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1. Wprowadzenie
1.1. Podstawa prawna
Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Dzierżoniowskiej
opracowana dla potrzeb Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030,
wykonana została na podstawie Art. 10a. Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (t.j. Dz.U.2019.0.1295), zgodnie z którym, podmiot opracowujący projekt:
strategii rozwoju, polityki publicznej, programu rozwoju lub programu służącego realizacji
umowy partnerstwa, przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
1.2. Cel opracowania
Opracowanie stanowi analizę bieżącej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej
Aglomeracji Dzierżoniowskiej i zawiera szczegółowe informacje o wielu dziedzinach ważnych dla
funkcjonowania Aglomeracji. W syntetycznym ujęciu wskazuje jej główne uwarunkowania
rozwoju, a porównanie z latami poprzednimi daje natomiast możliwość analizy zmian i tendencji.
Prezentacja aktualnej wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji jednostek samorządu terytorialnego,
tworzących Aglomerację w poszczególnych obszarach rozwoju, pozwala również wskazać
wyzwania, jakie stoją przed Aglomeracją w kolejnych latach, a opracowanie stanowi podstawę do
dalszych pogłębionych analiz na etapie formułowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju.
1.3. Założenia metodologiczne
Zakres tematyczny. Zgodnie z teorią zrównoważonego rozwoju zakres tematyczny opracowania
obejmuje 3 sfery:
→ sfera środowiskowo-przestrzenna, w tym: charakterystyka położenia, transportu
i komunikacji oraz najważniejszych aspektów środowiska przyrodniczego i jego ochrony,
tj. jakości powietrza i klimatu akustycznego, gospodarki wodno-kanalizacyjnej, gospodarki
odpadami, planowania przestrzennego i innych,
→ sfera społeczna, w tym: analiza procesów demograficznych, zasobów mieszkaniowych oraz
sektora edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej i innych,
→ sfera gospodarcza, w tym: analiza struktury gospodarczej, przedsiębiorczości, rynku pracy,
atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności, turystyki, finansów publicznych jst i innych.
Zakres przestrzenny opracowania obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego:
Powiat dzierżoniowski, Gminę miejską Dzierżoniów, Gminę miejską Bielawa, Gminę miejską
Piława Górna, Gminę miejsko-wiejską Pieszyce, Gminę miejsko-wiejską Niemcza, Gminę wiejską
Dzierżoniów i Gminę wiejską Łagiewniki.
Źródła danych i informacji. Diagnoza dla potrzeb Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji
Dzierżoniowskiej 2030 opracowana została przy wykorzystaniu źródeł pierwotnych,
pochodzących z publicznie dostępnych zasobów statystycznych (GUS, BDL), Ministerstwa
Finansów i udostępnionych przez poszczególne Urzędy Miast i Gmin Aglomeracji oraz Starostwo
Powiatowe, informacji pozyskanych w toku badania opinii mieszkańców, przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych oraz warsztatów strategicznych prowadzonych dla potrzeb
opracowania Strategii, a także źródeł wtórnych, obejmujących opracowania branżowe
i informacje zawarte na stronach internetowych miast i gmin powiatu dzierżoniowskiego.
Wykorzystane w opracowaniu wskaźniki obejmują głównie wartości względne, odniesione do
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takich atrybutów podstawowych jak: powierzchnia, liczba ludności, liczba osób w wieku
produkcyjnym i innych, co pozwoliło na obiektywne porównanie i prezentację różnic pomiędzy
poszczególnymi gminami aglomeracji. Dla zapewnienia szczegółowości opracowania
wykorzystane zostały również wskaźniki opisujące przyrodnicze, społeczne, infrastrukturalne
aspekty funkcjonowania gmin i powiatu, w tym m.in. jakości środowiska naturalnego itp.
Zakres czasowy. W opracowaniu wykorzystane zostały najbardziej aktualne źródła danych
i informacji dostępnych w momencie przygotowywania dokumentu, a zakres czasowy
opracowania obejmuje głównie lata 2014-2019.
Na diagnozę składają się następujące części analityczne:
→ analiza danych statystycznych w sferach: środowiskowo-przestrzennej, społecznej
i gospodarczej jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej,
→ badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z obszaru
Aglomeracji Dzierżoniowskiej,
→ przegląd strategii, programów i planów rozwoju jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej oraz
jednostek terytorialnych wyższego rzędu (województwo dolnośląskie, kraj, UE).
Analiza uwarunkowań rozwojowych obszaru Aglomeracji Dzierżoniowskiej
Analiza danych statystycznych
i danych przekazanych przez
Urzędy Miast i Gmin
Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Analiza wyników badania opinii
mieszkańców, przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych
z obszaru Aglomeracji
Dzierżoniowskiej

Przegląd strategii, programów
i planów rozwoju jst Aglomeracji
Dzierżoniowskiej oraz jednostek
terytorialnych wyższego rzędu
(województwo dolnośląskie, kraj, UE)

Opracowanie wstępnych wniosków z diagnozy
Pogłębione analizy w obszarach strategicznych
Warsztaty strategiczne z udziałem Zespołu ds. opracowania Strategii i Branżowych Grup Roboczych
Diagnoza uwarunkowań
rozwojowych obszaru
Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Znajomość oczekiwań
interesariuszy

Znajomość planów inwestycyjnych
JST

Opracowanie końcowych wniosków z diagnozy

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Aglomeracji Dzierżoniowskiej oparta
została m.in. na analizach statystycznych, porównaniu do jst z grupy porównawczej, badaniu
opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz wynikach warsztatów
strategicznych, które pozwoliły na wskazanie potencjałów i wyzwań rozwojowych obszaru.
Sytuacja społeczna, gospodarcza i przestrzenna Aglomeracji oraz tworzących ją poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego przedstawiona została na tle wewnętrznego zróżnicowania
oraz sytuacji w województwie i kraju, a podsumowanie diagnozy stanowi analiza SWOT/TOWS.
Analiza sytuacji gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej na tle jednostek samorządu terytorialnego
z grupy porównawczej została przeprowadzona przy wykorzystaniu zbioru danych statystycznych,
gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS, BDL) i Ministerstwo Finansów oraz
narzędzia w postaci Monitora Rozwoju Lokalnego (MRL), pozwalającego na syntetyczną ocenę
potencjału społeczno-ekonomicznego gmin w czasie i w relacji do innych gmin o podobnych
uwarunkowaniach rozwojowych i funkcji w strukturze osiedleńczej kraju − stanowiących grupę
porównawczą w odpowiadających przedziałach ludności. Wskaźniki, dla uzyskania ich
porównywalności, poddane zostały standaryzacji, a przedmiotem analizy była różnica między
5

wartością wskaźnika dla gminy a jego średnią wartością w grupie porównawczej oraz
odpowiednio − różnica między dynamiką zmian odnotowanych w gminie i w grupie
porównawczej. Analizę zaprezentowano w 3 sferach rozwoju: środowiskowo-przestrzennej,
społecznej i gospodarczej, a następnie w 12 obszarach, charakteryzujących główne obszary
funkcjonowania gminy:
→ Obszar 1. Gospodarka
→ Obszar 7. Kapitał społeczny
→ Obszar 2. Rynek pracy
→ Obszar 8. Bezpieczeństwo
→ Obszar 3. Sytuacja materialna mieszkańców
→ Obszar 9. Demografia
→ Obszar 4. Finanse lokalne
→ Obszar 10. Transport
→ Obszar 5. Usługi i infrastruktura
→ Obszar 11. Ład przestrzenny
→ Obszar 6. Mieszkania
→ Obszar 12. Środowisko
Schemat 1. Struktura analizy porównawczej dla gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej.
I. SFERA ŚRODOWISKOWOPRZESTRZENNA

II. SFERA SPOŁECZNA

III. SFERA GOSPODARCZA

Źródło: www.systemanaliz.pl

Grupy porównawcze wydzielone zostały na podstawie opracowania zrealizowanego w Komitecie
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk przez profesorów Przemysława
Śleszyńskiego i Tomasza Komornickiego1 dla celów monitoringu planowania przestrzennego2.
Tabela 1. Grupy porównawcze dla jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej.
Nazwa

Grupa porównawcza

Przedział ludności

Dzierżoniów (m.)

Gminy Miejskie: Ośrodki wielofunkcyjne (E2)

od 20 do 40 tys. os

Bielawa

Gminy Miejskie: Ośrodki wielofunkcyjne (E2)

od 20 do 40 tys. os

Pieszyce

Gminy Miejsko-wiejskie: Ośrodki wielofunkcyjne (E3)

wszystkie przedziały ludności3

Piława Górna

Gminy Miejskie: Funkcje pozarolnicze (G2)

do 10 tys. os.

Dzierżoniów (w.)

Gminy Wiejskie: Umiarkowana funkcja rolnicza (I4)

od 6 do 9 tys. os.

Łagiewniki

Gminy Wiejskie: Umiarkowana funkcja rolnicza (I4)

od 6 do 9 tys. os.

Niemcza

Gminy Miejsko-wiejskie: Funkcje pozarolnicze (G3)

do 6 tys. os.

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl

Wyniki zostały przedstawione w postaci wykresów XY, pozwalających zarówno na ocenę wartości
wskaźnika uzyskanej przez gminę w stosunku do średniej wartości wskaźnika w badanym roku, jak
i postępu uzyskanego w ciągu ostatnich 5 lat, w stosunku do grupy porównawczej. Gmina w:

1

P. Śleszyński, T Komornicki, Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego,
Przegląd Geograficzny, 2016, 88, 4, s. 469-488.
2
Profesorowie P. Śleszyński i T. Komornicki wydzielili 10 grup funkcjonalnych gmin. Na ten podział Związek Miast Polskich
nałożył siatkę podziału gmin na poszczególne ich typy (miasta na prawach powiatów, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie,
gminy wiejskie) i w ten sposób uzyskano 24 grupy porównawcze, które pozwalają na poprawne stosowanie wielkości
statystycznych (średnia, mediana, odchylenie standardowe itp.).
3
Brak gmin w grupie porównawczej w przedziale ludności 6 do 12 tys. os.
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→ ćwiartce I − charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych gminach i rozwinęła
się szybciej, można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej ćwiartki jest liderem wśród jednostek
podobnych i jej przewaga się zwiększyła,

→ ćwiartce II − charakteryzuje się słabszą sytuacją, niż przeciętna w porównywalnych gminach lecz
rozwinęła się szybciej, można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej ćwiartki co prawda nie jest
liderem wśród jednostek podobnych, ale rozwinęła się szybciej,

→ ćwiartce III − charakteryzuje się lepszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych gminach, ale
rozwinęła się wolniej, można zatem określić, iż jest liderem we wskaźniku z tej ćwiartki, ale jej
przewaga się zmniejsza4,

→ ćwiartce IV − charakteryzuje się słabszą sytuacją niż przeciętna w porównywalnych gminach
rozwija się wolniej, można zatem określić, iż gmina we wskaźniku z tej ćwiartki nie tylko nie jest
liderem, ale traci dystans do jednostek podobnych. Jest to sytuacja zdecydowanie niekorzystna. 5

Sposób interpretacji prezentuje poniższe zestawienie:
II ćwiartka
- sytuacja gorsza niż średnia w grupie porównawczej
- poprawa sytuacji względem zmiany sytuacji w grupie
porównawczej
(wskaźnik jest "gorszy" niż w grupie porównawczej
i "goni" grupę porównawczą)

I ćwiartka
- sytuacja lepsza niż średnia w grupie porównawczej
- poprawa sytuacji względem zmiany sytuacji w grupie
porównawczej
(wskaźnik jest "lepszy" niż w grupie porównawczej
i przewaga się powiększa)

IV ćwiartka
- sytuacja gorsza niż średnia w grupie porównawczej
- pogorszenie sytuacji względem zmiany sytuacji
w grupie porównawczej
(wskaźnik jest "gorszy" niż w grupie porównawczej
i "strata" się powiększa)

III ćwiartka
- sytuacja lepsza niż w średnia w grupie porównawczej
- pogorszenie sytuacji względem zmiany sytuacji
w grupie porównawczej
(wskaźnik jest "lepszy" niż w grupie porównawczej lecz
przewaga się zmniejsza)

Źródło: www.systemanaliz.pl

Wykresy radialne prezentują natomiast zmiany wskaźników syntetycznych w analizowanym
okresie czasu. Na wykresie prezentowane są wartości dla pierwszego (2014) i ostatniego (2018)
okresu analizy, co pozwala prześledzić zmiany wskaźnika w czasie.
Ze względu na panujące warunki epidemiczne, techniki wykorzystane podczas
przeprowadzonych badań opinii mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
objęły ankietę elektroniczną CAWI (Computer Assisted Web Interview) oraz zogniskowane
wywiady grupowe. W badaniach ilościowych zostało użyte wystandaryzowane narzędzie
badawcze − kwestionariusz internetowy, zawierający pytania dotyczące wybranych obszarów
badawczych – obejmujący zarówno pytania zamknięte (z gotową listą odpowiedzi do wyboru
przez respondenta), jak otwarte (pozwalające na swobodną wypowiedź respondenta).
Tabela 2. Wykorzystane techniki badań ilościowych i jakościowych.
Nazwa
Ankieta
elektroniczna
(CAWI)

→
→

Nazwa
Zogniskowane
wywiady
grupowe

Opis
ankieta udostępniona na stronach
internetowych poszczególnych jst
(www, media społecznościowe),
możliwość opcjonalnego przesłania
ankiet do poszczególnych grup
respondentów (przedsiębiorców,
NGO itd.) na adresy poczt
elektronicznych przekazanych przez
Zamawiającego
Opis

→

→

Wady
ograniczone
grono respondentów
ze względu na
dostępność i korzystanie
z Internetu,
brak pewności, kto
odpowiedział
na pytania

Wady
→ konieczność
skoordynowania spotkań
kilku osób

rozmowa małej grupy
zaproszonych osób,
prowadzona przez moderatora,
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→
→
→

Zalety
szybkość
uzyskiwania
wyników,
eliminuje efekt
ankietera,
miejsce
przebywania
nie ma
znaczenia

Zalety
→ otwartość
wypowiedzi,

Taka sytuacja zachodzi także w przypadku gdy gmina uzyskała w danej dziedzinie praktycznie maksymalny poziom rozwoju
(np. 100% pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego) i już nie może powiększać swojej przewagi −
zawsze będzie liderem.
5
Źródło: www.systemanaliz.pl
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Nazwa

Opis
z wykorzystaniem
scenariusza

Wady

Zalety
→ uporządkowanie
głównych
wątków badania,
→ sprecyzowanie
problemów

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 2. Przykładowy kwestionariusz ankiety elektronicznej (CAWI) wykorzystanej w badaniu.

Źródło: opracowanie własne.

1.4. Wykaz użytych skrótów
−

AD – Aglomeracja Dzierżoniowska

−

OPS – ośrodek pomocy społecznej

−
−

bd – brak danych
BDL – Bank Danych Lokalnych

−
−

−
−

DK – droga krajowa
DW – droga wojewódzka

OZE – odnawialne źródła energii
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko

−

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne

−

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad

−

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

−
−

GUS – Główny Urząd Statystyczny
IOB – instytucje otoczenia biznesu

−

RPO WD – Regionalny Programy Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego

−

IT – technologie informacyjne

−

SDRR – średni dobowy ruch roczny

−

ITC – technologie informacyjnokomunikacyjne (ang. Information and
Communication Technologies)

−

SWOT – analiza silnych stron, słabych stron,
szans i zagrożeń (ang. SWOT – Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats)

−

ITS – inteligentne systemy transportowe (ang.
Intelligent Transport Systems)

−
−

UE – Unia Europejska
UR – użytki rolne

−

JST – jednostki samorządu terytorialnego

−

−

MF – Ministerstwo Finansów

WFOŚiGW –. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

−

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

−

WiK – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Dzierżoniowie

−

MRL – Monitor Rozwoju Lokalnego

−

−

NGO – organizacje pozarządowe (ang. nongovernmental organisations)

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska

−

ZGK – Zakład Gospodarki Komunalnej

−

ZGPD-7 – Związek Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego

−
−

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
OPP – organizacje pożytku publicznego

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
− powiatach grodzkich – należy przez to rozmieć miasta na prawach powiatu,
− powiatach ziemskich – należy przez to rozumieć powiaty nie obejmujące miast na prawach powiatu.
8

I.
SFERA
ŚRODOWISKOWOPRZESTRZENNA
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2. Aglomeracja Dzierżoniowska
2.1. Położenie administracyjne
Aglomeracja Dzierżoniowska położona jest w południowo-zachodniej części województwa
dolnośląskiego, ok. 60 km od stolicy regionu – miasta Wrocław i obejmuje obszar powiatu
dzierżoniowskiego w granicach administracyjnych. Tworzą ją następujące jednostki samorządu
terytorialnego:
→
→
→
→

→
→
→
→

Powiat Dzierżoniowski,
Gmina miejska Dzierżoniów,
Gmina miejska Bielawa,
Gmina miejska Piława Górna,

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce,
Gmina miejsko-wiejska Niemcza,
Gmina wiejska Dzierżoniów,
Gmina wiejska Łagiewniki.

Schemat 3. Położenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej [2020].

Źródło: opracowanie własne

2.2. Sieć osadnicza
Aglomeracja Dzierżoniowska obejmuje obszar silnie zurbanizowany. Osadnictwo koncentruje się
w 5 miastach: Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Piława Górna oraz 40 miejscowościach
wiejskich i 17 przysiółkach:
→ Gmina miejska Dzierżoniów: miasto Dzierżoniów – ośrodek lokalny (I. stopnia),
→ Gmina miejska Bielawa: miasto Bielawa – ośrodek lokalny (III. stopnia),
→ Gmina miejska Piława Górna: miasto Piława Górna,
→ Gmina miejsko-wiejska Pieszyce: miasto Pieszyce i 4 sołectwa: Bratoszów, Kamionki, Piskorzów
i Rościszów,

→

Gmina miejsko-wiejska Niemcza: miasto Niemcza oraz 7 sołectw: Gilów, Ligota Mała, Kietlin,
Nowa Wieś Niemczańska, Przerzeczyn-Zdrój, Podlesie, Wilków Wielki oraz 3 przysiółki:
Chwalęcin, Gola Dzierżoniowska i Ruszkowice,

→

Gmina wiejska Dzierżoniów: 15 sołectw: Dobrocin, Jędrzejowice, Jodłownik, Kiełczyn,
Książnica, Mościsko, Myśliszów, Nowizna, Ostroszowice, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik,
Tuszyn, Uciechów, Włóki oraz 7 przysiółków: Byszów, Dębowa Góra, Dobrocinek, Kietlice,
Kołaczów, Marianówek, Wiatraczyn,

→

Gmina wiejska Łagiewniki: 14 sołectw: Łagiewniki, Jaźwina, Ligota Wielka, Młynica, Oleszna,
Przystronie, Ratajno, Sienice, Sieniawka, Słupice, Sokolniki, Stoszów, Trzebnik, Radzików oraz
6 przysiółków: Domanice, Domaszów, Janczowice, Kuchary, Mniowice, Uliczno.

Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Dolnośląskiego (2020) cały obszar Aglomeracji Dzierżoniowskiej położony jest w obszarze
przygranicznym, w Sudeckim Obszarze Funkcjonalnym, a gminy: miejska Bielawa, miejska
i wiejska Dzierżoniów oraz miejsko-wiejska Pieszyce w jego strefie górskiej.
10

Schemat 4. Sieć osadnicza [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą
nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.

2.3. Struktura użytkowania gruntów
Aglomeracja Dzierżoniowska obejmuje obszar
479 km2, czyli 2,4% województwa dolnośląskiego.
Największą powierzchnię zajmują gminy wiejskie:
Dzierżoniów (29,5%, powierzchni Aglomeracji,
14,1 tys. ha) i Łagiewniki (26,1%, 12,4 tys. ha),
następnie gminy miejsko-wiejskie: Niemcza
(15,0%, 7,1 tys. ha) i Pieszyce (13,3%, 6,3 tys. ha)
oraz gminy miejskie: Bielawa (7,6%, 3,6 tys. ha),
Piława Górna (4,4%, 2,0 tys. ha) oraz Dzierżoniów
(4,2%, 2,0 tys. ha).

Schemat 5. Udział % powierzchni gmin
w Aglomeracji Dzierżoniowskiej [2020].
Dzierżoniów (m.)
4,2%
Piława Górna
4,4%

Dzierżoniów (w.)
29,5%

Bielawa
7,6%
Pieszyce
13,3%
Niemcza
15,0%

Łagiewniki
26,1%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Około 70,4% powierzchni Aglomeracji zajmują użytki rolne, 21,1% grunty leśne i zadrzewione /
zakrzewione, 7,4% grunty zabudowane i zurbanizowane, 0,5% grunty pod wodami, a 0,3%
nieużytki i tereny różne. W strukturze gruntów ornych największy udział stanowią grunty orne
(83,0%), a w dalszej kolejności pastwiska trwałe (6,4%), łąki trwałe (4,8%), grunty rolne
zabudowane (2,7%) oraz sady (1,0%), grunty pod rowami (1,0%), grunty zadrzewione
i zakrzewione na użytkach rolnych (0,8%) i grunty pod stawami (0,2%).
Tabela 3. Struktura użytkowania wg kierunków wykorzystania (ha) [2020].
Nazwa
Powiat dzierżoniowski [ha]
Bielawa
Dzierżoniów (m.)
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza
Powiat dzierżoniowski [%]
Bielawa
Dzierżoniów (m.)
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

powierzchnia
geodezyjna
ogółem
47 851
2 007
3 621
6 361
2 093
14 106
12 477
7 186
100
100
100
100
100
100
100
100

użytki rolne
33 699,31
1 209,31
1 689,80
3 230,31
1 753,62
11 174,77
9 384,44
5 257,06
70,4
60,3
46,7
50,8
83,8
79,2
75,2
73,2

grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione
10 117,50
3,61
1 273,19
2 693,34
63,94
2 157,08
2 425,59
1 500,75
21,1
0,2
35,2
42,3
3,1
15,3
19,4
20,9

Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
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grunty
grunty
pod zabudowane i nieużytki
wodami zurbanizowane
253,33
3 554,71
142,88
14,57
775,21
3,39
42,55
603,95
10,13
20,17
411,85
4,05
7,19
260,70
6,88
64,09
639,10
56,43
62,13
505,69
34,49
42,63
358,21
27,51
0,5
7,4
0,3
0,7
38,6
0,2
1,2
16,7
0,3
0,3
6,5
0,1
0,3
12,5
0,3
0,5
4,5
0,4
0,5
4,1
0,3
0,6
5,0
0,4

tereny
różne
8,96
0,58
0,00
0,00
0,00
7,75
0,63
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

Największa powierzchnia gruntów Schemat 6. Struktura użytkowania użytków rolnych powiatu
dzierżoniowskiego [2020].
rolnych zlokalizowana jest na
grunty pod stawami 0,2%
terenie
gmin
wiejskich:
grunty zadrzewione i zakrzewione na
Dzierżoniów
(9,35
tys.
ha),
użytkach rolnych 0,8%
grunty pod rowami 1,0%
Łagiewniki (8,28 tys. ha) oraz
sady 1,0%
grunty rolne zabudowane 2,7%
miejsko-wiejskiej Niemcza
(4,31
łąki trwałe 4,8%
grunty orne
tys. ha). Tereny leśne i zadrzewione
83,0%
pastwiska trwałe 6,4%
przeważają natomiast w gminach:
Pieszyce (2,69 tys. ha), Łagiewniki
(2,42 tys. ha) i Dzierżoniów (w.)
Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
(2,15 tys. ha).
Ponad połowę powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych Aglomeracji stanowią
tereny komunikacyjne − drogi (45,1%), tereny kolejowe (5,2%), grunty przeznaczone pod
budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (1,8%) i inne tereny komunikacyjne, a około 20,1%
tereny mieszkaniowe, 10,5% inne tereny zabudowane, 8,0% tereny przemysłowe, 4,8% tereny
rekreacji i wypoczynku, a tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 2,9%. Największa
powierzchnia terenów mieszkaniowych zlokalizowana jest na obszarze miast Dzierżoniów (220,45
ha) i Bielawa (189,27 ha) oraz gminy Pieszyce (104,38 ha). Tereny przemysłowe zlokalizowane są
głównie w miastach Dzierżoniów (121,95 ha) i Bielawa (61,86 ha) oraz gminie Łagiewniki (29,76
ha). Również w przypadku terenów rekreacji i wypoczynku ich największa powierzchnia w skali
Aglomeracji zlokalizowana jest w miastach Dzierżoniów (53,23 ha) i Bielawa (37,77 ha). Użytki
kopalne (60,14 ha ogółem) położone są na terenach gmin: wiejskiej Dzierżoniów (25,81 ha),
Niemcza (18,0 ha), Piława Górna (12,24 ha), Łagiewniki (3,77 ha) i Bielawa (0,12 ha).
Schemat 7. Struktura użytkowania gruntów zabudowanych i zurbanizowanych powiatu dzierżoniowskiego [2020].
drogi 45,1%
użytki kopalne 1,7%
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych 1,8%
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy 2,9%
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 4,8%
tereny kolejowe 5,2%
tereny przemysłowe 8,0%
inne tereny zabudowane 10,5%

tereny
mieszkaniowe
20,1%

Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

2.4. Wyzwania rozwojowe
Potencjały:
→
→

położenie geograficzne i administracyjne Aglomeracji,
bliskie sąsiedztwo 3 największych miast Aglomeracji (Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce)
i zwarte położenie gmin,
Wyzwania rozwojowe:
→
obszar silnie zurbanizowany,
→
zrównoważone planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
→
przeciwdziałanie utracie funkcji społeczno-gospodarczych miast (Dzierżoniów, Bielawa)
oraz negatywnym zjawiskom społecznym; związanym z przekształcaniem obszarów
aglomeracji w „sypialnię” większych ośrodków miejskich.
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3. Środowisko naturalne
3.1. Położenie geograficzne
Pod względem fizyczno-geograficznym Aglomeracja Dzierżoniowska położona jest w obrębie
makroregionu Przedgórza Sudeckiego − większą część zajmują Wzgórza NiemczańskoStrzelińskie, środkową i zachodnie obrzeża Obniżenie Środkowe, a południowo-zachodnią
Sudety Środkowe. W związku z powyższym rzeźba terenu jest zróżnicowana – od nizinnej (Kotlina
Dzierżoniowska), przez wyżynną (Wzgórza Bielawskie, Krzyżowe, Gilowskie i Łagiewnickie) po
górską (Góry Sowie i masyw Ślęży). Najwyższym szczytem górskim jest Wielka Sowa – 1 015 m
n.p.m.
3.2. Obszary przyrodnicze
Obszary cenne przyrodniczo. Powiat dzierżoniowski położony jest w granicach regionalnego
obszaru funkcjonalnego cennego przyrodniczo, obejmującego obiekty obecnie objęte ochroną
ustawową, które chronią siedliska i gatunki, walory krajobrazowe i uzdrowiskowe oraz pozostałe
elementy ważne dla funkcjonowania obszaru – nie objęte dotychczas ochroną prawną.
Schemat 8. Obszar funkcjonalny cenny przyrodniczo [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą
nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.

Schemat 9. System ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą
nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.
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Obszary prawnie chronione. Na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej obszarowymi formami
ochrony przyrody objęto ogółem 8,5 tys. ha, czyli 17,9% jej powierzchni. Park Krajobrazowy Gór
Sowich zajmuje obszar 6,7 tys. ha, obszary chronionego krajobrazu 1,8 tys. ha, a rezerwaty
przyrody 72,4 ha. Największa powierzchnia obszarów chronionych ustanowiona została na terenie
gminy Pieszyce (2,9 tys. ha, czyli blisko połowę jej powierzchni 45,8%), miasta Bielawa (1,3 tys. ha,
38,3% gminy) oraz gminy Łagiewniki (2,5 tys. ha, 20,7% gminy). W miastach Dzierżoniów i Piława
Górna nie ustanowione zostały obszarowe formy ochrony przyrody. Pojedyncze twory przyrody
w powiecie objęto ochroną w formie 114 pomników przyrody, w tym 29 w mieście Bielawa,
22 w gminie Niemcza, 17 w gminie Dzierżoniów, 15 w gminie Łagiewniki, 14 w mieście
Dzierżoniów, 12 w gminie Pieszyce oraz 5 w gminie Piława Górna.
Schemat 10. Obszarowe formy ochrony przyrody na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiego i w jej
sąsiedztwie [2020].

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl

Formy ochrony przyrody ustanowione na obszarze powiatu dzierżoniowskiego:
→ rezerwaty przyrody:
→ obszary natura 2000:
− Góra Radunia,
− Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021),
− Bukowa Kalenica w Górach Sowich,
− Masyw Ślęży (PLH020040),
→ park krajobrazowy:
− Ostoja
Nietoperzy
Gór
Sowich
− Park Krajobrazowy Gór Sowich,
(PLH020071),
→ obszary chronionego krajobrazu:
− Kiełczyn (PLH020099),
− Góry Bardzkie i Sowie,
− Wzgórza Niemczańskie (PLH020082),
− Kamionki (PLH020005),
− Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie,
→

użytki ekologiczne: 4,

→

pomniki przyrody: 114.

Tabela 4. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych (ha) [2019].
ogółem

rezerwaty
przyrody

parki
krajobrazowe

obszary chronionego
krajobrazu

użytki
ekologiczne

Powiat dzierżoniowski

8 557,39

72,41

6 731,90

1 823,40

1,26

Bielawa

1 385,71

28,21

1 385,50

0,00

0,00

Pieszyce

2 916,30

0,00

2 104,30

812,00

0,00

662,10

0,00

662,10

0,00

0,68

Łagiewniki

2 581,88

44,20

2 580,00

0,00

0,58

Niemcza

1 011,40

0,00

0,00

1 011,40

0,00

Nazwa

Dzierżoniów (w.)

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Tereny zieleni urządzonej. Tereny gminnych parków, zieleńców i zieleni osiedlowej zajmują około
0,5% powierzchni powiatu dzierżoniowskiego. Największy udział mają one w powierzchni ogólnej
miast Dzierżoniów (3,9%) i Bielawa (2,8%). Szczegółowy wykaz terenów zieleni urządzonej na
obszarze poszczególnych gmin przedstawiony został w tabeli poniżej.
Tabela 5. Tereny zieleni urządzonej (ha) [2019].
Nazwa

udział
parki
w powierzchni
spacerowo - zieleńce
jst ogółem (%) wypoczynkowe

zieleń
uliczna

parki,
tereny
zieleńce i
zieleni
tereny zieleni
osiedlowej
osiedlowej

cmentarze

lasy
gminne

220,30

62,38

66,55

Powiat
dzierżoniowski

0,5

83,98

79,01

32,20

57,31

Dzierżoniów (m.)

3,9

10,00

43,00

10,50

24,60

77,60

17,10

0,00

Bielawa

2,8

60,58

15,40

19,90

25,07

101,05

14,40

6,57

Pieszyce

0,2

9,20

0,10

1,30

2,68

11,98

4,90

13,20

Piława Górna

0,3

0,00

4,30

0,10

2,40

6,70

1,70

0,28

Dzierżoniów (w.)

0,0

0,00

3,21

0,00

0,00

3,21

11,48

27,00

Łagiewniki

0,1

0,00

10,00

0,00

1,86

11,86

8,70

7,10

Niemcza

0,1

4,20

3,00

0,40

0,70

7,90

4,10

12,40

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

3.3. Zasoby środowiska
Gleby. Przeważającym typem gleb na obszarze powiatu dzierżoniowskiego są gleby brunatne
i płowe (70,0% powierzchni użytków rolnych UR). Ich procentowy udział na UR w gminach powiatu
waha się od 54,0% (gmina Łagiewniki) do 93,0% (gminy miejskie Bielawa i Piława Górna).
Kolejnym, pod względem udziału procentowego typem gleb występujących na znacznych
powierzchniach UR powiatu są czarne ziemie (19,5%), które charakteryzują się potencjalnie
najwyższą żyznością z typów gleb występujących w powiecie. Większość gleb tego typu jest
skoncentrowanych na terenie gminy Łagiewniki. Trzecim typem gleb występującym na terenie
powiatu dzierżoniowskiego są mady (10,5%), powstałe w wyniku akumulacji wód rzecznych oraz
stokowych. W porównaniu do gleb brunatnych i płowych, mady są zasobniejsze w próchnicę oraz
składniki pokarmowe.
Schemat 11. Zasoby środowiska [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą nr
XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.
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Na terenie powiatu na gruntach ornych (GO) występują głównie gleby dobrej (klasa IIIa) i średnio
– dobrej jakości (klasa IIIb). Łącznie gleby tych klas w powiecie mają ponad 50% udziału.
W gminach Łagiewniki i Niemcza zdecydowanie dominują gleby bardzo dobre i dobre (klasy I –
IIIa). Tylko w tych gminach występują gleby klasy I, a udział procentowy gleb klasy II jest znaczny
(Łagiewniki 25,7%, Niemcza 30,9%). W gminach miejskich Bielawa, Dzierżoniów i Piława Górna
oraz wiejskiej Dzierżoniów przeważają gleby dobre i średnio–dobre (klasy IIIa i IIIb). W gminie
miejskiej Pieszyce dominują gleby średnio – dobrej i średniej jakości (klasy IIIb i IVa). Ocena
jakości gleb, opracowana w 2012 roku wskazuje, że: stan zakwaszenia gleb na terenie powiatu
dzierżoniowskiego jest bardzo niekorzystny, ponad 70% gleb na użytkach rolnych jest nadmiernie
zakwaszonych, a wapnowania pilnie wymaga około 5%. Wapnowanie gleb zakwaszonych
powinno być potraktowane jako podstawowy zabieg ograniczający ujemne skutki antropopresji. 6
Złoża surowców. Na obszarze powiatu dzierżoniowskiego licznie występują i są eksploatowane
złoża surowców mineralnych − kamieni łamanych i blocznych (skały magmowe i metamorficzne)
oraz piasków i żwirów, a na obszarze gminy Niemcza również wód leczniczych:
Tabela 6. Wykaz złóż naturalnych na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2020].
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Nazwa
złoża
Dobrocin

Opis
położenia
Dobrocin

KN

1752

Dobrocin

Dobrocin

Dzierżoniów

3.

KN

8012

Jaźwina

Jaźwina

Łagiewniki

4.

KD

979

Kośmin

Niemcza

Niemcza

5.

KN

12138

Dzierżoniów,
Świdnica

złoże rozpoznane
szczegółowo

6.

KN

7304

Dzierżoniów

7.

KD

696

Krzczonów I Krzczonów
dz. nr 62,
Książnica dz.
nr 136/1
Książnica
Książnica
Wschód
Mościsko
Mościsko

złoże
zagospodarowane
eksploatacja złoża
zaniechana

8.

KD

1037

Padole

Świdnica,
Pieszyce

złoże rozpoznane
wstępnie

9.

KD

980

Piekielnik

Niemcza

złoże rozpoznane
szczegółowo

10.

KD

1049

Piława
Górna

złoże
zagospodarowane

11.

KD

713

12.

WL

8241

Niemcza

13.

KD

702

Piława
Górna
(zarej.)
Przerzeczyn PrzerzeczynZdrój
Przerzeczy
n Zdrój

Dzierżoniów
, Piława
Górna
Piława
Górna

wody słabo
zmineralizowane
eksploatacja złoża
zaniechana

14.

KN

13991

Ratajno

Ratajno

Łagiewniki

15.

KN

15347

Uciechów

Uciechów

Dzierżoniów

Lp.

Kod

ID

1.

KD

2.

Padole

Piława
Górna

Gminy
Dzierżoniów

Dzierżoniów

Niemcza

6

Stan
zagospodarowania
złoże rozpoznane
szczegółowo
eksploatacja złoża
zaniechana
złoże
zagospodarowane
złoże
zagospodarowane

eksploatacja złoża
zaniechana

eksploatacja złoża
zaniechana
złoże rozpoznane
szczegółowo

Kopalina

Kopalina wg Nkz

kamienie
łamane
i bloczne
piaski
i żwiry
piaski
i żwiry
kamienie
łamane
i bloczne
piaski
i żwiry

złoża amfibolitów

piaski
i żwiry
kamienie
łamane
i bloczne
kamienie
łamane
i bloczne

złoża piasków poza
piaskami szklarskimi
złoża gnejsów

kamienie
łamane
i bloczne
kamienie
łamane
i bloczne
kamienie
łamane
i bloczne
wody
lecznicze
kamienie
łamane
i bloczne
piaski
i żwiry
piaski
i żwiry

złoża piasków
budowlanych
złoża piasków poza
piaskami szklarskimi
złoża sjenitów (poza
sjenitami
ciosowymi)
złoża piasków
budowlanych

złoża pozostałych
metamorf.
I metasom. kamieni
drogowych i
budowlanych
złoża sjenitów (poza
sjenitami
ciosowymi)
złoża amfibolitów
złoża sjenitów (poza
sjenitami
ciosowymi)
wody siarczkowe,
radoczynne
złoża sjenitów (poza
sjenitami
ciosowymi)
złoża piasków
budowlanych
złoża piasków poza
piaskami szklarskimi

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2016-2019, EkoPro, Dzierżoniów 2012.

16

Lp.

Kod

ID

16.

IB

3326

Nazwa
złoża
Wilków
Wielki

Opis
Gminy
położenia
Wilków Wielki Niemcza
dz. ewid
16/2, część
dz. 127/24.

Stan
zagospodarowania
eksploatacja złoża
zaniechana

Kopalina

Kopalina wg Nkz

surowce
ilaste
ceramiki
budowlan
ej

złoża glin ceramiki
budowlanej
i pokrewnych

Źródło: System MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

3.4. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych
Wody podziemne. Obszar powiatu dzierżoniowskiego położony jest w obrębie wrocławskiego
rejonu hydrogeologicznego (XV), w subregionie przedsudeckim (XV1) i sudeckim (XVI). Teren
powiatu nie znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZPW). Wody
podziemne na cele wody pitnej oraz gospodarcze czerpane są głównie z pięter wodonośnych:
proterozoicznego,
mieszanego
proterozoiczno-paleozoicznego,
paleozoicznego,
trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Z przeprowadzonych badań Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Wrocławiu wynika, że wody podziemne w studni
w Uciechowie (JCWPd nr 108), objęte monitoringiem, reprezentują słaby stan chemiczny
(w I półroczu klasa IV, w II półroczu klasa V). W porównaniu do wyników badań
przeprowadzonych w latach 2015-2016 można zaobserwować spadek klasy jakości wody w studni
w Uciechowie oraz pogorszenie stanu chemicznego wód. Wyniki przeprowadzonych w 2019 roku
badań klasyfikują wody podziemne w Piławie Górnej niezmiennie do IV klasy, tj. wód
niezadowalającej jakości.
Wody powierzchniowe. Obszar powiatu dzierżoniowskiego znajduje się w dorzeczu dwóch
dopływów Odry: Ślęzy i Bystrzycy, tylko niewielka część jego obszaru (okolice Ostroszowic) należy
do dorzecza Nysy Kłodzkiej. Przeważająca część powiatu znajduje się w dorzeczu Piławy, cieku III
rzędu, prawobrzeżnego dopływu Bystrzycy, obejmującego swoim zasięgiem znaczny obszar
północnych stoków Gór Sowich. Zasoby wód powierzchniowych na terenie powiatu
dzierżoniowskiego są ubogie, czego powodem jest górzyste ukształtowanie dużej części terenu
powiatu, charakteryzujące się znacznymi spadkami, co powoduje brak naturalnej retencji i szybki
odpływ wód powierzchniowych. Podwyższone sumy opadów atmosferycznych, wymuszone przez
barierę górską, powodują występowanie gwałtownych wezbrań, które mogą stanowić zagrożenie
powodziowe, zwłaszcza na obszarze przedgórskim. Typowym dla rzek tego obszaru jest także
częste występowanie stanów niżówkowych, wówczas w części potoków przepływ może całkowicie
zanikać.
Główne zbiorniki wód powierzchniowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego znajdują się
w Sieniawce (7,6 ha, 140 tys. m3), Łagiewnikach (11,4 ha, 310 tys. m3) i w Bielawie (zbiornik Sudety
24 ha,1 340 tys. m3)7. Na obszarze powiatu dzierżoniowskiego znajduje się również szereg
większych i mniejszych stawów, zwykle w obniżeniach dolin rzecznych lub cieków wodnych, m.in.
w rejonie Ligoty Małej, Niemczy, Owiesna, Stoszowa, Bratoszowa, Dobrocina, Piławy Dolnej, Goli
Dzierżoniowskiej. Badania przeprowadzone w 2017 i 2018 roku wskazują, że wody
powierzchniowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego charakteryzują się w dalszym ciągu
umiarkowanym, bądź złym potencjałem ekologicznym, złym stanem wód oraz stanem
chemicznym poniżej stanu dobrego. Zaobserwowano poprawę klasy elementów biologicznych

7

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2016-2019, EkoPro, Dzierżoniów 2012.

17

wód z klasy 5 w punkcie Piława – powyżej ujścia Gniłego Potoku, na klasę 3 w punkcie Piława –
ujście do Bystrzycy (m. Niegoszów).8
3.5. Jakość powietrza
Zgodnie z przeprowadzoną Oceną poziomów substancji w powietrzu9, wyznaczoną na podstawie
pomiarów stacji pomiarowych w województwie dolnośląskim i obiektywnego szacowania
w oparciu o wyniki modelowania, w 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, największym
problemem dla całego regionu i Aglomeracji Dzierżoniowskiej były zanieczyszczenia ozonem,
pyłem zawieszonym PM10 oraz benzo(a)pirenem. Powyżej poziomu dopuszczalnego w strefie
dolnośląskiej kształtowały się również stężenia ozonu i arsenu. Wymienione powyżej
zanieczyszczenia zaliczone zostały do klasy C, dla której wymagane jest prowadzenie określonych
działań, mających na celu osiągnięcie odpowiednich poziomów tych substancji w powietrzu.
Stężenia pozostałych zanieczyszczeń, tj. dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), benzenu
(C6H6), tlenku węgla (CO) oraz metali: ołowiu (Pb), kadmu (Cd) i niklu (Ni) nie przekraczały
wartości dopuszczalnych (klasa A). Nadmienić należy jednak, że w sezonie grzewczym obserwuje
się wzrost zanieczyszczenia powietrza (SO2, NO2 i pyły). Główną przyczyną występowania
przekroczeń w okresie zimowym jest emisja z systemów indywidualnego ogrzewania budynków
tzw. niska emisja oraz z transportu drogowego.
Tabela 7. Klasyfikacja strefy dolnośląskiej wg rodzajów zanieczyszczeń powietrza [2019].
Nazwa strefy
strefa dolnośląska

SO2

NO2

A

A

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń
Benze Ozon
Pył
Pył
Ołów Arsen Kadm
CO
n C6H6
O3
PM10 PM2.5
Pb
As
Cd
A
A
C
C
A
A
C
A

Nikiel
Ni
A

B(a)P
C

Źródło: opracowanie na podstawie: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim − raport wojewódzki za 2019 rok, Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska, Wrocław 2020.

Pomimo zaliczenia strefy dolnośląskiej do klasy C ze względu na przekroczenia pyłu
zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Dzierżoniowie nie odnotowano przekroczenia
średniorocznego i średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.
W 2019 roku zanotowano 34 dni, w których przekroczony został średniodobowy poziom
dopuszczalny pyłu PM10., przy dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniami poziomu 24godzinnego w ciągu roku wynosi 35 dni.
Schemat 12. Mapa obszarów przekroczeń substancji w powietrzu w województwie dolnośląskim [2019].

Źródło: opracowanie na podstawie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, www.wroclaw.pios.gov.pl

8

Raport z wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019 (obejmujący lata 2018-2019), Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2020.
9
Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim − raport wojewódzki za 2019 rok, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska, Wrocław 2020.
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W styczniu 2021 roku (prognoza na dzień 4.01.2021powiat dzierżoniowski znalazł się w obszarze
ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:
Schemat 13. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia
poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu [4.01.2021].

Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl

3.6. Klimat akustyczny
Najaktualniejsze dostępne badania klimatu akustycznego, przeprowadzone w 2017 roku na
terenie powiatu dzierżoniowskiego dla pory dnia, wykazały, że we wszystkich 6 punktach,
zlokalizowanych na granicy terenów chronionych niedotrzymana była wartość dopuszczalna dla
pory dnia (65 dB). W stosunku do obowiązujących norm średni poziom równoważny LAeq dla 16
godzin dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 0,2 – 9,1 dB. Najwyższe przekroczenia
odnotowano na drodze krajowej nr 8 w Łagiewnikach przy ul. Wrocławskiej (74,1 dB) oraz
w Łagiewnikach przy ul. Kłodzkiej (71,1 dB). Badania dla pory nocy wykazały również, że we
wszystkich 6 punktach, zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, niedotrzymana była
wartość dopuszczalna dla pory nocy (56 dB). W stosunku do obowiązujących norm średni poziom
równoważny LAeq dla 8 godzin nocy przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 2,6 – 15,0 dB.
Najwyższe przekroczenia odnotowano przy drodze krajowej nr 8 w Łagiewnikach przy
ul. Wrocławskiej (71,0 dB) oraz przy ul. Kłodzkiej (67,1 dB).
Tabela 8. Wyniki pomiaru hałasu drogowego w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych [2017].
LAeq [dB]
Lp.

Lokalizacja punktów pomiarowych

Natężenie ruchu ogółem
[poj/h]

Natężenie ruchu
ciężarowych [poj/h]

Pora dnia

Pora nocy

Pora dnia

Pora nocy

Pora dnia

Pora nocy

1.

Dzierżoniów, ul. Świdnicka

65,2

58,6

645

108

35

6

2.

Dzierżoniów, ul. Batalionów Chłopskich

65,3

62,4

692

137

48

9

3.

Łagiewniki, ul. Kłodzka

71,1

67,1

607

214

145

43

4.

Łagiewniki, ul. Słowiańska

66,8

59,4

197

31

54

11

5.

Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 28

67,1

61,6

956

272

151

46

6.

Łagiewniki, ul. Wrocławska 20

74,1

71,0

670

132

38

14

66,5

- przekroczenia wartości dopuszczalnej

Źródło: Klimat akustyczny w wybranych punktach województwa dolnośląskiego w 2017 roku, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska, Wrocław, 2018.
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3.7. Promieniowanie elektromagnetyczne
Zgodnie z Oceną poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019
w województwie dolnośląskim10 – w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych przez Inspekcję
Ochrony Środowiska, w latach 2018-2019 w żadnym z przebadanych punktów zlokalizowanych
w miejscach dostępnych dla ludności, na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej nie stwierdzono
przekroczeń poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych, który wynosił 7 V/m.
Lp.

Nazwa punktu pomiarowego

Rok pomiaru

Wynik [V/m]

% wartości dopuszczalnej [%]

1.

Dzierżoniów, ul. Generała Sikorskiego

2018

1,13

16,1%

2.

Bielawa, ul. Generała Berlinga

2018

0,3

4,2%

3.

Sieniawka

2018

<0,3

<4,2%

4.

Jodłownik

2018

<0,3

<4,2%

5.

Pieszyce, ul. 1-go maja

2019

0,78

11,1%

Źródło: opracowanie na podstawie Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2017-2019 w województwie dolnośląskim,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we
Wrocławiu, Wrocław 2020.

3.8. Bezpieczeństwo
Zapewnienie właściwego gospodarowania wodami jako elementu różnorodności biologicznej,
ale i podstawy rozwoju regionalnego i gospodarczego jest jednym z wyzwań rozwojowych
Aglomeracji Dzierżoniowskiej. Zrównoważone gospodarowanie wodami ma również istotne
znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej, bowiem na ternie powiatu występują obszary
szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie jej prawdopodobieństwo jest wysokie (raz na 10 lat)
lub średnie (raz na 100 lat) lub narażone na niebezpieczeństwo powodzi w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (miasto i gmina Dzierżoniów, Łagiewniki, Piława
Górna). Zdiagnozowano tu również miejsca predysponowane do występowania osuwisk
(Bielawa, gmina wiejska Dzierżoniów, Łagiewniki, Pieszyce, Niemcza). Ponadto w mieście
Dzierżoniów zlokalizowany jest zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.
Schemat 14. Bezpieczeństwo [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą
nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.

3.9. Wyzwania rozwojowe
Potencjały:
→

położenie geograficzne,

→

występowanie obszarów cennych przyrodniczo.

10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska we Wrocławiu, Wrocław 2020.
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Wyzwania rozwojowe:
→

konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego
przed presją osadniczą i inwestycyjną oraz zagrożeniami płynącymi z masowej rekreacji,

→
→

ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych dla celów produkcji rolnej,
rozbudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz poprawa jakości wody
wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

→

ograniczenie zjawiska tzw. niskiej emisji poprzez zmianę sposobu ogrzewania w sektorze
komunalnym oraz podłączanie nieruchomości do sieci ciepłowniczej, wdrażanie uchwał
antysmogowych, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawa stanu technicznego
infrastruktury drogowej,

→

podejmowanie działań na rzecz ochrony przed hałasem komunikacyjnym, jak również hałasem
pochodzącym z działalności gospodarczej,

→

zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym dla ochrony przeciwpowodziowej 11,

→

systemowe zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz poprawa retencyjności, w tym
poprzez odbudowę małych zbiorników wodnych,

→

rozwój błękitno-zielonej infrastruktury12, mającej na celu łagodzenie i adaptację do zmian klimatu,
w szczególności w miastach,

→
→

utrzymanie, pielęgnacja i powiększanie terenów zielonych, parków i zadrzewień w miastach,
podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie niskiej emisji, racjonalnego
gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi,

→

zmiany klimatyczne zaburzające rozwój rolnictwa, głównie w zakresie upraw,

→

podejmowanie działań promocyjnych skierowanych na rzecz rozwoju turystyki oraz modernizację
i rozwój infrastruktury turystycznej.

4. Transport i komunikacja
4.1. Transport drogowy
Aglomeracja Dzierżoniowska zlokalizowana jest około 60 km od stolicy regionu, przy drodze
krajowej nr 8. Czas dojazdu z Wrocławia to około 60 minut, a z Warszawy, Pragi czy Berlina około
4 godzin. Komunikacja na obszarze Aglomeracji odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem
infrastruktury drogowej, a głównym węzłem komunikacyjnym obszaru jest miasto Dzierżoniów –
administracyjna i usługowa stolica powiatu dzierżoniowskiego. Przez obszar powiatu przebiega
23 km dróg krajowych (5% dróg w powiecie), 63 km dróg wojewódzkich (13%), 200 km dróg
powiatowych (40%) oraz 210 km dróg gminnych (42%). Podstawowy układ komunikacyjny tworzą:
→ drogi krajowe nr:
−

stanowiąca element korytarza europejskiego E6713, relacji: Kudowa-Zdrój (granica
polsko-czeska) – Kłodzko – Wrocław – Piotrków Trybunalski – Warszawa – Białystok –
Budzisko (granica polsko-litewska), przebiegająca przez gminy: Łagiewniki i Niemcza,

−

relacji: Łagiewniki – Strzelin – Wiązów – Brzeg – Namysłów – Kamienna – Baranów –
Kępno,

11

Zagrożenie powodziowe i występowanie lokalnych podtopień związanych z wylewaniem potoków i cieków wodnych w czasie
większych opadów deszczu, a także zły stan cieków wodnych (rzeki, rowy melioracyjne, kanały).
12
Błękitno-zielona infrastruktura to rozwiązania oparte na przyrodzie. Jej głównym zadaniem jest zatrzymanie wody deszczowej
w miejscu opadu, ale może równocześnie pochłaniać dwutlenek węgla, zmniejszać zanieczyszczenie powietrza lub łagodzić
efekt miejskiej wyspy ciepła. Wprowadzenie jej elementów w miastach, takich jak: zielone dachy, małe retencje wodne, może
przyczynić się do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, wpływając jednocześnie na
aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe.
13
Finlandia – Estonia – Łotwa – Litwa – Polska – Czechy.

21

→ drogi wojewódzkie nr:
−

relacji: Gościce (granica polsko-czeska) – Paczków – Kamieniec Ząbkowicki –
Ząbkowice Śląskie – Piława Górna – Dzierżoniów – Mościsko – Świdnica – Stanowice,

−

relacji: Rościszów – Jedlina-Zdrój – Olszyniec – Jugowice – Walim – Pieszyce –
Dzierżoniów,

−

relacji: Nowa Ruda – Wolibórz – Bielawa – Dzierżoniów – Uciechów – Sieniawka –
Łagiewniki, główne połączenie powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem, autostradą A4
oraz przejściem granicznym do Czech (Tłumaczów-Otovice), jeden z najważniejszych
ciągów transportowych obsługujących zespół miast Dzierżoniów – Bielawa – Pieszyce,
należący do bardziej obciążonych ruchem dróg wojewódzkich Dolnego Śląska. Podobnie
jak droga wojewódzka 383, prowadząca przez Przełęcz Walimską w Górach Sowich, jest
drogą o szczególnych walorach widokowych.

Schemat 15. Systemy transportu [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą
nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.

Schemat 16. Mapa sieci drogowej powiatu dzierżoniowskiego.

Źródło: www.pow.dzierzoniow.pl
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Aglomeracja położona jest około 50 km od autostrady A4, a przez jej obszar przebiega
planowana droga ekspresowa S8, która docelowo połączy Kłodzko i Białystok przez Warszawę.
Droga będzie miała 2 pasy ruchu na całej długości od Wrocławia do Kłodzka, a odcinek ten został
już ł formalnie włączony do rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.
Oddanie do ruchu planowane jest najwcześniej w 2026 roku.
Schemat 17. Istniejący i planowany przebieg
drogi ekspresowej S8 [2020].

Schemat 18. Mapa stanu budowy dróg [2020].

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Podstawowy układ komunikacyjny obszaru uzupełnia gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych,
których stan techniczny i nawierzchni wraz z potrzebami inwestycyjnymi przedstawiono
w tabelach poniżej. Dodatkowo znaczną część potrzeb remontowych i inwestycyjnych stanowią
drogi wewnętrzne oraz drogi transportu rolnego.
Tabela 9. Publiczne drogi gminne − rodzaj nawierzchni (km) [2020].
Nawierzchnia ulepszona
Nazwa
Powiat dzierżoniowski

ogółem

bitumiczna

betonowa

kostka

Nawierzchnia gruntowa
wzmocniona
naturalna
ogółem
żwirem,
(z gruntu
żużlem itp.
rodzimego)
146,51
31,36
112,68

288,88

247,21

2,30

20,106

Dzierżoniów (m.)
Bielawa

80,18
62,00

72,22
48,50

0,00
0,50

7,13
0,50

0,83
2,00

0,29
2,00

0,54
0,00

Pieszyce

28,01

27,52

0,00

0,48

3,01

3,01

0,00

Piława Górna

24,91

22,02

0,00

2,89

2,67

Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki

37,58
34,00

30,35
30,00

0,00
0,50

1,30
3,50

4,20
43,00

0,16
2,00

1,57
41,00

Niemcza

22,20

16,60

1,30

4,30

90,80

23,9

66,90

2,67

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD.

