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WPROWADZENIE 

Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 jest podstawowym instrumentem długofalowego 

zarządzania Gminą. Określa ona strategiczne kierunki rozwoju Gminy w perspektywie do 2027 roku 

oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz Gminy, niezależnie od zmieniających 

się uwarunkowań politycznych. Umożliwia ona również efektywne gospodarowanie własnymi zasobami, 

takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne, czy środki finansowe 

oraz stanowi formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze źródeł 

zewnętrznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 jest dokumentem nadrzędnym względem innych 
dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących w Gminie Zawonia, a także spójny z doku-
mentami wyższego rzędu – Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego do 2030 roku oraz Krajową 
Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Będzie ona wyznaczała również ramy dla planów i programów 
powstających w Gminie podczas jej obowiązywania.  

Dokument został opracowany na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz 

danych statystycznych. Podstawowym dokumentem prawnym wykorzystywanym podczas przygotowa-

nia Strategii była ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto wzięto również pod 

uwagę zapisy poprzedniej, nieaktualnej Strategii Rozwoju Gminy Zawonia, obowiązującej do 2020 roku. 

Ważnym elementem w pracach nad Strategią była partycypacja społeczna. Diagnoza strategiczna zo-

stała uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców.  

 

 

 

 

Ważnym źródłem informacji byli członkowie Zespołu Strategicznego, w skład, którego wchodzili re-

prezentanci władz, jednostek organizacyjnych i społeczności lokalnej: 

• Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia 

• Anita Adamczyk-Sowa – Podinspektor ds. promocji i spraw społecznych 

• Agnieszka Buczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni 

• Ilona Buczak-Badowska – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

• Sławomir Frania – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

• Mieczysław Gnitecki – Sołtys Sołectwa Budczyce 

• Paulina Kozłowska – Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 

• Anna Michałowska – Młodszy referent ds. gospodarowania nieruchomościami i planowania 

przestrzennego 

• Magdalena Musiał – Bibliotekarz 

• Angelika Niewójt – Kierownik zespołu – Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i współpracy z 

GKRPA 

• Marlena Rajn – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoni 

Dodatkowo Zespół Strategiczny wspierali eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju  

z Poznania: 

• Iwona Nowacka – Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego,  

• Klaudia Świrska – Młodszy Specjalista ds. strategii i rozwoju lokalnego, 

• Agnieszka Osuch – socjolog, trener, konsultant.  
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

Pracę nad Strategią rozpoczęto w listopadzie 2020 roku, kiedy to Rada Gminy Zawonia przyjęła uchwałę 

nr XXIII/142/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmono-

gramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji,  

o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Następnie został powołany Zespół ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 

2021-2027 zgodnie z zarządzeniem nr 51/2021 Wójta Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2021 r. Do 

jego zadań należało opracowanie założeń do projektu Strategii, pomoc przy opracowaniu projektu Stra-

tegii oraz uczestnictwo w warsztatach strategicznych dotyczących opracowania misji, wizji, celów i dzia-

łań strategicznych, które odbyły się w dniu 10 czerwca 2021 roku. 

Proces tworzenia Strategii poprzedzono analizą sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, którą pogłę-

biono podczas spotkania z kierownictwem i pracownikami Urzędu oraz badaniami ankietowymi wśród 

mieszkańców. Na tej podstawie wyznaczono obszary problemowe. Następnie przeprowadzono warsz-

taty z Zespołem Strategicznym, podczas których opracowano misję i wizję rozwoju Gminy, a także cele 

strategiczne, operacyjne oraz działania, których realizacja wpłynie na osiągnięcie podstawowych celów. 

Warsztaty przeprowadzone zostały metodą design thinking polegającą na spojrzeniu na problem z wielu 

perspektyw oraz wyjściu poza utarte schematy i wypracowanie niestandardowych rozwiązań. Powyższe 

zagadnienia skonsultowano z Zespołem Strategicznym i w czerwcu 2021 roku przygotowano projekt 

Strategii. 

Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 została przygotowana zgodnie z art. 10e ust.  

3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) z uwzględ-

nieniem wniosków z przeprowadzenia badań ankietowych i warsztatów strategicznych. Następnie do-

kument poddano konsultacjom społecznym i przedłożono Zarządowi Województwa Dolnośląskiego  

w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowa-

nia i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa.  

Powyższe działania miały na celu ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności rea-

lizacji Strategii. Dokument został sporządzony z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2020 

r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 

poz. 1378). 

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy procesu prac na Strategią Rozwoju Gminy Zawonia na lata 

2021-2027: 

Określenie 
szczegółowego 

trybu 
i harmonogramu 

opracowania 
projektu Strategii

Powołanie Zespołu 
ds. opracowania 

Strategii

Badania ankietowe 
wśród mieszkańców

Analiza 
dokumentów

Wywiad pogłębiony 
z częścią Zespołu 
ds. opracowania 

Strategii

Diagnoza potencjału 
i wyznaczenie 

obszarów 
problemowych

Warsztat 
strategiczny 

z Zespołem dot. 
określenia misji, 

wizji, celów i działań 
strategicznych

Projekt dokumentu

Konsultacje 
społeczne

Opinia Zarządu 
Województwa

Uchwalenie Strategii Wdrażanie Strategii
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

1. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej  
 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy wynika, że sytuacja demograficzna w Gminie Zawonia jest 

korzystna. W latach 2010-2019, z wyjątkiem 2012 i 2019 roku, stopniowo wzrastała liczba mieszkańców. 

Miało na to wpływ przede wszystkim wysokie i dodatnie saldo migracji, co wskazuje na dużą atrakcyj-

ność Gminy do zamieszkania. Nieco niższy w analogicznych latach był współczynnik przyrostu natural-

nego, który średniorocznie kształtował się na poziomie 6 osób (saldo migracji średniorocznie wynosiło 

22 osoby). Porównując powyższe wskaźniki na tle powiatu i województwa można wskazać, że wskaźnik 

przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców był korzystniejszy dla Gminy Zawonia, z kolei wskaźnik 

salda migracji był porównywalny do średniej dla powiatu i wyższy niż w województwie. 

Ryc. 1. Zmiany liczby ludności w Gminie Zawonia w latach 2010-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W Gminie Zawonia obserwuje się również starzenie się społeczeństwa, choć sytuacja jest bardziej ko-

rzystna w porównaniu do powiatu i województwa. W 2019 roku wskaźnik senioralnego obciążenia de-

mograficznego w Gminie był na poziomie 20,4%, w powiecie – 24,0%, natomiast w województwie – 

28,7%. Pozytywnym elementem jest wysoka wartość wskaźnika mieszkańców w wieku kreatywnym 

(ludność w wieku 25-34 lat w stosunku do ludności ogółem), choć i on wykazuje stałą tendencję spad-

kową.  

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym corocznie stopniowo maleje, choć tempo spadku jest niż-

sze w porównaniu do liczby osób w wieku produkcyjnym. Z kolei biorąc pod uwagę liczbę osób w wieku 

poprodukcyjnym, zauważalna jest odwrotna tendencja.  

Zmieniająca się sytuacja demograficzna skutkuje zmianą popytu na usługi publiczne: oświatę i wycho-

wanie, opiekę nad osobami starszymi, usługi komunalne, kulturę i sport. W związku z różnicą liczby 

mieszkańców wymieniających się na rynku pracy (20-24 i 60-64) konieczne jest także przewidzenie  

i uwzględnienie w planach rozwojowych Gminy zmieniającej się podaży potencjałów w zakresie aktyw-

ności społecznej, rynku pracy i przedsiębiorczości oraz wpływów z podatków.  
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STAN I WYZWANIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA 

Władze Gminy dostrzegają konieczność podjęcia działań na rzecz świadomej polityki demograficznej 

poprzez działania w zakresie polityki społecznej i podniesienia jakości usług społecznych, które przełożą 

się na podniesienie jakości życia rodzin na terenie Gminy. 

Czynnikami mającymi wpływ na ocenę poziomu jakości życia na terenie Gminy Zawonia, jest dostęp-

ność oraz jakość usług dla mieszkańców. 

Gmina Zawonia jest organem prowadzącym dla dwóch jednostek oświatowych: Zespołu Szkół w Zawoni 

(od 01.09.2021 r. nastąpi zmiana nazwy na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni) oraz Szkoły Pod-

stawowej im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie. W skład Zespołu Szkół w Zawoni wchodzi Szkoła 

Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz Przedszkole Publiczne. W roku 2019 w placówce znajdowało 

się 19 oddziałów szkoły podstawowej, 2 oddziały zerowe i 4 oddziały przedszkolne, do których uczęsz-

czało 92 przedszkolaków oraz 394 uczniów. Natomiast w Szkole Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Bo-

chenka w Czeszowie znajdowało się 8 oddziałów szkoły podstawowej, jeden oddział zerowy oraz dwa 

oddziały przedszkolne, do których w roku 2019 uczęszczało 123 uczniów oraz 34 przedszkolaków. W 

każdej jednostce oświatowej zatrudnieni są specjaliści o profesji psycholog, pedagog oraz logopeda. 

Średnie wyniki uzyskiwane przez uczniów w egzaminach państwowych w szkołach w Gminie Zawonia 

w porównaniu do średnich wyników z powiatu są na niższym poziomie. Zauważalne jest również duże 

zróżnicowanie wyników pomiędzy szkołami. W Zespole Szkół w Zawoni wyniki te są znacznie wyższe 

niż w SP w Czeszowie.  

Bardzo istotne, z perspektywy możliwości rozwojowych oświaty w Gminie, zarówno w wymiarze infra-

struktury, jak i poziomu kształcenia, jest poziom przyznanej subwencji oświatowej oraz stopień, w jakim 

pokrywa ona wydatki na oświatę w Gminie. Wyraźny jest spadek poziomu pokrycia wydatków subwen-

cją, co oznacza, że coraz więcej wydatków oświatowych Gmina musi pokrywać z dochodów własnych. 

W 2015 roku wskaźnik ten wynosił 67%, w 2018 – 40%, a w 2019 roku wzrósł do poziomu 60%. W 2018 

roku Gmina Zawonia dołożyła do wydatków na oświatę ponad 7 mln zł, a w 2019 roku 3,1 mln zł.  

Władze samorządowe przywiązują dużą wagę do podniesienia jakości życia mieszkańców, co wyraża 

się w trosce o działania związane z kulturą i szeroką ofertą społeczną. Skoncentrowane są one m.in. 

wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoni z filią w Cze-

szowie. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i edukacyjną. GOK zajmuje się organiza-

cją różnych form edukacji, przeglądów, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych ini-

cjuje i promuje innowacyjne formy uczestnictwa w kulturze. Gminna Biblioteka Publiczna  realizuje funk-

cje z  zakresu zaspokajania potrzeb czytelniczych, upowszechniania i rozwoju wiedzy, nauki i kultury, 

ale również popularyzacji nauki, kultury, sztuki, organizacji zajęć dla dzieci. Ponadto na terenie Gminy 

odbywają się imprezy kulturalne organizowane głównie przez Gminny Ośrodek Kultury. Baza sportowo-

rekreacyjna na terenie Gminy jest stopniowo rozbudowywana. W jej skład wchodzi m.in.: sala widowi-

skowo-sportowa w Tarnowcu, boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki oraz boiska do koszykówki. 

W roku 2019 powstała Zielona Strefa Aktywności w Zawoni, czyli miejsce rekreacyjno-sportowo-kultu-

rowe.  

Mieszkańcy Gminy Zawonia w zakresie podstawowej ochrony zdrowia mogą korzystać z usług świad-

czonych przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z Filią w Czeszowie. W skład 

Zespołu wchodzi Gminny Ośrodek Zdrowia, w którym znajduje się m.in.: gabinet medycyny szkolnej, 

gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia lekarza 

POZ, poradnia pielęgniarki środowiskowej oraz poradnia położnej środowiskowej. Na terenie Gminy 

znajdują się trzy punkty apteczne. Stale zmniejsza się liczba rodzin i osób korzystających z pomocy 

społecznej. W związku z sytuacją demograficzną Gmina dostrzega również konieczność opracowania 

systemowych rozwiązań wsparcia seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z dodatkowej oferty 

aktywizującej społeczność, w tym z zajęć kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i usług opiekuń-

czych. 

Świadczeniem pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej 

zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na terenie Gminy Zawonia. Z ramienia 

GOPS na terenie Gminy działa 3 pracowników socjalnych, którzy udzielają wsparcia rodzinom.  
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

2. Wnioski z diagnozy sytuacji gospodarczej  

Na tle średnich wyników dla województwa i powiatu, Gmina Zawonia charakteryzuje się niskim pozio-

mem rozwoju przedsiębiorczości. Analiza wskaźnika liczby zarejestrowanych podmiotów w REGON  

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców (dane za okres 2015-2019) pokazuje stopniowy wzrost, jednak  

w 2019 roku wynosił on 92 podmiotów na 1 tys. mieszkańców i był on o 27 niższy od średniej dla powiatu 

trzebnickiego i o 40 niższy od średniej dla województwa dolnośląskiego. Według danych opublikowa-

nych przez GUS na terenie Gminy Zawonia (na koniec 2019 roku) w bazie REGON zarejestrowanych 

było 544 podmiotów gospodarczych. Stanowiło to 5,3% wszystkich podmiotów gospodarczych zareje-

strowanych na terenie powiatu trzebnickiego. Na terenie Gminy Zawonia w ciągu ostatnich pięciu lat 

stale zmniejszała się liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne. W 2015 roku było to 199 osób, 

natomiast w roku 2019 – 122 osoby.  

Infrastruktura drogowa w Gminie Zawonia składa się z się z 329,17 km dróg, znajdujących się w zarzą-

dzie kilku jednostek administracyjnych. Droga wojewódzka nr 340 jest głównym ciągiem komunikacyj-

nym w Gminie. Tworzy ona dogodne połączenie z miejscowościami Trzebnica i Oleśnica. W zarządzie 

Gminy znajdują się pozostałe drogi gminne, które umożliwiają komunikację pomiędzy wsiami. Drogi 

gminne regularnie są modernizowane i remontowane. 

Stopień rozwoju infrastruktury podstawowej jest porównywalny do średnich dla powiatu trzebnickiego  

i województwa dolnośląskiego. Stopień zwodociągowania Gminy w 2019 roku wynosił 93,2%. Zaledwie 

21,2% mieszkańców posiadało dostęp do sieci gazowej (woj. dolnośląskie-61,1%, powiat trzebnicki-

41,2%). Na terenie Gminy w 2019 roku nie było sieci kanalizacyjnej, gospodarka ściekowa oparta była 

o przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. Sieć ta od 2019 roku jest stopniowo 

rozbudowywana. 

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy zajmuje się przedsiębiorstwo wyłaniane w drodze 

przetargu, natomiast za segregowanie odpadów komunalnych odpowiada WPO ALBA S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu. W Gminie funkcjonuje również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w miejscowości Skotniki. 

W latach 2015-2019 dochody budżetu Gminy Zawonia corocznie się zwiększały z poziomu 19,3 mln zł 

w 2015 roku do 38,9 mln zł w 2019 roku. W 2016 roku wystąpił największy wzrost dochodów bieżących. 

Wówczas dochody zwiększyły się o 4,5 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2019 r. dochód 

na 1 mieszkańca w Gminie Zawonia wyniósł 6.556,87 zł i był on najwyższy wśród gmin całego powiatu.  

W zakresie dochodów własnych największe znaczenie mają dochody z tyt. udziału w podatku PIT, ge-

nerujące w analizowanym okresie średnio 5,3 mln zł rocznie, następnie podatek od nieruchomości – 2,5 

mln zł i podatek rolny – 0,7 mln zł. Z kolei wpływy z podatku CIT w analizowanym okresie wynosiły 

średnio 61 tys. zł rocznie. 

Corocznie wzrastają również wydatki bieżące Gminy. W 2015 roku wydatki bieżące kształtowały się na 

poziomie 16,5 mln zł i do 2019 roku wzrosły o 10 mln zł. Tendencja ta jest zjawiskiem naturalnym, 

typowym dla gmin w Polsce. Ważne jest jednak, aby wzrost wydatków bieżących był współmierny do 

wzrostu uzyskiwanych dochodów bieżących. W Gminie Zawonia w latach 2015-2019 dynamika wzrostu 

dochodów i wydatków bieżących była na tyle stabilna, że poziom uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej 

(różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi) corocznie wzrastał z poziomu 1,6 mln zł w 2015 

roku do poziomu 6,6 mln zł w 2019 roku. 

Kształtowanie się budżetu Gminy w ubiegłych latach przekłada się również na jej przyszły potencjał 

inwestycyjny oraz zdolność do obsługi nowych zobowiązań. Zgodnie z uchwałą Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Zawonia na lata 2021-2028 kształt wskaźnika obsługi zadłużenia pozwala na przy-

szłą obsługę dodatkowych zobowiązań. 
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Ryc. 2. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Gminy Zawonia na lata 2021-2027 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia  

Na podstawie powyższej uchwały, potencjał inwestycyjny Gminy rozumiany jako suma środków finan-

sowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich bieżących kosztów funkcjonowania (wydat-

ków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat kapitałowych (rozchodów) w latach 2021-2027 

wyniesie około 15,5 mln zł. 
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3. Wnioski z diagnozy sytuacji przestrzennej  

Gmina Zawonia leży w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie trzebnic-

kim w północnej części Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Okoliczne Gminy to: Długołęka, Do-

broszyce, Krośnice, Milicz, Trzebnica. Całkowita powierzchnia Gminy wynosi ok. 117,19 km² i składa 

się na nią 23 sołectwa i 28 miejscowości. 

Gmina położona jest z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Przez jej teren przebiega droga 

wojewódzka nr 340 położona na osi wschód-zachód, która stanowi połączenie Gminy z miastami: Trzeb-

nica oraz Oleśnica. W odległości 12 km na zachód od wsi Zawonia znajduje się droga ekspresowa S-5 

łącząca Wrocław z Poznaniem. Z kolei na południe od Gminy przebiega droga ekspresowa S8 łącząca 

Łódź z Wrocławiem. Na terenie Gminy Zawonia nie ma stacji kolejowej, a transport publiczny autobu-

sowy realizowany jest poprzez firmy prywatne i spółkę PKS Wołów. 

Gmina Zawonia charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi, na co wpływ ma przede wszyst-

kim zróżnicowana rzeźba terenu i unikatowa budowa geologiczna. Położona jest ona na granicy czte-

rech mezoregionów: Kotliny Żmigrodzkiej, Równiny Oleśnickiej, Wzgórz Trzebnickich i Wzgórz Twardo-

górskich. Na terenie Gminy występują również 3 rodzaje form ochrony przyrody: Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Skoroszowskie Łąki”, pomnik przyrody „Dąb Grochowski” oraz użytek 

ekologiczny „Polana Grochowska”. Ponadto na terenie Gminy Zawonia występuje korytarz ekologiczny. 

Jest to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze ekologiczne są ważnym 

elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między siedliskami. 

Dziedzictwo kulturowe Gminy stanowią zabytki wpisane do rejestru oraz objęte opieką konserwatorską. 

Wśród najważniejszych z nich wyróżnia się: 

• Kościół rzymskokatolicki parafialny pw. św. Jadwigi Śląskiej z 1689 roku w Zawoni, 

• Kościół poewangelicki z 1800 roku w Zawoni, 

• Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Złotowie z 1754 roku, 

• Zespół pałacowy z przełomu XIX/XX wieku w Czachowie, 

• Pałac w Głuchowie Dolnym z drugiej połowy XVIII wieku, 

• Zespół pałacowy w Rzędziszowicach pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, 

• Zespół pałacowy i folwarczny w Suchej Wielkiej z przełomu XVIII i XIX wieku, 

• Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie. 

Najważniejszym dokumentem planistycznym gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Zawonia zostało przyjęte uchwałą nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku. 

Ostatnia zmiana studium została przyjęta uchwałą nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 

marca 2018 roku. W dniu 6 marca 2019 Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawo-

nia, a w grudniu 2020 roku projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu.  

Na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydaje się decyzje 

o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Brak planów miej-

scowych, a tym samym korzystanie z alternatywy w postaci decyzji o warunkach zabudowy może jednak 

utrudniać racjonalną politykę przestrzenną władzom samorządowym, ponieważ rodzi to możliwość przy-

padkowych i rozproszonych lokalizacji inwestycji, niekoniecznie zgodnych z ładem przestrzennym.  

W 2019 roku w Gminie Zawonia wydano 37 decyzje o warunkach zabudowy. 

W roku 2016 przyjęty został Program Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026 w ramach którego 

wyznaczone zostały tereny zdegradowane na terenie Gminy oraz obszary objęte rewitalizacją. Obszar 

zdegradowany występuje w Zawoni, Czeszowie oraz w Ludgierzowicach i zamieszkują go 403 osoby. 

