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1.Informacje ogólne 

 
1.1. Podstawy funkcjonowania ZPORR 

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest 

jednym z  programów operacyjnych, które posùu¿¹ do realizacji Narodowego 

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

Program ten rozwija cele NPR, okre�laj¹c priorytety, kierunki i wysoko�ã 

�rodków przeznaczonych na realizacjê polityki regionalnej pañstwa, które bêd¹ 

uruchamiane z udziaùem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie 

czùonkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

 

W ramach ZPORR realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce priorytety: 

 

Priorytet 1  

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sùu¿¹cej wzmacnianiu 

konkurencyjno�ci regionów ukierunkowany jest na wsparcie regionalnej 

infrastruktury technicznej (drogowej, �rodowiskowej, a tak¿e spoùeczeñstwa 

informacyjnego), infrastruktury turystycznej i zwi¹zanej z kultur¹, infrastruktury 

spoùecznej i ochrony zdrowia maj¹cej decyduj¹ce znaczenie dla perspektyw 

rozwojowych polskich regionów w Unii Europejskiej. 

Priorytet 1 jest wspóùfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Priorytet 2 

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W ramach tego 

priorytetu dziaùania ukierunkowane s¹ na wspomaganie procesu 

dostosowawczego regionalnych zasobów ludzkich do wymogów europejskiego 

rynku pracy, wyrównywania  mo¿liwo�ci dostêpu do edukacji na poziomie 

wy¿szym w mie�cie i na wsi, wspóùpracy sektora badawczo-rozwojowego w 

regionach ze �wiatem biznesu oraz wsparcie rozwoju przedsiêbiorczo�ci.  

Priorytet 2 jest wspóùfinansowany przez Europejski Fundusz Spoùeczny. 

 

Priorytet 3  

Rozwój lokalny ukierunkowany jest na wspieranie o�rodków gospodarczych 

poprzez realizacjê projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwùaszcza 

poù¹czeñ transportowych pomiêdzy centrami regionalnymi, infrastruktury 

�rodowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, 

edukacyjnej oraz ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych 

mikroprzedsiêbiorstw oraz infrastruktury sùu¿¹cej dziaùalno�ci gospodarczej 

oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i przemysùowych, jak 

równie¿ rewitalizacji obszarów poprzemysùowych i powojskowych. 
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Priorytet 3 jest wspóùfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Priorytet 4 

Pomoc techniczna dotyczy dziaùañ zwi¹zanych ze wsparciem procesu realizacji 

caùego programu operacyjnego. 

Szczegóùowe rodzaje projektów mo¿liwych do realizacji w ramach ZPORR 

zawarte s¹ w Uzupeùnieniu ZPORR. 

 

Plan Rozwoju Lokalnego 

 

Ide¹ wymogu przygotowania programu rozwoju jest przede wszystkim wù¹czenie 

w proces wyznaczania celów rozwoju spoùeczno-gospodarczego lokalnych 

spoùeczno�ci jak najszerszego spektrum odbiorców póêniejszych dziaùañ, 

zwùaszcza dla priorytetu 3 � Rozwój lokalny. Dokument ten powinien byã 

tworzony przy wspóùudziale partnerów spoùeczno-gospodarczych i stanowiã 

istotny wkùad w budowê spoùeczeñstwa obywatelskiego.  Powinien przyczyniã siê 

do realizacji najistotniejszych celów gmin. Celem programu rozwoju lokalnego 

powinno byã zapewnienie koncentracji �rodków na strategicznych dziaùaniach 

samorz¹dów. Úrodki finansowe powinny byã wydawane na wcze�niej 

zaplanowane inwestycje wedùug zaprogramowanej w programach kolejno�ci. 

Poza tym program ten mógùby byã realizowany w dùu¿szej perspektywie 

czasowej, co pozwoliùoby lokalnym samorz¹dom na konsumpcjê �rodków z 

Funduszy Strukturalnych równie¿ w nastêpnym okresie programowania. 

Dokumenty takie byùyby monitorowane przez partnerów spoùecznych i 

podlegaùyby czasowej aktualizacji. Programy maj¹ sùu¿yã koncentracji �rodków 

i efektywno�ci ich wykorzystania. 
* ZPORR � Ogólny podrêcznik wdra¿ania 

 
 

1.2. Procedura przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wolbórz 

 
Zespóù zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego zostaù powoùany Zarz¹dzeniem 

Nr 30/04 Wójta Gminy Wolbórz z dnia 30 czerwca 2004 r. W skùad zespoùu 

weszli: 
 Antoni Faùek � peùnomocnik ds. programu rozwoju lokalnego 
 Jan Badek 
 Stanisùaw Badek 
 Wojciech Popielawski 
 Danuta Radziwoñ 
 Gra¿yna Szustorowska 
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Harmonogram prac zespoùu zadaniowego: 
 

Data Dziaùanie 
15 marca 2004 Pierwsze spotkanie robocze w gabinecie Wójta Gminy Wolbórz, na 

temat opracowanych planów i programów, aby mo¿na byùo skorzystaã 

ze �rodków z Unii Europejskiej 
1 kwietnia 2004 Warsztaty planowania strategicznego 
3 czerwca 2004  Spotkanie z przedsiêbiorcami 

14 czerwca 2004 Spotkanie w Urzêdzie Gminy 
30 czerwca 2004 Powoùanie przez Wójta Gminy Wolbórz zespoùu zadaniowego ds. 

Planu Rozwoju Lokalnego 
1 lipca 2004 Spotkanie w Urzêdzie Gminy 

16 lipca 2004 Posiedzenie zespoùu ds. Planu Rozwoju Lokalnego 
29 lipca 2004 Posiedzenie zespoùu ds. Planu Rozwoju Lokalnego 

5 sierpnia 2004 Posiedzenie zespoùu ds. Planu Rozwoju Lokalnego 
20 sierpnia 2004 Posiedzenie zespoùu ds. Planu Rozwoju Lokalnego 
26 sierpnia 2004  Posiedzenie zespoùu ds. Planu Rozwoju Lokalnego 
14 wrze�nia 2004 Posiedzenie zespoùu ds. Planu Rozwoju Lokalnego 
20 wrze�nia 2004 Posiedzenie komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego 
23 wrze�nia 2004 Rada Gminy Wolbórz uchwaù¹ rady przyjmuje Plan Rozwoju 

Lokalnego dla Gminy Wolbórz  
 
Plan Rozwoju Regionalnego gminy Wolbórz zostaù przyjêty uchwaù¹                 

nr XXII/26/04 Rady Gminy w Wolborzu z dnia 23 wrze�nia 2004 roku. 
 
2. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

 
Plan Rozwoju Lokalnego opracowany zostaù dla gminy Wolbórz (województwo 

ùódzkie, powiat piotrkowski). Plan obejmuje analizê stanu obecnego gminy w 

sferze spoùecznej, sferze gospodarczej, w zakresie infrastruktury technicznej i 
stanu �rodowiska naturalnego oraz definiuje cele strategiczne (gùówne), cele 

operacyjne (pomocnicze) oraz programy realizacyjne w tych obszarach. 
Szczegóùowy plan zadañ opracowany zostaù na lata 2004-2006, na lata 2007-
2013 sporz¹dzono zarys planu zadañ.  
 
3. Diagnoza sytuacji spoùeczno-gospodarczej gminy 

 
3.1. Informacje ogólne 

 

Gmina Wolbórz poùo¿ona jest w obrêbie Równiny Piotrkowskiej, która jest 

fragmentem Wzniesieñ Poùudniowomazowieckich. Lekko falist¹ równinê 

rozcinaj¹ doliny rzek Wolbórki i Moszczanki. Caùy obszar gminy poùo¿ony jest 

w obrêbie zlewni rzeki Pilicy, za� czê�ã poùudniowo-wschodnia                    
(29% powierzchni gminy) znajduje siê na obszarze zlewni bezpo�redniej 

Zbiornika Sulejowskiego. Pod wzglêdem geomorfologicznym gmina znajduje 
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siê w obrêbie Niecki £ódzkiej wchodz¹cej w skùad du¿ej jednostki tektonicznej 

� synklinorium szczeciñsko-ùódzko-miechowskiej. Niecka zbudowana jest z 
utworów górnej jury i dolnej kredy w postaci piaskowców, piasków 

glaukonitowych, wapieni, gez i margli. 
Administracyjnie gmina Wolbórz jest jedn¹ z jedenastu gmin powiatu 

piotrkowskiego i graniczy: od zachodu z Gmin¹ Moszczenica, od póùnocy z 

Gmin¹ Bêdków i Gmin¹ Ujazd, od wschodu z Gmin¹ Tomaszów Mazowiecki i 

poprzez Zalew Sulejowski z Gmin¹ Mniszków, od poùudnia z Gmin¹ Sulejów 

oraz Miastem i Gmin¹ Piotrków Trybunalski. Powierzchnia ogólna gminy 

wynosi 151 km² (15122 ha) i podzielona jest na 22 soùectwa. Liczba 

mieszkañców wynosi 7834 osoby (stan na rok 2003 - wg danych UG Wolbórz). 
Podstawow¹ dziedzin¹ gospodarki gminy Wolbórz jest rolnictwo. U¿ytki rolne 

zajmuj¹ 9175 ha (w tym: grunty orne � 7842 ha, sady � 71 ha, ù¹ki � 762 ha i 
pastwiska 500 ha), co stanowi 60,6% powierzchni ogólnej gminy (wg danych 

Rocznika Statystycznego Woj. £ódzkiego 2002). Udziaù lasów i gruntów 

le�nych z powierzchni¹ 4225 ha stanowi 27,9%. 
Na terenie gminy funkcjonuj¹: Publiczne Samorz¹dowe Przedszkole                      

w Wolborzu, 4 szkoùy podstawowe: w Wolborzu, Goleszach Du¿ych, 

Komornikach, Proszeniu, Publiczne Gimnazjum w Wolborzu,                           
Zespóù Szkóù - Rolnicze Centrum Ksztaùcenia Ustawicznego w Wolborzu,         

2 O�rodki Zdrowia w Wolborzu i Goleszach, Gminny Dom Kultury w 

Wolborzu, Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu z punktami 
bibliotecznymi (Golesze, Polichno), Gminny O�rodek Pomocy Spoùecznej, 

Spóùka z o.o. KOM-WOL w Wolborzu oraz Posterunek Policji w Wolborzu.  
 
W celu realizacji zadañ Gmina powoùaùa jednostki pomocnicze. W  skùad Gminy 

Wolbórz wchodz¹ 22 jednostki pomocnicze (soùectwa): 
1. Bogusùawice 
2. Brudaki 
3. Golesze Du¿e 
4. Kaleñ 
5. Komorniki 
6. Kuznocin 
7. Lubiaszów 
8. Lubiatów 
9. Mùoszów 
10. Mùynary 
11. Polichno Du¿e 
12. Proszenie 
13. Psary Lechawa 
14. Psary Stare 
15. Psary Witowskie 
16. Stanisùawów 
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17. Studzianki 
18. Swolszewice Du¿e 
19. Úwi¹tniki 
20. Wolbórz 
21. Ýarnowica Du¿a 
22. Ýywocin 

 
 
3.2 . Demografia 

 

Sytuacja demograficzna i spoùeczna 

 
Gmina Wolbórz liczy 7834 (stan na 12.31.2003) mieszkañców. Úrednia gêsto�ã 

zaludnienia na 1 km2  wynosi 51 osób  (w powicie piotrkowskim: 63 osoby/km
2, 

natomiast w województwie ùódzkim: 143 osoby/km2. Przyrost naturalny w 2002 
roku (dane wg Rocznika Statystycznego Województwa £ódzkiego 2003) 

wyniósù +0,4 
0/00 dla gminy Wolbórz (dla powiatu piotrkowskiego �0,9 0/00, dla 

województwa ùódzkiego �3,2 0/00). Wskaênik salda migracji: -2,7 0/00 dla gminy 
(0,40/00 dla powiatu i �0,60/00 dla województwa). 
 