Tabela 10. Stan techniczny/nawierzchni publicznych dróg gminnych (km) [2020].
Nazwa / Długość [km]
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

bardzo dobry
bd
15,00
7,12
3,28
20,00
5,00
4,80

dobry
bd
10,00
7,25
16,23
5,50
29,00
7,80

zadowalający
bd
20,0
8,41
1,99
5,00
43,00
10,30

zły
bd
10,00
8,12
3,41
3,55
0,00
21,00

bardzo zły
bd
7,00
0,00
2,67
3,53
0,00
70,10

bd – brak danych – Gmina Miejska Dzierżoniów co roku przeprowadza roczne lub pięcioletnie przeglądy dróg gminnych. Natomiast nie jest
prowadzona statystyka w zakresie oceny stanu technicznego wg podanej skali.
Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD.

Tabela 11. Potrzeby remontowe i inwestycyjne w zakresie publicznych dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych [2020].
Lp.

Numer
drogi

Nazwa odcinka [relacja]

Długość
[km]

Stan techniczny
/ nawierzchni

POWIAT DZIERŻONIOWSKI
1.

3004D

ul. Piastowska w Piławie Górnej

1,20

średni/zły

2.

3004D

od skrzyżowania z DK 8 do granicy z powiatem ząbkowickim

4,70

średni/zły
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Lp.

Numer
drogi

3.

3007D

Myśliszów - Owiesno

4,00

zły

4.

3008D

Piława Dolna - Owiesno

3,50

średni/zły

5.

3012D

ul. Piastowska w Uciechowie

1,50

średni/zły

6.

3013D

Oleszna – Ratajno

2,80

średni/zły

7.

3015D

Gilów – skrzyżowanie z DK 8

6,30

średni/zły

8.

3016D

odcinek w Kamionkach

3,50

średni/zły

9.

3017D

Bielawa – Piława Dolna

0,80

zły

10.

3019D

Mościsko – Jaźwina

6,00

średni/zły

11.

3021D

Wojsławice – Piotrówek

2,00

zły

12.

2877D

Pieszyce – Piskorzów

2,50

średni

13.

2878D

Jaźwina – Książnica

7,00

średni/zły

Nazwa odcinka [relacja]

Długość
[km]

Stan techniczny
/ nawierzchni

GMINA MIEJSKA DZIERŻIONIÓW
1.

DW 383

ul. Kilińskiego – od torów kolejowych do granic miasta

1,12

bardzo zły/zły

2.

DW 383

ul. Świdnicka – od ul. Daszyńskiego do ul. Kościuszki

0,20

średni

3.

DW 382

ul. Świdnicka – od Rodna Solidarności do ul. ul. Kasztanowej

0,35

4.

DW 382

ul. Ząbkowicka i Wojska Polskiego − od skrzyżowania z ul. Bat. Chłopskich
do skrzyżowania z ul. Staszica

1,12

5.

117130D

ul. Wrocławska – od ul. Piłsudskiego do ul. Bielawskiej

0,21

zły

6.

117115D

ul. Strzelnicza – od ul. Piłsudskiego do ul. Piastowskiej

0,21

zły

7.

117072D

ul. Ogrodowa – od ul. Strzelniczej do ul. Daszyńskiego

0,12

zły

8.

117103D

ul. Sikorskiego – od Ronda Gruzińskiego do ul. Sikorskiego (Os.
Różane 10)

0,60

9.

117106D i
117080D

ul. Słowiańska wraz z Osiedlem Słonecznym – od ul. Bat. Chłopskich do
ul. Ząbkowickiej

10.

117101D

powierzchnia Rynku

0,56
+0,20

średni
średni/zły

zły
zły

0,01
km2

średni

GMINA MIEJSKA BIELAWA
1.

117879D

ul. 3-go Maja

0,9

dostateczny

2.

117883D

ul. Andersa

0,9

dostateczny

3.

117896D

ul. Bankowa

0,5

dostateczny

4.

117919D

ul. Boczna

0,5

zły

5.

117927D

ul. Frankowskiego

0,7

zły

6.

117903D

ul. Grabskiego

0,7

zły

7.

117884D

ul. Grota Roweckiego

0,5

zły

8.

117932D

ul. Korczaka

0,9

zły

9.

117946D

ul. Nowobielawska

2,0

zły

10.

Osiedle Podgórskie

11.

117904D

ul. Piastowska (od pl. Wolności do skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza)

0,2

zły

12.

117898D

ul. Pileckiego

0,6

zły

13.

117887D

ul. Piłsudskiego

0,8

dostateczny

14.

117947D

Sowia

0,6

zły

15.

117906D

ul. Strażacka

0,3

zły

16.

117950D

ul. Wolności (od ul. Bohaterów Getta do Placu Wolności)

1,4

zły

17.

117931D

ul. Wysoka

0,4

dostateczny

18.

117957D

ul. Żeromskiego

2,9

zły

19.

budowa obwodnicy Bielawy (III etap),

20.

budowa obwodnicy Piławy Dolnej i włączenia do niej obwodnicy Bielawy
GMINA MIEJSKA PIŁAWA GÓRNA

1.

118060D

ul. Ząbkowicka

0,70

zły

2.

118051D

ul. Tulipanowa

0,20

średni

3.

118038D

ul. Stanisława Staszica

0,42

średni

4.

118055D

ul. Rumiankowa

0,30

średni

5.

118057D

ul. Poziomkowa

0,12

średni

6.

118037D

ul. Osiedlowa

0,21

średni

7.

118058D

Osiedle Młyńskie

0,47

zły

8.

118023D

ul. Niecała

0,20

średni

9.

118056D

ul. Makowa

0,09

średni

10.

118052D

ul. Herbaciana

0,29

średni
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Lp.

Numer
drogi

11.

118064D

ul. Kośmińska − odcinek od zabudowań do granicy miasta (od strony
Gilowa)

2,24

12.

118040D

ul. Budowlanych

0,16

średni

13.

118067D

ul. Lipowa

2,67

bardzo zły

14.

118026D

ul. Żytnia

0,18

zły

Nazwa odcinka [relacja]

Długość
[km]

Stan techniczny
/ nawierzchni
zły

GMINA MIEJSKO-WIESJKA NIEMCZA
1.

117537D

Rynek, ul. Piastowska

0,25

zły

2.

117542D

ul. Słowiańska

0,22

zły

3.

117555D

ul. Wiejska

0,30

zły

4.

117500D

Wilków Wlk.

0,80

bardzo zły

5.

117491D

Nowa Wieś Niemczańska

0,90

zły

Dzierżoniów - Pieszyce

5,20

zły

Pieszyce - Kamionki
Od drogi wojewódzkiej nr 383 do granic miasta Dzierżoniów ul. Dolna Świdnicka

8,40

zły

2,40

zły

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA PIESZYCE
1.

DW 383

2.

3016D

3.

117651D

4.

117652D

ul. Nadbrzeżna

0,30

zły

5.

117655D

Od drogi powiatowej nr 3018D do Leśniczówki

3,80

zły

6.

117661D

ul. Rolna

0,70

zły

7.

117662D

ul. Skowronkowa

0,20

zły

8.

117664D

ul. Kopernika

0,60

zły

9.

117669D

ul. Mickiewicza

0,52

zły

10.

117688D

ul. Ziemomysła

0,27

zły

11.

117693D

ul. Bukowa

0,30

zły

12.

ul. Sportowa

0,26

zły

13.

ul. Truskawkowa

0,15

zły

14.

ul. Poziomkowa

0,20

zły
zły

GMINA WIEJSKA DZIERŻONIÓW
1.

116973D

Dzierżoniów − Nowizna

3,85

2.

116949D

ul. Szkolna Mościsko

1,50

zły

3.

116948D

ul. Pocztowa Mościsko

1,00

bardzo zły

4.

116950D

ul. Wierzbowa Mościsko

0,50

zły

5.

116951D

ul. Długa Nowizna

0,70

zły

6.

116966 D

ul. Wrocławska, Uciechów

2,50

zły

7.

116956 D

ul. Ogrodowa

0,30

zły

8.

116957

ul. Krótka

0,20

zły

GMINA WIEJSKA ŁAGIEWNIKI
1.

3014D

Oleszna - Jaźwina

7,50

średni

2.

3013D

Ratajno - Oleszna

3,50

średni

3.

2028D

Oleszna (od mostu) – Oleszna (skrzyż. z 3014D)

2,50

średni

4.

3012D

Tuszyn (Gr. Gminy)- Jaźwina

0,50

bardzo zły

5.

3023D

Przystronie – Ligota Wielka

4,00

średni

6.

2078D

Kiełczyn (Granica Gminy) – Jaźwina (skrzyż. z 3012D)

0,40

zły

7.

3030D

Trzebnik - Trzebnik

0,40

średni

8.

3020D

Sokolniki – Sokolniki (granica powiatu)

1,20

średni

9.

117214D

Sokolniki - Oleszna

1,00

średni

10.

117224D

Łagiewniki – Ratajno- Sieniawka

4,50

średni

11.

117240D

Sieniawka -Ligota Wielka

2,50

średni

12.

117211D

Radzików - Radzików

0,70

średni

13.

117225D

Łagiewniki – Łagiewniki ulice: Mickiewicza. Cukrownicza, Górna,
Konopnickiej, Kwiatowa, Sportowa, Witosa, Zboińskiej

2,30

14.

117227D

Łagiewniki – Łagiewniki ul. Przemysłowa

0,60

Źródło: opracowanie na podstawie danych z JST AD.
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średni
średni

Pomiar ruchu. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu wykonanym w 2015 roku14 największy
odnotowany średni dobowy ruch roczny (SDRR) zarejestrowany na drodze krajowej DK 8 na
odcinku: Łagiewniki / DK 39 i DW 384 / Wierzbice / DW346L wynosił około 14,1 tys. pojazdów na
dobę, czyli więcej niż średnio na drogach krajowych w Polsce (ok. 11,1 tys. poj./dobę)
i województwie dolnośląskim (13,0 tys. poj./dobę), a na odcinku: Ząbkowice Śląskie / DP 3175D
/ Łagiewniki / DK 39 i DW 384 około 9,4 tys. pojazdów na dobę. Natomiast najwyższy SDRR na
drogach wojewódzkich zarejestrowano na odcinkach: DW 384 Dzierżoniów15 (13,3 tys.
poj./dobę) oraz DW 382 Świdnica - Dzierżoniów (12,6 tys. poj./dobę ), co ponad 3,5-krotnie
przekraczało SDRR w kraju (3,5 tys. poj./dobę) i w województwie dolnośląskim (3,4 tys. poj./dobę).
Na odcinkach dróg krajowych DK 8 (odcinek: Ząbkowice Śląskie / DP 3175D / Łagiewniki /DK 39
i DW 384) i DK 39 (odcinek: Łagiewniki /DK 8/ Mikoszów /DP 3021D) odnotowano również wyższy
udział samochodów ciężarowych z przyczepą (17,0%) niż przeciętnie w kraju (15,1%).
Schemat 19. Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na sieci dróg [2015].
(A) krajowych

(B) wojewódzkich

Źródło: opracowanie na podstawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, www.gddkia.gov.pl.

ciągniki rolnicze

autobusy

ZĄBKOWICE ŚL /DP 3175D/ŁAGIEWNIKI /DK 39 i DW384/

9 429

47

6 210

1 069

295

1 646

157

5

8

ŁAGIEWNIKI /DK 39 i DW384/WIERZBICE /DW346L/

14 184

47

9 846

1 428

550

2 020

290

3

39

ŁAGIEWNIKI /DK 8/MIKOSZÓW /DP 3021D/

2 646

25

1 725

321

95

451

17

12

motocykle

8

[poj./dobę]

samochody
ciężarowe z
przyczepą

samochody
ciężarowe bez
przyczepy

lekkie samochody
ciężarowe
(dostawcze)

Nazwa odcinka

samochody
osobowe, mikrobusy

Numer
drogi

SDRR ogółem

Tabela 12. Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich
[2015].

Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie
382

ŚWIDNICA-DZIERŻONIÓW

12 641

152

10 668

910

228

379

291

13

382

DZIERŻONIÓW (02214)

7 247

94

5 900

696

159

304

80

14

383

JEDLINA ZDRÓJ-PIESZYCE

3 586

57

3 023

319

97

47

36

7

14

Ze względu na pandemię COVID-19 i wprowadzenie stanu epidemicznego w kraju pomiary Generalnego Pomiaru Ruchu
2020 (GPR 2020) pierwotnie zaplanowane na marzec i maj 2020 roku nie zostały przeprowadzone, a termin ich wykonania na
drogach krajowych przesunięto na analogiczny okres w roku 2021. Pierwsza publikacja wyników GPR dla dróg krajowych
planowana jest po 1 października 2021 r., a szczegółowe wyniki po 1 kwietnia 2022 r. Natomiast GPR na sieci dróg wojewódzkich
w roku 2020 zaplanowany na marzec i kwiecień 2020 zostały przesunięte na październik i listopad 2020 roku.
15
Nr pkt pomiarowego 02225.

26

383

PIESZYCE

7 076

85

6 262

460

383

PIESZYCE-DZIERŻONIÓW

8 060

105

7 028

383

DZIERŻONIÓW (02222)

9 856

89

8 693

384

DZIKOWIEC-BIELAWA

1 358

18

384

BIELAWA

5 051

384

DZIERŻONIÓW (02225)

13 327

384

DZIERŻONIÓW (02226)

384

DZIERŻONIÓW-ŁAGIEWNIKI

ciągniki rolnicze

autobusy

samochody
ciężarowe z
przyczepą

samochody
ciężarowe bez
przyczepy

lekkie samochody
ciężarowe
(dostawcze)

samochody
osobowe, mikrobusy

motocykle

[poj./dobę]

Nazwa odcinka

SDRR ogółem

Numer
drogi

106

57

99

7

629

81

56

153

8

591

118

69

286

10

1 089

210

26

10

5

0

40

4 481

308

40

20

152

10

93

11 968

573

160

213

293

27

7 931

79

6 900

500

119

206

119

8

5 533

44

4 647

404

155

188

89

6

Źródło: opracowanie na podstawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, www.gddkia.gov.pl.

Generatory ruchu. Na terenie aglomeracji istotnymi generatorami ruchu, z punktu widzenia
przewozów towarowych i pracowniczych, są zakłady przemysłowe. Wzmożony ruch transportu
towarowego notowany jest w okolicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park
− w podstrefie Dzierżoniów (na drodze wojewódzkiej 383 między Dzierżoniowem a Pieszycami)
oraz w podstrefie Bielawa, zlokalizowanej między Bielawą a Dzierżoniowem, przy drodze
wojewódzkiej nr 384. W zakresie dojazdów do pracy nasilony ruch przewozów pracowniczych
generuje również dowóz pracowników do dużych zakładów na strefach pod Wrocławiem,
np. zakłady koncernów LG oraz strefach w Świdnicy i Wałbrzychu.
Wypadki drogowe. Liczba wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych na terenie powiatu
dzierżoniowskiego, w przeliczeniu na 100. tys. ludności, od lat utrzymuje się na poziomie niższym
niż przeciętnie w województwie dolnośląskim i kraju (2019: odpowiednio 49,4 wobec 66,5 i 78,9
oraz 6,92 wobec 7,41 i 7,58). Od 2015 roku liczba rannych w przypadająca na 100 wypadków
również notowana jest poniżej średniej w regionie i kraju (2019: odpowiednio 100,0 wobec 117,1
i 117,9). W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na znaczącą liczbę ofiar śmiertelnych
w przeliczeniu na 100 wypadków, która od lat osiąga poziom znacząco przekraczający ww.
średnie (2019: odpowiednio 14,0 wobec 11,1 i 9,6). Najwyższa liczba wypadków drogowych
notowana jest na obszarze miast Dzierżoniów i Bielawa.
Schemat 20. Wypadki drogowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2017-2019].
ogółem

zderzenie pojazdów w ruchu
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najechanie na pieszego

inne (wywrócenie się pojazdu, itd.)

Źródło: opracowanie na podstawie Mapy Wypadków Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tabela 13. Wypadki drogowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego (os.) [2014-2019].
Nazwa
wypadki ogółem
ofiary śmiertelne
ranni

2014

2015

2016

2017

2018

2019

54

53

56

38

47

50

7

7

9

10

7

7

66

54

58

36

45

50

wypadki drogowe na 100 tys. ludności

51,8

51,1

54,4

37,1

46,2

49,4

ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów

11,17

10,87

13,46

14,51

9,82

9,48

ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności

6,71

6,75

8,74

9,77

6,88

6,92

ofiary śmiertelne na 100 wypadków

13,0

13,2

16,1

26,3

14,9

14,0

105,28

83,82

86,71

52,24

63,15

67,69

ranni na 100 tys. pojazdów
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Pojazdy i parkingi. Zgodnie z danymi z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej zarejestrowanych jest ponad 86,6 tys.
pojazdów ogółem, w tym 77,6 tys. pojazdów samochodowych i ciągników. Ich liczba zwiększyła
się od 2014 roku o około 22%.
Tabela 14. Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników w powiecie dzierżoniowskim
(szt.) [2014-2020].
Nazwa
pojazdy ogółem
pojazdy samochodowe
i ciągniki

2014
71 217

2015
73 240

2016
75 945

2017
78 208

2018
80 874

2019
83 930

2020
86 619

63 689

65 496

68 005

70 056

72 488

75 284

77 672

Źródło: opracowanie na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Tabela 15. Dane dot. parkingów, miejsc parkingowych i stref płatnego parkowania [2020].
Nazwa

liczba miejsc parkingowych
ogółem na terenie gminy [szt.]

Dzierżoniów (m.)

liczba miejsc parkingowych
w strefie płatnego parkowania [szt.]

liczba miejsc parkingowych
dla autobusów [szt.]

bd

356

8

1 800

0

0

Pieszyce

154

0

2

Piława Górna

158

0

0

0

0

0

140

0

0

0

0

0

Bielawa

Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD.

4.2. Transport kolejowy
Przez obszar Aglomeracji Dzierżoniowskiej przebiegają czynne linie kolejowe nr:
28

→

→

137, tzw. Podsudecka Magistrala Kolejowa, relacji: Katowice – Kędzierzyn-Koźle – Nysa –
Ząbkowice Śląskie – Piława Górna – Dzierżoniów – Świdnica – Jaworzyna Śląska – Strzegom –
Jawor – Legnica, zakwalifikowana przez Biuro Eksploatacji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe
jako linia o priorytecie towarowym,
341, łącząca stację Dzierżoniów Śląski ze stacją Bielawa Zachodnia, na której kursują pociągi
Kolei Dolnośląskich w relacji Wrocław Główny - Bielawa Zachodnia oraz Legnica - Bielawa
Zachodnia, obecnie trwają prace nad przedłużeniem trasy do nowej stacji Zbiornik Sudety
oraz nieczynnej Nowa Bielawa.

Schemat 21. Schemat kolejowych połączeń regionalnych [2020].

Źródło: www.kolejedolnoslaskie.pl
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Zlokalizowane są tu 3 stacje kolejowe: Dzierżoniów Śląski, Mościsko Dzierżoniowskie i Piława
Górna. Od 2019 roku mieszkańcy i turyści mogą korzystać z Sowiogórskiego Centrum
Komunikacyjnego, czyli zmodernizowanego centrum przesiadkowego na stacji kolejowej
Dzierżoniów Śląski, gdzie w jednym miejscu połączono: dworzec kolejowy, przy którym powstały
perony z informacją pasażerską dla autobusów miejskich i dalekobieżnych, parking ze stacją do
ładowania samochodów elektrycznych, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe dla rowerów
i informację turystyczną.

Źródło: www.sck.info.pl

4.3. Komunikacja miejska
Autobusowy transport zbiorowy na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej (z wyłączeniem gminy
Łagiewniki) organizuje Gmina Bielawa poprzez Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Bielawie,
na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w 2009 roku w sprawie wspólnej
organizacji publicznych linii autobusowych o charakterze komunikacji miejskiej. Wspólna polityka
umożliwia budowę przyjaznego systemu transportu publicznego, który pozwala na
przemieszczanie się mieszkańców pomiędzy gminami przy jednoczesnej optymalizacji ilości linii
komunikacyjnych wraz z dostosowaniem ilości kursów oraz taboru, jednolitym system biletowym,
jednolitych zasadach ulg i zwolnień16. Wspólny system komunikacji autobusowej umożliwił
również wyeliminowane starego taboru, uciążliwego dla środowiska i zastąpienie go nowymi
autobusami spełniającymi normę EURO 6. Operator dysponuje 31 autobusami marki SOR NB 12
wyposażonymi w silniki spalinowe spełniające normę EURO 6 rok produkcji 2017 (100% niskiej
podłogi) i 2 autobusami marki SOR BN 12 wyposażone w silniki spalinowe spełniające normę
EURO 6 rok produkcji 2017 niskowejściowe (60% niskiej podłogi). Wszystkie autobusy
przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych i wyposażone w automaty do sprzedaży
biletów, ładowarki USB oraz dźwiękowy i wizualny system informacji pasażerskiej. W latach 20172027 linie organizowane przez ZKM Bielawa obsługuje wybrane w przetargu konsorcjum firm:
PPUH „Kłosok” i „A21” (operator). Łącznie funkcjonuje 18 linii komunikacyjnych, w tym dwie linie
wyłącznie po terenie Dzierżoniowa (linia A, B). W 2019 roku łączna długość przejechanych
kilometrów przez autobusy w ramach porozumienia międzygminnego wyniosła około 2,5 mln km,
a z transportu publicznego skorzystało ogółem około 7 mln pasażerów. Uzupełnieniem gminnej
komunikacji autobusowej jest komunikacja publiczna organizowana przez podmioty prywatne.

16

Pasażerowie mogący korzystać z bezpłatnych przejazdów: dzieci do lat 4; dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub
niepełnosprawna, uczęszczająca do przedszkoli, szkół; osoby , które ukończyły 70 lat; osoby niewidome i ich opiekunowie lub
pies przewodnik; osoby niepełnosprawne zaliczane do I grupy inwalidztwa; umundurowani funkcjonariusze policji, straży
miejskiej i żołnierze zasadniczej służby wojskowej.
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Schemat 22. Schemat przystanków komunikacji zbiorowej dla gmin, dla których organizatorem
publicznego transportu zbiorowego jest Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Bielawie [2020].

Źródło: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Bielawie www.bielawa.trapeze.fi

Tabela 16. Transport publiczny [2020].
liczba
przystanków
[szt.]

liczba
przystanków
wyposażonych w
wiaty [szt.]

liczba linii
[szt.]

długość
linii [km]

liczba obsłużonych
pasażerów [szt.]
w okresie od
01.01.2020 do
30.09.2020r

liczba
autobusó
w [szt.]
31

Dzierżoniów (m.)

79

49

14

227,5

bd.

Bielawa

66

44

6

107,7

1 021 260

31

Pieszyce

48

32

3

bd.

bd.

bd.

Piława Górna

20

11

4

45,2

bd.

7

Dzierżoniów (w.)

75

43

bd.

bd.

bd.

bd.

Łagiewniki

42

40

2

73

bd

1

Niemcza

38

17

10

bd.

bd.

bd.

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD.

Transport publiczny na obszarze gminy Łagiewniki organizowany jest przez Urząd Gminy
w Łagiewnikach i finansowany z budżetu na zasadzie dopłat do jednego kilometra dla
przewoźnika wyłonionego w drodze zapytania ofertowego. Przewoźnik obsługuje 2 trasy17,
w godzinach rannych i popołudniowych zgodnie z uzgodnionym wcześniej rozkładem jazdy,
który jest dopasowany do zgłoszonych potrzeb mieszkańców gminy. Ponadto przewoźnik
świadczy we własnym zakresie również usługi dowozu młodzieży szkolnej do szkół na terenie
miasta Dzierżoniów. Brak transportu w niektórych miejscowościach na terenie gminy Łagiewniki,
powoduje problem z dojazdem ludzi i młodzieży do szkół na terenie powiatu, jak również do
miasta wojewódzkiego, czyli Wrocławia.

17

Trasa nr 1 rano – Jaźwina, Kuchary, Słupice, Młynica, Oleszna, Łagiewniki, Sienice, Łagiewniki, Ratajno, Ligota Wielka, Oleszna.
Po południu – Oleszna, Ligota Wielka, Ratajno Łagiewniki. Trasa nr 2 po południu – Jaźwina, Kuchary, Słupice, Młynica, Oleszna,
Łagiewniki, Ratajno, Ligota Wielka, Dzierżoniów.
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4.4. Drogi rowerowe
Wyposażenie w infrastrukturę drogową w postaci ścieżek rowerowych z gęstością na poziomie
11,68 km/ 100 km2 plasuje powiat dzierżoniowski na 1. miejscu wśród powiatów ziemskich na
Dolnym Śląsku oraz na 13. miejscu w kraju − miasto Dzierżoniów klasyfikuje się na 50. miejscu,
a miasto Bielawa na 125. miejscu. Przez obszar Aglomeracji Dzierżoniowskiej prowadzi ogółem
55,9 km dróg rowerowych, z których 42,8% znajduje się pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, 35,6% pod zarządem gmin, a 21,6% pod zarządem starostwa
powiatowego. Ścieżkami rowerowymi połączono trzy miasta: Dzierżoniów (21,1 km, tj. 37,7%
dróg rowerowych w powiecie), Bielawę (18,6 km, tj. 33,3%) i Pieszyce (6,8 km, 12,2%). Niski
stopień wyposażenia w infrastrukturę rowerową występuje natomiast w gminach Piława Górna,
wiejskiej Dzierżoniów oraz Niemcza. Na obszarze Aglomeracji nie funkcjonuje więc spójny system
dróg rowerowych. Trasy rowerowe zostały szerzej opisane w rozdziale 11.1.
Tabela 17. Drogi rowerowe (km) [2019].
Nazwa
POLSKA

ścieżki rowerowe
(drogi dla rowerów)
ogółem

pod zarządem
gminy

starostwa

ścieżki rowerowe na

urzędu
marszałkowskiego

100 km2

10 tys.
ludności

15 538,7

10 192,7

3 191,8

2 154,2

4,97

4,05

1 012,4

795,3

128,7

88,4

5,08

3,49

Powiat dzierżoniowski

55,9

19,9

12,1

23,9

11,68

5,54

Dzierżoniów (m.)

21,1

12,6

0,0

8,5

105,13

6,37

Bielawa

18,6

5,2

5,4

8,0

51,37

6,23

Pieszyce

6,8

2,1

1,8

2,9

10,69

7,23

Piława Górna

0,8

0,0

0,8

0,0

3,82

1,25

Dzierżoniów (w.)

0,5

0,0

0,5

0,0

0,35

0,55

Łagiewniki

4,5

0,0

0,0

4,5

3,61

6,05

Niemcza

3,6

0,0

3,6

0,0

5,01

6,58

DOLNOŚLĄSKIE

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Schemat 23. Drogi rowerowe w powiecie dzierżoniowskim [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie: Programu rozwoju transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014–2020, IPC Instytut Badawczy, 2015 oraz
informacji z Urzędów Miast i Gminy oraz Starostwa Powiatowego AD.
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4.5. Transport lotniczy
W promieniu zasięgu około 60 km i czasie dojazdu około 1 h od Aglomeracji Dzierżoniowskiej
zlokalizowany jest Port Lotniczy Wrocław-Strachowice obsługujący rejsy wewnątrzkrajowe
i międzynarodowe. Ponadto w odległości około 150 km i czasie dojazdu 2,5 h znajduje się
międzynarodowe lotnisko Letiště Pardubice.
4.6. Wyzwania rozwojowe
Potencjały:
→

dogodna lokalizacja przy drodze krajowej nr 8,

→
→

poprawa skomunikowania z regionem i krajem poprzez budowę drogi ekspresowej S8,
gęsta sieć dróg na terenie powiatu i stała poprawa ich stanu technicznego,

→

poprawa warunków podróżowania poprzez rewitalizację i uruchomienie linii kolejowej relacji
Dzierżoniów – Wrocław,

→

funkcjonujący wspólny system transportu zbiorowego,

→ gęsta sieć istniejących ścieżek rowerowych.
Wyzwania rozwojowe:

18
19

→

brak obwodnicy miast: Dzierżoniów, Bielawa i Piława Górna, w tym dla samochodów
przewożących kruszywo z kopalni i związane z nimi uciążliwości,

→

konieczność zwiększenia przepustowości dróg oraz poprawy stanu technicznego
i nawierzchni odcinków dróg i chodników, w szczególności powiatowych i gminnych,
trudności w osiąganiu wymaganych przepisami warunków technicznych dróg w trakcie ich
przebudowy ze względu na lokalne uwarunkowania terenowe,

→

zmiana kategoryzacji dróg – przejęcie przez powiat dotychczasowej DK8 i DW39 oraz dróg
powiatowych przez gminy,

→

wzrost natężenia ruchu i konieczność zwiększenia liczby miejsc parkingowych związane ze
zwiększeniem ruchu turystycznego,

→

podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych i użytkowników,

→

rosnące potrzeby infrastrukturalne towarzyszące nowej zabudowie,

→

reaktywacja linii kolejowych nr 310 Kobierzyce – Piława Górna18 i nr 318 Srebrna Góra –
Bielawa Zachodnia19,

→

kolizje rewitalizowanych linii kolejowych z istniejącą siecią dróg,

→

skorelowanie powracających połączeń kolejowych z siecią drogową i przewozami
zbiorowymi,

→

niewystarczająca liczba połączeń komunikacji zbiorowej na trasie Dzierżoniów – Wrocław,

→

problemy finansowe gmin z utrzymaniem i zapewnieniem połączeń transportu zbiorowego −
stale wzrastające koszty komunikacji miejskiej i międzymiastowej, brak środków na jej
utrzymanie, mogące przyczynić się do ograniczania liczby linii, ilości kursów oraz podwyższania
cen biletów, zmniejszenie wpływów z tytułu biletów komunikacji publicznej w związku
z epidemią Covid-19, potrzeba współpracy wszystkich samorządów w zakresie utrzymania
komunikacji zbiorowej,

→

słaba dostępność do komunikacji zbiorowej na terenach wiejskich,

→

brak zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych oraz braki w wyposażeniu w infrastrukturę
rowerową na obszarze poszczególnych gmin, w szczególności miast Piława Górna i Niemcza,

→

rozwój infrastruktury teletechnicznej,

→

możliwość ograniczenia planowanych inwestycji w związku ze spadkiem poziomu dochodów
i koniecznością ich przesunięcia na potrzeby walki z Covid-19.

od km 0,174 do km 38,645.
od km 12,380 do km 28,295.
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5. Infrastruktura techniczna
Pod względem wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 83% budynków mieszkalnych na
obszarze Powiatu Dzierżoniowskiego podłączonych jest do sieci wodociągowej, a 57,7% do sieci
kanalizacyjnej. Inwestycji w zakresie wyposażenia w wodociąg i kanalizację wymagają przede
wszystkim budynki mieszalne zlokalizowane na terenie gmin: Pieszyce, Piława Górna oraz
Niemcza, a w zakresie samej sieci kanalizacyjnej również na terenie gminy Łagiewniki.
Tabela 18. Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej w ogóle budynków mieszkalnych
(%) [2019].
Nazwa

ogółem
kanalizacja
84,8
51,3
88,1
61,0
83,0
57,7
100,0
85,8
89,9
79,1
40,9
24,6
57,6
51,0
89,3
30,7
97,5
42,5
63,7
56,9

wodociąg

POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

w miastach
wodociąg
kanalizacja
87,2
74,9
89,8
83,1
84,0
74,1
100,0
85,8
89,9
79,1
51,8
37,5
57,6
51,0

66,7

na wsi
wodociąg
kanalizacja
83,4
37,2
86,8
43,5
81,3
31,0

89,4

20,0

0,0

89,3
97,5
61,0

30,7
42,5
27,0

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

5.1. Sieć wodociągowa
Przez obszar Powiatu Dzierżoniowskiego prowadzi 356,5 km wodociągowej sieci rozdzielczej,
w tym 250,7 km sieci znajduje się w zasobach Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą
w Dzierżoniowie, która zaopatruje w wodę prawie cały Powiat Dzierżoniowskim z wyjątkiem
Gminy Łagiewniki. Z sieci korzysta ponad 94,7 tys. osób, czyli 94% populacji powiatu
dzierżoniowskiego – 96,7% mieszkańców miast i 84% mieszkańców wsi. Dostępność do sieci
wodociągowej w ośrodkach miejskich kształtuje się na poziomie średniej w kraju, a w przypadku
terenów wiejskich jest nieznacznie niższa. Udział korzystających z sieci wodociągowej w gminie
miejskiej i wiejskie Dzierżoniów wynosi 100%, a w mieście Bielawa 96,9%. Ze względu na
ukształtowanie terenu oraz znaczną odległość sołectw od miasta w najniższym stopniu
zwodociągowana jest gmina Pieszyce (74,4% ogółem, 88,4% w mieście i jedynie 31,7% na
obszarach wiejskich). Inwestycji w zakresie sieci wodociągowych wymaga w szczególności gmina
Niemcza, na terenie której jedynie 74,9% mieszkańców korzysta z wodociągu (89,2% w mieście,
57,9% na wsi). Z roku na rok zmniejsza się ogółem liczba awarii sieci wodociągowej, jak
i kanalizacyjnej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Maleje ona również w poszczególnych
gminach, poza Łagiewnikami i Niemczą gdzie widoczna jest rosnąca tendencja w zakresie awarii
sieci wodociągowej.
Tabela 19. Sieć wodociągowa [2019].
Nazwa

długość czynnej sieci
rozdzielczej [km]
ogółem

zarządzie bądź
administracji gminy

ludność korzystająca z sieci
wodociągowej [os.]
ogółem

w miastach

udział korzystający z sieci w ogóle
ludności [%]
ogółem

w miastach

na wsi

POLSKA

92,2

96,6

85,5

DOLNOŚLĄSKIE

95,0

97,6

89,2
84,0

Powiat dzierżoniowski

356,5

31,2

94 778

76 849

94,0

96,7

Dzierżoniów (m.)

67,8

0,0

33 134

33 134

100,0

100,0

Bielawa

65,5

0,0

28 957

28 957

96,9

96,9

Pieszyce

14,0

0,0

7 005

6 271

74,4

88,4

Piława Górna

15,5

0,0

5 844

5 844

91,4

91,4

34

31,7

długość czynnej sieci
rozdzielczej [km]

Nazwa

ogółem
Dzierżoniów (w.)

ludność korzystająca z sieci
wodociągowej [os.]

zarządzie bądź
administracji gminy

ogółem

w miastach

102,8

31,2

9 088

Łagiewniki

46,5

0,0

Niemcza

44,4

0,0

udział korzystający z sieci w ogóle
ludności [%]
ogółem

0

100,0

6 655

0

89,5

4 095

2 643

74,9

w miastach

na wsi
100
89,5

89,2

57,9

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 20. Awarie sieci wodociągowej (szt.) [2015-2019].
Nazwa

awarie sieci wodociągowej
2015

2016

2017

2018

2019

174

186

172

151

142

Dzierżoniów (m.)

60

58

57

30

27

Bielawa

36

41

29

20

21

Pieszyce

15

33

11

21

15

Piława Górna

21

13

10

9

8

Dzierżoniów (w.)

28

18

36

39

20

Powiat
dzierżoniowski

Łagiewniki

5

6

9

10

11

Niemcza

9

17

20

22

40

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W analizowanym okresie czasu, zużycie
wody na 1 mieszkańca zarówno na
terenie całego powiatu (26,6 m3) jak
i poszczególnych gmin kształtowało się
na poziomie zdecydowanie poniżej
średniej w województwie dolnośląskim
(34,1 m3) i kraju (33,7 m3). Zużycie na
1 korzystającego powyżej średnich
notowane jest jedynie na terenie gminy
Niemcza.

Tabela 21. Zużycie wody z wodociągów (m3) [2014-2019].

2014 2015

2016 2017 2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana
2014-2019

Nazwa

na 1 korzystającego
Zmiana
2014-2019

na 1 mieszkańca

POLSKA

31,1

32,2

32,2

31,8

33,3

33,7

8,4%

33,9

35,0

35,0

34,6

36,2

36,5

7,7%

DOLNOŚLĄSKIE

31,2

32,0

32,2

32,4

33,8

34,1

9,3%

32,9

33,8

33,9

34,1

35,6

35,9

9,1%

Powiat
dzierżoniowski

25,8

26,1

26,1

26,2

27,2

26,6

3,1%

27,7

28,0

28,0

27,9

29,0

28,3

2,2%

Dzierżoniów (m.)

29,3

29,3

28,8

29,3

29,7

29,5

0,7%

29,4

29,4

28,8

29,4

29,9

29,6

0,7%

Bielawa

27,4

27,8

28,1

27,6

28,0

27,9

1,8%

28,4

28,8

29,1

28,6

28,9

28,9

1,8%

Pieszyce

16,8

17,4

17,5

17,9

18,5

18,6 10,7%

25,0

25,6

26,0

24,3

25,0

25,1

0,4%

Piława Górna

24,4

24,4

23,7

24,1

24,7

25,3

3,7%

26,7

27,0

26,0

26,6

27,0

27,7

3,7%

Dzierżoniów (w.)

20,7

21,5

22,2

22,5

23,4

22,8 10,1%

20,7

21,6

22,2

22,4

23,5

22,9

10,6%

Łagiewniki

21,8

22,5

23,0

22,7

26,0

23,5

7,8%

24,4

25,0

25,7

25,3

29,2

26,3

7,8%

Niemcza

26,8

27,0

26,5

27,6

33,7

26,8

0,0%

35,0

35,5

34,9

36,3

44,1

35,8

2,3%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Poniżej przedstawiony został wykaz najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, remontowych
i modernizacyjnych na obszarze Aglomeracji i poszczególnych gmin w zakresie sieci
wodociągowej:
Tabela 22. Potrzeby inwestycyjne i remontowe gmin w zakresie sieci wodociągowej [2020].
Aglomeracja Dzierżoniowska
Najpilniejszą potrzebą remontową w zakresie sieci wodociągowej, wymagającą współpracy w ramach
powiatu, jest zakończenie budowy magistrali wodociągowej (wodociągu tranzytowego) Lubachów –
Pieszyce – Dzierżoniów – Bielawa − głównego wodociągu zaopatrującego mieszkańców Aglomeracji
Dzierżoniowskiej w wodę pitną. Doprowadza on wodę z SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim, która była
gruntownie przebudowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013. Dzięki wprowadzeniu
nowoczesnych procesów technologicznych (m.in. filtracja przez filtry samopłuczące oraz przez filtry
węglowe, ozonowanie, dezynfekcja UV i dwutlenkiem chloru) SUW Lubachów dostarcza wodę bardzo
dobrej jakości, która spełnia wymagania przewidziane dla wody przeznaczonej do spożycia przez
mieszkańców. Dotychczas woda z SUW Lubachów jest dostarczana na teren aglomeracji istniejącym
rurociągiem żeliwnym DN600 (na odcinku od SUW Lubachów do Pieszyc) i dalej DN400 (na odcinku od
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Pieszyc do Dzierżoniowa i od Pieszyc do Bielawy). Wodociąg ten był budowany na przełomie lat 60-tych
i 70-tych XX w. i obecnie jest w złym stanie technicznym. Częste awarie powodują problemy
z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców. Ze względu na głębokość posadowienia i lokalizację wodociągu
na terenach zabudowanych (w tym także pod budynkami mieszkalnymi), konieczność usuwania awarii
skutkuje dużymi uciążliwościami dla mieszkańców. Nagromadzone w wodociągu przez wiele lat
eksploatacji osady powodują wtórne zanieczyszczenie, a więc pogorszenie parametrów wody
uzdatnianej w SUW Lubachów. Na wykonanie nowego wodociągu tranzytowego Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Dzierżoniowie (WiK) posiada opracowaną dokumentację projektową wraz z kompletem
pozwoleń na budowę. Budowa wodociągu, z uwagi na uwarunkowania terenowo-prawne, została
podzielona na VII etapów. Łączna długość budowanej magistrali wynosi 26,70 km. Dotychczas wykonano
odcinki o długości 8,55 km. Do zakończenia realizacji inwestycji pozostało do wykonania kilka odcinków
o długości 18,15 km. Do wykonania pozostały etapy: I (Bojanice – Lutomia Górna), II, IV (SUW Lubachów
– Bystrzyca Górna – Bojanice), Vb (Bielawa), VI (Pieszyce – Dzierżoniów). WiK Sp. z o.o. od wielu lat stara
się pozyskać środki na dokończenie budowy tej magistrali. W roku 2020 inwestycję zgłoszono do
dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz do Krajowego Planu Odbudowy.
Dzierżoniów (m.)
Ze względu na stan techniczny sieci wodociągowej (w szczególności wykonanej ze stali i AC oraz żeliwa),
WiK Sp. z o.o. przygotował prace projektowe na remont i modernizację sieci na obszarze gminy miejskiej
Dzierżoniów, ulice: Korczaka, Słowiańska, Sikorskiego, Nowowiejska (w obrębie mostu), Świdnicka,
Szkolna, 11 Listopada, os. Kolorowe, WSSE, Paderewskiego, Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki,
Kilińskiego, teren WSSE Dzierżoniów, Przedwiośnie. Dodatkowo potrzeby inwestycyjne na obszarze
gminy Dzierżoniów obejmują budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Diamentowej.
Bielawa
Potrzeby inwestycyjne na terenie miasta Bielawa obejmują budowę sieci wodociągowej w ul. Korczaka
wraz ze zbiornikiem do magazynowania wody, na terenach inwestycyjnych powyżej zbiornika „Jezioro
Bielawskie”, w rejonie ulic Letniej i Wodnej oraz na zdegradowanych terenach po byłych zakładach ZPB
Bielbaw. Potrzeby remontowe obejmują natomiast przebudowę (wymianę) sieci wodociągowej w pasie
ulic: Wysokiej, Frankowskiego, Grabskiego, Strażackiej, Cmentarnej, Teatralnej, Wolności, Pileckiego,
Mickiewicza, Słowackiego.
Pieszyce
Na wniosek Gminy Pieszyce, WiK Sp. z o.o. przygotowała prace projektowe na budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodowej 2-16 i ul. Kościuszki 37-44.
Piława Górna
Potrzeby inwestycyjne i remontowe na obszarze gminy Piława Górna obejmują: wymianę sieci
wodociągowej w ulicach: Herbacianej, Poziomkowej, Rumiankowej i Staszica oraz budowę sieci
wodociągowej w ul. Dalszej (dł. około 270 m) oraz w drodze wewnętrznej (działka nr 100/2 obręb
Południe) w rejonie ul. Dalszej, do budynków nr 3 i 4 przy ul. A. Struga w Piławie Górnej oraz
w ul. Bohaterów Getta i Ligockiej oraz w rejonach wyznaczonych pod budownictwo jednorodzinne
i wielorodzinne w ramach uzbrojenia terenu.
Dzierżoniów (w.)
Potrzeby inwestycyjne i remontowe na obszarze gminy Dzierżoniów obejmują wymianę sieci we wsi
Myśliszów, rozbudowę sieci wodociągowych na terenach projektowanej zabudowy wskazanej
w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, remont sieci ze względu na
jej stan techniczny w lokalizacjach wskazanych przez WiK sp. z o.o., tj. budowę sieci wodociągowej w ul.
Wierzbowej w Piławie Dolnej na podstawie opracowanej przez Gminę Dzierżoniów dokumentacji oraz
wymianę odcinków sieci wodociągowych i budowę sieci kanalizacji sanitarnych.
Łagiewniki
Potrzeby inwestycyjne i remontowe na obszarze gminy Łagiewniki to:
1. rozbudowa sieci wodociągowych i wymiana sieci zbudowanych z rur PVC i stalowych na nowoczesne
np. z rur PE,
2. modernizacja ujęć (studni) wód podziemnych (wymiana na nowoczesne obudowy studzienne,
wymiana pomp i armatury),
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3. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sieniawce (rozbudowa o dodatkowe filtry i zbiorniki
pośrednie w celu produkowania większej ilości wody) i w Białobrzeziu tzw. stacji napowietrzania
(kompleksowa przebudowa stacji, technologii i remont budynku),
4. modernizacja Automatycznych Pompowni Strefowych w miejscowościach: Jaźwin, Łagiewniki,
Oleszna, Młynica, Ratajno, Słupice (instalacja nowoczesnej automatyki, remont budynków, wymiana
pomp, remont zbiornika magazynującego wodę),
5. modernizacja zbiornika wyrównawczego w Księginicach Wielkich (wymiana armatury, uszczelnienie
zbiorników betonowych, remont budynków),
6. instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach zasilanych w energię elektryczną.
Niemcza
Potrzeby inwestycyjne i remontowe na obszarze gminy Niemcza obejmują budowę sieci wodociągowych
do miejscowości: Podlesie, Ligota Mała, Chwalęcin.

5.2. Sieć kanalizacyjna
Infrastruktura kanalizacyjna na obszarze powiatu
dzierżoniowskiego obejmuje 267,6 km sieci oraz
prawie 7 tys. przyłączy prowadzących do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, w tym
172,5 km sieci znajduje się w zasobach Spółki
Wodociągi i Kanalizacja, która odbiera ścieki od
Gmin: Miejskiej Dzierżoniów, Bielawy, Piławy Górnej
oraz Gminy Pieszyce. Z sieci korzysta ponad 72 tys.
mieszkańców, czyli 71,5% ogółu mieszkańców.
Dostęp do sieci kanalizacyjnej w miastach powiatu
jest jednak niższy niż przeciętnie w ośrodkach
miejskich w kraju i w regionie, w szczególności
w Pieszycach, a na terenach wiejskich kształtuje się
na poziomie średniej w gminach w kraju, również
poza sołectwami gminy Pieszyce, gdzie gospodarka
ściekowa rozwiązana jest poprzez zbiorniki
bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie.

Tabela 23. Awarie sieci kanalizacyjnej (szt.)
[2015-2019].
Nazwa

awarie sieci kanalizacyjnej
2015

2016

2017

2018

2019

Powiat
dzierżoniowski

519

493

578

337

333

Dzierżoniów
(m.)

251

235

248

138

163

Bielawa

180

168

206

119

105

Pieszyce

17

13

25

7

5

Piława Górna
Dzierżoniów
(w.)

29

34

45

29

24

1

4

6

0

1

Łagiewniki

20

19

23

12

15

Niemcza

21

20

25

32

20

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 24. Sieć kanalizacyjna [2019].
długość czynnej sieci
rozdzielczej [km]
Nazwa
ogółem

zarządzie bądź
administracji
gminy

ludność
przyłącza
udział korzystający z sieci
korzystająca z sieci
prowadzące do
w ogóle ludności [%]
wodociągowej [os.]
budynków
mieszkalnych
i zbiorowego
ogółem w miastach ogółem w miastach na wsi
zamieszkania [szt.]

POLSKA

71,2

90,5

42,2

DOLNOŚLĄSKIE

76,9

90,7

47,0
38,8

Powiat dzierżoniowski

267,6

51,9

6 960

72 102

63 827

71,5

80,3

Dzierżoniów (m.)

75,4

0,0

2 399

28 464

28 464

85,9

85,9

Bielawa

60,3

0,0

2 015

26 204

26 204

87,7

87,7

Pieszyce

19,8

0,0

447

3 057

3 057

32,5

43,1

Piława Górna

10,9

0,0

398

3 607

3 607

56,4

56,4

Dzierżoniów (w.)

51,9

51,9

701

3 365

0

37,0

Łagiewniki

19,6

0,0

680

3 557

0

47,8

Niemcza

29,7

0,0

620

3 847

2 494

70,3

0
37,0
47,8

84,2

54,0

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS oraz Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o..

Odcinki istniejącej kanalizacji deszczowej są wymieniane podczas modernizacji lub przebudowy
dróg. Ze względu na znaczne zwiększenie powierzchni zabudowanych na obszarze miast oraz
pojawiające się problemy z odbiorem wód opadowych podczas intensywnych opadów konieczna
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jest poprawa efektywności działania kanalizacji deszczowej wraz z zapewnieniem
retencjonowania wód deszczowych. Mając na uwadze politykę w zakresie gospodarowania
wodami koniecznym jest uwzględnienie retencjonowania wód opadowych dla terenów już
zagospodarowanych, jak i planowanych do zagospodarowania z uwzględnieniem zasad
określonych z strategiach, programach i innych dokumentach, mających na celu przeciwdziałanie
niedoborowi wody. Poniżej przedstawiony został wykaz najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych,
remontowych i modernizacyjnych na obszarze gmin w zakresie sieci kanalizacyjnej:
Tabela 25. Potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie sieci kanalizacyjnej [2020].
Aglomeracja Dzierżoniowska
W ramach realizowanego obecnie przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa II etapu projektu
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, wybudowanych
zostanie ponad 29 km sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie, Pieszycach, Bratoszowie i Piławie Dolnej,
a blisko 3 km sieci zostaną zmodernizowane. Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2023 roku.
Dzierżoniów (m.)
W ramach programu POIiŚ do marca 2023 r. spółka WiK wybuduje sieć kanalizacyjną w kolejnych dwóch
ulicach w Dzierżoniowie: w ul. Kilara (ok. 0,2 km) i w ul. Armii Krajowej (ok.1,0 km).
Pieszyce
W ramach programu POIiŚ do marca 2023 r. spółka WiK wybuduje sieć kanalizacyjną w kolejnych dwóch
ulicach w Pieszycach (ok. 1,0 km) oraz w miejscowości Bratoszów (ok. 4,0 km).
Piława Górna
Potrzeby planów budowy kanalizacji sanitarnej realizowanej przez gminę to:
1. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cichej, Zielonej, Niecałej i Młynarskiej
w Piławie Górnej. Zakres robót obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie: kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno–tłocznej w ulicy Sienkiewicza, Cichej i Zielonej z przyłączami do granicy działek, budowę
2 przepompowni ścieków w ul. Sienkiewicza z rurociągami tłocznymi, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Młynarskiej i Niecałej z przyłączami do granicy działek,
2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej (działka nr 100/2 obręb Południe) w rejonie
ul. Dalszej,
3. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bohaterów Getta, Sąsiedzkiej, Ligockiej i Ząbkowickiej.
Dzierżoniów (w.)
Sieć kanalizacyjna, będąca w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Dzierżoniowie,
obejmuje miejscowości Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn i Książnica w całości. Sieć wybudowana
w latach 1996-2000 pozostaje w ciągłej eksploatacji. Przewiduje się nieznaczną rozbudowę istniejącej
infrastruktury sieci na tym terenie w obszarach przeznaczonych w mpzp pod zabudowę oraz
modernizację części sieci tłocznych (zmiana kierunku wynikająca z przekierowywania ścieków do
Dzierżoniowa) wraz z przepompowniami. Gmina Dzierżoniów obsługuje również sieć kanalizacyjną
w Piławie Dolnej, przejętą od Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), która po częściowej modernizacji
i podzieleniu na mniejsze odcinki zostanie wpięta do wybudowanego przez Spółkę WiK ze środków EFRR
kolektora Piława Górna − Bielawa. W ramach programu POIiŚ do marca 2023 r. spółka WiK wybuduje
również sieć kanalizacyjną w znacznej części miejscowości Piława Dolna (ok. 11,5 km). W ramach
programu PROW spółka WiK wybuduje w części miejscowości Nowizna sieć kanalizacyjną (ok. 4,4 km)
wraz z przepompownią, która będzie w przyszłości mogła posłużyć do jej dalszej rozbudowy na terenie
Nowizny oraz w kierunku Mościska, jak również umożliwi przepięcie obecnej aglomeracji Mościsko do
oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i likwidację oczyszczalni ścieków w Mościsku. Możliwą do realizacji
przez Gminę Dzierżoniów wraz z Gminą Bielawa jest budowa kanalizacji dla Myśliszowa oraz Józefówka.
Ta druga może docelowo połączyć również obszar Jodłownika oraz Ostroszowic. Na podstawie analizy
potrzeb wykonanej na zlecenie Gminy Dzierżoniów w zakresie rozbudowy kanalizacji oszacowano koszt
takiego zadania na 128 mln zł (2018 r.).
Łagiewniki
Obecnie w Gminie Łagiewniki przeprowadzane są działania mające na celu uporządkowanie działania
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Proces uporządkowania oraz usprawnienia będzie procesem
ciągłym, rozłożonym w latach. Obecny Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o realizuje czynności mające
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na celu zapewnienie zdolności do odbioru nieczystości z miejscowości nie posiadających rozwiniętego
systemu kanalizacyjnego podłączonego do oczyszczalni ścieków. Jedynie 3 miejscowości w gminie
Łagiewniki (Łagiewniki, Oleszna, Sokolniki) posiadają sieć kanalizacyjną z potrzebami modernizacyjnymi.
W pozostałych Sołectwach odbiór nieczystości realizowany jest poprzez mobilny zestaw asenizacyjny, co
przy obecnych systemach innowacyjnych nie jest rozwiązaniem długoplanowym. Planuje się
opracowanie systemu inwestycji w rozbiciu na lata w poszczególnych sołectwach nie posiadających
kompleksowej kanalizacji ściekowej.
Niemcza
Potrzeby inwestycyjne na ternie gminy obejmują wyposażenie w kanalizację nieskanalizowanej części
gminy: Wilków Wielki, Gilów, Podlesie, Ligota Mała, Stasin.