Obszarem rewitalizacji objęto ulice: Jaśminową, Klonową, Milicką, Zieloną, Słoneczną, Szkolną w miej-

scowości Zawonia. Omawiany obszar zamieszkany jest przez 287 osób i obejmuje swym zasięgiem 

47,5 ha.   
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4. Jakość życia w Gminie – wyniki badań ankietowych 
 

Na potrzeby diagnozy stanu społeczno-gospodarczego Gminy Zawonia przeprowadzone zostały bada-

nia ankietowe wśród mieszkańców w formie kwestionariusza on-line. Ich celem było poznanie opinii 

dotyczącej jakości życia w Gminie, potrzeb mieszkańców oraz określenia priorytetów rozwojowych na 

najbliższe lata. Badania prowadzone były w dniach od 17 grudnia 2020 do 1 lutego 2021 roku.  

Respondenci odpowiadali na 8 pytań z zakresu społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni i środowiska, 

infrastruktury technicznej, turystyki i rekreacji, edukacji i kultury. Łącznie zebrano 72 ankiet, z których 

największą część respondentów stanowiły kobiety (59,7%). Pod względem wieku mieszkańców, najwię-

cej z nich było w przedziale 36-45 lat (36,1%), a 69,4% wszystkich respondentów było osobami pracu-

jącymi. Wzór ankiety dla mieszkańca stanowi załącznik 2 do opracowania. 

 

4.1. Ocena sytuacji Gminy 
 

W Gminie Zawonia w skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena bardzo zła, a 5 to ocena bardzo dobra, miesz-

kańcy najlepiej oceniają działania w zakresie edukacji i kultury (średnia ocena wynosiła 3,47), z kolei 

najgorzej turystykę i rekreację (średnia ocena wynosiła 2,68). Pozostałe obszary ocenione zostały  

w przedziale od 2,70 do 3,11. Średni wynik Gminy dla wszystkich badanych kategorii wyniósł 2,91 (nieco 

poniżej średniej). 

Ryc. 3. Poziom rozwoju poszczególnych obszarów według ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

Tabela poniżej przedstawia najlepiej i najgorzej oceniane elementy przez ankietowanych w poszczegól-

nych obszarach. Najniżej oceniony ze wszystkich obszarów został dostęp sieci kanalizacyjnej (1,46). 

Mieszkańcy wskazywali również na duży problem w zakresie poziomu bazy gastronomicznej, połączeń 

komunikacyjnych z innymi gminami i miastami, dostępu do specjalistycznej opieki medycznej. Powyż-

sze elementy uzyskały średnią ocenę poniżej 2, co oznacza, że mieszkańcy mają w stosunku do nich 

złą i bardzo złą opinię. 
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Tabela 1. Najlepiej i najgorzej oceniane elementy w poszczególnych obszarach według ankietowanych 

 Najlepiej oceniane: Najgorzej oceniane: 

Społeczeństwo 
Poziom zadowolenia z usług świad-

czonych przez Urząd Gminy 
Dostęp do specjalistycznej opieki 

medycznej 

Gospodarka 
Atrakcyjność inwestycyjna obszaru 

gminy 
Połączenia komunikacyjne z innymi 

gminami i miastami 

Środowisko i przestrzeń 
Walory środowiska przyrodniczego w 

gminie 
Świadomość ekologiczna mieszkań-

ców 

Infrastruktura techniczna Dostępność sieci wodociągowej Dostępność sieci kanalizacyjnej 

Turystyka i rekreacja 
Wyposażenie placów zabaw i siłowni 

zewnętrznych 
Poziom bazy gastronomicznej 

Edukacja i kultura 
Organizację dowozu dzieci do szkół 

podstawowych 
Dojazd do szkół ponadpodstawo-

wych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

Wskazać należy, że żadna dziedzina funkcjonowania Gminy nie została wyróżniona oceną bardzo do-

brą. Najwyższą ocenę wśród mieszkańców zdobyły walory środowiska przyrodniczego w Gminie, orga-

nizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych, dostęp do edukacji w szkołach podstawowych, wyposa-

żenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, jakość infrastruktury w szkołach podstawowych, dostęp do 

edukacji przedszkolnej oraz jakość edukacji przedszkolnej (powyższe obszary zdobyły ocenę powyżej 

4). 

 

4.2. Pożądane priorytety rozwojowe 
 

W ankiecie należało również wskazać główne priorytety rozwojowe Gminy. Wśród najczęściej wskazy-

wanych znalazła się poprawa infrastruktury drogowej (13% odpowiedzi), następnie budowa sieci kana-

lizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (12%), rozbudowa ścieżek pieszo-rowero-

wych (9%), zwiększenie dostępu do Internetu (8%), poprawa dostępu do usług medycznych (7%) oraz 

rozbudowa oświetlenia ulicznego (7%). Najmniej priorytetowa według mieszkańców jest aktywizacja 

osób starszych, zmniejszenie bezrobocia, promocja Gminy, zwiększenie dostępności przedszkoli, po-

prawa bezpieczeństwa publicznego oraz rozwój kultury. 

Ostatnim pytaniem zadanym w ankiecie było wskazanie elementu, który miałby zostać wizytówką 

Gminy. Wskazuje ono również na pożądane priorytety rozwoju według mieszkańców. Najczęściej 

mieszkańcy wskazywali na lasy, tereny rekreacyjne, czystość środowiska, turystykę, ekologię, a także 

Gminny Ośrodek Kultury.  

Przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców wskazują, że kluczowe dla rozwoju i wyma-

gające interwencji obszary to: 

1) infrastruktura techniczna, 

2) ochrona środowiska, 

3) usługi społeczne, 

4) turystyka i oferta czasu wolnego. 

Zdaniem mieszkańców najważniejszym elementem, który poprawi jakość życia w Gminie jest rozwój 

infrastruktury technicznej, w tym dróg, ścieżek pieszo-rowerowych i kanalizacji sanitarnej, a także za-

pewnienie dostępu do usług społecznych. Podstawą do tworzenia warunków dla rozwoju turystyki i re-

kreacji, powinna być natomiast poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz jakości infrastruktury 

turystycznej (poprawa czystości powierza, różnorodność). 
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Ryc. 4. Główne priorytety rozwoju Gminy Zawonia według ankietowanych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 
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5. Analiza SWOT z uwzględnieniem elementów partycypacji społecznej 
 

Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w jednostkach administracji publicznej jako narzędzie 

diagnozy strategicznej. Pozwala ono porównać silne i słabe strony jednostki wynikające z otoczenia 

wewnętrznego, z szansami i zagrożeniami dla rozwoju płynącymi z otoczenia zewnętrznego, a także 

określić ich wzajemne oddziaływanie. Analizy dokonano w oparciu o: 

1) wnioski z opisu charakterystyki Gminy; 

2) dane liczbowe, opisowe i przestrzenne pozyskane z Gminy oraz ze źródeł zewnętrznych; 

3) wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w dniach od 17 grudnia 2020 do 1 lutego 2021 

roku; 

4) wywiadu pogłębionego, który odbył się w dniu 2 czerwca 2021 roku. 

Analizę SWOT dla Zawonia przedstawia poniższe zestawienie. 

 

SILNE STRONY  SŁABE STRONY 

 

• atrakcyjne położenie geograficzne Gminy,  

w pobliżu dużej aglomeracji 

• dobra dostępność komunikacyjna oraz 

niewielka odległość do ośrodków miej-

skich w  okolicy w szczególności Oleśnicy, 

Trzebnicy i Wrocławia 

• bliskość terenów leśnych 

• wysokie walory turystyczne i wypoczyn-

kowe, malowniczy i urozmaicony krajo-

braz 

• brak większych zakładów przemysłowych  

i instalacji obciążających środowisko 

• zmniejszająca się liczba osób bezrobot-

nych 

• rosnąca liczba podmiotów zarejestrowa-

nych w CEIDG 

• spadająca liczba beneficjentów pomocy 

społecznej  

• funkcjonowanie organu pomocy społecz-

nej, tj. GOPS 

• dobrze wyposażone szkoły, ośrodki zdro-

wia 

• prężnie działające instytucje kulturalne: 

Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblio-

teka Publiczna 

• bogata oferta kulturalna 

• coraz efektywniejsza segregacja odpadów 

• PSZOK na terenie Gminy 

 

  

• niska dostępność i połączenia transpor-

towe pomiędzy miejscowościami i więk-

szymi ośrodkami miejskimi 

• niska jakość dróg powiatowych, konieczny 

remont i rozbudowa 

• brak linii kolejowej 

• mała ilość ścieżek rowerowych 

• brak infrastruktury sprzyjającej turystyce 

(dróg rowerowych, agroturystyki) 

• niewystarczająca baza sportowa 

• zły stan techniczny części obiektów zabyt-

kowych 

• niewystarczająco wykorzystane zasoby 

środowiska przyrodniczego i możliwości tu-

rystyczne Gminy 

• niewystarczająco rozwinięta baza gastro-

nomiczna i noclegowa 

• niska dostępność do sieci kanalizacyjnej 

• niska dostępność do sieci gazowej 

• brak opieki żłobkowej 

• wysoki wskaźnik obciążenia demograficz-

nego osobami starszymi  

• niski przyrost naturalny 

• malejący udział osób w wieku kreatywnym  

w ogóle społeczeństwa 

• niskie zaangażowanie społeczne miesz-

kańców 
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STAN I WYZWANIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA 

SZANSE  ZAGROŻENIA 

 

• trend wyprowadzania się ludności miej-

skiej na wieś 

• bliskość Doliny Baryczy 

• zwiększająca się świadomość ekolo-

giczna i rozwój alternatywnych źródeł 

energii 

• duże zainteresowanie mieszkańców od-

nawialnymi źródłami energii 

• przynależność Gminy do związków 

i  stowarzyszeń międzygminnych, któ-

rych celem są działania na rzecz rozwoju 

regionu 

• niewielka odległość i wysoka atrakcyj-

ność krajobrazowa dla mieszkańców du-

żych miast, w szczególności Wrocławia 

• duże zainteresowanie rolnictwem ekolo-

gicznym i agroturystyką 

 

 

 

 

  

• mocna konkurencja sąsiednich regionów  

i miast pod względem walorów turystycz-

nych 

• starzejące się społeczeństwo 

• odpływ osób młodych do większych miast 

• kryzys finansowy związany z epidemią CO-

VID-19 

• zmiany klimatyczne 
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STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY ZAWONIA 

1. Misja i wizja 
 

Strategia Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 jest dokumentem, w którym zdiagnozowano ak-

tualną sytuację społeczno-gospodarczą. Zwrócono uwagę zarówno na mocne strony, jak i obszary pro-

blemowe. W procesie tworzenia i realizacji strategii istotne jest również określenie misji i wizji. Są to 

dwa elementy strategii ukazujące najważniejsze kierunki rozwoju.  

Misja koncentruje się na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom gminy i jego miesz-

kańcom w procesach rozwojowych. Wskazuje również na czynniki uzasadniające przyjęcie określonych 

wartości jako nadrzędnych. Zawiera w sobie odpowiedzi na pytania: Kim jesteśmy? Czym się zajmu-

jemy? Dlaczego? Co jest naszym priorytetem?  

 

Uwzględniając przyjęte założenia misja Gminy Zawonia brzmi:  

 

 

Gmina Zawonia – Twoje miejsce na ziemi.  

Tu chce się mieszkać. 

 

 

Z kolei wizja to obraz przyszłości, który będzie efektem realizacji podejmowanej strategii. Ukazuje 

Gminę Zawonia w perspektywie strategicznej – w 2027 roku, zmienioną poprzez realizację przyjętych 

działań i osiągnięcie zamierzonych przez samorząd celów. Wizja Gminy Zawonia to: 

 

: 

Położona w sąsiedztwie Wrocławia Gmina Zawonia jest  

miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów,  

przyjaznym dla środowiska, wspierającym lokalną aktywność 

i małą przedsiębiorczość.  

 

 

Najważniejszą wartością dla rozwoju Gminy Zawonia jest stworzenie atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni 

do zamieszkania oraz rozwoju turystyki i gospodarki. Cel ten będzie osiągnięty poprzez rozwój infra-

struktury oraz zapewnienie wysokiej jakości życia dla mieszkańców. Gmina będzie miejscem przyja-

znym i bezpiecznym dla wszystkich grup społecznych. Ważnym elementem rozwoju Gminy Zawonia 

jest również środowisko przyrodnicze wraz z jego walorami turystyczno-krajobrazowymi. Z tego względu 

Gmina będzie dążyć do poprawy stanu środowiska oraz wdrażać rozwiązania proekologiczne, aby 

zwiększyć jakość życia w Gminie oraz przeciwdziałać skutkom zmian klimatu. 
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2. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym  

i przestrzennym. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia 

celów strategicznych. Oczekiwane rezultaty planowanych działań 

oraz wskaźniki ich osiągnięcia 
 

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu Gminy Zawonia, jej sytuacji społecznej, gospodarczej i prze-

strzennej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc do osiągnięcia stanu Gminy 

opisanego w wizji rozwoju określono 3 cele strategiczne, którymi są: 

 

CEL STRATEGICZNY I: Atrakcyjna przestrzeń stwarzająca możliwości do rozwoju 
mieszkalnictwa i przedsiębiorczości 

CEL STRATEGICZNY II: Kompleksowa oferta społeczna uwzględniająca potrzeby 
wszystkich mieszkańców 

CEL STRATEGICZNY III: Racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodni-
czego i dziedzictwa kulturowego 

 

Cele strategiczne będą osiągnięte poprzez realizację celów operacyjnych, które zaprezentowano w ta-

beli poniżej.  

CELE STRATEGICZNE: 

CEL I:  
Atrakcyjna przestrzeń stwarza-

jąca możliwości do rozwoju 
mieszkalnictwa i przedsiębior-

czości 

CEL II:  
Kompleksowa oferta społeczna 

uwzględniająca potrzeby 
wszystkich mieszkańców 

CEL III:  
Racjonalne wykorzystanie walo-
rów środowiska przyrodniczego  

i dziedzictwa kulturowego 

CELE OPERACYJNE: 

1.1. Wzmocnienie przestrzen-
nej dostępności i spójności 
Gminy 

2.1. Poprawa jakości i dostęp-
ności infrastruktury publicz-
nej 

3.1. Poprawa stanu środowiska, 
jego ochrona oraz adaptacja 
do zmian klimatu 

1.2. Racjonalne gospodarowa-
nie przestrzenią i ochrona 
ładu przestrzennego 

2.2. Aktywizacja i integracja 
mieszkańców 

3.2. Wykorzystanie walorów śro-
dowiska do rozwoju oferty 
turystycznej i rekreacyjnej 

1.3. Zapewnienie warunków do 
rozwoju gospodarczego 
Gminy 

2.3. Przeciwdziałanie proble-
mom społecznym i wyklu-
czeniu społecznemu 

3.3. Wsparcie działań na rzecz 
ochrony zabytków 

Cele strategiczne Gminy Zawonia odwzorowują obszary rozwojowe w sferze gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej, które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania realizowane w zakresie 

usług publicznych będą podstawą do realizacji zadań w sferze rozwoju usług społecznych, a także po-

zytywnie wpłyną na rozwój kapitału ludzkiego. Cele osiągnięte w ramach sfery społecznej i gospodar-

czej wpłyną również na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni.  
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CEL STRATEGICZNY I:  

 

ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ STWARZAJĄCA MOŻLIWOŚCI DO ROZWOJU 

MIESZKALNICTWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Podstawą do zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 

do życia. Ład przestrzenny stanowi niezbędny element zrównoważonego rozwoju, uwzględnia bowiem 

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospo-

darcze, środowiskowe, kulturowe oraz estetyczne. Jednym z ważniejszych czynników wspierających 

rozwój Gminy jest również wysoka dostępność komunikacyjna zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. 

Dzięki jej zapewnieniu, nie tylko zwiększają się możliwości gospodarcze obszaru, ale także podnosi się 

jakość życia mieszkańców. Szczególny wpływ na rozwój Gminy ma układ komunikacyjny i powiązania 

drogowe z większymi miastami, a jakość i stan infrastruktury drogowej wpływa na bezpieczeństwo  

i komfort zamieszkania. Cel strategiczny I zakłada więc stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do życia, 

poprzez zwiększenie dostępności przestrzennej, racjonalne gospodarowanie przestrzenią i ochronę 

ładu przestrzennego, a także zapewnienie atrakcyjnych warunków do rozwoju gospodarczego. 

Powyższe cele operacyjne stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań, które zamiesz-

czono w poniższej tabeli wraz z oczekiwanymi rezultatami ich przeprowadzenia oraz wskaźnikami in-

formującymi o poziomie ich osiągnięcia.  

 

CEL OPERACYJNY 1.1.:  

WZMOCNIENIE PRZESTRZENNEJ DOSTĘPNOŚCI I SPÓJNOŚCI GMINY 

 

Kierunki działań: 

 

1) Budowa, remont i modernizacja dróg gminnych, powiatowych i wojewódz-

kich, 

2) Budowa chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 

3) Poprawa komunikacji publicznej z sąsiednimi ośrodkami miejskimi poprzez 

współpracę z przewoźnikami i gminami, 

4) Poprawa komunikacji pomiędzy miejscowościami w Gminie poprzez nawią-

zanie współpracy z przewoźnikami, 

5) Modernizacja przystanków komunikacji publicznej. 

Oczekiwane rezultaty  

planowanych działań: 

• rozbudowa sieci drogowej na terenie Gminy, 

• poprawa stanu jakości dróg, 

• zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych, 

• rozbudowa siatki połączeń transportu publicznego na terenie Gminy i gmin 

ościennych, 

• poprawa stopnia dostępności komunikacyjnej Gminy. 

Wskaźniki osiągnięcia  

działań: 

• długość zmodernizowanych i przebudowanych dróg na terenie Gminy (m), 

• długość wybudowanych chodników (m), 

• łączna długość tras linii autobusowych na terenie Gminy (km), 

• liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji publicznej (szt.). 
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CEL OPERACYJNY 1.2.:  

RACJONALNE GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ I OCHRONA ŁADU PRZESTRZENNEGO 

 

Kierunki działań: 

 

1) Przyjęcie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniającego potrzeby rozwojowe Gminy, 

2) Ograniczenie niekontrolowanej i rozproszonej zabudowy poprzez opraco-

wanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

3) Aktualizacja istniejących miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego i dostosowanie ich do zapisów studium, 

4) Rewitalizacja obszarów zaniedbanych i zdegradowanych. 

Oczekiwane rezultaty  

planowanych działań: 

• rozwój zabudowy mieszkaniowej z zachowaniem ładu przestrzennego, 

• ochrona krajobrazu i poprawa estetyki Gminy, 

• zwiększenie funkcjonalności przestrzeni, 

• poprawa atrakcyjności przestrzeni, 

• ochrona planistyczna najlepszych jakościowo gleb, 

• przeciwdziałanie fragmentacji środowiska przyrodniczego i racjonalne ko-

rzystanie z jego zasobów. 

Wskaźniki osiągnięcia  

działań: 

• udział powierzchni Gminy objętej miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (%), 

• udział zaktualizowanych miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w ogólnej liczbie planów (%), 

• powierzchnia terenów zrewitalizowanych (m2). 

CEL OPERACYJNY 1.3.:  

ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY 

 

Kierunki działań: 

 

1) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz zwiększenie przepu-

stowości istniejącej sieci poprzez budowę ujęć wody oraz stacji uzdatnia-

nia, 

2) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejącej oczysz-

czalni ścieków, 

3) Współpraca z dostawcami gazu w zakresie rozbudowy sieci gazowej, 

4) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców, 

5) Zapewnienie terenów produkcyjno-usługowych dla rozwoju przedsiębior-

czości, 

6) Poprawa warunków inwestycyjnych na terenie Gminy, 

7) Zwiększenie działań promocyjnych Gminy, 

8) Promocja lokalnej przedsiębiorczości. 

Oczekiwane rezultaty  

planowanych działań: 

• poprawa jakości i dostępności infrastruktury technicznej, 

• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

• poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy, 

• aktywizacja gospodarcza mieszkańców, 

• zwiększenie i zróżnicowanie oferty usług na terenie Gminy, 

• zwiększenie zainteresowania ofertą inwestycyjną Gminy. 

Wskaźniki osiągnięcia  

działań: 

• liczba nowych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy (szt.), 

• liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy (szt.), 

• stopień gazyfikacji Gminy (%), 

• liczba nowych przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Gminy (szt.) 