Gmina Wolbórz peùni funkcje rolnicze, rekreacyjne (poùudniowo-wschodnia 
czê�ã gminy), administracyjno-usùugowe, obsùugi produkcji ¿ywno�ci, obsùugi 

obszaru gminy i obsùugi turystyki. 
 
Liczba mieszkañców  gminy w latach 1999 � 2003:  
 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 

Wolbórz 7993 7935 7874 7831 7834 
* wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 
 
W latach 1999-2003 zaobserwowaã mo¿na spadek liczby ludno�ci gminy. W 

2003 roku nast¹più nieznaczny wzrost liczby mieszkañców gminy Wolbórz. 

Czynnikiem wpùywaj¹cym na sytuacjê demograficzn¹  jest dodatni przyrost 

naturalny i staùe, do�ã wysokie ujemne saldo migracji.  
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Liczba ludno�ci w poszczególnych soùectwach (stan na 31.12.2003 rok): 
 
Lp. Soùectwo Liczba ludno�ci 

1 Bogusùawice 653 
2 Brudaki 74 
3 Golesze Du¿e 388 
4 Kaleñ 109 
5 Komorniki  360 
6 Kuznocin 253 
7 Lubiaszów 221 
8 Lubiatów 258 
9 Mùoszów  192 

10 Mùynary 199 
11 Polichno Du¿e 428 
12 Proszenie 450 
13 Psary Lechawa 147 
14 Psary Stare 202 
15 Psary Witowskie 118 
16 Stanisùawów 116 
17 Studzianki 170 
18 Swolszewice Du¿e 267 
19 Úwi¹tniki 163 
20 Wolbórz 2339 
21 Ýarnowica Du¿a 349 
22 Ýywocin 378 

 RAZEM 7834 
* wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 

 

 

Struktura wiekowa mieszkañców gminy 

Gmina Wolbórz liczy 7834 mieszkañców (stan na 31.12.3003 � wg danych 
Urzêdu Gminy), w tym  3893 mê¿czyzn i 3941 kobiet. 
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Strukturê wiekow¹ ludno�ci w latach 1990 � 2003 przedstawia poni¿sze 

zestawienie:  
 

Wiek 0-6 7-15 16-19 20-65 20-60 Pow.65 Pow.60 Razem 

Pùeã M K M K M K M K M K M K M+K 

1990 390 387 575 527 174 106 2173 1735 447 876 3759 3631 7390 
1991 389 384 582 549 187 122 2221 1787 457 895 3836 3737 7573 
1992 389 392 577 571 211 138 2253 1813 452 908 3882 3822 7704 
1993 385 395 577 577 214 158 2304 1866 453 911 3933 3907 7840 
1994 378 396 597 579 207 167 2371 1919 435 917 3988 3978 7966 
1995 362 382 604 582 200 177 2414 1957 426 917 4009 4015 8021 
1996 358 359 613 576 178 190 2439 1996 421 910 4011 4031 8040 
1997 346 323 607 591 183 196 2473 2020 402 892 3996 4022 8033 
1998 325 304 590 586 194 207 2477 2042 410 893 3961 4032 8028 
1999 309 292 565 571 215 207 2466 2072 406 890 3931 4032 7993 
2000 291 269 552 550 220 214 2470 2093 398 878 3906 4004 7935 
2001 255 271 554 527 207 207 2495 2107 395 856 3893 3968 7874 
2002 254 256 524 501 194 194 2504 2129 412 858 3893 3938 7831 
2003 248 265 505 475 180 180 2556 2181 404 840 3893 3941 7834 

*  wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 

 

Struktura wiekowa ludno�ci gminy Wolbórz - 2003
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Dla charakterystyki demograficznej istotne s¹ tak¿e struktury ludno�ci gminy 

wg wieku i pùci, które prezentuje poni¿sze zestawienie (rok 2003):   
  

Wiek Liczba 

ludno�ci 

% Liczba 

kobiet 

% 

od 0-6 lat 513 6,5 265 6,7 
od 7-15 lat 980 12,6 475 12,0 
od 16-19 lat 360 4,6 180 4,6 
od 20-65(M) i 60 (K) lat 4737 60,4 2181 55,3 
od 65(m) i 60(K) i powy¿ej 1244 15,9 840 21,4 

RAZEM 7834 100 3941 100 
* wg danych Urzêdu Gminy 

 
Najwiêkszy odsetek ludno�ci gminy (60,4%) stanowi¹ mieszkañcy w wieku 

produkcyjnym (20-60K i 65M lat). W tym wieku pozostaje ogóùem 4737 osób.  
W wieku przedprodukcyjnym (0-19 lat) pozostaje 1853 osoby tj. 933 mê¿czyzn 

i 920 kobiet (23,3%). W wieku poprodukcyjnym (mê¿czyêni w wieku 65 lat i 
wiêcej, kobiety w wieku 60 lat i wiêcej) pozostaje ogóùem 1244 osoby (15,9%), 

w tym 404 mê¿czyzn i 840 kobiet (21,4%). 
 

Poziom wyksztaùcenia 

 

Poziom wyksztaùcenia na terenie gminy ksztaùtuje siê nastêpuj¹co (wg Spisu 

Powszechnego Ludno�ci 2002): 
 wy¿sze � 343 osoby (5,3% ogóùu wyksztaùconych): 

- 117 mê¿czyzn  
- 226 kobiet 

 policealne � 153 osoby (2,3% ogóùu wyksztaùconych): 
- 53 mê¿czyzn 
- 100 kobiet 

 �rednie ogólnoksztaùc¹ce � 312 osób (4,8% ogóùu wyksztaùconych): 
- 91 mê¿czyzn 
- 221 kobiet 

 �rednie zawodowe � 1064 osoby (16,3% ogóùu wyksztaùconych): 
- 519 mê¿czyzn 
- 545 kobiet 

 zasadnicze zawodowe � 1492 osoby (22,8 % ogóùu wyksztaùconych): 
- 890 mê¿czyzn 
- 602 kobiety 

 podstawowe ukoñczone � 2696 osób (41,2% ogóùu wyksztaùconych): 
- 1370 mê¿czyzn 
- 1326 kobiet 
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 podstawowe nieukoñczone i bez wyksztaùcenia szkolnego � 479 osób 

(7,3% ogóùu wyksztaùconych): 
- 178 mê¿czyzn 
- 301 kobiet 

 
28,6% ogóùu wyksztaùconych mieszkañców gminy Wolbórz ma wyksztaùcenie 

przynajmniej �rednie, ale tylko 5,3% posiada wyksztaùcenie wy¿sze. Wy¿szy 

poziom wyksztaùcenia reprezentuj¹ kobiety; 33% ogóùu wyksztaùconych kobiet 

to kobiety maj¹ce wyksztaùcenie przynajmniej �rednie. W dobie du¿ego 

bezrobocia wysokie umiejêtno�ci i kwalifikacje s¹ niezbêdne do 

zaprezentowania siê na rynku pracy, wobec czego konieczne bêdzie 

podwy¿szenie poziomu wyksztaùcenia mieszkañców gminy Wolbórz. 
 
  
Poziom bezrobocia 

 
Dane na temat zatrudnienia s¹ bardzo istotnym wskaênikiem charakteryzuj¹cym 

sytuacjê spoùeczna gminy. 
Poziom bezrobocia na terenie gminy w latach 1999-2003: 

 
Bezrobotni Lata 

ogóùem kobiety z prawem do zasiùku 

1999 442 212 90 
2000 489 232 66 
2001 590 224 124 
2002 481 224 37 
2003 474 236 114 

   * wg danych RUP Piotrków Trybunalski 

  
W 2003 roku (stan na 31 grudnia) liczba zarejestrowanych bezrobotnych na 
terenie gminy Wolbórz wynosiùa  474 osoby, w tym 114 osób z prawem do 

zasiùku. Okoùo 50% ogóùu bezrobotnych stanowi¹ kobiety. Struktura 

zarejestrowanych bezrobotnych wg wieku przedstawia siê nastêpuj¹co: 
 bezrobotni w wieku 18-44 lata � 358 osób 
 bezrobotni w wieku 45 lat i wiêcej � 116 osób  
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Opieka spoùeczna 

 
Zadania z zakresu Opieki Spoùecznej w Gminie Wolbórz realizuje jednostka 

organizacyjna Gminny O�rodek Pomocy Spoùecznej w Wolborzu. 
Podstawow¹ dziaùalno�ã Gminnego O�rodka Pomocy Spoùecznej przedstawia 

poni¿sze zestawienie: 
 

Rodzaj �wiadczenia 

Zasiùek staùy Zasiùek 

okresowy 

Zasiùek celowy Ochrona 

macierzyñstwa 

Renta Socjalna  

 

 

Rok 

liczba 

osób, 

którym 

wydano 

decyzjê 

liczba 

osób w 

rodzinie 

liczba 

osób, 

którym 

wydano 

decyzjê 

liczba 

osób w 

rodzinie 

liczba 

osób, 

którym 

wydano 

decyzjê 

liczba 

osób w 

rodzinie 

liczba 

osób, 

którym 

wydano 

decyzjê 

liczba 

osób w 

rodzinie 

liczba 

osób, 

którym 

wydano 

decyzjê 

liczba 

osób w 

rodzinie 

1996 50 166 195 634 342 1219 38 163 26 108 
1997 17 57 144 534 253 952 30 110 29 110 
1998 5 28 320 1129 262 1032 25 101 30 116 
1999 9 47 187 607 253 850 19 82 34 116 
2000 10 55 134 437 280 1018 15 60 40 137 
2001 11 61 79 264 149 521 20 81 45 99 
2002 11 53 65 220 173 562 17 80 49 102 
2003 12 52 74 233 172 569 29 110 48 105 
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Úrodki finansowe na opiekê spoùeczn¹ wg êródeù pochodzenia przedstawia 

tabela: 
 

Rok Zadania wùasne 

(kwota w PLN) 

Zadania zlecone 

(kwota w PLN) 

1996 139782 340473 
1997 143961 449937 
1998 152331 433001 
1999 154243 421516 
2000 164269 415000 
2001 158527 427301 
2002 118367 445888 
2003 120839 412673 

 
Planowane dziaùania Gminnego O�rodka Pomocy Spoùecznej w Wolborzu. 