5.3. Gospodarka ściekowa
Ścieki na terenie Aglomeracji oczyszczane są w 3 oczyszczalniach ścieków z podwyższonym
usuwaniem biogenów (zlokalizowanych w miastach: Dzierżoniów, Bielawa i Niemcza) oraz
w 7 biologicznych (Dzierżoniów (w.), Łagiewniki, Niemcza, Piława Górna − oczyszczalnia ścieków
w Piławie Górnej przeznaczona do wyłączenia z eksploatacji i przebudowania na zbiornik
retencyjny wód deszczowych dopływających z kanalizacji sanitarnej).
W 2019 roku z oczyszczalni ścieków korzystało
ogółem
86,2
tys.
mieszkańców
powiatu Tabela 26. Ludność korzystająca
z oczyszczalni ścieków w % ogólnej
dzierżoniowskiego, w tym 83,7% z podwyższonym
liczby ludności (%) [2019].
usuwaniem biogenów, a 16,3% z biologicznych.
w
Nazwa
ogółem
na wsi
miastach
Udział korzystających z oczyszczalni z podwyższonym
usuwaniem biogenów w ogóle populacji powiatu POLSKA
74,5
94,8
44,0
wynosił natomiast aż 71,6%, co plasuje go na 3. DOLNOŚLĄSKIE 81,9
96,4
50,5
miejscu wśród powiatów ziemskich w województwie Powiat
85,5
97,3
41,8
dzierżoniowski
dolnośląskim. W mieście Dzierżoniów i Bielawa
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
wskaźnik ten wynosił odpowiednio aż 99,9% i 99,7%.
Tabela 27. Ludność korzystająca z oczyszczalni (os.) [2019].
Nazwa

z podwyższonym
usuwaniem biogenów

z podwyższonym usuwaniem
biogenów w % ludności

ogółem

biologiczne

Powiat dzierżoniowski

86 221

14 065

72 156

71,6

Dzierżoniów (m.)

33 107

0

33 107

99,9

Bielawa

29 792

0

29 792

99,7

Pieszyce

6 283

0

6 283

66,8

Piława Górna

5 502

5 502

0

0,0

Dzierżoniów (w.)

2 895

2 895

0

0,0

Łagiewniki

4 870

4 870

0

0,0

Niemcza

3 772

798

2 974

54,4

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Mieszkańcy korzystają również z 3 017 zbiorników bezodpływowych, z których nieczystości
oczyszczane są w 579 przydomowych oczyszczalniach lub wywożone do 4 stacji zlewnych.
Największa liczba zbiorników i przydomowych zlokalizowana jest w gminie wiejskiej Dzierżoniów.
Tabela 28. Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych (szt.) [2019].
Nazwa

zbiorniki bezodpływowe

Powiat dzierżoniowski

oczyszczalnie przydomowe

stacje zlewne

3 017

579

4

Dzierżoniów (m.)

54

22

1

Bielawa

45

25

0

Pieszyce

666

97

0

Piława Górna

175

26

0

1 148

363

1

Łagiewniki

579

30

1

Niemcza

350

16

1

Dzierżoniów (w.)

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Poniżej przedstawiony został wykaz najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych, remontowych
i modernizacyjnych na obszarze gmin w zakresie gospodarki ściekowej:
Tabela 29. Potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie gospodarki ściekowej [2020].
Aglomeracja Dzierżoniowska
Najpilniejszą potrzebą inwestycyjną w zakresie oczyszczania ścieków jest rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Dzierżoniowie, mająca na celu zwiększenie jej wydajności z 37 500 RLM do 49 000 RLM,
w związku z dużą ilością nowych podłączeń do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji
Dzierżoniów oraz planowanym włączeniem do oczyszczalni nowych obszarów (m.in. aglomeracji
Mościsko, miejscowości Mościsko i Nowizna). Rozbudowa oczyszczalni Dzierżoniów pozwoli nie tylko na
likwidację Oczyszczalni Mościsko, ma także na celu zlikwidowanie jej niedoborów w funkcjonowaniu.
Podstawowymi zidentyfikowanymi problemami technologicznymi oczyszczalni są: zbyt mała wydajność,
duża ilość wód przypadkowych, dopływających do oczyszczalni, brak rozdziału strugi osadu surowego
od nadmiernego, zbyt mała przepustowość kanałów międzyobiektowych, zużyte i wyeksploatowane
obiekty budowlane i urządzenia technologiczne. W chwili obecnej Spółka opracowuje dokumentację
projektową dla tej inwestycji. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie została w 2020 roku
zgłoszona do dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W układzie
technologicznym OŚ występuje agregat kogeneracyjny o mocy 100 kWel i mocy cieplnej 143 kWth, lecz
ze względu na wysoką awaryjność wynikającą z wieloletniej eksploatacji (zabudowany w 2007 r.)
średnioroczna wydajność produkcyjna jest znacznie poniżej nominalnej. Produkowana przez agregat
energia elektryczna w całości wykorzystywana jest na własne potrzeby oczyszczalni ścieków (pozostała
cześć pochodzi z sieci elektroenergetycznej). Udział własnej produkcji energii w ostatnich latach oraz
stopień wykorzystania mocy zainstalowanej były stosunkowo niskie. Przeprowadzona analiza opcji
wykazała, że najlepszym rozwiązaniem będzie zabudowa dwóch jednostek kogeneracyjnych o mocach
po 75 kWel i 94 kWth każda, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2019 roku Spółka złożyła również
wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 dostawy dwóch agregatów
kogeneracyjnych, zasilanych biogazem dla oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, wraz z ich montażem,
zaprojektowaniem i wykonaniem koniecznych robót budowlanych.
Bielawa
Do najważniejszych planowanych inwestycji na oczyszczalni ścieków w Bielawie w najbliższym czasie
należy zaliczyć:
1. Budowa automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych z gminy Bielawa wraz z budową wiaty nad
kratą mechaniczną i ręczną na podstawie opracowywanej dokumentacji technicznej.
2. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowego ciągu
mechanicznego oczyszczania ścieków w zakresie nowej kraty mechanicznej jedna podstawowa + jedna
rezerwowa wraz z instalacjami do płukania, odwadniania, rozdrabniania i magazynowania skratek,
budowa piaskownika z instalacją do ujmowania piasku oraz z instalacją do przyjmowania zanieczyszczeń
z czyszczenia sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej. 3. Budowa kolektora odpływowego ścieków
oczyszczonych wraz z komorą pomiarową.
Piława Górna
W 2020 r. oddano do eksploatacji rurociąg kanalizacyjny grawitacyjno-ciśnieniowy, którym
odprowadzane są ścieki komunalne z miasta Piława Górna (część ścieków również z Piławy Dolnej) do
oczyszczalni ścieków w Bielawie. Oczyszczalnia ścieków w Piławie Górnej zostanie wyłączona
z eksploatacji po przebudowaniu jej infrastruktury technicznej na zbiornik retencyjny wód deszczowych
współpracujący z nowo wybudowanym rurociągiem kanalizacyjnym Piława Górna – Bielawa.
Dzierżoniów (w.)
Gmina Dzierżoniów eksploatuje 4 oczyszczalnie ścieków:
− Mościsko − obsługująca
miejscowości Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn i Książnica.
Oczyszczalnia wyeksploatowana w znacznym stopniu z przeznaczeniem do wyłączenia
z eksploatacji, a jej modernizacja i rozbudowa z ekonomicznego oraz ekologicznego punktu jest
nieopłacalna. Opracowana została koncepcja zmiany kierunku przesyłu ścieków do oczyszczalni
ścieków w Dzierżoniowie poprzez Włóki i Nowiznę. W części Nowizny, budowana będzie w latach
2021-2023 sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna ze zrzutem ścieków do Dzierżoniowa w ramach
programu PROW.
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−

Piława Dolna − obsługująca ulice Stawową i Błotnistą w Piławie Dolnej, planowana jest do
wyłączenia z eksploatacji w 2021 roku, po przepięciu istniejącej sieci do kolektora Piława GórnaBielawa.
− Jodłownik − obsługująca budynki części miejscowości w Jodłowniku. Stan oczyszczalni określa się
jako zadowalający, ale nie wystarczający do obsłużenia całej miejscowości, szczególnie z nowymi
obszarami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. W przypadku wybudowania kolektora
z Jodłownika do Bielawy przez Józefówek, nastąpi jej likwidacja. W przypadku pozyskania środków,
planowany czas realizacji 2021-2023.
− Dobrocin − obsługująca budynki części ul. Kościuszki w Dobrocinie, oczyszczalnia wymaga
rozbudowy w celu poprawy parametrów oczyszczanych ścieków.
W ramach realizowanego przez WiK zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap II” współfinansowanego przez Fundusz Spójności
w ramach programu POIiŚ planowana jest budowa 11,5 km sieci kanalizacyjnej w Piławie Dolnej. Gmina
Dzierżoniów planuje wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni Mościsko, wybudowanie kolektora
i przekierowanie ścieków z miejscowości Uciechów, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn i Książnica do oczyszczalni
Dzierżoniów. Przewiduje się modernizację części sieci tłocznych na tym obszarze (zmiana kierunku
wynikająca z przekierowywania ścieków do Dzierżoniowa) wraz z przepompowniami. Gmina Dzierżoniów
obsługuje również sieć kanalizacyjną w Piławie Dolnej, przejętą od Agencji Nieruchomości Rolnych
(ANR), która po częściowej modernizacji i podzieleniu na mniejsze odcinki zostanie wpięta do
wybudowanego kolektora Piława Górna-Bielawa. Po przepięciu sieci nastąpi wyłączenie oczyszczalni
w Piławie Dolnej. Pozostałe 2 oczyszczalnie ścieków - w Jodłowniku i Dobrocinie wraz z odcinkami sieci
kanalizacyjnych przewidywane są nadal do eksploatacji. Nie przewiduje się ich modernizacji ani
rozbudowy.
Łagiewniki
W
pierwszej
kolejności
zaplanowano
modernizację
Oczyszczalni
Ścieków
Łagiewniki
i Sokolniki:
− Modernizacja systemu napowietrzania procesu oczyszczania ścieków. Dział dmuchaw jest najbardziej
energochłonnym ogniwem tej instalacji.
− Modernizacja systemów automatyki – obecnie nie funkcjonuje żaden.
− Montaż systemu sterującego pracą dmuchaw z miernikami poziomu nasycenia tlenem ścieków.
Dodatkowo zamontowanie i wpięcie do systemu urządzenia, które będzie mierzyło PH w procesie
oczyszczania.
− Budowa instalacji fotowoltaicznych na obu oczyszczalniach.
Niemcza
− Modernizacja głównej oczyszczalni ścieków w gminie zlokalizowanej w Niemczy.
− Zamknięcie zdekapitalizowanej oczyszczalni w Kietlinie.

5.4. Sieć gazowa, cieplna i energetyczna
Przez obszar Aglomeracji Dzierżoniowskiej przebiega ogółem 318,8 tys. km sieci gazowej, w tym
83,7% stanowi sieć rozdzielcza. Do sieci gazowej dostęp posiada 29,9 tys. gospodarstw
domowych, z których 11,5% wykorzystuje go do ogrzewania mieszkań. Ogółem z sieci gazowej
korzysta 80,3 tys. osób, czyli 79,7% mieszkańców powiatu. Najwyższą dostępność do sieci
posiadają ośrodki miejskie – Bielawa (97,3% mieszkańców), Dzierżoniów (95,5%) i Piława Górna
(93,9%) oraz Pieszyce (87,1%). W gminie Niemcza z sieci gazowej korzysta 56,2% mieszkańców,
w gminie wiejskiej Dzierżoniów 26,2%. Dostępu do gazu nie mają jedynie mieszkańcy gminy
Łagiewniki. Ze względu na konieczność ograniczania niskiej emisji jednostki samorządu
terytorialnego na obszarze Aglomeracji starają się o rozwój sieci gazowniczej na terenach swoich
gmin, jednak spółka gazowa kierując się głównie aspektem ekonomicznym nie podejmuje
działań inwestycyjnych szczególnie na terenach wiejskich oraz zabudowy jednorodzinnej
w miastach, gdzie ilość przyłączy nie generuje szybkiego wzrostu inwestycji.
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Tabela 30. Sieć gazowa [2019].
długość
czynnej sieci
ogółem [m]

długość czynnej
sieci przesyłowej
[m]

długość czynnej
sieci rozdzielczej
[m]

odbiorcy gazu
[gosp.]

odbiorcy gazu
ogrzewający
mieszkania
gazem [gosp.]

ludność
korzystająca
z sieci
gazowej [os.]

udział
korzystających
z gazu w ogóle
mieszkańców [%]

318 888

51 830

267 058

29 994

3 443

80 325

79,7

Dzierżoniów (m.)

92 724

6 030

86 694

12 761

1 295

31 610

95,4

Bielawa

83 593

2 351

81 242

11 061

1 354

29 064

97,3

Pieszyce

41 298

5 664

35 634

2 522

273

8 195

87,1

Piława Górna

32 156

5 216

26 940

1 952

262

6 002

93,9

Dzierżoniów (w.)

30 224

10 533

19 691

723

114

2 380

26,2

7 161

7 161

0

0

0

0

0,0

31 732

14 875

16 857

975

145

3 074

56,2

Nazwa
Powiat
dzierżoniowski

Łagiewniki
Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Na terenie Aglomeracji zlokalizowanych jest 111 kotłowni, w tym 109 w miastach, a 8 z nich należy
do spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi do nich 27,3 km sieci cieplnej przesyłowej i rozdzielczej
oraz 10,3 km przyłączy do budynków. Długość sieci cieplnej w jednostkach koncesjonowanych
obejmuje 26,5 km (14,8 km na terenie miasta Dzierżoniów i 11,7 km na terenie miasta Bielawa)
oraz 10,2 km przyłączy do budynków (7,0 km w Dzierżoniowie i 3,2 km w Bielawie). Koncesję na
wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła w Dzierżoniowie posiada ZEC Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. z/s w Pieszycach – Ciepłownia w Dzierżoniowie i Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Dzierżoniowie, a w mieście Bielawa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie i Bielawska Agencja
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. W 2018 roku kubatura budynków ogrzewanych z sieci cieplnej
wynosiła 5,4 tys. dam3, z których 21,8% obejmowała budynki mieszkalne, głównie spółdzielni
mieszkaniowych.
Tabela 31. Kotłownie i sieć cieplna wg form własności i lokalizacji w powiecie dzierżoniowskim [2019].
ogółem
Nazwa

w spółdzielniach mieszkaniowych

kotłownie ogółem
[ob.]

długość sieci
cieplnej przesyłowej
i rozdzielczej [km]

długość przyłączy
do budynków [km]

kotłownie ogółem
[ob.]

długość sieci
cieplnej przesyłowej
i rozdzielczej [km]

długość przyłączy
do budynków [km]

111
109
2

27,3
27,3
0,0

10,3
10,3
0,0

8
8
0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

ogółem
w miastach
na wsi

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 32. Kubatura budynków ogrzewanych centralnie wg jednostki ogrzewającej i lokalizacji
w powiecie dzierżoniowskim [2018].
ogółem [dam3]
ogółem

budynki
mieszkalne
ogółem

ogółem

5 429,7

1 183,8

59,8

w miastach

5 428,8

1 183,8

59,8

0,9

0,0

0,0

Nazwa

na wsi

spółdzielnie mieszkaniowe [dam3]

budynki
budynki
mieszkalne
mieszkalne
spółdzielni
komunalne
mieszkaniowych

budynki
budynki
mieszkalne
mieszkalne
spółdzielni
prywatne
mieszkaniowych

budynki
mieszkalne
prywatne

ogółem

budynki
mieszkalne
ogółem

budynki
mieszkalne
komunalne

1 123,0

1,0

1 327,6

1 127,0

4,0

1 123,0

0,0

1 123,0

1,0

1 327,6

1 127,0

4,0

1 123,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 33. Sprzedaż energii cieplnej w ciągu roku wg lokalizacji (GJ) [2014-2019].
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ogółem

155 187,0

156 627,0

188 907,0

212 082,0

199 979,0

184 464,0

budynki mieszkalne

102 238,0

105 929,0

120 071,0

132 654,0

117 852,0

114 616,0

urzędy i instytucje

52 949,0

50 698,0

68 836,0

79 428,0

82 127,0

69 848,0

w miastach ogółem

155 187,0

156 627,0

188 907,0

211 722,0

199 594,0

184 464,0

budynki mieszkalne w miastach

102 238,0

105 929,0

120 071,0

132 654,0

117 852,0

114 616,0

52 949,0

50 698,0

68 836,0

79 068,0

81 742,0

69 848,0

na wsi ogółem

0,0

0,0

0,0

360,0

385,0

0,0

budynki mieszkalne na wsi

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

urzędy i instytucje na wsi

0,0

0,0

0,0

360,0

385,0

0,0

urzędy i instytucje w miastach

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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W 2019 roku w powiecie dzierżoniowskim zarejestrowano około 44,7 tys. odbiorców energii
elektrycznej, w tym 83,9% w miastach, a ich liczba od 2015 roku zwiększyła się o 3,7%.
W analizowanym okresie czasu odnotowano natomiast wzrost zużycia energii o 9%, z poziomu
66,0 tys. MWh w 2015 roku do 71,9 tys. MWh w 2019 roku. Zużycie energii na mieszkańca powiatu
dzierżoniowskiego, wynoszące w 2019 roku 711,9 kWh, było niższe niż przeciętnie w kraju (797,5
kWh) i w województwie dolnośląskim (818,4 kWh).
Tabela 34. Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w powiecie dzierżoniowskim [2015-2019].
Nazwa
odbiorcy
energii
elektrycznej
[szt.]
zużycie
energii
elektrycznej
[MWh]
zużycie
energii
elektrycznej
na 1
mieszkańca
[kWh]

ogółem

na wsi

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

43 112

43 454

44 404

44 602

44 694

6 837

6 952

7 100

7 180

7 215

66 071

67 454 70 983,88 71 808,43 71 987,35

14 548

637,1

655,0

693,4

705,5

711,9

746,7

14 865 15 906,26 16 381,17 16 484,19

684,2

734,5

760,7

770,0

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W dniu 25 maja 2020 roku Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów pod firmą „Energia Komunalna Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej: „Spółka będzie
realizowała zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w energię elektryczną i cieplną”.
Obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana aktywność na polu energetyki,
w szczególności w kierunku propagowania i realizowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych
źródeł energii oraz redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery. W realizacji swoich zadań Spółka
współpracuje z samorządami lokalnymi: jedynym udziałowcem - Gminą Miejską Dzierżoniów oraz
innymi partnerami - potencjalnymi udziałowcami na obszarze działania Dzierżoniowskiego Klastra
Energii w tym także z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o.
5.5. Gospodarka odpadami
W 2019 roku na obszarze Aglomeracji Schemat 24. Udział gmin w masie
zmieszanych odpady zebranych w ciągu
Dzierżoniowskiej zebranych zostało ponad 28,5 tys.
roku [2019].
ton odpadów zmieszanych, co stanowiło 3,4% masy
tych odpadów wytworzonych w województwie
Niemcza 5,7%
dolnośląskim i plasowało powiat dzierżoniowski na
Łagiewniki 4,5%
Dzierżoniów (w.) 8,2%
6. miejscu wśród powiatów ziemskich w regionie.
Największa ich ilość zebrana została w mieście
Dzierżoniów (m.)
Piława Górna 6,3%
38,6%
Dzierżoniów (38,6% masy odpadów z obszaru
Pieszyce 8,7%
powiatu), a następnie w mieście Bielawa (28,0%).
W pozostałych gminach udział ten kształtował się na
Bielawa 28,0%
poziomie niższym niż 10% − tj.: Pieszyce 8,7%,
Dzierżoniów 8,2%, Piława Górna 6,3%, Niemcza
5,7% i Łagiewniki (4,5%).
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Masa zmieszanych odpadów przypadająca przeciętnie na 1 mieszkańca powiatu
dzierżoniowskiego (282,1 kg) była nieznacznie niższa niż średnio w województwie dolnośląskim
(293,2%), jednak wyższa o 53,5 kg niż średnio w gminach w kraju (228,6 kg). Najwyższa masa
zebranych zmieszanych odpadów w Aglomeracji przypadała na mieszkańca miasta Dzierżoniów
(331,6 kg) oraz gminy Niemcza (298,2 kg), najniższa natomiast w gminie Łagiewniki (172,3 kg).
Tabela 35. Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku [2014-2019].
ogółem [t]
Nazwa
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana
2017-2019

8 281 206,05

8 326 069,70

8 712 087,94

8 729 281,70

8 877 468,73

8 775 346,19

0,5%

782 490,16

787 347,27

825 955,54

842 333,10

864 944,82

850 360,89

1,0%

Powiat dzierżoniowski

28 035,72

28 220,17

29 293,24

29 298,20

29 181,10

28 530,41

-2,6%

Dzierżoniów (m.)

POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE

11 433,64

10 933,50

11 420,60

11 420,54

11 484,63

11 022,05

-3,5%

Bielawa

8 034,80

8 232,42

8 548,22

8 546,12

8 424,90

7 995,09

-6,4%

Pieszyce

2 423,18

2 521,16

2 706,30

2 583,20

2 315,71

2 484,27

-3,8%

Piława Górna

1 776,27

1 854,85

1 879,32

1 797,60

1 910,16

1 787,90

-0,5%

Dzierżoniów (w.)

1 941,11

2 198,16

2 331,70

2 420,00

2 425,78

2 326,84

-3,8%

939,67

838,08

710,1

865,7

927,86

1 282,12

48,1%

1 487,05

1 642,00

1 697,00

1 665,04

1 692,06

1 632,14

-2,0%

Łagiewniki
Niemcza

ogółem na 1 mieszkańca [kg]
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana
2017-2019

POLSKA

215,2

216,5

226,7

227,2

231,1

228,6

0,6%

DOLNOŚLĄSKIE

269,0

271,0

284,4

290,2

298,2

293,2

1,0%

Powiat dzierżoniowski

268,8

272,1

284,5

286,2

286,7

282,1

-1,4%

Dzierżoniów (m.)

333,2

321,0

337,4

338,8

342,5

331,6

-2,1%

Bielawa

258,6

266,9

280,3

282,3

279,8

266,8

-5,5%

Pieszyce

252,5

263,7

280,7

268,9

242,9

262,4

-2,4%

Piława Górna

266,2

277,6

284,7

275,1

295,9

278,8

1,3%

Dzierżoniów (w.)

208,0

235,9

252,6

263,8

265,0

255,3

-3,2%

Łagiewniki

124,5

111,5

94,6

115,4

124,3

172,3

49,3%

Niemcza

258,3

287,1

300,1

298,7

305,6

298,2

-0,2%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W 2019 roku z obszaru powiatu dzierżoniowskiego zebrano selektywnie ogółem ponad 10 tys.
ton odpadów, co było masą o 122,7% wyższą niż w 2017 roku. Około 34% masy ww. odpadów
zebranych zostało na obszarze miasta Dzierżoniów, 20,6% w mieście Bielawa, 14,9% w gminie
Pieszyce, 12% w mieście Piława Górna, 6,6% w gminie Niemcza, 6,3% w gminie Dzierżoniów,
a 5,5% w gminie Łagiewniki. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na znaczący wzrost masy
odpadów zebranych selektywnie – aż o 429,7% w Piławie Górnej i 395,4% w Pieszycach. W ślad
za tym w gminach tych znacząco wzrósł również udział odpadów zebranych selektywnie w ogóle
zebranych odpadów i uzyskany wynik wynoszący odpowiednio 40,4% i 37,7% jest zdecydowanie
wyższy niż przeciętnie w gminach w województwie dolnośląskim i kraju, co świadczy o skutecznie
prowadzonej kampanii w zakresie segregacji odpadów. Natomiast w pozostałych gminach
Aglomeracji udział ten był niższy niż przeciętnie w Polsce.
Tabela 36. Masa odpadów zebranych selektywnie w ciągu roku (t) [2017-2019].
Nazwa

ogółem

z gospodarstw domowych

2017

2018

2019

Zmiana
2017-2019

Powiat dzierżoniowski

4 527,77

5 451,73

10 083,18

122,7%

4 240,09

5 187,81

9 501,31

Dzierżoniów (m.)

2 010,34

2 180,28

3 427,18

70,5%

1 806,61

1 963,76

2 922,84

61,8%

Bielawa

976,13

1 440,29

2 077,68

112,8%

962,62

1 440,29

2 077,68

115,8%

Pieszyce

302,83

412,49

1 500,36

395,4%

284,93

412,07

1 490,36

423,1%

Piława Górna

229,10

269,60

1 213,60

429,7%

215,90

269,60

1 213,60

462,1%

Dzierżoniów (w.)

409,60

409,66

638,47

55,9%

408,90

395,52

612,53

49,8%
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2017

2018

2019

Zmiana
2017-2019

124,1%

Nazwa

ogółem

z gospodarstw domowych
Zmiana
2017-2019

2017

2018

2019

Zmiana
2017-2019

2017

2018

2019

Łagiewniki

347,14

443,19

556,89

60,4%

325,12

414,89

524,60

61,4%

Niemcza

252,63

296,22

669,00

164,8%

236,01

291,68

659,70

179,5%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 37. Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów (%) [2017-2019].
Nazwa

ogółem

z gospodarstw domowych
Zmiana
2017-2019

2017

2018

2019

Zmiana
2017-2019

14,9 pkt%

2017

2018

2019

POLSKA

27,1

28,9

31,2

15,1pkt%

29,6

31,8

34,0

DOLNOŚLĄSKIE

22,5

24,3

27,5

22,2 pkt%

25,2

26,8

29,7

17,9 pkt%

Powiat dzierżoniowski

13,4

15,7

26,1

94,8 pkt%

15,1

17,7

28,4

88,1 pkt%

Dzierżoniów (m.)

15,0

16,0

23,7

58,0 pkt%

17,1

18,1

25,4

48,5 pkt%

Bielawa

10,3

14,6

20,6

100,0 pkt%

12,1

16,8

23,2

91,7 pkt%

Pieszyce

10,5

15,1

37,7

259,0 pkt%

10,5

15,6

38,3

264,8 pkt%

Piława Górna

11,3

12,4

40,4

257,5 pkt%

13,9

15,2

44,4

219,4 pkt%

Dzierżoniów (w.)

14,5

14,4

21,5

48,3 pkt%

17,2

17,0

24,9

44,8 pkt%

Łagiewniki

28,6

32,3

30,3

5,9 pkt%

29,2

33,2

31,0

6,2 pkt%

Niemcza

13,2

14,9

29,1

120,5 pkt%

13,2

15,7

30,3

129,5 pkt%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Wskaźnik efektywności kosztowej ogółem usług odebranych odpadów komunalnych we
wszystkich gminach Aglomeracji Dzierżoniowskiej – poza gminą Bielawa (640,5%) – kształtował
się na poziomie niższym niż przeciętnie w gminach w województwie dolnośląskim i kraju (562,9%).
Tabela 38. Wskaźniki gospodarki odpadami komunalnymi (%) [2019].
Nazwa

wskaźnik
przedsiębiorstw
realizujących odbiór
zmieszanych odpadów
komunalnych

wskaźnik świadczenia
usług odbioru odpadów
komunalnych
z nieruchomości
zamieszkanych

wskaźnik świadczenia
usług odbioru odpadów
komunalnych z
nieruchomości
niezamieszkanych

wskaźnik efektywności
kosztowej ogółem usług
odebranych odpadów
komunalnych

POLSKA

5,5

81,1

18,9

562,92

DOLNOŚLĄSKIE

5,1

84,4

15,7

564,97

Powiat dzierżoniowski

0,0

0,0

0,0

0,00

Dzierżoniów (m.)

10,5

78,0

22,0

418,71

Bielawa

18,2

86,3

13,7

640,54

Pieszyce

6,7

96,5

3,5

299,40

Piława Górna

20,0

84,9

15,1

319,84

Dzierżoniów (w.)

16,7

79,6

20,4

539,57

4,2

91,0

9,0

494,83

11,8

93,1

6,9

408,93

Łagiewniki
Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Schemat 25. Gospodarka odpadami i wodno-ściekowa [2020].

Źródło: opracowanie na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego (2020) przyjętego Uchwałą
nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.
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Miasto Dzierżoniów, miasto Bielawa, gmina Dzierżoniów, gmina Pieszyce i gmina Niemcza są
członkami Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który zgodnie ze statutem przejął
uprawnienia i obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Związek
odpowiada m.in. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gmin członkowskich, podejmowanie uchwał
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, określanie stawek opłat dla
mieszkańców oraz sprawozdawczość. System odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych oparty jest na przepisach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz uchwałach Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składania deklaracji z liczbą mieszkańców posesji
i stawką opłaty jednostkowej. Na dzień 20.09.2020 r. w systemie odbioru odpadów znajdowało
się 66 150 osób, z tego: miasto Dzierżoniów: 25 234 osób, miasto Bielawa: 23 296 osób, gmina
Dzierżoniów: 6 918 osób, miasto i gmina Pieszyce: 6 761 osób, miasto i gmina Niemcza: 3 941
osób. W ramach prowadzonego przez ZGPD-7 systemu gospodarki odpadami komunalnymi
odebrane od mieszkańców odpady kierowane są do Ekologicznego Centrum Odzysku
w Bielawie, które posiada instalację do przetwarzania odpadów komunalnych i jest uprawnione
do odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. W ramach systemu odbioru odpadów
komunalnych selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest dwoma metodami, tj. metodą
workową i metodą pojemnikową. W celu ułatwienia mieszkańcom pozbycia się odpadów
wielkogabarytowych prowadzona jest objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która
od 2019 roku została zwiększona do 6 razy w roku. Od września 2020 roku do Związku przystąpiła
także gmina Piława Górna, która dotychczas we własnym zakresie prowadziła działania związane
z gospodarką odpadami komunalnymi.
Tabela 39. Masa odebranych odpadów komunalnych zebranych w ramach ZGDP-7 [2014-2019].
Nazwa
Nie segregowane odpady
komunalne (t)

Selektywna
zbiórka

Papier i tektura (t)
Opakowania z tworzyw
sztucznych (t)
Opakowania ze szkła (t)
Zmieszane odpady
opakowaniowe (t)
Odpady wielkogabarytowe (t)
ZSEE
Poziom redukcja
O
składowania odpadów
biodegradowalnych
W
[%]
Poziom recyklingu
O
odpadów: papieru,
plastiku, szkła i metalu
W
[%]
Poziom recyklingu
O
odpadów
budowlanych i
W
rozbiórkowych innych
niż niebezpieczne

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana
2014-2019

10 564,4

10 493, 4

11 039,62

11 293,10

11344,7

10 878,90

3,0%

388,9

331,6

346

414,8

1060,9

441,2

13,4%

171,7

205

264,2

273,2

46,6

3,8

-97,8%

173,4

252

285,5

270

256,9

352,7

103,4%

−

−

−

−

277,8

478,9

240,2
3,9
1,2

347,7
7,7
0

439,2
8,8
0

705,5
6,9
12

863,28
5,6
3

1016,5
13,5
21

323,2%
246,2%
1650,0%

50

50

45

45

40

40

-20,0%

32,4

29

36

37

53

36

11,1%

14

16

18

20

30

40

185,7%

100

100

100

100

100

100

0,0%

38

40

42

45

50

60

57,9%

O – poziom osiągnięty, W – poziom wymagany, w załączonych informacjach zmianie na + ulegnie poziom recyklingu ze względu na oczekiwaną
korektę sprawozdania kluczowego punkt skupu
Źródło: ZGPD-7

Na obszarze gminy Łagiewniki usługi w zakresie gospodarki odpadami stałymi świadczy Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Łagiewnikach zgodnie z ustalonym harmonogramem dla
poszczególnych miejscowości. Gmina Łagiewniki ma wdrożony system selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne z terenu
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gminy odbierane są z częstotliwością 2 razy w miesiącu, a odpady zebrane selektywnie 1 raz
w miesiącu, w workach z podziałem na szkło, papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa
sztuczne, popiół, biodegradowalne w okresie jesiennozimowym odbiór 1 raz w miesiącu,
w okresie wiosennoletnim 2 razy w miesiącu. Na terenie Gminy Łagiewniki ze strumienia
odpadów komunalnych wydziela się również „odpady problemowe” tj.: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i biodegradowalne – kuchenne,
metale, przeterminowane leki i chemikalia.
Na obszarze Aglomeracji zlokalizowanych jest 6 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), do których można dostarczyć bez dodatkowych opłat, odpady
komunalne z gospodarstw domowych, takie jak: meble oraz inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlano-remontowe, zużyty sprzęt elektryczny, odpady zielone, przeterminowane
leki, chemikalia i odpady niebezpieczne z gospodarstwa domowego, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym oraz
posegregowane odpady z: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe.
Wyzwaniem dla gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi będzie
konieczność uzyskania ustawowych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych.
Wymagany roczny wzrost poziomu odzysku w latach 2012-2017 wynosił 2% (od poziomu w roku
2012 − 10% do poziomu w roku 2017 − 20%). Od 2018 roku wymagany roczny wzrost poziomu
odzysku wynosi 10% i tak w 2019 roku poziom recyklingu odpadów ma wynieść co najmniej 40%,
a w roku 2020 − 50%.
Tabela 40. Potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie gospodarki odpadami [2020].
Piława Górna
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Łagiewniki
1. Modernizacja i wyposażenie PSZOK w gminie Łagiewniki
2. Zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych.
3. Utworzenie gminnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, co pozwoli na stworzenie
rozwiązań konkurencyjnych, a tym samym obniżenie kosztów dla mieszkańców gminy Łagiewniki.)

5.6. Internet szerokopasmowy
Poniżej przedstawiono informacje o infrastrukturze szerokopasmowej – już istniejącej i tej, która
powstanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na mapach przedstawiono
zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest internet szerokopasmowy
o prędkości powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca, w których tego zasięgu
nie ma (tzw. białe plamy). Największa liczba punktów adresowych bez dostępu do internetu
szerokopasmowego wskazana została na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa.
Schemat 26. Dostęp do internetu szerokopasmowego [2019].

Nazwa gminy (liczba przedsiębiorców
telekomunikacyjnych)
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Gmina miejska Dzierżoniów (19)

Gmina miejska Bielawa (17)

48

Gmina miejska Piława Górna (13)

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce (14)

49

Gmina miejsko-wiejska Niemcza (11)

Gmina wiejska Dzierżoniów (14)

50

Gmina wiejska Łagiewniki (11)

Źródło: opracowanie na podstawie www.uke.gov.pl

5.7. Wyzwania rozwojowe
Potencjały:
→ funkcjonowanie spółek WiK Dzierżoniów i ZGPD-7 realizujących zadania gospodarki wodnokanalizacyjnej i odpadowej na terenie większości gmin powiatu dzierżoniowskiego, umożliwiających
wspólne inwestycje na terenie gmin, będące ekonomiczniejszymi i funkcjonalniejszymi rozwiązaniami
niż indywidualne,
→ funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Ekologiczne Centrum
Odzysku sp. z o.o. w Bielawie,
→ możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zadań, m.in. w zakresie gospodarki wodnościekowej samodzielnie lub we współpracy np. ze spółką WiK lub termomodernizacji istniejących
obiektów użyteczności publicznej, lokalnych źródeł OZE.
Wyzwania rozwojowe:
→ utrzymanie usług związanych z infrastrukturą techniczną na dobrym poziomie, ponoszenie nakładów
związanych z utrzymaniem, modernizacją i rozbudową sieci infrastruktury technicznej, optymalizacja
kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury sieciowej,
→ rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków − brak sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej w niektórych miejscowościach,
→ poprawa jakości wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
→ trudność egzekwowania segregacji śmieci w budynkach wielorodzinnych, nielegalne składowanie
odpadów i likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zmniejszająca się liczba mieszkańców powodująca
wzrost kosztów eksploatacji instalacji komunalnych oraz systemów (np. odbioru odpadów
komunalnych) związanych z ochroną środowiska (wzrost kosztów jednostkowych przypadających na
jednego mieszkańca),
→ zwiększające się uciążliwości związane z funkcjonowaniem instalacji komunalnych (m.in. problem
odorów z RIPOK),
→ konieczność uzyskania ustawowych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. Wymagany
roczny wzrost poziomu odzysku w latach 2012-2017 wynosił 2% (od poziomu w roku 2012 -10% do
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poziomu w roku 2017 - 20%). Od 2018r. roczny wymagany wzrost poziomu odzysku wynosi 10% i tak
w 2019 r. poziom recyklingu odpadów ma wynieść co najmniej 40%, a w roku 2020 - 50%,
→ coraz wyższe prawne i finansowe parametry określane przez przepisy prawa, które bezpośrednio lub
pośrednio mają wpływ na cenę usług komunalnych, co w konsekwencji powoduje wzrost obciążeń
mieszkańców w zakresie opłat np. za gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększające się
opłaty środowiskowe, zwiększenie poziomów odzysku odpadów, co bezpośrednio wpływa na
konieczność rozbudowywania systemu, a tym samym kosztów itp. Brak akceptacji społecznej
w zakresie cen usług komunalnych i nadmierny wzrost cen (np. w ostatnim okresie zauważalne jest to
w gospodarce odpadami) skutkuje ubywaniem osób z systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
→ konieczność ograniczenia niskiej emisji, dekarbonizacja do 2030 roku, brak środków pomocowych
(finansowych) na realizację zmiany sposobu ogrzewania przez mieszkańców, w szczególności
w zabudowie wielomieszkaniowej, rozwój sieci gazowej,
→ możliwość nie uzyskania dofinansowania i poniesienia kosztów przez gminy na prace
przygotowawcze
→ możliwość ograniczenia planowanych inwestycji w związku ze spadkiem poziomu dochodów
i koniecznością ich przesunięcia na potrzeby walki z Covid-19.

6. Gospodarka przestrzenna
6.1. Planowanie przestrzenne
Kierunki rozwoju przestrzennego gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej określają obowiązujące
dokumenty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Tabela 41. Wykaz obowiązujących dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego [2020].
Nazwa
Dzierżoniów
(m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów
(w.)
Łagiewniki
Niemcza

Studium
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego zespołu miast Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego zespołu miast Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Pieszyce
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Piława Górna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dzierżoniów
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łagiewniki
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Niemcza

Uchwała przyjmująca
Uchwała Nr XXXVII/253/13 Rady Miejskiej
Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/220/2000 Rady Miejskiej
Bielawy z dnia 29 listopada 2000 roku ze
zmianami20
Uchwała Nr XLVI/288/2014 Rady Miejskiej
w Pieszycach z dnia 26 czerwca 2014 r.
Uchwała Nr 158/XLII/2013 Rady Miejskiej
Piławy Górnej z dnia 28 października 2013 r.
Uchwała Nr XIX/202/2000 Rady Gminy
Dzierżoniów z dnia 15 maja 2000 r. ze
zmianami21
Uchwała Nr XIV/89/19 Rady Gminy
Łagiewniki z dnia 31 października 2019 r.
Uchwała Nr XXXV/208/09 Rady Miejskiej
w Niemczy z dnia 27 listopada 2009 r.

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany: Uchwała Nr XXVIII/220/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 listopada 2000 r., Uchwała Nr XLVIII/349/2006 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 22 lutego 2006 r.,
Uchwała Nr XI/84/07 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2007 r., Uchwała XLVII/337/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 września 2009 r., Uchwała LXVII/467/10 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2010 r., Uchwała XXIII/248/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 maja 2012 r., Uchwała XLII/415/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
25 września 2013 r., Uchwała Nr XLVII/459/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwała Nr LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014
21
Zmiany: Uchwała Nr XXXV/325/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego północnej części Gminy Dzierżoniów, Uchwała Nr X/82/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów dla obrębów Nowizna, Mościsko, Roztocznik, Dobrocin i Uciechów,
Uchwała Nr XVII/116/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Dzierżoniów w obrębie wsi Tuszyn, Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XIX/202/2000 z 15 maja 2000r. Rady Gminy Dzierżoniów w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Dzierżoniów, Uchwała Nr XL/308/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów dla obszaru wsi Owiesno i Ostroszowice, Uchwała Nr XLVIII/321/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów dla obszaru wsi Dobrocin i Uciechów.
Uchwała Nr LIII/349/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Dzierżoniów” w obrębie wsi Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica i Jędrzejowice).
20
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Tabela 42. Powierzchnia terenów wskazanych w studium [2019].
Nazwa

powierzchnia (ha) terenów wskazanych w studium
wymagających zmiany przeznaczenia
wymagających zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
gruntów leśnych na cele nieleśne
130
8
20
0
110
0
bd.
bd.
0
0
bd.
bd.
0
8
0
0

do sporządzenia
mpzp
1 157
260
650
bd.
40
bd.
8
199

Powiat dzierżoniowski
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W 2019 roku na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej obowiązywało 200 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (mpzp), obejmujacych ogółem 24,8 tys. ha, czyli 51,9%
powiatu dzierżoniowskiego, co było udziałem poniżej średniej w powiatach w województwie
dolnośląskim, wynoszącym 64,8%. Najwyższy udział powierzchni objętej mpzp posiadały gminy:
wiejska Dzierżoniów (100% powiarzchni gminy) oraz Piława Górna (98,1%), a następnie Pieszyce
52%. W pozostałych gminach Aglomeracji udział ten nie przekraczał 35%.

Powiat
dzierżoniowski

łączna powierzchnia
gruntów leśnych, dla
których zmieniono
w mpzp przeznaczenie na
cele nieleśne

powierzchnia
obowiązujących mpzp,
których rysunki występują
w postaci wektorowej z
nadaną georeferencją dane GIS/CAD

udział powierzchni objętej
obowiązującymi mpzp
w powierzchni ogółem

udział powierzchni
obowiązujących mpzp,
których rysunki występują
w postaci wektorowej
z nadaną georeferencją i
w powierzchni
planów ogółem

powierzchnia gminy
objęta obowiązującymi
mpzp na podstawie
ustawy z 2003 r.
łączna powierzchnia
gruntów rolnych, dla
których zmieniono
w mpzp przeznaczenie na
cele nierolnicze

objęta obowiązującymi
mpzp ogółem

mpzp sporządzone na
podstawie ustawy z 2003
r.
powierzchnia gminy

Nazwa

mpzp ogółem

Tabela 43. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp)na podst. ustawy
z 7 lipca 1994 r. oraz ustawy z 27 marca 2003 r. [2019].

[ha]

[ha]

[%]

[%]

[szt.] [szt.]

[ha]

[ha]

[ha]

200 146

24 843

21 388

1 134

45

17 526

51,9

70,5

Dzierżoniów (m.)

57

42

644

524

356

1

644

17,8

100,0

Bielawa

65

38

700

600

197

0

700

34,9

100,0

Pieszyce

14

11

3 309

3 308

0

0

0

52,0

0,0

Piława Górna

14

7

2 053

207

0

0

2 053

98,1

100,0

Dzierżoniów (w.)

15

15

14 129

14 129

552

44

14 129

100,0

100,0

Łagiewniki

28

27

3 122

1 738

0

0

0

25,0

0,0

7

6

886

882

29

0

0

12,3

0,0

Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, że w latach 2014-2019 na obszarze powiatu
dzierżoniowskiego wydanych zostało ogółem 300 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, co plasowało powiat na 5. miejscu wśród powiatów ziemskich w województwie
dolnośląskim z największą ich liczbą oraz 1 170 decyzji o warunkach zabudowy ogółem
(analogicznie 8. miejsce).
Tabela 44. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy [2014-2019].
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (szt.)

2016

2017

2018

ogółem
20142019

2015

58

58

52

50

300

243

185

208

164

179 191

Dzierżoniów (m.)

15

17

21

30

29

27

139

80

61

72

58

57

58

386

Bielawa

10

8

19

19

13

16

85

58

59

77

67

70

86

417

10

6

6

1

33

25

22

23

103

53

23 -

-

2019

2014

ogółem
20142019

2019

2018

44

-

2017

38

-

2016

Powiat
dzierżoniowski

Pieszyce

2015

2014

Nazwa

decyzje o warunkach zabudowy ogółem (szt.)

1 170

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (szt.)

ogółem
20142019

2019

2018

2017

2016

2015

2014

ogółem
20142019

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nazwa

decyzje o warunkach zabudowy ogółem (szt.)

Piława Górna

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

Dzierżoniów (w.)

4

2

1

0

0

0

7

39

16

8

1

1

0

65

Łagiewniki

3

2

2

0

2

0

9

29

10

2

3

2

0

46

Niemcza

4

9

4

3

2

6

28

16

20

15

10

27

24

112

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

6.2. Wyzwania rozwojowe
→

chaotyczna zabudowa miast, rozproszona zabudowa w obszarach słabo zurbanizowanych,

→

przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji,

→

zrównoważone planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym poprzez określanie w funkcji
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz ochronę terenów
mieszkaniowych i innych terenów podlegających ochronie poprzez precyzyjne określanie rodzajów
i warunków prowadzonych usług i działalności gospodarczych.

ANALIZA SWOT

− Grupa ds. bezpieczeństwa, ochrony
środowiska

MOCNE STRONY

Dobra dostępność drogowa, w tym
położenie przy drodze krajowej nr 8
Cenne walory przyrodnicze i
krajobrazowe
Dobre warunki do prowadzenia
działalności rolniczej
Zbiorniki wodne (Tamka, Staw
Trzcinowy w Sieniawce)
Funkcjonujący RIPOK
Rozwój odnawialnych źródeł energii
Dobrze utrzymane tereny zieleni
miejskiej
Edukacja w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi
SZANSE
Wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców w szczególności w zakresie
ograniczania niskiej emisji, ograniczania
ilości wytwarzanych odpadów,
świadomego postępowania z odpadami

Odbudowa małych zbiorników wodnych
oraz retencja i zatrzymanie wody w
terenach miejskich
Budowa biogazowni

SŁABE STRONY

Duża ilość nieruchomości wyposażonych w piece na paliwa
stałe, słaby program dopłat do ich wymiany oraz rozwoju OZE
Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa oraz brak
kanalizacji na terenach wiejskich gmin
Brak systemowego zagospodarowania wód opadowych i
roztopowych
Stałe zagrożenie powodziowe, lokalne podtopienia związane
z wylewaniem potoków i cieków wodnych w czasie większych
opadów deszczu, a także złym stanem rowów melioracyjnych
Częste wiatry przynoszące zanieczyszczenia
Nagminne porzucanie i składowanie odpadów komunalnych
oraz mało estetyczne punkty gromadzenia odpadów
Rozproszona zabudowa mieszkaniowa zwłaszcza w granicach
obszaru Natura 2000 i Parku Krajobrazowego
Zanieczyszczenia ze strefy ekonomicznej

ZAGROŻENIA
Coraz wyższe prawne i finansowe parametry określane przez
przepisy prawa, które bezpośrednio lub pośrednio mają
wpływ na cenę usług komunalnych, co w konsekwencji
powoduje wzrost obciążeń mieszkańców w zakresie opłat
np. za gospodarowania odpadami komunalnymi. Przykładem
tego są zwiększające się opłaty środowiskowe, zwiększenia
poziomów odzysku odpadów, co bezpośrednio wpływa na
konieczność rozbudowywania systemu a tym samym kosztów
itp.) Brak akceptacji społecznej w zakresie cen usług
komunalnych i nadmierny wzrost cen skutkuje np.
zmniejszającą się liczbą osób w systemie gospodarki
odpadami komunalnymi
Zmniejszającą się liczba mieszkańców powodująca wzrost
kosztów eksploatacji instalacji komunalnych oraz systemów
(np. odbioru odpadów komunalnych) związanych z ochroną
środowiska (coraz wyższe koszty jednostkowe przypadające
na jednego mieszkańca)
Brak środków pomocowych – finansowych na realizację przez
mieszkańców m.in. zmiany sposobu ogrzewania,
w szczególności w zabudowie wielomieszkaniowej
54

Wzrost środków pomocowych
kierowanych do gmin na przedsięwzięcia
związane z wymianą źródeł ciepła na
ekologiczne i budową odnawialnych
źródeł energii oraz retencją i terenami
zielonymi
Rozwój lokalnych przedsiębiorców
realizujących usługi w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej, gospodarki odpadami
komunalnymi, dostarczaniem ciepła z sieci
ciepłowniczej, dzięki czemu wrośnie jakość
wykonywanych usług przy jednoczesnym
osiąganiu celów ekologicznych

Nie osiągnięcie przez gminę celów środowiskowych
określonych w Programie ochrony Powietrza dla
Województwa Dolnośląskiego

Zwiększające się uciążliwości związane z funkcjonowaniem
instalacji komunalnych dotyczy m.in. RIPOK (problem
odorów)

Nieszczelne szamba
Źródło: opracowanie w toku warsztatów strategicznych Grupa ds. bezpieczeństwa, ochrony środowiska.

ANALIZA SWOT

− Grupa ds. infrastruktury i transportu

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Dobry stan techniczny infrastruktury technicznej –
wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni
Funkcjonowanie Spółki WiK Dzierżoniów i ZGPD-7
Tereny sprzyjające budowie sieci dróg rowerowych

Brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w niektórych gminach aglomeracji
Brak obwodnic głównych miejscowości
Zły stan drogi wojewódzkiej 383 oraz odcinków
dróg pomiędzy niektórymi gminami
Nierównomierny rozwój dróg rowerowych

Gęsta sieć dróg na terenie całego powiatu, stała
coroczna poprawa stanu dróg, scalanie gruntów
i budowa dróg po scaleniu
Atrakcyjne ceny nieruchomości

Bardzo kosztowny transport zbiorowy
Brak spójnej sieci dróg rowerowych i szlaków
turystycznych
Stan kanalizacji deszczowej
Kolizje rewitalizowanych linii kolejowych z istniejącą
siecią dróg
Konieczność likwidacji przydomowych oczyszczalni
ścieków

SZANSE
Zakończenie budowy S8

ZAGROŻENIA
Zmniejszenie budżetów Gmin i tym samym
nakładów na infrastrukturę i transport
Ograniczenie inwestycji w dobie pandemii

Budowa obwodnicy Dzierżoniowa i Piławy Górnej,
wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miast
Realizacja zadań wodno–kanalizacyjnych na terenie
aglomeracji, zwłaszcza na terenach wiejskich
i stworzenie jednej magistrali wodociągowej
Termomodernizacja istniejących obiektów
użyteczności publicznej
Uruchomienie linii kolejowej Wrocław – Dzierżoniów,
modernizacja elektryfikacji
Rozwój komunikacji publicznej wewnątrz gmin
i aglomeracji
Budowa lokalnych źródeł OZE

Niestabilne prawo
Stale zmniejszająca się ilość mieszkańców
Duża konkurencja w aplikowaniu o fundusze
zewnętrzne
Ograniczenia prawne związane z obszarami
chronionymi na terenie gminy
Rosnące potrzeby infrastrukturalne towarzyszące
nowej zabudowie
Brak współpracy z samorządem wojewódzkim

Stworzenie jednego spójnego systemu dróg
rowerowych
Możliwość pozyskani środków zewnętrznych
Odbudowa linii kolejowej do Niemczy przez
Łagiewniki
Budowa sieci szerokopasmowej
Wprowadzenie subwencji ekologicznej
Przygotowanie się do zmiany kategoryzacji dróg
Rozwój osadnictwa

Chaotyczna zabudowa miast i terenów wiejskich
Trudności w kompleksowej realizacji inwestycji

Źródło: opracowanie w toku warsztatów strategicznych Grupa ds. infrastruktury i transportu.

55

Sfera środowiskowo-przestrzenna
w gminach Aglomeracji Dzierżoniowskiej
na tle grup porównawczych
Gmina miejska Dzierżoniów

Gmina miejska Bielawa

Gmina miejska Piława Górna

Gmina miejsko-wiejska Niemcza

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce

Gmina wiejska Dzierżoniów

Gmina wiejska Łagiewniki

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl
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II.
SFERA
SPOŁECZNA
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7. Demografia
7.1. Sytuacja demograficzna
W 2019 roku Aglomerację Dzierżoniowską
zamieszkiwało 100 813 osób22, czyli 3,5%
ludności Dolnego Śląska. Pod względem liczby
ludności powiat dzierżoniowski plasuje się
wśród 1/4 najliczniej zamieszkiwanych powiatów
ziemskich w kraju, na 6. miejscu w województwie
dolnośląskim23. Największa liczba ludności
zamieszkuje miasta: Dzierżoniów (33,3 tys. os.,
32,9%
mieszkańców
powiatu
dzierżoniowskiego) i Bielawa (29,8 tys. os.,
29,6%), następnie gminy: Pieszyce (9,4 tys. os.,
9,3%) i Dzierżoniów (9 tys. os., 9,0%), Łagiewniki
(7,4 tys. os., 7,4%), Piława Górna (6,3 tys. os.,
6,3%) oraz Niemcza (5,4 tys. os., 5,4%).
Powiat dzierżoniowski (211 os./km2) wraz
z powiatem świdnickim (212 os./km2) są także
dwoma najgęściej zaludnionymi powiatami
ziemskim w województwie dolnośląskim. Należą
one także do 7,5% najgęściej zaludnionych
powiatów ziemskich w kraju. O wysokiej średniej
w powiecie decyduje znaczące zagęszczenie
ludności na terenie miast Dzierżoniów (1 651
os./km2) i Bielawa (825 os./km2), klasyfikujące je
wśród najgęściej zaludnionych ośrodków
miejskich na Dolnym Śląsku24.

Wykres 1. Udział ludności powiatu
dzierżoniowskiego wg gmin [2019].
Niemcza
Łagiewniki 5,4%
7,4%

Bielawa
29,6%

Dzierżoniów (w.)
9,0%
Piława
Górna
6,3%
Pieszyce
9,3%

Dzierżoniów (m.)
32,9%
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 45. Gęstość zaludnienia [2019].
ludność na 1 km2

Nazwa
POLSKA

123

DOLNOŚLĄSKIE

145

Powiat dzierżoniowski

211

Dzierżoniów (m.)

1 651

Bielawa

825

Pieszyce

148

Piława Górna

305

Dzierżoniów (w.)

64

Łagiewniki

60

Niemcza

76

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Od 2014 roku liczba ludności na obszarze aglomeracji zmniejszyła się jednak aż o 3,1%, czyli
3,2 tys. osób, co stanowiło jeden z większych odpływów mieszkańców wśród powiatów na
Dolnym Śląsku25. Kwalifikował on powiat dzierżoniowski do ok. 5% powiatów ziemskich w kraju
z największym odpływem ludności. W latach 2014-2019 po około 1 tys. mieszkańców zmniejszyła
się liczba największych miast– Dzierżoniowa (-3,0%) i Bielawy (-3,6%). Największy procentowo
odpływ mieszkańców nastąpił natomiast w gminach Niemcza (-5,1%) i Piława Górna (-4,6%).
Tabela 46. Liczba ludności [2014-2019].
Nazwa
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski

Liczba ludności [os.]
2014

2015

2016

2017

Zmiana 2014-2019
2018

2019

[os.]

[%]

38 478 602 38 437 239 38 432 992 38 433 558 38 411 148 38 382 576

-96 026

-0,2

2 908 457

2 904 207

2 903 710

2 902 547

2 901 225

2 900 163

-8 294

-0,3

104 075

103 349

102 649

102 077

101 437

100 813

-3 262

-3,1

22

W tym 52,3% kobiet.
Powiat: kłodzki 157,9 tys. os., świdnicki 156,9 tys. os., wrocławski 151,3 tys. os., oleśnicki 107,2 tys. os., lubiński 106,1 tys. os.
24
Odpowiednio na 10. i 33. miejscu z 91 miast na Dolnym Śląsku.
25
Powiat ząbkowicki i graniczące z nim gminy w powiecie dzierżoniowskim i strzelińskim stanowią jeden z najważniejszych
obszarów depopulacyjnych w granicach województwa dolnośląskiego.
23
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Liczba ludności [os.]

