury okołodrogowej 

5) w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji obszarów wiejskich: 

• brak inwestorów, którzy zagospodarowaliby popadające w ruinę obiekty 

• migracja ludzi młodych, wykształconych i przedsiębiorczych 

• spadek liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie gminy 
 
 
 
 

11.18. Analiza SWOT dla miasta i gminy Bierutów 
 

Narzędziem analizy strategicznej jest analiza SWOT. Jej celem jest rozpoznanie sił i słabości 

analizowanego podmiotu czyli mocnych i słabych stron (analiza wewnętrzna) oraz szans i zagroŜeń 

wynikających z obecnego stanu i moŜliwych przyszłych zmian w otoczeniu (analiza zewnętrzna). 

W wyniku szczegółowej analizy zidentyfikowanych obszarów problemowych oraz potencjału 

rozwoju wynikającego z zasobów wewnętrznych gminy jak i szans jakie stwarza otoczenie oraz 

przewidywane w nim zmiany, wyodrębniono mocne i słabe strony oraz szanse i zagroŜenia dla 

gminy Bierutów. Wyniki analizy SWOT dla gminy Bierutów zostały przedstawione w poniŜszej 

tabeli: 
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Mocne strony Słabe strony 

• dobre gleby •   duŜa ilość małych gospodarstw 

• istnienie duŜych gospodarstw rolnych rolnych 

• sprzyjające warunki klimatyczne •   duŜy odsetek ludności utrzymujący 

• atrakcyjne przyrodniczo obszary się z rent i emerytur 

 gminy (kompleks leśny) •   brak odpowiedniej infrastruktury 

• brak duŜych zakładów przeciwpowodziowej 

 przemysłowych zanieczyszczających •   brak bazy noclegowej 
 środowisko •   słabo rozwinięta oraz zaniedbana 

• walory turystyczno - rekreacyjne infrastruktura turystyczno - 

 rzeki Widawy rekreacyjna 

• zabytkowy charakter miasta •   niskie dochody własne gminy 

• aktywność kulturalno - sportowa w ♦   niedostateczna infrastruktura 

 mieście i na wsi edukacyjna 

• zaangaŜowanie mieszkańców w •   brak odpowiedniej infrastruktury 

 Ŝycie miasta i gminy sportowej 

• działalność dwóch stowarzyszeń na •   brak sieci wodociągowej w ośmiu 

 rzecz rozwoju Ziemi Bierutowskiej miejscowościach gminy 

• bliskość duŜej aglomeracji (Wrocław •   brak kanalizacji w miejscowościach 

 wraz z Bielanami) oraz pomniejszych gminy z wyjątkiem Bierutowa 
 ośrodków gospodarczych (Oleśnica, •   konieczność zamknięcia i 
 Jelcz - Laskowice) rekultywacji składowiska odpadów w 

• dobre połączenie komunikacyjne Bierutowie 

• niszczejąca część zabytkowa oraz 

niski poziom estetyki Bierutowa 
• zły stan zasobów mieszkaniowych 
• niezadowalający stan dróg gminnych 
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Szanse ZagroŜenia 

• wzrost zapotrzebowania oraz • odpływ młodych, przedsiębiorczych 

 wydatków na rekreację i turystykę  ludzi z gminy 
 weekendową • konkurencja ze strony sąsiednich 

• otwarcie się rynków UE na polskie  gmin województwa dolnośląskiego 

 produkty (konkurencyjność polskich  w przyciąganiu inwestorów, turystów 
 produktów rolnych)  i osób poszukujących moŜliwości 

• dotacje dla rolników  rekreacji 

• wzrost świadomości ekologicznej • połoŜenie gminy poza głównymi 

• moŜliwości pozyskania środków na  szlakami komunikacyjnymi 

 rozwój gminy z funduszy unijnych • niedostosowanie oferty edukacyjnej 

• rozwój nowoczesnych technologii  do potrzeb rynku pracy 

 informatyczno - komunikacyjnych • skomplikowany i zbiurokratyzowany 

 (Internet) umoŜliwiający swobodny  system udzielania wsparcia z 
 przepływ i dostęp do informacji oraz  funduszy europejskich 
 „pracę na odległość” (telepraca) • postawy „wyuczonej bezradności” 

• zwiększony popyt na jednorodzinne  (bierności), brak motywacji do 

 budownictwo mieszkaniowe poza  uczenia się i doskonalenia się 
 ośrodkami miejskimi • częste zmiany przepisów prawnych 

• wzrost zapotrzebowania na • niekorzystne trendy demograficzne 

 ekologiczną Ŝywność  (starzenie się społeczeństwa) 

• wzrost zainteresowania agroturystyką • mała aktywność organizacji 

   pozarządowych 
Tabela 9. Analiza SWOT dla gminy Bierutów. 
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III. ZADANIA POLEGAJ ĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE 
 
 

Przedstawione cele i zadania zostały wytypowane w oparciu o zaktualizowaną Strategię Rozwoju 

Gminy Bierutów. 
 

Zadania słuŜą realizacji celów ogólnych oraz szczegółowych i wynikają wprost z przyjętych celów 

operacyjnych, wyznaczających kierunki działań samorządu oraz zainteresowanych podmiotów czyli 

przedstawicieli sektora prywatnego, sektora publicznego, organizacji pozarządowych i 

mieszkańców gminy. 

Nie wszystkie zadania będą realizowane tylko przez władze lokalne. Działania samorządu gminy 

stworzą warunki ramowe dla podmiotów prywatnych, róŜnych instytucji i organizacji oraz 

mieszkańców pobudzające do rozwoju inwestycji, przedsiębiorczości, poprawy warunków Ŝycia i 

środowiska oraz animacji szeroko pojętego Ŝycia kulturalnego i społecznego. Udział innych 

podmiotów wzmocni efektywność działań i zmniejszy udział środków wydatkowanych z budŜetu 

miasta i gminy. Władze samorządowe będą zabiegały o dofinansowanie wielu inwestycji ze 

środków unijnych, budŜetu państwa, powiatu, województwa, funduszy celowych, a takŜe 

podmiotów prywatnych. 
 