 
Z  uwagi na ubo¿enie ludno�ci wiejskiej  a szczególnie klientów Gminnego 

O�rodka Pomocy Spoùecznej, w perspektywie swoich dziaùañ zamierzamy: 
1. rozszerzyã program do¿ywiania dzieci w szkoùach poprzez poszukiwanie 

sponsorów oraz pozarz¹dowych êródeù finansowania tego zadania, 
2. organizowaã wypoczynek letni na wsiach w ramach akcji letniej � tzw. 

póùkolonie  w poù¹czeniu z profilaktyk¹ dla dzieci zagro¿onych 

patologicznie 
3. zorganizowaã �wietlicê �rodowiskow¹, a w organizacjê i prowadzenie 

�wietlicy wù¹czyã wolontariuszy, 
4. organizowaã we wspóùpracy z Gminnym O�rodkiem Kultury � rodzinne 

soboty (z udzielaniem porad psychologicznych, pediatrycznych, 
prawnych), pikniki, zajêcia sportowe, zabawy, 

5. we wspóùpracy ze szkoùami wzmocniã funkcje �rodowiska szkoùy poprzez 

organizacjê wypoczynku dla dzieci i mùodzie¿y w czasie ferii zimowych i 

wakacji, 
6. wspóùpracowaã z  Wolborskim Towarzystwem Kultury i Turystyki celem 

organizowania czynnego wypoczynku dla rodzin, 
7. z uwagi na problem mieszkañ dla najbiedniejszych stworzyã 

indywidualny program wychodzenia z bezdomno�ci i budowa mieszkañ 

socjalnych, 
8. powoùaã Klub Reintegracji Spoùecznej jako formê reintegracji spoùecznej 

osób zagro¿onych �wykluczeniem spoùecznym�.    
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3.3. Sfera spoùeczna 

 

O�wiata i kultura 

 

Na terenie gminy Wolbórz funkcjonuje Publiczne Gimnazjum w Wolborzu i 

Publiczne Szkoùy Podstawowe w miejscowo�ciach: Wolbórz, Golesze, 

Komorniki, Proszenie. Na terenie gminy dziaùa równie¿ Zespóù Szkóù-Rolnicze 
Centrum Ksztaùcenia Ustawicznego. W Wolborzu znajduje siê Samorz¹dowe 

Przedszkole oraz trzy oddziaùy przedszkolne przy szkoùach podstawowych w 

Goleszach Du¿ych, Komornikach i Proszeniu. 
Funkcje upowszechniania kultury na terenie gminy prowadzi: Gminny O�rodek 

Kultury w którym dziaùaj¹ liczne koùa zainteresowañ, maj¹ swoja siedzibê 

organizacje ,kluby , stowarzyszenia, Gminna Biblioteka Publiczna w Wolborzu 
z dwoma punktami bibliotecznymi w Goleszach i Polichnie.  
 

Baza lokalowa placówek o�wiatowych: 
 

Nazwa 

placówki 

Liczba sal 

dydaktycznych 

Liczba miejsc 

dydaktycznych 

Powierzchnia 

u¿ytkowa w 

m
2
 

Sale 

gimnastyczne 

Powierzchnia 

dydaktyczna sali 

gimnastycznej w 

m
2 

SP Wolbórz 13 354 700 1 54 
SP  Golesze 8 140 210 1 45 
SP Komorniki 7 135 170 - - 
SP Proszenie 6 100 120 - - 
Gimnazjum 15 377 2136 1 1765 
ZSRCKU 24 960 11034 1 291 

* wg danych Urzêdu Gminy 

 
Placówki o�wiatowe s¹ w dobrym stanie technicznym. Mini sale gimnastyczne 

posiadaj¹ dwie szkoùy podstawowe (Wolbórz i Golesze), gimnazjum w 
Wolborzu zarz¹dza Hal¹ Sportow¹ oraz wùasn¹ salê gimnastyczn¹ posiada 

szkoùa �rednia � Zespóù Szkóù Rolniczych-Centrum Ksztaùcenia Ustawicznego.  
Liczbê uczniów w latach szkolnych 1988/99 � 2003/04 przedstawia poni¿sza 

tabela: 
 

Rok 

szkolny 

SP  

Wolbórz 

SP 

Golesze 

SP 

Komorniki 

SP 

Proszenie 

Gimnazjum 

Wolbórz 

ZSRCKU RAZEM 

1998/99 530 265 123 102 - 505 1525 
1999/00 464 196 123 83 123 483 1472 
2000/01 374 164 90 80 238 573 1519 
2001/02 364 153 94 78 358 498 1545 
2002/03 334 138 88 79 357 578 1574 
2003/04 316 117 85 72 357 562 1509 

* wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 
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Od 1988 roku systematycznie spada liczba dzieci w wieku szkolnym � 
uczêszczaj¹cych do szkóù podstawowych. W roku szkolnym 2003/04 w szkoùach 

podstawowych uczyùo siê 590 uczniów, w gimnazjum 357 uczniów, natomiast w 

ZSRCKU � 562 uczniów.  
 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej  w latach 1998 � 2004 przedstawia tabela: 

Rok szkolny Liczba nauczycieli Poziom wyksztaùcenia 

 szkoùy przedszkola razem mgr WZ SN SP  

1998/99 138 10 148 107 7 20 14  
1999/00 132 10 142 110 7 13 12  
2000/01 133 10 143 111 6 15 11  
2001/02 140 7 147 123 6 7 11  
2002/03 145 7 152 126 11 7 8  
2003/04 136 6 142 118 13 8 3  

mgr � wyksztaùcenie wy¿sze magisterskie, WZ � wy¿sze zawodowe, SN � Studium Nauczycielskie, 

SP ��rednie pedagogiczne 

 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2003/2004: 

Wyksztaùcenie Lp. Placówka o�wiatowa Liczba 

uczniów 

Liczba 

nauczycieli mgr WZ SN SP  
1 SP Wolbórz 316 24 22 1 1 -  
2 SP  Golesze 117 13 11 1 1 -  
3 SP Komorniki 85 10 8 2 - -  
4 SP Proszenie 72 9 6 - 2 1  
5 Gimnazjum Wolbórz  357 26 22 4 - -  
6 ZSRCKU 562 54 44 5 3 2  
 RAZEM 1509 136 113 13 7 3  

* wg danych Urzêdu gminy Wolbórz 

 
Od 1998 roku systematycznie rosn¹ kwalifikacje kadry pedagogicznej. W roku 

szkolnym 2003/04 w placówkach o�wiatowych na terenie gminy Wolbórz 

zatrudnionych byùo 136 nauczycieli, w tym 126 z wyksztaùceniem wy¿szym. 
 
Ochrona zdrowia 

 

W gminie funkcjonuj¹ O�rodki Zdrowia w Wolborzu i Goleszach. Placówki te 

zatrudniaj¹ 4 lekarzy, 1 lekarza dentystê i 6 pielêgniarek. W o�rodku w 

Wolborzu mie�ci siê poradnia dla dorosùych, pediatryczna, stomatologiczna; 

wykonywane s¹ szczepienia dla dzieci i zabiegi iniekcyjne.  
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Bezpieczeñstwo publiczne 

 

W gminie Wolbórz znajduje siê Posterunek Policji, dziaùa równie¿ 14 jednostek 

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w nastêpuj¹cych miejscowo�ciach: Wolbórz, 

Ýarnowica, Lubiaszów, Kuznocin, Komorniki, Lubiatów, Ýywocin, Úwi¹tniki, 

Polichno, Proszenie, Psary Stare, Psary Lechawa, Mùynary, Bogusùawice. 
 
Ilo�ã zdarzeñ bêd¹cych przedmiotem interwencji OSP na terenie gminy 
Wolbórz przedstawia poni¿sze zestawienie: 
 

Rok Ilo�ã zdarzeñ 

1996 81 
1997 70 
1998 78 
1999 67 
2000 85 
2001 62 
2002 73 
2003 58 

                                   *wg danych Urzêdu Gminy w Wolborzu. 

 
Statystyka najczê�ciej wystêpuj¹cych na terenie gminy  przestêpstw (wg danych 

posterunku policji):  
 

Lp. Kategoria przestêpstwa 2001 2002 2003 

l Rozboje i gwaùty 7 9 8 
2 Kradzie¿e 46 41 38 
3 Wùamania 58 54 50 
4 Bójki i pobicia 5 3 4 
5 Po¿ary 62 73 58 
6 Wypadki drogowe b.d. b.d. b.d. 
7 Znêcania 2 3 3 
8 Niealimentacja 38 42 44 
9 Groêby karalne b.d. b.d. b.d. 

10 Nieumy�lna �mierã b.d. b.d. b.d. 
11 Nietrzeêwi b.d. b.d. b.d. 
12 Uszkodzenie mienia b.d. b.d. b.d. 
13 Kradzie¿ linii NN 3 3 2 
14 Kradzie¿ linii telefonicznej b.d. b.d. b.d. 
15 Inne wydarzenia b.d. b.d. b.d. 
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Turystyka i rekreacja 

 
Walorami turystycznymi gminy Wolbórz s¹: 

- poùo¿enie geograficzne � walorem o znaczeniu krajowym jest centralne 
poùo¿enie gminy (zwùaszcza komunikacyjne, podkre�lone przebiegiem 

trasy szybkiego ruchu nr 8 ) 
- walory przyrodnicze, które zwi¹zane s¹ z dostêpem do wody (doliny rzek 

Wolbórki, Moszczanki i Goleszanki, Zbiornik Sulejowski), du¿¹ 

lesisto�ci¹ (27,9% powierzchni gminy) oraz ró¿norodno�ci¹ 

krajobrazow¹. Najcenniejsze z przyrodniczego punktu widzenia obszary 
zostaùy objête ochrona prawn¹ (Sulejowski Park Krajobrazowy, 3 

rezerwaty przyrody: �Lubiaszów�, �Dêby w Meszczach� i �Czarny £ug�, 

liczne pomniki przyrody i u¿ytki ekologiczne oraz parki zabytkowe: przy 

zespole paùacowym biskupów kujawskich w Wolborzu, przy zespole 
dworsko-folwarcznym w Bogusùawicach, przy zaspole dworsko-
folwarcznym w Lubiatowie oraz park wiejski w Goleszach) 

- walory antropogeniczne � barwna przeszùo�ã historyczna i zwi¹zane z ni¹ 

obiekty kultury materialnej, zabytkowe ukùady urbanistyczne, obiekty 
sakralne i nekropolie 

- istniej¹ca w Bogusùawicach stadnina koni, gdzie organizowane s¹ zawody 

w skokach przez przeszkody i w powo¿eniu, biegi my�liwskie, rajdy 

konne, nauka jazdy konnej i powo¿enia zaprzêgami. 
 
Podstawow¹ bazê turystyczno-rekreacyjna gminy Wolbórz stanowi¹: 

 O�rodek Wypoczynkowy �Wodnik� ZWiK £ódê w Bronisùawowie 
 Magellan w Bronisùawowie 
 Hotel Górski z restauracj¹ i barem 
 pole kempingowe w Leonowie 
 motel z restauracj¹ w Polichnie 
 hotel PSO w Bogusùawicach 
 kwatery prywatne we wsiach letniskowych. 

Ponadto na terenie gminy funkcjonuj¹ indywidualne budynki letniskowe, 

charakteryzuj¹ce siê w ostatnich latach znaczn¹ dynamik¹ rozwoju. 
 

Dziedzictwo kulturowe 

 
Historia istnienia osady Wolbórz siêga XII wieku, od kiedy wymieniany jest 
jako siedziba czoùa opola, a nastêpnie kasztelanii (grodowy zwi¹zek obronny). 