Nazwa

Zmiana 2014-2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

[os.]

[%]

34 168,00

33 946,00

33 785

33 653

33 344

33 137

-1 031

-3,0

Bielawa

30 987

30 652

30 357

30 207

30 055

29 872

-1 115

-3,6

Pieszyce

9 586

9 628

9 633

9 550

9 492

9 410

-176

-1,8

Piława Górna

6 702

6 633

6 569

6 479

6 457

6 394

-308

-4,6

Dzierżoniów (w.)

9 335

9 250

9 199

9 185

9 138

9 092

-243

-2,6

Łagiewniki

7 531

7 541

7 495

7 458

7 449

7 438

-93

-1,2

Niemcza

5 766

5 699

5 611

5 545

5 502

5 470

-296

-5,1

Dzierżoniów (m.)

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Dane dotyczące liczby ludności zameldowanej na pobyt stały i jej zmian w poszczególnych
miejscowościach na terenie Aglomeracji w latach 2014-2020 przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 47. Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach Aglomeracji
Dzierżoniowskiej [2014, 2020].
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa
gminy
Dzierżoniów
Bielawa
Pieszyce

Gmina
Piława
Górna
Gmina
Dzierżoniów

Zmiana 20142020 [%]

2014

2020

33 024
30 987
9 308

31 014
29 067
8 997

-6,1
-6,2
-3,3

6 462

6 049

-6,4

Piława Górna

9 282

8 997

-3,1

Dobrocin

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Gmina
Łagiewniki

7 467

7 327

-1,9

Gmina
Niemcza

5 608

5 413

-3,5

2020

Zmiana 20142020 [os.]

Zmiana 20142020 [%]

31 014
29 067
6 916
223
475
643
740

-2 010
-1 920
-285
-3
-44
15
6

-6,1
-6,2
-4,0
-1,3
-8,5
2,4
0,8

6 462

6 049

-413

-6,4

667

638

-29

-4,3

96
427
276
434
1 106
107
385
1 272
528
1 523
499
387
1 050
525

90
402
232
441
1 052
132
385
1 253
492
1 491
491
374
1 004
520

-6
-25
-44
7
-54
25
0
-19
-36
-32
-8
-13
-46
-5

-6,3
-5,9
-15,9
1,6
-4,9
23,4
0,0
-1,5
-6,8
-2,1
-1,6
-3,4
-4,4
-1,0

3

3

0

0,0

Janczowice
Jaźwina
Kuchary
Ligota Wielka
Łagiewniki
Młynica
Mniowice
Oleszna
Przystronie
Radzików
Ratajno
Sieniawka
Sienice
Słupice
Sokolniki
Stoszów
Trzebnik
Uliczno

67
762
61
306
2 746
158
23
900
172
303
242
401
370
382
258
166
117
30

70
751
55
306
2 673
166
27
888
164
283
256
390
359
390
250
157
111
28

3
-11
-6
0
-73
8
4
-12
-8
-20
14
-11
-11
8
-8
-9
-6
-2

4,5
-1,4
-9,8
0,0
-2,7
5,1
17,4
-1,3
-4,7
-6,6
5,8
-2,7
-3,0
2,1
-3,1
-5,4
-5,1
-6,7

Niemcza

3 092

2 936

-156

-5,0

Jędrzejowice
Jodłownik
Kiełczyn
Książnica
Mościsko
Myśliszów
Nowizna
Ostroszowice
Owiesno
Piława Dolna
Roztocznik
Tuszyn
Uciechów
Włóki

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Liczba ludności (os.)
Nazwa
2014
miejscowości
Dzierżoniów
33 024
Bielawa
30 987
Pieszyce
7 201
Bratoszów
226
Kamionki
519
Piskorzów
628
Rościszów
734

Domaszów
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Lp.

Nazwa
gminy

2014

2020

Liczba ludności (os.)
Nazwa
2014
miejscowości
Chwalęcin
35
Gilów
648
Gola
115
Dzierżoniowska
Kietlin
190
Ligota Mała
51
Nowa Wieś
355
Niemczańska
Podlesie
101
Przerzeczyn-Zdrój
546
Ruszkowice
34
Wilków Wielki
441
-5,2
102 138

Zmiana 20142020 [%]

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
AD ogółem:

102 138

96 864

2020

Zmiana 20142020 [os.]

Zmiana 20142020 [%]

43
639

8
-9

22,9
-1,4

105

-10

-8,7

205
53

15
2

7,9
3,9

326

-29

-8,2

97
518
32
459
96 864

-4
-28
-2
18
-5 274

-4,0
-5,1
-5,9
4,1
-5,2

Źródło: opracowanie na podstawie danych z Urzędów Miast i Gmin AD.
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Wykres 2. Struktura wieku mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego wg grup wieku [2019].
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Struktura ludności Aglomeracji Dzierżoniowskiej, według ekonomicznych grup wieku, wskazuje
na podobny udział ludności w wieku produkcyjnym, jak przeciętnie w gminach w regionie i kraju.
Widoczny jest tu jednak znacznie niższy udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (15,5%
wobec 17,1% w województwie dolnośląskim i 18,1% w kraju) i wyższy niż przeciętnie udział
ludności w wieku poprodukcyjnym (odpowiednio 25,3% wobec 23,1% i 21,9%). W wewnętrznej
strukturze poszczególnych gmin ujawnia się bardzo wysoki udział ludności w wieku
poprodukcyjnym w miastach Dzierżoniów (28,0%) i Bielawa (26,5%), a na obszarze pozostałych
jst występuje korzystniejsza sytuacja pod tym względem.
Tabela 48. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku (%) [2019].
Nazwa

w wieku produkcyjnym

w wieku przedprodukcyjnym

w wieku poprodukcyjnym

POLSKA

18,1

60,0

21,9

DOLNOŚLĄSKIE

17,1

59,8

23,1

Powiat dzierżoniowski

15,5

59,2

25,3

Dzierżoniów (m.)

14,8

57,1

28,0

Bielawa

14,8

58,8

26,5

Pieszyce

16,6

61,0

22,5

Piława Górna

16,3

61,9

21,8

Dzierżoniów (w.)

17,2

61,5

21,3

Łagiewniki

18,0

61,5

20,5

Niemcza

14,8

61,4

23,8

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Ponadto na terenie powiatu
dzierżoniowskiego i kłodzkiego
notuje się najwyższą medianę
wieku26 − odpowiednio 44 i 44,1 −
wśród powiatów na Dolnym
Śląsku (42) i w kraju (41,3).
Występuje tu również jeden
z najwyższych udziałów osób
w wieku 65 lat i więcej w populacji
ogółem27 oraz bardzo wysoki na
tle kraju poziom współczynnika
obciążenia
demograficznego
osobami starszymi.

Tabela 49. Wskaźniki obciążenia demograficznego (os.) [2019].
ludność w wieku
nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku
produkcyjnym

współczynnik
obciążenia
demograficznego
osobami starszymi

POLSKA

66,7

27,2

DOLNOŚLĄSKIE

67,3

28,7

Powiat dzierżoniowski

68,9

31,4

Dzierżoniów (m.)

75,0

36,3

Bielawa

70,2

33,2

Pieszyce

64,1

26,8

Piława Górna

61,7

24,7

Dzierżoniów (w.)

62,6

25,1

Łagiewniki

62,5

24,7

Niemcza (3)

62,8

29,0

Nazwa

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 50. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych (os.) [2016-2019].
Nazwa

saldo migracji wewnętrznych

saldo migracji zagranicznych

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Powiat dzierżoniowski

-64

-50

-103

-137

-177

-91

-22

-15

Dzierżoniów (m.)

-56

-3

-85

-51

-43

-10

9

12

Bielawa

-25

15

-6

1

-68

-41

-10

9

Pieszyce

44

-11

3

-21

-10

-11

-2

-7

-22

-24

-11

-26

-3

-10

-1

-4

Piława Górna
Dzierżoniów (w.)

5

8

6

-16

-36

-13

-19

-26

Łagiewniki

7

-8

12

-13

-4

-3

1

0

-17

-27

-22

-11

-13

-3

0

1

Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Od lat, na terenie powiatu, utrzymuje się ujemne saldo migracji, zarówno wewnętrznych, jak
i zagranicznych oraz ujemny przyrost naturalny. W 2019 roku odnotowano jego najniższy poziom
w historii powiatu − wyniósł on -5,1 na 1000 mieszkańców w miastach -5,9, a na wsi kształtował
się korzystniej (-1,9). We wszystkich trzech podanych przypadkach był to poziom zdecydowanie
niższy niż przeciętnie w województwie dolnośląskim i kraju28. Najkorzystniejsza sytuacja pod tym
względem notowana była na terenie gmin wiejskich Łagiewniki (-0,40) i Dzierżoniów (-2,3), mimo
że i tu wskaźnik ten przyjął wartości ujemne. Najniższy przyrost naturalny odnotowano natomiast
na terenie gmin Niemcza (-7,49) i Piława Górna (-6,55) oraz miasta Bielawa (-5,48).
Tabela 51. Przyrost naturalny na 1000 ludności [2014-2019].
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

POLSKA

-0,03

-0,67

-0,15

-0,02

-0,68

-0,91

DOLNOŚLĄSKIE

-0,94

-1,82

-1,07

-1,25

-1,79

-2,00

Powiat dzierżoniowski

-3,12

-4,40

-3,82

-4,64

-4,87

-5,08

Dzierżoniów (m.)

-3,15

-4,58

-3,13

-4,57

-5,73

-5,48

Bielawa

-4,35

-5,51

-4,53

-5,32

-5,31

-6,21

Pieszyce

-4,48

-4,81

-3,22

-5,10

-5,04

-4,12

Piława Górna

-1,35

-0,45

-3,64

-3,37

-4,49

-6,55

Dzierżoniów (w.)

-1,29

-3,54

-2,06

-3,05

-2,29

-2,30

0,13

0,40

-3,86

-1,87

-1,47

-0,40

-3,30

-8,92

-8,14

-8,43

-6,32

-7,49

Łagiewniki
Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

26

Wskazującą przeciętny wiek osób w zbiorowości zamieszkującej określone terytorium, jej wartość wyznacza granicę wieku,
którą połowa osób w danej zbiorowości już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła.
27
W 2019 roku wynosił on średnio 20,8%, przy 18,1% średnio w kraju i 19% w województwie dolnośląskim.
28
Polska: ogółem -0,9, w miastach -1,4, na wsi -0,1, województwo dolnośląskie: ogółem: -2,0, w miastach -2,6, na wsi -0,6.
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Tabela 52. Urodzenia żywe i zgony na 1000 ludności [2014-2019].
Nazwa

urodzenia żywe na 1000 ludności
2014

2015

2016

2017

2018

zgony na 1000 ludności
2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

POLSKA

9,75

9,60

9,95

10,46

10,11

9,77

9,78

10,27

10,10

10,48

10,78

10,67

DOLNOŚLĄSKIE

9,34

9,04

9,45

9,79

9,58

9,28

10,28

10,86

10,53

11,04

11,37

11,28

Powiat dzierżoniowski

8,32

8,13

8,19

8,34

7,84

7,48

11,44

12,53

12,00

12,98

12,71

12,56

Dzierżoniów (m.)

8,16

7,69

8,09

7,80

7,54

7,13

11,31

12,27

11,23

12,37

13,27

12,61

Bielawa

7,40

7,68

8,13

8,09

7,64

6,84

11,75

13,20

12,66

13,41

12,95

13,05

Pieszyce

9,07

8,89

8,82

8,54

7,45

8,35

13,55

13,70

12,03

13,64

12,48

12,47

Piława Górna

8,24

9,13

7,27

7,65

8,05

6,86

9,59

9,58

10,91

11,02

12,55

13,41

Dzierżoniów (w.)

9,97

8,16

8,78

10,14

8,74

9,11

11,25

11,70

10,83

13,19

11,03

11,41

10,34

10,11

8,39

10,26

8,58

9,67

10,21

9,71

12,26

12,13

10,05

10,08

7,82

8,04

7,78

7,89

8,67

6,58

11,12

16,96

15,92

16,32

14,99

14,07

Łagiewniki
Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W przypadku trzech wyżej wymienionych jst w 2019 roku odnotowano także niższy niż przeciętnie
wskaźnik urodzeń żywych na 1000 mieszkańców oraz wyższy wskaźnik zgonów na 1000
mieszkańców, który w gminie Niemcza osiągnął poziom aż 14,07 przy średnim poziomie
w województwie wynoszącym 11,28. Również współczynnik dynamiki demograficznej, czyli
stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów, wynosił w powiecie dzierżoniowskim 0,60 i był
znacznie niższy od średniej dla województwa (0,82) i całego kraju (0,92). Liczba zgonów
niemowląt w powiecie dzierżoniowskim, wynosząca 2,6 na 1000 urodzeń żywych, jest natomiast
zdecydowanie niższa niż przeciętnie na Dolnym Śląsku (4,5) i w kraju (3,8). Do najczęstszych
przyczyn zgonów w powiecie należą: choroby układu krążenia (41,6%), nowotwory (26,8%),
choroby układu oddechowego (6,4%)29. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na
utrzymujący się od lat wyższy wskaźnik zgonów z powodu nowotworów, który w przeliczeniu na
100 tys. ludności wynosił w 2018 roku aż 340,9 − przy średniej w kraju na poziomie 284,5
i w województwie dolnośląskim 311,8. Znacząco wyższy jest tu również wskaźnik zgonów osób
z powodu chorób układu krążenia – 528,5 na 100 tys. ludności, przy 437,2 notowanych w kraju
i 480,3 w regionie. W 2018 roku odnotowano tu także najwyższy, ze wszystkich powiatów
ziemskich w województwie dolnośląskim, odsetek (1,4%) zgonów kobiet z powodu nowotworu
szyjki macicy. Liczba zgonów kobiet z powodu tej choroby była tu ponad dwukrotnie wyższa niż
w kraju i wynosiła 16,9 na 100 tys. kobiet.
7.2. Prognoza demograficzna
Opracowana w 2014 roku prognoza demograficzna dla gmin30 wskazuje, że przy utrzymujących
się trendach, liczba ludności powiatu do 2030 roku zmniejszy się o blisko 7,6 tys. osób, a udział
osób w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 25,3% w 2019 roku do 29,0% w 2030 roku31. Natomiast
udział ludności w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszał z 60,5% w 2015 roku do około 55,0%
już w 2025 roku. Przewiduje się też, że w 2030 roku tylko w 2 gminach Dolnego Śląska
(Jerzmanowa, Kobierzyce) wartość współczynnika obciążenia demograficznego nie będzie
przekraczać poziomu 60, a w miastach najbardziej narażonych na procesy starzenia się może
osiągać wartości w okolicach 90, w tym w Dzierżoniowie.

29

Dane GUS za 2018 rok.
Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT, Wrocław 2014.
31
W szacowaniu przyszłej liczby ludności według płci i wieku uwzględniono naturalne przesunięcia kohort oraz przewidywane
zmiany w zakresie ruchu naturalnego ludności oraz migracji.
30
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Tabela 53. Prognoza liczby ludności [2025, 2030, 2035].
Nazwa

2019

Prognoza liczby ludności

Zmiana 2019-2030

2020

2025

2030

2035

100 813

100 841

97 354

93 196

88 290

-7,6%

Dzierżoniów (m.)

33 137

32 762

31 319

29 685

27 879

-10,4%

Bielawa

29 872

30 001

28 942

27 696

26 224

-7,3%

Pieszyce

9 410

9 491

9 350

9 140

8 848

-2,9%

Piława Górna

6 394

6 397

6 166

5 914

5 618

-7,5%

Dzierżoniów (w.)

9 092

9 173

8 949

8 622

8 195

-5,2%

Łagiewniki

7 438

7 417

7 239

6 993

6 679

-6,0%

Niemcza

5 470

5 600

5 389

5 146

4 847

-5,9%

Powiat dzierżoniowski

Źródło: opracowanie na podstawie: Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku, IRT, Wrocław 2014.

7.3. Wyzwania rozwojowe
Aglomeracja Dzierżoniowska jest jednym z najludniej i najgęściej zaludnionych obszarów w kraju.
Jednocześnie zachodzą tu intensywne negatywne procesy depopulacji, na które składają się m.in.
odpływ ludności, w tym młodych ludzi do większych miast w regionie, utrzymujący się ujemny
przyrost naturalny i proces starzenia się społeczeństwa, widoczny w szczególności w największych
miastach aglomeracji. Prognoza demograficzna dla poszczególnych gmin wskazuje na stale
zmniejszającą się liczbę ludności w kolejnych latach. Wśród głównych zagrożeń rozwojowych
związanych z depopulacją wymienić należy m.in.: rosnące niedopasowanie miejsc pracy,
zamieszkania, edukacji i usług przy powiększającej się luce podażowej, oznaczającej nadwyżkę
miejsc pracy nad zasobami, wynikającymi ze zmniejszania się populacji w wieku produkcyjnym,
zwłaszcza mobilnym (18–39 lat). Spadek zasobów pracy tylko w części będzie mógł być
rekompensowany podniesieniem wieku emerytalnego i wzrostem aktywności ekonomicznej
poprzez większą konkurencję o zasoby migracyjne (względnie o dojeżdżających do pracy) lub
poprzez imigrację pracowników spoza kraju. Wśród pozostałych zagrożeń wymienić należy
rozproszone i nieefektywne osadnictwo, powiększające rosnące koszty obsługi w związku ze
postarzaniem się struktury wieku, niewydolny system administracyjno-terytorialny pod względem
równoważenia dochodów i wydatków oraz zapewnienia odpowiedniego standardu usług,
wynikających z administracyjnej hierarchizacji sieci osadniczej, delimitacji terytorialnych
i dostępności przestrzennej. W warunkach pogłębiającego się kryzysu demograficznego, dla
przełamania pułapki średniego dochodu, konieczne jest zatem podniesienie innowacyjności
gospodarki i przejście z imitacyjnego na innowacyjny model rozwoju. Powinno się to opierać na
reindustrializacji w branże wysokotechnologiczne oraz większym wykorzystaniu potencjałów
endogenicznych.32 W sferze społecznej wyzwaniem będzie m.in. rosnąca liczba seniorów,
najczęściej niesamodzielnych, wymagających stałej opieki. Należy spodziewać się więc znacznego
zwiększania wydatków na zapewnienie niesamodzielnym osobom starszym instytucjonalnej opieki,
m.in. w domach pomocy.
Wyzwania rozwojowe:
→

odpływ ludności i rosnący odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym i związana z nimi zmiana
struktury społecznej oraz potrzeb i oczekiwania mieszkańców,

→

ujemne saldo migracji, na skutek migracji zarobkowej i edukacyjnej,

→

dostosowanie usług publicznych do zmieniającej się struktury społecznej,

→

zapewnienie odpowiedniego poziomu usług, w tym infrastruktury transportowej, zdrowotnej,
usług opiekuńczych,

→

wzmacnianie więzi i poczucia przynależności do miejsca zamieszkania,

→

aktywizacja społeczna,

→

wspieranie działania organizacji III sektora, promocja działań i postaw proobywatelskich.

32

Opracowanie na podstawie: Śleszyński P., Demograficzne wyzwania rozwoju regionalnego Polski, Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Studia KPZK 183.
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8. Zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe Aglomeracji Dzierżoniowskiej tworzy około 12 tys. budynków mieszkalnych
z 39,9 tys. mieszkań o powierzchni użytkowej 2,5 mln m2. Największa liczba mieszkań
zlokalizowana jest na terenie miast: Dzierżoniów (14,2 tys. mieszkań) oraz Bielawa (12,3 tys.),
a w dalszej kolejności w gminach Pieszyce (3,5 tys.) i Dzierżoniów (3,1 tys.) oraz Piława Górna
(2,4 tys.), Łagiewniki (2,2 tys.) i Niemcza (2,0 tys.). Około 56,3% budynków na terenie powiatu
wybudowanych zostało przed 1944 rokiem, czyli ma ponad 75 lat, a 29,4% z nich ponad 100 lat.
Budynki mające mniej niż 15 lat to natomiast około 14,8% zasobów.
Tabela 54. Zasoby mieszkaniowe na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2019].
Nazwa
Powiat dzierżoniowski

budynki mieszkalne
[ob.]

mieszkania

%

[szt.]

powierzchnia użytkowa mieszkań
%

[m2]

%

12 077

100

39 931

100

2 550 666

100

Dzierżoniów (m.)

2 855

23,6

14 276

35,8

830 398

32,6

Bielawa

2 449

20,3

12 330

30,9

697 212

27,3

Pieszyce

1 433

11,9

3 516

8,8

239 455

9,4

779

6,5

2 434

6,1

154 154

6,0

Dzierżoniów (w.)

1 979

16,4

3 109

7,8

283 400

11,1

Łagiewniki

1 568

12,9

2 227

5,5

199 813

7,9

Niemcza

1 014

8,4

2 039

5,1

146 234

5,7

Piława Górna

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Dostępność do mieszkań na terenie powiatu, mierzona ich liczbą przypadającą na 1000
mieszkańców, jest wyższa niż przeciętnie w kraju. Najwyższą dostępność do mieszkań zapewniają
miasta Dzierżoniów (430,8 mieszkania / 1000 mieszkańców) i Bielawa (412,8), gdzie przekracza
ona średnią krajową (385,9), jednak przy jednoczesnej niższej przeciętnej powierzchni użytkowej
mieszkania − odpowiednio 58,2 m2 i 56,5 m2 przy 74,4 m2 w kraju i 72,7 m2 województwie
dolnośląskim. Najniższa dostępność do zasobów mieszkaniowych notowana jest natomiast
w gminach Łagiewniki (299,4) i Dzierżoniów (341,9), gdzie jednak średnia powierzchnia użytkowa
mieszkań jest znacząco wyższa niż przeciętnie (odpowiednio 91,2 m2 i 89,7 m2).
Tabela 55. Dostępność do mieszkań [2019].
Nazwa

przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania [m2]

mieszkania na 1000
mieszkańców [szt.]

średnia trzyletnia liczby
mieszkań oddanych do
użytkowania na 1000 ludności
5,0

POLSKA

74,4

385,9

DOLNOŚLĄSKIE

72,7

416,6

6,6

Powiat dzierżoniowski

63,9

396,1

1,2

Dzierżoniów (m.)

58,2

430,8

1,5

Bielawa

56,5

412,8

0,6

Pieszyce

68,1

373,6

1,5

Piława Górna

63,3

380,7

0,5

Dzierżoniów (w.)

91,2

341,9

2,0

Łagiewniki

89,7

299,4

1,9

Niemcza

71,7

372,8

0,9

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Trzyletnia średnia liczby mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności na obszarze
powiatu dzierżoniowskiego wynosi jedynie 1,2 mieszkania, co jest wynikiem znacznie poniżej
średniej w gminach w kraju (5 mieszkań) oraz w województwie dolnośląskim (6,6 mieszkania).
Nadmienić należy również, że powiat dzierżoniowski klasyfikuje się wśród powiatów ziemskich
z najniższym wynikiem pod tym względem – 23. miejsce w 2019 roku z 26 powiatów ziemskich.
W latach 2014-2019 największa liczba mieszkań została oddana do użytku w mieście Dzierżoniów
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i gminie Dzierżoniów oraz mieście Bielawa. Natomiast największa powierzchnia mieszkań
oddanych do użytkowania w analizowanym okresie została wybudowana na terenie miast
Dzierżoniów i Bielawa oraz gminy Pieszyce.
Tabela 56. Mieszkania oddane do użytkowania [2014-2019].
2014

Nazwa

2015

2016

2017

2018

2019

Ogółem 2014-2019

liczba mieszkań [szt.]

Powiat dzierżoniowski

95

63

122

126

118

123

647

Dzierżoniów (m.)

35

8

60

35

48

63

249

Bielawa

9

15

12

39

13

6

94

Pieszyce

9

10

8

12

15

14

68

Piława Górna

8

3

3

1

1

8

24

Dzierżoniów (w.)

18

18

20

17

22

16

111

Łagiewniki

10

5

13

18

12

13

71

6

4

6

4

7

3

30

Niemcza
Nazwa

powierzchnia użytkowa mieszkań [m2]
12 160

10 115

13 276

13 592

14 143

12 869

25 738

Dzierżoniów (m.)

3 215

1 112

4 910

2 027

3 802

4 479

12 869

Bielawa

1 425

2 652

1 740

4 308

1 547

866

8 390

Pieszyce

1 243

1 582

1 005

1 714

2 591

1 944

7 524

Piława Górna

1 001

452

500

174

282

1 068

5 580

Dzierżoniów (w.)

2 959

2 938

2 727

2 232

3 168

2 199

4 512

Łagiewniki

1 384

797

1 411

2 492

1 682

1 804

2 313

933

582

983

645

1 071

509

509

Powiat dzierżoniowski

Niemcza

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

9. Usługi
9.1. Oświata i wychowanie
Żłobki. Na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej działalność opiekuńczą nad dziećmi do lat 3
prowadzi 8 żłobków publicznych i 3 prywatne. W 2019 roku 14,3% dzieci w wieku żłobkowym,
zamieszkujących powiat, było objętych tego typu opieką, co było udziałem wyższym niż
przeciętnie w kraju (12,4%), jednak poniżej średniego udziału w województwie dolnośląskim
(19,2%). W 2020 roku otwarty został pierwszy żłobek w gminie wiejskiej Dzierżoniów i obecnie,
tego typu placówką na obszarze Aglomeracji, nie dysponuje jedynie gmina miejska Piława Górna.
Tabela 57. Żłobki publiczne [2019].

Nazwa

POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski
Bielawa
Dzierżoniów (m.)
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)

miejsca
w żłobkach

dzieci w
wieku do 3
lat ogółem

dzieci objęte
opieką
w żłobkach

miejsca w żłobkach i klubach
dziecięcych na 1000 dzieci
w wieku do lat 3

ogółem

ogółem

ogółem

ogółem

w miastach

na wsi

ogółem

[msc.]

[osoba]

[osoba]

[%]

[%]

[%]

[-]

odsetek dzieci objętych
opieką w żłobkach

146 150

1 159 025

143 574

12,4

18,4

3,7

138

15 725

82 893

15 886

19,2

24,9

7,4

208

407

2 405

345

14,3

17,8

3,2

169

96

678

89

13,1

13,1

0

142

227

763

177

23,2

23,2

0

298

45

228

45

19,7

24,2

0

197

0

149

0

0

0

0

0

0

252

0

0

0

0

0

Łagiewniki

23

205

18

8,8

0

8,8

112

Niemcza

16

130

16

12,3

26,7

0

123

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

65

Tabela 58. Wykaz żłobków publicznych i niepublicznych [stan 30.09.2020].
Nazwa
Dzierżoniów
(m.)

Bielawa

Pieszyce
Dzierżoniów
(w.)
Łagiewniki
Niemcza

Żłobki
ogółem: 3
Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie
Niepubliczny Żłobek „Sówka” w Dzierżoniowie
Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka”
w Dzierżoniowie
ogółem: 3
Żłobek Publiczny w Bielawie
Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie
Żłobek Niepubliczny „Żyrafka”
ogółem: 1
Żłobek Miejski nr 1 w Pieszycach
ogółem: 1
Żłobek Gminny „Sudeckie Skrzaty”
ogółem: 1
Żłobek Niepubliczny „Szczęśliwa Karina”
ogółem: 1
Żłobek Publiczny Niemcza
w tym w oddziałach: Gilów
Przerzeczyn-Zdrój

Liczba miejsc [msc]
227
72
95
60

Liczba dzieci [os.]
155
72
71
12

259
96
80
83
45
45
50
50
23
23
109
109
25
25

170
94
30
46
45
45
50
50
23
23
105
105
12
10

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD.

Obecnie 19,9 tys. mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24
lata). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,2% ludności posiadało
wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 18,9%
średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymowało się 24,6%
mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, gimnazjalnym 4,6%, natomiast 23,0% podstawowym
ukończonym. 2,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.
W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego mieli więc niższy
poziom wykształcenia.
Przedszkola. Na obszarze powiatu dzierżoniowskiego wychowanie przedszkolne prowadzone jest
w 28 placówkach/oddziałach, w tym 13 niepublicznych. Średnia dostępność do przedszkoli na
obszarze powiatu jest nieznacznie niższa niż w województwie, czy kraju. Najniższa dostępność do
tego typu placówek notowana jest na obszarze gmin: wiejskiej Dzierżoniów, miejskiej Niemcza
oraz Łagiewniki.
Tabela 59. Wychowanie przedszkolne – wskaźniki (os.) [2014-2019].

2015

2016

2017

2018

2019

dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno
miejsce w placówce wychowania przedszkolnego

2014

2019

2018

2017

2016

2015

Nazwa

2014

dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat

POLSKA

794

842

811

847

873

885

1,17

1,12

1,01

0,94

0,89

1,00

DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
dzierżoniowski

800

848

819

848

887

892

1,11

1,07

0,97

0,90

0,85

0,96

776

827

790

813

823

843

0,98

0,94

0,88

0,86

0,83

0,88

Dzierżoniów (m.)

876

947

925

945

939

941

0,79

0,78

0,73

0,71

0,68

0,76

Bielawa

799

859

815

855

869

880

0,93

0,87

0,82

0,75

0,72

0,80

Pieszyce

813

810

801

736

804

873

0,76

0,76

0,77

0,96

0,91

0,84

Piława Górna

660

683

703

774

738

753

1,39

1,26

0,94

0,91

0,96

0,93

Dzierżoniów (w.)

580

626

599

600

606

642

1,57

1,59

1,44

1,48

1,37

1,58

Łagiewniki

635

638

516

592

646

688

2,74

2,55

2,51

2,48

2,53

1,45

Niemcza

699

790

677

712

682

680

1,14

1,25

1,19

0,79

0,86

0,99

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Tabela 60. Przedszkola publiczne [2014-2019].

9

2 876

1 172 1 179 1 179 1 180 1 177 1 072

-1,8

2 780

2 569

2 864

2 963

2 992

2 968

-8,5% 1 027

Zmiana
2014-2019

3 001

2019

2 973

2018

2019

2 934

2017

2018

2 897

2016

2017

2 929

2015

2016

34

2015

Powiat
dzierżoniowski
Dzierżoniów
(m.)

2014

2019

Nazwa

2014

dzieci
Zmiana
2014-2019

miejsca

obiekty

6,76

979 1 077 1 115 1 113 1 088

5,94%
4,31%

Bielawa

11

886

871

873

938

971

906

2,3%

836

746

848

879

894

872

Pieszyce

3

338

338

338

270

275

300 -11,2%

241

244

271

268

280

295 22,41%

Piława Górna

1

150

150

175

175

175

175 16,7%

168

146

174

175

175

175

Dzierżoniów
(w.)

5

167

172

172

172

165

147 -12,0%

171

186

199

205

204

199 16,37%

Łagiewniki

4

88

88

88

88

88

150 70,5%

209

162

175

192

204

213

Niemcza

1

128

99

109

150

150

126

128

106

120

129

122

126 -1,56%

-1,6%

4,17%

1,91%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 61. Wykaz przedszkoli publicznych i prywatnych [stan 30.09.2020].
Nazwa
Dzierżoniów
(m.)

Bielawa

Przedszkola
ogółem: 9
Przedszkole Publiczne nr1 im. Jana Brzechwy
w Dzierżoniowie
Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie
Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie
Przedszkole Publiczne nr 7 w Dzierżoniowie
Przedszkole Niepubliczne nr 4 w Dzierżoniowie
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Piątka”
w Dzierżoniowie
Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szóstka” w
Dzierżoniowie
Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka”
w Dzierżoniowie
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek im. św.
Dominika Savio w Dzierżoniowie
ogółem: 8
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka
Przedszkole Niepubliczne MIŚ
Sportowe Przedszkole Niepubliczne w Bielawie
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi
w Bielawie
Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami
Integracyjnymi w Bielawie
Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne "Parkowe Skrzaty" w
Bielawie

Pieszyce

Piława
Górna
Dzierżoniów
(w.)

ogółem: 3
Przedszkole Publiczne nr 2 w Pieszycach
Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Pieszycach
Inne: Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Pieszycach
ogółem: 1
Przedszkole Publiczne „Tęczowa Kraina” w Piławie Górnej
ogółem: 6
Gminne Przedszkole Publiczne w Mościsku
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tuszynie
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Tuszynie
zs. W Uciechowie
Gminne Przedszkole Publiczne w Piławie Dolnej
Gminne Przedszkole Publiczne w Dobrocinie
Gminne Przedszkole Publiczne w Ostroszowicach
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Liczba miejsc [msc]
1 185
150

Liczba dzieci [os.]
1085
149

200

201

100
150
150
105

99
148
149
88

180

131

60

51

90

69

854
150
169
18
25
118
86

815
150
169
17
23
118
83

176

166

Ponad 112

89

330
200
100
30

281
186
95
19

175
175
290
50
75
20

175
175
215
37
55
15

50
50
45

42
25
41

Nazwa
Łagiewniki
Niemcza

Przedszkola
ogółem: 1
Przedszkole Publiczne w Łagiewnikach
ogółem: 1
Przedszkole Publiczne "Zaczarowany Gród"

Liczba miejsc [msc]
150
150
159
159

Liczba dzieci [os.]
150
150

Szkoły podstawowe. Na obszarze Aglomeracji działalność oświatową prowadzi 30 szkół
podstawowych, do których ogółem w 2019 roku uczęszczało 6,7 tys. dzieci, a ich liczba stale
wzrasta i w porównaniu do 2014 roku zwiększyła się aż o 28,0%.
Tabela 62. Szkoły podstawowe ogółem [2014-2019].

2016

Zmiana
2014-2019

2015

2019

2014

2019

2018

2017

2016

28,0

875

783

826

-

-

862

-1,5

7 1 777 1 893 1 706 2 017 2 301 2 339

31,6

341

270

289

-

-

295

-13,5

7

1
1 596 1 468 1 720 1 983 1 980
492

32,7

230

219

220

-

-

259

12,6

Pieszyce

3

491

480

452

509

579

586

19,3

70

70

88

-

-

86

22,9

Piława Górna

2

378

376

338

394

469

468

23,8

45

51

59

-

-

54

20,0

Dzierżoniów (w.)

5

403

409

381

426

474

490

21,6

71

69

50

-

-

53

-25,4

Łagiewniki
Niemcza

3

451

494

439

497

560

542

20,2

79

71

72

-

-

71

-10,1

3

254

301

255

263

309

308

21,3

39

33

48

-

-

44

12,8

Bielawa

2015

30 5 246 5 549 5 039 5 826 6 675 6 713

Powiat
dzierżoniowski
Dzierżoniów
(m.)

2014

2019

Nazwa

2018

absolwenci [os.]
Zmiana
2014-2019

uczniowie [os.]

2017

obiek
ty

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 63. Wykaz szkół podstawowych [stan 30.09.2020].
Nazwa
Dzierżoniów
(m.)

Bielawa

Szkoły podstawowe
ogółem: 6
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich
w Dzierżoniowie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dzierżoniowie
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika
w Dzierżoniowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
im. bł Laury Vicuna w Dzierżoniowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka
w Dzierżoniowie
ogółem: 5
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bielawie
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima
w Bielawie
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
w Bielawie
Zespół Szkół Społecznych w Bielawie
Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie (Szkoła
Podstawowa)

Pieszyce

Piława Górna

ogółem: 2
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej w Pieszycach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi w Pieszycach
ogółem: 1
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie
Górnej
ogółem: 4

68

Liczba miejsc [msc]
2 805
768

Liczba dzieci [os.]
2337
487

432

300

720

755

600

600

240

151

45

44
1 969
488
615
726

144
56

136
4

wszystkie dzieci
z rejonu
96

484

429
429

429
429

800

487

86

Nazwa
Dzierżoniów
(w.)

Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa w Mościsku
Szkoła Podstawowa w Tuszynie
Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej
Szkoła Podstawowa w Ostroszowicach
ogółem: 2
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach
w tym oddział przedszkolny
Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Olesznej
w tym oddział przedszkolny
ogółem: 1
Szkoła Podstawowa im Bolesława Chrobrego w Niemczy

Łagiewniki

Niemcza

Liczba miejsc [msc]
200
200
200
200
wszystkie dzieci
z rejonu
wszystkie dzieci
z rejonu

200
200

Liczba dzieci [os.]
67
155
135
130
615
434
62
183
22
150
150

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD.

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku w powiecie dzierżoniowskim kształtowały
się na poziomie poniżej średniego wyniku osiąganego w szkołach podstawowych
w województwie dolnośląskim i uzależnione były od placówki. Na poziomie gmin, jedynie
w mieście Dzierżoniów średnie wyniki egzaminu, zarówno w przypadku języka polskiego,
matematyki, jak i języka angielskiego, były wyższe lub osiągnęły zbliżony poziom, jak przeciętnie
w województwie.
Schemat 27. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty [2020].
100

Województwo dolnośląskie

Powiat dzierżoniowski

Bielawa

Dzierżoniów (m.)

Pieszyce

Piława Górna

0
język polski

matematyka

j. angielski

j. niemiecki

Źródło: opracowanie na podstawie OKE we Wrocławiu.

Tabela 64. Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty [2020].
Nazwa
Województwo dolnośląskie
Powiat dzierżoniowski
Bielawa
Dzierżoniów (m.)
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

język polski
58,8
55,5
53,4
59,9
48,1
57,3
55,0
55,0
48,9

matematyka
44,5
39,0
35,3
44,4
33,6
33,6
40,3
39,3
39,5

j. angielski
55,0
49,2
48,7
56,4
40,8
43,0
44,7
41,5
45,8

j. niemiecki
44,0
38,5
30,4
0,0
87,0
50,0
41,3
20,0
39,0

Źródło: opracowanie na podstawie OKE we Wrocławiu.

Szkolnictwo ponadpodstawowe. W 2018 roku na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej
działalność prowadziło 7 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się 1 107 uczniów oraz 5
technik kształcących 1 284 uczniów.
Tabela 65. Szkoły ponadpodstawowe [stan 30.09.2020].
Nazwa

Szkoła ponadpodstawowa

Liczba miejsc [msc]

Liczba uczniów [os.]

Powiat
dzierżoniowski
ogółem

Publiczne ogólnodostępne
Publiczne specjalne
Niepubliczne

5 255
240

3 225
121
483

Dzierżoniów
(m.)

I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego)
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

69

348
554
40

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dzierżoniowie im. Wojciecha Kilara
Technikum Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Technikum nr 1
Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 2
Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie Technikum
Nr 2
Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 1
Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie III Liceum
Ogólnokształcące
Policealna Szkoła w Dzierżoniowie
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja-Szkoła" w Dzierżoniowie
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w Dzierżoniowie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim w Dzierżoniowie
Bielawa

Pieszyce

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bielawie
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielawie
Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie
Szkoły Niepubliczne w Bielawie Daria Michalska
Technikum im. ks. Jana Dzierżonia
Szkoła Policealna im. ks. Jana Dzierżonia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. ks. Jana Dzierżonia
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Dzierżonia
Szkoła Policealna dla Dorosłych im. ks. Jana Dzierżonia

92
374
354
246
152

18
21
217
500-600
123
106
21

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD.

9.2. Kultura
Instytucje kultury. W 2019 roku na obszarze Aglomeracji dzierżoniowskiej działalność kulturalną
prowadziło 16 domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, w tym 14 publicznych i 2 prywatne.
Z ww. obiektów 6 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 840
standardowych miejsc dla widzów. 8 obiektów
przystosowanych jest dla osób
niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Działają tu 2 kina posiadające
2 sale z 514 miejscami na widowni, w których w 2019 roku odbyły się 764 seanse z obecnością 27
068 widzów. W powiecie dzierżoniowskim funkcjonują ponadto 2 muzea z oddziałami, które w
2019 roku odwiedziło 8 238 zwiedzających. Działalność prowadzi tu również 21 bibliotek i filii
publicznych.
Wydarzenia kulturalne. W 2019 roku w gminach Aglomeracji zorganizowano 1 404 imprezy,
w których uczestniczyło 172 661 osób, w tym:
−
−
−
−
−

seanse filmowe: 74 (uczestnicy: 2 065),
wystawy: 55 (uczestnicy: 11 509),
festiwale i przeglądy artystyczne: 20
(uczestnicy: 8 146),
koncerty: 160 (uczestnicy: 69 450),
prelekcje, spotkania, wykłady: 137 (uczestnicy:
12 043),

−
−
−
−
−
−
−

imprezy turystyczne i sportowo rekreacyjne: 168 (uczestnicy: 22 690),
konkursy: 41 (uczestnicy: 4 156),
pokazy teatralne: 81 (uczestnicy: 23 574),
konferencje: 2 (uczestnicy: 130),
interdyscyplinarne: 24 (uczestnicy: 10 610),
warsztaty: 620 (uczestnicy: 6 863),
inne: 22 (uczestnicy: 1 425).

W 2019 roku w mieście Bielawa zorganizowano 262 imprezy kulturalne, w których udział wzięło
122,7 tys. osób, czyli 71% uczestników imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje
kultury na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Pod względem liczby zorganizowanych wydarzeń
70

kulturalnych znaczącą aktywność wykazują również instytucje kultury w gminie Łagiewniki – 883
zorganizowane wydarzenia kulturalne.
Tabela 66. Imprezy organizowane przez jednostkę (centra, domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice)
i uczestnicy [2014-2019].

256,3% 202 514 204 338 169 954 151 813 256 333 172 661

117

166

265

315

319

129

10,3%

75 677

59 449

89 044

61 586

23 016

-69,6%

Bielawa

180

140

146

140

243

262

45,6%

98 722

86 316

51 559

50 530 127 857 122 752

24,3%

Pieszyce

-

-

0

45

49

74

-

-

0

5 720

4 559

Piława Górna

13 305

25 785

13 430

12 370

16 505

8 670

0

13 376

8 029

9 592

10 095

12 863

Łagiewniki
Niemcza

14 810

19 412

7 892

12 015

14 176

2016

2015

46

77

53

50

54

56

0

632

333

519

712

883

51

75

44

37

59

21,7%

0 -100,0%

83 141

Zmiana
2014-2019

1 404

2019

1 436

2018

1 106

2017

841

2016

Zmiana
2014-2019

1 090

2014
Powiat
dzierżoniowski
Dzierżoniów
(m.)

2015

2019

394

Nazwa

2014

2018

uczestnicy imprez [os.]

2017

imprezy [szt.]

-14,7%

5 360
-34,8%

0 -100,0%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Koła, kluby, sekcje, grupy artystyczne. Działalność prowadzi tu 68 kół, klubów i sekcji
zrzeszających ogółem 1 511 członków, w tym:
− plastyczne/techniczne: 10 (członkowie: 225)

− literackie: 3 (członkowie: 35)

− taneczne: 15 (członkowie: 363)

− seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2
(członkowie: 314)

− muzyczne: 11 (członkowie: 184)
− informatyczne: 1 (członkowie: 10)

− dyskusyjne kluby filmowe: 3 (członkowie:
45)

− fotograficzne i filmowe: 4 (członkowie: 45)
− teatralne: 4 (członkowie: 30)

− koło gospodyń wiejskich: 1 (członkowie:
15)

− turystyczne i sportowo rekreacyjne: 10
− inne: 4 (członkowie: 70)
(członkowie: 175)
oraz 51 grup artystycznych zrzeszających około 1000 członków:
− teatralne: 9 (członkowie: 166)

− folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca,
kapele): 10 (członkowie: 247)

− muzyczne - instrumentalne: 8 (członkowie:
168)

− taneczne: 11 (członkowie: 178) inne: 1
(członkowie: 11)

− wokalne i chóry: 12 (członkowie: 230)

9.3. Ochrona zdrowia
Opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego świadczy NZOZ Szpital
Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. oraz 55 przychodni, 22 praktyki lekarskie. Szpital świadczy
usługi medyczne w dwóch lokalizacjach. W Dzierżoniowie szpital oferuje usługi w zakresie:
ratownictwa medycznego, lecznictwa zamkniętego (oddziały: wewnętrzny, chirurgii ogólnej,
ginekologiczno-położniczy, noworodkowy, pediatryczny), poradnie specjalistyczne (chirurgiczna,
ginekologiczno-położnicza), pracownie diagnostyczne (tomografii komputerowej, rtg,
endoskopii, laboratorium analityczne) oraz pracownię fizjoterapii. Natomiast w Bielawie
obejmuje: lecznictwo zamknięte (oddział okulistyczny, zakład opiekuńczo-leczniczy), poradnię
okulistyczną i pracownię angiografii narządu wzroku. Liczba łóżek w szpitalu powiatowym została
zmniejszona z poziomu 211 w 2014 roku do 158 w 2019 roku, czyli o 25%, a ich liczba klasyfikuje
powiat dzierżoniowski na 15. miejscu wśród 26 powiatów ziemskich w regionie. Największa liczba
przychodni zlokalizowana jest w mieście Dzierżoniów (29) oraz Bielawa (16). Przeciętnie na 10 tys.
mieszkańców powiatu przypada 5 przychodni, czyli więcej niż przeciętnie w powiatach ziemskich
w regionie.
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Tabela 67. Łóżka w szpitalach ogólnych [2014-2019].
Nazwa
Powiat dzierżoniowski

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana 2014-2019

211

211

201

201

201

158

-25,1%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 68. Podmioty ambulatoryjne [2019].
Nazwa

przychodnie ogółem

praktyki lekarskie

przychodnie na 10 tys. ludności

Powiat dzierżoniowski

55

22

5

Dzierżoniów (m.)

29

13

9

Bielawa

16

6

5

Pieszyce

3

0

3

Piława Górna

1

1

0

Dzierżoniów (w.)

1

0

1

Łagiewniki

4

1

5

Niemcza

1

1

2

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS i Urzędu Miasta w Piławie Górnej.

W powiecie dzierżoniowskim w 2019 roku udzielono 3,8% porad podstawowej oraz 3,2%
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ogółem zapewnionej w województwie dolnośląskim.
W powiecie notuje się wzrost liczby udzielanych porad lekarskich podstawowej opieki. W 2019
roku w mieście Dzierżoniów udzielono 44,6% ogółu porad podstawowej opieki w powiecie,
w mieście Bielawa 32,4%, w Pieszycach 11,5%, w Łagiewnikach 7,4%, w Niemczy 3,9%, w mieście
Piława Górna 1,7% i w gminie Dzierżoniów 0,1%. Liczba porad ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
udzielonych na terenie powiatu dzierżoniowskiego utrzymuje się natomiast na względnie stałym
poziomie około 700 tysięcy. Największa liczba porad udzielana jest w głównym ośrodku
usługowym powiatu – mieście Dzierżoniów – w 2019 roku było to 323,9 tys. porad, czyli 45,3%
ogółu porad udzielonych w powiecie. Znacząca ich liczba świadczona jest również w mieście
Bielawa – 239,4 tys. porad, czyli 33,5% porad w powiecie, w pozostałych gminach odpowiednio
gminy: Pieszyce – 13,2%, Łagiewniki 5,2% oraz Niemcza 2,8% i Dzierżoniów (w.) 0,1%.
Schemat 28. Podstawowa opieka zdrowotna – porady [2014-2019].
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Schemat 29. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie [2014-2019].
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Na obszarze Aglomeracji sprzedaż prowadzi 37 aptek i 1 punkt apteczny. Przeciętnie w powiecie
na aptekę i punkt apteczny przypada niższa liczba ludności niż średnio w regionie i kraju.
Wewnętrzne zróżnicowanie wskazuje jednak na niższą dostępność do tego typu placówek na
obszarze gminy wiejskiej Dzierżoniów, gminy Niemcza oraz Łagiewniki i Piława Górna.
Tabela 69. Apteki i punkty apteczne [2019].
apteki [ob.]

punkty apteczne [ob..]

ludność na aptekę ogólnodostępną [os.]

Powiat dzierżoniowski

Nazwa

37

1

2 725

Dzierżoniów (m.)

16

0

2 071

Bielawa

10

0

2 987

Pieszyce

5

0

1 882

Piława Górna

2

0

3 197

Dzierżoniów (w.)

1

0

9 092

Łagiewniki

2

1

3 719

Niemcza

1

0

5 470

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

9.4. Pomoc społeczna
Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej
na
obszarze
Aglomeracji
Dzierżoniowskiej zmniejsza się z roku na rok.
W 2019 roku wynosiła średnio 331 osób na 10 tys.
ludności i w porównaniu do 2014 roku zmalała
o 40,4%. Ww. poziom 331 osób zbliżony był do
średniej w województwie dolnośląskim (334 osoby)
i klasyfikował powiat dzierżoniowski w czołówce
powiatów ziemskich w regionie z najniższą ich
liczbą. Najwyższą wartość wskaźnik ten osiągnął w
gminie Pieszyce, gdzie ich liczba na 10 tys.
mieszkańców była blisko dwukrotnie wyższa niż
średnio w regionie.
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Tabela 70. Beneficjenci środowiskowej
pomocy społecznej na 10 tys.
ludności [2019].

Nazwa
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

2019
463
334
331
301
281
595
332
320
290
398

Świadczenia z pomocy społecznej. W 2019 roku na obszarze powiatu dzierżoniowskiego
najczęstszą przyczyną przyznania świadczeń z pomocy społecznej było ubóstwo (1 026 rodzin),
a także niepełnosprawność (802 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (745) i bezrobocie
(534). Liczba rodzin, pobierających świadczenia ze względu na ubóstwo, klasyfikuje powiat
dzierżoniowski w pierwszej piątce powiatów ziemskich w regionie z największą ich liczbą. W tym
miejscu należy również zwrócić uwagę na 126 rodzin pobierających świadczenie ze względu na
bezdomność (3. miejsce wśród powiatów ziemskich w województwie) oraz niepełnosprawność
(4. miejsce). Istotnym problemem na obszarze powiatu jest również alkoholizm – 226 rodzin, czyli
5% beneficjentów pobierających świadczenie z tej przyczyny z obszaru województwa
dolnośląskiego.
Schemat 30. Rodziny na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, którym na podstawie decyzji przyznano
pomoc wg przyczyn [2019].
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Tabela 71. Rodziny na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, którym na podstawie decyzji przyznano
pomoc wg przyczyn [2019].
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

9.5. Świadczenia na rzecz rodziny
Program 500 plus. Na obszarze Aglomeracji w 2018 roku świadczenia z Programu 500 plus
pobierało w miesiącu przeciętnie 5,2 tys. rodzin na 7,8 tys. dzieci. Największa liczba dzieci
będących beneficjentami programu zamieszkiwała miasta Dzierżoniów (30,7% beneficjentów
z obszaru Aglomeracji) oraz Bielawa (26,9%). W pozostałych gminach było to odpowiednio:
10,6% Pieszyce, 10,3% gmina wiejska Dzierżoniów, 8,4% Łagiewniki, 7,3% Piława Górna i 5,7%
Niemcza.
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Tabela 72. Świadczenia z Programu rodzina 500 plus [2017-2018].
przeciętna miesięczna liczba rodzin
pobierających świadczenie
2017
2018
2019
5 640
5 250
bd.
1 784
1 645
bd.
1 565
1 459
bd.
577
539
bd.
385
349
bd.
571
536
bd.
457
434
bd.
301
289
bd.

Nazwa
Powiat dzierżoniowski
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

liczba dzieci, na które rodziny otrzymują
świadczenie
2017
2018
2019
8 394
7 879
bd.
2 585
2 418
bd.
2 258
2 123
bd.
891
834
bd.
622
579
bd.
859
815
bd.
710
663
bd.
469
447
bd.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Świadczenia w pieczy zastępczej. W 2019 roku świadczenia w pieczy zastępczej pełniło 126
rodzin, które sprawowały opiekę nad 192 dziećmi oraz 4 placówki zajmujące się 49 dziećmi.
Tabela 73. Świadczenia w pieczy zastępczej [2018-2019].
Przeciętna miesięczna liczba

Nazwa

Powiat
dzierżoniowski

rodzin
zastępczych
i rodzinnych
domów
dziecka,
pobierających
dodatek
wychowawczy

2018

2019

170

126

placówek
opiekuńczowychowawczych
typu rodzinnego,
pobierających
dodatek do
zryczałtowanej
kwoty

2018
0

2019
0

pozostałych
placówek
pobierających
dodatek w
wysokości
świadczenia
wychowawczego

2018

2019

-

4

liczba dzieci w
rodzinach
zastępczych i
rodzinnych
domach dziecka,
na które pobierany
był dodatek
wychowawczy (

liczba dzieci
w placówkach
opiekuńczowychowawczych
typu rodzinnego,
na które pobierany
był dodatek do
zryczałtowanej
kwoty

liczba dzieci
w pozostałych
placówkach, na
które pobierany był
dodatek w
wysokości
świadczenia
wychowawczego

2018

2019

2018

2019

2018

261

192

0

0

-

2019
49

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

9.6. Bezpieczeństwo publiczne
W 2019 roku w powiecie dzierżoniowskim stwierdzono 1 486 przestępstw. Oznacza to, że na
każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,70 przestępstw. Był to poziom znacznie niższy od
notowanego w województwie dolnośląskim oraz znacznie mniejszy od średniej dla całej Polski.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie
dzierżoniowskim wynosił 79,10% i był znacznie wyższy od wskaźnika wykrywalności dla
województwa dolnośląskiego oraz większy od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000
mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego stwierdzono najwięcej przestępstw o charakterze
kryminalnym - 10,90 (wykrywalność 79%) oraz przeciwko mieniu - 6,15 (wykrywalność 56%).
W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,60 (98%), o charakterze
gospodarczym - 1,49 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,45 (95%).
9.7. Wyzwania rozwojowe
Wyzwania rozwojowe:
→ rosnące oczekiwania mieszkańców w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej (m.in. ilość
miejsc w placówkach, jakość nauczania), utrzymanie i podnoszenie poziomu dostępności
i jakości nauczania w placówkach na obszarze aglomeracji, budowa przedszkola
publicznego, rozwój nowoczesnych technologii w szkołach, wymiana sprzętu
komputerowego dla uczniów i nauczycieli, podniesienie kompetencji kluczowych
w zakresie IT, poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych (zajęcia językowe, podnoszące
poczucie własnej wartości u dziecka, kreatywne i sportowe, robotyka), zapewnienie
odpowiednich warunków nauki, wychowania, opieki i bezpieczeństwa w tym: poprawa
wyposażenia dydaktycznego (pracownie, ławki, meble, sprzęt dydaktyczny, stołówki),
poprawa zaplecza infrastrukturalnego (budynki, remonty sal, w tym gimnastycznych,
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→
→

→
→

→

→
→

monitoring), zwiększenie kompetencji nauczycieli, rozwój wolontariatu młodzieżowego,
udział w projektach międzynarodowych i unijnych,
wzrost wydatków spowodowanych zmianami w systemie oświaty,
optymalizacja oferty edukacyjnej z uwzględnieniem zmian i trendów demograficznych oraz
rynku pracy, stworzenie warunków do kształcenia ustawicznego dla osób
o niewystarczających lub przestarzałych umiejętnościach,
kształtowanie potencjału kreatywnego, kulturalnego i intelektualnego,
zmiana liczebności oraz struktury grup wymagających wsparcia w zakresie pomocy
społecznej, wzrost zapotrzebowania na opiekę zdrowotną, w tym na usługi specjalistyczne,
zapewnienie odpowiedniej dostępności i poziomu usług, w tym kompleksowej opieki
medycznej (profilaktyka, diagnoza, leczenie) i usług opiekuńczych,
znacząca liczba beneficjentów pomocy społecznej pobierających świadczenia ze względu
na: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność oraz alkoholizm − brak wspólnej polityki strategii
gmin w zakresie wychodzenia z bezdomności, wsparcia rodzin dysfunkcyjnych poprzez
poradnictwo i wsparcie terapeutyczne, warsztaty edukacyjne, stworzenie wspólnej bazy
rodzin zastępczych,
zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia i zakup środków ochronnych w związku
z epidemią Covid-19,
położenie geograficzne gminy wiejskiej Dzierżoniów w bezpośredniej bliskości aglomeracji
miejskich (Dzierżoniów, Bielawa) powoduje, że znaczna liczba dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym uczęszcza do placówek na terenie ww. miast. Powoduje to
znaczne obniżenie poziomu subwencji ogólnej w części oświatowej oraz generuje
dodatkowe wydatki z budżetu gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w
placówkach przedszkolnych w innych jst. Problemem generującym duże koszty są dowozy
uczniów do gminnych placówek oświatowych. Na tym polu są możliwości typu wyłaniania
przez gminy dowożące uczniów do szkół i przedszkoli jednego przewoźnika, które pozwolą
na oszczędności i racjonalizację kosztów.