• liczba podjętych akcji promocyjnych Gminy (szt.). 
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CEL STRATEGICZNY II:  

 

KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA UWZGLĘDNIAJĄCA POTRZEBY 

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

 

Na poziom zadowolenia mieszkańców i jakość ich życia ma wpływ wiele czynników. W celu zaspokoje-

nia zapotrzebowania mieszkańców w każdym aspekcie życia potrzebna jest także rozbudowana oferta 

społeczna, która będzie odpowiadać na potrzeby każdej grupy społeczności gminnej: zawodowej, wie-

kowej czy zróżnicowanej ze względu na płeć, sytuację rodzinną lub materialną, a także osób narażo-

nych na wykluczenie społeczne. Nieodłącznym elementem jest tutaj rozwój usług społecznych. W Gmi-

nie Zawonia, podobnie jak w całym kraju, obserwuje się starzenie się społeczeństwa. Liczba osób  

w wieku poprodukcyjnym corocznie się zwiększa i w najbliższym okresie może przewyższyć liczbę osób 

w wieku przedprodukcyjnym. Powoduje to zmianę zapotrzebowania na usługi społeczne. Poprawę ja-

kości usług społecznych powinna również dostarczać infrastruktura społeczna i techniczna uwzględnia-

jąca potrzeby osób starszych i chorych, osób z niepełnosprawnością, ale także osób ze szczególnymi 

potrzebami. Ważnym elementem do osiągnięcia celu jest również zwiększenie świadomości i aktywno-

ści mieszkańców w życiu Gminy. Kapitał społeczny to przede wszystkim więzi międzyludzkie, stopień 

zaufania między nimi, a także umiejętność i chęć współdziałania. Wpływa to na jakość rządzenia  

w Gminie, zwiększa poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu Gminy, a także przyczynia się do ogra-

niczenia patologii i wykluczenia społecznego. 

Cel strategiczny II zakłada zatem działania w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług publicznych 

dostosowanych do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Poniżej przedstawiono poszczególne cele 

operacyjne, które stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań wraz z oczekiwanymi re-

zultatami planowanych działań i wskaźnikami ich osiągnięcia. 

 

CEL OPERACYJNY 2.1.:  

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ 

 

Kierunki działań: 

 

1) Remont i modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej, 

2) Dostosowanie niezagospodarowanych obiektów do nowych funkcji użytko-

wych, 

3) Budowa nowych obiektów sportowych i rozbudowa istniejących, 

4) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej,  

5) Poprawa wyposażenia szkół i warunków nauczania, 

6) Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych, 

7) Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględ-

nieniem potrzeb osób starszych, 

8) Zbadanie zapotrzebowania i opracowanie koncepcji rozwoju usług w za-

kresie opieki nad dziećmi do lat 3, 

9) Stworzenie sprawnego sytemu komunikacji pomiędzy instytucjami samo-

rządowymi a mieszkańcami. 

 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań: 

• zwiększenie dostępności usług publicznych, 

• dopasowanie oferty usług do zmieniającej się struktury demograficznej, 

• poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych, 

• rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej, 

• podnoszenie sprawności fizycznej wśród mieszkańców, 

• stworzenie dobrych warunków do życia i zamieszkania dla rodzin  

z dziećmi, 
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• poprawa jakości edukacji, 

• zwiększenie włączenia społecznego, 

• zwiększenie możliwości korzystania z usług publicznych, dzięki dostępno-

ści informacji. 

 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań: 

• liczba wyremontowanych i zmodernizowanych budynków użyteczności pu-

blicznej (szt.), 

• liczba wybudowanych budynków użyteczności publicznej (szt.), 

• liczba zlikwidowanych barier architektonicznych (szt.). 

 

CEL OPERACYJNY 2.2.:  

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW 

 

Kierunki działań: 

 

1) Zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych dla każdej grupy wiekowej, 

2) Promocja i rozszerzanie oferty kulturalnej i czytelniczej, 

3) Tworzenie ośrodków wsparcia dla seniorów, 

4) Opracowanie oferty zajęć tematycznych dla seniorów (robótki ręczne, 

warsztaty kulinarne, zajęcie informatyczne oraz wspierające aktywność za-

wodową emerytów), 

5) Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (kursy, szkole-

nia, konsultacje pedagogiczno-prawne), 

6) Wspieranie inicjatyw społecznych, 

7) Wzmocnienie współpracy z organizacjami integrującymi działania lokalne. 

 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań: 

• zwiększenie poziomu uczestnictwa społeczności w wydarzeniach o różnym 

charakterze, 

• budowanie relacji międzyludzkich, w konsekwencji kapitału społecznego  

i tożsamości lokalnej, 

• poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego mieszkańców, 

• walka z marginalizacją seniorów, włączenie społeczne osób starszych. 

 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań: 

• liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych na terenie Gminy (szt.), 

• liczba utworzonych ośrodków wsparcia dla seniorów (szt.), 

• liczba zajęć organizowanych dla seniorów (szt.), 

• liczba inicjatyw mających na celu aktywizację osób bezrobotnych i nieak-

tywnych zawodowo (szt.). 

 

CEL OPERACYJNY 2.3.:  

PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM SPOŁECZNYM I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

 

Kierunki działań: 

 

1) Dostosowanie przestrzeni publicznej i usług do wymagań wszystkich 

mieszkańców, 

2) Organizacja programów aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób do-

tkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 

3) Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób ze szczególnymi potrzebami 

(wyjazdy integracyjne, cykliczne spotkania tematyczne, wolontariat między-

pokoleniowy). 

 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań: 

• zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału 

w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach, 

• zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem spo-

łecznym, 

• zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na terenie Gminy, 

• poprawa jakości życia i włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością. 
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Wskaźniki osiągnięcia 

działań: 

• liczba zorganizowanych programów aktywizacji zawodowej i społecznej 

(szt.), 

• liczba osób zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym na terenie 

Gminy (os.). 
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CEL STRATEGICZNY III:  

 

RACJONALNE WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKA  

PRZYRODNICZEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

Gmina Zawonia dysponuje cennymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz dziedzictwem kulturo-

wym, które należy udostępniać dla celów turystycznych i rekreacyjnych. Rozwój społeczno-gospodarczy 

powinien bowiem się opierać na zasadach zrównoważonego rozwoju. Oznacza on dążenie do równo-

wagi pomiędzy potrzebami gospodarczymi i wymaganiami ochrony środowiska. Inaczej mówiąc, za-

pewnienie takiej skali działalności gospodarczej, która nie będzie powodować negatywnych konsekwen-

cji ujawniających się w środowisku. 

Cel strategiczny II zakłada działania w zakresie poprawy stanu środowiska, jego ochrony i adaptacji do 

zmian klimatu, wykorzystanie walorów środowiska do rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej, a także 

wsparcie działań na rzecz ochrony zabytków. 

Powyższe cele operacyjne stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań, które zamiesz-

czono w poniższej tabeli wraz z oczekiwanymi rezultatami ich przeprowadzenia oraz wskaźnikami in-

formującymi o poziomie ich osiągnięcia.  

CEL OPERACYJNY 3.1.:  

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA, JEGO OCHRONA ORAZ ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

 

Kierunki działań: 

 

1) Rozbudowa i wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne, 

2) Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, 

3) Promowanie korzystania z OZE w budynkach mieszkalnych (fotowoltaika, 

wymiana „kopciuchów”, pompy ciepła), 

4) Promowanie korzystania z OZE w budynkach użyteczności publicznej (fo-

towoltaika, wymiana „kopciuchów”, pompy ciepła), 

5) Przeprowadzenie ewidencji źródeł ciepła w Gminie, 

6) Promowanie systemu przydomowych oczyszczalni ścieków, 

7) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

8) Promowanie segregacji wytwarzanych odpadów komunalnych, 

9) Zinwentaryzowanie i zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci, 

10) Regulacja rowów melioracyjnych i poprawa stanu zbiorników wodnych, 

11) Promowanie retencji wody, 

12) Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach (konkursy, organizacja 

akcji sprzątania środowiska). 

 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań: 

• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, 

• zwiększenie liczby gospodarstw domowych ogrzewanych ekologicznymi 

źródłami ciepła, 

• poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu energii pochodzącej z od-

nawialnych źródeł, 

• poprawa czystości na terenie Gminy, 

• spełnienie wymaganych poziomów recyklingu, 

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska 

oraz postępowania z odpadami, 

• przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. 

 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań: 

• liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów benzo(α)pirenu  

i pyłu zawieszonego PM10 (dni), 
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• udział gospodarstw domowych ogrzewanych ekologicznymi źródłami ciepła 

w ogólnej liczbie gospodarstw domowych (%), 

• liczba budynków użyteczności publicznej z przeprowadzoną termomoderni-

zacją (szt.), 

• udział odpadów segregowanych w ogólnej liczbie odpadów (%), 

• osiągnięte poziomy recyklingu (%). 

 

CEL OPERACYJNY 3.2.:  

WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKA DO ROZWOJU OFERTY TURYSTYCZNEJ  

I REKREACYJNEJ 

 

Kierunki działań: 

 

1) Rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej, 

2) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej,  

3) Budowa ścieżek rowerowych, 

4) Wytyczanie, oznaczanie i utrzymanie szlaków pieszych, rowerowych, edu-

kacyjnych, 

5) Oznakowanie miejsc ciekawych pod względem historycznym i przyrodni-

czym, 

6) Poszerzenie oferty i dotacji w zakresie różnych dziedzin sportu (turystyka 

rowerowa, piesza, biegi), 

7) Rozwój imprez sportowo-turystycznych organizowanych na terenie Gminy, 

8) Uspójnienie działań z sąsiednimi gminami w ramach wykorzystania walo-

rów turystycznych. 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań: 

• poprawa oferty turystycznej i rekreacyjnej Gminy, 

• integracja przestrzenna Gminy pod względem turystycznym i rekreacyj-

nym, 

• poprawa dostępu do atrakcji turystycznych Gminy, 

• poprawa poziomu aktywności fizycznej mieszkańców, 

• zwiększenie zainteresowania ofertą turystyczną i rekreacyjną Gminy, 

• zwiększenie świadomości walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy. 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań: 

• liczba obiektów noclegowych i gastronomicznych na terenie Gminy (szt.), 

• długość wybudowanych ścieżek rowerowych (m), 

• liczba oznakowanych miejsc pod względem historycznym i przyrodniczym 

(szt.), 

• liczba wydarzeń sportowo-turystycznych organizowanych na terenie Gminy 

(szt.). 

 

CEL OPERACYJNY 3.3.:  

WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ZABYTKÓW 

 

Kierunki działań: 

 

1) Pozyskiwanie środków zewnętrznych na renowację zabytków, 

2) Dostosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia nowej funkcji, 

3) Promocja zabytków oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie. 

Oczekiwane rezultaty 

planowanych działań: 

• poprawa stanu zabytków, 

• rewitalizacja przestrzeni publicznych, 

• wzmacnianie tożsamości społecznej i kulturowej mieszkańców, 

• zwiększenie świadomości mieszkańców i odwiedzających na temat lokal-

nej historii. 

Wskaźniki osiągnięcia 

działań: 

• liczba zrewitalizowanych zabytków (szt.), 

• kwota pozyskanych środków zewnętrznych na ochronę zabytków (zł). 
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3. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Zawonia oraz 

ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej 
 

Gmina Zawonia położona jest z dala od głównych szlaków komunikacyjnych i zainwestowania przemy-

słowego. Główny ciąg komunikacyjny Gminy tworzy droga wojewódzka nr 340 położona na osi wschód-

zachód, która stanowi połączenie Gminy z miastami: Trzebnica oraz Oleśnica. W odległości 12 km na 

zachód od wsi Zawonia znajduje się droga ekspresowa S-5 łącząca Wrocław z Poznaniem. Z kolei na 

południe od Gminy przebiega droga ekspresowa S8 łącząca Łódź z Wrocławiem, dla której najbliższy 

węzeł znajduje się w Łozimie (ok. 15 min od m. Zawonia). Odległość Gminy od Wrocławia wynosi 33 

km (około 40 min.). 

Na rozwój przestrzenny Gminy w głównej mierze wpływa położenie we Wrocławskim Obszarze Funk-
cjonalnym oraz procesy suburbanizacji spowodowane przenoszeniem się mieszkańców z miasta na 
tereny wiejskie. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem terenami pod rozwój mieszkalnictwa, usług  
i rekreacji, przez co zwiększają się tereny zabudowane przy jednoczesnym spadku powierzchni użytków 
rolnych. 

Zabudowa jest skoncentrowana głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych i oparta jest o historyczne 

układy przestrzenne, a nowe tereny zabudowy rozwijają się również na terenach atrakcyjnych przyrod-

niczo i krajobrazowo. Najwięcej funkcji skupia miejscowość Zawonia położona w centralnej części, bę-

dąca największym ośrodkiem usługowym w Gminie, gdzie w ostatnich latach nastąpił rozwój typowego 

budownictwa mieszkalnego. Wzmożony ruch budowlany obserwuje się również w miejscowości Tarno-

wiec położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Zawoni oraz Czeszów zlokalizowanej w północnej części 

Gminy. Użytki rolne stanowią 56,8% powierzchni Gminy i są zlokalizowane głównie w jej południowej 

części. Z kolei lasy zajmują 39% powierzchni Gminy i znajdują się w jej centralnej i północnej części. 

Wysokie walory krajobrazowe Gminy stwarza położenie w zasięgu strefy spiętrzonej moreny czołowej 

Wzgórz Trzebnickich, która odznacza się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu i wyniesieniem od 170 

do ponad 200 m n.p.m. Na obszarze Gminy można wyróżnić formy terenu pochodzenia lodowcowego, 

wodnolodowcowego, eolicznego, fluwialnego, angropogenicznego, co tworzy unikatową budowę geo-

logiczną i ukształtowanie terenu oraz malowniczy i urozmaicony krajobraz. Powyższe uwarunkowania 

wskazują, że Gmina Zawonia odznacza się dobrymi warunkami dla rozwoju usług w zakresie turystyki  

i rekreacji.  

Dokumentem, który wskazuje na kierunki polityki rozwoju w aspekcie przestrzennym jest Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia, które zostało przyjęte 

uchwałą nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 listopada 2009 r. z późniejszymi zmianami. 

W 2016 roku została przygotowana ocena aktualności Studium, w której stwierdzono, że obowiązujące 

Studium jest w pewnym stopniu nieaktualne. Dotyczy to przede wszystkim jego części dotyczącej uwa-

runkowań zagospodarowania przestrzennego, a wynika m.in. z licznych zmian w ustawie z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które miały miejsce w 2015 roku.  

Z tego względu, w dniu 6 marca 2019 Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawo-

nia, a w grudniu 2020 roku projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu. Biorąc pod uwagę 

powyższe, najważniejszym kierunkiem działań w zakresie planowania przestrzennego będzie przyjęcie 

nowego Studium, które wyznaczać będzie zasady polityki przestrzennej Gminy oraz stanowić dokument 

nadrzędny do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawą rozwoju przestrzennego Gminy Zawonia będzie istniejący układ komunikacyjny, wiążący 
wszystkie jednostki osadnicze, którego podstawę tworzy droga wojewódzka nr 340 oraz układ dróg 
powiatowych i gminnych obsługujących poszczególne tereny. 

Zgodnie z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę rozwój przestrzenny Gminy odbywał się 
będzie poprzez lokalizację zabudowy w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej w granicach poszczególnych jednostek osadniczych oraz na obszarach 
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. Dopiero w dalszej kolejności rozwój ten będzie 
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możliwy na pozostałych obszarach zgodnie z określonym zapotrzebowaniem na nową zabudowę. 
Osadnictwo rozwijać się będzie na bazie istniejącego zainwestowania poprzez: wymianę istniejącej zu-
żytej zabudowy, uzupełnienia na wolnych działkach lub w nowych obszarach zlokalizowanych w są-
siedztwie istniejącego zainwestowania. W pierwszej kolejności nowa zabudowa lokalizowana będzie na 
glebach o niskiej klasie bonitacji. 

Ryc. 5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Zawonia 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Określając kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia należy również uwzględnić: 

• lokalne warunki nasłonecznienia terenu przy ustalaniu wytycznych dla kształtowania terenów 

mieszkaniowych pod kątem optymalnego wykorzystania energii solarnej do wytwarzania energii 

cieplnej i elektrycznej oraz minimalizacji zjawiska kumulacji cieplnej; 

• ustalenie wytycznych kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jego wyposa-

żenia uwzględniające warunki przewietrzania terenów; 

• rekompozycję nowej zabudowy, wprowadzanej na tereny dawnych siedlisk zagrodowych z do-

stosowaniem do istniejącej zabudowy, ze szczególnym wskazaniem na zachowanie wiejskiego 

charakteru tej zabudowy, a także separację nowej zabudowy od istniejącej zabudowy wsi, co 

zmniejszy dysonanse przestrzenne; 

• konieczność rozwoju i uzupełnienia infrastruktury drogowej i sieci infrastruktury technicznej  

w związku z rozwojem nowej zabudowy; 

• ochronę i poprawę stanu podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego zgodnie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju; 

• racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu dla roz-

woju turystyki i zachowania tożsamości kulturowej Gminy; 

• zachowanie zasobów i zapewnienie wysokiej jakości wód, poprawę stanu powietrza atmosfe-

rycznego, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, ochronę i powiększanie zasobów le-

śnych;  
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• lokalizowanie nowej zabudowy na glebach niskiej klasy bonitacji i wyznaczanie obszarów wy-

łączonych spod zainwestowania; 

• dążenie do wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego jako podstawowego 

paliwa do zasilania urządzeń wytwarzających energię cieplną; 

• rewaloryzację zabytkowych założeń parkowych, wprowadzanie dolesień, uzupełnianie zadrze-

wień oraz pasów zieleni ochronnej w celu poprawy różnorodności biologicznej Gminy i wzbo-

gacenia jej krajobrazu; 

• planowanie przestrzeni publicznych oraz infrastruktury usług publicznych spełniających wymogi 

dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością; 

• tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie wy-

nikają również z celów i kierunków polityki przestrzennego zagospodarowania województwa dolnoślą-

skiego wskazanych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz wy-

nikających z niego postulatów kierowanych do Gminy Zawonia: 

1. W zakresie kierunku 4.1. Zwiększenie dostępności zewnętrznej w ramach sieci TEN-T: 

Uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 340 Trzebnica – Dobroszyce – odcinkami; 

2. W zakresie kierunku 4.2. Integracja działań w ramach głównych korytarzy drogowych  

o kluczowym i strategicznym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju województwa: 

Uwzględnienie rezerw terenowych z uwagi na możliwość ujednolicenia parametrów użytkowych 

dróg wchodzących w skład korytarza „obwodnicy aglomeracji wrocławskiej” – przebieg: Błonie  

skrzyżowanie  z  DK94 – Brzeg Dolny (obwodnica) – Miękinia (obwodnica) – dalej jako DW340 

Oborniki Śląskie – Trzebnica – Oleśnica – dalej jako DW451 Bierutów – dalej jako DW396 

Oława – Gaj Oławski – dalej DW346 Kąty Wrocławskie – Środa Śląska; 

3. Dla działań z zakresu zapewnienia odpowiedniej jakości i spójności terenów cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

Uwzględnienie i zachowanie w studium ciągłości wskazanych w Planie korytarzy ekologicznych 

o znaczeniu ponadlokalnym (lądowych i rzecznych) poprzez uszczegółowienie ich przebiegu 

oraz określenie zasad ich zagospodarowania w oparciu o aktualne opracowania ekofizjogra-

ficzne i inwentaryzacje przyrodnicze, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań przestrzen-

nych. Przy wyznaczaniu korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym zaleca się zacho-

wanie poniższych parametrów:  

a) szerokość korytarza ekologicznego lądowego lub rzecznego głównego (międzynarodowe) 

powinna wynosić co najmniej 300 m, przy czym wskazane jest uzyskanie szerokości kory-

tarza pomiędzy 1000 m a 5000 m, wyznaczonego poza terenami zabudowanymi i terenami 

zurbanizowanymi; 

b) szerokość korytarza ekologicznego lądowego (krajowego) powinna wynosić co najmniej 

200 m, przy czym wskazane jest uzyskanie szerokości korytarza pomiędzy 300 m a 1000 

m, wyznaczonego poza terenami zabudowanymi i terenami zurbanizowanymi; 

4. Dla działań z zakresu ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych na 

obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: Uwzględnienie obszarów i wymogów 

ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) zgodnie z warunkami określonymi 

dla ich obszarów ochronnych w planach gospodarowania wodami dla GZWP nr 303; 

5. Dla działań z zakresu ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych na 

obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego:  

1. Współpraca przy opracowaniu strategii tworzenia i wdrażania Systemu Zielonej Infrastruk-

tury WrOF,  

2. W granicach jednostek Zielonej Infrastruktury (ZI), wskazany na rysunku Planu nr 12, wpro-

wadzanie ustaleń i wytycznych pozwalających na unikanie kolizji kierunków rozwoju prze-

strzennego gminy z funkcjami pełnionymi przez System Zielonej Infrastruktury; 
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3. Preferowanie w granicach jednostek Zielonej Infrastruktury (ZI), wskazanych na rysunku 

Planu nr 12, następujących przeznaczeń terenów, w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

1) tereny lasów, 

2) tereny zieleni urządzonej – takich jak: parki, ogrody, zieleńce, arboreta, alpinaria, 

3) tereny ogrodów działkowych, 

4) tereny rolnicze, w szczególności przeznaczane na uprawę ziół, kwiatów, owoców i wa-

rzyw, 

5) tereny usługowe – w zakresie: 

a) opieki i zdrowia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, obiekty i tereny zamieszkania zbio-

rowego dla osób starszych i niepełnosprawnych), 

b) centrów zdrowia i urody (SPA, saunaria), 

c) sportu i rekreacji (tereny boisk sportowych, sal sportowych, kąpielisk, basenów, 

kortów tenisowych, pól golfowych, stadniny koni, pól biwakowych i kempingowych, 

parków linowych, trasy i miejsca do jazdy konnej, trasy rowerowe, trasy do narciar-

stwa biegowego, górki saneczkowe, parkury, miasteczka rowerowe, skateparki, lot-

niska i tory wyścigowe dla modelarzy, miejsca dla baloniarzy, motolotniarzy, przy-

stanie, łowiska dla wędkarzy, stawy rybne, miejsca do grillowania), 

d) turystyki, 

e) naukowo-dydaktycznym (kampusy szkół wyższych, szkolnictwo zawodowe), 

f) naukowo-badawczym (jednostki naukowo-badawcze, w szczególności związane  

z produkcją żywności i produktów naturalnych), 

6) tereny zabudowy letniskowej, 

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – w układzie wolnostojącym lub bliź-

niaczym. 