W XII wieku staù siê o�rodkiem administracji gospodarczej nowopowstaùego 

biskupstwa kujawsko-pomorskiego we Wùocùawku. Wolbórz prawa miejskie 

otrzymaù w XIII wieku i od tego czasu a¿ do XVI wieku nast¹più najwiêkszy 

rozwój Wolborza (rolnictwo, handel, rzemiosùo � o�rodek produkcji sukna).     

W rozwidleniu rzeki Moszczanki wybudowany zostaù zamek, powstaùy ko�cioùy 
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i ratusz. Z tym okresem zwi¹zana jest postaã Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
który urodziù siê w Wolborzu, a po studiach peùniù przez blisko 20 lat funkcjê 

wójta wolborskiego. Od XVII wieku po zniszczeniach najazdu szwedzkiego, 

licznych po¿arach, epidemiach nastêpuje powolny upadek miasta. W 1870 roku 

dekretem wùadz carskich Wolbórz traci prawa miejskie, a siedziba wùadz gminy 

przeniesiona zostaje na pewien czas do Bogusùawic. Lata nastêpne a¿ do czasu 

uzyskania niepodlegùo�ci byùy okresem stagnacji. O¿ywienie gospodarcze 

nast¹piùo dopiero w okresie miêdzywojennym  - nast¹piùo porz¹dkowanie 

zabudowy Wolborza, zbudowano niektóre obiekty u¿yteczno�ci publicznej oraz 

drogi.. W 1938 roku uruchomiono Chrze�cijañsk¹ Spóùkê Weùniarsk¹ �Runo�. 

W latach 1939-1945 teren gminy byù miejscem aktywnego ruchu 

partyzanckiego, jak równie¿ dziaùalno�ci na rzecz polsko�ci � tajne nauczanie. 
Po wojnie mieszkañcy przyst¹pili do odbudowy, nast¹più dalszy rozwój 

Wolborza i gminy. 
Mimo zniszczeñ ocalaùy obiekty architektury sakralnej stanowi¹ce dzi� chlubê 

gminy. Do najcenniejszych zabytków gminy Wolbórz nale¿y równie¿ ukùad 

urbanistyczny wsi gminnej ksztaùtowany pocz¹wszy od XIII wieku w widùach 

rzek Wolbórki i Moszczanki.  
 
Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

 

Gùówne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Wolbórz to:  
 ukùad przestrzenny miejscowo�ci gminnej Wolbórz oraz wsi 

historycznych: Bogusùawice, Komorniki, Kuznocin i Lubiatów 
 zespól paùacowy dawnej rezydencji biskupów kujawskich z XVIII wieku 

wraz z parkiem zaùo¿onym w stylu barokowym z cennym drzewostanem. 

Aktualnie zespól jest siedzib¹ Zespoùu Szkóù- Rolnicze Centrum 
Ksztaùcenia Ustawicznego 

 ko�cióù parafialny p.w. �w. Mikoùaja w Wolborzu pochodz¹cy z XV w. 
 kaplica cmentarna p.w. �w. Anny w Wolborzu z XIX wieku 
 kaplica p.w. �w. Rocha w Wolborzu pochodz¹ca z XIX wieku  
 kapliczka w Studziankach z XIX wieku 
 zespóù dworski w Bogusùawicach obejmuj¹cy dwór drewniany z XVIII 

wieku, dom, biuro, gorzelniê z XIX w. oraz inne obiekty (czworaki, 

spichlerz, stajnia, obory, êrebiêciarnia) pochodz¹ce z pocz¹tków XX w. 

Do zespoùu przylega XIX-wieczny park. Obecnie zespóù u¿ytkowany jest 

przez Stadninê Ogierów 
 zespól dworski w Lubiatowie otoczony parkiem z warto�ciowym 

drzewostanem pochodz¹cy z XIX w., obejmuj¹cy murowany dwór, 

stajnie, spichlerz, gorzelniê magazyn i kuêniê 
 zabytki techniki: 
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o drewniany zbo¿owy mùyn wodny na rzece Moszczance w 

miejscowo�ci Wolbórz z XIX w. 
o murowany zbo¿owy mùyn wodny na rzece Wolbórce w 

miejscowo�ci Lubiatów z XX w. 
o murowany zbo¿owy mùyn wodny na rzece Moszczance w 

miejscowo�ci Studzianki Kolonia z XX w. 
 

 stanowiska archeologiczne podlegaj¹ce ochronie konserwatorskiej 
 Miejsca Pamiêci Narodowej: 

o Golesze � mogiùa powstañca z 1863 r. 
o Lubiatów � krzy¿ w miejscu straceñ z 1916 r.  
o Polichno-Budy � pomnik w miejscu bitwy partyzanckiej z 1948 r. 
o Polichno -  Muzeum (1968r.) i Pomnik Czynu Partyzanckiego 

(1966 r.) 
o Lubiaszów � mogiùa w lesie z 1939 r. 
o Wolbórz: 

 Pomnik upamiêtniaj¹cy walcz¹cych za ojczyznê w latach 

1943/44, rozstrzelanych w Pieñkach Karliñskich i innych 

miejscach (cmentarz rzymskokatolicki ) 
 Mogiùa ¿oùnierzy polegùych w czasie I-szej wojny �wiatowej 

w 1914 r. (cmentarz rzymskokatolicki ) 
 Pomnik puùkownika Ludwika Glazera (cmentarz 

rzymskokatolicki) 
 Obelisk polegùych we wrze�niu 1939 r. (cmentarz 

rzymskokatolicki) 
 Tablice upamiêtniaj¹ce wydarzenia historyczne (Ko�cióù 

p.w. �w. Mikoùaja) 
 Pomnik Andrzeja Frycza Modrzewskiego w parku na Placu      

Wù. Jagieùùy 
 Kapliczka na Placu Stefana Siniarskiego 
 Kapliczka Szwedzka przy ul. Grunwaldzkiej 
 Pomnik �Dwa Miecze� na dziedziñcu paùacu biskupów � 

obecnie ZSRCKU 
 

 cmentarze historyczne: 
o cmentarz rzymskokatolicki w Wolborzu 
o cmentarz ¿ydowski w Wolborzu 
o cmentarz ewangelicki we wsi Leonów 
o cmentarz ewangelicki we wsi Lubiaszów 
o cmentarz ewangelicki we wsi Mùoszów 
o cmentarz ewangelicki we wsi Polichno 
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3.4. Sfera gospodarcza 

 

Gmina Wolbórz peùni funkcjê rolnicz¹, rekreacyjn¹ (poùudniowo-wschodnia 
czê�ã gminy), administracyjno-usùugow¹, obsùugi produkcji ¿ywno�ci, obsùugi 

obszaru gminy i obsùugi turystyki. Miejscowo�ã Wolbórz peùni funkcje wsi 

gminnej, grupuj¹cej wszystkie najwa¿niejsze usùugi. Wsie: Proszenie, 

Komorniki i Golesze peùni¹ funkcje wsi podstawowych o wzbogaconym 

programie usùugowym. Funkcje rekreacyjno-letniskow¹ peùni¹ wsie: 

Swolszewice Du¿e, Leonów, Adamów, Bronisùawów i Lubiaszów . 
 
Dynamikê zmian liczby podmiotów gospodarczych  zarejestrowanych w 
Urzêdzie Gminy Wolbórz w latach 1999-2003 przedstawia tabela: 
 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 

Handel 14 23 36 16 17 
Usùugi 19 28 31 24 23 
Gastronomia 3 6 - 3 3 
*wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 

 
Do najwiêkszych pracodawców na terenie gminy nale¿y zaliczyã: 

- Formaplan Polska Sp. z o.o. Wolbórz 
- Huta Szkùa Gospodarczego i Artystycznego �Finezja� Wolbórz 
-    F.M. SILESIA 
- ZSRCKU Wolbórz 
- �Eliza� Wolbórz 
- AUCHAN Wolbórz 
- DROB-BOGS Kaleñ 
- Ujêcie  wody w Bronisùawowie 
- Spóùdzielnia AGROMEL Wolbórz 
- Urz¹d Gminy w Wolborzu wraz z Placówkami O�wiatowymi 
- PPHU Atut w Bogusùawicach 
- Firma Mazurek w Wolborzu 

 
Ilo�ã osób zatrudnionych w zakùadach: 

 
Lp. Przedsiêbiorstwo - 

instytucja 

Lokalizacja Bran¿a Liczba 

zatrudnionych 

1 
 

FORMOPLAN 
POLSKA 

Wolbórz  
ul. Kitowicza 28  

stolarstwo 346 

2 
 

FINEZJA 
Huta Szkùa 

Wolbórz  
ul. Kitowicza 53  

huta szkùa 175 

3 
 

AUCHAN Wolbórz handel, 
logistyka 

45 
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4 
 

F.M.Silesia Wolbórz Handel 
logistyka 

180 

5 
 

ZSRCKU Wolbórz 
ul. Modrzewskiego 107 

szkoùa 90 

6 
 

Spóùdzielnia 

AGROMEL 
Wolbórz usùugi 48 

7 
 

GS Samopomoc 
Chùopska 

Wolbórz 
Pl. Wù. Jagieùùy 

handel 10 

8 
 

Gimnazjum Wolbórz szkoùa 41 

9 
 

Szkoùy podstawowe Komorniki, Wolbórz, 

Proszenie, Golesze 
szkoùy 108 

10 
 

PBS o/Wolbórz Wolbórz 
Pl. Wù. Jagieùùy 

Uslugi 
bankowe 

12 

11 
 

Firma Konfekcyjna  
ELIZA 

Wolbórz 
Pl. Wù. Jagieùùy 

usùugi 

krawieckie 
40 

12 
 

Urz¹d Gminy Wolbórz 
Pl. Wù. Jagieùùy 

administracja 41 

13 
 

PPHU ATUT  PSO Bogusùawice stolarstwo 60 

14 
 

Stado Ogierów Bogusùawice rolnictwo, 
hodowla 

22 

15 MAZUREK 
 

Wolbórz 
ul. Garncarska 

stolarstwo 
 

40 

16 DROB-BOGS KALEÑ hodowla 20 
Razem 1278 

* wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 

 
 
Firm¹ produkcyjn¹ zatrudniaj¹c¹ najwiêksz¹ liczbê pracowników (346 osób) 

jest FORMAPLAN Polska Sp. z o.o. zajmuj¹ca siê produkcj¹ szuflad do mebli z 

drzewa litego i pùyt wiórowych. 
 