ANALIZA SWOT

− Grupa ds. społecznych, edukacji,
kultury, sportu i rekreacji

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Bliskość gór Sowich, Góra Ślęza, zbiorniki
wodne
Atrakcje turystyczne

Duża liczba mieszkańców Aglomeracji pracująca
poza nią
Emigracja osób wykształconych, młodych
i aktywnych z Aglomeracji
Niewykorzystane walory atrakcji turystycznych

Duża liczba aktywnych organizacji
pozarządowych, w tym sportowych
Gęsta sieć ścieżek turystycznych i rowerowych

Często podejmowana działalność
gospodarcza
Rozwinięte usługi medyczne
Gęsta sieć placówek oświatowych
Dobrze funkcjonujące ośrodki pomocy
społecznej i rozwijająca się polityka senioralna
Doświadczenie w podejmowaniu współpracy
pomiędzy gminami

Duże dysproporcje pomiędzy gminami
w zakresie wykształcenia, oferty pracy
i aktywności zawodowej
Brak kompleksowej opieki medycznej
Mała ilość wspólnych imprez międzygminnych
Słaba oferta spędzania czasu wolnego dla osób
dorosłych
Problemy społeczne – przemoc w rodzinie,
bierność zawodowa, bezdomność, niski poziom
świadomości rzeczywistości
Brak ofert pracy dla niepełnosprawnych
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Specjalizacja, różnorodność poszczególnych
gmin w ofercie kulturalnej i sportowej

Słaba możliwość pozyskiwania funduszy
europejskich na działania społeczne
Różny poziom rozwoju Gmin w obszarze
społecznym, edukacyjnym, kulturowym
i sportowym
Niski poziom wynagrodzenia i siły nabywczej
Słaba dostępność do mieszkań
Niedofinansowana infrastruktura sportowa
Mało aktywna cześć społeczeństwa
Niski poziom zaufania społecznego

SZANSE

ZAGROŻENIA

Rozwój turystyki, w tym zagospodarowanie
zbiorników wodnych wraz z włączeniem ich
w trasy pieszo-rowerowe
Budowa drogi ekspresowej S8

Starzejące się społeczeństwo

Tworzenie lub przyciąganie dużych firm
Zwiększenie powierzchni terenów
mieszkaniowych
Rozwój technologii IT
Rozwój innowacyjności
Rozwój usług opiekuńczych
Rozwój oferty kulturalnej
Rozwój zajęć pozaszkolnych w placówkach
oświatowych
Rozwój sieci żłobków i przedszkoli
samorządowych
Wdrażanie idei „smart city”
Zwiększenie środków finansowych na
działania organizacji pozarządowych

Utrudniona komunikacja zbiorowa, zwłaszcza na
terenach wiejskich – coraz mniej połączeń
Brak włączenia małych miejscowości w sieć
komunikacji – drogowych i teleinformatycznych
Brak środków i popytu na zwiększenie oferty
medycznej
Małe zaangażowanie osób w wieku
produkcyjnym w aktywność społeczną
Brak rozwoju infrastruktury żłobkowoprzedszkolnej
Duża zależność polityki samorządu od polityki
państwa
Skutki epidemii
Brak partnerstwa ze strony poszczególnych Gmin
Silna konkurencja Gmin sąsiednich – silniejsza
promocja

Źródło: opracowanie w toku warsztatów strategicznych Grupa ds. społecznych, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
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Sfera społeczna w gminach Aglomeracji
Dzierżoniowskiej na tle grup
porównawczych
Gmina miejska Dzierżoniów

Gmina miejska Bielawa

Gmina miejska Piława Górna

Gmina miejsko-wiejska Niemcza

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce

Gmina wiejska Dzierżoniów

Gmina wiejska Łagiewniki

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl
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III.
SFERA
GOSPODARCZA
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10. Gospodarka i rynek pracy
10.1. Przedsiębiorczość
Na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej w 2019 roku, w rejestrze REGON, zarejestrowanych
było 10 994 podmiotów gospodarczych, czyli 2,9% przedsiębiorstw w województwie
dolnośląskim. Liczba ta plasuje powiat dzierżoniowski na 6. miejscu wśród powiatów ziemskich
w regionie33. Przeciętnie na 10 tys. mieszkańców działalność prowadzi tu 1 091 podmiotów
gospodarczych. Najwyższy poziom przedsiębiorczości notowany jest w mieście Dzierżoniów
(1 274 podmioty na 10 tys. ludności) i gminie Pieszyce (1 167), a najniższy w gminie Łagiewniki
(785), gdzie jest on o blisko 1/3 niższy niż przeciętnie w kraju. Nadmienić należy, że w mieście
Dzierżoniów liczba zarejestrowanych podmiotów na poziomie 223,1 na 1000 mieszkańców
w wieku produkcyjnym, przekracza średnią w kraju (195,9) i województwie dolnośląskim (220,9).
Wysoki poziom tego wskaźnika notowany jest również w gminie Pieszyce (191,4).
Schemat 31. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg poszczególnych gmin
powiatu dzierżoniowskiego [2019].
Niemcza 4,7%

Bielawa 27,6%

Łagiewniki 5,3%
Dzierżoniów (w.) 8,4%
Piława Górna 5,6%
Pieszyce 10,0%

Dzierżoniów (m.) 38,4%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Największa liczba przedsiębiorstw na terenie powiatu dzierżoniowskiego zarejestrowana jest
w mieście Dzierżoniów (4,2 tys. podmiotów, 38,4% zarejestrowanych w powiecie) i mieście
Bielawa (3 tys. podmiotów, 27,6%) oraz w gminach Pieszyce (1 tys. podmiotów, 10,0%)
i Dzierżoniów (928 podmiotów, 8,4%), a następnie w gminach Piława Górna (619 podmiotów,
5,6%), Łagiewniki (584 podmioty, 5,3%) i Niemcza (512 podmiotów, 4,7%).
Tabela 74. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (wskaźniki) [2019].
Nazwa
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

podmioty wpisane do
rejestru REGON na
10 tys. ludności
1 175
1 320
1 091
1 274
1 014
1 167
968
1 021
785
936

podmioty gospodarki narodowej
o liczbie pracujących powyżej
49 osób na 10 tys. mieszkańców
8,3
8,3
6,4
11,5
5,4
5,3
1,6
1,1
2,7
3,7

osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na
10 tys. mieszkańców
837
866
706
779
648
746
627
799
613
574

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej, podobnie jak w kraju, najliczniej działalność
prowadzą podmioty związane z handlem i naprawą pojazdów (21,9%), znaczący udział ma
również działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (16,7%), a w dalszej kolejności

33

Po powiatach: wrocławskim (22,8 tys. podm. gosp.), świdnickim (19, 0 tys. podm. gosp.), kłodzkim (18,3 tys. podm. gosp.),
jeleniogórskim (11,5 tys. podm. gosp.) i oleśnickim (11,0 tys. podm. gosp.).

80

budownictwo (12,9%) oraz przemysł i przetwórstwo przemysłowe (10,9%). Cztery ww. sekcje
obejmują aż 62,4% zarejestrowanych tu przedsiębiorstw.

F

G

H

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L

M

N

705
0

202

535

282

K

44

J

247

I

719

214

E

183

D

C

259

B

30

6

A

5

89

592

1 193

1 421

1 833

2 412

Schemat 32. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu
dzierżoniowskiego wg sekcji PKD 2007 [2019].

O

P

Q

R

S I T

U

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P – Edukacja
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 75. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na terenie powiatu
dzierżoniowskiego wg sekcji PKD 2007 [2019].
Nazwa / Sekcja
Powiat
dzierżoniowski

ogółem

A

B

C

D

E

F

G

H

30

1 421

2 412

592

I

J

K

L

M

N

259

183

O

214

1 833

719

247

44

P

Q

R

SiT

282

535

202

705

10 994

89

6

1 193

5

Bielawa

3 030

11

1

287

3

5

392

636

187

83

54

60

579

175

67

4

96

162

57

163

Dzierżoniów (m.)

4 223

7

0

416

0

11

429

970

204

99

84

93

722

344

94

17

116

239

77

290

Pieszyce

1 098

13

1

111

1

5

147

228

44

24

17

21

245

73

28

3

23

37

15

61

Piława Górna

619

1

2

144

0

0

77

114

33

7

5

6

122

20

11

3

8

25

8

33

Dzierżoniów (w.)

928

24

0

115

0

1

182

229

54

21

6

14

53

51

27

5

24

33

23

65

Łagiewniki

584

24

2

61

0

5

99

143

58

11

11

14

7

30

9

7

10

25

13

54

512
9
0
59
1
Niemcza
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

3

95

92

12

14

6

6

105

26

11

5

5

14

9
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Podobnie jak w kraju dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (10,5 tys. podm.
gosp.), działalność prowadzi tu również 336 małych przedsiębiorstw (zatrudnienie od 10 do 49
osób), 62 średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób) oraz 3 duże deklarujące zatrudnienie do
1000 osób. Średnie i duże przedsiębiorstwa skupione są głównie w miastach Dzierżoniów
i Bielawa. W mieście Dzierżoniów liczba podmiotów gospodarki narodowej, zatrudniających
powyżej 49 osób na 10 tys. mieszkańców, jest na poziomie 11,5, znacząco przekracza średnią
w regionie i kraju wynoszącą 8,3.
Tabela 76. Podmioty wg klas wielkości [2019].
Nazwa

ogółem

0-9

10 - 49

50 - 249

250 - 999

10 994

10 593

336

62

3

Dzierżoniów (m.)

4 223

4 044

141

36

2

Bielawa

3 030

2 920

94

15

1

Pieszyce

1 098

1 063

30

5

0

Powiat dzierżoniowski

81

Nazwa

ogółem

0-9

10 - 49

50 - 249

250 - 999

Piława Górna

619

600

18

1

0

Dzierżoniów (w.)

928

909

18

1

0

Łagiewniki

584

561

21

2

0

Niemcza

512

496

14

2

0

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Na obszarze Aglomeracji działalność gospodarczą prowadzi 7,1 tys. osób fizycznych − 2,8%
z województwa dolnośląskiego. Liczba zarejestrowanych w powiecie dzierżoniowskim
jednoosobowych działalności klasyfikuje go na 7. miejscu wśród powiatów ziemskich w regionie,
jednak w odniesieniu do liczby ludności plasuje się on dopiero na 19. miejscu, na poziomie
niższym niż średnio w województwie dolnośląskim (866) i kraju (866). 36,3% jednoosobowych
działalności zarejestrowanych jest w mieście Dzierżoniów, 27,2% w Bielawie, 10,2% w gminie
wiejskiej Dzierżoniów, 9,9% w gminie Pieszyce, 6,4% w gminie Łagiewniki, 5,6% w gminie Piława
Górna, a 4,4% w gminie Niemcza. Od 2014 roku najwidoczniejszy wzrost liczby osób
prowadzących działalność gospodarczą odnotowany został w gminie wiejskiej Dzierżoniów,
gdzie zwiększył się on aż o 24,1%, tj. 141 jednoosobowych działalności, oraz w gminie Pieszyce
−wzrost o 12,3%, 77 działalności.
Tabela 77. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą [2014-2019].
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Zmiana 2014-2019

Powiat dzierżoniowski

6 847

6 788

6 614

6 691

6 850

7 115

3,9%

Dzierżoniów (m.)

2 595

2 550

2 469

2 472

2 506

2 581

-0,5%

Bielawa

1 901

1 882

1 843

1 834

1 882

1 935

1,8%

Pieszyce

625

610

605

642

677

702

12,3%

Piława Górna

391

389

376

376

396

401

2,6%

Dzierżoniów (w.)

585

610

594

627

660

726

24,1%

Łagiewniki

435

438

430

447

434

456

4,8%

Niemcza

315

309

297

293

295

314

-0,3%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 78. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. mieszkańców [2014-2019].
Nazwa
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

2014
770
806
658
759
613
652
583
627
578
546

2015
773
810
657
751
614
634
586
659
581
542

2016
772
808
644
731
607
628
572
646
574
529

2017
781
820
655
735
607
672
580
683
599
528

2018
810
853
675
752
626
713
613
722
583
536

2019
837
866
706
779
648
746
627
799
613
574

Zmiana 2014-2019
8,7%
7,4%
7,3%
2,6%
5,7%
14,4%
7,5%
27,4%
6,1%
5,1%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Udział osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarki
narodowej ogółem, w powiecie dzierżoniowskim wynosi 64,7%, co jest poziomem zbliżonym do
średniej w województwie dolnośląskim (65,6%),a niższym niż przeciętnie w kraju (71,3%).
Najwyższy ww. udział w Aglomeracji notowany jest w gminach wiejskich: Dzierżoniów (78,2%)
i Łagiewniki (78,1%), gdzie przekracza średnią krajową, a najniższy w gminie Niemcza (61,3%)
i mieście Dzierżoniów (61,1%).
Tabela 79. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w liczbie podmiotów gospodarki
narodowej ogółem (%) [2014-2019].
Nazwa
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski

2014
71,9
66,8
64,6

2015
71,0
65,9
64,1

2016
70,1
64,9
63,0
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2017
69,6
64,5
63,0

2018
71,3
65,9
64,2

2019
71,3
65,6
64,7

Zmiana 2014-2019
-0,8%
-1,8%
0,2%

Nazwa
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

2014
62,1
64,5
61,2
63,5
75,1
79,1
62,6

2015
61,2
63,8
60,5
63,7
75,3
79,8
61,9

2016
60,0
62,8
59,8
62,5
74,5
79,2
60,5

2017
59,7
62,3
61,0
62,1
75,2
79,8
60,2

2018
60,9
63,5
63,3
64,1
76,7
78,9
60,3

2019
61,1
63,9
63,9
64,8
78,2
78,1
61,3

Zmiana 2014-2019
-1,6%
-0,9%
4,4%
2,0%
4,1%
-1,3%
-2,1%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Kapitał zagraniczny. W 2018 roku na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej działalność
gospodarczą prowadziło 47 przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego34, które
zainwestowały tu ogółem 201 mln zł, czyli 1,16% zainwestowanego na Dolnym Śląsku. Od 2014
roku ich liczba zwiększyła się o 20,5%, a wartość zainwestowanego kapitału o 28,1%.
W przeliczeniu na mieszkańca w wieku produkcyjnym wartość tego kapitału wynosiła 3 301 zł.
Pomimo, że od 2014 roku zwiększyła się aż o połowę, kształtuje się na poziomie blisko trzykrotnie
niższym niż przeciętnie w powiatach w kraju (8 751 zł) i województwie dolnośląskim (9 857 zł).
Tabela 80. Podmioty gospodarcze z udziałem kapitału zagranicznego na terenie powiatu
dzierżoniowskiego [2014-2018].
2014

2015

2016

2017

2018

Zmiana 2014-2018

39

39

40

41

47

20,5%

kapitał zagraniczny [mln zł]

144,4

164,6

165,0

165,9

201,0

39,2%

kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku
produkcyjnym [zł]

2 199

2 555

2 609

2 672

3 301

50,1%

liczba podmiotów

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Miasto Dzierżoniów przyciąga inwestorów atrakcyjnym usytuowaniem geograficznym (położenie
w bliskiej odległości od dróg krajowych, granicy czeskiej i niemieckiej oraz metropolii
wrocławskiej), a także dużym potencjałem społeczno-ekonomicznym. Zainwestowali tu już
Niemcy, Amerykanie, Koreańczycy, Duńczycy, Szwedzi, Włosi, Austriacy i Francuzi. W mieście
działają podmioty wytwarzające innowacyjne na skalę światową produkty dla najlepszych
światowych firm, takich jak: BMW, Volkswagen, Mitsubishi, Opel, Daimler Benz-Mercedes, Nokia,
Motorolla, Samsung, Sony Ericsson, Bosch, Philips, Boeing Commercial Airplanes, Lockheed
Martin Corporation. Kluczową rolę w rozwoju lokalnej gospodarki odgrywa, funkcjonująca
w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzierżoniowska podstrefa. Na jej terenie,
w 2019 roku, działalność prowadziło 21 firm, które łącznie zainwestowały 881,09 mln zł i stworzyły
2 309 miejsc pracy. Dlatego też podstrefa Dzierżoniów jest największym pracodawcą, nie tylko
w mieście, ale także w całym powiecie dzierżoniowskim. Podstrefa Dzierżoniów obejmuje tereny
o powierzchni ponad 115,14 ha. Działają w niej firmy z branży: chemicznej, poligraficznej,
ceramicznej, wyrobów z tworzyw sztucznych, obróbki metali, elektronicznej, motoryzacyjnej
i elektromobilności.35
Instytucje Otoczenia Biznesu. Na atrakcyjność inwestycyjną Aglomeracji Dzierżoniowskiej oraz jej
potencjał gospodarczy znaczący wpływ mają funkcjonujące tu instytucje otoczenia biznesu (IOB),
wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość. Działalność prowadzą tu agencje, stowarzyszenia
i inne. Wyróżnić należy wśród nich m.in.:
→
Agencja Rozwoju Regionalnego
→
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
AGROREG S.A.,
→
Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
→
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego
→
Dolnośląska Agencja Współpracy
Sp. z o.o.,
Gospodarczej Sp. z o.o.,
34
35

6. miejsce wśród 26 powiatów ziemskich w województwie dolnośląskim.
Raport o stanie Miasta Dzierżoniów za 2019 rok, Dzierżoniów 2020.
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Wałbrzyska Specjalna Strefa
→
Polska Agencja Rozwoju
Ekonomiczna „INVEST – PARK”,
Przedsiębiorczości (PARP),
→
Dolnośląska Agencja Współpracy
→
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
Gospodarczej Sp. z o. o.,
Sp. z o.o.,
→
Dolnośląscy Pracodawcy - Regionalny
→
Polsko – Brytyjska Izba
Związek Pracodawców Konfederacji
Gospodarcza.
LEWIATAN,
Oferują one, przedsiębiorcom oraz osobom chcącym rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej, usługi wspierające w szerokim zakresie. Ich zadaniem jest wspomaganie rozwoju
przedsiębiorczości m.in. poprzez inicjowanie i realizowanie programów, doradztwo
ekonomiczno-prawne, wsparcie lokalowe i finansowe oraz organizację szkoleń. Największa liczba
IOB prowadzi działalność na obszarze miast Dzierżoniów i Bielawa. Dostępność do IOB na
obszarze powiatu dzierżoniowskiego, mierzona liczbą IOB na 10 tys. podmiotów gospodarki
narodowej, jest ponad dwukrotnie wyższa niż przeciętnie w kraju – 1 861,9 wobec 864. Natomiast
w poszczególnych gminach waha się ona od najwyższej w gminach: Pieszyce (2 422,6), Niemcza
(2 168,0) i Bielawa (2 108,9) do najniższej w gminach: wiejskiej Dzierżoniów (722,0) i Łagiewniki
(359,6).
→

Tabela 81. Instytucje otoczenia biznesu na 10 tys. podmiotów gospodarki narodowej [2019].
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
Powiat dzierżoniowski
Dzierżoniów (m.)
Bielawa
Pieszyce
Piława Górna
Dzierżoniów (w.)
Łagiewniki
Niemcza

2014
857,4
1 422,5
1 860,3
1 871,3
2 080,8
2 573,4
2 061,7
821,6
254,5
2 147,1

2015
861,8
1 435,2
1 854,5
1 873,8
2 046,8
2 638,9
2 078,6
777,8
255,0
2 204,4

2016
861,9
1 438,8
1 880,5
1 884,9
2 077,7
2 640,9
2 142,9
828,1
239,4
2 301,4

2017
863,4
1 433,2
1 875,5
1 901,9
2 091,7
2 595,1
2 082,6
779,4
232,1
2 299,8

2018
868,5
1 431,9
1 889,0
1 946,1
2 109,3
2 495,3
2 071,2
778,2
290,9
2 269,9

2019
864,0
1 428,3
1 861,9
1 929,9
2 108,9
2 422,6
2 067,9
722,0
359,6
2 168,0

Zmiana 2014-2020
0,8%
0,4%
0,1%
3,1%
1,4%
-5,9%
0,3%
-12,1%
41,3%
1,0%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Na obszarze powiatu funkcjonują również m.in.: Bielawski Park Przemysłowy (24 ha)
i Dzierżoniowski Park Przemysłowy (7,5 ha), Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości
i Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości, oferujące wsparcie dla sektora MŚP. Urząd Miejski
w Bielawie jest członkiem Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia,
Innowacje, a jst z terenu powiatu dzierżoniowskiego zaangażowane są także w działania
Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej.
Tabela 82. Formy wsparcia MŚP dostępne w jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej [2020].

Forma wsparcia
Dzierżoniów (m.)
I. SYSTEM ZWOLNIEŃ Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Jednym z instrumentów wsparcia MŚP, realizowanym przez Gminę Miejską Dzierżoniów, są
zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Wsparcie oferowane jest w formie
programów pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej.
→ Programy pomocy de minimis obejmują zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z:
− prowadzeniem działalności gastronomicznej w centrum miasta,
− budową lub przebudową ogólnodostępnych parkingów,
− trwałą likwidacją barier architektonicznych dla osób z niepełnoprawnościami,
− zmianą sposobu ogrzewania (trwała wymiana nieekologicznego źródła ciepła na źródło
ekologiczne przy jednoczesnej trwałej likwidacji nieekologicznego źródła ciepła).
→ Regionalna pomoc inwestycyjna.
Zwolnieniu z podatku od nieruchomości, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, podlegają
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grunty, budynki, budowle oraz ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,
położone na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, bezpośrednio powiązane z realizacją inwestycji
początkowej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
→ Pomoc Covid-19
Gmina Miejska Dzierżoniów w oparciu o przepisy „Tarczy” w celu wparcia przedsiębiorców
z terenu miasta, w zakresie przeciwdziałania negatywnym konsekwencjom wywołanym COVID –
19, zwłaszcza utracie płynności finansowej przez firmy, podjęła w formie uchwał poniższe
programy pomocy:
1.Zwolnienie z podatku od nieruchomości i odstąpienia od poboru należności z tytułu czynszu za
najem lub dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym przez COVID-19.
Uchwała przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców w postaci zwolnienia od podatku
od nieruchomości oraz odstąpienia od poboru należności z tytułu czynszu za najem
lub dzierżawę nieruchomości, będących własnością gminy, za okres od 1 kwietnia 2020 r.
maksymalnie do dnia 30 czerwca 2020 r. z powodu ograniczenia działalności przedsiębiorstwa:
− na mocy § 8 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii lub
− na podstawie zarządzenia Burmistrza lub
− na skutek zawieszenia na wniosek przedsiębiorstwa jego działalności
nie wcześniej niż od dnia 13 marca 2020 r.
2. Przedłużenie przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym przez COVID-19. Uchwała
przewiduje
wsparcie
dla
przedsiębiorców
w
postaci
możliwości
przedłużenia
do dnia 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości za miesiąc maj
i czerwiec 2020 r. Wsparciem objęci mogą zostać przedsiębiorcy, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu i wraz z korektą deklaracji (informacji) podatkowej złożą informację o płynności
finansowej, potwierdzającą, że wskaźnik płynności finansowej uległ pogorszeniu wg stanu na
koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada termin płatności podatku. Podjęta
uchwała ma na celu wsparcie każdego przedsiębiorcy, który, spełniając minimum formalności
wykaże, że w okresie kiedy w kraju istniało zagrożenie wirusem Covid-19, jego płynność finansowa
uległa pogorszeniu.
II. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
Na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów funkcjonują instytucje otoczenia biznesu (IOB), które mają
na celu wspieranie osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, jak i już działających
przedsiębiorców. Wydział Rozwoju Miasta na bieżąco diagnozuje rodzaj działalności i wsparcia
oferowanego przez IOB, w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb przedsiębiorców.
→ Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. Oferta Agencji obejmuje następujące formy
wsparcia:
− pożyczki,
− aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy,
− dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników.
→ Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST – PARK”
Gmina Miejska Dzierżoniów podpisała z WSSE „Invest-park” porozumienie o współpracy
w ramach którego realizowana jest:
− wymiana informacji o przedsiębiorcach rozważających lokalizację nowej inwestycji w mieście,
− współpraca w zakresie obsługi inwestora,
− współpraca w zakresie promocji ofert inwestycyjnych z terenu miasta,
− współpraca przy projektach inwestycyjnych.
→ Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o. o.
Od 2019 roku Gmina Miejska Dzierżoniów współpracuje z Dolnośląską Agencją Współpracy
Gospodarczej (DAWG) w ramach utworzonego Gminnego Centrum Obsługi Inwestora
i Eksportera (GCOIE). Dzierżoniów uczestniczy ponadto w projekcie „Wdrożenie standardów
obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego przez
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Unię Europejską ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014-2020, który ma na celu
opracowanie i wdrożenie w JST procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących
atrakcyjność inwestycyjną w Gminie, w tym przygotowania, upowszechnienia, aktualizacji
informacji o ofercie inwestycyjnej gminy. Projekt będzie realizowany do 2021 roku.
→ Dolnośląscy Pracodawcy - Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji LEWIATAN
W dniu 8 października 2019 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miejską
Dzierżoniów a Związkiem Pracodawców „Dolnośląscy Pracodawcy”. Celem porozumienia było
wspólne działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie, w szczególności budowanie
porozumienia Gminy i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwoju lokalnej społeczności
i przedsiębiorczości.
→ Pozostałe instytucje otoczenia biznesu, z którymi gmina miejska Dzierżoniów współpracuje
celem przedstawienia lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć
działalność gospodarczą:
− Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
− Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
− Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,
− Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
− Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.,
− Polsko – Brytyjska Izba Gospodarcza.
III. WYNAJEM LOKALI NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH
→ Dzierżoniowskie Centrum Biznesu (DCB) – wynajem lokali na preferencyjnych warunkach.
Misją Dzierżoniowskiego Centrum Biznesu (DCB) jest stworzenie przyjaznego klimatu do
podejmowania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne oraz przez mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa, nie tylko z Dzierżoniowa, ale również z powiatu dzierżoniowskiego.
Misja DCB jest zbieżna z misją Dzierżoniowa, która jest zawarta w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Lokalnego, oraz ze Strategią Powiatu Dzierżoniowskiego i Strategią Województwa
Dolnośląskiego.
IV. GMINNE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA W DZIERŻONIOWIE
Dzierżoniów należy do pierwszej w Polsce Regionalnej sieci promocji gospodarczej. Centrum
działa zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – PAIH i jest miejscem
pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Dzierżoniowie
oraz podejmujących działalność eksportową. Zgłaszając się do Centrum przedsiębiorca
uzyskuje:
− ofertę terenów inwestycyjnych oraz zachęt inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Dzierżoniów,
− wsparcie przy wejściu na polski rynek, np. organizacja wizyt inwestora,
− wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie i/lub informowanie
o wydarzeniach (targi, misje, spotkania informacyjne, konferencje i inne),
− możliwość udziału w spotkaniach biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych np.
z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dolnośląskiej Agencji Współpracy
Gospodarczej itp.,
− informację nt. instytucji wspierających biznes.
V. ORGANIZACJA WYDARZEŃ GOSPODARCZYCH
→ Dzierżoniowskie Prezentacje i Konkurs Smok Biznesu
Dzierżoniowskie Prezentacje to impreza gospodarcza, której głównym celem jest tworzenie
przyjaznego klimatu do promocji biznesu oraz nawiązywania kontaktów gospodarczospołecznych.
Dla firm biorących udział w Prezentacjach przygotowywane są stoiska wystawiennicze,
zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.
Podczas dwudniowej imprezy odwiedza je kilka tysięcy mieszkańców powiatu
dzierżoniowskiego, jak i przyjezdni goście. Obecnie urząd pracuje nad organizacją
Dzierżoniowskich Prezentacji online.
W ramach DZIERŻONIOWSKICH PREZENTACJI organizowany jest konkurs dla Wystawców
SMOK BIZNESU.„SMOK BIZNESU” jest wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorstwom, które
stale rozwijają się, tworzą nowe miejsca pracy, wykorzystują technologie przyjazne środowisku,
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wnoszą wkład w rozwój regionu dzierżoniowskiego, czy też prowadzą działalność charytatywną.
Najlepszym Wystawcom, ocenionym przez Kapitułę, przyznawany jest prestiżowy tytuł - SMOK
BIZNESU. W ramach konkursu Wystawcy są oceniani w dwóch kategoriach: DEBIUT ROKU
i PRZEDSIĘBIORSTWO ROKU. Laureaci konkursu otrzymują pamiątkową statuetkę, wręczaną
w trakcie okolicznościowej Gali Dzierżoniowskich Prezentacji.
→ Noworoczne spotkanie biznesu, w ramach Dni Przedsiębiorczości
Noworoczne Spotkanie Biznesu to cykliczne wydarzenie, na które co roku Burmistrz
Dzierżoniowa zaprasza lokalnych przedsiębiorców w celu przedstawienia planów miasta
związanych z rozwojem przedsiębiorczości i podsumowania roku ubiegłego. W wydarzeniu
bierze udział kilkudziesięciu przedsiębiorców, którzy mają okazję wymienić się doświadczeniami
i kontaktami biznesowymi. Podczas spotkania organizowane są konferencje oraz prezentacje
firm i instytucji otoczenia biznesu.
VI. DZIERŻONIOWSKA RADA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców jest dobrowolnym ciałem doradczym i opiniodawczym,
składającym się z przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji i instytucji, zajmujących się
przedsiębiorczością i rynkiem pracy oraz Radnych Rady Miejskiej. Do zakresu działań Rady
należeć będą w szczególności sprawy związane z rozwojem gospodarczym Miasta, w tym:
− wspieranie polityki rozwoju gospodarczego miasta,
− aktywizacja gospodarcza,
− zgłaszanie potrzeb i problemów lokalnych przedsiębiorców,
− współorganizacja wydarzeń i działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
Obecnie w skład Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców wchodzi 22 przedsiębiorców.
VII. POZOSTAŁE INSTRUMENTY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW
→ Podstrona internetowa − Invest In Dzierżoniów
Podstrona znajduje się na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i powstała z myślą
o przedsiębiorcach. Na stronie umieszczane są informacje o: ofercie inwestycyjnej miasta,
szkoleniach, webinarach, projektach realizowanych na rzecz przedsiębiorczości, wydarzeniach
gospodarczych, rodzajach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach oferty IOB, aktualności
biznesowe. Strona internetowa spełnia standardy dostępności WCAG 2.1 oraz standardy Polskiej
Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH S.A.) w zakresie promocji oferty inwestycyjnej gminy.
→ E-mailowa baza przedsiębiorców – newsletter
Baza obejmuje ok. 1300 przedsiębiorców z terenu Dzierżoniowa. Do przedsiębiorców wysyłane
są informacje o szkoleniach, webinariach, projektach realizowanych na rzecz przedsiębiorczości,
wydarzeniach gospodarczych, rodzajach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach oferty IOB;
Bielawa
→ Pomoc de minimis,
→ zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej;
Piława Górna
→ organizacja spotkań dla przedsiębiorców wraz z prezentacją dostępnych działań doradczych,
m.in. Spotkanie Biznesu Piława Górna 2019 – 2020, w ramach których poruszane były tematy:
− zalety sieciowania przedsiębiorstw na przykładzie Związku Pracodawców Branży
Kamieniarskiej,
− oferta dla przedsiębiorców i inwestorów − prowadzona przez Agencję Rozwoju
Regionalnego AGROREG z Nowej Rudy,
− Dolnośląscy Pracodawcy Związek Regionalny Konfederacji Lewiatan,
− Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INWEST-PARK” sp. z o.o.
W 2021 roku planowana jest kontynuacja organizacji wymienionych wyżej spotkań.
→ stworzenie zakładki przeznaczonej dla przedsiębiorców na stronie internetowej gminy
(www.pilawagorna.pl),
→ organizacja kampanii informacyjnych na temat szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych;
Dzierżoniów (w.)
→ coroczne obniżanie stawek podatku od nieruchomości o 10-12%,
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→ pokrycie gminy w 100% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego co pozwala
na szybkie identyfikowanie możliwości prowadzenia działalności i przyspiesza cykl inwestycyjny;
→ tworzenie w dokumentach planistycznych nowych terenów inwestycyjnych przy zachowaniu
zasady zrównoważonego rozwoju;
→ przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach przeprowadzonej procedury scalania gruntów
na terenie wsi Dobrocin oraz Piława Dolna,
→ aktywne prowadzenie strony internetowej oraz social mediów w zakresie działań związanych
z szeroko pojętą przedsiębiorczością,
→ aktywna polityka gminy reagująca na potrzeby rozwojowe przedsiębiorców,
→ Gmina Dzierżoniów jest członkiem stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”,
dysponującego środkami na wsparcie przedsiębiorców na obszarach wiejskich. Środki
pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Dzięki współpracy gminy z LGD Ślężanie, 9 przedsiębiorców podjęło działalność gospodarczą,
a jeden rozwinął swoją działalność poprzez zakup specjalistycznych maszyn. Wartość wsparcia to
665 tys. zł;
Łagiewniki
→
→
→
→

Pomoc de minimis,
uzbrojenie i promocja terenów inwestycyjnych należących do Gminy Łagiewniki,
podjęcie zarządzenia dotyczącego procedury obsługi inwestora,
przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych przez
przedsiębiorców,
→ organizacja i współorganizacja szkoleń skierowanych do przedsiębiorców (m.in. we współpracy
z Lokalną Grupą Działania ,,Ślężanie”);
Niemcza
→ planowane przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców.
Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD.

W obrębie powiatu dzierżoniowskiego
zlokalizowane są 4 podstrefy WSSE
„INVEST PARK”: Podstrefa Bielawa (12,00
ha), Podstrefa Dzierżoniów (115,04 ha),
Podstrefa Pieszyce (0,84 ha). Około
27,81 ha terenów w podstrefach
Wałbrzyskiej
Specjalnej
Strefy
Ekonomicznej „Invest-Park” Sp. z o.o.
pozostaje do zainwestowania.

Schemat 33. Tereny w podstrefach WSSE „INVEST
PARK”na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2020].

Źródło: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „InvestPark” Sp. z o.o. www.invest-park.com.pl

Tabela 83. Wykaz wolnych terenów w podstrefach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „InvestPark” Sp. z o.o. na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2020].
Lp.

Nazwa podstrefy

1.

Bielawa

2.

Dzierżoniów

Powierzchnia [ha]
4.9463

Adres
ul. Grunwaldzka, 58-260 Bielawa

13.8958

ul. Brzegowa, 58-220 Dzierżoniów

3.

2.4232

ul. Strefowa, 58-200 Dzierżoniów

4.

1.1132

ul. Strefowa, 58-220 Dzierżoniów

5.

2.3576

Brak informacji na stronie WSSE

0.8414

ul. Kościuszki, 58-250 Pieszyce

1.8700

ul. Andrzeja Struga, 58-240 Piława Górna

0.3578

ul. Zielona, 58-240 Piława Górna

6.
7.
8.

Pieszyce
Piława Górna

Źródło: opracowanie na podstawie https://invest-park.com.pl
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Tabela 84. Wykaz inwestorów w podstrefach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie
powiatu dzierżoniowskiego [2020].
Nazwa

Adres

Główny kapitał

Branża

Przedmiot działalności

PODSTREFA
BIELAWA
DRG AGRO GROUP
Daniel Gogolewski

ul. Tuszyn 6
58-207 Tuszyn

Polska

Produkcja
metalowa

Usługi nakładania powłok na metale,
cynkowanie ogniowe

2.

Element Polska
Sp. z o.o.

Wolności 22/24,
58-260 Bielawa

Polska

Produkcja
metalowa

Wyroby kształtowane lub gięte na zimno

3.

JAMTEX Sp. z o.o.

ul. Piastowska 18 A
58-260 Bielawa

Polska

Tekstylia

Gotowe wyroby tekstylne (z wyłączeniem
odzieży)

4.

Techspring Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 2
58-260 Bielawa

Polska

Motoryzacyjna

Produkcja cewek powietrznych orz
sprężyn ściskanych, skrętnych,
rozciąganych i kształtowych, na potrzeby
przemysłu elektronicznego
i motoryzacyjnego

5.

DOMINO POLSKA
ul. Rzeźnicza 4
spółka z ograniczoną
58-200 Dzierżoniów
odpowiedzialnością
spółka komandytowa
PODSTREFA DZIERŻONIÓW

Polska

Logistyczna

1.

Aalberts Surface
Treatment Sp. z o.o.

ul. Strefowa 5
58-200 Dzierżoniów

Dania

Obróbka
metali

Produkcja w zakresie obróbki
powierzchniowej

2.

Beewatec Sp. z o.o.

ul. Strefowa 14

Niemcy

Obróbka
metali

Produkcja konstrukcji metalowych i ich
części

3.

Broen Poland Sp.
z o.o.

58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycka 10
58-200 Dzierżoniów

Dania

Armatura
przemysłowa

Produkcja i sprzedaż armatury
przemysłowej i domowej, , zaworów,
kurków do instalacji przemysłowych

4.

Centralne
Laboratorium
BadawczoRozwojowe Selena
Labs

Polska

Chemiczna

Wdrażanie nowych, innowacyjnych
produktów

5.

Connectors Poland
Sp. z o.o.

Polska

Motoryzacyjna

Produkcja izolowanych drutów
i przewodów, urządzeń elektrycznych
i elektronicznych do samochodów

6.

Cooper Standard
Polska Sp. z o.o.

ul. Pieszycka 2
58-200 Dzierżoniów

USA

Motoryzacyjna

Produkcja uszczelek i uszczelniaczy do
drzwi i szyb samochodowych

7.

CW Lundberg Sp.
z o.o.

ul. Cyprysowa 26
55-093 Kiełczów

Szwecja

Obróbka
metali

Produkcja akcesoriów dachowych
(drabinki, płotki i inne wyposażenie)

8.

Domex Sp. z o.o.

ul. Pieszycka 11
58-200 Dzierżoniów

Polska

Budowlana

Produkcja armatury wodociągowej,
kanalizacyjnej i gazowej

9.

Harris Calorific
International Sp.
z o.o.
Hauck Heat
Treatment Sp. z o.o.

ul. Strefowa 8
58-200 Dzierżoniów

USA

Produkcja wyrobów do spawania i cięcia,
produkcja elektrod

ul. Strefowa 5
58-200 Dzierżoniów

Dania

Wyroby do
spawania
i cięcia
Obróbka
metalu

Henkel Polska Sp.
z o.o.
Hoffman Schroff
Poland Sp. z o.o.
Grupa: Nvent

ul. Pieszycka 6
58-200 Dzierżoniów
ul. Strefowa 10

Austria

Budowlana

Produkcja zapraw murarskich

USA

Obróbka
metali,
tworzywa
sztuczne

Produkcja, montaż i dystrybucja
urządzeń do uzdatniania, oczyszczania i
filtrowania wody oraz metalowych i
plastikowych komponentów do
technologicznie zaawansowanych
produktów

13.

Libra Sp. z o.o.

ul. Pieszycka 3
58-200 Dzierżoniów

Polska

Budowlana

Produkcja klejów i uszczelniaczy, chemia
budowlana

14.

LS EV Poland Sp.
z o.o.

ul. Strefowa 7
58-200 Dzierżoniów

Korea
Południowa

Motoryzacyjna

Produkcja podzespołów do baterii
zasilających samochody elektryczne

15.

LS Cable EtSystem
Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7
58-200 Dzierżoniów

Korea
Południowa

Motoryzacyjna

Produkcja podzespołów do zasilających
samochody elektryczne

16.

MCNS Polyurethanes
Europe Sp. z o.o.
Mecamen Polska
Sp. z o.o.

ul. Strefowa 16
58-200 Dzierżoniów
ul. Pieszycka 8
58-200 Dzierżoniów

Korea
Południowa
Niemcy

Tworzywa
sztuczne
Obróbka
metali

Produkcja wyrobów poliuretanowych

18.

MecFil Poland Sp.
z o.o.

ul. Strefowa 2
58-200 Dzierżoniów

Włochy

Obróbka
metali

Produkcja ceramicznych elementów do
urządzeń przemysłowych

19.

Metalis Polska Sp.
z o.o.

ul. Strefowa 6
58-200 Dzierżoniów

Francja

Obróbka
metali

Produkcja części metalowych dla
przemysłu elektrotechnicznego,
motoryzacyjnego i RTV

Lp.

1.

10.
11.
12.

17.

Ul. Pieszycka 1
58-200 Dzierżoniów

ul. Parkowa 9
58-200 Dzierżoniów

58-200 Dzierżoniów
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Usługi obróbki metali
powłok na metale

i

nakładania

Produkcja części do maszyn i urządzeń,
form wtryskowych do tworzyw
sztucznych

Lp.

Nazwa

Adres

Główny kapitał

Branża

Przedmiot działalności

20.

Orion PU sp. z o.o.

ul. Pieszycka 4
58-200 Dzierżoniów

Polska

Budowlana

Producent piany poliuretanowej i klejów
dla budownictwa

21.

RUPF Industries Sp.
z o .o.

ul. Strefowa 14

Niemcy

Obróbka
metali

Produkcja elementów metalowych oraz
metalowych połączonych z gumą dla
branży motoryzacyjnej

22.

SKC HI-TECH Et
MARKETING POLSKA
Sp. z o.o.

ul. Strefowa 16
58-200 Dzierżoniów

Korea
Południowa
i USA

Tworzywa
sztuczne

Produkcja folii optycznej do ekranów
LCD

Lp.

Nazwa

Adres

Główny
kapitał
DZIERZONIOWSKI PARK PRZEMYSŁOWY (ul. Strefowa)

Branża

Przedmiot działalności

1.

Edytor DrukarniaWydawnictwo

ul. Strefowa 15
58-200 Dzierżoniów

Polska

Poligrafia

Usługi poligraficzne i wydawnicze

2.

Broen S.A.

ul. Pieszycka 10
58-200 Dzierżoniów

Dania

Obróbka
metali

Produkcja zaworów, kurków do instalacji
przemysłowych

3.

Franklin Produkts
Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1A
58-200 Dzierżoniów

USA

Tworzywa
sztuczne

Produkcja poduch i pokrowców
tapicerskich

58-200 Dzierżoniów

Źródło: opracowanie na podstawie Raportu o stanie Miasta Dzierżoniów 2019 i https://invest-park.com.pl

Tabela 85. Wykaz gminnych terenów inwestycyjnych [2020].
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Lokalizacja
Dzierżoniów (m.)
WSSE Podstrefa Dzierżoniów, ul. Strefowa
WSSE Podstrefa Dzierżoniów, ul. Strefowa
WSSE Podstrefa Dzierżoniów, ul. Brzegowa
Dzierżoniów, obręb Centrum ul. Nowowiejska
Dzierżoniów, obręb Nowe Miasto, ul. Szpitalna
Bielawa
ul. Grunwaldzka - 59/2
ul. Strefowa - 61/11, 61/10, 61/9, 61/18, 61/17
ul. Liliowa - 1330/13, 1330/14,1330/15, 1330/5, 1335
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki – 1351, 878/15, 878/12,
877
ul. Jaśminowa – 1328/1, 1328/2, 1328/3, 875/3, 875/4,
875/1, 869/1
Dzierżoniów (w.)
Roztocznik
Nowizna
Mościsko
Piława Dolna
Uciechów
Dobrocin
Włóki
Tuszyn
Kiełczyn
Książnica
Jędrzejowice
Ostroszowice
Owiesno
Pieszyce
brak
Piława Górna
ul. Struga – dz. 34/2 – Obręb Południe
ul. Struga – dz. 33/7 – Obręb Południe
ul. Struga – dz. 729 – Obręb Południe
ul. Struga – dz. 730 – Obręb Południe
Łagiewniki
Łagiewniki dz. nr. 219/41
Łagiewniki dz. nr. 219/39
Niemcza
brak

Źródło: opracowanie na podstawie informacja z Urzędów Miast i Gmin z AD.

Tabela 86. Gminne produkty lokalne [2020].
Dzierżoniów (m.)
90

Powierzchnia [ha]

Uzbrojenie [TAK / NIE]

1,11
2,42
13,89
0,21
0,68

Nie (media w niedalekiej odległości)
Nie (media w niedalekiej odległości)
Nie (media w niedalekiej odległości)
Nie (media w niedalekiej odległości)
Nie (media w niedalekiej odległości)

1,6632
4,9463
4,5085
1,0289

Tak
Tak
Tak
Tak

1,9575

Tak

5,29
15,31
36,86
162,88
32,96
43,23
33,23
40,69
9,19
2,01
7,94
37,11
14,47

Tak
Tak (częściowo)
Tak
Tak (częściowo)
Tak (częściowo)
Tak (częściowo)
Tak (częściowo)
Tak (Częściowo)
Tak (częściowo)
Tak (częściowo)
Tak (częściowo)
Tak (częściowo)
Tak (częściowo)

0,3578 ha
0,8013 ha
1,2370 ha
0,6368 ha

Nie
Nie
Nie
Nie

2,8359 ha
1,9609 ha

Tak
Tak

brak
Bielawa
→
→
→
→

Browar Wielka Sowa − piwa klasyczne, piwa nowofalowe,
Bielawska Wytwórnia Napojów − napój zbożowy ZBOŻO,
Winnica Bielawska − szlachetne odmiany „vitis vinifera”, cechujące się najwyższą jakością win, naturalne,
oryginalne wina,
Zakład przetwórstwa mięsnego Jerzy Gawrycki − blisko 300 różnych asortymentów wędlin i mięsa
wieprzowego, wołowego i drobiowego;

Piława Górna
→
→
→

Galanteria kamieniarska,
Miody,
Manufaktura laserowa (modele drewniane);

Dzierżoniów (w.)
→
→
→
→
→

Gospodarstwo rolne „Szczypiorki” z Tuszyna − sery podpuszczkowe, jogurty, wędliny − w 2020 roku
gospodarstwo zostało przyjęte do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Dolnego Śląska, która jest częścią
organizacji o zasięgu europejskim,
Pieczywo cukiernicze z piekarni „Słoneczko” w Roztoczniku: torty, ciasta,
Smalczyk Tatarski z Owiesna,
Ciasteczka owsiane „Templariuszki” z Owiesna,
Ciasteczko „Słoneczko” z Uciechowa;

Łagiewniki
→
→

Miody,
Wydarzenie ,,Dzień Kresowiaka”;

Niemcza
→
→
→
→

Piekielny Potok − lokalny producent sosów z najostrzejszych odmian papryk na świecie, składniki to
naturalnie i lokalnie uprawiane papryki, czosnek oraz domowy ocet, produkty wytwarzane w małym
rodzinnym gospodarstwie w Jasinku ,
Miód od Turka − lokalny producent miodów naturalnych zlokalizowany w pobliżu chronionego krajobrazu
Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich i Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach, w ofercie posiada m.in. miód
wielokwiatowy, rzepakowy, gryczany, leśny, akacjowy, lipowy i spadziowy,
Piernikarnia Śląska – „żywe muzeum” tradycji regionu oraz manufaktura historycznych pierników, oferujący
m.in. warsztaty wyrabiania historycznych pierników, które pozwalają zanurzyć się w dawnej tradycji
regionu, ale także przeżyć niezapomnianą przygodę,
Winnica Niemczańska – winnica oferująca wina z 9 odmian starannie dobranych winorośli ze stoków
niemczańskiego wzgórza (www.winnicaniemczanska.pl).

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD.

Tabela 87. Gminne specjalizacje branżowe [2020].
Dzierżoniów (m.)
→

branża motoryzacyjna i elektromobilności
(wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, części
do silników elektrycznych),
Bielawa

→
→

branża chemiczna (chemia budowlana),
branża metalowa (wyroby metalowe dla przemysłu);

→ metalowa,
→ tekstylna,
→ motoryzacyjna,
Piława Górna

→
→
→

logistyczna,
turystyczna,
elektromechaniczna,

→ kamieniarstwo,
Dzierżoniów (w.)

→

krawiectwo,

→

kamieniarstwo,

Łagiewniki
→ kaletnictwo,
→ rodzinna piekarnia,
Niemcza
→

→

gastronomia.

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędów Miast i Gmin AD.
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produkcja rolna,

Targowiska. Na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej zlokalizowanych jest 5 targowisk, po
jednym w: miastach Bielawa, Dzierżoniów, Piława Górna, Niemcza oraz w Gminie Łagiewniki.
Prowadzi tu działalność 208 stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej ogółem, w tym 110
czynnych codziennie. Największa ich liczba dostępna jest w mieście Dzierżoniów (98 obiektów)
oraz w gminie Łagiewniki (67).

targowiska
z przewagą
sprzedaży
drobnodetalicznej

powierzchnia
sprzedażowa
targowisk

stałe punkty
sprzedaży
drobnodetalicznej
ogółem

stałe punkty
sprzedaży
drobnodetalicznej
na targowiskach
czynnych
codziennie

[ob.]

[ob.]

[m2]

[m2]

[ob.]

[ob.]

Powiat dzierżoniowski

5

5

27 322

11 249

208

110

Bielawa

1

1

12 163

3 192

25

25

Dzierżoniów (m.)

1

1

11 925

4 847

98

0

Piława Górna

1

1

734

710

6

6

Łagiewniki

1

1

2 100

2 100

67

67

Niemcza

1

1

400

400

12

12

Nazwa

powierzchnia
ogółem

targowiska ogółem

Tabela 88. Targowiska na terenie powiatu dzierżoniowskiego [2019].

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Przeciętne wynagrodzenie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie aglomeracji
w 2019 roku wynosiło 4 484,28 zł, tj. 86,5% średniej krajowej, a od 2014 roku wzrosło o 35,9%.
Powiat dzierżoniowski plasował się pod tym względem na 17. miejscu w regionie.
Tabela 89. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto (zł) [2014-2019].
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019
5 181,63

ogółem (zł)
Polska

4 003,99

4 150,86

4 290,52

4 527,89

4 834,76

Dolnośląskie

4 042,86

4 204,24

4 385,84

4 654,51

4 942,39

5 323,55

Powiat dzierżoniowski

3 299,96

3 406,18

3 562,63

3 825,15

4 024,94

4 484,28

przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100) (%)
Polska

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Dolnośląskie

101,0

101,3

102,2

102,8

102,2

102,7

82,4

82,1

83,0

84,5

83,3

86,5

Powiat dzierżoniowski
Lp.

Nazwa

2019

Polska

5 181,63

1.

Powiat lubiński

8 274,57

2.

Powiat m. Wrocław

5 757,54

3.

Powiat wołowski

4.
5.

Lp.

Nazwa

2019

Dolnośląskie

5 323,55

17.

Powiat dzierżoniowski

4 484,28

18.

Powiat oleśnicki

4 457,79

5 473,27

19.

Powiat głogowski

4 427,98

Powiat polkowicki

5 338,08

20.

Powiat jaworski

4 408,00

Powiat wrocławski

5 324,29

21.

Powiat kłodzki

4 386,83

6.

Powiat m. Wałbrzych

5 189,24

22.

Powiat jeleniogórski

4 353,43

7.

Powiat średzki

5 069,72

23.

Powiat kamiennogórski

4 319,48

8.

Powiat m. Jelenia Góra

4 848,79

24.

Powiat lwówecki

4 284,69

9.

Powiat oławski

4 804,75

25.

Powiat trzebnicki

4 237,62

10.

Powiat strzeliński

4 774,00

26.

Powiat ząbkowicki

4 178,50

11.

Powiat świdnicki

4 741,36

27.

Powiat lubański

4 173,43

12.

Powiat złotoryjski

4 731,02

28.

Powiat wałbrzyski

4 065,01

13.

Powiat m. Legnica

4 719,65

29.

Powiat milicki

3 996,41

14.

Powiat legnicki

4 652,61

30.

Powiat górowski

3 978,78

15.

Powiat bolesławiecki

4 545,34

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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10.2. Rynek pracy
Pracujący. Na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej pracuje około 19 tys. osób36 − bez
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, pracujących w jednostkach
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w
organizacjach, fundacjach i związkach. Blisko połowa z nich (44,1%) zatrudniona jest w przemyśle
i budownictwie, 43,5% w usługach, a 12,5% w rolnictwie. Przeciętnie na 1000 ludności
w powiecie pracują więc 162 osoby, jest to zdecydowanie niższy poziom niż przeciętnie
w województwie dolnośląskim (276 os.) i kraju (255 os.). W poszczególnych gminach poziom
wyższy niż średnio w kraju notuje się jedynie w mieście Dzierżoniów (268 os.).
Tabela 90. Pracujący na 1000 ludności wg faktycznego miejsca pracy (os.) [2014-2019].
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana 2014-2019

POLSKA

230

232

240

247

251

255

10,9
10,0

DOLNOŚLĄSKIE

251

255

262

268

271

276

Powiat dzierżoniowski

154

152

156

161

164

162

5,2

Bielawa

115

113

124

121

124

127

10,4

Dzierżoniów (m.)