4. Realizowanie w granicach jednostek Zielonej Infrastruktury (ZI), wskazanych na rysunku 

Planu nr 12, terenów usługowych sportowych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz tury-

stycznych w  formie  ekstensywnej, rozporoszonej, na zasadzie uzupełnienia istniejącego 

zagospodarowania. 

5. Promowanie rozwiązań zapobiegających nadmiernemu odprowadzaniu wód opadowych  

i roztopowych powyżej naturalnego poziomu odpływu, np. poprzez stosowanie dołów chłon-

nych, studni chłonnych, zbiorników i innych rozwiązań naturalnych i technicznych retencjo-

nujących wody opadowe i roztopowe; 

6. W granicach jednostek Zielonej Infrastruktury (ZI), wskazanych na rysunku Planu nr 12, 

oznaczonych symbolami: PZA_WT_2, PZA_WT_3, PZB_WT_2, PZB_WT_3, PZC_WT_2, 

PZC_WT_3, PZA_WT_WP_2, PZC_WT_WP_2, PZC_WT_WP_3 i PZC_MS_3 ustalenie 

wytycznych pozwalających na wyznaczanie terenów umożliwiających uprawianie narciar-

stwa zjazdowego oraz całorocznych torów saneczkowych; 

7. W granicach jednostek Zielonej Infrastruktury (ZI), wskazanych na rysunku Planu nr 12, 

oznaczonych symbolami: PZA_3, PZB_3, PZC_3, PZB_WP_3, PZC_WP_3, PZA_WT_3, 

PZB_WT_3, PZC_WT_3, PZC_WT_WP_3, PZC_MS_3 ustalanie wytycznych umożliwiają-

cych: 

1) zachowanie terenów rolnych wolnych od zabudowy, 

2) uzupełnianie i restaurację historycznych struktur przestrzennych; 

6. Dla działań z zakresu ograniczania negatywnych skutków zjawisk naturalnych – powodzi 

i suszy na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego: W granicach jednostek Zielonej 

Infrastruktury (ZI), wyznaczanie w miarę możliwości, w lokalnych obniżeniach w bezpośrednim 

sąsiedztwie cieków naturalnych terenów pod lokalizację zbiorników małej retencji; Przy sporzą-

dzaniu studium określenie wytycznych zapewniających zachowanie w stanie naturalnym tere-

nów zależnych od wód i innych ekosystemów utrzymujących wysoką zdolność retencyjną typu: 

mokradła, bagna, trzęsawiska, mszary, torfowiska itp.  
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4. Spójność kierunków rozwoju Gminy z kierunkami wynikającymi ze 

strategii rozwoju województwa. Obszary strategicznej interwencji 

określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem plano-

wanych działań. 
 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne ujęte w niniejszej Strategii odnoszą się do zidentyfikowanych 

problemów na obszarze Gminy Zawonia, ale są również spójne z dokumentami strategicznymi wyż-

szego rzędu o randze krajowej i wojewódzkiej. Wobec tego komplementarność celów wyznaczonych 

w Strategii z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność realizacji doku-

mentu.  

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku jest elementem systemu programowania 

przygotowywanego na różnych poziomach. Jej treść uwzględnia ustalenia dokumentów wyższego 

rzędu, w szczególności zapisy projektów dokumentów wspólnotowych dotyczących polityki spójności 

po 2020 roku, strategii krajowych, takich jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.) czy Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. 

W Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku wyznaczono następujące cele strate-

giczne: 

1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu, 

2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych, 

3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego, 

4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i dziedzic-

twa kulturowego, 

5. Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu. 

Poniższa tabela przedstawia spójność celów strategicznych i operacyjnych zawierających się w Strate-

gii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 ze Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego do 

2030 roku. 

Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego  
do 2030 roku 

Strategia Rozwoju Gminy Zawonia 
na lata 2021-2027 

1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego poten-
cjału regionu. 
1.1. Wspieranie endogenicznych potencjałów gospodar-
czych subregionów.  
1.2. Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjno-
ści regionu i jego marki. 
1.3. Wzmacnianie innowacyjności, w tym ekoinnowacyj-
ności regionu. 
1.4. Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów wiejskich i miejskich. 

Cel I: Atrakcyjna przestrzeń stwarzająca możli-
wości do rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębior-
czości 
1.2. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią  
i ochrona ładu przestrzennego 
1.3. Zapewnienie warunków do rozwoju gospodar-
czego Gminy 
 
Cel II: Kompleksowa oferta społeczna uwzględ-
niająca potrzeby wszystkich mieszkańców 
2.1. Poprawa jakości i dostępności infrastruktury pu-
blicznej 
 
Cel III: Racjonalne wykorzystanie walorów środo-
wiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 
3.2. Wykorzystanie walorów środowiska do rozwoju 
oferty turystycznej i rekreacyjnej 
3.3. Wsparcie działań na rzecz ochrony zabytków 
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2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych. 
2.1. Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruk-
tury technicznej. 
2.2. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury pu-
blicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami i starszych. 
2.3. Rozwój i doskonalenie usług publicznych. 

Cel I: Atrakcyjna przestrzeń stwarzająca możli-
wości do rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębior-
czości 
1.1. Wzmocnienie przestrzennej dostępności i spój-
ności Gminy 
1.3. Zapewnienie warunków do rozwoju gospodar-
czego Gminy 
 
Cel II: Kompleksowa oferta społeczna uwzględ-
niająca potrzeby wszystkich mieszkańców 
2.1. Poprawa jakości i dostępności infrastruktury pu-
blicznej 
2.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców 
2.3. Przeciwdziałanie problemów społecznym i wy-
kluczeniu społecznemu 
 
Cel III: Racjonalne wykorzystanie walorów środo-
wiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 
3.1. Poprawa stanu środowiska, jego ochrona oraz 
adaptacja do zmian klimatu 
3.2. Wykorzystanie walorów środowiska do rozwoju 
oferty turystycznej i rekreacyjnej 

3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego  
i społecznego. 
3.1. Kształtowanie postaw obywatelskich. 
3.2. Wzrost społecznej integracji. 
3.3. Doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków 
pracy. 
3.4. Poprawa efektywności kształcenia. 
3.5. Doskonalenie regionalnej polityki wspierania senio-
rów oraz osób z niepełnosprawnościami. 
3.6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prosporto-
wych i proekologicznych. 

Cel II: Kompleksowa oferta społeczna uwzględ-
niająca potrzeby wszystkich mieszkańców 
2.1. Poprawa jakości i dostępności infrastruktury pu-
blicznej 
2.2. Aktywizacja i integracja mieszkańców 
2.3. Przeciwdziałanie problemów społecznym i wy-
kluczeniu społecznemu 
 
Cel III: Racjonalne wykorzystanie walorów środo-
wiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 
3.1. Poprawa stanu środowiska, jego ochrona oraz 
adaptacja do zmian klimatu 

4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów  
i ochrona walorów środowiska naturalnego i dzie-
dzictwa kulturowego. 
4.1. Poprawa stanu środowiska. 
4.2. Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów śro-
dowiska. 
4.3. Ochrona przed klęskami żywiołowymi. 
4.4. Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawial-
nych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego. 
4.6. Rozwój gospodarki cyrkularnej. 

Cel I: Atrakcyjna przestrzeń stwarzająca możli-
wości do rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębior-
czości 
1.2. Racjonalne gospodarowanie przestrzenią  
i ochrona ładu przestrzennego 
 
Cel III: Racjonalne wykorzystanie walorów środo-
wiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 
3.1. Poprawa stanu środowiska, jego ochrona oraz 
adaptacja do zmian klimatu 
3.3. Wsparcie działań na rzecz ochrony zabytków 

5. Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu. 
5.1. Rozwój regionalnej sieci transportowej. 
5.2. Wzrost dostępności regionalnej infrastruktury infor-
macyjnej o wysokich standardach funkcjonalno-użytko-
wych. 
5.3. Wspieranie współpracy międzyregionalnej i trans-
granicznej. 

Cel I: Atrakcyjna przestrzeń stwarzająca możli-
wości do rozwoju mieszkalnictwa i przedsiębior-
czości 
1.1. Wzmocnienie przestrzennej dostępności i spój-
ności Gminy 
1.3. Zapewnienie warunków do rozwoju gospodar-
czego Gminy 
 
Cel III: Racjonalne wykorzystanie walorów środo-
wiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 
3.2. Wykorzystanie walorów środowiska do rozwoju 
oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Według Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 Gmina Zawonia znajduje się na obszarze 

interwencji Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z kolei zgodnie z Planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa dolnośląskiego Gmina zlokalizowana jest w granicach wewnętrznej strefy 

silnego rozwoju Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (strefa II), obszaru funkcjonalnego cennego 

przyrodniczo (należy do gmin, w których zlokalizowane są korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadlo-
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kalnym i lądowe korytarze ekologiczne). Dodatkowo na terenie zlokalizowane są udokumentowane nie-

zagospodarowane złoża kopalin o znaczeniu ogólnokrajowym i regionalnym oraz obszary ochrony 

zbiorników wód podziemnych. 

Ponadto Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego uwzględnia inwestycje 

celu publicznego ustalone w dokumentach krajowych, które obejmują swoją lokalizacją Gminę Zawonia. 

Są to: 

• rekultywacja składowiska w Skotnikach (zrealizowane), 

• przyłączenie sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. do sieci przesyłowej na terenie miejscowości 

Czeszów (zrealizowane), 

• rozbudowa sieci gazowej rozdzielczej. 

 

Ryc. 6. Granice miejskich obszarów funkcjonalnych 

 

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. 
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5. System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia doku-

mentów wykonawczych 
 

Prawidłowy przebieg procesu realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Zawonia na lata 2021-2027 

jest kontrolowany poprzez odpowiednie jej wdrażanie, a następnie monitoring, jak i ewaluację. Poprzez 

gromadzenie i analizę danych, wprowadzony zostanie system stałej kontroli i oceny efektów realizacji 

ustaleń Strategii. Pozwoli to na identyfikację zaistniałych nieprawidłowości, a następnie rozwiązanie 

oraz zapobieganie ich negatywnym skutkom w przyszłości.  

Jednym z elementów wdrażania niniejszej Strategii jest obowiązek pracowników Urzędu oraz jednostek 

organizacyjnych do zapoznania się z dokumentem oraz wyznaczenie obszarów, za które każda jed-

nostka, wydział lub pracownik będą odpowiedzialni. Podmiotami zaangażowanymi w proces realizacji 

strategii będzie sektor publiczny (władze samorządowe, Urząd Gminy, jednostki organizacyjne Gminy, 

inne jednostki samorządu terytorialnego), sektor prywatny (partnerzy prywatni i biznesowi, przedsię-

biorcy, inwestorzy, organizacje otoczenia biznesu, zrzeszenia gospodarcze) oraz sektor społeczny 

(mieszkańcy, organizacje pozarządowe, liderzy społeczni, osoby publiczne). Z kolei za etap wdrażania, 

monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Zawonia, Rada 

Gminy oraz odpowiednie komórki Urzędu, jednostki organizacyjne i partnerzy Gminy. 

 

Dodatkowo, rekomenduje się przyjęcie lub aktualizację szczegółowych planów i programów określają-

cych dokładny zakres działań koniecznych do realizacji działań danego celu strategicznego. Dokumen-

tami, które wymagać będą aktualizacji w okresie realizacji Strategii będą m.in. program ochrony środo-

wiska, program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wieloletni 

program gospodarowania zasobem gminy, czy programy jednoroczne. W przypadku poprawy skoordy-

nowania działań z zakresu planowania przestrzennego Gmina sporządzi ocenę aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego wraz z wieloletnim programem sporządzania planów miejscowych.  

Wdrażając Strategię, Gmina będzie dbała o dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

w tym z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ale również z innymi jednostkami samorządu teryto-

rialnego oraz administracją rządową. Dodatkowo Gmina będzie aktywnie uczestniczyć w konsultacjach 

innych Strategii przyjmowanych przez podmioty z jej otoczenia, do których należy w szczególności po-

wiat trzebnicki. W chwili przyjęcia dokumentów przez ww. podmioty, Gmina dokona analizy zgodności 

zapisów swojej Strategii i w razie potrzeby dokona ich aktualizacji.  

•stymulowanie i koordynacja działań

• integrowanie zasobów
Wójt Gminy Zawonia

•wsparcie strategiczne przy realizacji i ewaluacji strategii 
i podejmowaniu decyzji strategicznych

Rada Gminy Zawonia

•koordynacja działań

•poszukiwanie nowych źródeł finansowania

•monitoring, ewaluacja i przygotowanie zmian do 
aktualizacji

• realizacja

Referat Inwestycji i Gospodarki 
Przestrzennej
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Dodatkowo Gmina będzie dążyć do wprowadzenia rozwiązań związanych z inteligentnym zarządza-

niem, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, rozpowszechniając ideę 

Smart City. Narzędzia te zapewnią sprawną pracę Urzędu Gminy, jednostek podległych, ale również 

wpłyną na ochronę środowiska i możliwości pomiaru jakości życia w Gminie.  

W celu wdrożenia praktyki angażowania organizacji pozarządowych we wspólne działania na rzecz 

rozwoju Gminy, projekty będą realizowane w partnerstwie z NGO. Dzięki temu przy realizacji przedsię-

wzięć uda się dotrzeć do coraz większej liczby odbiorców ze względu na aktywność stowarzyszeń  

i fundacji w poszczególnych sołectwach Gminy.  

System monitorowania pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące skuteczność wdrażanych przedsię-

wzięć. Efekty Strategii będą monitorowane i opisywane w corocznym Raporcie o stanie gminy, który 

jest obowiązkowym dokumentem zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie 

z powyższą ustawą „Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,  

w szczególności realizacją polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego”. 

Jednocześnie monitorowanie strategii umożliwi także rzetelne informowanie podmiotów zewnętrznych 

o uzyskanych wynikach, zrealizowanych działaniach, osiągniętych celach i planowanych strategicznych 

inwestycjach czy projektach.  

Dodatkowo, narzędziem wspomagającym monitorowanie wdrażania Strategii będzie tabela ewalua-

cyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. W tabeli znajduje się miejsce na wprowa-

dzenie jednostki odpowiedzialnej za realizację celów, a także kolumny z planowaną datą wykonania 

zadania oraz datą faktyczną. Na podstawie tego uzupełniona zostanie ostatnia część tabeli ewaluacyj-

nej, zawierająca informacje o stanie realizacji zadania. W ten sposób można będzie ocenić, w jakiej 

części osiągnięto założony cel operacyjny, a dalej strategiczny.  
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6. Ramy finansowe i źródła finansowania 
 

Gmina Zawonia na bieżąco analizuje możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dzia-

łalności, w tym kierunków działań przewidzianych w Strategii, zarówno stanowiących wydatki bieżące 

i majątkowe. Analizy te obejmują: 

• fundusze unijne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-

skiego, ogólnopolskich programów operacyjnych, Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

• środki budżetu państwa i państwowych funduszy celowych; 

• programu jednostek samorządu terytorialnego wyższych szczebli, w tym zwłaszcza programy 

finansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego; 

• inne, nieunijne fundusze międzynarodowe, np. Fundusze Norweskie; 

• inne zwrotne i bezzwrotne źródła finansowania, dystrybuowane przed podmioty publiczne  

i prywatne. 

Powyższe instrumenty finansowe, jak i środki własne Gminy wskazują na potencjalne źródła finansowe, 

z których mogą być pozyskane środki na realizację zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Za-

wonia na lata 2021-2027. Głównymi źródłami finansowania celów rozwojowych będą dochody własne 

Gminy, takie jak podatki i opłaty lokalne, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozo-

stałe środki publiczne. Jednocześnie wiele zadań przewidzianych w strategii realizowanych będzie w 

ramach bieżącej działalności poszczególnych komórek Urzędu Gminy Zawonia oraz jednostek organi-

zacyjnych Gminy. 

Realizacja części zadań przewidzianych w Strategii wymaga również i zakłada współpracę z gminami 

sąsiednimi, powiatem zgorzeleckim oraz województwem dolnośląskim i ich jednostkami organizacyj-

nymi. Współpraca ta może obejmować również wymiar finansowy, w tym przekazanie dotacji na reali-

zację zadania. 

Podstawą do określenia ram finansowych działań strategicznych stanowić będzie budżet Gminy oraz 

wieloletnia prognoza finansowa. Gmina będzie utrzymywać nadwyżkę operacyjną w sposób nie zagra-

żający dyscyplinie finansów publicznych i umożliwiający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

Pozostałe środki, a także dochody majątkowe przeznaczane będą na realizację zaplanowanych inwe-

stycji. Długookresowe cele strategiczne określane będą w wieloletniej prognozie finansowej. W celu 

oddania realności prognozy oraz rzetelności finansowego przedstawienia planowanych działań, wielo-

letnia prognoza finansowa oddawać będzie wszystkie wydarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na 

gospodarkę finansową Gminy, a przede wszystkim uzależnione będą od czynników makroekonomicz-

nych, takich jak: PKB, inflacja, tempo wzrostu wynagrodzeń, czy planowane zmiany systemowe np.  

w podatkach dochodowych. Na tej podstawie wyznaczane będą możliwe do przeznaczenia limity wy-

datków w poszczególnych latach na wyznaczone przedsięwzięcia. W przypadku zaciągania zwrotnych 

źródeł finansowania, kształt wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych w każdym roku prognozy powinien uwzględniać obsługę dodatkowych zobowiązań Gminy. 

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028 (uchwała Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy 

Zawonia z dnia 17 grudnia 2021 roku), potencjał inwestycyjny Gminy rozumiany jest jako suma środków 

finansowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich bieżących kosztów funkcjonowania (wy-

datków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat kapitałowych (rozchodów), w latach 2021-

2027 wyniesie około 15,5 mln zł. 

 

 

 



 

38 
 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 

 

  



 

39 
 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1:  

Diagnoza sytuacji przestrzennej, gospodarczej  

i społecznej Gminy Zawonia 
  



 

40 
 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

SPIS TREŚCI 
 

CZĘŚĆ 1: DIAGNOZA SYTUACJI PRZESTRZENNEJ GMINY .................................... 41 

1.1. Informacje ogólne ............................................................................................................. 41 

1.2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ............................................................... 42 

1.3. Walory przyrodnicze i kulturowe ...................................................................................... 45 

CZĘŚĆ 2: DIAGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ GMINY .................................... 48 

2.1. Gospodarka lokalna i rynek pracy .................................................................................... 48 

2.2. Infrastruktura i środowisko ............................................................................................... 50 

Infrastruktura drogowa .............................................................................................................50 

Urządzenia sieciowe ................................................................................................................50 

Gospodarka odpadami .............................................................................................................51 

2.3. Stan finansów samorządowych ....................................................................................... 52 

Wykonanie budżetu ..................................................................................................................52 

Struktura dochodów i wydatków ...............................................................................................53 

Potencjał inwestycyjny .............................................................................................................55 

CZĘŚĆ 3: DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY .......................................... 57 

3.1. Demografia ....................................................................................................................... 57 

3.2. Kapitał społeczny ............................................................................................................. 60 

Edukacja przedszkolna i szkolna .............................................................................................60 

Kultura i sport ...........................................................................................................................63 

Bezpieczeństwo publiczne .......................................................................................................64 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne .................................................................64 

Partnerzy Gminy .......................................................................................................................66 

3.3. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ............................................................................. 66 

 

 

 



 

41 
 

ZAŁĄCZNIKI 

CZĘŚĆ 1: DIAGNOZA SYTUACJI PRZESTRZENNEJ GMINY 
 

1.1. Informacje ogólne 

Gmina Zawonia jest gminą wiejską położoną w województwie dolnośląskim, we wschodniej części po-

wiatu trzebnickiego. Obszar Gminy usytuowany jest na Wzgórzach Trzebnickich oraz Nizinie Czeszyc-

kiej. Całkowita powierzchnia Gminy wynosi ok. 117,19 km², z czego powierzchnia użytków rolnych sta-

nowi 56,8%, zaś powierzchnia leśna 39%. Sąsiaduje ona: 

• od północy z gminą Milicz i Krośnice (powiat milicki), 

• od wschodu z gminą Dobroszyce (powiat oleśnicki), 

• od południa z gminą Długołęka (powiat wrocławski), 

• od zachodu i częściowo od południa z gminą Trzebnica (powiat trzebnicki). 