W wyniku : 

• krytycznej oceny warunków Ŝycia i preferencji rozwojowych mieszkańców gminy 

• oczekiwań i preferencji rozwojowych przedsiębiorców, zidentyfikowanych w trakcie 

wywiadów bezpośrednich 

• opcji rozwojowych władz gminy wyraŜonych podczas wywiadów i sesji warsztatowych 

przeprowadzonych podczas prac nad formułowaniem strategii wytyczono nadrzędny długofalowy 

cel strategiczny czyli wizję rozwoju gminy i miasta Bierutów. Jest nim: 
 
 

Osiągnięcie europejskiego poziomu jakości Ŝycia mieszkańców gminy Bierutów 

Osiągnięcie europejskiego poziomu Ŝycia oznacza nadrobienie opóźnień cywilizacyjnych wobec 

rozwiniętych krajów europejskich, a więc przekształcenie gminy Bierutów w gminę nowoczesną, 

atrakcyjną jako miejsce zamieszkania, w której osiąganie materialnych standardów cywilizacyjnych 
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łączone jest z zachowaniem wartości środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz 

tworzeniem dogodnych warunków dla rozwoju osobistego i zawodowego jej mieszkańców. 
 

Tak określony strategiczny cel nadrzędny gminy Bierutów jest spójny z nadrzędnym celem 

„Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r.”, który brzmi następująco: 
 

Podniesienie poziomu Ŝycia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności 

regionu przy respektowaniu zasad zrównowaŜonego rozwoju 
 

oraz wizją obszarów wiejskich Dolnego Śląska w 2020 roku sformułowaną w „Strategii Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku.” w sposób następujący: 
 

Obszary wiejskie Dolnego Śląska w 2020 roku miejscem Ŝycia i pracy szeroko akceptowanym 

i przez to świadomie wybieranym przez społeczeństwo 
 

Dla realizacji tej wizji wyznaczono dwa cele główne: 

• podniesienie poziomu Ŝycia ludności wiejskiej 

• wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
 
 
Strategiczny cel nadrzędny (wizja) rozwoju gminy Bierutów zawiera następujące aspekty: 

• rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców odpowiednio do wymagań współczesnej 

gospodarki i nowoczesnego społeczeństwa 

Zintegrowany rozwój gminy oparty na priorytetach ekorozwoju, obejmujący: 

• poprawę warunków mieszkaniowych ludności gminy i rozwój funkcji mieszkalnej 

dla pobliskich ośrodków gospodarczych 

•  wysokowydajne rolnictwo z elementami rolnictwa ekologicznego 

•  działalność przemysłową opartą na nowoczesnych technologiach, nie degradujących 

walorów środowiskowych gminy 
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• rozwój sektora usług wynikający z pobudzenia aktywności i przedsiębiorczości 

mieszkańców 

• rozwój turystyki i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki, 

turystyki kajakowej, rowerowej i pieszej. 
 

Aspekty te wynikają z celów ogólnych wyłonionych w czasie prac nad formułowaniem strategii 

gminy. 
 
 

Cele ogólne definiują gminę Bierutów jako: 

I)  gminę ekologiczno - rekreacyjną 

II)  gminę nowoczesnej przedsiębiorczości i edukacji 

III)  gminę nowoczesnego rolnictwa 
 
 
 
 
 

Cel I - gmina ekologiczno - rekreacyjna 

zawiera trzy cele szczegółowe: 

• zrównowaŜony rozwój środowiskowy wraz z poprawą warunków Ŝycia ludności 

• rozwój turystyki i rekreacji 

• rozwój ekologicznego rolnictwa 
 
 

Cele szczegółowe zostały podzielone na cele operacyjne. 

Cel szczegółowy „zrównowaŜony rozwój środowiskowy wraz z poprawą warunków Ŝycia 

ludności” składa się z następujących celów operacyjnych: 
 
 

1. Dostarczenie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych oraz zapewnienie czystości wód 
powierzchniowych i gruntowych. 

Cel ten realizowany będzie poprzez budowę wodociągów w miejscowościach: Sątok, Radzieszyn, 

Posadowice, oraz Gorzesław - Strzałkowa, Strzałkowa - Solniki Wielkie, Kruszowice - Paczków, 

Stronia - Jemielna, Stronia - Wabienice; rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bierutowie; budowę 

kanalizacji sanitarnej we wsi Karwiniec oraz w dalszej kolejności w kolejnych wsiach na terenie         strona 30 z 51 
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gminy; budowę oczyszczalni ścieków w Stroni; budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy 

Sikorskiego i na terenie byłej cukrowni w Bierutowie oraz budowa stacji zagęszczania i higienizacji 

osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Bierutowie. 
 

2. Racjonalna gospodarka odpadami z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

W ramach tego celu zostanie zamknięte gminne składowisko odpadów i przeprowadzona jego 

rekultywacja. 
 
 

3. Zapewnienie czystości powietrza. 

Realizacji tego celu słuŜyć będzie zadanie zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń dzięki 

zastosowaniu gazu jako źródła energii, zwłaszcza dla celów grzewczych. W związku z tym 

planowana jest gazyfikacja gminy Bierutów 

4. Poprawa stanu infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa jej uŜytkowników. 

Następujące zadania zostaną zrealizowane w ramach tego celu: przebudowa ulic Rzemieślniczej i 

Św. Jana oraz chodnika przy ul. Kolejowej w Bierutowie; przebudowa jezdni w ulicach Słonecznej, 

Pogodnej, Tęczowej, Jasnej, Kilińskiego, Kościuszki, Pułaskiego i Dąbrowskiego w Bierutowie; 

przebudowa drogi we wsi Karwiniec; przebudowa drogi we wsi Wabienice a takŜe budowa 

chodnika we wsi Posadowice. 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Ten cel będzie realizowany poprzez budowę zbiornika małej retencji na rzece Widawie. 