266

265

269

276

280

268

0,8

Pieszyce

122

117

105

103

108

113

-7,4

Piława Górna

92

75

79

88

93

96

4,3

Dzierżoniów (w.)

51

58

61

85

86

86

68,6

Łagiewniki
Niemcza

69

73

72

77

84

88

27,5

105

105

101

97

102

107

1,9

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Dojazdy do pracy. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego 6 800
osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 5 351 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy
− tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 449. Liczba osób przyjeżdżających do
pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy wynosi 0,79. Mieszkańcy Aglomeracji
dojeżdżają do pracy m.in. do dużych zakładów na strefach pod Wrocławiem oraz strefach
w Świdnicy i Wałbrzychu.
Schemat 34. Dojazdy do pracy [2016].

Źródło: Analiza dojazdów do pracy pomiędzy gminami województwa dolnośląskiego (w ramach prac nad planem zagospodarowania
województwa dolnośląskiego), Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław 2017.

36

11. Wśród powiatów 26 powiatów ziemskich w województwie dolnośląskim (10. Miejsce powiat głogowski 18,6 tys. os.,
12. miejsce powiat trzebnicki 15,3 tys. os.).
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Schemat 35. Dojeżdżający do pracy w Wałbrzychu (A) i Świdnicy (B) na 100 os. w wieku produkcyjnym (1859/64) [2016].

(A)

(B)

Źródło: Analiza dojazdów do pracy pomiędzy gminami województwa dolnośląskiego (w ramach prac nad planem zagospodarowania
województwa dolnośląskiego), Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław 2017.

Schemat 36. Stopa bezrobocia rejestrowanego
wg powiatów [09.2020].

Źródło:

Komunikat
o
sytuacji
społeczno-gospodarczej
województwa dolnośląskiego we wrześniu 2020 r., GUS.

Bezrobocie. Na koniec września 2020 roku stopa
bezrobocia
na
terenie
powiatu
dzierżoniowskiego wynosiła 7,1%, przy średniej
5,6%
w województwie
dolnośląskim.
Zarejestrowane były tu 2 053 osoby bezrobotne,
w tym 52,3% stanowiły kobiety (1 073 os.),
a 31,5% pozostawało długotrwale bezrobotne
(646 os.). W tym miejscu należy zwrócić uwagę,
że aż 23% z nich pobierało zasiłki, co było
najwyższym udziałem ze wszystkich dolnośląskich
powiatów. Zgodnie z ostatnimi dostępnymi
danymi w ujęciu gminnym, w 2019 roku
w powiecie zarejestrowanych było 1 468 osób
bezrobotnych, w tym 35,1% w mieście
Dzierżoniów (515 os.), 22,1% w mieście Bielawa
(325 os.), 10,5% w Pieszycach (154 os.), 9,9%
w gminie Dzierżoniów (146 os.), 9,3% w Piławie
Górnej (136 os.) oraz 6,9% w Łagiewnikach (102
os.) i 6,1% w Niemczy (90 os.).

10.3. Wyzwania rozwojowe
Potencjały:
→

budowa drogi ekspresowej S8, poprawa dostępności związana z zakończeniem budowy
obwodnicy,
→ funkcjonowanie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, Instytucji
Otoczenia Biznesu itp., dostępność terenów inwestycyjnych,
→ budowa nowych zakładów produkcyjnych i magazynów,
→ wzrost poziomu mobilności Polaków.
Wyzwania rozwojowe:
→ utrzymanie i podniesienie poziomu atrakcyjności inwestycyjnej Aglomeracji dla inwestorów,
→ niedostosowanie podaży do popytu na lokalnym rynku pracy (mieszkańcy pracujący poza
Aglomeracją), zmniejszenie zjawiska emigracji zarobkowej i odpływu kadr, niskie
wynagrodzenie w powiecie,
→ brak powiatowej instytucji rozwoju regionalnego obejmującej wszystkie samorządy, poprawa
dostępności do kapitału finansowego dla przedsiębiorstw (brak Lokalnego Funduszu
Pożyczkowego dla mikroprzedsiębiorstw),
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→
→

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

brak strategicznej polityki inwestycyjnej, efektywnego, wielowymiarowego systemu wsparcia
inwestora, dostosowania oferty inwestycyjnej dla podmiotów gospodarczych,
brak dostatecznych środków finansowych w budżetach gmin na skuteczne wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości (m.in. ulgi, specjalistyczne komórki do obsługi przedsiębiorców,
konsultacje, badania),
brak profilowania w szkolnictwie zawodowym na potrzeby biznesu,
budowa infrastruktury teletechnicznej, zapewnienie dostępu do internetu, m.in. przy znacznym
obciążeniu sieci w związku z pracą i nauką zdalną,
cyfryzacja gminnych instytucji publicznych,
rozwój społeczeństwa informacyjnego,
brak pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
zwiększenie udziału średnich i dużych przedsiębiorstw w strukturze gospodarczej aglomeracji,
kształtowanie postaw przedsiębiorczych i wsparcie dla „młodego biznesu” na terenie
aglomeracji,
likwidacja przedsiębiorstw i miejsc pracy oraz spadek dochodów z tytułu PIT i CIT w związku
z epidemią Covid-19,
powolna modernizacja i restrukturyzacja wsi i rolnictwa,
zmiany klimatyczne zaburzające rozwój rolnictwa, gł. w zakresie upraw.

11. Turystyka, sport i rekreacja
Położenie na Przedgórzu Sudeckim i zróżnicowana rzeźba terenu − od równinnej do górskiej oraz
liczne atrakcje turystyczne, a także dogodna lokalizacja- do Wrocławia można dojechać w około
45 minut, determinują rozwój turystyczny powiatu dzierżoniowskiego. Szereg obiektów
o charakterze turystycznym i rekreacyjnym, w tym m.in. szczyt Wielka Sowa z wieżą widokową,
Jezioro Bielawskie, Arboretum Wojsławice, liczne zabytki, wieże widokowe oraz trasy turystyczne,
przyrodnicze, kajakowe i rowerowe o rożnym poziomie trudności, w tym Strefa MTB, decydują
o atrakcyjności turystycznej aglomeracji. Ponadto turyści mogą tu korzystać z obiektów
noclegowych rożnych kategorii, w tym hoteli, pensjonatów, obiektów agroturystycznych.
11.1. Atrakcje turystyczne
Wśród głównych atrakcji turystycznych zlokalizowanych na obszarze
Aglomeracji Dzierżoniowskiej wymienić należy przede wszystkim:
→ Wielka Sowa (Gmina Pieszyce) − najwyższy szczyt Gór Sowich w Sudetach

Środkowych (1015 m n.p.m.), zaliczany do Korony Gór Polski, z kamienną
wieżą widokową będącą doskonałym punktem widokowym z racji
położenia w środkowej części Sudetów.
→ Jezioro Bielawskie (Zbiornik/Zalew Sudety) (Gmina

Bielawa) – malowniczo położony sztuczny zbiornik
zlokalizowany na obrzeżach Bielawy, dający możliwość
zarówno rodzinnego i aktywnego wypoczynku,
z piaszczystą, strzeżoną plażą, molem prowadzącym
do wyspy, ośrodkiem wypoczynkowym, polem
kempingowym, basenem z wodnym placem zabaw, wakeboardem, wakeparkiem, a także z boiskami
sportowymi, siłownią plenerową i lokalami gastronomicznym, przystanią z wypożyczalnią sprzętu
wodnego, z której wyruszyć można na jezioro kajakiem lub rowerem wodnym 37.

37

Zarządca: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, www.osir.bielawa.pl

95

→ Arboretum Wojsławice (Gmina Niemcza) − ogród

dendrologiczny na terenie Wojsławic z 10 tys.
odmian drzew, krzewów i bylin oraz z najstarszą
i największą
w
Polsce
kolekcją
azalii
i rododendronów, składającą się z ponad 500
gatunków, z których wybrane liczą ponad 100 lat
i sięgają 5 metrów wysokości. Udostępniające
również Georetum — historię geologiczną okolic, są
tu również sady owocowe oraz odrestaurowane, historyczne budynki gospodarcze z folwarkiem z 1844
roku i kuźnią kołową na dziedzińcu ogrodu. W 2020 roku w arboretum otwarto Polski Ogród Milenijny,
gdzie zgromadzono unikatową kolekcję odmian roślin polskiej hodowli oraz gatunki roślin zagrożonych,
ginących i chronionych38.
Schemat 37. Plan Arboretum Wojsławice [2020].

Źródło: www.arboretumwojslawice.pl

→

Młyn Hilberta (Miasto Dzierżoniów) – młyn z lat 40. XIX wieku, rozbudowany i unowocześniony w latach
30. XX wieku, należy do największych tego typu na Dolnym Śląsku, zachował się w pełni kompletny,
obrazując poziom rozwoju techniki młynarskiej z lat 30. XX wieku, bez modernizacji w wyposażeniu
pracował do końca 2016 roku, w ramach działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego
na Śląsku obiekt został przekształcony w Muzeum Młynarstwa.

→

Kalenica (Gmina Bielawa) − trzeci pod względem wysokości szczyt Gór Sowich (964 m n.p.m.)
z metalową wieżą widokową.

→

Wieża Ratuszowa (Miasto Dzierżoniów) – udostępniona do zwiedzania wieża dzierżoniowskiego
ratusza, o wysokości 47 m, z której tarasu widokowego można podziwiać panoramę Kotliny
Dzierżoniowskiej z Górami Sowimi, Masywem Ślęży, Wzgórzami Kiełczyńskimi i Gilowskimi.

→

Wieża Widokowa Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Bielawie (Miasto Bielawa) − wieża kościoła,
o wysokości 101 m, należąca do czołówki najwyższych wież kościelnych w Polsce, z 4 tarasami
widokowymi, wyposażonymi w urządzenia teleoptyczne oraz tablice informacyjne, z panoramą Gór
Sowich, Wzgórz Bielawskich i Masywu Ślęży.

→

Wieża Widokowa na Górze Parkowej (Miasto Bielawa) − wieża widokowa, do której prowadzą 3 szlaki
spacerowe o zróżnicowanym stopniu trudności oraz ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Góra Parkowa”,
teren przystosowany do turystyki rowerowej i pieszej.

→

Trakt Linowy (Miasto Bielawa) – 200 m trakt linowy w bielawskim Parku Miejskim, dedykowany zarówno
dla dorosłych, jak również dla dzieci i młodzieży, pokonując kolejne przeszkody trasy, wśród koron
parkowych drzew można podglądać zwierzęta i ptaki gnieżdżące wśród konarów.

38

Zarządzający: filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego www.arboretumwojslawice.pl
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→

Szkoła Leśna (Gmina Bielawa) − terenowy ośrodek edukacyjny w Bielawie, położony w bezpośrednim
sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, promujący postawy proekologiczne i będący
elementem opracowanej przez miasto strategii edukacji ekologicznej.

→

Osiedle Braci Morawskich (Miasto Piława Górna) – osiedle powstało w latach 1743-1754 według
pierwowzoru stolicy wspólnoty Herrnhut w Saksonii. Dawne osiedle Gnadenfrei należy do największych i najlepiej zachowanych kompleksów urbanistycznych tego typu w Polsce. Najstarsza część
osiedla, nazywana starym Gnadenfrei, położona jest pomiędzy ulicami: Fabryczną (od wschodu),
Kasztanową (od zachodu), Sienkiewicza (od północy) oraz Krótką i Szkolną (od południa).

Schemat 38. Atrakcje turystyczne Aglomeracji Dzierżoniowskiej [2020].

Źródło: www.pow.dzierzoniow.pl

Schemat 39. Mapa atrakcji turystycznych powiatu dzierżoniowskiego [2020].

Źródło: www.pow.dzierzoniow.pl
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Wśród zabytków i pozostałych atrakcji na obszarze poszczególnych gmin wymienić należy:
→

Dzierżoniów (m.) – Ratusz, Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Kościół pw.
Maryi Matki Kościoła, Kościół pw. Św. Trójcy, Kościół pw. św. Jerzego, Synagoga, Kaplica grobowa
Sadebecków, Figura św. Jana Nepomucena, Mury obronne, Budynek Komandorii Joannitów,
Sukiennice, Kamienica Józefa Kellnera, Budynek II Liceum Ogólnokształcącego, Młyn, Wieża Ciśnień,
Dom Kata, Willa „Radość Marty”, Budynek Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, Kino „Zbyszek”,

→

Bielawa − Fontanna z Sową, Kościół pw. Bożego Ciała, Kościół pw. Świętego Ducha, Kościół pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pałac Sandreckich, Pomnik Paula Felshmanna, Krzyż
milenijny na Wzgórzu Pojednania, zabytkowe wille, krzyże pokutne,

→

Pieszyce − Kościół pw. św. Jakuba, Kościół pw. św. Antoniego, Kościół pw. św. Bartłomieja
w Rościszowie, Kościół pw. św. Aniołów Stróżów w Kamionkach, Kościół w Piskorzowie, Zespół
pałacowo-parkowy w Pieszycach, Pałac w Rościszowie, Budynek sanatorium w Rościszowie (Szczytów),
Pastorówka w Szczytowie, Zespół budynków mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych w Szczytowie,
Budynki mieszkalne w Kamionkach,

→

Piława Górna − Zespół pałacowo-parkowy Gladishof, Kościół parafialny pw. św. Marcina, krzyż pokutny,
Wiatrak typu „holender”, Osiedle Braci Morawskich, Pałac Oberhof, Szkoła Seydlitza, Gimnazjum Braci
Morawskich, domy z gankiem, wieża ciśnień i budynek magazynowy oraz peron dworca kolejowego,
Góra Parkowa, wzgórze Grzybowiec,

→

Dzierżoniów (w.) − Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Dobrocinie, Kościół pw. NMP w Kiełczynie
(Sanktuarium Maryjne), Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Mościsku, Kościół pw. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Piławie Dolnej, Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piławie Dolnej,
Kościół pw. św. Jadwigi w Ostroszowicach, Kościół pw. św. Trójcy w Owieśnie, Kościół pw. św.
Bartłomieja w Uciechowie, Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca w Roztoczniku, Kościół pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tuszynie, Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowiźnie, Kapliczka morowego powietrza w Uciechowie, Zespół pałacowo-parkowy w Nowiźnie,
Zespół pałacowo-parkowy w Roztoczniku, Zespół pałacowo-parkowy w Dobrocinie, Zespół pałacowoparkowy w Tuszynie, Zespół pałacowo-parkowy w Kiełczynie, Pałac w Jodłowniku, Zespół pałacowoparkowy w Książnicy, Zespół pałacowo-parkowy w Ostroszowicach, Zespół pałacowy w Piławie Dolnej,
Zespół dworski w Jędrzejowicach, Zamek w Owieśnie, Most w stylu neogotyckim w Mościsku, Stacja
PKP w Mościsku, Leśniczówka „Domek Myśliwski” w Jodłowniku, Ruiny budowli rotundowej
w Ostroszowicach, Pomnik w Mościsku, obeliski i krzyże pokutne,

→

Łagiewniki − Kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca NMP w Łagiewnikach, Kościół pomocniczy
Matki Boskiej Częstochowskiej w Łagiewnikach, Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Radzikowie, Kościół parafialny św. Antoniego w Ratajnie, Kościół filialny św. Jana Chrzciciela
w Sieniawce, Kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Jaźwinie, Kościół filialny Trójcy
Świętej w Stoszowie (Sanktuarium Maryjne), Kościół parafialny św. Michała Archanioła w Słupicach,
Kościół filialny Wniebowzięcia NMP w Olesznej, Kościół św. Izydora w Sienicach, Pałac w Łagiewnikach,
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Sokolnikach, Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze i pomniki,

→

Niemcza − Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Niemczy, Kościół parafialny pw. św. Jadwigi
Śląskiej w Gilowie, Kościół parafialny w Przerzeczynie-Zdrój, Kościół pomocniczy pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Gilowie, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wilkowie Wielkim,
Kościół św. Wojciecha w Niemczy, Starówka w Niemczy, Ratusz w Niemczy, Zamek w Niemczy, Folwark
z zabudowaniami gospodarskimi w Wojsławicach, Dwór rycerski w Stasinie, Pałacyk w Piotrkówku,
Dwór rycerski w Guminie, ul. Spółdzielcza, Pałac przy ul. Wrocławskiej 21, Pałac w Gilowie, Zamek
w Goli Dzierżoniowskiej, Pałac w Kietlinie, Dwór w Podlesiu, Pałacyk w Przerzeczynie-Zdroju, Dwór
w Ruszkowicach, Pałac w Wilkowie Wielkim, Mauzoleum Prittwitzów, Tatarski Okop, Miejskie mury
obronne, Strażnik Baszty, Drewniane wojsko, krzyż pokutny.

Szlaki turystyczne, rowerowe, piesze i ścieżki przyrodnicze:
Szlaki turystyczne:
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→

Trakt Smoka (Miasto Dzierżoniów) − trasa turystyczna prowadzącą po najciekawszych obiektach
Dzierżoniowa, obejmująca m.in. Ratusz, Kościół Maryi Matki Kościoła, Sukiennice, Dom Kata oraz
Synagogę.

→

Trakt Diory (Miasto Dzierżoniów) − trasa turystyczna / ścieżka edukacyjna prezentująca dziedzictwo
dawnych zakładów radiotechnicznych „Diora”, zlokalizowana w staromiejskim centrum Dzierżoniowa,
gdzie mosiężne radia (w skali 1:1) przedstawiają historię przemysłu radiofonicznego i jego wpływ na
rozwój miasta oraz regionu.

→

Trasa Kajakowa (Miasto Bielawa) – zlokalizowana w Parku Miejskim w Bielawie, gdzie w otoczeniu
przyrody, mostów i urokliwej fontanny, można popływać kajakiem lub rowerem wodnym.
Wypożyczalnię sprzętu, prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to jedyna w regionie trasa kajakowa
w miejskim parku.

Na terenie powiatu dzierżoniowskiego zlokalizowane są również liczne atrakcje dla miłośników
sportu, w tym transeuropejski szlak EuroVelo 9, system tras rowerowych i Strefa MTB Sudety:
→ Transeuropejski Szlak EuroVelo 9 – główna turystyczna trasa rowerowa przebiegającą przez obszar

Aglomeracji Dzierżoniowskiej, będąca częściowo drogą asfaltową, a w niektórych miejscach drogą
gruntową.
Schemat 40. Trasa EuroVelo 9 [2018].

Źródło: Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego, Załącznik do uchwały Nr 5425/V/18 Zarządu Województwa
Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2018 r.

→ System Tras Rowerowych − dzięki ukształtowaniu terenu i dobrze przygotowanym trasom powiat

dzierżoniowski jest doskonałym miejscem dla wszystkich cyklistów. Amatorzy znajdą tu krajobrazowe
szlaki poprowadzone wśród niewielkich pagórków, zieleni okolicznych pól, zabytków architektury
i ciekawych, pełnych uroku zakątków ze wspaniałymi widokami na Kotlinę Dzierżoniowską i panoramami
Gór Sowich. Bardziej wymagający rowerzyści mogą skorzystać z wielu górskich tras poprowadzonych
wśród szczytów i dolin Górach Sowich. Są to szlaki turystyczne i krajobrazowe, ale również trudniejsze
i bardziej wymagające trasy MTB:
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Tabela 91. Wykaz rowerowych tras turystyczno-krajobrazowych w powiecie dzierżoniowskim.
A. TURYSTYCZNO-KRAJOBRAZOWYCH
Lp.
1.

Nazwa
Szlak
czerwony 1

2.

Szlak
czerwony 2

3.

6.

Szlak
niebieski 1
Szlak
niebieski 2
Szlak
niebieskozielony
Szlak zielony

7.

Szlak żółty

4.
5.

Trasa
Przerzeczyn Zdrój - Podlesie - Niemcza Gilów - Piława Górna - Ligota Mała Przerzeczyn Zdrój
Pieszyce - Rościszów - Potoczek - Kamionki Pieszyce

Długość
22,2 km

Oznakowanie
Stopień trudności
Trasa dostatecznie średni, dla całej rodziny
oznakowana

22,4 km

Trasa dobrze
oznakowana

Dzierżoniów - Uciechów - Albinów - Jaźwina - 30,0 km
Kiełczyn -Książnica - Włóki - Dzierżoniów
Bielawa - Owiesno - Kietlice - Ostroszowice - 15,9 km
Myśliszów - Bielawa
10,0 km
Przełęcz Jugowska - przez rezerwat Bukowa
Kalenica -Przełęcz Jugowska

Trasa dobrze
oznakowana
Trasa dobrze
oznakowana
Trasa dobrze
oznakowana

32,4 km

Trasa dobrze
oznakowana

23,9 km

Trasa dobrze
oznakowana

Dzierżoniów - Bielawa - Owiesno - Piława
Dolna - Dobrocin - Uciechów - Włóki Nowizna - Dzierżoniów
Bielawa - Pieszyce - Bratoszów - Piskorzów Dorotka -Pieszyce - Bielawa

bardzo trudny - zwłaszcza
odcinek górski,
przeznaczona dla osób
z dobrą kondycją
średni
średni, przeznaczona dla
całej rodziny
trasa górska bardzo
malownicza, dla całej
rodziny
średni

średni

Źródło: Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020, IPC Instytut Badawczy.

→ Strefa MTB Sudety − to największy i najszybciej rozwijający się system górskich tras rowerowych w Polsce,

unikalne połączenie aktywnego spędzania czasu wolnego (sport i rekreacja) w Parku Krajobrazowym Gór
Sowich oraz turystyki na obszarze oferującym zabytki rozpoznawalne w Polsce i Europie (m.in. Twierdza
Srebrna Góra, Riese, Osówka, Zamek Grodno) i ponad 100 mniejszych lokalnych atrakcji. Wszystkie trasy
są oznakowane i utrzymywane przez cały sezon (od wiosny do jesieni). Łączna długość tras rowerowych
to ponad 700 km. Stworzone, utrzymywane i udoskonalane przez Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety. 39
Tabela 92. Wykaz rowerowych MTB w powiecie dzierżoniowskim (DO WERYFIKACJI GMIN).
Lp. Nazwa
Przebieg
1. Czarna Bielawa Bielawa-Zbiornik Sudety - Stara Jodła - Wielka Sowa - Kozie Siodło - Przełęcz Jugowska Schronisko Bukowa Chata - Schronisko Zygmuntówka - Bielawska Polana -Kalenica Bielawa-Zbiornik Sudety
2. Czerwona
Bielawa-Zbiornik Sudety - Jodłownik - Przełęcz Woliborska - Wigancicka Polana -BielawaBielawa
Zbiornik Sudety
3. Niebieska
Bielawa-Zbiornik Sudety - Trzy Buki - Przełęcz Jugowska - Kozia Równia - Kalenica Bielawa
Bielawska Polana - Bielawa-Zbiornik Sudety
4. Żółta Bielawa
Przełęcz Waliborska - Bielawska Polana - Przełęcz Jugowska - Bielawska Polana -Przełęcz
Waliborska
5. Pomarańczowa Kozie Siodło - Przełęcz Walimska - Przełęcz Sokola - Schronisko Orzeł - Schronisko Sowa Bielawa
Lisie Skały - Kozie Siodło
6. Zielona
Przełęcz pod Wawrzyniakiem - Przełęcz Marcowa - Kompleks Moszna - Kompleks Włodarz
Głuszyca - Walim - Przełęcz Walimska - Schronisko Sowa - Przełęcz Sokola - Przełęcz pod
Walim
Czarnochem - Przełęcz pod Szpiczakiem - Schronisko Andrzejówka - Zamek Rogowiec

Długość
45,2 km

31,3 km
28,5 km
20,9 km
18,8 km
72,5 km

Źródło: Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020, IPC Instytut Badawczy.

Ścieżki przyrodnicze40:
→

Ścieżka przyrodniczo–edukacyjna Wzgórza Kiełczyńskie,

→

Ścieżka przyrodnicza Lasocin – Kamionki,

→

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Ligota Mała – Przerzeczyn Zdrój,

→

Ścieżka przyrodniczo-historyczna w Piławie Dolnej.

11.2. Baza noclegowa
Na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej turyści mogą korzystać z obiektów noclegowych
rożnych kategorii, w tym hoteli, pensjonatów, obiektów agroturystycznych. W 2020 roku
zlokalizowanych było tu ogółem 21 obiektów noclegowych z 1 137 miejscami, w tym 8 hoteli (625
39
40

Źródło: www.pow.dzierzoniow.pl
https://doba.pl/ddz/artykul/znam-trasy-turystyczne-w-powiecie-dzierzoniowskim/46602/15
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miejsc), 4 inne obiekty hotelowe (156 miejsc), 1 pensjonat (148 miejsc), 4 obiekty pokoi
gościnnych / kwater prywatnych (115 miejsc), 3 kwatery agroturystyczne (61 miejsc) i szkolne
schronisko młodzieżowe (32 miejsca). Największą liczbę miejsc noclegowych w powiecie
zapewniają hotele (55% ogółu dostępnych miejsc noclegowych), a następnie inne obiekty
hotelowe (156 miejsc, 14%) i pensjonaty (148 miejsc, 13%). Największa liczba miejsc
noclegowych zlokalizowana jest w gminie Niemcza (427 miejsc, 41,5% miejsc noclegowych na
terenie powiatu dzierżoniowskiego) oraz w miastach: Bielawa (235 miejsc, 20,7%), Dzierżoniów
(218 miejsc, 19,2%) oraz w gminie Pieszyce (185 miejsc, 16,3%). W gminie wiejskiej Dzierżoniów
27 miejsc noclegowych oferuje agroturystyka (2,3%). Na terenie gmin: Łagiewniki i Piława Górna
brak bazy noclegowej.
Tabela 93. Obiekty noclegowe [2020].
Nazwa
Powiat dzierżoniowski

Dzierżoniów (m.)

Bielawa

Pieszyce

Dzierżoniów (w.)
Niemcza

rodzaj obiektu
ogółem
hotele
pensjonaty
inne obiekty hotelowe
szkolne schroniska młodzieżowe
pokoje gościnne
kwatery agroturystyczne
ogółem
hotele
inne obiekty hotelowe
ogółem
hotele
inne obiekty hotelowe
pokoje gościnne
kwatery agroturystyczne
ogółem
inne obiekty hotelowe
szkolne schroniska młodzieżowe
pokoje gościnne
kwatery agroturystyczne
ogółem
kwatery agroturystyczne
ogółem
hotele
pensjonaty
inne obiekty hotelowe

obiekty noclegowe
21
8
1
4
1
4
3
4
3
1
5
2
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
5
3
1
1

miejsca noclegowe
1 137
625
148
156
32
115
61
218
198
20
235
162
14
50
9
185
63
32
65
25
27
27
427
265
148
59

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

11.3. Wyzwania rozwojowe
Potencjały:
→

zróżnicowane walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczno-rekreacyjne oraz liczne atrakcje
turystyczne,

→

rozwój przedsiębiorczości i usług, w tym w zakresie turystyki jednodniowej oraz przemysłu
czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz seniorów,

→

aktywne organizacje pozarządowe,

→ organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu ponadlokalnym.
Wyzwania rozwojowe:
→

relatywnie słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, w tym słabe oznakowanie szlaków
turystycznych,

→

rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej, w szczególności
z uwzględnieniem turystyki/rekreacji jednodniowej,

→

ograniczenia prawne związane z obszarami chronionymi,
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→

brak jednego, wspólnego przekazu promocyjnego dla regionu Gór Sowich oraz dobrze
rozwiniętego i rozpoznawalnego produktu turystycznego,

→

współpraca jst aglomeracji w zakresie tworzenia jednolitej oferty spędzania czasu wolnego
i rozwoju turystycznego,

→

rozwój sieci ścieżek rowerowych i ich integracja w ramach Aglomeracji,

→

konkurencyjność sąsiadujących obszarów turystycznych,

→

możliwość ograniczenia działalności turystycznej w związku z epidemią Covid-19.

12. Gospodarka finansowa
12.1. Dochody
Dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego zwiększają się
z roku na rok. W 2019 roku wynosiły one łącznie 577,6 mln zł, z czego 82,9% stanowiły dochody
gmin w powiecie (478,9 mln zł), a 17,1% dochody Powiatu Dzierżoniowskiego (98,6 mln zł).
W 2019 roku Powiat Dzierżoniowski, z wpływami na poziomie 98,6 mln zł, zajmował 10. miejsce
wśród 26 powiatów ziemskich na Dolnym Śląsku oraz 130. wśród 314 w kraju. Średnio na
1 mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego przypadało 975,73 zł, co podobnie jak w latach
poprzednich było kwotą niższą niż przeciętnie w powiatach ziemskich w województwie (1 221,37
zł) oraz kraju (1 189,34 zł). W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, że wartość dochodów
ogółem w porównaniu do 2014 roku wzrosła jedynie o 6,5%, co klasyfikuje go wśród powiatów
z najniższym wzrostem w kraju.
Dochody gmin w powiecie dzierżoniowskim
klasyfikowały obszar na 7. miejscu wśród powiatów
ziemskich w województwie oraz na 90. w kraju.
Dochody te wzrosły w porównaniu do 2014 roku
o 51,1%. Również w tym przypadku średnia
przypadająca na mieszkańca powiatu (4 736,83 zł)
była niższa niż przeciętnie w powiatach na Dolnym
Śląsku (5 324,62 zł) i kraju (5 236,90 zł). W 2019 roku
największe udziały w dochodach gmin ogółem na
terenie powiatu dzierżoniowskiego miały gminy
miejskie Bielawa (157,7 mln zł) oraz Dzierżoniów
(151,4 mln zł), a następnie gminy: Dzierżoniów (41,5
mln zł), Pieszyce (40,7 mln zł), Łagiewniki (33,3 mln zł),
Piława Górna (29,6 mln zł) i Niemcza (24,5 mln zł).

Schemat 41. Dochody ogółem gmin
powiatu dzierżoniowskiego (zł)
[2019].
Niemcza 5,1%

Bielawa
32,9%

Łagiewniki 7,0%
Dzierżoniów (w.)
8,7%
Piława
Górna
6,2%
Pieszyce
8,5%

Dzierżoniów (m.)
31,6%
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Schemat 42. Dochody ogółem gmin powiatu dzierżoniowskiego (zł) [2014-2019].
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Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.
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Tabela 94. Dochody ogółem jst na terenie powiatu dzierżoniowskiego (zł, %) [2014-2019].
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana
2014-2019

409 604 760,71

416 402 322,53

444 167 582,42

460 749 880,02

517 100 100,08

577 643 158,31

41,0%

92 634 251,52

88 722 403,17

90 305 735,32

86 424 616,23

95 113 299,14

98 664 352,70

6,5%

316 970 509,19

327 679 919,36

353 861 847,10

374 325 263,79

421 986 800,94

478 978 805,61

51,1%

94 721 566,06

94 255 691,85

113 848 018,26

119 091 043,82

136 341 800,53

151 403 202,35

59,8%

Bielawa

109 775 259,82

116 702 633,53

116 962 506,76

123 345 848,92

126 244 508,13

157 702 697,23

43,7%

Pieszyce

25 854 329,16

27 913 814,60

28 790 373,65

30 665 420,50

40 888 565,16

40 795 837,08

57,8%

Piława Górna

17 611 109,26

17 074 059,79

21 320 525,56

22 400 618,75

26 876 796,10

29 628 761,51

68,2%

Dzierżoniów (w.)

28 739 417,81

31 207 912,42

30 301 799,48

32 459 278,97

40 193 067,18

41 591 840,65

44,7%

Łagiewniki

24 165 005,57

24 998 212,90

25 378 502,34

27 482 159,69

31 373 278,39

33 316 720,29

37,9%

Niemcza

16 103 821,51

15 527 594,27

17 260 121,05

18 880 893,14

20 068 785,45

24 539 746,50

52,4%

Nazwa
Ogółem
Powiat
dzierżoniowski
Gminy powiatu
dzierżoniowskiego
Dzierżoniów (m.)

Udział % w dochodach jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej ogółem

Powiat
dzierżoniowski

22,6

21,3

20,3

18,8

18,4

17,1

-24,3pkt%

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

77,4

78,7

79,7

81,2

81,6

82,9

7,1pkt%

Dzierżoniów (m.)

29,9

28,8

32,2

31,8

32,3

31,6

5,7pt %

Bielawa

34,6

35,6

33,1

33,0

29,9

32,9

-4,9pkt%

Pieszyce

8,2

8,5

8,1

8,2

9,7

8,5

3,7pkt%

Piława Górna

5,6

5,2

6,0

6,0

6,4

6,2

10,7pkt%

Dzierżoniów (w.)

9,1

9,5

8,6

8,7

9,5

8,7

-4,4pkt%

Łagiewniki

7,6

7,6

7,2

7,3

7,4

7,0

-7,9pkt%

4,7

4,9

5,0

4,8

5,1

0,0pkt%

Udział % w dochodach gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Niemcza

5,1
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

W kontekście finansowania rozwoju poszczególnych gmin jak i całej Aglomeracji istotny jest
również poziom dochodów własnych jst, który w przypadku Powiatu Dzierżoniowskiego zwiększył
się od 2014 roku o 40,8%, a w przypadku gmin powiatu o 34,0%. Największy wzrost dochodów
własnych w analizowanym okresie czasu odnotowano w mieście Dzierżoniów (40,3%), najmniejszy
natomiast w gminie Łagiewniki (11,6%). Należy również zwrócić uwagę na zmniejszający się udział
dochodów własnych w ogóle dochodów poszczególnych gmin Aglomeracji, który przykładowo
dla gmin Łagiewniki i Piława Górna wyniósł aż około 20%.
Tabela 95. Dochody własne jst (zł) [2014-2019].
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana
2014-2019

Ogółem

189 251 636,23 190 496 535,34 201 032 401,01 205 827 904,82 224 849 020,71 255 366 007,58

34,9%

Powiat dzierżoniowski

25 432 177,18 26 794 199,16 30 127 883,55 29 976 622,28 32 435 108,09 35 802 886,17

40,8%

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

163 819 459,05 163 702 336,18 170 904 517,46 175 851 282,54 192 413 912,62 219 563 121,41

34,0%

Dzierżoniów (m.)

58 196 688,77 54 941 541,12 61 744 190,73 61 774 957,23 71 171 888,00 81 664 887,31

40,3%

Bielawa

52 899 862,87 54 275 286,40 58 726 765,35 60 796 684,64 61 443 342,60 70 138 044,84

32,6%

Pieszyce

12 097 380,85 14 010 178,59 12 676 399,25 12 756 986,62 14 856 504,24 16 636 494,20

37,5%

Piława Górna

9 976 844,42 11 221 924,55

33,6%

Dzierżoniów (w.)

12 902 638,78 14 131 794,58 12 177 775,69 13 927 658,84 15 905 456,23 16 220 712,22

25,7%

Łagiewniki

11 322 150,05 10 269 370,55

Niemcza

8 397 608,56

8 003 129,17

8 790 657,70

7 283 507,24

9 197 868,28

9 153 569,08

9 415 076,27

9 696 439,76 11 367 544,73 12 636 384,32

11,6%

6 966 441,89

7 744 986,37

38,0%

7 692 332,40 11 044 673,97

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Tabela 96. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (%) [2014-2019].
Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Powiat dzierżoniowski

27,5

30,2

33,4

34,7

34,1

36,3

32,2pkt%

Gminy powiatu dzierżoniowskiego

51,7

50,0

48,3

47,0

45,6

45,8

-11,3pkt%

Dzierżoniów (m.)

61,4

58,3

54,2

51,9

52,2

53,9

-12,2pkt%

Bielawa

48,2

46,5

50,2

49,3

48,7

44,5

-7,7%pkt%
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Zmiana 2014-2019

Nazwa

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana 2014-2019

Pieszyce

46,8

50,2

44,0

41,6

36,3

40,8

-12,8pkt%

Piława Górna

47,7

51,5

43,1

40,9

37,1

37,9

-20,6pkt%

Dzierżoniów (w.)

44,9

45,3

40,2

42,9

39,6

39,0

-13,1pkt%

Łagiewniki

46,9

41,1

37,1

35,3

36,2

37,9

-19,0pkt%

Niemcza

49,7

46,9

40,4

41,0

38,3

45,0

-9,4pkt%

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

12.2. Wydatki
W latach 2014-2019 wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na obszarze
Aglomeracji Dzierżoniowskiej zwiększyły się ogółem o 33,5% − z poziomu 417,1 mln zł do 556,9
mln zł. W 2019 roku udział gmin powiatu dzierżoniowskiego w ogóle poniesionych wydatków
w Aglomeracji kształtował się na poziomie 82,3%, a pozostałe 17,7% obejmowały wydatki
poniesione przez Powiat Dzierżoniowski. W analizowanym okresie czasu zwiększył się udział
wydatków ponoszonych przez gminy w ogóle wydatków Aglomeracji – z poziomu 77,8% w 2014
roku do wspomnianych powyżej 82,3%. Wydatki powiatu dzierżoniowskiego na poziomie 98,6
mln zł klasyfikowały go w 2019 roku na 10. miejscu wśród powiatów ziemskich w regionie i od
2014 roku zwiększyły się jedynie o 6,5%, co było jednym z mniejszych wzrostów w ujęciu
regionalnym (21. miejsce z 26. powiatów ziemskich). Wydatki gmin Aglomeracji w 2019 roku
wynosiły natomiast 458,2 mln zł (10. miejsce w regionie) i zwiększyły się ogółem o 41,2%, co
również było jednym z mniejszych wzrostów.
Tabela 97. Wydatki ogółem jst na terenie powiatu dzierżoniowskiego (zł, %) [2014-2019].
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana
2014-2019

417 141 635,54

402 347 382,57

437 272 352,94

461 878 427,59

543 065 776,32

556 918 427,86

33,5%

92 634 251,52

88 722 403,17

90 305 735,32

86 424 616,23

95 113 299,14

98 664 352,70

6,5%

324 507 384,02

313 624 979,40

346 966 617,62

375 453 811,36

447 952 477,18

458 254 075,16

41,2%

94 286 111,49

92 765 119,29

112 568 823,32

123 603 132,67

146 652 874,27

149 355 850,58

58,4%

Bielawa

113 360 113,98

107 335 392,38

113 692 935,11

118 469 325,54

140 542 005,74

142 878 153,21

26,0%

Pieszyce

26 516 362,83

25 113 414,22

28 348 454,18

31 804 965,56

42 757 947,80

38 015 642,98

43,4%

Piława Górna

17 966 856,71

17 942 275,18

19 576 860,59

22 650 559,59

26 853 438,02

29 974 422,80

66,8%

Dzierżoniów (w.)

29 243 865,66

31 322 427,92

30 970 834,19

31 357 771,73

40 882 270,41

42 707 758,14

46,0%

Łagiewniki

27 388 316,63

23 120 894,46

24 621 004,84

28 979 599,23

28 467 520,31

30 295 522,43

10,6%

Niemcza

15 745 756,72

16 025 455,95

17 187 705,39

18 588 457,04

21 796 420,63

25 026 725,02

58,9%

Nazwa
Ogółem
Powiat
dzierżoniowski
Gminy powiatu
dzierżoniowskiego
Dzierżoniów (m.)

Udział % w wydatkach jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej ogółem

Powiat
dzierżoniowski

22,2

22,1

20,7

18,7

17,5

17,7

-20,2pkt%

Gminy powiatu
dzierżoniowskiego

77,8

77,9

79,3

81,3

82,5

82,3

5,8 pkt%

Udział % w wydatkach gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Dzierżoniów (m.)

29,1

29,6

32,4

32,9

32,7

32,6

12,2 pkt%

Bielawa

34,9

34,2

32,8

31,6

31,4

31,2

-10,7 pkt%

Pieszyce

8,2

8,0

8,2

8,5

9,5

8,3

1,5 pkt%

Piława Górna

5,5

5,7

5,6

6,0

6,0

6,5

18,1 pkt%

Dzierżoniów (w.)

9,0

10,0

8,9

8,4

9,1

9,3

3,4 pkt%

Łagiewniki

8,4

7,4

7,1

7,7

6,4

6,6

-21,7 pkt%

5,1

5,0

5,0

4,9

5,5

12,6 pkt%

4,9
Niemcza
Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

12.3. Wyzwania rozwojowe
→

utrzymanie i zwiększanie poziomu dochodów budżetów gminnych i powiatowego,

104

→

zwiększenie efektywności finansowania polityki rozwoju, w tym utrzymanie i podniesienie
efektywności w zakresie realizacji inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych w nowej
perspektywie programowania UE na lata 2021-2027,

→

wzrost wydatków spowodowanych zmianami w systemie oświaty,

→

zmniejszenie dochodów z tytułu PIT i CIT oraz czynszów i podatku od nieruchomości (wzrost
zaległości) w związku z epidemią Covid-19,

→

wzrost cen energii, płacy minimalnej oraz produktów i usług,

→

dysproporcja dochodów budżetów gminy w stosunku do zadań gminy.

13. Współpraca
13.1. Współpraca zewnętrzna i wewnętrzna
Zadania z zakresu współpracy lokalnej i ponadlokalnej gminy, tworzące powiat dzierżoniowski,
realizują poprzez nawiązywanie współpracy z miastami/gminami z innych części kraju, Europy
i świata, a także przynależność do różnych związków i stowarzyszeń.
Tabela 98. Umowy partnerskie jst powiatu dzierżoniowskiego [2020].
Powiat Dzierżoniowski

Miasto Dzierżoniów

Miasto Bielawa

→ Powiat Iławski (Polska)

→ Bischofsheim (Niemcy)

→ Lingen (Niemcy)

→ Lanškroun (Czechy)

→ Hronov (Czechy)

→ Crewe and Nantwich (England)

→ Chatham – Kent (Kanada)

→ Kluczbork (Polska)

→ Kostelec nad Orlicą (Czechy)

→ Serock (Polska)

→ Burton (Wielka Brytania)

→ Hajdúszoboszló (Węgry)

→ Ciechanów (Polska)

Gmina Pieszyce

Gmina Piława Górna

Gmina Dzierżoniów

→ Schortens (Niemcy)

→ Airaines (Francja)

→ Dolní Čermná (Czechy)

→ Nová Paka (Czechy)

→ Dobruška (Czechy)

→ Gmina Cekcyn (Polska)

→ Bohuslavice (Czechy)

→ Kriftel (Niemcy)

Gmina Łagiewniki

→ Nagybajom (Węgry)

Gmina Niemcza

→ Miasto Nova Paka (Czechy)

→ Świecie (Polska)

→ Gladenbach (Niemcy)

→ Organizacja Intabu Norway

→ Letohrad (Czechy)

(Norwegia)

→ Monteux (Francja)

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Stowarzyszenie ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego,
integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego
rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej. Głównymi celami stowarzyszenia są wzmocnienie powiązań oraz
zapewnienie partnerskiego modelu współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego położonymi na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, wspólne diagnozowanie
problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich rozwiązywania, realizacja wspólnie
wybranych i zaakceptowanych projektów ze Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej
i programów sektorowych, aktywne współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych,
które mogą zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych projektów dla Ziemi
Dzierżoniowskiej, upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej
rozwoju. Członkowie: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina
Dzierżoniów, Gmina Łagiewniki, Gmina Niemcza, Gmina Pieszyce, Gmina Piława Górna.
(www.stowarzyszeniezd.pl)
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Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis to polsko-czeski euroregion pogranicza Czech, Moraw
i Ziemi Kłodzkiej. Głównym celem Euroregionu Glacensis jest wspieranie
polsko–czeskiej współpracy przygranicznej oraz rozwój przygranicznego
obszaru powiązany z geofizycznymi oraz historyczno–politycznymi
uwarunkowaniami. Stowarzyszenie jako organizacja pośrednicząca w przekazywaniu środków
europejskich w ramach unijnego programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej PolskaCzechy, swoimi działaniami po polskiej stronie obejmuje obszar 39 jednostek samorządu
terytorialnego, w tym: Powiat Dzierżoniowski, Gminę Bielawa, Gminę Miejską Dzierżoniów,
Gminę Dzierżoniów, Gminę Niemcza, Gminę Pieszyce. (www.uroregion-glacensis.ng.pl)
Stowarzyszenie ŚLĘŻANIE − Lokalna Grupa Działania
Głównym celem stowarzyszenia jest zrównoważony, zintegrowany
i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast
z uwzględnieniem należytej ochrony środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju
gospodarczego, rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania
operacji, w tym rozwijanie ich zdolności zarządzania projektami, realizowanie Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD Ślężanie dla obszaru działania wraz z udzielaniem dotacji dla podmiotów ze
wszystkich 3 sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. W skład Stowarzyszenia
wchodzi 97 członków, przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz
właściciele firm41. Członkowie stowarzyszenia z sektora publicznego z obszaru Ziemi
Dzierżoniowskiej to: Gmina Dzierżoniów, Gmina Łagiewniki, Gmina Niemcza, Gmina Piława
Górna, Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, Biblioteka Publiczna Gminy
Dzierżoniów im. Wł. Reymonta z siedzibą w Mościsku, Niemczański Ośrodek Kultury.
(www.slezanie.eu)
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7
Komunalny Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 został
powołały przez gminy powiatu dzierżoniowskiego w 2003 roku dla
zbudowania zintegrowanego, wspólnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych
od ponad stutysięcznej populacji mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. Do Związku Gmin
należą: Gmina Bielawa, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina
Pieszyce. (http://www.zgpd7.pl)
Stowarzyszenie w Dzierżoniowie Bezpieczna GminaBezpieczny Powiat
Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz zmniejszenia liczby zagrożeń, w tym
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, podejmowanie działań na rzecz
ograniczenia przestępczości pospolitej, kształtowanie w społeczności lokalnej odpowiedzialności
za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwijanie dobrego kontaktu pomiędzy
mieszkańcami powiatu a instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo publiczne, promocja
i ochrona zdrowia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, pomoc ofiarom przestępstw oraz
osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, wspomaganie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych, wspieranie działań na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, niesienie pomocy ofiarom katastrof
i klęsk żywiołowych, wspomaganie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanie

41

Lista członków stowarzyszenia: https://www.slezanie.eu/wp-content/uploads/2020/07/Lista-cz%C5%82onk%C3%B3wStowarzyszenia-1.pdf
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działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Członkami stowarzyszenia jest
obecnie 27 osób. (www.bezpieczny.dzierzoniow.pl)
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, której celem jest stworzenie
platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących i
tworzenia nowych istotnych wartości na polskiej wsi, w
szczególności w sferach: tożsamości, zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i społecznego, środowiska, rewitalizacji,
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania przestrzeni i krajobrazu wiejskiego,
a także oddolnej aktywności mieszkańców wsi”. Jednym z jej założycieli była gmina Dzierżoniów.
(www.psorw.pl/7/strona_glowna.html)
13.2. Wyzwania rozwojowe
Potencjały:
→ różnorodność gmin i możliwość specjalizacji gmin,
→ istniejąca współpraca m.in. w zakresie komunikacji miejskiej.
Wyzwania rozwojowe:
→ zróżnicowanie w poziomie rozwoju gmin,
→ brak współpracy w zakresie realizacji wspólnej polityki turystycznej, kulturalnej, sportowej
i społecznej,
→ zmniejszenie wpływów do budżetów samorządów terytorialnych,
→ ograniczenie tempa inwestycji w kontekście pandemii (obecnej, przyszłych),
→ zmiany uwarunkowań prawnych funkcjonowania samorządów lokalnych,
→ duża konkurencja pomiędzy jst m.in. w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne,
→ cyfryzacja jednostek gminnych, poziom e-usług,
→ integracja usług publicznych - optymalizacja usług na poziomie ponadlokalnym,
→ dysproporcja dochodów budżetów gminy w stosunku do zadań gminy,
→ oferta krajowych i transgranicznych instytucji oraz programów pomocowych,
→ wzrost konkurencji między gminami jako miejscami migracji i inwestycji.
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ANALIZA SWOT

− Grupa ds. przedsiębiorczości i cyfryzacji

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Lokalizacja geograficzna – położenie
Tereny inwestycyjne WSSE
Walory turystyczne – Góry Sowie, Masyw Ślęzy,
Zbiorniki wodne (Tamka, Staw Trzcinowy)

Słabe związki szkolnictwa z rynkiem pracy
Słabość i rozproszenie zasobów informatycznych
Słabe zagospodarowanie i promocja walorów
turystycznych, brak rozpoznawalnego produktu
turystycznego
Brak bazy danych przedsiębiorców Aglomeracji, służących
utrzymywaniu kontaktu, przekazywaniu informacji
Dysproporcje pomiędzy umiejętnościami i kwalifikacjami
mieszkańców nabytymi w stosunku do potrzeb rynku pracy
Brak wpływu przedsiębiorców, rynku na programy szkolne
i prowadzenie oświaty
Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna

Rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna
Rozwinięta przedsiębiorczość
Zróżnicowanie branż gospodarczych
Dobre warunki do prowadzenia działalności
rolniczej
Zasoby naturalne – piaskownie, kamieniołomy
Centrum Usług Wspólnych
Centrum Przesiadkowe

Brak instytucji rozwoju regionalnego na poziomie powiatu
oraz lokalnego funduszu pożyczkowego
Niski poziom innowacyjności podmiotów gospodarczych
Brak zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego
Brak koordynacji między poziomem lokalnym
i państwowym
Słaba organizacja i współpraca podmiotów
gospodarczych
Brak patriotyzmu gospodarczego
Brak wolnych terenów inwestycyjnych
Brak większych pracodawców w części gmin Aglomeracji
Niski poziom społecznej odpowiedzialności biznesu
w Aglomeracji
Słaby dostęp do e-usług

SZANSE

ZAGROŻENIA

Zwiększenie dostępności i atrakcyjności
regionu, w tym poprzez budowę drogi
ekspresowej S8 i obwodnicy Dzierżoniowa
Rozwój turystyki i sektora MŚP w branży
turystycznej i około turystycznej
Atrakcyjność terenów do osiedlania się

Utrzymujące się negatywne tendencje demograficzne

Rozwój innowacyjności
Powstanie dużych firm/pracodawców
Integracja usług publicznych - optymalizacja
usług na poziomie ponadlokalnym
Budowa infrastruktury teletechnicznej
Cyfryzacja gminnych instytucji publicznych
Rozwój "smart city"
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Polityka mieszkaniowa dla mieszkańców dużych
miast
Rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Rozwój technologii – zarządzanie administracją i
danymi poprzez ,,Chmurę”

Rozwój WSSE kosztem jakości środowiska
Dysproporcja dochodów budżetów gminy w stosunku do
zadań gminy
Brak wyspecjalizowanych zasobów kadrowych, w tym IT
Brak szkieletowej sieci Internet, w tym dedykowanej
administracji
Brak dostatecznych środków finansowych w budżetach
gminy na skuteczne wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości (m.in. ulgi, specjalistyczne komórki do
obsługi przedsiębiorców, konsultacje, badania)
Zmiany klimatyczne zaburzające rozwój rolnictwa, głównie
w zakresie upraw
Trudny do zdefiniowania rynek turystyczny w przyszłości –
covid.
Pogłębianie się trudności w dostępie do publicznych
świadczeń zdrowotnych
Bliskość bardziej promowanych turystycznie gmin, jak
Sobótka
Zbyt powolna modernizacja i restrukturyzacja wsi i
rolnictwa

Źródło: opracowanie w toku warsztatów strategicznych Grupa ds. przedsiębiorczości i cyfryzacji.
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Sfera gospodarcza w gminach
Aglomeracji Dzierżoniowskiej
na tle grup porównawczych
Gmina miejska Dzierżoniów

Gmina miejska Bielawa

Gmina miejska Piława Górna

Gmina miejsko-wiejska Niemcza

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce

Gmina wiejska Dzierżoniów

Gmina wiejska Łagiewniki

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl
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Sytuacja gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej
w poszczególnych obszarach rozwoju
na tle grup porównawczych
Obszar 1. Gospodarka
Obszar 2. Rynek pracy
Obszar 3. Sytuacja materialna
Obszar 4. Finanse lokalne
Obszar 5. Usługi i infrastruktura
Obszar 6. Mieszkania

Obszar 7. Kapitał społeczny
Obszar 8. Bezpieczeństwo
Obszar 9. Demografia
Obszar 10. Transport
Obszar 11. Ład przestrzenny
Obszar 12. Środowisko

Sytuacja

Dynamika zmian

Gmina miejska Dzierżoniów

Gmina miejska Bielawa

Gmina miejska Piława Górna
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Obszar 1. Gospodarka

Obszar 7. Kapitał społeczny

Obszar 2. Rynek pracy
Obszar 3. Sytuacja materialna
Obszar 4. Finanse lokalne
Obszar 5. Usługi i infrastruktura
Obszar 6. Mieszkania

Obszar 8. Bezpieczeństwo
Obszar 9. Demografia
Obszar 10. Transport
Obszar 11. Ład przestrzenny
Obszar 12. Środowisko

Sytuacja

Dynamika zmian

Gmina miejsko-wiejska Niemcza

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce

Gmina wiejska Dzierżoniów

Gmina wiejska Łagiewniki

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl
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IV.
BADANIE OPINII
MIESZKAŃCÓW,
PRZEDSIEBIORCÓW
I ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
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14. Aglomeracja Dzierżoniowska w opinii
mieszkańców, przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych
14.1. Wprowadzenie
Dla potrzeb tworzonej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030,
w terminie od 12 grudnia 2020 roku do 21 stycznia 2021 roku w gminach powiatu
dzierżoniowskiego, przeprowadzone zostało badanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców
i organizacji pozarządowych. Ze względu na panujące warunki epidemiczne, jako metoda do
wykonania badania wykorzystana została ankieta elektroniczna CAWI (Computer Assisted Web
Interview). W badaniu użyte zostało wystandaryzowane narzędzie badawcze − kwestionariusz
internetowy zawierający pytania − zarówno zamknięte, z gotową listą odpowiedzi do wyboru
przez respondenta, jak i otwarte, pozwalające na swobodną wypowiedź. W badaniu ogółem
wzięło udział 965 respondentów, w tym 871 mieszkańców, 59 przedsiębiorców i 35
przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Aglomeracji Dzierżoniowskiej.
Tabela 99. Techniki realizacji badań ilościowych.
Nazwa techniki
badawczej
Ankieta
elektroniczna
(CAWI)

Opis

Wady

→ ankieta udostępniona na stronach
internetowych poszczególnych jst
(www, media społecznościowe)
→ przesłanie ankiet do
poszczególnych grup
respondentów (przedsiębiorców,
NGO itd.) na adresy poczt
elektronicznych przekazanych przez
Zamawiającego

→

ograniczone grono
respondentów ze
względu na
dostępność
i korzystanie z
Internetu,
brak pewności, kto
odpowiedział
na pytania

Zalety
→
→
→

szybkość
uzyskiwania
wyników,
eliminacja efektu
ankietera,
miejsce
przebywania nie
ma znaczenia

Źródło: opracowanie własne.