Rysunek 1. Położenie Gminy Zawonia 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W skład Gminy wchodzi 28 miejscowości, w tym 23 sołectwa: Budczyce, Cielętniki, Czachowo, Cze-

szów, Głuchów Dolny, Grochowa, Kałowice, Ludgierzowice, Miłonowice, Niedary, Pęciszów, Pstrzejo-

wice, Prawocice, Rzędziszowice, Radłów, Sędzice, Skotniki, Sucha Wielka, Tarnowiec, Trzęsowice, 

Złotów, Zawonia, Stanięcice-Złotówek.  

Przez Gminę Zawonia nie przebiegają żadne drogi o znaczeniu międzyregionalnym, choć znajdują się 

one w miarę bliskim położeniu. Główny ciąg komunikacyjny Gminy tworzy droga wojewódzka nr 340 

położona na osi wschód-zachód, która stanowi połączenie Gminy z miastami: Trzebnica oraz Oleśnica. 

W odległości 12 km na zachód od miasta Zawonia znajduje się droga ekspresowa S-5 łącząca Wrocław 
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z Poznaniem. Z kolei na południe od Gminy przebiega droga ekspresowa S8 łącząca Łódź z Wrocła-

wiem, dla której najbliższy węzeł znajduje się w Łozinie (ok. 15 min od m. Zawonia).Odległość Gminy 

od Wrocławia wynosi 33 km (około 40 min.), co tworzy dogodne położenie komunikacyjne z punktu 

widzenia jego dostępności i szans rozwojowych. 

Gmina nie posiada linii kolejowej, a transport publiczny autobusowy realizowany jest poprzez firmy pry-

watne i spółkę PKS Wołów. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w odległości 12 km od Zawoni  

w Trzebnicy. Potrzeba jest jednak poprawy stopnia skomunikowania Gminy z Trzebnicą, Oleśnicą  

i sąsiednimi gminami. 

 

1.2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, przyjętego uchwałą nr 

XIX/482/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zostały wyróżnione na-

stępujące obszary funkcjonalne:  

1. Miejskie obszary funkcjonalne:  

a) ośrodka wojewódzkiego: 

• Wrocławski Obszar Funkcjonalny, 

b) ośrodków regionalnych:  

• Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny, 

• Wałbrzyski Obszar Funkcjonalny, 

• Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny, 

2. Obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali makroregionalnej: 

a) obszary górskie:  

• Sudecki Obszar Funkcjonalny, 

3. Obszary wymagające rozwoju nowych funkcji przy użyciu instrumentów właściwych polityce 

regionalnej: 

a) przygraniczne:  

• Przygraniczny obszar funkcjonalny, 

4. Obszary kształtowania potencjału rozwojowego: 

a) cenne przyrodniczo:  

• Obszar funkcjonalny cenny przyrodniczo. 

Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF) tworzy miasto Wrocław oraz wszystkie gminy podregionu 

wrocławskiego. Jest jednym z kluczowych obszarów w systemie osadniczym Polski, odgrywającym wio-

dącą rolę w rozwoju Dolnego Śląska. Ze względu na znaczne zróżnicowanie obszaru zarówno pod 

względem siły powiązań poszczególnych gmin z miastem rdzeniowym, jak i odmiennego tempa ich 

rozwoju, czy intensywności i rodzaju zagospodarowania, obszar został podzielony na trzy strefy: 

• Strefa I – centralna strefa intensywnego rozwoju,  

• Strefa II – wewnętrzna strefa silnego rozwoju,  

• Strefa III – zewnętrzna strefa stabilnego rozwoju. 

Gmina Zawonia należy do II Strefy Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF), czyli wewnętrznej 

strefy silnego rozwoju. Łączna powierzchnia strefy stanowi 40% powierzchni WrOF i zamieszkuje ją 

około 300 tys. osób, tj. 24,5% mieszkańców WrOF.  

Krajobraz Gminy Zawonia ulega znacznym przekształceniom – z gminy rolniczej w gminę o charakterze 

podmiejskim z rozwijającymi się terenami mieszkaniowymi. Zabudowa jest skoncentrowana głównie 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych i oparta jest o historyczne układy przestrzenne, a nowe tereny zabu-

dowy rozwijają się również na terenach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo. Najwięcej funkcji sku-

pia miejscowość Zawonia położona w centralnej części, będąca największym ośrodkiem usługowym  
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w Gminie, gdzie w ostatnich latach nastąpił rozwój typowego budownictwa mieszkalnego. Wzmożony 

ruch budowlany obserwuje się również w miejscowości Tarnowiec położonej w bezpośrednim sąsiedz-

twie Zawoni oraz Czeszów zlokalizowanej w północnej części Gminy. 

Nadrzędnym dokumentem planistycznym Gminy jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-

rowania Przestrzennego. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Zawonia zostało przyjęte uchwałą nr XXVI/182/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku. 

Ostatnia zmiana studium została przyjęta uchwałą nr XLVI/286/2018 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 

marca 2018 roku. W dniu 6 marca 2019 Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawo-

nia, a w grudniu 2020 roku projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu.  

Aktami prawa miejscowego regulującymi planowanie przestrzenne w gminie są miejscowe plany zago-

spodarowania przestrzennego, które pokrywają 59,36% powierzchni Gminy. 

Według oceny aktualności Studium przeprowadzonej w 2016 roku, że miejscowe plany zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy charakteryzują się różną dokładnością. Im dawniej zostały one uchwa-

lone, tym mniejsza jest ich aktualność oraz przystawanie do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb 

inwestycyjnych. Północna i środkowa część Gminy Zawonia posiada obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla całych obrębów ewidencyjnych. Plany te podlegały licznym 

zmianom, poprzez uchwalanie zmian i nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowe plany 

obejmują swoimi granicami niewielkie tereny, pojedyncze działki lub obszary kilku przyległych działek. 

Najczęściej zmieniane były plany dla obrębu Zawonia (15 zmian) i Złotów (11 zmian). Biorąc pod uwagę 

liczbę zmian należy rozważyć opracowanie planów dla tych obrębów ewidencyjnych, tak aby działalność 

inwestycyjna odbywała się na podstawie jednego dokumentu. 

Rysunek 2. Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia 

 

Źródło: https://sip.gison.pl/zawonia. 
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Planowane jest dokonywanie zmian w obecnych planach miejscowych ze względu na konieczność do-

stosowania do zmieniających się przepisów, aktualizację zapisów odnośnie możliwości stosowania no-

wych rozwiązań budowlanych, zapotrzebowanie na zwiększenie terenów zabudowy oraz ujednolicenia 

terenów obrębów ze względu na wprowadzane pojedyncze zmiany planów miejscowych. W razie wnio-

sków mieszkańców oraz zapotrzebowania danego obszaru, na bieżąco podejmowane są decyzje  

w sprawie przystąpienia do uchwalenia planów miejscowych na terenach, na których obecnie one nie 

występują. 

Największym wyzwaniem  związanym z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w Gminie 

jest określenie odpowiednich kierunków rozwoju Gminy, również zmian w jej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w taki sposób aby równoważyć funkcje na całym obszarze Gminy oraz utworzyć wielo-

funkcyjne struktury przestrzenne umożliwiające jej prawidłowy rozwój. Bardzo ważne jest dbanie  

o zwartą rozbudowę  w jednostkach osadniczych, odpowiednie nasycenie terenów przeznaczonych pod 

zabudowę zielenią, która wpływa na atrakcyjność terenów wiejskich. W wyniku działań Gminy związa-

nych z zachęceniem do inwestowania na terenie Gminy w odnawialne źródła energii (przede wszystkim 

w farmy fotowoltaiczne) duże wyzwanie stanowi zapewnienie odpowiednich zapisów i wyznaczenie ko-

rzystnych terenów w planach miejscowych pod ich realizację. 

Na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydaje się decyzje 

o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tabela poniżej 

przedstawia liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy w Gminie Zawonia w latach 2015-2019. 

Średnio w analizowanym okresie wydano 30 decyzji rocznie, co w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 

wynosiło 6 decyzji. Wskaźnik ten był wyższy od średniej dla powiatu trzebnickiego, w którym w analo-

gicznym okresie wydano średnio 5,28 decyzji na 1 tys. mieszkańców rocznie.  

Tabela 2. Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2015- 2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Decyzje o warunkach zabudowy ogó-
łem 

Zawonia  37 22 17 35 37 

Powiat 425 462 410 413 522 

Decyzje o warunkach zabudowy w 
przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców  

Zawonia  6,34 3,75 2,87 5,88 5,42 

Powiat 5,08 5,50 4,85 4,87 6,12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Brak planów miejscowych na danym terenie, a tym samym korzystanie z alternatywy w postaci decyzji 

o warunkach zabudowy może jednak utrudniać racjonalną politykę przestrzenną władzom samorządo-

wym, ponieważ rodzi to możliwość przypadkowych i rozproszonych lokalizacji inwestycji, niekoniecznie 

zgodnych z założonym ładem przestrzennym. Na terenach wiejskich coraz częściej zaczynają pojawiać 

się budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostojące, niezwiązane z gospodarstwami rolnymi. 

W celu podnoszenia jakości przestrzeni publicznej, utworzony został Program Rewitalizacji Gminy Za-

wonia na lata 2016-2026, w ramach którego wyznaczone zostały tereny zdegradowane na terenie 

Gminy oraz obszary objęte rewitalizacją. Analiza społeczno-gospodarcza w dokumencie wykazała, że 

tereny zdegradowane występują w Zawoni, Czeszowie oraz w Ludgierzowicach. Obszar zdegradowany 

zamieszkują 403 osoby (286 osób w miejscowości Zawonia, 89 w miejscowości Ludgierzowice i 28 osób 

w miejscowości Czeszów). Obszar rewitalizacji charakteryzuje się kumulacją problemów społecznych 

(bezrobocie, niski poziom edukacji, konieczność wsparcia mieszkańców pomocą społeczną, podwyż-

szony poziom przestępczości), gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalno-przestrzennych oraz  

w zakresie infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna). Obszarem rewitalizacji objęto 

ulice: Jaśminową, Klonową, Milicką, Zieloną, Słoneczną, Szkolną w miejscowości Zawonia. Omawiany 

obszar zamieszkany jest przez 287 osób i obejmuje swym zasięgiem 47,5 ha.  
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Rysunek 3. Obszar  do rewitalizacji w Gminie Zawonia 

 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawonia na lata 2016-2026. 

 

1.3. Walory przyrodnicze i kulturowe 

Gmina Zawonia według regionalizacji fizycznogeograficznej opracowanej przez Jerzego Kondrackiego 

położona jest w prowincji Niż Środkowoeuropejski, na obszarze podprowincji Niziny Środkowopolskie, 

na granicy czterech mezoregionów: 

• Kotlina Żmigrodzka (północna i północno-zachodnia część Gminy) będąca częścią makrore-

gionu Obniżenie Milicko-Głogowskie. Mezoregion ten stanowi zagłębienie końcowe lodowca 

warciańskiego. Na zachodzie łączy się z Pradoliną Głogowską poprzez zwężenie doliny Bary-

czy, natomiast na wschodzie, poprzez podobne zwężenie, z Kotliną Milicką. Od południa kotlinę 

zamykają Wzgórza Trzebnickie, natomiast północna granica z wysoczyznami Leszczyńską  

i Kaliską jest niewyraźna. Kotliną, ze wschodu na zachód, przepływa rzeka Barycz, a jej dno 

wypełniają piaski, zajęte przez bory sosnowe lub lasy łęgowe w dolinach strug.  

• Równina Oleśnicka (niewielka południowo-wschodnia część Gminy) będąca częścią makrore-

gionu Nizina Śląska. Przeważają tu tereny zbudowane z gliny zwałowej z ostańcami form gla-

cjalnych zlodowacenia odrzańskiego, z występującymi sandrami zlodowacenia warciańskiego, 

na przedpolu Wzgórz Trzebnickich. Na terenie Gminy występuje jako lekko falista wysoczyzna 

morenowa, częściowo sandrowa, pochylona ze wschodu na zachód. Gleby są brunatnoziemne, 

zajęte przeważnie przez uprawę, z małą ilością lasów.  

• Wzgórza Trzebnickie i Wzgórza Twardogórskie (centralna, zachodnia i wschodnia część 

Gminy), będące częścią makroregionu Wał Trzebnicki. Wzgórza Trzebnickie są spiętrzonymi 

morenami końcowymi zlodowacenia warciańskiego ze sfałdowanymi warstwami neogeńskimi. 

Południowe stoki pokrywają piaski sandrowe oraz less, są mało zalesione, ale w drzewostanach 

występuje buk, jodła i świerk. Wzgórza Twardogórskie są łukiem moren wciśniętych, przylega-

jących od wschodu do Wzgórz Trzebnickich i zamykających od południowego zachodu Kotlinę 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Kondracki
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Milicką. Ten łuk morenowy powstał nieco później od łuku trzebnickiego i sycowsko-ostrzeszow-

skiego. Jest to region rolniczo-leśny. 

Rysunek 4. Formy ochrony przyrody w Gminie Zawonia 

Źródło: https://sip.gison.pl/zawonia.  

Na terenie Gminy Zawonia znajdują się następujące obszary oraz obiekty objęte formami ochrony przy-

rody:  

• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Skoroszowskie Łąki”. Obszar ten obejmuje 

niewielki fragment północno-zachodniej części Gminy Zawonia. Obszar stanowi kompleks łąk 

kośnych trzęślicowych i świeżych oraz szuwarów pomiędzy rzeczką Lipniak, a południową gra-

nicą Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” oraz pola uprawne i stawy zamknięte linią łączącą 

miejscowości: Ujeździec Mały, Ujeździec Wielki, Biedaszków Mały, Biedaszków Wielki, Masło-

wiec, Czeszów, Skoroszów. 

• Pomnik przyrody „Dąb Grochowski” znajduje się w okolicach miejscowości Grochowa w rejonie 

Lasów Grochowej. Jest to dąb szypułkowy o obwodzie pnia wynoszącym 669 cm i wysokości 

całkowitej około 30 m.  

• Użytek ekologiczny „Polana Grochowska” na terenie wsi Grochowa o powierzchni około 54 ha. 

Jest to kompleks leśny, z polanami łąk w centrum użytku oraz gruntów rolnych i oczkiem wod-

nym. Obszar ten pełni rolę lokalnej ostoi bioróżnorodności. Ochroną objęto kompleks zbiorowisk 

roślinnych ze stanowiskami roślin rzadkich i chronionych, m.in. grzyba wielkoowocnikowego 
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sromotnika bezwstydnego, nasięźrzału pospolitego, pełnika europejskiego, wawrzynka wilcze 

łyko, bluszczu pospolitego itp. 

Ponadto na terenie Gminy Zawonia występuje korytarz ekologiczny. Jest to obszar umożliwiający mi-

grację roślin, zwierząt lub grzybów. Korytarze ekologiczne są ważnym elementem sieci Natura 2000, 

gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między siedliskami. Większa część Gminy zlokali-

zowana jest w granicach Południowo-Centralnego Korytarza (KPdC). Korytarz Południowo-Centralny 

(KPdC) łączy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczą Sandomierską i Świętokrzyską, Przedborskim 

Parkiem Krajobrazowym, Załęczańskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Lasów Lublinieckich i Bo-

rów Stobrawskich, sięgając do Lasów Milickich, Doliny Baryczy i Borów Dolnośląskich. Na obszarze 

Gminy Zawonia występują zwierzęta objęte ochroną prawną takie jak: bocian czarny, bocian biały, ła-

będź niemy, brzegówka, nocek duży. 

Dziedzictwo kulturowe na terenie Gminy Zawonia stanowią zabytki. Wśród najważniejszych z nich wy-

różnia się: 

• Parafialny Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jadwigi Śląskiej z 1689 roku w Zawoni. Kościół 

został zbudowany w stylu barokowym. We wnętrzu mieści się ołtarz główny z obrazem św. 

Jadwigi, głosowe organy, ołtarze boczne i balaski w stylu neogotyckim pochodzące z końca XIX 

w, na ścianach bocznych, umiejscowione są obrazy drogi krzyżowej, których początek datuje 

się na I połowę XX w.  

• Kościół poewangelicki z 1800 roku w Zawoni. Został zbudowany w stylu klasycystycznym, na-

stępnie został rozbudowany o wieżę w 1936 roku. Kościół jest murowany, na planie prostokąta. 

Gmina Zawonia zakończyła realizację projektu adaptacji dawnej świątyni ewangelickiej na 

Gminny Ośrodek Kultury. 

• Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Złotowie z 1754 roku.  Kościół orientowany, jedno-

przestrzenny, na rzucie wydłużonego prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od 

zachodu do kościoła przylega wieża.  

• Zespół pałacowy z przełomu XIX/XX wieku w Czachowie. W skład zespołu wchodzi pałac i park.  

• Pałac w Głuchowie Dolnym z drugiej połowy XVIII w. Obecny wygląd pałac uzyskał w wyniku 

przebudowy z 1880r. Rezydencja o cechach neobarokowych i neorenesansowych, murowana 

z cegły, potynkowana, założona na planie prostokąta, podpiwniczona, dwukondygnacyjna, na-

kryta dachem dwuspadowym z lukarnami.  

• Zespół pałacowy w Rzędziszowicach pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. W skład zespołu 

wchodzi pałacowego: dawny dom ogrodnika, trzy domy mieszkalne, spichlerz, obora, stodoła, 

magazyn oraz mur z bramą. Neobarokowy pałac jest murowany z cegły, potynkowany, założony 

na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, nakryty 

dachem mansardowym z lukarnami. 

• Zespół pałacowy i folwarczny w Suchej Wielkiej z przełomu XVIII i XIX wieku. Pałac znajduje 

się na 6-hektarowej działce. W skład zabudowań folwarcznych wchodzą: budynek gospodarczy 

(magazyn zbożowy) z 1910 r., budynek gospodarczy z końca XIX w., gołębnik, obora, chlew, 

mur graniczny oraz zbudowany po wojnie zbiornik przeciwpożarowy. Park pałacowy znajduje 

się od północnego zachodu i również jest obiektem zabytkowym.  

• Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czeszowie. Zbudowany został  

w 1902 r. dla ewangelików. Następnie w 1946 r. przejęli go katolicy. Wygląd kościoła charakte-

ryzuje się stylem neogotyckim, jednonawowym z niższym i węższym, kwadratowym prezbite-

rium. 
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CZĘŚĆ 2: DIAGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ GMINY 
 

2.1. Gospodarka lokalna i rynek pracy 

Według danych GUS w Gminie Zawonia w 2019 roku zarejestrowanych w CEIDG było 544 podmiotów 

gospodarczych, co stanowiło 5,3% podmiotów w powiecie trzebnickim (najmniej w całym powiecie). 

Należy jednak zwrócić uwagę, że liczba ta rośnie. Na przestrzeni lat 2015-2019 liczba podmiotów go-

spodarczych zwiększyła się o 58. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy to przede wszystkim małe i nieliczne średnie 

zakłady. Do wiodących branż w Gminie zaliczyć można usługi budowlane, transportowe, przedsiębior-

stwa wielobranżowe i handlowe. Z większych firm, które funkcjonują na terenie Gminy wymienić należy 

P.P.H.U. Izolmet sp. z o.o., który specjalizuje się jako poddostawca dla producentów branży sprzętu 

AGD oraz P.P.H.U. Łopyta Michał, który oferuje sprzedaż materiałów budowlanych. 

Tabela 3. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w powiecie trzebnickim w latach 2015-2019 

JST 

2015 2019 
zmiana liczby za-
rejestrowanych 
podmiotów w 
okresie 2015-

2019 

liczba zareje-
strowanych 
podmiotów  
w CEIDG 

odsetek  
w powiecie 

liczba zareje-
strowanych 
podmiotów  
w CEIDG 

odsetek  
w powiecie 

powiat trzebnicki 8 885 100,0% 10 173 100,0% 1 288 

Oborniki Śląskie  2 463 27,7% 2 725 26,8% 262 

Prusice  745 8,4% 820 8,1% 75 

Trzebnica  2 707 30,5% 3 172 31,2% 465 

Wisznia Mała  1 233 13,9% 1 533 15,1% 300 

Zawonia  486 5,5% 544 5,3% 58 

Żmigród  1 251 14,1% 1 379 13,6% 128 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Uszczegółowieniem informacji o poziomie rozwoju przedsiębiorczości jest analiza liczby zarejestrowa-

nych podmiotów w CEIDG w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. W analizowanym okresie na tle po-

wiatu i województwa, wskaźnik ten był na niskim poziomie, choć stopniowo wzrastał. W 2018 roku wy-

nosił on 92 podmiotów na 1 tys. mieszkańców i był on o 27 niższy od średniej dla powiatu śremskiego  

i o 40 niższy od średniej dla województwa dolnośląskiego. 
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Rysunek 5. Liczba podmiotów zarejestrowanych w CEIDG w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w powiecie 
trzebnickim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Porównując udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym na tle po-

wiatu trzebnickiego wskazać należy, że wskaźnik ten maleje. W latach 2015-2018 wskaźnik ten był 

nieco wyższy niż średnia dla powiatu, z kolei w 2019 roku był on niższy i wynosił 2,6% (o 0,3% niżej niż 

średnia dla powiatu), co oznacza korzystną tendencję. 