6. Zwiększenie zalesienia i zadrzewienia gminy. 

Planuje się wykonanie zalesiania terenów zwolnionych z produkcji rolnej oraz kształtowanie i 

pielęgnację terenów zielonych, parków i ogrodów na terenie miasta. 
 

7. Poprawa estetyki gminy. 

Dla realizacji tego celu przewiduje się rewitalizację substancji mieszkaniowej w obrębie murów 

obronnych miasta Bierutowa, remont wieŜy zamkowej a takŜe kształtowanie i pielęgnację terenów 

zielonych, parków i ogrodów na terenie gminy. 
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8. Przygotowanie odpowiednio uzbrojonych działek pod budownictwo mieszkalne. 

Realizacja celu odbędzie się poprzez zadanie uzbrojenia działek w klinie ulic Wodnej i Solnickiej w 

Bierutowie. 

Cel szczegółowy „rozwój turystyki i rekreacji” składa się z następujących celów operacyjnych: 

1. Odnowa zabytkowej części miasta Bierutów. 

W ramach tego celu będą realizowane zadania rewitalizacji substancji mieszkaniowej w obrębie 

murów obronnych miasta Bierutowa i remontu wieŜy zamkowej. 
 

2. Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych. 

Cel ten będzie realizowany poprzez zadanie kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni - parków i 

ogrodów, miejsc spacerowych i miejsc rekreacyjnych na terenie miasta 
 
 

3. Wykorzystanie istniejących i przyszłych walorów krajobrazowych dla celów turystycznych, 
rekreacyjnych i wypoczynkowych. 

Realizację celu planuje się poprzez wykonanie zadań zagospodarowania istniejących i tworzenia 

nowych szlaków pieszych i rowerowych oraz zagospodarowanie Widawy i powstałego zbiornika 

retencyjnego dla celów rekreacyjnych i turystycznych (utworzenie infrastruktury wypoczynkowej, 

odnowa przystani kajakowych, zagospodarowanie szlaku kajakowego - stworzenie miejsc 

biwakowych, punktów widokowych itp.). 
 

4. Stworzenie infrastruktury do uprawiania turystyki, sportu i rekreacji. 

Ten cel operacyjny zostanie zrealizowany poprzez zadania: 

- rozwój bazy noclegowej dla turystów. 

- budowa sali sportowej w Bierutowie. 

- remont boisk sportowych. 

- budowa boisk przyszkolnych. 

- wyznaczenie terenów do uprawiania sportów rekreacyjnych, ewentualnie ekstremalnych. 
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5. Stworzenie warunków do uczynienia z Bierutowa miejsca atrakcyjnego pod względem 
kulturalno - rozrywkowym. 

Realizacji celu słuŜyć będą zadania związane z aktywnym wspieraniem istniejących stowarzyszeń 

zaangaŜowanych na rzecz rozwoju gminy Bierutów w kreowaniu wizerunku miasta i gminy jako 

miejsca atrakcyjnego turystycznie (organizacja widowisk historycznych, tworzenie osady 

rycerskiej, parku tematycznego, itp.), ze wsparciem rozwoju drobnej przedsiębiorczości w obsłudze 

ruchu turystycznego (organizacja weekendowych kiermaszy promujących regionalne produkty 

Ŝywnościowe i rękodzieło, urządzanie festynów, imprez rozrywkowych i artystycznych, pokazów 

sportowych, wystaw, międzynarodowych festiwali folklorystycznych itp.) a takŜe z 

organizowaniem amatorskich zawodów sportowych. 
 

6. Rozwój agroturystyki. 

Cel operacyjny realizowany będzie za pomocą zadań umoŜliwiających wykorzystywanie środków 

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”. 
 
 

7. Promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego wypoczynku weekendowego. 

Zadania słuŜące realizacji celu obejmą aktywną reklamę gminy i organizowanych przez nią imprez 

w Internecie (np. na stronach serwisów lokalnych i ogólnopolskich), w radiu, w prasie regionalnej a 

takŜe aktywne nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych (wymiana doświadczeń, 

„dobrych praktyk”, pomysłów, pozyskiwanie inwestorów itp.). 

Cel szczegółowy „rozwój ekologicznego rolnictwa” składa się z następujących celów 

operacyjnych: 

1. Rozwój świadomości ekologicznej wśród rolników. 

2. Skuteczne egzekwowanie przepisów ochrony środowiska wobec gospodarstw rolnych i 
indywidualnych uŜytkowników. 

3. Rozwój form kształcenia i doradztwa dotyczących ekologicznych form produkcji rolno - 
spoŜywczej. 

4.Wspieranie gospodarstw i przedsiębiorstw rozwijających ekologiczna produkcję rolno - 
spoŜywczą. 

5. Wykreowanie i promocja regionalnych produktów ekologicznych - zdrowej Ŝywności. 
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Cel szczegółowy i cele operacyjne będą realizowane za pomocą zadań umoŜliwiających 

wykorzystywanie środków „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”. 
 

Cel II — gmina nowoczesnej przedsiębiorczości i edukacji 

zawiera dwa cele szczegółowe: 

• zrównowaŜony rozwój społeczny 

• tworzenie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw 

Cele szczegółowe zostały podzielone na cele operacyjne. 

 

Cel szczegółowy „zrównowaŜony rozwój społeczny” składa się z następujących celów 

operacyjnych: 
 
 

1. Odnowa substancji mieszkaniowej (zasobów komunalnych) - poprawa warunków 
mieszkaniowych osób o niskich dochodach. 

Planuje się realizację zadania „Rewitalizacja substancji mieszkaniowej w obrębie murów 

obronnych miasta Bierutowa”. 
 