 
Miernikiem rzeczywisto�ci spoùecznej i ekonomicznej jest m.in. liczba 

zarejestrowanych w systemie Regon podmiotów gospodarczych, których w 

2003 roku byùo 487. Najwiêksza liczba podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych jest w sektorze prywatnym � 456.  Na terenie gminy 
funkcjonuje 152 prywatnych firm z dziaùu: handel hurtowy i detaliczny, 

naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykuùów u¿ytku osobistego 

i domowego. 
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Zestawienie liczbowe podmiotów gospodarki narodowej wg wybranych form 
prawnych (stan w dn. 32.12.3003): 
 
Lp. Wyszczególnienie Sektor 

publiczny 

Sektor 

prywatny 

Ogóùem 

1 Rolnictwo, ùowiectwo i le�nictwo 1 49 50 
2 Przetwórstwo przemysùowe 0 70 70 
3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê 

elektryczn¹, gaz, wodê 
2 0 2 

4 Budownictwo 0 44 44 
5 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

mechanicznych, motocykli oraz art. u¿ytku 

osobistego i domowego   

0 152 152 

6 Hotele i restauracje 1 21 22 
7 Transport, gospodarka magazynowa i ù¹czno�ã  0 17 17 
8 Po�rednictwo finansowe 0 15 15 
9 Obsùuga nieruchomo�ci, wynajem, nauka i usùugi 

zwi¹zane z prowadzeniem dziaùalno�ci gospod. 
1 30 31 

10 Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowi¹zkowe ubezpieczenia spoù. i powszechne 

ubezpieczenia zdrowotne  

2 13 15 

11 Edukacja 22 3 25 
12 Ochrona zdrowia i opieka spoùeczna 1 12 13 
13 
 

Pozostaùa dziaùalno�ã usùugowa komunalna, 

spoùeczna i indywidualna 
1 30 31 

RAZEM 31 456 487 
* wg danych uzyskanych z  GUS 
 
 

Rolnictwo 

 
Gmina Wolbórz peùni m.in. funkcje rolnicze. U¿ytki rolne stanowi¹ ponad 60% 

ogólnej powierzchni gminy. Dominuj¹ uprawy zbo¿owe (¿yto, pszen¿yto, 

pszenica, jêczmieñ) i ziemniaków, a tak¿e dodatkowo ro�lin pastewnych i 

przemysùowych (rzepak i rzepik). Okoùo 85% u¿ytków rolnych zajmuj¹ grunty 

rolne, 0,8% - sady, 8,3% -ù¹ki i 5,4% - pastwiska. 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz 

___________________________________________________________________________ 

 23

Struktura gruntów w gminie Wolbórz

Grunty orne

Sady

£¹ki

Pastwiska

lasy i grunty le�ne

pozostaùe

 

 
Udziaù gleb ornych wg klas bonitacyjnych: 
 

% -owy udziaù gleb w klasach 

IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 
GMINA 

Wolbórz 

4,5 24,1 23,1 15,2 23,8 8,8 0,6 
 
Najwiêksz¹ przydatno�ã rolnicz¹ posiadaj¹ gleby brunatne, klasy bonitacyjnej 
IIIa, wystêpuj¹ce w rejonach wsi: Bogusùawice, Mùynary i Komorniki. Gleby 

klasy IIIb i IVa (gleby bielicowe i pseudobielicowe) stanowi¹ najwiêkszy udziaù 

(ok. 45%) i wystêpuj¹ w rejonach miejscowo�ci: Polichno, Proszenie, 

Ýarnowica, Wolbórz, Kuznocin, Komorniki, Ýywocin, Stanisùawów, Golesze i 

Dêbsko. Gleby najsùabsze (klas V i VI) wystêpuj¹ we wschodniej czê�ci gminy.  
 
Strukturê indywidualnych gospodarstw rolnych w 2003 roku przedstawia tabela:  
 
Lp. Wielko�ã 

gospodarstwa (ha) 

Liczba 

gospodarstw 

£¹czna 

powierzchnia 

% ù¹cznej 

powierzchni 
1 do-2 738 608 6,68 
2 2-5 507 1856 20,37 
3 5-7 242 1479 16,24 
4 7-15 344 3336 36,63 
5 Powy¿ej 15 60 1829 20,08 
 Razem 1 891 9 108 100 

*wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 
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Struktura wielko�ci gospodarstw rolnych (ha)

do 2

od 2 do 5

od 5 do 7

od 7 do 15

powy¿ej 15

 
 
Stan pogùowia zwierz¹t w latach 1990 � 2002 przedstawia tabela: 
 

Rok 1990 1994 1998 2002 

Bydùo ogóùem 
w tym krowy 

4650 
4430 

3920 
3810 

4100 
3720 

3930 
2080 

Trzoda chlewna 12100 12650 13030 13290 
*wg danych Urzêdu Gminy Wolbórz 
 
W gminie przewa¿aj¹ gospodarstwa indywidualne o powierzchni do 5 ha 

(stanowi¹ 66%). W gminie przewa¿a hodowla trzody chlewnej (13290 szt.) i 

bydùa (3930 szt.) oraz dodatkowo koni i drobiu. 
 
3.5. Infrastruktura techniczna 

 

Gospodarka wodno-�ciekowa 

 
Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej na terenie gminy Wolbórz wynosi 118,5 km (stan 

na rok 2003), do której przyù¹czonych jest 1996 gospodarstw i posesji. 
System wodoci¹gowy zasilany jest z ujêã wody zlokalizowanych w 

miejscowo�ciach: Wolbórz, Polichno, Ýywocin, Kuznocin i Swolszewice Du¿e.  
Wodoci¹g �Wolbórz� o dùugo�ci sieci 12 km doprowadza wodê do 

miejscowo�ci Wolbórz (589 przyù¹czy). Miejscowo�ci Polichno, Psary Stare, 

Psary Witowskie, Psary Lechawa, Psary Stare, Proszenie, Ýarnowica, Golesze, 

Golesze Maùe, Lubiaszów Stary, Lubiaszów Nowy, Bronisùawów, Leonów, 

Adamów, Mùoszów, Modrzewek, Apolanka, Kaleñ, Janów, Stanisùawów i 

Studzianki  zaopatrywane s¹ w wodê z wodoci¹gu �Polichno� o dùugo�ci sieci 

72,8 km (828 przyù¹czy). Wodoci¹g �Kuznocin� o dùugo�ci sieci 16,9 km, (242 
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przyù¹cza) doprowadza wodê do miejscowo�ci: Kuznocin, Mùynary, Brudaki, 

Lubiatów i Úwi¹tniki. Wsie: Ýywocin, Komorniki i Bogusùawice zaopatrywane 

s¹ w wodê z wodoci¹gu �Ýywocin� o dùugo�ci sieci 13,1 km (191 przyù¹czy), 

natomiast wie� Swolszewice z wodoci¹gu �Swolszewice� o dùugo�ci sieci 3,7 

km (146 przyù¹czy). 
Úcieki komunalne odprowadzane s¹ do kilku oczyszczalni �cieków (Wolbórz, 

Psary Stare, Bronisùawów) za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej o ù¹cznej dùugo�ci 

13,1 km (stan na rok 2003). Liczba przyù¹czy wynosi ù¹cznie 470. 

Miejscowo�ciami objêtymi systemem sieci kanalizacyjnej s¹: Wolbórz, Psary 

Stare i Bronisùawów. Spo�ród tych miejscowo�ci najlepiej skanalizowany jest 

Wolbórz - dùugo�ã sieci wynosi tu 11,2 km, a liczba przyù¹czy 214. 
 

Gospodarka energetyczna 

 

Zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ gminy Wolbórz zapewniaj¹ cztery linie 

napowietrzne, ka¿da o mocy 15 kV,  wyprowadzane ze stacji 110/15 kV 

�Tomaszów 1� i �Tomaszów 2� oraz dwie linie ze stacji 220/100/15 kV 

�Piotrków�. Aktualna sieã rozdzielcza 15 kV gminy pokrywa jej 
zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. Dla terenów nowych pod budownictwo 

mieszkaniowe, letniskowe, przemysùowe wraz z usùugami planowana jest 

budowa odpowiedniej ilo�ci stacji transformatorowych 15/0,4 kV i zasilaj¹cych 

je linii 15 kV. Gmina w latach 2004-2006 planuje budowê stacji 

transformatorowej GPZ o mocy 12 MW wraz lini¹ zasilaj¹c¹ 2110 kV  w 
Wolborzu. 
 
Gospodarka odpadami staùymi 

 

Odpady ze wzglêdu na êródùo powstania dziel¹ siê na: 
- odpady komunalne, pochodz¹ce w wiêkszo�ci z gospodarstw domowych 
- odpady przemysùowe, pochodz¹ce z procesów technologicznych w 

przemy�le 
- odpady niebezpieczne powstaj¹ce w oczyszczalniach �cieków, w sektorze 

medycznym oraz znajduj¹ce siê w strumieniu odpadów komunalnych i 

gospodarczych (akumulatory, baterie, �wietlówki, odpady zawieraj¹ce azbest 

itp.) 
 
Odpady niebezpieczne 
Na terenie gminy Wolbórz nie ma skùadowisk odpadów przemysùowych i 

niebezpiecznych. Firmy skùadaj¹ odpady na terenie wùasnym, a nastêpnie 

organizuj¹ we wùasnym zakresie ich wywóz. Wszystkie wytworzone odpady 
niebezpieczne wywo¿one s¹ poza teren gminy - do unieszkodliwienia lub 
przeróbki. 
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Odpady medyczne 
Na terenie gminy Wolbórz nie ma instalacji do unieszkodliwienia odpadów 

medycznych. Odpady medyczne z o�rodków zdrowia zbierane s¹ przez 

wyspecjalizowan¹ firmê i wywo¿one do spalarni w ilo�ci ok. 60 kg rocznie.  
 
Odpady z sektora gospodarczego 
Ka¿dy wytwórca odpadów przemysùowych, we wùasnym zakresie zajmuje siê 

organizacj¹ ich wykorzystania lub odbioru. Najczê�ciej odpady s¹ odbierane, 

odzyskiwane lub unieszkodliwiane przez uprawnionych odbiorców, którzy 

posiadaj¹ odpowiednie zezwolenia. Nie ma danych o ilo�ci wytworzonych 

odpadów przemysùowych na terenie gminy. Najwiêkszymi wytwórcami 

odpadów przemysùowych (w tym niebezpiecznych) s¹ firmy: 
- Huta Szkùa Gospodarczego w Wolborzu, 
- Formaplan Polska w Wolborzu, 
- �GAMEX� w Wolborzu, 
- O�rodki Zdrowia w Wolborzu i Goleszach, 
- Przedsiêbiorstwo DROB-BOGS  w Kaleniu, 
- �Gorzelnia� w Lubiatowie, 
- �MAZUREK�  w miejscowo�ci Studzianki. 