Rysunek 6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminach 

powiatu trzebnickiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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2.2. Infrastruktura i środowisko 
 

Infrastruktura drogowa 
Według ewidencji gruntów, sieć drogowa w Gminie Zawonia składa się z 329,17 km dróg, znajdujących 

się w zarządzie kilku jednostek administracyjnych. Przez teren Gminy przebiegają drogi powiatowe nr.: 

1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1371, 1453, 1454, 1476. Droga wojewódzka nr 340 jest 

głównym ciągiem komunikacyjnym w Gminie. Tworzy ona dogodne połączenie z miejscowościami 

Trzebnica i Oleśnica. W zarządzie Gminy znajdują się pozostałe drogi gminne, które umożliwiają komu-

nikację pomiędzy wsiami. Drogi gminne regularnie są modernizowane i remontowane. Przy kluczowych 

odcinkach dróg częściowo znajdują się chodniki.  

Sieć szlaków rowerowych i pieszych na terenie Gminy jest dobrze rozwinięta. Szlaki przebiegają w spo-

sób, który pozwala odwiedzić najciekawsze miejsca i obiekty. Z ważniejszych szlaków, biegnie tu Mię-

dzynarodowy Szlak Rowerowy R9 Adriatyk-Bałtyk, zwany inaczej Szlakiem Bursztynowym oraz szlak 

rowerowy – Korona Kocich Gór o łącznej długości trasy: 90 km.  

 

Urządzenia sieciowe 
Gmina Zawonia zaopatrywana jest w wodę do picia i do celów gospodarczych z ujęć (SUW) w Czeszo-

wie, Zawoni i Głuchowie Górnym (Gmina Trzebnica). Gmina jest zarówno użytkownikiem jak i właści-

cielem wodociągów. Ujęcie wody w Czeszowie dostarcza wodę do Czeszowa, Trzęsowic, Złotowa, Sta-

nięcic oraz do Złotówka. Mieszkańcy wsi: Głuchów Dolny, Czachowo, Radłów, Sędzice oraz Skotniki 

zaopatrywani są z ujęcia wody w Głuchowie Górnym. Natomiast Stacja Uzdatniania Wody w Zawoni 

obsługuje Zawonie, Grochową, Tarnowiec, Suchą Wielką, Pstrzejowice, Kałowice, Pęciszów, Cielętniki, 

Niedary, Ludgierzowice, Prawocice, Kopiec, Rzędziszowice, Miłonowice oraz Pomianowice. 

Pod koniec roku 2019 w miejscowości Sucha Wielka zakończono budowę kanalizacji o długości 3,5 km, 

w tym wykonano 34 sztuk przyłączy do budynków mieszkalnych. W tej samej miejscowości znajduję się 

oczyszczalnia ścieków o przepustowości 359 m3/dobę. Do oczyszczalni przywożone są również ścieki 

ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z pozostałych miejscowości. 

W dniu 17 grudnia 2020 r. Rada Gminy Zawonia podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru  

i granic aglomeracji Zawonia. Obejmuje ona miejscowości: Budczyce, Sucha Wielka, Tarnowiec i Za-

wonia. W związku z planem budowy sieci kanalizacji sanitarnej Gmina Zawonia zamierza przebudować 

istniejącą oczyszczalnię ścieków w miejscowości Sucha Wielka zwiększając także jej wydajność.  

W 2021 roku planowane jest opracowanie projektu jej przebudowy. Wydajność oczyszczalni ma być 

dostosowane do przyjęcia ścieków dostarczanych siecią z terenu aglomeracji oraz ścieków dowożonych 

spoza terenu aglomeracji (z terenu Gminy Zawonia). Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej na tym tere-

nie wszyscy mieszkańcy planowanej aglomeracji będą sukcesywnie podłączani do sieci, a zatem na jej 

terenie nie będą występowały indywidualne systemy oczyszczania ścieków. 

Poziom zgazyfikowania Gminy w roku 2019 wynosił 21,2%. Miejscowości, które mają dostęp do gazu 

to Zawonia, Budczyce, Czeszów, Tarnowiec i Złotów. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYS-

TEM S.A. eksploatują sieć gazową wysokiego ciśnienia. W jej skład wchodzi: 

− gazociąg przesyłowy w/c relacji PMG Wierzchowice - Węzeł Kiełczów o średnicy nominalnej 

DN 500 i ciśnieniu nominalnym MOP 8.4 MPa,  

− gazociąg przesyłowy w/c PMG Wierzchowice - Węzeł Kiełczów o średnicy nominalnej DN 1000 

i ciśnieniu nominalnym MOP 8.4 MPa, 

− stacja regulacyjna Czeszów. 

Wykres poniżej przedstawia udział mieszkańców posiadających dostęp do infrastruktury technicznej  

w Gminie Zawonia na tle powiatu trzebnickiego i województwa dolnośląskiego w 2019 roku. Stopień 

zwodociągowania Gminy wynosił 93,2% i był porównywalny do województwa (95%). Wówczas na tere-

nie Gminy Zawonia mieszkańcy nie byli przyłączeni do sieci kanalizacyjnej, a gospodarka ściekowa 
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oparta była o przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. Pod względem dostępu 

sieci gazowej Gmina osiągała najniższy udział spośród analizowanych jednostek, który wynosił 21,2%.  

Rysunek 7. Udział korzystających z instalacji w Gminie Zawonia na tle powiatu i województwa w 2019 roku 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Gospodarka odpadami 
Odbieraniem odpadów na terenie Gminy zajmuje się przedsiębiorstwo wyłaniane w drodze przetargu. 

Prowadzony w obecnym kształcie system gospodarki odpadami komunalnymi przyczynia się do uzy-

skania niezbędnych poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów komunalnych, do 

czego obligują przepisy unijne i krajowe oraz znaczącego ograniczenia składowania odpadów, w tym 

również do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne trafiają do instalacji komunalnej do mechaniczno-bio-

logicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady selektywnie zebrane typu: szkło, tworzywa 

sztuczne, papier i tektura trafiają na teren sortowni odpadów należącej do firmy WPO ALBA S.A. w 

miejscowości Wrocław. Następnie poszczególne frakcje odpadów przekazywane są dalej do podmiotów 

zajmujących się ich zagospodarowaniem. 

Odpady niesegregowane (zmieszane) komunalne w okresie zimowym odprowadzane są minimum raz 

w miesiącu, w okresie letnim, czyli od kwietnia do października oraz w grudniu odprowadzane są co 

dwa tygodnie, zaś odpady wielkogabarytowe odprowadzane są raz na kwartał podczas zbiórki mobilnej. 

Tabela poniżej przedstawia stan gospodarki odpadami w Gminie Zawonia w latach 2015-2019.Wynika 

z niej, że ilość odpadów komunalnych zebranych od mieszkańców wzrasta. W 2019 roku z terenu Gminy 

zebrano 1 595,02 Mg odpadów, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowiło 0,32 Mg. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że wzrasta odsetek gospodarstw segregujących odpady komunalne. Udział go-

spodarstw deklarujących zbiórkę odpadów w sposób selektywny w 2019 roku wynosił 90% i od 2015 

roku zwiększył się o 10%. Udział odpadów segregowanych w zebranych odpadach w 2019 roku wynosił 

46%. 
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Tabela 4. Stan gospodarki odpadami w Gminie Zawonia w latach 2015-2019 

  
  

2015 2016 2017 2018 2019 

Liczba mieszkańców objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi 

4 714 4 722 4 826 4 868 4 935 

Ilość zebranych odpadów komunalnych, w 
tym: 

961,7 1 036,3 1 196,41 1 365,06 1 595,02 

  zmieszane 739,9 771,7 863,81 801,26 858,82 

  segregowane 221,8 264,6 332,6 563,8 736,2 

  udział odpadów segregowanych 23% 26% 28% 41% 46% 

Odsetek gospodarstw segregujących od-
pady komunalne 

80% 84% 87% 88% 90% 

Źródło: opracowanie własne. 

Gmina Zawonia w analizowanych latach osiągnęła wymagane poziomy recyklingu. Na terenie Gminy 

występuje jednak problem dzikich wysypisk, które są usuwane na bieżąco.  

Gmina Zawonia realizuje również prace związane z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 

Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu.  

 

2.3. Stan finansów samorządowych 
 

Wykonanie budżetu 
W latach 2015-2019 dochody budżetu Gminy Zawonia corocznie się zwiększały z poziomu 19,3 mln zł 

w 2015 roku do 38,9 mln zł w 2019 roku. W 2016 roku wystąpił największy wzrost dochodów bieżących. 

Wówczas dochody zwiększyły się o 4,5 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to związane 

między innymi ze wzrostem dotacji na cele bieżące (m.in. w wyniku wprowadzenia Programu Rodzina 

500+). Przeliczając dochody na 1 mieszkańca w analizowanych latach wynosiły one średnio 4.790,26 

zł, co sytuowało Gminę na wyższym poziomie w stosunku do średniej powiatu trzebnickiego. W 2019 r. 

dochód na 1 mieszkańca w Gminie Zawonia wyniósł 6.556,87 zł i był on najwyższy wśród gmin całego 

powiatu.  

Rysunek 8. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Zawonia na tle powiatu i województwa  

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wśród dochodów budżetowych najwyższy udział stanowią dochody bieżące (średnio 92%). Widoczny 

wpływ na ich kształtowanie ma coroczne i stabilne zwiększanie się udziału w podatku dochodowym od 

osób fizycznych, subwencji oraz dochodów z tyt. dotacji na cele bieżące.  

Corocznie wzrastają również wydatki bieżące Gminy. W 2015 roku wydatki bieżące kształtowały się na 

poziomie 16,5 mln zł i do 2019 roku wzrosły o 10 mln zł. Tendencja ta jest zjawiskiem naturalnym, 

typowym dla gmin w Polsce. Ważne jest jednak, aby wzrost wydatków bieżących był współmierny do 

wzrostu uzyskiwanych dochodów bieżących. W Gminie Zawonia w latach 2015-2019 dynamika wzrostu 

dochodów i wydatków bieżących była na tyle stabilna, że poziom uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej 

(różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi) corocznie wzrastał z poziomu 1,6 mln zł w 2015 

roku do poziomu 6,6 mln zł w 2019 roku.  

Rysunek 9. Wykonanie budżetu Gminy Zawonia w latach 2015-2019. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 

Ujemny wynik budżetu biorąc pod uwagę lata 2015-2019 wystąpił w roku 2018 (nieco ponad 2 mln zł)  

i 2019 (ok. 37 tys.) i był spowodowany wysokimi nakładami na inwestycje w tym okresie. Spowodowało 

to konieczność zaciągnięcia nowych zobowiązań i wzrost kwoty długu o prawie 1 mln zł w stosunku do 

roku 2017. 

 

Struktura dochodów i wydatków 
Wśród dochodów budżetowych najważniejszą rolę odgrywają dochody własne, które decydują o samo-

dzielności finansowej jednostki. Zalicza się do nich przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Jest to  

o tyle ważne, że w przypadku tej kategorii dochodów Gmina posiada kompetencje do wydawania 

uchwał, dzięki którym może decydować o stawkach podatkowych, wprowadzaniu ulg i zwolnień, uma-

rzaniu należności, a także do przejmowania z nich wpływów. Dzięki dużemu zakresowi swobody  

w kształtowaniu tych dochodów, jednostka może również oddziaływać na podmioty gospodarcze, które 

funkcjonują na danym terenie, a przez to stymulować rozwój lokalny. 
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Rysunek 10. Struktura dochodów Gminy Zawonia w latach 2015-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 

W 2015 roku udział dochodów własnych Gminy w ogólnych dochodach stanowił 27%. W latach 2016- 

2019 nastąpił jednak ich spadek do poziomu 24%. Było to związane przede wszystkim ze zwiększeniem 

się dotacji na cele bieżące przekazywanej z budżetu państwa. Wówczas nastąpił wzrost udziału dotacji 

w budżecie Gminy z 25% w 2015 roku do 40% w roku 2019. Dodając udziały w podatku PIT i CIT, 

dochody własne Gminy Zawonia w 2019 roku wynosiły 44%, co daje względną możliwość samodziel-

nego oddziaływania Gminy na kształt i strukturę dochodów, a tym samym możliwość samodzielnego 

finansowania inwestycji. 

W zakresie dochodów własnych największe znaczenie mają dochody z tyt. udziału w podatku PIT, ge-

nerujące w analizowanym okresie średnio 5,3 mln zł rocznie, następnie podatek od nieruchomości – 2,5 

mln zł i podatek rolny – 0,7 mln zł. Z kolei wpływy z podatku CIT w analizowanym okresie wynosiły 

średnio 61 tys. zł rocznie, co oznacza, że działalność przedsiębiorstw na terenie Gminy jest niewielka. 

Warto również zwrócić uwagę, że wysoka dynamikę wzrostu w ostatnich latach osiągnęły dochody z tyt. 

udziału w podatku PIT (od 2018 roku), podatku od nieruchomości (od 2019 roku) oraz podatku od 

środków transportowych (od 2018 roku), co sugeruje zwiększenie się potencjału gospodarczego Gminy. 

Tabela 5. Baza podatkowa Gminy Zawonia w latach 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019 

PIT 3 086 855,00 zł 3 477 416,00 zł 4 941 674,00 zł 7 123 938,00 zł 7 865 122,00 zł 

CIT 57 975,88 zł 66 184,24 zł 58 923,67 zł 67 898,74 zł 54 675,75 zł 

podatek rolny 729 381,76 zł 701 875,05 zł 694 053,68 zł 682 488,58 zł 710 445,18 zł 

podatek od nieruchomości 1 919 319,82 zł 2 035 411,53 zł 2 152 251,96 zł 2 727 493,15 zł 4 073 572,39 zł 

podatek leśny 139 447,50 zł 145 518,74 zł 144 254,12 zł 148 447,20 zł 145 921,95 zł 

podatek od środków transportowych 244 503,60 zł 504 898,00 zł 526 599,20 zł 747 300,60 zł 988 289,80 zł 

karta podatkowa 1 821,32 zł 1 777,56 zł 1 960,48 zł 1 166,68 zł 1 824,68 zł 

podatek od czynności  
cywilnoprawnych 

142 657,00 zł 208 473,96 zł 190 332,97 zł 245 169,16 zł 289 401,24 zł 
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wpływy z opłaty skarbowej 9 541,00 zł 13 709,00 zł 8 885,00 zł 11 749,50 zł 15 221,55 zł 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 626,36 zł 41 050,28 zł 42 629,50 zł 69 732,33 zł 55 511,95 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 

Z kolei biorąc pod uwagę wydatki, największy ich udział przypadał na w działach: oświata i wychowanie 

(średnio 29% w latach 2015-2019), rodzina (15%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13%), 

pomoc społeczna (10%) oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (8%). 

Rysunek 11. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w Gminie Zawonia na tle powiatu  

i województwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wydatki inwestycyjne w latach 2015-2019 stanowiły 17,7% ogólnych wydatków. Był to wynik zbliżony 

do średniej powiatu. Najwyższy wzrost wydatków inwestycyjnych wystąpił od 2018 roku. Wówczas 

wskaźnik ten przewyższał wskaźnik dla powiatu i województwa. Miała na to wpływ m.in. modernizacja 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Sucha Wielka oraz rozbudowa budynku i remont pomieszczeń  

w Zespole Szkół w Zawoni.  

 

Potencjał inwestycyjny 
Wykres poniżej przedstawia kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Gminy Zawonia na lata 

2021-2027 zgodnie z uchwałą nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 roku  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia. Pozwala on na ocenę możli-

wości inwestycyjno-kredytowych Gminy w przyszłości. 

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopuszczalna wysokość spłaty zobowiązań JST  

w danym roku (faktyczna obsługa zadłużenia) nie może przekroczyć indywidualnie liczonego, maksy-

malnego wskaźnika obsługi zadłużenia. Jak wynika z wykresu, obecny kształt wskaźnika obsługi zadłu-

żenia Gminy Zawonia pozwala na obsługę dodatkowych zobowiązań. 
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Rysunek 12. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Gminy Zawonia na lata 2021-2027 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały Nr XXIV/147/2020 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 grudnia 2020 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawonia  

Dodatkowo na wykresie przedstawiono potencjał inwestycyjny Gminy rozumiany jako suma środków 

finansowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich bieżących kosztów funkcjonowania (wy-

datków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat kapitałowych (rozchodów) w latach 2021- 

2027. Wynika z niego, że potencjał inwestycyjny w okresie prognozy (2021-2027) wyniesie około 15,5 

mln zł.   
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CZĘŚĆ 3: DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY 
 

3.1. Demografia 

Gmina Zawonia w roku 2019 liczyła 5 904 mieszkańców, co w przeliczeniu na powierzchnię wynosiło 

50 os./km2 . Z tego względu gęstość zaludnienia Gminy była najniższa w powiecie trzebnickim. Najwięk-

sza gęstość zaludnienia w powiecie występowała w Gminie Oborniki Śląskie (132 os./km2). 

Rysunek 13. Gęstość zaludnienia w powiecie trzebnickim w roku 2019. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Poniższa tabela prezentuje zmiany liczby ludności w powiecie trzebnickim w latach 2015-2019. Na prze-
strzeni analizowanych lat liczba ludności w powiecie wzrasta. Mimo, że dzieje się to w sposób nie-
znaczny są to zmiany systematyczne. Jedyną gminą, która zanotowała spadek liczby ludności była 
Gmina Żmigród, której średnia dynamika wynosiła 99,7%. Z zestawienia wynika również, że liczba lud-
ności w Gminie Zawonia jest najniższa w powiecie i stanowi 7% mieszkańców powiatu, a średnia dyna-
mika wzrostu mieszkańców w roku 2019 była nieco wyższa w porównaniu do całego powiatu (100,3%). 

Tabela 6. Zmiany liczby ludności w powiecie trzebnickim w latach 2015-2019 

JST 2015 2016 2017 2018 2019 
udział  

w 2019 r. 
średnia 

dynamika 

powiat trzebnicki 83 699 84 063 84 495 84 886 85 253 100% 100,5% 

Oborniki Śląskie  19 902 19 995 20 105 20 209 20 317 24% 100,5% 

Prusice  9 342 9 346 9 363 9 362 9 377 11% 100,1% 

Trzebnica  23 911 24 061 24 179 24 300 24 436 29% 100,5% 

Wisznia Mała  9 899 10 067 10 198 10 370 10 559 12% 101,6% 
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Zawonia 5 837 5 874 5 921 5 957 5 904 7% 100,3% 

Żmigród  14 808 14 720 14 729 14 688 14 660 17% 99,7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Najliczniejszymi miejscowościami Gminy są: Zawonia i Czeszów skupiające 38% mieszkańców Gminy.  

Tabela 7. Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Zawonia w 2019 roku 

Miejscowość Liczba mieszkańców Miejscowość Liczba mieszkańców 

Zawonia 1303 Grochowa 109 

Czeszów  944 Sucha Wielka  106 

Złotów 450 Kałowice 105 

Tarnowiec  419  Złotówek  102 

Sędzice 369 Ludgierzowice 84 

Rzędziszowice  242 Skotniki 72 

Niedary 231 Kopiec 70 

Pęciszów 193 Prawocice 64 

Miłonowice 168 Pstrzejowice 52 

Budczyce 133 Radłów 49 

Trzęsowice  127 Pomianowice 38 

Cielętniki  126 Stanięcice 24 

Czachowo  126 Sucha Mała 18 

Głuchów Dolny  114 Trzemsze  7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie gminy za 2019 rok. 

Procesy demograficzne zachodzące w Gminie są uzależnione od przyrostu naturalnego i salda migracji. 

W 2019 roku różnica między urodzeniami żywymi i zgonami wyniosła -9 osób, a saldo migracji w tym 

samym czasie było na poziomie -14 osób.  

Przeliczając powyższe dane na 1000 mieszkańców, w latach 2015-2019 średnia wartość wskaźnika 

przyrostu naturalnego była wyższa w porównaniu do powiatu i województwa, jednak zmniejszała się, co 

wykazuje niekorzystną tendencję. Z kolei biorąc pod uwagę wskaźnik salda migracji był on porówny-

walny do średniej dla powiatu i wyższy niż w województwie.  