Linki do ankiet dotyczących Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030
opublikowane zostały na stronach internetowych poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego powiatu dzierżoniowskiego, na tronach www i w mediach społecznościowych.
Ankiety elektroniczne udostępnione zostały w podziale na mieszkańców, przedsiębiorców
i organizacje pozarządowe dla każdej z poszczególnych gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej.
Schemat 43. Przykładowa publikacja informacji dot. ankiet Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji
Dzierżoniowskiej 2030.

Źródło: www.pow.dzierzoniow.pl, http://www.lagiewniki.pl.
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Schemat 44. Przykładowy kwestionariusz ankiety elektronicznej (CAWI) wykorzystanej w badaniu.

Źródło: opracowanie własne.

14.2. Aglomeracja Dzierżoniowska w opinii mieszkańców
Metryczka. W badaniu udział wzięło ogółem 871 mieszkańców Aglomeracji Dzierżoniowskiej,
w tym 58% kobiet i 42% mężczyzn. Przeważająca liczba ankietowanych miała od 20 do 59 lat
(85%), 13% powyżej 60 lat, a 2% od 15 do 19 lat. Około 61% respondentów zadeklarowało
wykształcenie wyższe, 31% średnie, 7% zawodowe, a 1% podstawowe. Pod względem sytuacji
zawodowej dominowały osoby zatrudnione (72%), 11% pobierających rentę/emeryturę,
9% przedsiębiorców, 4% uczniów lub studentów oraz 2% rolników. Na pytanie: czy uczestniczy
Pan/Pani w życiu Gminy, działa w organizacjach pozarządowych, udziela się Pani/Pan na rzecz
lokalnych przedsięwzięć? 48% respondentów odpowiedziało twierdząco (34% tak, 14%
zdecydowanie tak), 39% przecząco (36% nie, 3% zdecydowanie nie).
Schemat 45. Metryczka.

Płeć respondenta

Wiek respondenta
13%

42%

2%
43%

Kobieta

58%

42%

Mężczyzna

15-19
20-39
40-59
60 i więcej

Wykształcenie respondenta
1%

Sytuacja zawodowa respondenta
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

7%

4%
2%

11%

jestem
zatrudniona/y
jestem
przedsiębiorcą
jestem rolnikiem

2%

31%
61%
9%

72%

uczę się/studiuję
renta/emerytura
jestem
bezrobotna/y

Źródło: opracowanie własne.
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Skojarzenia z Aglomeracją Dzierżoniowską. Poniżej przestawiono najczęściej powtarzające się
odpowiedzi mieszkańców na pytanie Jakie ma Pani/Pan skojarzenia z Aglomeracją
Dzierżoniowską?:
+ Aglomeracja u podnóża
Gór Sowich,
+ Góry Sowie, krajobrazy,
przyroda, bliskość natury,
historia, zabytki, turystyka,
trasy rowerowe i piesze,
Wojsławice,
+ Sudeckie Trójmiasto
(Dzierżoniów – Bielawa –
Pieszyce),
+ partnerstwo gmin,
wspólnota,
+ większe możliwości,
+ Specjalna Strefa
Ekonomiczna,
+ wspólny transport,
+ miodobranie,
+ dobre miejsce do życia −
rejon atrakcyjny
turystycznie, z możliwością
zamieszkania z dala od
zgiełku dużych miast
i obcowania z naturą,
+ różnorodność
poszczególnych gmin
i miast − każda
miejscowość o innej
charakterystyce,
+ dużo aktywnych NGO.

− upadek przemysłu w latach dziewięćdziesiątych i jego
obecny rozwój,
− starzejące się społeczeństwo, odpływ młodych ludzi do
większych miast,
− trudności z zatrudnieniem i niskie pensje,
− niskiej klasy szkolnictwo,
− duży ruch samochodowy,
− słabo rozwinięta komunikacja publiczna, zewnętrzna:
Wrocław, Świdnica, Wałbrzych, Ziębice itd. oraz
wewnętrzna,
− drogi i chodniki wymagające remontów oraz oświetlenia,
− słaby dostęp do opieki medycznej i brak dobrych lekarzy
specjalistów,
− brak oferty spędzania aktywnie czasu wolnego,
w szczególności dla ludzi młodych,
− słaba oferta kulturalna i brak dostępu do kultury wysokiej
oraz życia nocnego w obrębie rynku,
− dysonans między pięknymi zadbanymi budynkami
a zabytkowymi zniszczonymi kamienicami,
− słabo rozwinięta informacja turystyczna i promocja Gór
Sowich, duża liczba niewypromowanych atrakcji
turystycznych, w tym o historycznym znaczeniu,
− biedne i bogate gminy − Dzierżoniów – Bielawa –
Pieszyce i pozostałe gminy na uboczu,
− brak wzajemnej sympatii i jedności, słabo rozwinięta
współpraca z miastami sąsiednimi, rywalizacja Bielawy
z Dzierżoniowem, niespójność geopolityczna
w przypadku Gminy Łagiewniki,
− niewykorzystany potencjał,
− brak skojarzeń.
Mocne strony i zalety. Na pytanie Proszę wymienić mocne strony i zalety Aglomeracji
Dzierżoniowskiej ankietowani mieszkańcy najczęściej odpowiadali:
+ dobre położenie geograficzne, bliskość Czech i Niemiec,
+ bliskość Gór Sowich, walory krajobrazowe i przyrodnicze,
+ rozwinięta turystyka, rekreacja, wypoczynek, ciekawe atrakcje turystyczne, ścieżki rowerowe
i piesze,
+ bliskość kilku miast, mała odległość od miejsca zamieszkania, bliskość natury,
+ zauważalny ogólny rozwój, liczne inwestycje, w tym drogowe,
+ współpraca lokalna,
+ dostęp do dużej liczby marketów i sklepów wielobranżowych,
+ rozwijająca się Specjalna Strefa Ekonomiczna,
+ połączenia autobusowe,
+ duża liczba aktywnych NGO, wsparcie dla stowarzyszeń,
+ dbałość o zagospodarowanie przestrzeni publicznej (skwery, tereny zielone, miejsca
rekreacji),
+ wysoka jakość wsparcia oddziału internistycznego szpitala powiatowego, możliwość
realizacji wielu ofert medycznych usług Pieszyce – Bielawa – Dzierżoniów,
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+ kompetentna władza oraz dynamiczny rozwój.
Słabe strony i wady. Na pytanie Proszę wymienić słabe strony i wady Aglomeracji Dzierżoniowskiej
ankietowani mieszkańcy najczęściej odpowiadali:
− słabe skomunikowanie z Wrocławiem oraz pozostałymi powiatami (np. Świdnica, Wałbrzych),
brak połączeń lub bezpośredniego transportu z pozostałymi miastami aglomeracji
(np. Bielawa – Piława Górna),
− duży ruch samochodowy, w tym samochodów ciężarowych, brak obwodnic,
− zły stan dróg i chodników (np. słaba nawierzchnia dróg powiatowych Jaźwina – Kiełczyn,
Ratajno -Oleszna – Słupice oraz Pieszyce - Dzierżoniów),
− rozkład jazdy autobusów ZKM nie dostosowany do autobusów przyjeżdżających z Wrocławia
(np. na trasie Dzierżoniów – Pieszyce),
− wysokie ceny komunikacji miejskiej, brak biletów czasowych,
− brak ciągłości ścieżek rowerowych, w tym łączących miasta, zła nawierzchnia,
− niewystarczająca liczba parkingów w obszarach górskich/turystycznych,
− korki w godzinach szczytu,
− bezpieczeństwo na drogach, w tym brak oświetlenia odcinków ulic, w szczególności
w pobliżu przejść dla pieszych,
− zła organizacja niektórych skrzyżowań,
− niski stopień skanalizowania terenów wiejskich, problemy z wodą pitną (zły stan wody pitnej),
− brak dostępu do gazu na terenach wiejskich,
− słaby poziom ochrony środowiska, zanieczyszczenie powietrza (strefa ekonomiczna
w Dzierżoniowie, biogazownia w Łagiewnikach, niska emisja), brak dbałości o jakość
powietrza, brak kontroli antysmogowej,
− wycinka lasów mająca wpływ na turystyczną i przyrodniczą atrakcyjność obszaru,
− odpady w lasach, przy poboczach dróg,
− małe możliwości mieszkaniowe, znaczny wzrost kosztów budownictwa, brak mieszkań
komunalnych, zły stan budynków komunalnych,
− problemy demograficzne,
− brak oferty dla seniorów, aby mogli utrzymywać dobrą sprawność, (np. basen lub aerobik −
darmowy lub za niską odpłatnością w zależności od dochodów),
− opieka medyczna na niskim poziomie, słaby dostęp do specjalistów z zakresu opieki
medycznej,
− słabo promowana turystyka, brak wspólnej koncepcji rozwoju turystycznego, brak promocji
naszej lokalnej historii,
− słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna i około turystyczna, w tym gastronomiczna
i noclegowa,
− mała liczba imprez plenerowych, w tym dla rodzin z dziećmi,
− bezrobocie, zubożenie mieszkańców niektórych gmin, niskie płace,
− brak nowych zakładów produkcyjnych,
− brak liderów biznesu − dużych lokalnych firm o znaczeniu krajowym/międzynarodowym,
− spotkania z przedsiębiorcami odbywające się raczej zawsze w tym samym składzie,
− za mały przepływ bieżących informacji,
− brak cyfryzacji,
− brak perspektyw dla młodych ludzi,
− brak filii poważanych uczelni wyższych (np. Politechniki Wrocławskiej),
− brak atrakcji dla młodzieży i mieszkańców w wieku 18-35 lat,
− mało ciekawych miejsc na spotkania, brak miejsc na wspólne pikniki i grille, brak miejsc do
relaksu i spaceru, brak zieleni na ulicach, mało parków dużo betonu,
− mała liczba wydarzeń kulturalnych, brak dostępu do kultury wysokiej,
− brak klubów, kawiarni, niewystarczająca oferta gastronomiczna,
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−
−
−
−
−
−
−

mała liczba służb mundurowych na ulicach, zwłaszcza w nocy,
opustoszenie w rynku,
zaniedbane kamienice,
nierównomierny rozwój miejscowości,
znaczące utrudnienia w przestrzeni dla osób niepełnosprawnych,
zaśmiecanie przestrzeni plakatami, bilbordami etc.,
brak spójnej koncepcji urbanizacyjnej i ładu przestrzennego (np. domki lub bloki
w bezpośredniej bliskości fabryk itp.), brak spójnej polityki w temacie dbania o jednolity
charakter powiatu wzorem gmin niemieckich, jednolite kolory elewacji, dachówka
ceramiczna itp.,
− niska rozpoznawalność, brak spójnej wizji dalszego rozwoju, brak wspólnej promocji Powiatu
Dzierżoniowskiego, nierealne założenia rozwojowe, brak oparcia planów w realiach,
− brak działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast, brak wspólnych imprez
plenerowych, gdzie można zaprosić przedstawicieli gmin ościennych,
− rozwój skupiony wyłącznie na Dzierżoniowie, mało otwartej na inne gminy, podział miedzy
miastami − brak wspólnoty, za dużo rywalizacji za mało współpracy, podziały polityczne.
Szanse. Na pytanie Co jest szansą rozwoju dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej? ankietowani
mieszkańcy najczęściej odpowiadali:
✓ współpraca gmin, realizacja wspólnych działań i projektów ponadlokalnych,
✓ zwiększenie możliwości zatrudnienia, w tym również na stanowiskach specjalistycznych,
pozyskanie nowych inwestorów, pracodawców, zapewnienie wsparcia dla
przedsiębiorców, w tym w tworzeniu miejsc pracy, rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
✓ wspólna promocja obszaru, w tym promocja produktów lokalnych,
✓ podjęcie działań mających na celu zahamowanie odpływu młodych ludzi,
✓ rozwój budownictwa mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego,
✓ rozwój turystyki oraz infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej, w tym w Górach Sowich
oraz akwenów wodnych,
✓ organizacja szybkich połączeń komunikacyjnych z Wrocławiem,
✓ rozwój infrastruktury drogowej, budowa obwodnic, zwiększenie bezpieczeństwa na
głównych drogach,
✓ rozwój infrastruktury sieciowej,
✓ zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie
dostępu do terenów zieleni w miastach,
✓ zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych, w tym rozwój kultury wysokiej,
✓ zwiększenie zatrudnienia dla osób wykluczonych, motywacja osób bezrobotnych do
podjęcia pracy,
✓ rozwój infrastruktury i oferty dedykowanej dla dzieci i młodzieży,
✓ organizacja szkoleń, kursów edukacyjnych,
✓ nowe technologie,
✓ zapewnienie szybkiego Internetu potrzebnego do pracy,
✓ otwarcie na pomysły, wnioski i potrzeby mieszkańców,
✓ remont kamienic na rynku oraz mieszkaniowych zasobów komunalnych,
✓ połączenie miast w jeden organizm,
✓ dobre zarządzanie,
✓ ścisła współpraca z zarządem województwa i urzędem marszałkowskim,
✓ fundusze unijne.
Wspólne projekty. Na pytanie Jakie wspólne projekty powinny być realizowane w Aglomeracji
Dzierżoniowskiej? ankietowani mieszkańcy najczęściej odpowiadali:
✓ rozwój i promocja turystyczna regionu, wspieranie rozwoju bazy noclegowej
i gastronomicznej w okolicach tras przejazdu turystów,
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✓
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✓
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rozwój spójnej sieci ścieżek rowerowych i turystycznych, tworzenie ścieżek dydaktycznych,
promocja przedsiębiorstw, pozyskiwanie inwestorów w branży produkcyjnej, tworzenie
miejsc pracy,
współpraca w zakresie kultury i sportu, w tym organizacja wspólnych imprez sportowych
i kulturalnych, rozrywki dla młodych, połączenie klubów sportowych,
rozwój budownictwa mieszkaniowego,
wspólna polityka w zakresie ochrony środowiska, działania pro-ekologiczne, w tym
zmniejszenie dewastacji i zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w szczególności
w zakresie jakości powietrza, redukcja smogu, dotacje do wymiany pieców, rozwój
odnawialnych źródeł energii, budowa ekologicznej spalarni śmieci, działania
ukierunkowane na ochronę zasobów i walorów środowiska naturalnego,
organizacja gospodarki wodno-ściekowej i odpadami,
organizacja sprawnej komunikacji, zachęcającej do podróżowania bez auta,
modernizacja i rozbudowa dróg,
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu światłowodowego,
rozwój edukacji, projekty edukacyjne, rozszerzenie oferty szkół branżowych, filie szkół
wyższych,
rozwój oferty wypoczynku dla rodzin wielodzietnych,
otwarcie nowoczesnej galerii handlowej z kinem i restauracjami,
rozwój szpitala, zapewnienie dostępu do większej liczby specjalistów,
aktywacja osób wykluczonych i starszych,
poprawa estetyki, m.in. poprzez zmianę lokalizacji lub zasłonięcie śmietników,
połączenie Dzierżoniowa, Bielawy i Pieszyc w jedno duże miasto, a dobre relacje
burmistrzów mogą być fundamentem do wypracowania takiego rozwiązania.

Ocena Gminy jako miejsca do życia. Ponad połowa (55%) ankietowanych mieszkańców
pozytywnie oceniła swoją gminę jako miejsce do zamieszkania – 38% dobrze, a 17% bardzo
dobrze. Jako przeciętne uznało ją 29% z nich, a jedynie w 15% jako niekorzystne miejsce do
zamieszkania –12% marne, a 3% fatalne. Najwyższy udział odpowiedzi wskazujących na daną jst
jako korzystne miejsce zamieszkania oddany został w gminach wiejskich: Dzierżoniów (89%,
w tym 37,4% bardzo dobre) oraz Łagiewniki (77,6%, w tym 31,3% bardzo dobre) i nie oddanych
został żaden głos wskazujący na gminę jako złe miejsce zamieszkania. W ocenie gminy jako
dobrego miejsca zamieszkania w dalszej kolejności udział miały miasta Dzierżoniów (66,4%) oraz
Bielawa (59,6%), a następnie miasto Piława Górna (43,6%) i Niemcza (43,0%). Najniższy udział
głosów wskazujących na gminę jako korzystne miejsce do zamieszkania oddany został na gminę
Pieszyce (37,6%), gdzie jednocześnie największy udział ze wszystkich gmin miały odpowiedzi
wskazujące gminę jako niekorzystne miejsce do zamieszkania – 25,6%, w tym 9,4% jako fatalne.
Schemat 46. Jak ocenia Pani/Pan swoją Gminę jako miejsce do życia? – wyniki ogółem dla Aglomeracji.
Bardzo dobrze

3% 1%
12%

Dobrze

17%

Przeciętnie
29%
38%

Marnie
Fatalnie
Bez zdania

Źródło: opracowanie własne.
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Schemat 47. Jak ocenia Pani/Pan swoją Gminę jako miejsce do życia? − wyniki dla poszczególnych.
Gmina miejska Dzierżoniów
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Marne
Fatalne
Bez zdania

Gmina miejska Bielawa
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Marne
Fatalne
Bez zdania

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Marne
Fatalne
Bez zdania

Gmina miejska Piława Górna
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Marne
Fatalne
Bez zdania

Gmina miejsko-wiejska Niemcza
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Marne
Fatalne
Bez zdania

Gmina wiejska Dzierżoniów
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Marne
Fatalne
Bez zdania

Gmina wiejska Łagiewniki
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Marne
Fatalne
Bez zdania
Źródło: opracowanie własne.
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Determinanty zamieszkania na terenie gminy. W ponad połowie udzielonych odpowiedzi (54%)
o miejscu zamieszkania na terenie gminy w Aglomeracji Dzierżoniowskiej decyduje rodzina.
W 25% przypadków jest to mieszkanie, w 11% walory otoczenia, w 8% przypadek, a w 2%
dostępność do szkoły, przedszkola lub poziom usług. W układzie poszczególnych gmin
Aglomeracji dominującym powodem zamieszkania na terenie gminy jest również rodzina – od
60,3% w przypadku miasta Dzierżoniów do 37,6% w gminie Pieszyce oraz posiadanie mieszkania
– od 30,8% w gminie Pieszyce do 23,3% w gminie Niemcza. Walory otoczenia zadecydowały o
miejscu zamieszkania w największym stopniu wśród respondentów udzielających odpowiedzi na
terenie gminy Pieszyce (20,5%) oraz miasta Bielawa (17,1%). Natomiast dostęp do szkoły lub
przedszkola w największym w stopniu wpływał w wybór miejsca zamieszkania w przypadku miasta
Dzierżoniów.
Schemat 48. Co decyduje, że mieszka Pani/Pan w swojej Gminie? – wyniki ogółem dla Aglomeracji.
2%

rodzina

8%

mieszkanie

11%
54%
25%

walory otoczenia
poziom usług
dostępność do szkoły, przedszkola
przypadek

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 49. Co decyduje, że mieszka Pani/Pan w swojej Gminie? – wyniki dla poszczególnych gmin.
Gmina miejska Dzierżoniów
Rodzina
Mieszkanie
Walory otoczenia
Poziom usług
Dostęp do edukacji
Przypadek

Gmina miejska Bielawa
Rodzina
Mieszkanie
Walory otoczenia
Poziom usług
Dostęp do edukacji
Przypadek

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce
Rodzina
Mieszkanie
Walory otoczenia
Poziom usług
Dostęp do edukacji
Przypadek

Gmina miejska Piława Górna
Rodzina
Mieszkanie
Walory otoczenia
Poziom usług
Dostęp do edukacji
Przypadek
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Gmina miejsko-wiejska Niemcza
Rodzina
Mieszkanie
Walory otoczenia
Poziom usług
Dostęp do edukacji
Przypadek

Gmina wiejska Dzierżoniów
Rodzina
Mieszkanie
Walory otoczenia
Poziom usług
Dostęp do edukacji
Przypadek

Gmina wiejska Łagiewniki
Rodzina
Mieszkanie
Walory otoczenia
Poziom usług
Dostępność do edukacji
Przypadek
Źródło: opracowanie własne.

Ocena usług publicznych na terenie poszczególnych gmin Aglomeracji Dzierżoniowskiej jest
bardzo zróżnicowana. Respondenci najkorzystniej ocenili ofertę edukacyjną, uzyskała ona
bowiem aż 60% pozytywnych opinii, w tym aż 33% bardzo dobrych. W dalszej kolejności
pozytywne opinie uzyskała również oferta rekreacyjno-sportowa − 47% pozytywnych, w tym 17%
bardzo dobrych. Blisko połowa ankietowanych (48%) korzystnie oceniła również poziom
bezpieczeństwa na obszarze gminy oraz działania gminy ogólnie (47%). Około 40%
ankietowanych ma również pozytywną opinię na temat stanu środowiska naturalnego
i transportu. Najmniej korzystnie oceniona została natomiast możliwość zatrudniania – 57%
negatywnych opinii oraz opieka medyczna – 47% negatywnych opinii. Na wyniki ogółem dla
Aglomeracji Dzierżoniowskiej mają jednak wpływ opinie udzielone w odniesieniu do
poszczególnych gmin.
Schemat 50. Proszę ocenić ofertę Gminy dla mieszkańców w skali 1-5 (1-bardzo źle, 5- bardzo dobrze).
Oferta edukacyjna

Oferta kulturalna
7%

13%

33%

2
20%

27%

11%

12%

1

23%

22%

3

4

5
Oferta rekreacyjno-sportowa
17%

8%

5
Opieka medyczna

17%

1

5%

17%

28%

3

1
24%

2
30%

2
3

32%

4

1

31%
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2
3

4

4

5

5
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Możliwość zatrudnienia

Otwartość na aktywność mieszkańców

3%

13%

26%
27%

19%

2

24%

3

31%

11%

12%

1

4

5
Poziom bezpieczeństwa
12%

36%

2
3

34%

4

1

5
Stan środowiska naturalnego

9%

15%

9%

1
2

1
16%

31%

3

28%

10%

3
34%

4
5
Transport

2

4
5

Działania gminy ogólnie
9%

10%
16%

31%
34%

1

12%

6%

14%

2
3

1
2

35%

33%

3

4

4

5

5

Źródło: opracowanie własne.

Oferta edukacyjna najkorzystniej oceniona została przez ankietowanych w gminie Łagiewniki −
67,2% pozytywnych opinii, w tym aż 19,8% bardzo dobrych, w mieście Dzierżoniów (61,1%)
pozytywnych, w tym 15,7% bardzo dobrych. Najmniej korzystne opinii uzyskała ona w gminie
Pieszyce − 35% negatywnych, w tym 11,1% bardzo złych oraz w gminie Piława Górna – około
27,1% negatywnych opinii. W zakresie oferty kulturalnej najkorzystniejsze oceny przyznane
zostały w: gminie wiejskiej Dzierżoniów (52,8%), mieście Dzierżoniów (41,1%) oraz mieście
Bielawa (38,3%). Potrzebę podjęcia działań w zakresie rozwoju lub zmiany oferty kulturalnej widzą
natomiast ankietowani z obszaru gminy Niemcza − 48,8% negatywnych opinii, w tym 22,1%
bardzo złych oraz gminy Pieszyce – 47,8% negatywnych ocen, w tym 16,2% bardzo złych. Oferta
rekreacyjno-sportowa najlepiej oceniona została przez ankietowanych mieszkańców z gminy
wiejskiej Dzierżoniów – 69,3% pozytywnych ocen, w tym aż 25,3% bardzo dobrych, miasta Bielawa
− 58,1% pozytywnych, w tym 24,8% bardzo dobrych, miasta Piława Górna – 52,8%, w tym 22,1%
bardzo dobrych. Opieka medyczna w większości gmin oceniona została negatywnie lub
przeciętnie. Najmniej korzystne oceny w tym zakresie wystawione zostały w gminie Piława Górna,
gdzie 64,3% oceniło ją negatywnie, w tym 40,0% bardzo źle. Opieka medyczna oceniona została
nisko również w miastach: Bielawa (48,2% negatywnych) i Dzierżoniów (45,8%), natomiast
najpozytywniej w gminie Pieszyce (42,7%). Możliwość zatrudnienia jest jednym z obszarów, który
został głównie oceniony negatywnie – w 76,1%, w tym 49,6% bardzo źle w gminie Pieszyce,
67,1%, w tym 32,8% bardzo źle w gminie Łagiewniki, w 66,0%, w tym 27,0% bardzo źle w mieście
Bielawa oraz w 65,0%, w tym 32,1% bardzo źle w gminie Piława Górna. Sytuacja pod względem
możliwości zatrudnienia najlepiej oceniona została na obszarze miasta Dzierżoniów i gminy
wiejskiej Dzierżoniów. Poziom bezpieczeństwa publicznego oceniony został w większości
pozytywnie, w szczególności na obszarze gmin wiejskich Dzierżoniów i Łagiewniki. Natomiast
konieczność poprawy bezpieczeństwa publicznego widzą mieszkańcy gminy Pieszyce oraz Piława
Górna. Stan środowiska naturalnego oceniony został pozytywnie, jednak mieszkańcy wskazywali
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na konieczność ograniczania i kontroli niskiej emisji. Transport na obszarze poszczególnych gmin
oceniony został pozytywnie w miastach Dzierżoniów i Bielawa. Najwięcej negatywnych opinii
w tym zakresie wystawili mieszkańcy gmin wiejskich Dzierżoniów i Łagiewniki. Działania
podejmowane na obszarze gmin ogólnie ocenione zostały w przeważającej części pozytywnie,
a otwartość na aktywność mieszkańców pozytywnie oceniono w gminie wiejskiej Dzierżoniów
(70,4%) oraz mieście Dzierżoniów (44,1%).
Schemat 51. Proszę ocenić ofertę Gminy dla mieszkańców w skali 1-5 (1-bardzo źle, 5- bardzo dobrze).
2.

1. Bardzo źle

Gmina miejska Dzierżoniów
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina miejska Bielawa
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina miejska Piława Górna
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie
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3.

4.

5. Bardzo dobrze

Gmina miejsko-wiejska Niemcza
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina wiejska Dzierżoniów
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina wiejska Łagiewniki
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie
Źródło: opracowanie własne.

Wśród działań, które powinny mieć pierwszeństwo przy realizacji w Aglomeracji Dzierżoniowskiej,
ankietowani mieszkańcy wskazali kolejno: ochronę zdrowia (81%), infrastrukturę (80%), edukację
(73%), wsparcie przedsiębiorców (68%), cyfryzację (64%), rozwój społeczeństwa obywatelskiego
(60%), sport i rekreację (57%), włączenie społeczne (55%) i pomoc społeczną (49%).
Schemat 52. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?
w skali 1-5 (1-najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne)
Sport i rekreacja

Edukacja
4%

9%

23%
30%
34%

2% 5%
1
2
3
4
5
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1
41%

20%
32%

2
3
4
5

Kultura

Pomoc społeczna
4%
28%

6%

8%

1
2

23%

3

39%

1

11%

22%

2

27%

3

32%

4

4

5

5

Ochrona zdrowia

Wsparcie przedsiębiorców
3% 3%

13%

5% 5%

1
40%

2
21%

60%

3

1
2

22%

3

28%

4

4

5
Cyfryzacja

5
Infrastruktura

4%
33%

8%

3% 3%

1
2

24%

2

52%

3

31%

1

14%

3

28%

4

4

5

5

Włączenie społeczne

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
5%

10%

22%
33%

5%

1

1

30%

2
30%

9%

2

26%

3

3

30%

4

4

5

5

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszeństwo w zakresie działań w opinii mieszkańców poszczególnych gmin przedstawione
zostało na schematach poniżej.
Schemat 53. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo? w skali 1-5
(1 najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne)
1. Bardzo źle

2.

Gmina miejska Dzierżoniów
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie
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3.

4.

5. Bardzo dobrze

Gmina miejska Bielawa
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina miejsko-wiejska Pieszyce
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina miejska Piława Górna
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina miejsko-wiejska Niemcza
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie

Gmina wiejska Dzierżoniów
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie
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Gmina wiejska Łagiewniki
Oferta edukacyjna
Oferta kulturalna
Oferta rekreacyjno-sportowa
Opieka medyczna
Możliwość zatrudnienia
Otwartość na aktywność mieszkańców
Poziom bezpieczeństwa publicznego
Stan środowiska naturalnego
Transport
Działania Gminy ogólnie
Źródło: opracowanie własne.

W zakresie inwestycji, które powinny mieć pierwszeństwo na obszarze Aglomeracji
dzierżoniowskiej ankietowani mieszkańcy najczęściej wskazywali na: drogi (21%), ścieżki
turystyczne i rowerowe (16%), tereny zielone i akweny wodne (15%), odnawialne źródła energii
(14%), bazę edukacyjną (10%), parkingi i miejsca postojowe (10%) i oświetlenie uliczne (8%).
Pierwszeństwo w zakresie inwestycji w opinii mieszkańców poszczególnych gmin przedstawione
zostało na schematach poniżej.
Schemat 54. Jakie inwestycje w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?
drogi

8%
15%

parkingi i miejsca postojowe

21%
10%

6%
16%

baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe

14%
10%

infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 55. Jakie inwestycje w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?
Gmina miejska Dzierżoniów
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne

Gmina miejska Bielawa
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne
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Gmina miejsko-wiejska Pieszyce
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne

Gmina miejska Piława Górna
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne

Gmina miejsko-wiejska Niemcza
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne

Gmina wiejska Dzierżoniów
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne

Gmina wiejska Łagiewniki
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne
Źródło: opracowanie własne.
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Wśród innych inwestycji respondenci najczęściej wskazywali:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

budownictwo mieszkaniowe, nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne,
mieszkania komunalne, budowa bloków mieszkalnych ADM lub TBS,
inwestycje zachęcające przedsiębiorstwa do inwestowania na terenie gminy,
infrastruktura sieciowa (wodociąg, kanalizacja, gaz, światłowód),
infrastruktura sportowa, w tym całoroczna (orlik, basen, aqua park, lodowisko, oświetlone
boisko, wyciąg narciarski-rowerowy),
rozwój terenów zielonych (np. Zalew Tama Łagiewniki),
place zabaw dla dzieci, w tym duży park zabaw w parku,
rewitalizacja starówek miejskich,
remont elewacji i klatek schodowych powojennych budynków,
atrakcje tj. szkoły tańca, pracownie artystyczne i rozwojowe,
bary, kawiarnie, restauracje,
modernizacja i doposażenie szpitala, nowa przychodnia zdrowia, dostępność do usług
medycznych,
połączenie kolejowe z Wrocławiem,
wyeliminowanie uciążliwości związanych z transportem ciężarowym,
budowa chodników i ścieżek rowerowych,
bezpieczeństwo, monitoring i ochrona ludzi i mienia.

14.3. Przedsiębiorcy
W ankiecie dla Przedsiębiorców udział wzięło 59 respondentów, w tym zdecydowana większość
z obszaru miasta Dzierżoniów (47%), 15% z gminy Piława Górna, 12% z gminy Łagiewniki,
9% z miasta Bielawa, 7% z gminy wiejskiej Dzierżoniów, oraz po 5% z gmin Pieszyce i Niemcza.
Ankietowani przedsiębiorcy w 67,8% prowadzą mikroprzedsiębiorstwa (67,8%), w 28,8% małe
przedsiębiorstwa oraz w 3,4% średniej wielkości.
Schemat 56. Główny zakres działalności przedsiębiorców biorących udział w badaniu opinii.
Budownictwo
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Handel hurtowy i detaliczny
Usługi hotelarskie i gastronomiczne
Informacja, komunikacja
Finanse, ubezpieczenia
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Rozrywka, rekreacja, kultura
Przetwórstwo
Edukacja
Naprawa pojazdów oraz artykułów użytku
osobistego i domowego
Nieruchomości
Inna

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani przedsiębiorcy w większości bardzo dobrze, dobrze lub przeciętnie ocenili kondycję
swojego przedsiębiorstwa pod względem zasięgu działania, zasobów ludzkich, sytuacji
finansowej i rynków zbytu. W perspektywie najbliższych 5 lat ponad połowa ankietowanych
przedsiębiorców (55,9%) planuje dalszy rozwój dotychczasowej działalności − zwiększenie
zatrudnienia i skali działalności, 32,2% chce rozszerzyć działalność. Trzy przedsiębiorstwa, czyli
5,1% respondentów, rozważa przeniesienie firmy do innej gminy lub miasta, a cztery (6,8%)
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ograniczenie działalności. Żaden z przedsiębiorców nie planuje likwidacji firmy. Zwiększenie
zatrudnienia w ciągu kolejnego roku planuje 33,9% przedsiębiorców udzielających odpowiedzi,
35,6% zamierza utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie, a 5,1% planują je zmniejszyć.
Schemat 57. Ocena ogólnej kondycji przedsiębiorstwa pod względem wybranych czynników.
Proszę określić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle, a 5 „bardzo dobrze”
1. Bardzo źle

2.

3.

4.

5. Bardzo dobrze

Zasoby ludzkie
Zasięg działania
Sytuacja finansowa
Rynki zbytu
Źródło: opracowanie własne.

Schemat 58. Plany przedsiębiorstwa w perspektywie najbliższych 5 lat.
Dalszy rozwój dotychczasowej działalności
(zwiększenie zatrudnienia i skali działalności)
Rozszerzenie zakresu działalności
Przeniesienie działalności do innej gminy / miasta
Ograniczenie działalności
Likwidacja działalności
Źródło: opracowanie własne.

Schemat 59. Plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ciągu najbliższego roku.
Tak
Nie, zamierzam utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie
Nie, zamierzam zmniejszyć zatrudnienie
Trudno powiedzieć
Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani przedsiębiorcy zapytani o wykorzystywanie lokalnych zasobów (z obszaru
Aglomeracji Dzierżoniowskiej) do prowadzenia działalności gospodarczej w 37,3% wskazali na
infrastrukturę i w 33,9% na kwalifikacje mieszkańców, 6,8% z nich wykorzystuje lokalne surowce,
a po 5,1% zasoby przyrodnicze dla celów turystycznych i lokalne produkty rolne.
Schemat 60. Wykorzystywanie lokalnych zasobów (z obszaru Aglomeracji Dzierżoniowskiej) przez
przedsiębiorstwa.
Miejscowa infrastruktura
Surowce
Lokalne produkty rolne
Lokalne dziedzictwo kulturalne (zabytki, tradycje, rzemiosło itp.)
Zasoby przyrodnicze dla celów turystycznych
Kwalifikacje mieszkańców
Inne
Źródło: opracowanie własne.

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej w 45,8%
oceniony został przeciętnie, w 35,5% niekorzystnie (w tym 18,6% bardzo źle), a jedynie w 18,7%
pozytywnie. Wysokość podatków i opłat lokalnych przedsiębiorcy ocenili w 35,6% przeciętnie,
w 33,9% niekorzystnie, a 30,5% pozytywnie. Ponadto 42,4% respondentów wskazało na złą lub
bardzo złą dostępność lokali lub powierzchni na prowadzenie działalności, 30,5% na przeciętną,
a 27,2% na korzystną. Dostępność rynków zbytu przez 47,5% ankietowanych oceniona została
przeciętnie, przez 27,1% korzystnie, a 25,5% negatywnie. Natomiast dostępność wsparcia
doradczego i szkoleniowego blisko połowa przedsiębiorców (45,7%) oceniła bardzo źle (22,0%)
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lub źle (23,7%), 35,6% przeciętnie, a jedynie 18,7% pozytywnie. Niekorzystne opinie
przedsiębiorcy wskazali ponadto w zakresie: dostępności wsparcia w pozyskiwaniu funduszy
unijnych (57,6%, w tym aż 39% bardzo źle), promocji lokalnych przedsiębiorców (62,7%, w tym aż
42,4 bardzo źle) oraz wsparcia w sieciowaniu, zrzeszaniu przedsiębiorców, rolników
i rzemieślników (62,7%, w tym 40,7% bardzo źle). Natomiast komunikacja lokalna (stan dróg,
połączenia) oceniona została głównie jako przeciętna (44,1%) lub dobra (33,9%).
Schemat 61. Ocena wybranych uwarunkowań w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej
na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej.
Proszę określić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle, a 5 „bardzo dobrze”
1. Bardzo źle

2.

3.

4.

5. Bardzo dobrze

Dostęp do wykwalifikowanych pracowników
Wysokość podatków i opłat lokalnych
Dostępność lokali/powierzchni na
prowadzenie działalności
Dostępność rynków zbytu
Dostępność wsparcia doradczego
i szkoleniowego
Dostępność wsparcia w pozyskiwaniu
funduszy unijnych
Promocja lokalnych przedsiębiorców (np.
poprzez wydawanie folderów informacyjnopromocyjnych, organizacja targów itp.)
Wsparcie w sieciowaniu, zrzeszaniu
przedsiębiorców, rolników i rzemieślników
Komunikacja lokalna (stan dróg, połączenia)
Źródło: opracowanie własne.

Wśród czynników w największym stopniu utrudniających prowadzenie działalności
przedsiębiorstwa, ankietowani przedsiębiorcy z Aglomeracji Dzierżoniowskiej wskazali: wysokie
koszty prowadzenia firmy (np. lokal, koszty pracownicze, podatki), brak lub niewystarczającą
liczbę pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz obecną sytuację epidemiczną.
Schemat 62. Czynniki w największym stopniu utrudniające prowadzenie działalności przedsiębiorstwa.
Brak lub niewystarczająca liczba pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
Skomplikowane przepisy (np. podatkowe, prawne)
Duża konkurencja
Wysokie koszty prowadzenia firmy (np. lokal, koszty pracownicze, podatki)
Mały dostęp do potencjalnych źródeł finansowania działalności gospodarczej
Problemy z kontrahentami (np. długi okres oczekiwania na zapłatę, niewypłacalność)
Sytuacja epidemiczna
Inne
Źródło: opracowanie własne.

Wśród form wsparcia przedsiębiorczości, z których chcieliby skorzystać ankietowani
przedsiębiorcy, wskazali oni aż w ponad połowie wskazań (54,2%) dotacje pozyskiwane z nowych
programów unijnych, a także obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych (20,3%). Zdania
dotyczące udziału w worzeniu klastra lub grupy producenckiej były podzielone – 52,6%
zadeklarowało zainteresowanie, w tym 13,6% bardzo, natomiast pozostała część wyraziła brak
chęci.
Schemat 63. Zainteresowani udziałem w tworzeniu klastra lub grupy producenckiej na terenie Aglomeracji
Dzierżoniowskiej.
Bardzo zainteresowani
Zainteresowani
Nie zainteresowani
Zdecydowanie nie zainteresowani
Źródło: opracowanie własne.
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Schemat 64. Formy wsparcia przedsiębiorczości, z których chcieliby skorzystać przedsiębiorcy.
Dotacji pozyskiwanych z nowych programów unijnych
Finansowych instrumentów zwrotnych na preferencyjnych warunkach
Punktu doradczego (porady prawne, finansowe, księgowe)
Obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych
Działań promujących lokalne przedsiębiorstwa i ich wyroby
Szkoleń
Inne
Źródło: opracowanie własne.

Wśród ankietowanych przedsiębiorstw 71,2% nie prowadzi działalności eksportowej. Wśród
najistotniejszych barier w podejmowaniu działań związanych z eksportem w przedsiębiorstwie
respondenci wymienili: brak doświadczenia w eksporcie, niewystarczające środki finansowe,
a także koszty transportu i logistyki oraz konkurencję na rynkach docelowych
Schemat 65. Bariery w podejmowaniu działań związanych z eksportem w przedsiębiorstwie.
Proszę zaznaczyć 3 najistotniejsze
Niewystarczające środki finansowe
Konkurencja na rynkach docelowych
Koszty transportu i logistyki
Brak doświadczenia w eksporcie
Brak odpowiednich zasobów kadrowych w firmie
Brak wsparcia na poziomie krajowym – instytucji rządowych (np. PAIiIZ, PARP)
Brak wsparcia na poziomie regionalnym – instytucji samorządowych (urzędy
marszałkowskie, urzędy miasta, gminy)

Regulacje prawne w Polsce
Potrzeba adaptacji produktów do zagranicznych wymogów
Dostęp do informacji o rynkach zagranicznych
Regulacje prawne w kraju docelowym eksportu
Zmiany kursów walut
Różnice językowe/kulturowe
Negatywna opinia o produktach/usługach z Polski
Brak wiary we własne siły i możliwości
Źródło: opracowanie własne.

Schemat 66. Dostępne instrumenty wsparcia MŚP w zakresie internacjonalizacji, z których korzysta lub
korzystało przedsiębiorstwo.
(Proszę zaznaczyć 3 najistotniejsze)
Szkolenia i warsztaty
Doradztwo w zakresie przygotowania do przedsiębiorstwa do
internacjonalizacji
Doradztwo w zakresie analizy rynków zagranicznych
Targi zagraniczne
Targi w Polsce
Misje gospodarcze wyjazdowe
Misje gospodarcze przyjazdowe (potencjalnych kontrahentów)
Wizyty studyjne
Konferencje międzynarodowe
Spotkania B2B z eksporterami z regionu sprzedającymi
produkty/usługi na wybrane rynki
Inne
Źródło: opracowanie własne.
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W ramach dostępnych instrumentów wsparcia MŚP w zakresie internacjonalizacji, z których
korzysta lub korzystało przedsiębiorstwo ankietowani najczęściej wskazywali na: szkolenia
i warsztaty oraz targi w kraju i zagranicą. Ankietowani przedsiębiorcy z Aglomeracji
Dzierżoniowskiej są głównie zainteresowani skorzystaniem z takich instrumentów wsparcia
w zakresie eksportu jak: szkolenia dotyczące działalności eksportowej, doradztwo w zakresie
przygotowania strategii eksportu firmy (planu rozwoju eksportu) oraz pozyskania danych
i informacji o konkretnych rynkach, a także udziałem w targach zagranicznych lub krajowych.
Schemat 67. Instrumenty wsparcia w zakresie eksportu, którymi są zainteresowani przedsiębiorcy.
Szkolenia dotyczące działalności eksportowej
Udział w konferencjach organizowanych w Polsce dot. internacjonalizacji
Doradztwo – w zakresie przygotowania Strategii Eksportu Firmy (planu rozwoju
eksportu)
Doradztwo – w zakresie strategii finansowania zw. z internacjonalizacją firmy
Doradztwo – w zakresie pozyskania danych i informacji o konkretnych rynkach
Wsparcie prawne/administracyjne (np. w uzyskaniu dokumentów
uprawniających wprowadzenie produktów lub usług na wybrane rynki)
Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
Umieszczenie informacji o firmie, produktach/usługach przedsiębiorstwa w
broszurach, katalogach w różnych wersjach językowych
Udział w targach zagranicznych/targach w Polsce
Udział w spotkaniach B2B
Inne
Źródło: opracowanie własne.

Skojarzenia przedsiębiorców z Aglomeracją Dzierżoniowską to:
+ Trójmiasto,
− brak obwodnicy,
+ aglomeracja atrakcyjna turystycznie,
− brak szkół zawodowych kształcących
przyszłych pracowników,
+ Złoty pociąg, Diora, Góry Sowie,
− słaba pomoc dla przedsiębiorców lub jej
+ niewykorzystany potencjał,
brak,
+ strefa ekonomiczna
− mało innowacyjna,
+ promocja, partnerstwo, rozwój,
− tania siła robocza, brak miejsc pracy dla ludzi
+ skupienie podmiotów z różnych
o wyższych kompetencjach,
branż/ środowisk celem
− trudna współpraca z urzędami miast i gmin,
sprawniejszego i efektywniejszego
− niszczenie lokalnych firm branżowych przez
działania grupowego.
zewnętrzne firmy sieciowe.
Szansą rozwoju dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej według ankietowanych przedsiębiorców są:
✓ umiejętne wykorzystanie bliskiego położenia Gór Sowich,
✓ rozwój bazy turystycznej i turystyki, w tym górskiej,
✓ obwodnica Dzierżoniowa, dobra komunikacja z miastem Wrocław i siecią dróg, drogi
dojazdowe do miast w dobrym stanie technicznym,
✓ edukacja, rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego,
✓ realizacja infrastruktury technicznej, ekologiczne źródła energii,
✓ cyfryzacja,
✓ wsparcie dla przedsiębiorców, w tym poczatkujących, otwarcie się na mikro
przedsiębiorców i lokalnych producentów,
✓ skupienie doświadczenia różnych podmiotów, wykorzystanie ich know-how, tworzenie
klastrów i grup producenckich, zrzeszających przedsiębiorców, zarządzanych przez osoby
niebędące członkami/przedsiębiorcami,
✓ promocja i wsparcie produktów lokalnych i regionalnych, w tym w rolnictwie,
✓ nowe miejsca pracy, znalezienie inwestora, który wykorzystując bliskość Wrocławia i tanie
grunty stworzy miejsca pracy,
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✓
✓

wsparcie finansowe z zewnątrz, dotacje UE,
wspólne działanie samorządów, połączone siły miast.

W zakresie priorytetowych działań podejmowanych na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej
w pierwszej kolejności przedsiębiorcy wskazywali na: wsparcie przedsiębiorców (1), ochronę
zdrowia (2), edukację (3), infrastrukturę (4) oraz cyfryzację (5). W opinii przedsiębiorców biorących
udział w badaniu, w pierwszej kolejności na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny
zostać zrealizowane inwestycje w zakresie: dróg (1), terenów zielonych i akwenów wodnych (2),
ścieżek turystycznych i rowerowych (3), odnawialnych źródeł energii (4) oraz bazy edukacyjnej (5).
Schemat 68. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?
w skali 1-5 (1-najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne).
1. Bardzo źle

2.

3.

4.

5. Bardzo dobrze

sport i rekreacja
edukacja
kultura
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
wsparcie przedsiębiorców
cyfryzacja
infrastruktura
rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Źródło: opracowanie własne.

Schemat 69. Inwestycje, które powinny mieć pierwszeństwo w Aglomeracji Dzierżoniowskiej.
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne
Źródło: opracowanie własne.

Wspólne projekty. Według ankietowanych przedsiębiorców na terenie Aglomeracji
Dzierżoniowskiej powinny być realizowane wspólne projekty w zakresie:
− szkolnictwa zawodowego, kształcenia młodych w wymierających zawodach,
− edukacyjne i wspierające dla młodzieży i dzieci z ubogich rodzin.
− rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
− infrastruktury transportowej, związane z ułatwieniami w komunikacji regionalnej, remonty
dróg,
− wspólnej autobusowej komunikacji podmiejskiej łączącej wszystkie gminy,
− ścieżek rowerowych,
− turystyczne, inwestycje w bazę turystyczną, parkingi, ścieżki rowerowe w górach i ich
oznakowanie, wykreowanie nowej atrakcji turystycznej o zasięgu ponadregionalnym,
wspólne inwestycje Trójmiasta w zakresie stworzenia infrastruktury pod turystykę: trekking,
trasy rowerowe, transy na biegówki, wyciągi narciarskie, itp., budowa stoku, bazy
noclegowej, sport i rekreacja, dziedzictwo kulturowe,
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− organizacji nowoczesnych wydarzeń i imprez kulturalnych, muzycznych, spotkań
artystycznych, gromadzących lokalnych artystów, regionalnych wystawców oraz Jarmarków
Świątecznych z udziałem przede wszystkim lokalnych dostawców,
− organizacji imprezy ogólnopolskiej,
− wsparcia przedsiębiorców, spotkań z przedsiębiorcami,
− klastrów, w tym usługowych, wzajemnego wspierania się firm branżowych,
− rozwoju strefy przemysłowej,
− jednakowych warunków (w tym przywileje, stawki opłat, prawa i obowiązki przedsiębiorcy)
we wszystkich gminach aglomeracji − projekt ujednolicenia,
− pomocy finansowej w utrzymaniu przedsiębiorstw i ludzi w nich zatrudnionych,
− organizacji nowoczesnego i sprawnie funkcjonującego szpitala,
− zapewnienia dostępu dla wszystkich przedsiębiorców do funduszy unijnych,
− promocji,
− rewitalizacji starówki miejskiej, utrzymania zabytków i ich promocji,
− cyfryzacji,
− ochrony środowiska, strategii ekologicznych dot. odnawialnych źródeł energii oraz
recyklingu.
14.4. Organizacje pozarządowe
W badaniu opinii na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej udział wzięło 35 organizacji
pozarządowych, w tym 29% z gminy Piława Górna, 23% z Bielawy, 17% z Dzierżoniowa,
14% z Łagiewnik, 8% z gminy wiejskiej Dzierżoniów, 6% z Pieszyc i 3% z Niemczy. Organizacje
pozarządowe biorące udział w badaniu opinii w większości prowadzą działalność w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, hobby (1), kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji (2), edukacji i wychowania (3), wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
(4) oraz ochrony i promocji zdrowia (5).
Schemat 70. Jaki jest główny obszar działalności Pani/Pana organizacji pozarządowej?
Pomoc społeczna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, hobby
Edukacja i wychowanie
Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Ochrona wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Ochrona i promocja zdrowia
Profilaktyka uzależnień
Wspomaganie i/ lub zrzeszanie organizacji
Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości
Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
Inna…(jaka?)

Źródło: opracowanie własne.

Schemat 71. Jak ocenia Pan/Pani kondycję swojej organizacji pozarządowej?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
trudno powiedzieć
Źródło: opracowanie własne.
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Około 82,8% organizacji pozarządowych korzystnie ocenia kondycję swojej organizacji − 77,1%
dobrze, a 5,7% bardzo dobrze. Dwie organizacje wskazały na złą kondycję, a 4 jej nie określiły.
Przedstawiciele organizacji w większości dobrze lub przeciętnie oceniają kondycję organizacji
pod względem zasobów ludzkich, zasięgu działania i sytuacji finansowej.
Schemat 72. Jak ocenia Pani/Pan ogólną kondycję Państwa organizacji pozarządowej pod względem
wymienionych niżej czynników?
Proszę określić w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza „bardzo dobrze”, a 1 – „bardzo źle
1. Bardzo źle

2.

3.

4.

5. Bardzo dobrze

Zasoby ludzkie
Zasięg działania
Sytuacja finansowa
Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu opinii dąży do
współpracy z samorządem terytorialnym. Współpraca ta obejmuje głównie popularyzację
działalności organizacji, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowywaniu
projektów i pisaniu wniosków, konsultowanie projektów aktów normatywnych oraz tworzenie
wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących, inicjatywnych.
Schemat 73. Czy Państwa organizacja pozarządowa dąży do współpracy z samorządem terytorialnym?
zdecydowanie tak
tak
nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
Źródło: opracowanie własne.

Schemat 74. Prosimy o zaznaczenie formy współpracy dotyczące Państwa organizacji pozarządowej
z samorządem terytorialnym, które są stosowane w gminie.
Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów
normatywnych
Tworzenie wspólnych zespołów – doradczych, opiniujących,
inicjatywnych
Doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej
w przygotowywaniu projektów i pisaniu wniosków
Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku publicznego
Prowadzenie i udostępnianie bazy danych o organizacjach
pozarządowych
Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych
Inne

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie Jakie mają Państwo skojarzenia z Aglomeracją Dzierżoniowską?
organizacji pozarządowych odpowiadali najczęściej:
+ obszar powiatu dzierżoniowskiego,
−
+ powierzchnia, zasięg,
+ ciekawa historia, walory krajobrazowe, walory przyrodnicze, zieleń,
−
turystyka, zabytki,
−
+ różnorodność,
+ mała ojczyzna,
−
+ teren naszego działania,
+ współpraca lokalna, wspólne działania, pomoc,
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przedstawiciele
słaba
współpraca,
trudny region,
duże
bezrobocie,
kompleks
małego miasta
wśród uczniów.

+ zrównoważony rozwój dla lokalnych społeczności,
+ miejsce pracy i życia, odciśnięte piętno przemian politycznych i
gospodarczych,
+ duży potencjał rozwojowy,
+ do wykorzystania społeczne zasoby ludzkie, walory turystyczne oraz
rodzima, mało znana kultura,
+ szansa na rozwój,
+ zrzeszenie różnych podmiotów (różnych zarówno pod względem
wielkości, formy prawnej/organizacyjnej jak i doświadczenia) w celu
wspólnego działania.
Wśród priorytetów w zakresie podejmowanych działań na obszarze Aglomeracji Dzierżoniowskiej
przedstawiciele organizacji pozarządowych najczęściej wskazywali ochronę zdrowia, edukację,
kulturę oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Schemat 75. Jakie działania w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?
w skali 1-5 (1-najmniej potrzebne, 5- najbardziej potrzebne).
1. Bardzo źle

2.

3.

4.

5. Bardzo dobrze

sport i rekreacja
edukacja
kultura
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
wsparcie przedsiębiorców
cyfryzacja
infrastruktura
rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Źródło: opracowanie własne.

Schemat 76. Jakie inwestycje w Aglomeracji Dzierżoniowskiej powinny mieć pierwszeństwo?
drogi
parkingi i miejsca postojowe
baza edukacyjna
odnawialne źródła energii
ścieżki turystyczne, rowerowe
infrastruktura przeciwpowodziowa
tereny zielone i akweny wodne
oświetlenie uliczne
Inne
Źródło: opracowanie własne.

Szanse. Na pytanie Co jest szansą rozwoju dla Aglomeracji Dzierżoniowskiej? ankietowani
przedstawicie organizacji pozarządowych najczęściej odpowiadali:
✓ rozwój turystyki, w tym wodnej i rowerowej,
✓ wykorzystanie położenia geograficznego,
✓ inwestycje, w tym drogowe, budowa S8, dobry stan dróg, obwodnica Dzierżoniowa,
✓ współpraca, w tym pomiędzy gminami,
✓ dotacje z UE, wsparcie rządu,
✓ edukacja,
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✓
✓
✓

rozwój przedsiębiorczości, przyciągnięcie inwestorów, dalszy rozwój Specjalnej Strefy
Ekonomicznej,
zaangażowanie jak najszerszych kręgów mieszkańców w życie regionu, budowanie
patriotyzmu lokalnego,
poprawa atrakcyjności osiedleńczej dla mieszkańców.

Schemat 77. Czy widzą Państwo szansę na rozwój regionu dzięki działalności organizacji pozarządowych?
zdecydowanie tak
tak
nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
Źródło: opracowanie własne.