 

2. Opracowanie i wdroŜenie programów aktywizacji społecznej i zapobiegających zjawiskom 
patologicznym wśród młodzieŜy i osób z t/w. marginesu społecznego. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

3. Opracowanie programów kształcenia ustawicznego i praktycznego umoŜliwiającego zmianę 
kwalifikacji zawodowych, aktywizację zawodową osób po 50 roku Ŝycia, podjęcie pracy poza 
rolnictwem itp. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

4. Rozwój form kształcenia mających na celu powszechne nabycie umiejętności wykorzystywania 
nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. 
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Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

5. Integracja społeczeństwa gminy poprzez podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju 
gminy. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

6. Intensyfikacja działań kulturalno - oświatowych, wymiany międzynarodowej. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

7. Stworzenie odpowiedniej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieŜy oraz dla kształcenia 
ustawicznego. 

Zadaniem słuŜącym do realizacji tego celu będzie rozbudowa gimnazjum w Bierutowie. 
 
 

8. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla uprawiania sportu. 

Cel operacyjny zostanie zrealizowany poprzez zadanie budowy sali sportowej w Bierutowie. 
 

9. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i aktywności prozdrowotnej. 

Cel operacyjny zostanie zrealizowany poprzez zadanie budowy sali sportowej w Bierutowie. 
 
 

Cel szczegółowy „tworzenie warunków do powstawania nowych przedsiębiorstw” składa się z 

następujących celów operacyjnych: 
 

1. Propagowanie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

2. Promowanie elastycznych form pracy jak samozatrudnienie, praca czasowa, telepraca. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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3. Stworzenie warunków do rozwoju sektora usług związanych z rozwijającą się funkcja gminy 
jako zaplecza mieszkaniowego dla pobliskich ośrodków gospodarczych. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”. 
 
 

4. Promowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii informatyczno - komunikacyjnych w 
działalności gospodarczej i zawodowej. 

Cel operacyjny będzie realizowany za pomocą zadań umoŜliwiających jak najszersze 

wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”. 

5. SprzedaŜ terenów i obiektów gminnych prywatnym inwestorom. 

6. Promocja gminy i aktywne poszukiwanie inwestorów. 

Zadania słuŜące realizacji celu obejmą aktywną reklamę gminy i organizowanych przez nią imprez 

w Internecie (np. na stronach serwisów lokalnych i ogólnopolskich), w radiu, w prasie regionalnej a 

takŜe aktywne nawiązywanie kontaktów krajowych i zagranicznych (wymiana doświadczeń, 

„dobrych praktyk”, pomysłów, pozyskiwanie inwestorów itp.). 

Cel III - gmina nowoczesnego rolnictwa 

zawiera dwa cele szczegółowe: 

• rozwój nowoczesnego rolnictwa 

• nowoczesne przetwórstwo rolne 
 
 

Cele szczegółowe zostały podzielone na cele operacyjne. 
 
 

Cel szczegółowy „rozwój nowoczesnego rolnictwa” składa się z następujących celów 

operacyjnych: 
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1. Organizacja szkoleń podwyŜszających kwalifikacje rolników. 

2. Zapewnienie rolnikom doradztwa i dostępu do fachowych informacji w szerokim zakresie. 

3. Wsparcie procesów integracyjnych producentów rolnych oraz firm z otoczenia rolnictwa. 

4. Utrzymanie produkcyjności gleb przez modernizację urządzeń melioracyjnych, budowę 
zbiornika retencyjnego, odtworzenie i utrzymanie zadrzewień śródpolnych oraz przy ciekach 
wodnych. 

5. Modernizacja gospodarstw rolnych. 

6. Scalanie małych i nieefektywnych gospodarstw rolnych. 
 

Cel szczegółowy i cele operacyjne będą realizowane za pomocą zadań umoŜliwiających 

wykorzystywanie środków „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”. 
 

Cel szczegółowy „nowoczesne przetwórstwo rolne” składa się z następujących celów 

operacyjnych: 
 
 

1.Stworzenie preferencji dla rozwoju przetwórstwa rolnego. 
2. Intensyfikacja przetwórstwa rolno - spoŜywczego poprzez wprowadzenie nowoczesnych 
technologii. 
 
 

Cel szczegółowy i cele operacyjne będą realizowane za pomocą zadań umoŜliwiających 

wykorzystywanie środków „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”. 
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IV. REALIZACJA ZADA Ń I PROJEKTÓW 

Planowane zadania i projekty inwestycyjne w gminie Bierutów na latach 2007 - 2013 przedstawia 

poniŜsza tabela: 
 

L.p. Zadanie Okres 

realizacji 

Szacunkowe 
nakłady w 

PLN 

Instytucje i 
i podmioty 
uczestniczące we 
wdraŜaniu 

Rezultaty 

Gospodarka wodno - ściekowa 
1. Budowa wodociągu w 

miejscowości Sątok 

2008- 
2009 

410 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 

2. Budowa wodociągu 
w miejscowości 
Radzie szyn 

2008- 
2009 

295 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 

3. Budowa wodociągu 
Gorzesław - 
Strzałkowa 

2009 342 400 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 

4. Budowa wodociągu 
w miejscowości 
Posadowice 

2009- 
2010 

555 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 

5. Budowa wodociągu 
Strzałkowa - Solniki 
Wielkie 

2009- 
2010 

570 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 

6. Budowa wodociągu 

Kruszwice - Paczków 

2009- 
2010 

441 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 

7. Budowa wodociągu 

Stronia - Jemielna 

2009- 
2011 

508 250 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 
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8. Budowa wodociągu 

Stronia - Wabienice 

2010- 
2011 

385 200 Gmina i Miasto 
Bierutów 

zaopatrzenie 
mieszkańców 
wsi w 
bieŜącą wodę 

9. Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi 
Karwiniec 

2006- 
2009 

2 693 998 Gmina i Miasto 
Bierutów 

ochrona 
środowiska 
naturalnego 
poprzez 
efektyw- 
niejsze 
odprowadza - 
nie ścieków, 
ochrona ujęć 
wód 
podziemnych 
dla miasta 
Bierutowa 