Tabela 8. Przyrost naturalny i saldo migracji na 1 tys. mieszkańców w powiecie trzebnickim w latach 2015-
2019 

JST 

przyrost naturalny na 1000  
mieszkańców 

saldo migracji na 1000  
mieszkańców 

średnia wartość 
w latach  

2015-2019 

średnia dynamika 
w latach  

2015-2019 

średnia wartość 
w latach  

2015-2019 

średnia dynamika 
w latach 2015-

2019 

woj. dolnośląskie -1,59 -0,05 1,22 0,23 

powiat trzebnicki 0,30 -0,10 4,43 0,14 

Oborniki Śląskie  -0,70 -0,11 5,98 -0,08 

Prusice  1,47 -0,11 -0,22 0,18 

Trzebnica  0,90 -0,26 4,54 0,39 

Wisznia Mała  0,87 0,74 14,79 0,54 

Zawonia  0,35 -0,81 4,32 -2,21 

Żmigród  -0,50 -0,10 -2,09 0,52 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Odnosząc się do struktury ludności, w Gminie Zawonia obserwuje się stopniowe starzenie społeczeń-

stwa, choć sytuacja jest nadal korzystniejsza w porównaniu do średniej województwa. W 2019 roku 

udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności w wieku produkcyjnym w Gminie był na poziomie 

20,40%, z kolei w powiecie trzebnickim wynosił 24,00%, a w województwie dolnośląskim 28,70%. 

Warto również zwrócić uwagę na wskaźnik mieszkańców w wieku kreatywnym (ludność w wieku 25-34 

lat w stosunku do ludności ogółem). Jego wysoka wartość pozytywnie wpływa na Gminę, ponieważ 

wskazuje na liczbę mieszkańców, którzy mogą stanowić główną siłę napędową rozwoju ekonomicz-

nego. W Gminie Zawonia udział osób w wieku kreatywnym jest wyższy niż średnia dla powiatu i woje-

wództwa, choć od 2015 roku nastąpił nieznaczny spadek wskaźnika. 

Tabela 9. Wskaźniki demograficzne dla Gminy Zawonia w 2015 i 2019 roku 

JST 

mieszkańcy w wieku kreatyw-
nym (%)1 

senioralne obciążenie demogra-
ficzne (%)2 

2015 2019 dynamika 2015 2019 dynamika 

woj. dolnośląskie 16,11 13,96 87% 23,20 28,70 124% 

powiat trzebnicki 15,87 14,03 88% 19,40 24,00 124% 

Zawonia  17,05 15,60 92% 16,60 20,40 123% 

1 ludność w wieku 25-34 lat w stosunku do ludności ogółem 
2 ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Powyższe wnioski odzwierciedla również wykres poniżej. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 

corocznie stopniowo maleje, choć tempo spadku jest niższe w porównaniu do liczby osób w wieku pro-

dukcyjnym. Z kolei biorąc pod uwagę liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, zauważalna jest odwrotna 

tendencja. W przyszłości będzie to skutkowało wzrostem zapotrzebowania na nowe usługi społeczne, 

a jednocześnie spadku zapotrzebowania na inne, obecnie jeszcze poszukiwane. 

Rysunek 14. Struktura ludności w Gminie Zawonia w latach 2015-2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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3.2. Kapitał społeczny 
 

Edukacja przedszkolna i szkolna 

Za realizację zadań oświatowych odpowiedzialny jest organ prowadzący szkołę. W 2019 r. praca pla-

cówek oświatowych na terenie Gminy odbywała się zgodnie z opracowanymi planami i programami. 

Gmina Zawonia w 2019 r. była organem prowadzącym dwóch jednostek oświatowych:  

1) Zespołu Szkół w Zawoni (od 01.09.2021 r. nastąpi zmiana nazwy na Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Zawoni), 

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie. 

W skład Zespołu Szkół w Zawoni wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Publiczne. W roku 

2019 w placówce znajdowało się 19 oddziałów szkoły podstawowej, 2 oddziały zerowe i 4 oddziały 

przedszkolne, do których uczęszczało 92 przedszkolaków oraz 394 uczniów. Przedszkole było otwarte 

w godzinach 6:30-16:30. W roku 2019 około 45% dzieci i młodzieży było dowożonych do szkoły dwoma 

autobusami szkolnymi z okolicznych sołectw tj. Ludgierzowice, Pęciszów, Rzędziszowice, Miłonowice, 

Niedary, Tarnowice, Budczyce, Sucha Wielka, Cielętniki Kopiec, Grochowo Prawocice, Pomianowice, 

Czachowo, Radłów, Głuchów Dolny, Kałowice, Masłów, Piersno, Skotniki, Pstrzejowice oraz Sędzice. 

Najdłuższy kurs trwał 45 min. Dowozy uczniów były zorganizowane w sposób umożliwiający udział  

w zajęciach pozalekcyjnych. W szkole podstawowej znajduje się stołówka, z której około 6% uczniów 

korzystało z obiadów oraz świetlica, która była otwarta od 7:00 do 8:00 oraz od 11:30 do 16:30. W 

Zespole Szkół zatrudnionych było 43 nauczycieli w tym 4 nauczycieli specjalistów o profesji psycholog, 

pedagog oraz logopeda.  

W Szkole Podstawowej im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie znajduje się 8 oddziałów szkoły 

podstawowej, jeden oddział zerowy oraz dwa oddziały przedszkolne, do których w roku 2019 uczęsz-

czało 123 uczniów oraz 34 przedszkolaków. Oddział przedszkolny był otwarty od godziny 6:30 do 16:30. 

Do szkoły, oprócz mieszkańców Czeszowa, dojeżdżały dzieci z sołectw: Złotów, Złotówek, Malerzów, 

Trzęsowice. W placówce szkolnej było zatrudnionych 21 nauczycieli w tym 3 nauczycieli specjalistów  

o profesji psycholog, pedagog oraz logopeda.  

Poniższy wykres przedstawia wskaźnik liczby dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na  

1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie Zawonia na tle powiatu i województwa. Wynika z niego, że poziom 

upowszechniania edukacji przedszkolnej jest stosunkowo niski (najniższy wśród gmin powiatu). W 2018 

roku średnio 861 dzieci na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczało do przedszkoli w powiecie trzebnic-

kim, a w województwie dolnośląskim było ich 887 (w Gminie Zawonia w tym samym roku wskaźnik ten 

wynosił 606). 
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Rysunek 15. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat w Gminie 
Zawonia na tle powiatu i województwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Poniższe zestawienia prezentują wyniki egzaminów państwowych w Gminie Zawonia w porównaniu do 

średnich wyników dla powiatu, województwa oraz kraju. W Gminie latach 2017-2019 corocznie pogar-

szały się wyniki egzaminu gimnazjalnego. Największa różnica dotyczyła części matematycznej, której 

wynik spadł o ponad 8,01 pp. (z 42,1 w 2017 roku do 34 w 2019 roku). W 2019 roku średnie wyniki szkół 

w Gminie były niższe niż średnia dla powiatu, województwa i kraju. Na przestrzeni analizowanych lat 

najlepsze wyniki uczniowie osiągali z języka angielskiego, a najgorsze z matematyki.  

Tabela 10. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Zawonia w latach 2017-2019 

  
  

Średni wynik % gminy 
Średni 

wynik % 
powiatu  
w 2019 

Średni 
wynik % 

woje-
wództwa 
w 2019 

Średni 
wynik % 

kraju  
w 2019 2017 2018 2019 

Historia/Wiedza o społeczeństwie 55,9 48,3 54,9 55,8 58 59 

Język polski 62,4 56,6 54,8 58,8 61,3 63 

Przedmioty przyrodnicze 48,1 43 43,1 47 49 49 

Matematyka 42,1 36,1 34 39,2 41,2 43 

J. angielski- poziom podstawowy 55,9 50,1 59,3 64,7 69 68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE Wrocław. 

Biorąc pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty, najlepszy wynik dotyczył języka polskiego, a najgor-
szy matematyki. Należy zwrócić uwagę, że średnie wyniki ze wszystkich przedmiotów dla Gminy były 
niższe w odniesieniu do średniej powiatowej. Na wykresie zauważyć można również duże zróżnicowa-
nie wyników pomiędzy szkołami. W Zespole Szkół w Zawoni wyniki te są znacznie wyższe niż w SP  
w Czeszowie. W 2019 roku z języka polskiego różnica ta wynosiła 17,1 pp., z matematyki – 17,9 pp, a 
z języka obcego – 8,6 pp. 
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Rysunek 16. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Zawonia w 2019 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań jednostek oświatowych. 

Tabela poniżej przedstawia dane dotyczące wykonania wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie 

w latach 2015-2019. Można z niej wnioskować, że wydatki na oświatę w Gminie corocznie wzrastały,  

z wyjątkiem 2019 roku, w którym nie wystąpiły wydatki majątkowe. Najwyższy udział stanowiły wydatki 

bieżące na wynagrodzenia i pochodne (średnio 74% wydatków bieżących). Pozostałe wydatki bieżące 

mieściły się w przedziale 1,6-1,9 mln zł rocznie.  Największe wydatki majątkowe wystąpiły w roku 2018 

i wynosiły one 4 323 077,34 zł. Wiązało to się między innymi z inwestycją rozbudowy budynku w Zespole 

Szkół w Zawoni.  

Tabela 11. Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w Gminie Zawonia w latach 2015-2019 
 2015 2016 2017 2018 2019 

WYDATKI OGÓŁEM 6 312 060,03 6 644 243,87 7 794 603,56 11 696 280,63 7 931 696,13 

Wydatki bieżące, w tym: 6 174 072,44 6 584 651,58 6 866 595,51 7 373 203,29 7 931 696,13 

Wynagrodzenia i pochodne 4 540 560,71 4 828 373,50 5 179 438,17 5 547 433,32 5 948 901,01 

Pozostałe wydatki bieżące 1 633 511,73 1 756 278,08  1 687 157,34 1 825 769,97 1 982 795,12 

Wydatki majątkowe 137 987,59 59 592,29 928 008,05 4 323 077,34 0,00 

SUBWENCJA OŚWIATOWA 4 225 458,00 4 455 239,00 4 662 866,00 4 650 198,00 4 784 336,00 

Różnica między subwencją 
oświatową a wydatkami  
w dziale 801 

2 086 602,03 2 189 004,87 3 131 737,56 7 046 082,63 3 147 360,13 

Stopień pokrycia 67% 67% 60% 40% 60% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 

W tabeli można również zwrócić uwagę na poziom przyznanej subwencji oświatowej oraz stopień,  

w jakim pokrywa ona wydatki na oświatę w Gminie. Wynika z niej, że subwencja oświatowa w żadnym 

z analizowanych lat nie pokrywała w całości wydatków na oświatę. Dodatkowo zauważalny jest również 

malejący stopień pokrycia wydatków subwencją, co oznacza, że coraz więcej wydatków oświatowych 

Gmina musi pokrywać z dochodów własnych. W 2015 roku wskaźnik ten wynosił 67%, a w roku 2019 

zmniejszył się do 60%. 
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Kultura i sport 

Na terenie Gminy Zawonia zarejestrowane są dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni 

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoni z filią w Czeszowie. Na terenie Gminy w roku 2020 powstało 

Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie. Gminny Ośrodek Kultury zlokalizowany jest na ulicy Szkol-

nej 1 w Zawoni. W roku 2019 GOK został przeniesiony do nowej siedziby. Na ten cel zaadaptowany 

został budynek dawnego kościoła ewangelickiego. W wieży dawnego kościoła została utworzona gale-

ria, ponadto w budynku znajduje się sala widowiskowa na 220 osób, pracownie tematyczne oraz małe 

zakątki, w których można odpocząć. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną, artystyczną i edukacyjną. 

Celem ośrodka jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz rozwijanie zain-

teresowań dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez organizację różnych form edukacji, przeglądów, wy-

staw, imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych inicjuje i promuje innowacyjne formy uczest-

nictwa w kulturze. Różnorodność propozycji zajęć rozwija poziom edukacji kulturalnej i twórczości arty-

stycznej. Wśród sekcji Ośrodka wyróżnia się: zajęcia plastyczne, szkołę malarską, rękodzieło arty-

styczne, kółko fotograficzne, street dance/hip- hop dance, taniec latynoski, jogę, fitness, ceramikę, tae-

kwondo oraz klub seniora. Ośrodek organizuje koncerty, spotkania teatralne, warsztaty tematyczne, 

pokazy, wernisaże, wystawy oraz bierze udział w licznych projektach pozyskując fundusze na różno-

rodne działania skierowane do mieszkańców Gminy Zawonia. 

W starym budynku GOK zlokalizowanym na ulicy Trzebnickiej 11 w Zawoni mieści się Gminna Biblioteka 

Publiczna. GBP posiada swoją filię w Czeszowie na ulicy Trzebnickiej 2. Misją Biblioteki jest rozpozna-

wanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy oraz upo-

wszechnianie wiedzy i kultury. Misję tę Biblioteka realizuje poprzez zadania szczegółowe, takie jak: 

• gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, 

• udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,  

• prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, 

• popularyzacja książki i czytelnictwa, 

• współprace z innymi bibliotekami i placówkami kulturalno-oświatowymi 

• organizacje spotkań autorskich, 

• lekcje biblioteczne 

• warsztaty 

Ponadto GBP organizuje spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, warsztaty, zajęcia wakacyjne i feryjne, 

wystawy oraz bierze udział w projektach tj.: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, „Okiem w książkę 

Renaty Piątkowskiej", „O Finansach w Bibliotece”,  „Czytam sobie w bibliotece", "Mała książka- Wielki 

Człowiek”. 

Imprezy kulturalne odbywające się na terenie Gminy Zawonia organizowane są głównie przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Bibliotekę. Niektóre imprezy są też organizowane przy współpracy ze szkołami  

w Zawoni i Czeszowie. Większość imprez ma charakter lokalny. Wśród takich imprez odbywających się 

na terenie Gminy wyróżnia się m. in.: Jarmark Wielkanocny, Majówka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, 

Dożynki Gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz pikniki rodzinne.  

Na terenie Gminy Zawonia aktywność kulturalną umożliwiają świetlice wiejskie. W Gminie wskazać 

można na 12 takich obiektów w miejscowościach takich jak: Rzędziszowice, Pęciszów, Skotniki, Głu-

chów Dolny, Cielętniki, Kałowice, Czachowo, Niedary, Złotów, Sędzice, Trzęsowice i Czeszów. Świe-

tlica w Rzędziszowicach przeszła remont, świetlica w Skotnikach wymaga remontu, zaś reszta świetlic  

w Gminie jest nowa.  

Bazę sportową Gminy Zawonia stanowią: 

• sala widowiskowo-sportowa w Tarnowcu, 

• boiska do piłki nożnej w Czeszowie, Zawoni, Złotowie, Sędzicach i w Pęciszowie, 

• boiska do siatkówki w Zawoni, Kałowicach, Pęciszowie, Skotnikach, Niedarach i Sędzicach, 

• boiska do koszykówki w Zawoni i Czeszowie.  
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Do najważniejszych wydarzeń sportowych w Gminie należą: 

• Wyścig Kolarski „Korona Kocich Gór”, 

• Rajd Szlakiem Kurhanów,  

• Babski Rajd Rowerowy, 

• Bieg na biało-czerwono. 

W roku 2019 zostało zakończone zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zie-

lonej w Zawoni w Zieloną Strefę Aktywności, czyli miejsce rekreacyjno-sportowo-kulturowe. Na tym te-

renie powstał tor o asfaltowej nawierzchni, ułożony na podłożu z ziemi, złożony z przeszkód (muld, 

nasypów) i specjalnie wyprofilowanych zakrętów, tworzących zamkniętą pętlę tzw. „pumptrack”.  

Z pumptracka korzystać mogą użytkownicy rowerów, hulajnóg, deskorolek i rolek. Na terenie Zielonej 

Stefy Aktywności funkcjonuje darmowa wypożyczalnia rowerów lub hulajnóg. W pozostałej części ob-

szaru zielonego znajdują się także m.in.: zjeżdżalnia tubowa ze stali nierdzewnej, ścianka bulderingowa, 

orbitrek, biegacz, ławki i leżaki miejskie, ławo-stół z szachami oraz grill żuraw.  

Ponadto na terenie Gminy znajdują się nowoczesne place zabaw dla dzieci, a także otwarte strefy ak-

tywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych wyposażone w place zabaw, siłownie zewnętrzne i inne urzą-

dzenia rekreacyjne. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 
Gmina Zawonia nie posiada na swoim terenie komisariatu policji. Zapewnieniem bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy. Obszar Gminy należy do re-

jonu nr 4, którego obsługuje 1 dzielnicowy. Dyżur dzielnicowy pełni w placówce w Zawoni.  

Na terenie Gminy Zawonia nie ma Oddziału Państwowej Staży Pożarnej, ale są 3 jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej: w Zawoni, w Złotowie oraz w Czeszowie. Jednostka OSP w Złotowie nie jest ujęta  

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Poniższa tabela przedstawia ilość akcji gaśniczych  

i innych akcji przeprowadzonych przez trzy jednostki w latach 2015-2019. W 2019 roku jednostki łącznie 

brały udział w 60 akcjach dotyczących pożarów i 55 innych akcjach. 

Tabela 12. Liczba akcji OSP w Gminie Zawonia w latach 2015-2019 

Nazwa jed-
nostki / liczba 

akcji 

2015 2016 2017 2018 2019 

Pożar Inne Pożar Inne Pożar Inne Pożar Inne Pożar Inne 

OSP ZAWONIA 15 31 24 32 25 37 42 28 37 27 

OSP ZŁOTÓW 16  20 0 22 0 17   15 

OSP CZESZÓW 31 18 13 27 16 29 19 13 23 13 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  
Według stanu na 2020 rok w KRS zarejestrowanych było 19 fundacji, stowarzyszeń i organizacji spo-

łecznych, tj.: 

1. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoni 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Czeszowie 

4. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Zawonia 

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotowie 

6. "Stowarzyszenie Klubu Sportowego Sędzice" 

7. "Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Kultury Fizycznej Gminy Zawonia" 

8. Klub Sportowy Złotów 

9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa Pro Futuro 
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10. Fundacja Wsparcia Społecznego "Amicorum Omnia Communia" 

11. "Stowarzyszenie Przylesie 2011" 

12. "Polskie Towarzystwo Hirudologiczne" 

13. Stowarzyszenie Św. Magdaleny 

14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skotniki 

15. Stowarzyszenie Aktywni Dla Gminy Zawonia 

16. Stowarzyszenie Sołtysów Na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia 

17. Stowarzyszenie Motocyklowe Blood Brothers 

18. Stowarzyszenie Automobilklub Moto Zawonia 

19. "Krystallopoliss" 

Pozostałe stowarzyszenia i organizacje społeczne to: 

1. 26 Szczep Harcerski Agricola   

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło nr 10 w Czeszowie 

3. Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” 

4. Stowarzyszenie Związek Wolnych Szermierzy „Freifechter Wrocław” 

5. Stowarzyszenie Solidarni z naturą PaxNatura 

6. Rada Mieszkańców Gminy Zawonia 

W Gminie funkcjonują również organizacje prowadzące działalność sportową: 

1. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Zawonia Victoria 

2. Akademia Piłkarska FreeKids 

3. VOLLEY WROCŁAW Kraina Siatkówki 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Czeszów 

Rysunek 17. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1 tys. mieszkańców w Gminie Zawonia 
na tle powiatu i województwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Powyższy wykres prezentuje liczbę fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadających 

na jednego mieszkańca w Gminie Zawonia na tle powiatu i województwa, w których jest położona. Za-

uważyć można, że w analizowanych latach liczba ta utrzymywała się na podobnym poziomie. W 2018 

wskaźnik ten wynosił 4,23 dla Gminy Zawonia, 4,21 dla powiatu trzebnickiego i 4,7 dla województwa 

dolnośląskiego. 
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina udziela dotacje na realizację zadań  

w formie wspierania wykonywania zadań własnych samorządu. Dofinansowania przyznane zostały na 

drodze rozstrzygnięcia konkursów oraz w trybie 19a, m.in. w zakresie upowszechniania kultury i sportu. 

W roku 2018 kwota otrzymanego dofinansowania przez organizację wynosiła 66 600 zł, zaś w 2019 

roku kwota ta wzrosła do 72 236,50 zł. 

Tabela 13. Wykaz organizacji dofinansowanych przez Gminę Zawonia w latach 2019 

Lp. Nazwa podmiotu 2019 

1 SKS „VICTORIA ZAWONIA” 22 000,00 zł 

2 Akademia Piłkarska Free Kids 19 000,00 zł 

3 Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” Czeszów 10 500,00 zł 

4 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Okręgowy 

Wrocław, oddział Rejonowy Trzebnica – Koło nr 10 
5 736,50 zł 

5 Trzebnickie Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” 5 000,00 zł 

6 Fundacja „Volley Wrocław” 6 500,00 zł 

7 
Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Dolnośląska – Hufiec ZHP 

Powiatu Trzebnickiego 
3 500,00 zł 

Źródło: Raport o stanie Gminy Zawonia za 2019 r. 