 
Odpady komunalne 
W wielu gospodarstwach domowych na terenach wiejskich odpady segregowane 
s¹ z przeznaczeniem na: 

- kompost-odpady kuchenne, z upraw polowych, przydomowych dziaùek 
- do spalania w warunkach domowych-odpady z tworzyw sztucznych, 

tkaniny, papier itp. 
W grupie odpadów gospodarskich znajduj¹ siê równie¿ odpady niebezpieczne 

typu: opakowania po lekach, �rodki medyczne, opatrunkowe, opakowania i 

resztki �rodków chemicznych i ochrony ro�lin. Ich utylizacja w sposób 

gospodarski, w przydomowych kotùowniach, ma degraduj¹cy wpùyw na 

�rodowisko. Niewielka czê�ã odpadów komunalnych-gospodarskich (puszki, 
metal, szkùo itp.) okoùo 10-15% jest wywo¿ona na zbiorowe punkty 

deponowania. Podstawow¹ metod¹ unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

jest ich skùadowanie na skùadowiskach. Na terenie gminy w Mùynarach 
zlokalizowane jest skùadowisko odpadów komunalnych, na które w 2003 roku 

zostaùo zùo¿onych 934,4 Mg odpadów zmieszanych z terenu gminy. Gmina 

ponosi koszty utrzymania i eksploatacji skùadowiska. Od maja 2003 roku na 

terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów (szkùo biaùe, szkùo 

kolorowe, makulatura i tworzywa sztuczne � opakowania) 
Organizacj¹ i wykonaniem usùug odbioru odpadów na terenie caùej gminy 

Wolbórz zajmuje siê Spóùdzielnia AGROMEL z Wolborza, na podstawie 

zawartych indywidualnie umów z mieszañcami gminy. Odpady transportowane 

s¹ na skùadowisko w Mùynarach, którego wùa�cicielem jest Gmina Wolbórz 
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(zarz¹dzaj¹cym skùadowiskiem jest firma KOM-WOL Sp. z o.o. z Wolborza). 
Jednostkami zajmuj¹cymi siê odbiorem surowców wtórnych z terenu gminy s¹: 
JUKO  z Piotrkowa Trybunalskiego (odbiór stùuczki szklanej) i EKOSYSTEM z 

Woli Krzysztoporskiej (odbiór tworzyw sztucznych).  
 

Zaopatrzenie w ciepùo 

 
Na terenie gminy nie ma zbiorczych systemów grzewczych. Lokalne kotùownie 

funkcjonuj¹ w obiektach u¿yteczno�ci publicznej. Gospodarstwa domowe  

posiadaj¹ indywidualne êródùa ciepùa (piece lub kotùownie domowe), bazuj¹ce 

gùównie na paliwie wêglowym. Coraz czê�ciej mieszkañcy Wolborza instaluj¹ 

lokalne, domowe urz¹dzenia grzewcze oparte o gaz przewodowy. 
 

Telekomunikacja 

 
Istniej¹cy w Piotrkowie Trybunalskim wêzeù telekomunikacyjny zaspokaja 

potrzeby mieszkañców gminy. Podobn¹ funkcjê peùni¹ gùówne przewodowe 

poù¹czenia telekomunikacyjne Piotrków � Tomaszów i Tomaszów � £ódê, 

lokalna centrala telefoniczna ù¹cz¹ca siê z abonentami. Teren gminy obejmuj¹ 

swoim zasiêgiem operatorzy telefonii komórkowej. Na terenie gminy 

zlokalizowane s¹ 4 maszty telefonii telefonii komórkowej w miejscowo�ciach: 

Studzianki, Adamów i Wolbórz. 
 
System komunikacyjny 

 
Ukùad komunikacyjny gminy Wolbórz tworz¹ drogi: 

 droga krajowa nr 8E � 67  relacji Warszawa - Wrocùaw 
 drogi powiatowe  o ù¹cznej dùugo�ci 87 km: 

- droga nr 30 163   Wolbórz-Kol.Zywocin,  
- droga nr 30  164  Wolbórz-Baby, 
- droga nr 30  165  Wolbórz-Ujazd, 
- droga nr 30 166   Lubiatów-Biaùkowice, 
- droga nr 30 167   Wolbórz-Baby, 
- droga nr 30 168   Moszczenica-Mùynary, 
- droga nr 30 169   Wola Moszczenicka-Proszenie, 
- droga nr 30 170   Proszenie-Stara Wie�-Wola Moszczenicka, 
- droga nr 30 171   Proszenie-Polichno Stare, 
- droga nr 30 173   Bogusùawice-Tomaszów Mazowiecki, 
- droga nr 30 174   Golesze Du¿e-Godaszewice, 
- droga nr 30 175   Lubiaszów Nowy-Wolbórz, 
- droga nr 30 176   Wolbórz-Koùo, 
- droga nr 30 177   Polichno-Golesze, 
- droga nr 30 178   Piotrków Tryb.-Golesze, 
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- droga nr 30 180   Mùoszów-Tomaszów Mazowiecki, 
- droga nr 30 183   Golesze-Borki 

 drogi gminne: 
- droga nr 3070501   Lubiatów-gr.gminy, 
- droga nr 3070502   przebiega przez wie� Komorniki, 
- droga nr 3070503   Bogusùawice-Brudaki-gr.gminy, 
- droga nr 3070504   Wolbórz-Psary Witowskie, 
- droga nr 3070505   Stanisùawów-Studzianki-gr.gminy, 
- droga nr 3070506   Psary Lechawa-gr.gminy, 
- droga nr 3070507   Zwierzyniec-Mùoszów, 
- droga nr 3070508   Mùoszów-Leonów, 
- droga nr 3070509   Motel Polichno-gr.gminy, 
- droga nr 3070510   Leonów-Bronisùawów-Golesze Parcela, 
- droga nr 3070511   Lubiaszów Nowy-gr.gminy. 

 
Zarówno drogi powiatowe, jak i czê�ciowo gminne wymagaj¹ modernizacji.  
 
3.6. Úrodowisko naturalne 

 
Lesisto�ã gminy 

 
Lasy jako najbardziej naturalna forma przyrodnicza zwi¹zana jest z krajobrazem 

i ¿yciem spoùeczeñstwa. Lasy peùni¹ wielorakie funkcje: dodatnio oddziaùuj¹ na 

�rodowisko przyrodnicze, dostarczaj¹ surowca drzewnego, owoców le�nych 

oraz s¹ obszarem dla rekreacji i turystyki. Lasy korzystnie wpùywaj¹ na klimat, 

powietrze, wodê, glebê, warunki ¿ycia ludzi oraz równowagê przyrodnicz¹. 
Lasy i grunty le�ne w gminie Wolbórz zajmuj¹ 27,9% ogólnej powierzchni 

gminy (4225 ha). Najwiêkszy kompleks le�ny stanowi Sulejowski Park 

Krajobrazowy i jego otulina (poùudniowo-wschodnia czê�ã gminy). W 

poùudniowej czê�ci SPK skùad gatunkowy jest urozmaicony, natomiast w 

kompleksie wschodnim SPK przewa¿a sosna. Zwarty kompleks le�ny wystêpuje 

tak¿e w póùnocnej czê�ci gminy, gdzie przewa¿aj¹cym gatunkiem drzew jest 

sosna. W pozostaùej czê�ci gminy lesisto�ã jest mniejsza, istniej¹ce kompleksy 

le�ne zwi¹zane s¹ czê�ciowo ze strefami zboczowymi dolin (przykùady � 
kompleks w okolicy wsi Brudaki, miêdzy Wolborzem a wsi¹ Psary Witowskie, 

kompleks le�ny Wolbórz-Ýarnowica Maùa itd.). Poùudniowo-wschodnia czê�ã 
obszaru gminy zostaùa wù¹czona do Piliczañsko-Radomszczañskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 
 
Surowce mineralne 

 
Gùównymi kopalniami gminy Wolbórz s¹ zùo¿a kruszywa naturalnego (piaski 

drobno- i gruboziarniste), surowców ilastych ceramiki budowlanej (gliny 
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zwaùowe). Na terenie gminy zostaùy udokumentowane zùo¿a kruszywa 

naturalnego (piaski) w kategorii obszarów perspektywicznych w okolicach: 

Kolonii Ýywocin, Bogusùawic, wsi Psary Witowskie, Wolborza (na poùudnie od 

miejscowo�ci), Kolonia Studzianki, Polichno Nowe (na poùudnie od wsi). 
Surowce ilaste dla ceramiki budowlanej zostaùy rozpoznane na póùnoc od wsi 

Polichno i zakwalifikowane do zùó¿ o zasobach udokumentowanych. Na terenie 

gminy zùo¿a surowców mineralnych s¹ eksploatowane na potrzeby lokalne 

mieszkañców. 
 
Hydrografia i hydrogeologia 

 
Caùa powierzchnia gminy Wolbórz poùo¿ona jest w obrêbie zlewni Pilicy. W 

poùudniowo-wschodniej czê�ci gminy znajduje siê Zbiornik Sulejowski. Przez  

obszar gminy pùyn¹ rzeki: Wolbórka (dopùyw Pilicy), Moszczanka (dopùyw 

Wolbórki) oraz Goleszanka (dopùyw Moszczanki). Czê�ã poùudniowa gminy 

odwadniana jest przez drobny ciek bez nazwy uchodz¹cy bezpo�rednio do 

Zbiornika Sulejowskiego. 
Na obszarze gminy wody podziemne wystêpuj¹ gùównie w utworach kredowych   

oraz jurajskich i tworz¹ u¿ytkowy poziom wodono�ny. Gmina Wolbórz 

poùo¿ona jest w zasiêgu gùównego zbiornika wód podziemnych - GZWP, który 

wymaga ochrony ze wzglêdu na wysoki stopieñ czysto�ci jego wód.  Wody 

podziemne zalegaj¹ce w utworach czwartorzêdowych nie maj¹ wiêkszego 

praktycznego znaczenia. 
 
Analiza SWOT : 

 

Mocne strony: 

1. Poùo¿enie geograficzne w centrum kraju 
2. Lokalizacja gminy nad Zalewem Sulejowskim 
3. Dobrze rozwiniêta sieã dróg z tras¹ szybkiego ruchu E8 
4. Dobrze rozwiniête formy ochrony przyrody 
5. Du¿e kompleksy le�ne. 
6. Stosunkowo dobrze rozwiniête zaplecze turystyczno-hotelarskie 
7. Istniej¹ce zabytki historyczne i kulturowe 
8. Dziaùalno�ã organizacji spoùecznych � aktywne spoùeczeñstwo 
9. Racjonalna sieã placówek o�wiatowych 
10.  Funkcjonuj¹cy O�rodek Zdrowia, przedszkola, Dom Kultury 
11.  Du¿y odsetek mùodych ludzi z wyksztaùceniem wy¿szym 
12.  Zwodoci¹gowanie gminy 
13.  Oczyszczalnia w Wolborzu 
14.  Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
15.  Telefonizacja gminy 
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Sùabe strony: 

1. Brak kanalizacji na terenie caùej gminy 
2. Pogarszaj¹ca siê jako�ã wód Zbiornika Sulejowskiego 
3. �Dzikie� wysypiska �mieci oraz niska �wiadomo�ã ekologiczna 

mieszkañców 
4. Chlewnie i kurniki (uci¹¿liwo�ã zapachu) 
5. Zùy stan nawierzchni dróg 
6. Brak bezkolizyjnych skrzy¿owañ (trasa E8 dzieli obszar gminy na póù) 
7. Brak obwodnicy Wolborza. 
8. Niepeùna gazyfikacja gminy 
9. Nie najlepszy stan techniczny urz¹dzeñ melioracyjnych 
10.  Brak dociepleñ budynków (termomodernizacja) czê�ci obiektów 

placówek o�wiatowych 
11.  Brak obiektów sportowych przy czê�ci placówek o�wiatowych 
12.  Niedobór zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ 
13.  Brak miejsc pracy dla osób z wy¿szym wyksztaùceniem 
14.  Brak sprawnego systemu przepùywu informacji w gminie (informacja - 

spoùeczeñstwo) 
 
Zagro¿enia: 

1. Zanieczyszczenie �rodowiska 
2. Uci¹¿liwo�ã ze strony transportu samochodowego (haùas, przewóz 

materiaùów niebezpiecznych) 
3. Bezrobocie, brak �rodków finansowych i spójno�ci przepisów prawnych 
4. Niska �wiadomo�ã ekologiczna  
5. Zwiêkszony ruch komunikacyjny na drogach z kierunku £odzi na Zalew 