10. Budowa oczyszczalni 
ścieków Stronia 

2007- 
2008 

792 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

ochrona 
środowiska 
naturalnego 
poprzez 
efektywne 
oczyszczanie 
ścieków 

11. Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w 
Bierutowie 

2009- 
2012 

600 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
jakości wody 
dostarczanej 
do 
gospodarstw 
domowych 

12. Budowa kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej w ulicy 
Sikorskiego i na 
terenie „cukrowni” 

2009- 
2013 

640 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

ochrona 
środowiska 
naturalnego 
poprzez 
efektyw- 
niejsze 
odprowadza- 
nie ścieków, 
poprawa 
stanu ulicy i 
ubezpieczeń- 
stwa 
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Inwestycje w infrastruktur ę drogową 
13. Przebudowa ulicy 

Rzemieślniczej i 
chodnika przy ul. 
Kolejowej 

2008 - 
2009 

155 500 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
stanu ulicy i 
bezpieczeń- 
stwa 
uŜytkowni- 
ków pieszych 
i zmotoryzo- 
wanych 

14. Przebudowa drogi 
we wsi Karwiniec 

2008 
2009 

385 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
stanu drogi i 
bezpie- 
czeństwa jej 
uŜytkowni- 
ków 

15. Przebudowa drogi we 
wsi Wabienice 

2008- 
2010 

662 500 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
stanu drogi i 
bezpie- 
czeństwa jej 
uŜytkowni- 
ków 

16. Przebudowa jezdni w 
ulicach Kilińskiego, 
Kościuszki, 
Pułaskiego 
Dąbrowskiego 

2010- 
2011 

1 492 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
stanu ulic i 
bezpieczeń- 
stwa 
uŜytkowni- 
ków pieszych 
i zmotoryzo- 
wanych 

17. Przebudowa ul. św. 
Jana 

2009- 
2011 

765 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
stanu ulicy i 
bezpieczeń- 
stwa 
uŜytkowni- 
ków pieszych 
i zmotoryzo- 
wanych 

18. Budowa chodnika we 
wsi Posadowice 

2011 50 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
bezpie- 
czeństwa 
pieszych 
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19. Przebudowa jezdni w 
ulicach Słonecznej, 
Pogodnej, Tęczowej, 
Jasnej 

2010- 
2013 

2 200 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
stanu ulic i 
bezpieczeń- 
stwa 
uŜytkowni- 
ków pieszych 
i zmotoryzo- 
wanych 

Gospodarka odpadami 
20. Zamknięcie 

składowiska 
gminnego wraz z 
rekultywacją 

2009- 
2012 

2 000 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

ochrona 
środowiska 
zgodnie z 
wymogami 
ustawy 

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
21. Budowa zbiornika 

małej retencji na rzece 
Widawie 

2009- 
2013 

5 000 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 
FOŚ 

Ochrona 
przecipowo- 
dziowa, 
poprawa 
gospodarki 
wodnej, 
utworzenie 
miejsca 
rekreacji i 
wypoczynku 

Infrastruktura energetyczna 
22. Gazyfikacja gminy 

Bierutów 
2009- 
2012 

do 
określenia 

GenGaz Poznań zmniejszenie 
zanieczysz- 
czeń niskiej 
emisji 
poprzez 
zastosowanie 
gazu jako 
źródła 
energii, 
zwłaszcza 
dla celów 
grzewczych 
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Odnowa i rozbudowa miasta Bierutowa 
23. Rewitalizacja 

substancji 
mieszkaniowej w 
obrębie murów 
obronnych w mieście 
Bierutowie 

2008- 
2013 

3 150 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
warunków 
mieszkanio- 
wych 
mieszkańców 
Bierutowa, 
poprawa 
estetyki 
miasta, 
zwiększenie 
atrakcyjności 
turystycznej 
Bierutowa 

24. Remont wieŜy 
zamkowej 

2006- 
2010 

845 700 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
estetyki 
miasta, 
zwiększeniee 
atrakcyjności 
turystycznej 
Bierutowa 

25. Uzbrojenie działek w 
klinie ulic Wodnej i 
Solnickiej 

2007- 
2009 

585 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

rozwój 
miasta 
poprzez 
tworzenie 
dogodnych 
warunków do 
osiedlania się 

Infrastruktura edukacyjna i sportowa 
26. Rozbudowa 

gimnazjum 
2003- 
2008 

5 325 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 

poprawa 
warunków do 
nauki dla 
młodzieŜy, 
stworzenie 
warunków 
dla 
kształcenia 
ustawicznego 
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27. Budowa sali sportowej 2008- 
2010 

8 587 000 Gmina i Miasto 
Bierutów 
Starostwo 

poprawa 
kondycji 
fizycznej i 

    zdrowotnej 
    

Powiatowe 
dzieci i 
młodzieŜy 
oraz 
dorosłych, 
upowszech- 
nianie sportu 
poprzez 
organizację 
imprez 
sportowych 

TabelalO. Planowane zadania i projekty inwestycyjne w gminie Bierutów na latach 2007 - 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

Rozwój gminy Bierutów związany jest z realizacją wyŜej wymienionych zadań. Istotna jest ocena 

efektywności realizacji tych zadań czyli badanie stopnia ich osiągnięcia. Aby było to moŜliwe, 

planowane projekty powinny mieć określone, realistyczne i skwantyfikowane wskaźniki osiągnięć. 
 