 

Partnerzy Gminy 
Gmina Zawonia nawiązała i utrzymuje współpracę ze stowarzyszeniami oraz innymi gminami na pod-

stawie porozumień, wśród których wyróżnia się: 

1. Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska - współpraca w ramach należenia do stowarzyszenia 

i opłacania składek członkowskich. Aglomeracja przekazuje Gminie środki finansowe oraz rze-

czowe, a także jest organizatorem wyjazdów w miejsca kultury dla mieszkańców Gminy Zawo-

nia. 

2. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna - współpraca w ramach należenia do stowarzy-

szenia i opłacania składek członkowskich. Współpraca opiera się na projekcie pn. "Dolnośląska 

Autostrada Rowerowa" i zakłada wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturo-

wego, integracje wspólnot lokalnych, promocję i realizację wspólnych interesów JST wchodzą-

cych w skład Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Dolnośląska Kraina Rowerowa" - współpraca w ramach na-

leżenia do stowarzyszenia i opłacania składek członkowskich. Współpraca zakłada rozwój  

i wsparcie turystyki, ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych, akcje promocyjne, 

wspieranie potencjału gospodarczego w dziedzinie turystyki, rekreacji i wypoczynku. 

 

3.3. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Mieszkańcy Gminy Zawonia w zakresie ochrony zdrowia mogą korzystać z usług świadczonych przez 

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z Filią w Czeszowie. Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej znajduje się przy ulicy Spacerowej 6 w Zawoni, który jest czynny od po-

niedziałku do piątku: 7:30 do 18:00, w soboty: 9:00 - 12:00, zaś w niedziele i święta: 9:00 - 11:00.  

W skład Zespołu wchodzi Gminny Ośrodek Zdrowia, w którym znajduje się m.in.: gabinet medycyny 

szkolnej, gabinet stomatologiczny, gabinet zabiegowy, poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia 

lekarza POZ, poradnia pielęgniarki środowiskowej oraz poradnia położnej środowiskowej. W Zawoni 

przy ulicy Szkolnej 1 znajduje się Centrum Rehabilitacji, które jest czynne w poniedziałki, środy i piątki 

od godziny 7:00 do 12:00, zaś we wtorki i czwartki od 12:00 do 17:00. W Czeszowie znajduje się Wiejski 

Ośrodek Zdrowia przy ulicy Topolowej 1, który jest czynny w poniedziałki, środy i piątki od godziny 8:00 
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do 18:00, zaś we wtorki i czwartki od 12:00 do 18:00.  Ośrodek posiada gabinet stomatologiczny, po-

radnie lekarza POZ oraz poradnie pielęgniarki środowiskowej. 

W 2020 roku Gmina otrzymała informację o przyznaniu dotacji ze środków RFIL na kwotę 1,6 mln zł na 

remont budynku ośrodka zdrowia w Zawoni. Od czasu jego budowy budynek nie przechodził komplek-

sowego remontu, z wyjątkiem remontów cząstkowych. 

Mieszkańcy Gminy Zawonia z opieki szpitalnej korzystają w Szpitalu im. Świętej Jadwigi Śląskiej  

w Trzebnicy. Na terenie Gminy działają również 3 apteki: Apteka „Malwa” Zawonia ul. Spacerowa 4, 

„Pod Złotą Wagą” przy ul. Milickiej 1 oraz Punkt Apteczny „Panaceum” w Czeszowie przy ul. Marii Ko-

nopnickiej 6. Dwie apteki w Zawoni są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, a w 

soboty 8:00-13:00. Apteka w Czeszowie działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.  

Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Zawonia zajmuje się Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Zawoni, który zatrudnia 3 pracowników socjalnych (1 pracownik na 1000 mieszkań-
ców). Do zadań GOPS należy w szczególności: 

• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń,  

• realizacja rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych,  

• realizacja programów współfinansowanych ze środków unijnych, 

• realizacja zadań wynikających z przepisów prawa. 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną corocznie się zmniejsza. W 2015 roku objętych pomocą było 

222 rodzin, a w 2019 liczba ta zmniejszyła się do 171. Głównymi powodami objęcia pomocą było ubó-

stwo, długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. 

Poniższy wykres przedstawia beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w 

Gminie Zawonia na tle powiatu i województwa. Należy zwrócić uwagę, że wskaźnik ten zmniejsza się 

szybciej niż średnia dla powiatu czy województwa, choć nadal jest wyższy. Porównując wskaźnik na tle 

gmin powiatu trzebnickiego, Gmina Zawonia (628 osób na 10 tys. mieszkańców) uplasowała się na 

drugim miejscu z najwyższym wynikiem, po Gminie Prusice (1 024 osób na 10 tys. mieszkańców). 

Rysunek 18. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w Gminie Zawonia na tle 

powiatu i województwa 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 w ramach działań prorodzinnych zrealizował zadania 

m.in.: 

• z zakresu Karty Dużej Rodziny (zostały zrealizowane około 82 wnioski),  

• realizacja programu rządowego „Dobry Start”, czyli przyznanie jednorazowo 300 zł wsparcia dla 

wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, 

• realizacja zadań z Gminnego Programu Wspierania Rodzin, 

• wsparcie finansowe w ramach świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+”. 

Do najważniejszych projektów realizowanych w roku 2019 w ramach walki z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym zaliczyć można: 

1. Projekt pn. „Nie uzależnieniom – Stop Przemocy” adresowany do osób uzależnionych od róż-

nego rodzaju używek oraz do osób stosujących przemoc; 

2. Projekt pn. „Aktywny Rodzic – Wesołe Dziecko” był skierowany do kobiet, które są w wieku 

aktywności zawodowych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy 

społecznej, wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Projekt ma na celu sfinansowanie 

kosztów bieżącej opieki nad dziećmi; 

3. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019, który był współfinasowany z Eu-

ropejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dzięki niemu osoby potrzebujące 

otrzymują artykuły spożywcze oraz mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach lub warszta-

tach m.in. z przygotowywania posiłków, dietetyki, zdrowego odżywiania, sprawnego zarządza-

nia budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodziel-

ności i włączenia społecznego. 

Zgodnie z przeprowadzoną oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok prognozuje się, że w kolej-

nych latach GOPS będzie kontynuował realizowane zadania i prowadzone działania wynikające  

z ustaw. Podejmowane będą też działania wynikające z nowych potrzeb. Przewiduje się dalszy wzrost 

potrzeb osób w wieku starszym i niepełnosprawnych, szczególnie w zakresie usług opiekuńczych i kie-

rowania do Domów Pomocy Społecznej.  

Tabela 14. Wskaźniki ubóstwa w Gminie Zawonia 

 Zawonia powiat województwo 

Wskaźnik ubóstwa w wymiarze finansowym -0,97 -0,14 0,00 

Wskaźnik ubóstwa w wymiarze warunków życia 0,29 0,81 0,00 

Wskaźnik ubóstwa w wymiarze rynku pracy 0,31 0,31 0,00 

Zagregowany wskaźnik ubóstwa -0,12 0,33 0,00 

*im wyższa wartość wskaźnika, tym sytuacja jest korzystniejsza dla jednostki. 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w 2019 roku. 

 

Powyższa tabela przedstawia standaryzowane wskaźniki ubóstwa w Gminie Zawonia w wymiarze fi-

nansowym, warunków życia i rynku pracy. Wśród wymienionych wskaźników najbardziej niekorzystnie 

wypadał wskaźnik ubóstwa w wymiarze finansowym (niższy w stosunku do powiatu i województwa). 

Wskaźnik ubóstwa w wymiarze warunków życia był lepszy w stosunku do województwa, ale gorszy  

w stosunku do powiatu. Z kolei najbardziej korzystnie wypadał wskaźnik ubóstwa w wymiarze warunków 

pracy (na podobnym poziomie w stosunku do powiatu). Ostatnią pozycją przedstawioną w tabeli jest 

zagregowany wskaźnik ubóstwa, który stanowi średnią z przedstawionych wskaźników. Ze względu na 

wysokie i ujemne kształtowanie się wskaźnika ubóstwa w wymiarze finansowym, zagregowany wskaź-

nik wypada niekorzystnie w stosunku do powiatu i województwa. 
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Załącznik 2: Wzór ankiety 
 

Część I 
Proszę o wpisanie znaku X w odpowiednie pola poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 
oznacza najniższą, natomiast 5 najwyższą ocenę.  
 

Społeczeństwo        

Jak oceniasz: Nie 
dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Aktywność mieszkańców na rzecz gminy?       

Skuteczność działania pomocy społecznej?       

Dostęp do podstawowej opieki medycznej?       

Dostęp do specjalistycznej opieki medycznej?       

Dostęp do żłobków / klubów malucha?       

Wsparcie osób starszych oferowane przez gminę?        

Wsparcie osób niesamodzielnych?       

Zadowolenie z usług świadczonych przez Urząd 
Gminy? 

      

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy?       

Funkcjonalność budynków administracji publicznej?       

       

Gospodarka        

Jak oceniasz: Nie 
dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy?       

Możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie 
gminy? 

      

Warunki prowadzenia i rozwijania działalności 
gospodarczej na terenie gminy? 

      

Połączenia komunikacyjne z innymi gminami  
i miastami? 

      

Dostępność usług na terenie Gminy (m.in. sklepy, 
restauracje)? 

      

Perspektywy rozwojowe działalności rolniczej  
w Gminie? 

      

Konkurencyjność gminy jako miejsca zamieszkania?       

Konkurencyjność gminy jako miejsca lokalizacji 
inwestycji? 

      

Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku 
lokalnym? 

      

Środowisko i przestrzeń        

Jak oceniasz: Nie 
dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Estetykę swojej gminy?       

Jakość powietrza w gminie?       

Ofertę gminy w działaniach wspierających ochronę 
środowiska? 

      

Czystość wód powierzchniowych i terenów 
przylegających? 

      

Czystość terenów zieleni?       

Świadomość ekologiczną mieszkańców?        

System odbioru odpadów na terenie gminy?       



 

70 
 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

Efektywność zagospodarowania przestrzeni  
w gminie (czy tereny są wykorzystywane 
optymalnie)? 

      

Walory środowiska przyrodniczego w gminie?       

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie 
gminy? 

      

Infrastruktura techniczna        

Jak oceniasz: Nie 
dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Stan dróg w gminie?       

Małą infrastrukturę drogową (chodniki, oświetlenie, 
przystanki, itp)? 

      

Bezpieczeństwo przy głównych drogach w związku  
z ruchem aut osobowych i ciężarowych? 

      

Dostępność sieci wodociągowej?       

Dostępność sieci kanalizacyjnej?       

Dostępność sieci gazowej?       

Dostęp do Internetu w gminie?       

Turystyka i rekreacja        

Jak oceniasz: Nie 
dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność turystyczną gminy?       

Poziom bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie?        

Poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej?       

Poziom bazy gastronomicznej?       

Wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych        

System ścieżek rowerowych?       

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla dzieci? 

      

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla młodzieży? 

      

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla dorosłych? 

  
 

    

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy 
dla seniorów? 

      

Działania promocyjne gminy, mające na celu 
pozyskanie potencjalnych turystów? 

      

Edukacja i 
kultura 

       

Jak oceniasz: Nie 
dotyczy / 
nie mam 
zdania 

1 2 3 4 5 

Dostęp do edukacji przedszkolnej?       

Jakość edukacji przedszkolnej w gminie?       

Jakość infrastruktury przedszkolnej na terenie 
gminy? 

      

Dostęp do edukacji w szkołach podstawowych?       

Jakość edukacji w szkołach podstawowych  
w gminie? 

      

Jakość infrastruktury w szkołach podstawowych 
(sale lekcyjne, sale sportowe, wyposażenie 
pracowni szkolnych, szatnie, inne)? 

      

Dojazd do szkół ponadpodstawowych?       

Wsparcie dla uczniów zdolnych w szkołach na 
terenie gminy? 

      

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce  
w szkołach na terenie gminy? 
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Dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy 
sportowe, dodatkowe zajęcia itp.) w szkołach na 
terenie gminy? 

      

Organizację dowozu dzieci do szkół podstawowych?        

Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-
rozrywkowych w gminie?  

      

Dostęp do obiektów kulturalnych w gminie? (godziny 
i dni otwarcia, itp.) 

      

Działalność domu kultury i biblioteki?       

Działalność świetlic wiejskich?       

 

 

 

Część II:  
 
1. Proszę o zaznaczenie 5 aspektów, które są najistotniejsze do poprawy w gminie w 
ciągu najbliższych lat: 

 poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)  

 rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych  

 rozbudowa oświetlenie ulicznego  

 rozwój infrastruktury sportowej  

 budowa i modernizacja sieci wodociągowej 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

 budowa i modernizacja świetlic wiejskich 

 rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

 poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych 

 poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy 

 zwiększenie dostępu do Internetu 

 wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, wiatru, biomasy 

 stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

 poprawa dostępu do usług medycznych 

 zmniejszenie bezrobocia 

 promocja gminy 

 inwestycje w rozwój turystyki  

 zwiększenie dostępności przedszkoli  

 zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 rozwój kultury 

 aktywizacja osób starszych 

 inne (jakie?) 

 

Część III: 
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1. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy? 

………… 
 

Metryczka 
 
Płeć:   [] kobieta    [] mężczyzna 
 

Wiek:  [] poniżej 18 lat        [] 18-25 lat      [] 26-35 lat   [] 36-45 lat  [] 46-55 lat      
[] 56-65 lat   [] powyżej 65 lat 
 
Zatrudnienie: 
      [] uczeń/student         [] rolnik  [] przedsiębiorca         [] osoba pracująca  [] osoba 
bezrobotna      [] emeryt / rencista      [] inne (jakie?) ......................................... 
 
Zamieszkanie: 
[] jestem mieszkańcem gminy    [] nie jestem mieszkańcem gminy 
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Załącznik 3: Tabela ewaluacyjna 
 

CEL STRATEGICZNY I: ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ STWARZAJĄCA MOŻLIWOŚCI DO ROZ-
WOJU MIESZKALNICTWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Cel operacyjny Działanie 

Jed-
nostka 
odpo-
wie-

dzialna 

Plano-
wany 

termin 
wykona-

nia 

Fak-
tyczny 
termin 

wykona-
nia 

Realiza-
cja (TAK 

/ NIE) 

1.1. Wzmocnienie 
przestrzennej 
dostępności i 
spójności 
Gminy 

Budowa, remont i modernizacja dróg gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich 

      

Budowa chodników przy drogach gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich 

      

Poprawa komunikacji publicznej z sąsied-
nimi ośrodkami miejskimi poprzez współ-
pracę z przewoźnikami i gminami 

      

Poprawa komunikacji pomiędzy miejscowo-
ściami w Gminie poprzez nawiązanie 
współpracy z przewoźnikami 

    

Modernizacja przystanków komunikacji pu-
blicznej 

    

1.2. Racjonalne go-
spodarowanie 
przestrzenią i 
ochrona ładu 
przestrzennego 

Przyjęcie nowego studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego uwzględniającego potrzeby rozwo-
jowe Gminy 

      

Ograniczenie niekontrolowanej i rozproszo-
nej zabudowy poprzez opracowanie no-
wych miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego 

    

Aktualizacja istniejących miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego  
i dostosowanie ich do zapisów studium 

      

Rewitalizacja obszarów zaniedbanych  
i zdegradowanych 

    

1.3. Zapewnienie 

warunków do 

rozwoju gospo-

darczego 

Gminy 

Rozbudowa i modernizacja sieci wodocią-
gowej oraz zwiększenie przepustowości ist-
niejącej sieci poprzez budowę ujęć wody 
oraz stacji uzdatniania 

      

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz  
z przebudową istniejącej oczyszczalni ście-
ków 

    

Współpraca z dostawcami gazu w zakresie 
rozbudowy sieci gazowej 

      

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
mieszkańców 

    

Zapewnienie terenów produkcyjno-usługo-
wych dla rozwoju przedsiębiorczości 

    

Poprawa warunków inwestycyjnych na tere-
nie Gminy 

    

Zwiększenie działań promocyjnych Gminy     

Promocja lokalnej przedsiębiorczości     
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CEL STRATEGICZNY II: KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA UWZGLĘDNIAJĄCA PO-

TRZEBY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

Cel operacyjny Działanie 

Jed-
nostka 
odpo-
wie-

dzialna 

Plano-
wany 

termin 
wykona-

nia 

Fak-
tyczny 
termin 

wykona-
nia 

Realiza-
cja (TAK 

/ NIE) 

2.1. Poprawa jako-
ści i dostępności 
infrastruktury pu-
blicznej 

Remont i modernizacja istniejących budyn-
ków użyteczności publicznej 

        

Dostosowanie niezagospodarowanych 
obiektów do nowych funkcji użytkowych 

        

Budowa nowych obiektów sportowych i roz-
budowa istniejących 

    

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
oświatowej 

    

Poprawa wyposażenia szkół i warunków na-
uczania 

    

Likwidacja barier architektonicznych w insty-
tucjach publicznych 

    

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdro-
wotnych ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb osób starszych 

    

Zbadanie zapotrzebowania i opracowanie 
koncepcji rozwoju usług w za-kresie opieki 
nad dziećmi do lat 3 

    

Stworzenie sprawnego sytemu komunikacji 
pomiędzy instytucjami samo-rządowymi  
a mieszkańcami 

    

2.2. Aktywizacja i 
integracja miesz-
kańców 

Zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych 
dla każdej grupy wiekowej 

        

Promocja i rozszerzanie oferty kulturalnej  
i czytelniczej 

    

Tworzenie ośrodków wsparcia dla seniorów     

Opracowanie oferty zajęć tematycznych dla 
seniorów (robótki ręczne, warsztaty kuli-
narne, zajęcie informatyczne oraz wspiera-
jące aktywność zawodową emerytów) 

    

Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktyw-
nych zawodowo (kursy, szkolenia, konsulta-
cje pedagogiczno-prawne) 

    

Wspieranie inicjatyw społecznych     

Wzmocnienie współpracy z organizacjami 
integrującymi działania lokalne 

    

2.3. Przeciwdziała-

nie problemom 

społecznym i wy-

kluczeniu społecz-

nemu 

Dostosowanie przestrzeni publicznej i usług 
do wymagań wszystkich mieszkańców 

        

Organizacja programów aktywizacji zawo-
dowej i społecznej dla osób dotkniętych i za-
grożonych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym 

    

Przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 
osób ze szczególnymi potrzebami (wyjazdy 
integracyjne, cykliczne spotkania tema-
tyczne, wolontariat międzypokoleniowy) 
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CEL STRATEGICZNY III: RACJONALNE WYKORZYSTANIE WALORÓW ŚRODOWISKA PRZY-

RODNICZEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Cel operacyjny Działanie 

Jed-
nostka 
odpo-
wie-

dzialna 

Plano-
wany 

termin 
wykona-

nia 

Fak-
tyczny 
termin 

wykona-
nia 

Realiza-
cja (TAK 

/ NIE) 

3.1. Poprawa stanu 
środowiska, jego 
ochrona oraz adap-
tacja do zmian kli-
matu 

Rozbudowa i wymiana oświetlenia drogo-

wego na energooszczędne 
        

Budowa stacji ładowania samochodów elek-

trycznych 
        

Promowanie korzystania z OZE w budyn-

kach mieszkalnych (fotowoltaika, wymiana 

„kopciuchów”, pompy ciepła) 

    

Promowanie korzystania z OZE w budyn-

kach użyteczności publicznej (fotowoltaika, 

wymiana „kopciuchów”, pompy ciepła) 

    

Przeprowadzenie ewidencji źródeł ciepła  

w Gminie 
    

Promowanie systemu przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
    

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 
    

Promowanie segregacji wytwarzanych od-

padów komunalnych 
    

Zinwentaryzowanie i zlikwidowanie dzikich 

wysypisk śmieci 
    

Regulacja rowów melioracyjnych i poprawa 

stanu zbiorników wodnych 
    

Promowanie retencji wody     

Edukacja ekologiczna w szkołach i przed-

szkolach (konkursy, organizacja akcji sprzą-

tania środowiska) 

    

3.2. Wykorzystanie 

walorów środowi-

ska do rozwoju 

oferty turystycznej 

i rekreacyjnej 

Rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej         

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-tury-

styczno-sportowej 
    

Budowa ścieżek rowerowych     

Wytyczanie, oznaczanie i utrzymanie szla-

ków pieszych, rowerowych, edukacyjnych 
    

Oznakowanie miejsc ciekawych pod wzglę-

dem historycznym i przyrodniczym 
    

Poszerzenie oferty i dotacji w zakresie róż-

nych dziedzin sportu (turystyka rowerowa, 

piesza, biegi) 

    

Rozwój imprez sportowo-turystycznych or-

ganizowanych na terenie Gminy 
    



 

76 
 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAWONIA NA LATA 2021-2027 

Uspójnienie działań z sąsiednimi gminami  

w ramach wykorzystania walorów turystycz-

nych 

    

3.3. Wsparcie dzia-

łań na rzecz 

ochrony zabytków 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na re-

nowację zabytków 
    

Dostosowanie obiektów zabytkowych do 

pełnienia nowej funkcji 
    

Promocja zabytków oraz miejsc atrakcyj-

nych turystycznie 
    

 

 