Sulejowski 
6. Postêpuj¹cy ni¿ demograficzny i starzenie siê spoùeczeñstwa 
7. Kataklizmy i ¿ywioùy czêsto nawiedzaj¹ce gminê. 
8. Zagro¿enia powodziami i podtopieniami (przepùywaj¹ce przez gminê 

rzeki Wolbórka i Moszczanka) 
9. Niebezpieczeñstwo drogowe - brak bezkolizyjnych skrzy¿owañ                       

na   trasie E8 
 

Szanse: 

1. Pozyskanie �rodków zewnêtrznych na inwestycje ekologiczne 
2. Czyste �rodowisko przyrodnicze 
3. Peùna kanalizacja gminy 
4. Poprawa stanu nawierzchni dróg 
5. Podniesienie �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców 
6. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki 
7. Poprawa zaopatrzenia w energie elektryczn¹ 
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8. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne obrze¿y Zbiornika 

Sulejowskiego 
9. Realizacja zaùo¿eñ w ramach programu �Pilica� � poprawa czysto�ci 

Pilicy i Zalewu Sulejowskiego 
10.  Planowana budowa lotniska w okolicach Rawy Mazowieckiej w 

odlegùo�ci ok. 60 km od Wolborza 
11.  Koordynacja dziaùañ na szczeblu miêdzygminnym w zakresie poprawy 

stanu �rodowiska (m.in. poprawy wód Zbiornika Sulejowskiego) 
12.  Upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze (budowa muzeum) 
13.  Poprawa estetyki gminy (tworzenie parków, zadrzewienia i 

zakrzewienia)  
  
3.7. Gùówne problemy rozwoju spoùeczno-gospodarczego 

 
Za najwa¿niejsze problemy spoùeczno�ci gminy Wolbórz uznano: 

 Niepeùn¹ infrastrukturê techniczn¹ na terenie gminy 
 Zùy stan nawierzchni dróg  
 Utrudnienia zwi¹zane z komunikacj¹ � brak bezkolizyjnych skrzy¿owañ, 

na drodze nr E 8  
 Bezrobocie i ubo¿enie spoùeczeñstwa 
 Zùy stan techniczny czê�ci obiektów u¿yteczno�ci publicznej 
 Niewystarczaj¹ca oferta edukacyjna dla dorosùych (edukacja ekologiczna, 

gospodarcza) 
 Brak miejsc pracy dla mùodych ludzi oraz osób z wy¿szym 

wyksztaùceniem. 
 Niesprawny system przepùywu informacji w gminie 
 Niewielki zasób atrakcyjnych terenów inwestycyjnych 
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4. Cele strategiczne i cele operacyjne rozwoju gminy 

 
Planowanie rozwoju gminy 

Proces planowania rozwoju gminy ma na celu ustalenie w jakim kierunku 
powinna zd¹¿aã gmina w ci¹gu najbli¿szych kilkunastu lat. Plan oparty o 

przeprowadzon¹ analizê stanu obecnego gminy i uwzglêdniaj¹cy wnioski z 

analizy SWOT pozwala na dobór optymalnych rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych 

osi¹gniêcie zamierzeñ wcze�niej okre�lonych i dokùadnie zdefiniowanych  

celów dziaùania. Proces planowania przebiega zgodnie z przedstawionym ni¿ej 

schematem.  
 

D¹¿enie strategiczne (misja)  
 
 
 

Cele strategiczne 
 
 
 

Cele operacyjne 
 
 
 

Strategie wdra¿ania 
 
 
 

Programy 
 
      
 

Konkretne dziaùania (plan zadañ) 
 
 
Analiza pozwala zdefiniowaã nastêpuj¹ce cele strategiczne gminy Wolbórz: 
 

 Poprawa warunków ¿ycia mieszkañców 

 
Cel strategiczny jakim jest �Poprawa warunków ¿ycia mieszkañców� wymaga 

podjêcia przez samorz¹d gminy dziaùañ w kierunku podniesienia poziomu ¿ycia 

mieszkañców. Niezbêdnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i rozwoju 

spoùecznego jest jako�ciowy rozwój zasobów ludzkich. We wspóùczesnym 

�wiecie umiejêtno�ci ludzi i posiadana wiedza s¹ gùównym bogactwem regionu. 

Dla osi¹gniêcia celu nale¿y zwiêkszyã dostêp mùodzie¿y do ró¿nych form 

ksztaùcenia, dostosowaã kwalifikacje mieszkañców do potrzeb rozwijaj¹cej siê 
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gospodarki oraz zwiêkszyã mo¿liwo�ci korzystania z ró¿nych form kultury, 

sportu, rekreacji i turystyki. Wa¿nym problemem jest bezrobocie, rozwój gminy 

wymaga podjêcia starañ o pozyskanie inwestorów tworz¹cych nowe miejsca 

pracy. Celem dziaùañ podejmowanych przez samorz¹d gminy powinno byã 

d¹¿enie do podniesienia jako�ci ¿ycia i stanu zdrowotno�ci mieszkañców, co 

wpùynie na poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców, poczucie stabilizacji, 

posiadania pracy i zmniejszenie strachu przed bezrobociem. 
  

 Rozwój gospodarczy przyjazny �rodowisku 

 
Rozwój gospodarczy gminy Wolbórz bêdzie uzale¿niony od mo¿liwo�ci 

rozwoju nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa, a tak¿e turystyki i rekreacji. 

Dziaùania Samorz¹du wspieraj¹ce rolnictwo i przetwórstwo to przede wszystkim 

rozbudowa systemów infrastruktury technicznej i systemu komunikacyjnego. 

Wa¿nym czynnikiem bêdzie równie¿ stworzenie warunków dla rozwoju maùej 

przedsiêbiorczo�ci � przygotowanie terenów pod inwestycje, system ulg dla 

osób i firm, tworz¹cych nowe miejsca pracy itp. Samorz¹d gminy powinien 

preferowaã dziaùalno�ã gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹ dla �rodowiska. 
 

 Kompleksowa infrastruktura techniczna i drogowa w gminie 

 
Gmina Wolbórz ma bardzo korzystne poùo¿enie geograficzne � centrum kraju, 
przy drodze krajowej E8 Warszawa-Wrocùaw. Ze wzglêdu na poùo¿enie 

komunikacyjne, dostêpno�ã infrastruktury i mediów energetycznych gmina 

Wolbórz posiada predyspozycje do lokowania na swoim terenie ró¿nego rodzaju 

inwestycji gospodarczych, nawet o znaczeniu ponadlokalnym. Strategiczne 
poùo¿enie gminy zachêca do lokowania na jej terenie centrów magazynowych i 

logistycznych o szerokim znaczeniu. Warunkiem osi¹gniêcia wszystkich 

zaùo¿onych celów rozwoju gminy jest peùna infrastruktura techniczna i drogowa. 

Realizacja zadañ zwi¹zanych z rozbudow¹ systemów infrastruktury technicznej 

i drogowej wymaga znacznych �rodków finansowych � bud¿et gminy 

samodzielnie nie bêdzie w stanie sfinansowaã wiêkszo�ci inwestycji. Konieczne 

jest podjêcie starañ o pozyskanie �rodków zewnêtrznych, pochodz¹cych z 

funduszy strukturalnych UE, funduszy ochrony �rodowiska, bud¿etu pañstwa i 

innych. 
 

 Ochrona �rodowiska naturalnego 

 
Cel strategiczny � Ochrona �rodowiska naturalnego - wymaga dziaùañ w sferze 

gospodarki le�nej i gospodarki wodnej oraz ochrony istniej¹cych ekosystemów. 

Dziaùania chroni¹ce �rodowisko naturalne maj¹ na celu zachowanie zasobów 

przyrodniczych w jak najlepszym stanie oraz umo¿liwienie korzystania z 

terenów o wysokich walorach przyrodniczych bez pogarszania ich stanu. 
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Zwiêkszenie lesisto�ci gminy (zagospodarowanie nieu¿ytków i gruntów 

nieprzydatnych rolniczo), budowa zbiorników retencyjnych, tworzenie szlaków 

turystycznych i �cie¿ek rowerowych oraz peùna infrastruktura techniczna  

zwiêkszy atrakcyjno�ã turystyczno-rekreacyjn¹ gminy dla turystów i nowych 

inwestorów. 
 
W ramach opisanych celów strategicznych (gùównych) mo¿na zdefiniowaã cele 

operacyjne (pomocnicze): 
 
Cele operacyjne: 

 
 Podniesienie poziomu wyksztaùcenia spoùeczeñstwa � umo¿liwienie 

mieszkañcom gminy podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy m.in. 

w zakresie dziaùalno�ci gospodarczej, pozyskiwania �rodków 

zewnêtrznych na rozwój gospodarstw rolnych i dziaùalno�ci gospodarczej, 

nowych technologii chroni¹cych �rodowisko itp. 
 

 Inwestowanie w mùodzie¿ � poprawa warunków nauki mùodzie¿y, 

zwiêkszenie oferty edukacyjnej placówek o�wiatowych (zajêcia 

pozalekcyjne), stworzenie odpowiednich warunków spêdzania wolnego 
czasu (rozbudowa bazy kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej). 

 
 Dobry stan i odpowiednie wyposa¿enie bazy infrastruktury spoùecznej � 

poprawa warunków lokalowych placówek o�wiatowych, kulturalnych, 

sùu¿by zdrowia, ochotniczej stra¿y po¿arnej oraz modernizacja 
wyposa¿enia placówek. 

 
 Zwiêkszenie dostêpno�ci infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla 

mieszkañców i turystów � stworzenie odpowiednich warunków dla 

rozwoju sportu i rekreacji, rozbudowa infrastruktury sportowej (sale 
gimnastyczne, baseny, korty tenisowe itp.). 

 
 Gmina przyjazna dla inwestorów � stworzenie systemu ulg dla osób i 

firm tworz¹cych nowe miejsca pracy, systemu zachêt dla inwestorów, 

poprawa obsùugi interesantów w Urzêdzie Gminy (standardy ISO). 
 

 Bogata oferta terenów inwestycyjnych � pozyskanie i uzbrojenie w 
podstawow¹ infrastrukturê techniczn¹ terenów przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe, letniskowe, rekreacyjne, dziaùalno�ã 

gospodarcz¹ i usùugow¹, promocja gminnej oferty w tym zakresie 
 

 Rozwój systemów infrastruktury technicznej � rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, systemu oczyszczania �cieków oraz 
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popularyzacja i budowa oczyszczalni przydomowych i przyzagrodowych, 
rozbudowa i modernizacja sieci wodoci¹gowej, gazyfikacja gminy, 

modernizacja sieci elektroenergetycznej i budowa sieci na nowych 
terenach inwestycyjnych, modernizacja systemów melioracyjnych. 

 
 Sprawny system komunikacyjny w gminie � modernizacja dróg 

gminnych, wspóùpraca z Zarz¹dem Powiatu w sprawie modernizacji dróg 

powiatowych, budowa obwodnicy Wolborzai bezkolizyjnych skrzy¿owañ 

na drodze krajowej E8, rozbudowa infrastruktury drogowej, budowa 
�cie¿ek rowerowych itp. 