 

Dla oceny stopnia osiągnięcia załoŜonych celów projektów stosowane są następujące wskaźniki: 

• produktu - są to rzeczowe efekty działalności czyli bezpośrednie, materialne efekty 

realizacji przedsięwzięć 

• rezultatu - są to bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z wdroŜenia projektu; 

mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych 

• oddziaływania - są to konsekwencje wdroŜenia danego projektu wykraczające poza 

natychmiastowe efekty w dłuŜszej perspektywie czasowej 
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Wskaźniki realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bierutów na lata 2007 - 2013 kształtują się 

następująco: 
 
 

Dla zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej 

wskaźnikami produktu będą: 

• długość zbudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 

o   długość zbudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej 

o  liczba rozbudowanych stacji uzdatniania wody 

o   liczba zbudowanych oczyszczalni ścieków 
 

wskaźnikami rezultatu będą: 

• liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej 

o   liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

o   liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania 

wody 

• ilość oczyszczanych ścieków na dobę w nowej oczyszczalni 
 

wskaźnikami oddziaływania będą: 

• poprawa warunków Ŝycia ludności dzięki dostępowi do bieŜącej wody 

o  poprawa jakości wód gruntowych dzięki skanalizowanemu odprowadzaniu ścieków 

o  zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska dzięki oczyszczaniu ścieków 

o  poprawa stanu zdrowia ludności dzięki poprawie jakości wody pitnej 
 
 
 

Dla zadań z zakresu inwestycji w infrastrukturę drogową 

wskaźnikami produktu będą: 

• długość zbudowanych/zmodernizowanych dróg 

o  długość zbudowanych/przebudowanych chodników 

o   ilość zbudowanych zatok autobusowych 

o   ilość zbudowanych miejsc parkingowych/postojowych 
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• ilość nowych przejść dla pieszych oraz zmodernizowanych pod względem potrzeb 

ludzi niepełnosprawnych 

o  długość zmodernizowanej/wybudowanej kanalizacji deszczowej 
 

wskaźnikami rezultatu będą: 

• zmniejszenie ilości wypadków/kolizji 

• poprawa stanu technicznego drogi 

• skrócenie czasu przejazdu 

• zmniejszenie kosztów eksploatacji drogi 

• zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów 

• ułatwienie poruszania się osobom niepełnosprawnym 
 

wskaźnikami oddziaływania będą: 

• rozwój gospodarczy regionu dzięki polepszeniu dostępności terenów inwestycyjnych 

o  rozwój ruchu turystycznego dzięki polepszeniu dostępności terenów turystycznych i 

rekreacyjnych 
 
 
 

Dla zadań z zakresu gospodarki odpadami 
 

wskaźnikiem produktu będzie: 

• ilość zrekultywowanych składowisk odpadów 
 
 

wskaźnikiem rezultatu będzie: 

• powierzchnia i objętość podlegającego rekultywacji składowiska odpadów 
 

wskaźnikiem oddziaływania będzie: 

o stopień poprawy czystości środowiska na skutek zamknięcia i rekultywacji 

wysypiska odpadów nie spełniającego wymogów wynikających z ustawy o ochronie 

środowiska 
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Dla zadań z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

wskaźnikiem produktu będzie : 

• ilość powstałych zbiorników retencyjnych 
 

wskaźnikami rezultatu będą: 

• powierzchnia powstałego zbiornika retencyjnego 

o  powierzchnia obszarów ochronionych przed zalaniem 
 

wskaźnikami oddziaływania będą: 

• korzyści   gospodarcze  powstałe  na  skutek  zaprzestania  zalewania  terenów 

zagroŜonych powodziami 

o  rozwój turystyki i rekreacji dzięki infrastrukturze powstałej w sąsiedztwie na skutek 

wybudowania zbiornika retencyjnego 
 
 

Dla zadań z zakresu gazyfikacji gminy Bierutów 
 

wskaźnikiem produktu będzie: 

- długość wybudowanej sieci gazowej 
 

wskaźnikiem rezultatu będzie: 

- ilość gospodarstw domowych/obiektów podłączonych do sieci gazowej 
 

wskaźnikiem oddziaływania będzie 

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
 
 
 

Dla zadań z zakresu odnowy i rozbudowy miasta Bierutowa 

wskaźnikami produktu będą: 

- ilość odnowionych kamienic/obiektów 
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                         -  długość sieci nowo wybudowanych mediów 

wskaźnikami rezultatu będą: 

- ilość mieszkań w odnowionych kamienicach 

- ilość osób zamieszkałych w odnowionych kamienicach 

- ilość domów/mieszkań wybudowanych na nowo uzbrojonych działkach 

- ilość osób zamieszkałych w nowo wybudowanych domach 

- wzrost liczby turystów 
 

wskaźnikami oddziaływania będą: 

-  wzrost liczby mieszkańców, a w związku z tym rozwój Bierutowa 

-   rozwój ruchu turystycznego, a w związku z tym rozwój drobnej przedsiębiorczości 

    (usługi, handel, rzemiosło, ekologiczne produkty Ŝywnościowe, itp.) 
 
 
 
 
Dla zadań z zakresu infrastruktury edukacyjnej i sportowej 
 

wskaźnikami produktu będą: 

-  powierzchnia i kubatura obiektu/jego rozbudowanej części 

-   ilość nowych pomieszczeń 

-  ilość pomieszczeń zmodernizowanych 
 
 

wskaźnikami rezultatu będą: 

-   ilość uczniów korzystających z nowych/rozbudowanych obiektów 

-   ilość osób dorosłych korzystających z nowych/rozbudowanych obiektów w ramach 

     zajęć dokształcających, rekreacyjnych, gimnastycznych 

-    ilość godzin zajęć pozalekcyjnych w rozbudowanych/nowych obiektach 

-    ilość   godzin  zajęć   dokształcających/rekreacyjnych  dla  dorosłych  w  nowo 

     wybudowanych/rozbudowanych obiektach 

-   ilość imprez sportowych/ kulturalnych w nowo wybudowanych obiektach 
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wskaźnikami oddziaływania będą: 

-  wyŜszy poziom wykształcenia młodzieŜy 

-   lepsza kondycja fizyczna i zdrowotna młodzieŜy 

-  nabycie nowych kwalifikacji/umiejętności przez dorosłych 

-  poprawa kondycji zdrowotnej dorosłych 

-  upowszechnienie uprawiania sportu, ćwiczeń gimnastycznych, zajęć rekreacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. PLAN FINANSOWY 
 

Plan finansowy na lata 2007 - 2013 zawarty jest w załączniku. 
 