Wspólne projekty. Na pytanie Jakie wspólne projekty powinny być realizowane w Aglomeracji
Dzierżoniowskiej? ankietowani przedstawicie organizacji pozarządowych wskazywali takie
obszary jak:
− turystyka,
− edukacja, baza dostępnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych oferowanych na terenie
Aglomeracji Dzierżoniowskiej, ośrodek młodych naukowców z wyspecjalizowaną kadrą, bazą
i nowoczesnymi metodami edukacji,
− kultura, projekty kultywujące tradycję jak i otwierające na kulturę współczesną mniej
popularną, pobudzającą do rozwoju, ścieżki i wystawy historyczne, pokazy zasobów
regionalnych,
− organizacja turniejów i zawodów sportowych,
− ochrona zdrowia,
− wspieranie małych przedsiębiorstw,
− wspieranie organizacji pozarządowych,
− poprawa jakości dróg, rozwój infrastruktury technicznej, transport publiczny,
− działania na rzecz ochrony środowiska, wymiana źródeł ciepła ze względu na zły stan
powietrza, inwestycje fotowoltaiczne, projekty ekologiczne, edukacja ekologiczna,
− drogi i ścieżki rowerowe,
− aktywizacja mieszkańców, rozwój wspólnot społeczności mniejszych miejscowości.
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V.
DOKUMENTY
STRATEGICZNE
I PROGRAMOWE
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Tabela 100. Wykaz dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, regionalnym i ponadlokalnym [2020].
Lp.

DOKUMENTY STRATEGICZNE

1.

Krajowe

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (SOR 2030)
Cel główny:
Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym
Cele szczegółowe:
1. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną
2. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony
3. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu
Obszary niezbędne do osiągnięcia celów Strategii:
Kapitał ludzki i społeczny, Cyfryzacja, Transport, Energia, Środowisko, Bezpieczeństwo narodowe
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030)
Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze
społecznym, gospodarczym i przestrzennym
1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych
gospodarczo (wschodnia Polska, obszary zagrożone
trwałą marginalizacją)
1.2. Wykorzystywanie potencjału rozwojowego miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze
1.3. Przyspieszenie transformacji profilu gospodarczego
Śląska

podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa
Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych
Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk
ukierunkowanych terytorialnie
Kierunki interwencji:
2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
3.1. Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz zarządzania
rozwojem
2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym
i lokalnym
2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia
opartego na Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacjach

1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach degradowanych

3.2. Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do
rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym
i ponadregionalnym
3.3. Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych
3.4. Efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej

1.5. Infrastruktura wspierająca dostarczanie usług publicznych
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego
Krajowa Polityka Miejska 2023 (KPM)
Cel strategiczny:
Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców
Cele szczegółowe:
1. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych
2. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji
3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich
4. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia
Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych obszarach wiejskich)
poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich upadkowi ekonomicznemu
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/74967/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku (SZRT 2030)
Cel główny:
Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego,
i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym
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Lp.

DOKUMENTY STRATEGICZNE
Kierunki interwencji:
1. Budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce
2. Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym
3. Zmiany w indywidulanej i zbiorowej mobilności
4. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów
5. Ograniczenie negatywnego wpływu transport na środowisko
6. Poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2
Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP 2030)
Cel główny:
Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców (SOR)
Cele szczegółowe:
1. Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
2. Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska
3. Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych
Cele horyzontalne:
1. Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa
2. Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska
https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/strategie_plany_programy/Polityka_Ekologiczna_Panstwa/Polityka_Ekologiczna_Panstwa_2030.pdf
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019 – 2024
Cel główny:
Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym. Na lepszą ochronę informacji wpłynie też
promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli.
Cele szczegółowe:
1. Rozwój krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
2. Podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych administracji publicznej i sektora prywatnego oraz osiągnięcie zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na
incydenty.
3. Zwiększanie potencjału narodowego w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
4. Budowanie świadomości i kompetencji społecznych w zakresie cyberbezpieczeństwa.
5. Zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa.
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/strategia-cyberbezpieczenstwa-rzeczypospolitej-polskiej-na-lata-2019-2024
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
Cel główny:
Rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu
środowiska naturalnego.
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej
2. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska
3. Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa
4. 3 Obszary wpływające na realizację celów strategii: (1) Sprawne zarządzanie rozwojem, (2) Stabilne finansowanie rozwoju, (3) Trwała zdolność kreacji i uczenia si
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-analizy-szrwrir-2030
Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030
Cel główny:
Wzrost jakości życia kulturalnego i społecznego Polaków
Cele szczegółowe:
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DOKUMENTY STRATEGICZNE
1. Zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne
2. Wzmacnianie roli kultury w budowaniu tożsamości i postaw obywatelskich
3. Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego i kreatywnego dla rozwoju
http://sipdata.lex.pl/dane/monitory/2020/2421033/1.pdf?_ga=2.86882008.1550943633.1610459582-1168107720.1572438769
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (SRKL 2030) (projekt)
Cele szczegółowe:
Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli, w tym cyfrowych
2. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej
3. Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy
Redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawa dostępu do usług świadczonych w odpowiedzi na wyzwania demograficzne
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwih4tjB7pjuAhXKzKQKHWC0AB0QFjAEegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%
2Fd8252b64-8f14-49b7-96c9-ac0a67bfd8df&usg=AOvVaw3HtarRs12GCVss5BpyREnU
Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2030
Cel główny: Włączenie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami
Priorytety: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości, koordynacja
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,1180,strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-2021-2030-ogloszona-w-dzienniku-urzedowym-rzeczypospolitej-polskiej-monitor-polski
1.

2.

3.

Regionalne

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (SRWD 2030)

Cel nadrzędny:
Harmonijny rozwój regionu i wysoka jakość życia dolnośląskiej społeczności
Cele strategiczne:
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 dziedzictwa kulturowego,
5. Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu.
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/STRATEGIE%20-%20ZESTAWIENIE/1.DOLNY%20SLASK/SRWD_2030.pdf
Ponadlokalne
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmująca swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski
i jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030 (SUDETY 2030)
Cel główny:
Długookresowa współpraca, wysoka jakość życia i środowiska, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Cele strategiczne:
1. Bardziej inteligentne terytorium
2. Terytorium bliżej obywateli
3. Terytorium lepiej skomunikowane
4. Terytorium przyjazne dla środowiska, wykorzystujące swój potencjał.
http://www.ue.wroc.pl/p/jednostki/cbrst/strategia_rozwoju_sudety_2030.pdf
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 101. Wykaz strategii, programów i planów obowiązujących w jst Aglomeracji Dzierżoniowskiej [2020].
Lp.

Nazwa

I.
1.

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

Gmina wiejska
Łagiewniki

DOKUMENTY STRATEGICZNE
Strategie
rozwoju

Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
2014-2020
Cele strategiczne:
4. Tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki.
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej Ziemi Dzierżoniowskiej.
6. Poprawa dostępności i jakości usług publicznych.
7. Tworzenie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego.
8. Zagospodarowanie i ład przestrzenny.
9. Budowa i zarządzanie marką Ziemia Dzierżoniowska.
https://www.ug.dzierzoniow.pl/dokumenty/partnerjst/strategia_zd_w_5op.pdf
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Strategia Rozwoju
Powiatu
Dzierżoniowskiego na
lata 2014-2020

Strategia
Zrównoważonego
Rozwoju Lokalnego
Dzierżoniowa na lata
2014-2020

Strategia Rozwoju
SpołecznoGospodarczego Gminy
Bielawa 2014-2020

Strategia Rozwoju
Gminy Piława Górna na
Lata 2014-2020

Strategia Rozwoju
Gminy Pieszyce

Strategia Rozwoju
Gminy Dzierżoniów

na lata 2020-2025

Strategia Rozwoju
Miasta i Gminy Niemcza
na lata 2014-2020

na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju
Gminy Łagiewniki na
lata 2014-202042

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Uchwała nr
XXXVIII/256/13 Rady
Powiatu
Dzierżoniowskiego
z dnia 26 listopada
2013 r.
Cele strategiczne:
1. Podniesienie
atrakcyjności
gospodarczej i
inwestycyjnej Ziemi
Dzierżoniowskiej.
2. Wysoka dostępność
komunikacyjna
Powiatu
Dzierżoniowskiego
dla
konkurencyjności
gospodarczej i
spójności
subregionu.
3. Wysoki standard
jakości życia na
terenie subregionu
oraz wzmacnianie
kapitału
społecznego.
4. Wysoka atrakcyjność
turystyczna

Uchwała Nr XLV/294/14
Rady Miejskiej
Dzierżoniowa z dnia 27
stycznia 2014 r.

Uchwała Nr
XLVII/458/14 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia
29 stycznia 2014 r.

2014-2020

2020-2025

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Uchwała Nr 177/ XLIX /
2014 Rady Miejskiej
w Piławie Górnej z dnia
25 lutego 2014 r.

Uchwała Nr
XVI/120/2020 Rady
Miejskiej Pieszyc z dnia
26 lutego 2020 r.

Uchwała Nr
XXXIX/229/14 Rady
Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 maja 2014 r.

Uchwała Nr L/394/14
Rady Gminy
Dzierżoniów
z dnia 29 maja 2014 r.

Uchwała Nr
LIII/338/14 Rady
Gminy Łagiewniki
z dnia 26 czerwca
2014 r.

Cel strategiczny
horyzontalny:
Wzrost jakości życia
społeczności
Dzierżoniowa
Cele strategiczne:
1. Wspieranie sektora
małych i średnich
przedsiębiorstw.
2. Rozwój
kreatywnego
kapitału ludzkiego
(edukacja,
profilaktyka,
włączenie
społeczne,
zatrudnienie).
3. Rozwój
infrastruktury
społecznej i
poprawa
bezpieczeństwa
publicznego.

Cele strategiczne:
1. Przedsiębiorczość
i rozwój
gospodarczy jako
alternatywa dla
Bielawy po upadku
przemysłu
włókienniczego.
2. Bielawa jako produkt
turystyczny.
3. Ekologia jako
element budowania
przewagi
konkurencyjnej
Bielawy.
4. Kultura jako nowy
potencjał dla
zrównoważonego
rozwoju Bielawy.
5. Innowacyjność i
technologie
teleinformatyczne
szansą trwałego

Cele strategiczne:
1. Wzmocnienie
trwałego rozwoju
lokalnego
gospodarki.
2. Poprawa jakości
życia mieszkańców
oraz warunków
rozwoju, pracy,
wypoczynku.
3. Rozwój
społeczeństwa
i integracja
wspólnoty lokalnej.

Cele strategiczne:
1. Rozwój
przedsiębiorczości
i cyfryzacji.
2. Wizerunek,
promocja,
komunikacja i
współpraca.
3. Rozwój
infrastruktury i
mieszkalnictwa.
4. Poprawa i rozwój
infrastruktury oraz
oferty w zakresie:
kultury, turystyki,
sportu i rekreacji.
5. Ochrona zdrowia,
bezpieczeństwo
i edukacja.

Cele strategiczne:
1. Wzmocnienie
trwałego rozwoju
lokalnej
gospodarki.
2. Poprawa jakości
życia mieszkańców.
3. Rozwój
społeczeństwa
i integracja
wspólnoty lokalnej.

Priorytety:
1. Wielofunkcyjny
rozwój gminy w
oparciu o rolnictwo
i przedsiębiorczość.
2. Rozwój turystyki
poprzez
wykorzystanie
dziedzictwa
kulturowego.
3. Budowa
społeczeństwa
obywatelskiego.
4. Kompleksowe
działania na rzecz
ochrony
środowiska.
5. Infrastruktura
techniczna,
bezpieczeństwo
oraz sprawna
administracja.

Cele strategiczne:
1. Intensyfikacja
rozwoju
gospodarczego
Gminy
Łagiewniki.
CO I: Poprawa
infrastruktury
technicznej
CO II: Podniesienie
atrakcyjności
inwestycyjnej
gminy
CO III: Rozwój
turystyki
wypoczynkowej
i aktywnej
CO IV: Poprawa
stanu środowiska
CO V:
Restrukturyzacja
rolnictwa

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki w toku.
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Nazwa

Powiat
Dzierżoniowski
subregionu dzięki
wykorzystaniu
walorów
przyrodniczych i
kulturowych.
5. Nowoczesne
zarządzanie
publiczne oraz
współpraca
samorządowa.

Gmina miejska
Dzierżoniów
4.

5.

6.

7.

https://pow.dzierzoniow.pl/powia
t/strategia-rozwoju-powiatu

II.

Rozwój
infrastruktury
technicznej (w tym
ekologicznej i
transportowej).
Podnoszenie
atrakcyjności
turystycznej
Dzierżoniowa.
Rozwój
społeczeństwa
cyfrowego,
innowacyjności oraz
gospodarki opartej
na wiedzy.
Wzmacnianie marki
Dzierżoniowa.

https://bip.um.dzierzoniow.pl/v,5
571,strategia-zrownowazonegorozwoju-lokalnego.html

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

postępu
cywilizacyjnego
Bielawy.
6. Rewitalizacja
zdegradowanych
części Bielawy,
położonych na
obszarach
funkcjonalnie
związanych ze
zlikwidowanymi
zakładami
włókienniczymi.
7. Kompletny system
placówek
oświatowych oraz
budownictwo
mieszkaniowe jako
oferta Bielawy dla
ludzi młodych i
rodzin z dziećmi.
8. Bielawa miastem
opiekuńczym,
przyjaznym osobom
starszym i
niepełnosprawnym.
9. Sport jako
alternatywa
spędzania wolnego
czasu oraz
kształtowania
zdrowych postaw
wśród mieszkańców
Bielawy
10. Modernizacja
i rozbudowa
infrastruktury
komunalnej jako
niezbędny element
rozwoju Bielawy
11. Organizacje
pozarządowe
gwarantem dialogu i
współpracy na rzecz
lokalnej
społeczności Bielawy
https://bielawa.finn.pl/bipkod/15
828824

Gmina wiejska
Dzierżoniów
6.

Poprawa jakości
życia mieszkańców.
Partnerstwo dla
rozwoju.

CO VI: Promocja
Gminy
Łagiewniki
2. Poprawa jakości
życia oraz
zapewnienie
perspektywy
lokalnej
społeczności.
CO I: Poprawa
stanu oświaty
CO II:
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
oraz poprawa
bezpieczeństwa
mieszkańców
gminy
CO III: Promocja
zdrowego trybu
życia
CO IV: Poprawa
oferty kulturalnej
CO V: Poprawa
opieki medyczne
j i stanu zdrowia
mieszkańców
gminy
CO VI: Poprawa
dostępności
i jakości usług
świadczonych
przez Urząd
Gminy

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
plany-i-zamierzenia/plany-izamierzenia.html

http://bip.lagiewniki.pl/a,3589
8,uchwala-nr-liii33814-wsprawie-zatwierdzeniastrategii-rozwoju-gminylagiewniki-na-lata-20142020.html

7.

https://biuletyn.net/pilawagorna/
archiwum/pilawagorna.bip.ornak.
pl/pl/bip/prawo_lokalne/uchwaly
_rady_miejskiej/2014/sesja_2014
_02_25/177.html

OCHRONA ŚRODOWISKA
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https://eurzad.finn.pl/gmpieszyce
/#!/rejestr/686788

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod
/006/040

Gmina wiejska
Łagiewniki

Lp.
2.

3.

4.

5.

Nazwa
Program
ochrony
środowiska

Plan gospodarki
niskoemisyjnej
(PGN)

Plan Gospodarki
Odpadami

Program
usuwania
azbestu

43
44

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Program ochrony
środowiska dla
Dzierżoniowa na lata
2016-2020

Program Ochrony
Środowiska dla Gminy
Bielawa na lata 20152018 z perspektywą do
roku 2022

Program Ochrony
Środowiska dla Gminy
Piława Górna na lata
2017-2020 z
perspektywą na lata
2021-2024

2016-2020

2015-2022

2017-2024

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
6558,program-ochronysrodowiska-dla-dzierzoniowa-nalata-2016-2020.html

http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/u
chwaly_rm/uchwaly_i_projekty_uc
hwal_kadencja_2014_2018/uchw
aly_rady_miejskiej1/2016_rok/uch
wala_nr_21_188_16

Plan gospodarki
niskoemisyjnej aktualizacja planu
działań na rzecz
zrównoważonej energii
dla Dzierżoniowa SEAP
2014-2020
https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
6571,plan-gospodarkiniskoemisyjnej-aktualizacja-planudzialan-na-rzecz-zrownowazonejenergii-dla-dzierzo.html

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

Gmina wiejska
Łagiewniki

Program Ochrony
Środowiska dla Gminy
Pieszyce na lata
2015-2018 z
uwzględnieniem
perspektywy na lata
2019-2022”
2015-2022

Aktualizacja Programu
Ochrony Środowiska
dla Gminy Niemcza na
lata 2014-2017 z
uwzględnieniem
perspektywy na lata
2018-2021
2014-2021

Program Ochrony
Środowiska
dla Gminy Dzierżoniów
na lata 2014-2017
z uwzględnieniem
perspektywy na lata
2018 - 2021
2014-2021

Program Ochrony
Środowiska 43

http://pilawagorna.biuletyn.net/fl
s/bip_pliki/2017_01/BIPF5474B4
59F18EBZ/2017_uchwala_118_pr
og_ochr_srod_dla_gminy_pg.pdf

https://bip.gmpieszyce.finn.pl/res
/serwisy/pliki/12606866?version=
1.0

https://bip.um.niemcza.pl/res/ser
wisy/pliki/14452954?version=1.0

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
dokumenty-strategiczne-zzakresu-ochronysrodowiska/program-ochronysrodowiska.html

http://lagiewniki.bip.ornak.pl/
pl/bip/uchwaly_podzial/uchwa
ly2010/xlix/292

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy
Bielawa / Plan działań
na rzecz zrównoważonej
energii dla miasta
Bielawa /SEAP/

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Piława Górna

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla Gminy Pieszyce

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Niemcza

Plan gospodarki
niskoemisyjnej
dla Gminy Dzierżoniów

Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Łagiewniki44

2016-2020 / 2011-2020

2016-2020

2015-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

https://bielawa.finn.pl/bipkod/15
828883
https://bielawa.finn.pl/res/serwisy
/pliki/15831547?version=1.0

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=135&id=411

https://bip.gmpieszyce.finn.pl/res
/serwisy/pliki/13180089?version=
1.0

https://bip.um.niemcza.pl/res/ser
wisy/pliki/13223144?version=1.0

https://www.ug.dzierzoniow.pl/g
ospodarka-niskoemisyjna

http://bip.lagiewniki.pl/urzad/
Article/get/id,36638.html

Plan Gospodarki
Odpadami dla Związku
Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
Aktualizacja na lata
2009-2012 i dalsze

Plan Gospodarki
Odpadami dla Związku
Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
Aktualizacja na lata
2009-2012 i dalsze

Plan Gospodarki
Odpadami dla Związku
Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
Aktualizacja na lata
2009-2012 i dalsze

Plan Gospodarki
Odpadami dla Związku
Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
Aktualizacja na lata
2009-2012 i dalsze

Plan Gospodarki
Odpadami dla Związku
Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
Aktualizacja na lata
2009-2012 i dalsze

Plan Gospodarki
Odpadami dla Gminy
Łagiewniki

2009-2020

2009-2020

Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na
terenie Związku Gmin
Powiatu
Dzierżoniowskiego ZGPD7 na lata 2009 - 2012
2009-2020

2009-2020

2009-2020

2009-2020

bezterminowo

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
dokumenty-strategiczne-zzakresu-ochronysrodowiska/150969_plangospodarki-odpadami.html

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
dokumenty-strategiczne-zzakresu-ochronysrodowiska/150969_plangospodarki-odpadami.html

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/
Program%20Usuwania%20Azbest
u_ZGPD7.pdf

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
dokumenty-strategiczne-zzakresu-ochronysrodowiska/150969_plangospodarki-odpadami.html

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
dokumenty-strategiczne-zzakresu-ochronysrodowiska/150969_plangospodarki-odpadami.html

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
dokumenty-strategiczne-zzakresu-ochronysrodowiska/150969_plangospodarki-odpadami.html

http://lagiewniki.bip.ornak.pl/
pl/bip/uchwaly_podzial/uchwa
ly2010/xlix/292

Ujęty w Programie
ochrony środowiska dla
Dzierżoniowa na lata
2016-2020

Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest
stosowanych na terenie
Gminy Bielawa na lata
2015 - 2032

Program usuwania
wyrobów zawierających
azbest z terenu Piławy
Górnej

Program usuwania
wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy
Pieszyce

Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest
z terenu gminy
Dzierżoniów
(aktualizacja)

2016-2020

2015-2032

2016-2032

2015-2032

2014-2021

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
6559,program-ochronysrodowiska-dla-dzierzoniowa-nalata-2016-2020.html

https://bielawa.finn.pl/bipkod/24
344410

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=163&id=648

https://bip.gmpieszyce.finn.pl/res
/serwisy/pliki/13180137?version=
1.0

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
dokumenty-strategiczne-zzakresu-ochronysrodowiska/program-usuwaniaazbestu-i-wyrobow-zawierajacychazbest.html

Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest

Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest

Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest

Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łagiewniki na lata 2021-2024 w toku.
Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łagiewniki w toku.
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Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest

Program usuwania
azbestu i wyrobów
zawierających azbest

bezterminowo

Lp.

6.

Nazwa

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

stosowanych na terenie
Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
ZGPD-7 na lata 2009 2012

stosowanych na terenie
Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
ZGPD-7 na lata 2009 2012

stosowanych na terenie
Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
ZGPD-7 na lata 2009 2012

stosowanych na terenie
Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
ZGPD-7 na lata 2009 2012

stosowanych na terenie
Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
ZGPD-7 na lata 2009 2012

2009-2032

2009-2032

2009-2032

2009-2032

stosowanych na terenie
Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego
ZGPD-7 na lata 2009 –
2012 (dołączenie do
ZGPD7 w 2020 r.)
2009-2032

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/
Program%20Usuwania%20Azbest
u_ZGPD7.pdf

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/
Program%20Usuwania%20Azbest
u_ZGPD7.pdf

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/
Program%20Usuwania%20Azbest
u_ZGPD7.pdf

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/
Program%20Usuwania%20Azbest
u_ZGPD7.pdf

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/
Program%20Usuwania%20Azbest
u_ZGPD7.pdf

http://www.zgpd7.nazwa.pl/baza/
Program%20Usuwania%20Azbest
u_ZGPD7.pdf

Program
Zwiększenia
Retencyjności

Gmina wiejska
Łagiewniki

2009-2032

Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
2014-2020
Kierunki działań:
1. Zwiększanie retencji glebowej poprzez upowszechnianie w gospodarce rolnej właściwych zabiegów i metod zalecanych przez Kodeks dobrej praktyki rolniczej
2. Ograniczenie spływu powierzchniowego i zwiększenie zasilania wód podziemnych poprzez upowszechnianie w gospodarce rolnej sposobów użytkowania oraz agrotechnicznych zabiegów przeciwerozyjnych
zalecanych przez Kodeks dobrej praktyki rolniczej (prowadzenie orki wzdłuż warstwic – w poprzek spadku; wprowadzenie zakrzaczeń, miedz wzdłuż warstwic)
3. Weryfikacja istniejących rowów i urządzeń wodnomelioracyjnych oraz budowa i właściwa eksploatacja nowych (konserwacja i utrzymanie drożności rowów melioracyjnych i systemów drenarskich)
4. Zwiększanie lesistości kosztem wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów marginalnych o niskiej wartości przyrodniczej
5. Tworzenie i ochrona zadrzewień śródpolnych oraz stref buforowych i miedz na terenach o intensywnej produkcji rolnej i wysokiej jakości bonitacyjnej gleb
6. Zachowanie lub odtwarzanie roślinności pasów brzegowych wzdłuż cieków i rowów odwadniających w celu ograniczenia dopływu zanieczyszczeń biogennych
7. Tworzenie i ochrona śródpolnych oczek wodnych
8. Odtwarzanie i ochrona przed zabudową terenów zalewowych
9. Zachowanie i ochrona naturalnych koryt rzecznych na obszarach niezabudowanych
10.
Zachowanie bądź odtwarzanie naturalnych terenów retencyjnych (torfowiska, łąki wilgotne)
11.
Mała retencja w lasach (weryfikacja i konserwacja istniejących obiektów i urządzeń wodnomelioracyjnych oraz budowa i właściwa eksploatacja nowych; wykorzystanie mikrorzeźby terenu do kumulowania
zasobów wodnych; rewitalizacja cieków i odtwarzanie zbiorników wodnych, zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych bagien, trzęsawisk, mszarów i torfowisk)
12.
12.
Mała retencja na terenach zurbanizowanych
https://docplayer.pl/9926631-Program-zwiekszenia-retencyjnosci-ziemi-dzierzoniowskiej-na-lata-2014-2020.html

III.

SPOŁECZNE

7.

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych

Powiatowa Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych na lata
2015-2025

Strategia Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy
Miejskiej Dzierżoniów
na lata 2016-2020

Strategia Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Miasta
Bielawy na lata 2018 –
2022

Gminna Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych na lata
2018-2021

Strategia Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy
Pieszyce na lata 20152020

2015-2025
Priorytety:
1. Rozwój systemu
pomocy osobom
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym
2. Aktywizacja
społeczna,
edukacyjna i
zawodowa osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
3. Poprawa stanu
zdrowia

2016-2020
Cele strategiczne:
1. Wzmacnianie
potencjału rodzin z
obszaru miasta
Dzierżoniowa
2. Budowa kapitału
społecznego
3. Przeciwdziałanie
zjawisku
długotrwałego
bezrobocia
4. Wspieranie osób
starszych,
niepełnosprawnych

2018-2022
Cele strategiczne:
1. Przeciwdziałanie
problemom
ubóstwa, bezrobocia
i bezdomności
2. Wspieranie osób
starszych i
niepełnosprawnych
3. Wspieranie rodzin,
wspomaganie
rozwoju dzieci i
młodzieży
4. Zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańcom

2018-2021
Cele strategiczne:
1. Aktywna walka z
ubóstwem i
wykluczeniem
społecznym i
dyskryminacji
2. Wspieranie rozwoju
lokalnego rynku
pracy
3. Promocja zdrowego
trybu życia i aktywną
profilaktykę
uzależnień

2015-2020
Cele strategiczne:
1. Włączenie
społeczne poprzez
aktywizację
społecznozawodową
mieszkańców.
2. Stworzenie systemu
wsparcia osób
niepełnosprawnych
i seniorów.
3. Kompleksowe
wsparcie rodzin dla
prawidłowej
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Moduł Strategii
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych dla Gminy
Niemcza na lata 2016–
2026
2016 – 2026
Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja
środowisk
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
z powodu
bezrobocia
2. Stworzenie systemu
wsparcia dla rodzin
mających trudności
w pełnieniu funkcji
opiekuńczowychowawczej

Strategia Rozwiązywania
Problemów
Społecznych
Gminy Dzierżoniów
na lata 2014-2020
2014-2020
Cele strategiczne:
1. Kompleksowe
działania na rzecz
osób i rodzin
zagrożonych
ubóstwem i
wykluczeniem
społecznym
z powodu bezrobocia
2. Wsparcie rodzin
i osób w
prawidłowym
funkcjonowaniu w
społeczeństwie

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy
Łagiewniki na lata
2016-2022
2016-2022
Cele strategiczne:
1. Aktywizacja
społecznozawodowa
mieszkańców
Gminy
Łagiewniki
2. Stworzenie
spójnego
systemu
wsparcia osób
niepełnosprawny
ch, chorych i
seniorów

Lp.

Nazwa

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

mieszkańców oraz
zwiększenie dostępu
do usług
specjalistycznych

8.

Program
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

5. Rozwój społeczności
lokalnej

4. Aktywizacja
społeczności
lokalnej
5. Podnoszenie jakości
usług społecznych

realizacji ich funkcji
społecznych.
4. Profilaktyka
uzależnień i
promocja zdrowego
stylu życia.
5. Kreowanie
przyjaznej
przestrzeni
mieszkaniowej.
6. Rozwój działań
wspierających
rozwiązywanie
problemów
społecznych.

3. Budowa systemu
wsparcia
społecznego dla
osób
niepełnosprawnych,
starszych, ciężko lub
długotrwale chorych
4. Działania
profilaktycznoedukacyjne
zmierzające do
poprawy stanu
zdrowia oraz system
przeciwdziałania
przemocy,
uzależnieniom,
zwłaszcza
alkoholizmu, ze
szczególnym
uwzględnieniem
zagrożonych tym
zjawiskiem dzieci i
młodzieży
5. Zaspokojenie
podstawowych
potrzeb
najuboższych
mieszkańców gminy
Niemcza

3. Efektywna pomoc
osobom starszym,
niepełnosprawnym,
ciężko i długotrwale
chorym
4. Promocja zdrowego
trybu życia
i profilaktyka
uzależnień
5. Aktywizacja
organizacji
pozarządowych
i społeczności
lokalnej dla
rozwiązywania
problemów
społecznych

Gmina wiejska
Łagiewniki
3.

4.

5.

6.

Kompleksowe
wsparcie rodzin
dla prawidłowej
realizacji ich
funkcji
Profilaktyka
uzależnień i
promocja
zdrowego stylu
życia
Budowa
efektywnego
systemu
wsparcia
mieszkaniowego
i
przeciwdziałania
bezdomności
Rozwój działań
wspierających
rozwiązywanie
problemów
społecznych

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/uc
hwala/311/uchwala-nr-iv-31-15rady-powiatu-dzierzoniowskiegoz-dnia-27-stycznia-2015r-wsprawie-przyjecia-powiatowejstrategii-rozwiazywaniaproblemow-spolecznych-na-lata2015-2025

https://bip.um.dzierzoniow.pl/Arti
cle/get/id,26390.html

http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/ar
tykuly/px_zal_do_uchwaly_44.404
.17.pdf

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=208&id=1073

http://www.opspieszyce.pl/wpcontent/uploads/2018/01/Strateg
ia-Rozwi%C4%85zywaniaProblem%C3%B3wSpo%C5%82ecznych-GminyPieszyce-na-lata-2015-2020.pdf

https://bip.um.niemcza.pl/res/ser
wisy/pliki/25940487?version=1.0

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
plany-izamierzenia/124857_plany-izamierzenia.html

http://gops.lagiewniki.biuletyn
.net/?bip=1&cid=69&bsc=N

Powiatowy Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na
lata 2017-2021

Miejski Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
2018-2022

Gminny Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016
- 2019

Program
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na
lata 2015-2020

Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
w Gminie Pieszyce na
lata 2017-2020

Gminny Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2016
- 2020

2017-2021

2018-2022

2016-2019

2015-2020

2017-2020

Gminny Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na
terenie miasta i gminy
Niemcza na lata 2020 2025
2020-2025

2016 – 2020

Gminny Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie
Łagiewniki na lata
2016-2022
2016-2022

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/uc
hwala/339/uchwala-nr-xxvii-17216-rady-powiatudzierzoniowskiego-z-dnia-20grudnia-2016r-w-sprawieprzyjecia-powiatowegoprogramu-przeciwdzialaniaprzemocy-w-rodzinie-orazochrony-ofiar-przemocy-wrodzinie-na-lata-2017-2021

https://bip.um.dzierzoniow.pl/Arti
cle/get/id,28069.html

https://www.opsbielawa.pl/index.
php/programy

http://pilawagorna.biuletyn.net/fl
s/bip_pliki/2015_07/BIPF519CBC
74CA307Z/2015_uchwala_23_pr
ogram_przeciwdzialania_przemo
cy_w_rodzinie.pdf

http://www.opspieszyce.pl/wpcontent/uploads/2018/01/Gminn
y-ProgramPrzeciwdzia%C5%82aniaPrzemocy-oraz-Ochrona-Ofiar.pdf

https://bip.um.niemcza.pl/res/ser
wisy/pliki/25940436?version=1.0

http://gopsdzierzoniow.naszops.
pl/bip/program-przeciwdzialaniaprzemocy-w-rodzinie

http://lagiewniki.bip.ornak.pl/
pl/bip/uchwaly_podzial/uchwa
ly_2016/xviii_16/131_16

Program korekcyjnoedukacyjny dla osób
stosujących przemoc
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Lp.

Nazwa

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

Gmina wiejska
Łagiewniki

w rodzinie na lata 20172021
2017-2021
http://bip.pow.dzierzoniow.pl/uc
hwala/340/uchwala-nr-xxvii-17316-rady-powiatudzierzoniowskiego-z-dnia-20grudnia-2016r-w-sprawieprzyjecia-programu-korekcyjnoedukacyjnego-dla-osobstosujacych-przemoc-w-rodziniena-lata-2017-2021

Powiatowy program
profilaktycznego w
zakresie promowania i
wdrażania
prawidłowych metod
wychowawczych w
stosunku do dzieci
zagrożonych przemocą
w rodzinie na lata 20172021
2017-2021
http://bip.pow.dzierzoni
ow.pl/uchwala/341/uch
wala-nr-xxvii-174-16rady-powiatudzierzoniowskiego-zdnia-20-grudnia-2016rw-sprawie-przyjeciapowiatowegoprogramuprofilaktycznego-wzakresie-promowania-iwdrazaniaprawidlowych-metodwychowawczych-wstosunku-do-dziecizagrozonych-przemocaw-rodzinie-na-lata-20172021
9.

10.

Program
wspierania
rodziny

Program Rozwoju
Pieczy Zastępczej

Dzierżoniowski Program
Wspierania Rodziny na
lata 2018 - 2020

Gminny program
wspierania rodziny na
lata 2019-2021

2018-2020

2019-2021

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
5625,dzierzoniowski-programwspierania-rodziny-na-lata-20182020.html

http://bielawa.esesja.pl/zalaczniki
/32006/uchwalaiii292018_314182.pdf

Powiatowy Program
Rozwoju Pieczy
Zastępczej na lata 20182020
2018-2020
http://bip.pow.dzierzoniow.pl/uc
hwala/328/uchwala-nr-xxxvii-23617-rady-powiatu-
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Program Wpierania
Rodziny w Gminie
Pieszyce na lata 20172020
2017-2020

Gminny Program
Wspierania Rodziny na
terenie Miasta i Gminy
Niemcza lata 2020-2023
2020-2023

Gminny Program
Wspierania Rodziny
w gminie Dzierżoniów
na lata 2019-2021
2019-2021

Gminny Program
Wspierania Rodziny
w Gminie Łagiewniki
na lata 2016- 2022
2016- 2022

http://www.opspieszyce.pl/wpcontent/uploads/2018/01/Progra
m-Wspierania-Rodziny-w-GminiePieszyce-na-lata-2017-2020.pdf

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod
/006/020

http://gopsdzierzoniow.naszops.
pl/bip/program-wspieraniarodziny

http://gops.lagiewniki.biuletyn
.net/?bip=1&cid=70&bsc=N

Lp.

Nazwa

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

Gmina wiejska
Łagiewniki

dzierzoniowskiego-z-dnia-28listopada-2017r-w-sprawieprzyjecia-powiatowegoprogramu-rozwoju-pieczyzastepczej-na-lata-2018-2020

11.

12.

Program osłonowy
Gminy Miejskiej
Dzierżoniów pn.:
„Posiłek w szkole
i w domu" na lata 20192023

Wieloletni program
osłonowy dla osób
i rodzin zamieszkałych
na terenie Gminy
Bielawy w zakresie
dożywiania" na lata
2014 - 2020

Gminny program
osłonowy w zakresie
dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” w
gminie Piława Górna na
lata 2019 – 2023

Wieloletni program
osłonowy w zakresie
dożywiania pod nazwą :
"Posiłek w szkole i w
domu" w Gminie
Niemcza na lata 20192023

2019-2023

2014-2020

2019-2023

2019-2023

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
8724,uchwala-nr-iii2118-wsprawie-przyjecia-programuoslonowego-gminy-miejskiejdzierzoniow-pn-posilek-w-.html

https://www.infor.pl/aktprawny/U72.2014.108.0002383,u
chwala-nr-xli2022014-rady-gminybielawy-w-sprawie-zatwierdzeniawieloletniego-programuoslonowego-wzakresiedozywiania-8222wieloletniprogram-oslonowy-dla-osobirodzin-zamieszkalych-na-tereniegminy.html

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=242&id=1607

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod
/006/020

Strategia Rozwoju
Oświaty Powiatu
Dzierżoniowskiego na
lata 2005-2019
2005-2019

Strategia Rozwoju
Oświaty w Gminie
Bielawa na lata 20172022
2017-2022

Strategia Oświaty
Gminy Piława Górna na
lata 2018-2022

http://spdzierzoniow.bip.ornak.pl
/pl/bip/uchwaly_rady/kadencja_ii
/sesja_xxxix_25x2005/uchw_259

https://mzpo.bielawa.finn.pl/bipk
od/20371251

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=213&id=1180

Lokalny program
wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów
szkół prowadzonych
przez Powiat
Dzierżoniowski
bezterminowo

Lokalny Program
Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży
z terenu Gminy Bielawa

Program wspierania
uzdolnień uczniów
zamieszkałych na
terenie Gminy Pieszyce

bezterminowo

bezterminowo

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/uc
hwala/1147/xlvi-282-10

https://bielawa.finn.pl/bipkod/15
579340

https://eurzad.finn.pl/gmpieszyce
/#!/rejestr/588398

Wieloletni
program
osłonowy
w zakresie
dożywiania

Program działań na
rzecz osób
niepełnosprawnych

Wieloletni program
osłonowy w zakresie
dożywiania "Pomoc
gminy Dzierżoniów w
zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w
domu, na lata 20192023
2019-2023

Program osłonowy
w zakresie dożywiania
w Gminie Łagiewniki
na lata 2015 – 2020

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
uchwaly-rok-2019-viii/uchwala-nriv-42-19-rady-gminy-dzierzoniowdnia-31-stycznia-2019r.html

http://lagiewniki.bip.ornak.pl/
pl/bip/uchwaly_podzial/uchwa
ly_2015/sesja_nr_xiv/106

Gminny program opieki
nad zabytkami Gminy
Dzierżoniów na lata
2014-2018

Gminny Program
Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Łagiewniki
na lata 2014- 2018

2015-2020

Program działań na
rzecz osób
niepełnosprawnych
w Powiecie
Dzierżoniowskim na lata
2021-2025
2021-2025
http://bip.pow.dzierzoniow.pl/uc
hwala/2012/xxiii-178-20

IV.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

13.

Strategia
Rozwoju
Oświaty

14.

Program
wspierania
edukacji
uzdolnionych
uczniów

V.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

15.

Program opieki
nad zabytkami

2018-2022

Gminny program opieki
nad zabytkami miasta
Dzierżoniowa na lata
2013-2016
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Lp.

Powiat
Dzierżoniowski

Nazwa

VI.

OCHRONA ZDROWIA

16.

Program
Zdrowotny

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

2013-2016

2014-2018

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/
akty_pdf/U70/2013/86/2913.pdf

https://www.infor.pl/aktprawny/U70.2015.027.0000501,
metryka,uchwala-nr-iv3115-radygminy-dzierzoniow-w-sprawieprzyjecia-8222gminnegoprogramu-opieki-nad-zabytkamigminy-dzierzoniow-na-lata201420188221.html

Gmina wiejska
Łagiewniki
2014- 2018

Program Zdrowotny
Powiatu
Dzierżoniowskiego na
lata 2018-2025
2018-2025
http://bip.pow.dzierzoniow.pl/uc
hwala/342/uchwala-nr-xxxix-24718-rady-powiatudzierzoniowskiego-z-dnia-30stycznia-2018r-w-sprawieprzyjecia-programuzdrowotnego-powiatudzierzoniowskiego-na-lata-20182025

17.

Program
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii

Miejski Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
roczny

Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
roczny

Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
roczny

Gminny Program
przeciwdziałania
Narkomanii
dla Miasta i Gminy
Pieszyce

Gminny Program
Przeciwdziałania
Narkomanii na lata
2019 - 2022

Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy
Pieszyce

roczny

2019-2022

roczny

Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii
roczny

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod
/006/020

18.

Program Ochrony
Zdrowia
Psychicznego

Gminny Program
Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata
2017-2020
2017-2020
https://bip.um.niemcza.pl/bipkod
/006/020

VII. TRANSPORT I KOMUNIKACJA
19.

Program Rozwoju
Transportu

Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na Lata 2014-2020

2.

2014-2020
Cele strategiczne:
1. Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Ziemi Dzierżoniowskiej.
Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru Ziemi Dzierżoniowskiej.
3. Poprawa jakości komunikacji zbiorowej.
http://www.pieszyce.pl/images/program_transportu.pdf

VIII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
20.

Plan rozwoju
i modernizacji
urządzeń

Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń

Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń

Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych
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Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i

Wieloletni plan
rozwoju i
modernizacji

Lp.

Nazwa
wodociągowych
i kanalizacyjnych

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

wodociągowych
i kanalizacyjnych dla
Gminy Miejskiej
Dzierżoniów na lata
2017-2021

Wodociągowych
i Urządzeń
Kanalizacyjnych dla
Gminy Bielawa na lata
2019-2023

i Urządzeń
Kanalizacyjnych dla
Gminy Piława Górna na
lata 2017– 2020

2017-2021

2019-2023

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
7985,uchwala-nr-xlii31018-wsprawie-wieloletniego-planurozwoju-i-modernizacji-urzadzenwodociagowych-i-k.html

https://bielawa.finn.pl/bipkod/25
389401

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

urządzeń
wodociągowych i
urządzeń
kanalizacyjnych
będących
w posiadaniu Zakładu
Usług Komunalnych
sp. z o.o.
w Łagiewnikach na
lata 2018-2021

2017-2020

Urządzeń
Kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa
wodociągowokanalizacyjnego
działającego pod firmą
"Wodociągi
i Kanalizacja" Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą
w Dzierżoniowie dla
Gminy Niemcza na lata
2019-2023
2019-2023

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=172&id=707

https://bip.um.niemcza.pl/bipkod
/006/020

http://lagiewniki.bip.ornak.pl/
pl/bip/uchwaly_podzial/uchwa
ly2018/xxxix_18/292

2018-2021

Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń
wodociągowych i
urządzeń
kanalizacyjnych
będących w posiadaniu
Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.
o. z siedzibą w Niemczy,
działającym na terenie
Miasta i Gminy Niemcza
na lata 2020-2024
2020-2024
https://bip.um.niemcza.pl/bipkod
/006/020

21.

Plan zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną
i paliwa gazowe

IX.

MIESZKANINCTWO

22.

Wieloletni
program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem gminy

Gmina wiejska
Łagiewniki

Projekt założeń do
planu zaopatrzenia
w ciepło, energię
elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy
Miejskiej Dzierżoniów
2012-2030

Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną
i paliwa gazowe Miasta
Bielawa

Założenia do planu
zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną
i paliwa gazowe dla
gminy Piława Górna

2015-2030

2011-2027

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,1
4661,projekt-zalozen-do-planuzaopatrzenia-w-cieplo-energieelektryczna-i-paliwa-gazowe-dlagminy-miejski.html

http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/u
chwaly_rm/uchwaly_i_projekty_uc
hwal_kadencja_2014_2018/uchw
aly_rady_miejskiej1/2015_rok/uch
wala_nr_17_159_15

http://www.pilawagorna.pl/asp/pl
_start.asp?typ=14&menu=105&st
rona=1

Program Mieszkaniowy
dla Dzierżoniowa na lata
2020-2024

Wieloletni program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Gminy
Bielawa na lata 20192024

Wieloletni program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem gminy
na lata 2019-2023
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Wieloletni Program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Gminy
Pieszyce na lata 2015 2020

Wieloletni program
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Gminy na lata
2019-2022

Lp.

Nazwa

X.

REWITALIZACJA

23.

Program
rewitalizacji

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

2020-2024

2019-2024

2019-2023

2015–2020

2019-2022

https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,2
9679,uchwala-nr-xv13120-wsprawie-uchwalenia-programumieszkaniowego-dladzierzoniowa-na-lata-20202024.html

https://bielawa.finn.pl/en/bipkod/
25352653

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=245&id=1629

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/
akty_pdf/U70/2015/103/2459.pdf
#zoom=90

https://edzienniki.duw.pl/eli/POL
_WOJ_DS/2019/1150/ogl/pol/pd
f

Gmina wiejska
Łagiewniki

Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 – 2020

3.

2014-2020
Cel główny:
Zintegrowany rozwój Ziemi Dzierżoniowskiej w oparciu o poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na zdegradowanych obszarach centralnych miast oraz na
peryferyjnych obszarach wiejskich, poprzez wzrost konkurencyjności gospodarki, wysoki poziom usług publicznych oraz efektywne i zrównoważone wykorzystanie przestrzeni.
Cele pośrednie:
SFERA PRZESTRZENNA
1. Poprawa jakości przestrzeni publicznej obszarów kryzysowych jako narzędzia rozwoju turystyki i promocji regionu.
2. Doskonalenie opracowań planistycznych jako sposobu wspólnego partnerskiego planowania działań na rzecz rozwoju przestrzennego regionu.
Rozwój mieszkalnictwa, usług kultury oraz innych usług dla mieszkańców, a także stanu infrastruktury technicznej na potrzeby podnoszenia jakości życia na obszarach kryzysowych.
SFERA SPOŁECZNA
1. Zahamowanie trendów depopulacyjnych i poprawa struktury wiekowej mieszkańców obszarów problemowych dotkniętych problemami demograficznymi.
2. Rozwój zasobów ludzkich i ograniczenie występowania patologii społecznych na obszarach problemowych.
3. Aktywizacja osób bezrobotnych, w szczególności kobiet na obszarach problemowych.
SFERA GOSPODARCZA
1. Wzrost konkurencyjności i komplementarności przedsiębiorstw działających na obszarach problemowych w oparciu o tradycję i nowoczesność.
2. Integracja lokalnych przedsiębiorców i rozwój małej przedsiębiorczości, w szczególności na obszarach problemowych.
http://www.pow.dzierzoniow.pl/www/files/2015/03/Program_Rewitalizacji_Ziemi_DDZ_14072015.pdf

24.

Lokalny Program
Rewitalizacji

Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy
Miejskiej Dzierżoniów
na lata 2015-2020
2015-2020
Cele główne:
1. Rozwój aktywności
społecznej oraz
wspieranie
włączenia
społecznego.
2. Rozwój
przedsiębiorczości i
aktywności
zawodowej wśród
mieszkańców.
3. Integracja
przestrzennofunkcjonalna.
4. Ekologiczna,
zadbana i
uporządkowana
przestrzeń miejska.

Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy
Bielawa na lata 2014 2020
2014-2020
Cele rewitalizacji:
1. Wzrost poziomu
życia mieszkańców
Obszaru
Rewitalizowanego,
sprzyjający inkluzji i
aktywizacji
społeczności
lokalnej
2. Poprawa spójności
przestrzennej
Obszaru
Rewitalizowanego
oraz dostosowanie
infrastruktury
społecznej,
technicznej i
środowiskowej do
potrzeb lokalnej
społeczności
3. Budowa
gospodarczych

Gminny Program
Rewitalizacji dla Gminy
Piława Górna na lata
2015 – 2020
2015-2020
Cele rewitalizacji:
1. Aktywizacja
gospodarcza
obszaru
rewitalizacji oraz
pobudzanie
przedsiębiorczości.
2. Rozwój aktywności
społecznej i
integrowanie
mieszkańców.
3. Poprawa jakości
życia mieszkańców.
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Program rewitalizacji
Gminy Pieszyce na lata
2016-2023

Lokalny Program
Rewitalizacyjny na lata
2015-2020*

2016-2023
Cele rewitalizacji:
1. Podniesienie
poziomu
aktywności
gospodarczej.
2. Podniesienie
poziomu
aktywności i
integracji
społecznej
mieszkańców.
3. Podniesienie
dostępności
komunikacyjnej
obszaru
rewitalizacji.
4. Poprawa jakości
życia na obszarze
rewitalizacji.

2015-2020

Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy
Łagiewniki na lata
2016-2023
2016-2023
Cele strategiczne:
1. Bezpieczna i
funkcjonalna
przestrzeń
publiczna.
2. Rozwój kapitału
społecznego.

Lp.

Nazwa

Powiat
Dzierżoniowski

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

Gmina wiejska
Łagiewniki

* przyjęty Uchwałą Nr XVI/124/15
Rady Gminy Dzierżoniów nie był
Gminnym Programem
Rewitalizacji w rozumieniu ustawy
o rewitalizacji

http://bip.lagiewniki.pl/urzad/
Article/get/id,36489.html

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy
Dzierżoniów na lata
2018–2032
2018-2032

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy
Łagiewniki

podstaw dla
trwałego rozwoju
Obszaru
Rewitalizowanego.

XI.

GOSPODARKA FINANSOWA

25.

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

Wieloletnia prognoza
finansowa Powiatu
Dzierżoniowskiego na
lata 2021-2025
2021-2025
Uchwała Nr XXIV/182/20
Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.
http://bip.pow.dzierzoniow.pl/art
ykul/313/2108/wieloletniaprognoza-finansowa-na-lata2021-2025

https://archiwum.dzierzoniow.pl/s
ites/default/files/pliki/urzad/lpr_g
miny_dzierzoniow_miasto_26_02
_2016.pdf

http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/u
chwaly_rm/uchwaly_i_projekty_uc
hwal_kadencja_2014_2018/uchw
aly_rady_miejskiej1/2016_rok/uch
wala_nr_26_248_16

https://pilawagorna.biuletyn.net/?
bip=2&cid=141&id=493

https://bip.gmpieszyce.finn.pl/res
/serwisy/pliki/14913796?version=
1.0

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy
Miejskiej Dzierżoniów

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy
Bielawa na lata 20202036
2020-2036

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy
Piława Górna

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy
Pieszyce

2021-2026

2019-2029

Wieloletnia Prognoza
Finansowa Gminy
Niemcza na lata 20202036
2020-2036

Uchwała Nr XIX/171/2019
Rady Miejskiej Bielaw z
dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr
XXIV/132/2020
Rady Miejskiej w Piławie
Górnej z dnia 29 grudnia
2020 r.

Uchwała Nr VIII/54/2019
Rady Miejskiej w
Pieszycach z dnia 29 maja
2019 roku

Uchwała Nr XXVII/173/20
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 30 listopada 2020
r.

Uchwała Nr XLIV/286/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XVI/108/19
Rady Gminy Łagiewniki
z dnia 19 grudnia 2019
r.

https://bielawa.finn.pl/res/serwisy
/pliki/22932669?version=1.0

http://pilawagorna.biuletyn.net/fl
s/bip_pliki/2021_01/BIPF5B80E8
A9B2352Z/2020_uchwala_132.pd
f

https://bip.gmpieszyce.finn.pl/res
/serwisy/pliki/22688188?version=
1.0

https://eurzad.finn.pl/gmniemcza
/server/pobierz_rejestry_zalacznik
/764100

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/
wieloletnia-prognozafinansowa/wieloletnia-prognozafinansowa-na-lata-2018-2032.html

http://bip.lagiewniki.pl/a,3769
5,uchwala-nr-xvi10819radygminy-lagiewnikiz-dnia-19grudnia-2019-rw-sprawieprzyjecia-wieloletniej-pro.html

2021-2033
Uchwała Nr XXV/245/20
Rady Miejskiej
Dzierżoniowa z dnia 28
grudnia 2020 r.
https://bip.um.dzierzoniow.pl/a,3
0483,uchwala-nr-xxv24520-wsprawie-wieloletniej-prognozyfinansowej-gminy-miejskiejdzierzoniow.html

2020-2027

XII. PRZEDSIEBIORCZOŚĆ
26.

27.

Program
aktywności
społecznozawodowej

Program Rozwoju
Przedsiębiorczości

Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
2014-2020
Cel główny:
Pełniejsze wykorzystanie szeregu potencjałów rozwojowych tkwiących w lokalnej sferze gospodarczej, społecznej i publicznej Ziemi Dzierżoniowskiej w celu przyśpieszenia jej rozwoju społeczno–gospodarczego
oraz poprawy pozycji konkurencyjnej zarówno w ujęciu wewnętrznym jak i zewnętrznym.
Cele szczegółowe:
1. Wpieranie gospodarki lokalnej i rynku pracy
2. Zapewnienie wysokiej jakości usług społecznych i publicznych
3. Budowa kapitału ludzkiego
https://www.ug.dzierzoniow.pl/dokumenty/partnerjst/program_aktywizacji_pw.pdf
Program Rozwoju
Przedsiębiorczości
Dzierżoniowa na lata
2016-2020
2016-2020
https://bip.um.dzierzoniow.pl/v,4
201,program-rozwojuprzedsiebiorczoscidzierzoniowa.html

XIII. BEZPIECZEŃSTWO
28.

Program
zapobiegania
przestępczości
oraz ochrony
bezpieczeństwa
obywateli i

Powiatowy program
zapobiegania
przestępczości oraz
ochrony
bezpieczeństwa
obywateli i porządku

153

Lp.

Powiat
Dzierżoniowski

Nazwa
porządku
publicznego

Gmina miejska
Dzierżoniów

Gmina miejska
Bielawa

Gmina miejska
Piława Górna

Gmina miejskowiejska Pieszyce

Gmina miejskowiejska Niemcza

Gmina wiejska
Dzierżoniów

Gmina wiejska
Łagiewniki

publicznego
„Bezpieczna GminaBezpieczny Powiat”
2007- bezterminowo
http://spdzierzoniow.bip.ornak.pl
/pl/bip/uchwaly_rady/kadencja_iii
/sesja_28_xii_2007/uchw_122

XIV. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
29.

Studium
uwarunkowań
kierunków
zagospodarowani
a przestrzennego

30.

Miejscowe plany
zagospodarowani
a przestrzennego

Studium
uwarunkowań
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
zespołu miast
Dzierżoniów,
Bielawa, Pieszyce
bezterminowo
Miejscowe plany
zagospodarowania
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przestrzennego
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Program współpracy
z organizacjami
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prowadzącymi
działalność pożytku
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innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
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pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego

Program współpracy
z organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego

Program współpracy
z organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego

Program współpracy
z organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego

Program współpracy
z organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego

Program współpracy
z organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku
publicznego

roczny

roczny
Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Miejskiej Dzierżoniów

roczny
Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Bielawa

roczny
Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Piława
Górna

roczny
Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Pieszyce

roczny
Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Niemcza

roczny
Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Dzierżoniów

roczny

roczny

roczny

roczny

roczny

roczny

roczny
Program opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt
na terenie Gminy
Łagiewniki
roczny

XV. WSPÓŁPRACA I INNE
31.

Program
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
oraz innymi
podmiotami
prowadzącymi
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pożytku
publicznego

32.

Program opieki
nad bezdomnymi
zwierzętami
bezdomnymi oraz
zapobiegania
bezdomności
zwierząt

Kolorem pomarańczowym zaznaczone zostały strategie, programy i plany obowiązujące po 2020 roku.
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