 
 
 
 
 

VII. WDRAśANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. 
 

Dla realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bierutów niezbędne jest podjęcie decyzji: 

• organizacyjnych - wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach 

Planu Rozwoju Lokalnego 

• finansowych - zabezpieczenie środków na realizację zadań oraz uzyskanie finansowania z 

zewnątrz 

• prawno-administracyjnych - uwzględnienie odpowiednich przepisów przy realizacji 

zadań 

• informacyjno-edukacyjnych - oznaczających stały monitoring i promocję celów i 

projektów Planu Rozwoju Lokalnego 
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Podjęcie decyzji organizacyjnych oznacza przygotowanie pracowników urzędu gminy, jak i innych 

jednostek organizacyjnych do realizacji planowanych kierunków rozwoju. Niezbędne jest 

zapewnienie ciągłej współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami. Powinna nastąpić 

współpraca ze starostwem powiatowym, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prywatnymi, 

urzędami i instytucjami publicznymi oraz mieszkańcami w celu zapewnienia sprawnej realizacji 

celów i zadań Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bierutów. 
 

Istotne jest zapewnienie odpowiednich środków w budŜetach gminy na kolejne lata na realizację 

zadań Planu Rozwoju Lokalnego. 
 

Podejmowane działania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień 

publicznych, wykorzystania środków unijnych, itp. 
 

Instytucją odpowiedzialną za wdraŜanie Planu Rozwoju Lokalnego jest Urząd Miasta i Gminy 

Bierutów. Będzie on w szczególności odpowiedzialny za : 

• pozyskanie środków niezbędnych do finansowania zadań Planu Rozwoju Lokalnego 

• opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne 

• nadzór nad realizacją zadań 

• prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych dotyczących Planu Rozwoju Lokalnego 

• przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań 
 

By proces wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego mógł przebiegać sprawnie, wskazane jest 

opracowanie konkretnych procedur przepływu informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 

oraz stworzenie systemu monitorowania i kontroli. 
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VIII. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ 

 

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych 

informacji na temat wdraŜanych projektów i całego Planu Rozwoju Lokalnego. Celem monitoringu 

jest zapewnienie zgodności realizacji zadań i celów Planu Rozwoju Lokalnego z wcześniej 

poczynionymi załoŜeniami. 
 
 

Proces monitoringu powinien obejmować następujące aspekty: 

1. Zapewnienie zgodności realizacji Planu Rozwoju Lokalnego z poszczególnymi 

dokumentami programowymi wyŜszego rzędu, w tym w szczególności w zakresie 

zamówień publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska. 

2. Gromadzenie danych na temat postępów we wdraŜaniu oraz przebiegu realizacji 

projektów w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. 

3. Nadzorowanie zgodności realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego z przyjętym 

harmonogramem. 

4. Zbieranie informacji o nieprawidłowościach w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 

5. Wydatkowanie środków finansowych w porównaniu do zaplanowanych środków 

przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań. 

6. Zmiany osób i instytucji, które mogą wpływać na wykonanie zadań. 

7. Zmiany w otoczeniu gminy, które mogą mieć istotny wpływ na powodzenie realizacji 

Planu Rozwoju Lokalnego. 

8. Nadzorowanie realizacji planu działań w zakresie informacji i promocji Planu Rozwoju 

Lokalnego. 

9. Przygotowywanie raportów na temat wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego. 

10. Dokonanie oceny rezultatów uzyskanych dzięki realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 
 

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie rokrocznie oceniana przez Burmistrza Gminy 

Bierutów i Radę Gminy. Ocena będzie miała na celu ustalenie, czy projekty są prawidłowo i 

terminowomrealizowane.
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IX. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
 

Głównym celem działań związanych z promocją Planu Rozwoju Lokalnego jest dotarcie do jak 

najszerszej grupy osób objętych jego oddziaływaniem, a takŜe do instytucji, które mogą być 

potencjalnymi partnerami w realizacji określonych inwestycji. 
 

Upowszechnianie celów i zadań Planu Rozwoju Lokalnego wśród przyszłych beneficjentów i 

wykonawców projektów opierać się będzie na następujących formach komunikacji i prezentacji: 

• ogłoszenia i publikacje w prasie lokalnej i regionalnej 

• ogłoszenia   i   publikacje   na   stronach   internetowych   gminy   oraz   stowarzyszeń 

zaangaŜowanych w rozwój gminy 

• ogłoszenia na stronach internetowych serwisów lokalnych 

• konferencje 

• wykłady 

• seminaria 

• prezentacje 

• spotkania informacyjne 

• konsultacje 
■ 

• promocja w formie bezpośrednich kontaktów 
 

Istotne jest rozpropagowanie celów i zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego wśród jak 

najliczniejszej rzeszy mieszkańców gminy. WdraŜając Plan Rozwoju Lokalnego naleŜy szczególną 

uwagę przywiązywać do informowania społeczności lokalnej o postępach w jego realizacji oraz 

korzyściach wynikłych dla gminy i jej mieszkańców dzięki osiągnięciu zakładanych rezultatów. 

Mieszkańcy gminy powinni znać załoŜenia Planu Rozwoju Lokalnego by mogli się z nimi 

identyfikować i kierować się w swoich przedsięwzięciach zawartymi w nim wytycznymi. Oczekuje 

się, Ŝe cała społeczność lokalna będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji wytyczonych celów. 
 

Współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi jest 

niezbędna do osiągnięcia załoŜonych celów. Zadaniem samorządu jest więc zaangaŜowanie wyŜej 

wymienionych podmiotów w proces wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego jako partnerów 

prywatnych i społecznych. 
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ZAŁĄCZNIK - PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY BIERUTÓW NA LA T A 2007 - 2013 (w PLN) 
Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 
Źródła finansowania Źródła finansowania Źródła finansowania  Źródła finansowania  Źródła finansowania Źródła finansowania Zrodła 

Lp.  Zadanie Warto ść 
kosztorysowa 

Koszt 
inwestycji 

Okres Koszty do 

roku 2006 
własne  inne własne inne własne inne własne inne własne  inne własne  inne własne 

1 Budowa wodociągu w Sątoku 
390 000 

410 000 

2008- 

2009 

   20 000 

projekt 

 195 000 
195 000 

PROW 

       

2 Budowa wodociągu w Radzieszynie 
270 000 

295 000 

2008- 

2009 

   25 000 

projekt 

 130 000 
140 000 

PROW 

       

3 Budowa wodociągu Gorzesław - Strzałkowa 
320 000 

342 400 

2009- 

2009 

     92 400 

projekt 

250 000 

PROW 

       

4 Budowa wodociągu w Posadowicach 
520 000 

555 000 

2009- 

2010 

     35 000 

projekt 

 270 000 
250 000 

PROW 

     

5 Hudowa wodociągu Strzałkowa - boinik 

Wielkie 
562 000 

570 000 

2009- 

2010 

     110 000 

w tym projekt 

100 000 

PROW 

180 000 
180 000 

PROW 

     

6. Budowa wodociągu Kruszowice - Paczków 
435 000 

441 000 

2009- 

2010 

     31 000 

projekt 

 205 000 
205 000 

PROW 

     

7 Budowa wodociągu Stronia - Jemielna 
475 000 

G08 250 

2009- 

2011 

     33 250 

projekt 

 150 000 
250 000 

PROW 

75 000     

a Budowa wodociągu Stronia - Wabienice 
360 000 

385 200 

2010- 

2011 

       75 200 

w tym projekt 

100 000 

PROW 

60 000 
150 000 

PROW 

   

9 Zbiornik małej retencji na rzece Widawie 
5 000 000 

5 000 000 

2009- 

2013 

     75 000 

projekt 

 300 000 
750 000 

FOS 

375 000 
1 000 000 

FOŚ 

775 000 
750 000 

FOŚ 

975 000 

10 Gazyfikacja Gminy Bierutów 
Gen Gaz 

Poznań 

2009- 

2012 

      GenGaz 

Poznań 

 GenGaz 

Poznań 

 GenGaz 

Poznań 

 GenGaz 

Poznań 

 

11 
Przebudowa ulicy Rzemieślniczej 

i chodnika przy ul. Kolejowej 

150 000 

15S 500 

2008- 

2009 

   5 500 

projekt 

 150 000         

12 Przebudowa drogi we wsi Karwiniec 
375 000 

385 000 

2008- 

2009 

   10 000 

projekt 

 125 000 
250 000 

PROW 

       

13 Przebudowa drogi we wsi Wabienice 
850 000 

682 500 

2008- 

2010 

   12 500 

projekt 

 95 000 
155 000 

PROW 

100 000 
300 000 

PROW 

     

14 
Przebudowa dróg w ulicach Kilińskiego. 

Kościuszki i Pułaskiego 

1477 000 

1 492 000 

2010- 

2011 

 15000      340 000 650 000 
RPO 

transport 

297 000 190 000 
RPO 

transport 
   



 

 
ZAKTUALIZOWANY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BIERUTÓW NA IATA 2007   2013 

15 Przebudowa ulicy Św Jana 
750 000 

765 000 

2009- 

201

1 

     15 000 

projekt 

 250 000  500 000     

16 Budowa chodnika we wsi Posadowice 
50 000 

50 000 

2011- 

201

1 

         50 000 

projekt 

    

17 
Przebudowa dróg w ulicach Słonecznej 

Pogodnej. Tęczowej, Jasnej 

2 200 000 

2 200 000 

2010- 

201

3 

       15 000  350 000  685 000  1 150 000 

16 
Rewitalizacja substancji mieszkaniowej 

w obrębie murów obronnych w Bierutowie 

3 150 000 

3 150 000 

2008- 

201

3 

   50 000 
LPR. ptany 

rctfw 
 150 000 

425 000 

RPO miasta 

375 000 
400 000 

RPO miasta 

550 000 
350 000 

RPO miasta 

225 000 
350 000 

RPO miasta 

275 000 

19 Rozbudowa gimnazjum 
3 612 000 

5 325 000 

2003- 

200

8 

2 080 000 3 220 000  25 000 
2 000 000 

RPO 

edukacja 

         

20 
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 

Karwiniec 

2 636 000 

2 693 998 

2006- 

200

9 

47 998 

projekt 

10000  300 000 1 200 000 
RPO 

środowisko 

359 000 777 000 
RPO 

środowisko 
       

21 Budowa oczyszczalni ścieków -Stronie 
789 000 

792 000 

2007- 

200

8 

 85 000 
220 000 

AZWRSP 

105 000 
382 000 

AZWRSP 

         

22 
Uzbrojenie dziatek w klinie ulic Wodnej 

i Solnickiej 

550 000 

585 000 

2007- 

200

9 

 35 000    400 000  150 000       

23 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody 

w Bierutowie 

600 000 

600 000 

2009- 

201

2 

     55 000 

projekt 

 75 000  350 000  120 000   

24 
Zamknięcie składowiska gminnnego 

wraz z rekultywacją 

2 000 000 
2 ooo ooo 2009- 

201

2 

     1 G0 00C 

proteW 

 550 000 500 000 
RPO 

*rodowisKC 

250 000 350 000 
RPO 

srodowsko 

100 000 
150 000 

RPO 

 

25 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

w ulicy Sikorskiego i na terenie „cukrowni” 

605 000 

640 000 

2009- 

201

3 

     35 000 

projekt 

 195 000  200 000  125 000  85 000 

26 Remont wieŜy zamkowej 
420 000 2006- 

223 200 322 500    50 000 
100 000 

50 000 
100 000      



 

845 700 201

0 

min. kult min.kult 

350 000 

star.pow 

470 000 

star pow. 

27 Budowa sali sportowej w Bierutowie 
8 200 000 

8 587 000 

2008- 

201

0 

42 000   387 000 
387 000 

star pow 

350 000 

3 100 000 

RPO edukacja 

470 000 

3 073 000 

RPO edukacja 
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