 
 Zwiêkszenie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy � zalesienia gleb 

ni¿szych klas, nie u¿ytkowanych rolniczo, rozwój maùej retencji, poprawa 
estetyki gminy, ochrona zasobów przyrody. 

 
 Wykorzystanie walorów �rodowiska naturalnego dla rozwoju gminy � 

rozwój agroturystyki i ekologicznego rolnictwa, wspieranie tworzenia 

grup producenckich, uùatwienie przepùywu informacji o funduszach i 
programach Unii Europejskiej, wsparcie dziaùañ marketingowych i 

promocji lokalnych produktów turystyki i rekreacji. 
 

 Wysoka �wiadomo�ã ekologiczna mieszkañców � edukacja w zakresie 
ekologii, popularyzacja ekologicznych êródeù energii, popularyzacja 

energooszczêdnych technologii, systemy selektywnej zbiórki odpadów, 

odzysk surowców wtórnych itp. 
 

 Pielêgnacja kultury i dziedzictwa historycznego � konserwacja i budowa 
obiektów dziedzictwa kultury i historii, o¿ywienie ¿ycia kulturowego w 

gminie, bazuj¹cego na wùasnej tradycji i dziedzictwie kulturowym. 

 

 Promocja gminy � stworzenie programu promocji gminy, uruchomienie 
wydawnictw promocyjnych � gmina przyjazna dla turystów i nowych 

inwestorów, promocja turystyki i rekreacji.   

 
5. Programy i plan zadañ 

 
Zespóù roboczy, powoùany przez Wójta Gminy Wolbórz opracowaù szczegóùowe 

programy realizacyjne. Zarys programów przedstawiono poni¿ej: 
 
Podniesienie poziomu wyksztaùcenia spoùeczeñstwa 

 

1. Program edukacji gospodarczej mieszkañców gminy � analiza 
zapotrzebowania na kursy i szkolenia w zakresie agroturystyki, 
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marketingu, prowadzenia dziaùalno�ci gospodarczej, wspóùpraca z 

wyspecjalizowanymi instytucjami, pomoc organizacyjna Urzêdu Gminy 
2. Program informacyjny o Unii Europejskiej � organizacja we 

wspóùpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami cyklu spotkañ 
informacyjnych o przepisach unijnych, mo¿liwo�ciach pozyskania 

�rodków z programów pomocowych itp. 
 
Inwestowanie w mùodzie¿ 

 

3. Program organizacji zajêã pozalekcyjnych dla dzieci i mùodzie¿y � 
zwiêkszenie oferty edukacyjnej � organizacja w oparciu o bazê placówek 

o�wiatowych zajêã np. komputerowych, kulturalnych 
4. Program organizacji wolnego czasu dla mùodzie¿y � budowa obiektów 

sportowych i rekreacyjnych, organizacja imprez sportowych, 
kulturalnych 

 

Dobry stan i odpowiednie wyposa¿enie bazy infrastruktury spoùecznej 

 
5. Program modernizacji placówek sfery spoùecznej � analiza stanu bazy 

placówek o�wiatowych, kulturalnych, sùu¿by zdrowia, OSP, opracowanie 

harmonogramu inwestycji, pozyskanie �rodków na inwestycje 
6. Program poprawy wyposa¿enia placówek sfery spoùecznej � analiza 

potrzeb w zakresie wyposa¿enia placówek, opracowanie 

harmonogramów zakupów, pozyskanie �rodków na realizacjê programu 
 

Zwiêkszenie dostêpno�ci infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla 

mieszkañców i turystów  

 
7. Program rozwoju sportu i rekreacji � budowa obiektów sportowych i 

rekreacyjnych, promocja turystyczna gminy 
 

Gmina przyjazna dla inwestorów 

 

8. Program poprawy obsùugi interesantów � podniesienie standardu 
obsùugi petentów przez Urz¹d Gminy (wprowadzenie standardów ISO), 

utworzenie komórki ds. promocji i kontaktów z inwestorami 
9. Program pozyskania inwestorów � opracowanie i wdro¿enie systemu 

ulg i zachêt dla inwestorów, rozpowszechnienie informacji o ulgach 
 
Bogata oferta terenów inwestycyjnych 

 

10. Program pozyskania i przygotowania terenów pod inwestycje � 
dostosowanie planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskanie i 
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uzbrojenie dziaùek pod inwestycje budowlane, rekreacyjne, dziaùalno�ã 

gospodarcz¹, promocja oferty gminnej 
 
Rozwój systemów infrastruktury technicznej 

 

11. Program budowy systemów kanalizacji i oczyszczania �cieków � 
opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie �rodków zewnêtrznych, 

realizacja programu  
12. Program rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowych - 

opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie �rodków zewnêtrznych, 

realizacja programu 
13. Program modernizacji systemów elektroenergetycznych � analiza 

stanu obecnego systemu elektroenergetycznego, opracowanie 
harmonogramu prac modernizacyjnych i budowy sieci na nowych  
terenach inwestycyjnych, realizacja programu 

14. Program gazyfikacji gminy � analiza zapotrzebowania spoùecznego, 

opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie �rodków, realizacja 

programu 
15. Program modernizacji systemu melioracyjnego � analiza potrzeb 

modernizacyjnych (we wspóùpracy ze spóùkami wodnymi), opracowanie 
harmonogramów prac, realizacja programu 

 
Sprawny system komunikacyjny w gminie 

 

16. Program poprawy systemu komunikacyjnego w gminie � budowa 
bezkolizyjnych skrzy¿owañ na terenie gminy, budowa obwodnicy celem 

eliminacji transportu materiaùów niebezpiecznych przez teren Wolborza, 
pozyskanie �rodków na inwestycje. 

17. Program poprawy stanu dróg w gminie � analiza stanu dróg w gminie, 

opracowanie harmonogramów prac, pozyskanie �rodków na inwestycje, 

realizacja programu.  
 
Zwiêkszanie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy 

 

18. Program zalesieñ � opracowanie � we wspóùpracy ze Starostwem 

Powiatowym i rolnikami � �mapy� terenów pod zalesienia, 

harmonogramów zalesieñ, pozyskanie �rodków finansowych na 

zalesienia oraz realizacja programu. 
19. Program rozwoju maùej retencji � analiza mo¿liwo�ci budowy 

zbiorników retencyjnych, opracowanie dokumentacji, pozyskanie 

�rodków zewnêtrznych.  
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20. Program ochrony zasobów przyrody � dokùadna inwentaryzacja 

chronionych zasobów przyrody i zamieszczanie tablic informacyjnych, 

rekultywacja terenów zdegradowanych 
 

Wykorzystanie walorów �rodowiska naturalnego dla rozwoju gminy 

 

21. Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych - 
popularyzacja dodatkowej dziaùalno�ci gospodarstw rolnych, pomoc 

organizacyjna, promocja gminnej oferty agroturystycznej, promocja 
zdrowej ¿ywno�ci, dostosowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego, doprowadzenie infrastruktury technicznej do terenów 

przeznaczonych na dziaùalno�ã usùugow¹ na rzecz rolnictwa, pomoc 

organizacyjna przy tworzeniu grup producenckich. 
22. Program rozwoju turystyki � budowa bazy obsùugi ruchu 

turystycznego, wytyczanie i oznakowanie nowych szlaków 

turystycznych, budowa �cie¿ek rowerowych, utworzenie nowych terenów 

rekreacyjnych. 
 

Wysoka �wiadomo�ã ekologiczna mieszkañców 

 

23. Program poprawy �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy � 
popularyzacja wiedzy ekologicznej, wspóùdziaùanie z mieszkañcami w 

zakresie budowy infrastruktury chroni¹cej �rodowisko  
24. Program popularyzacji ekologicznych technologii � popularyzacja 

ekologicznych êródeù energii, termomodernizacji budynków, technologii 

�przyjaznych� �rodowisku  
25. Program gospodarki odpadami  - kontynuacja segregacji odpadów �u 

êródùa�, systemu odbioru odpadów od mieszkañców, likwidacja �dzikich 

wysypisk�, wspóùpraca miêdzygminna w zakresie gospodarki odpadami. 
 
 Pielêgnacja kultury i dziedzictwa historycznego 

 
26.  Program ochrony dziedzictwa kulturowego � konserwacja i renowacja 

pomników przyrody, zabytkowych parków, zabytków techniki, 

rezerwatów przyrody, zasobów kulturowych itp., pielêgnacja tradycji i 

zwyczajów regionu. 
 
Promocja gminy 

 

27.  Program promocji gminy � utworzenie centrum informacji 
turystycznej, promocja terenów rekreacyjno-turystycznych i 
inwestycyjnych. 
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6. Harmonogramy realizacji zadañ 

 
Osi¹gniêcie zaùo¿onych celów strategicznych i celów operacyjnych gminy 

warunkuje realizacja konkretnych zadañ inwestycyjnych. Plan zadañ 

przedstawiono w podziale na zadania bie¿¹ce (2004-2006) opisane szczegóùowo 

oraz na zadania dùugoterminowe (2007-2013), przedstawione w zarysie.  
 
6.1. Zadania bie¿¹ce 

 
Opis najwa¿niejszych zadañ inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w 

latach 2004-2006 przedstawia poni¿sze zestawienie: 
 
 
 
Lp. Nazwa zadania Termin 

realizacji 

Uzasadnienie potrzeby 

realizacji zadania 

Zgodno�ã z planami 

strategicznymi 
     

Program budowy systemu kanalizacji i oczyszczania �cieków 

 
 

1 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 
w Wolborzu, 
ul Warszawska 
(dù.3437 mb, w tym 

824 mb kanalizacji 
deszczowej) � II etap 

2004 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw. Brak 
odwodnienia ci¹gów 

komunikacyjnych 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 
w Wolborzu - czê�ã 
zachodnia Placu 
Jagieùùy,  
ul. Modrzewskiego do 
mostu,  
ul. Nadrzeczna,  
ul. Mickiewicza,   
ul. Úwiêtokrzyska, 
ul. Kitowicza- III etap  
  
Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 
w Wolborzu 
ul. Reymonta � IV etap                

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
 

 

Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw. Brak 
odwodnienia ci¹gów 

komunikacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 

Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw. Brak 
odwodnienia ci¹gów 

komunikacyjnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 
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4 

Budowa oczyszczalni 
�cieków: Ýarowica-
Golesze-Polichno 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej: 
Ýarnowica-Golesze-
Polichno 

2005/2007  Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
5 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowo�ciach: 

Polichno, Proszenie, 
Psary Lechawa 

2006/2008 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
6 

Budowa kanalizacji 
deszczowej w 
Wolborzu,  
Osiedle 1000-lecia  

2004/2007 Brak odwodnienia ci¹gów 

komunikacyjnych 

 
7 

Wsparcie i budowa 
przydomowych 
oczyszczalni �cieków 

na terenach w okolicy 
Zalewu Sulejowskiego 

2006/2007 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowych 

 

8 Budowa wodoci¹gu w 

miejscowo�ci 

Lubiaszów Stary 

2004 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

 
9 

Budowa wodoci¹gu w 

miejscowo�ci Ýywocin 

Kolonia (dù. 2500 mb) 

2004 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

10 Przebudowa 
wodoci¹gu                         

w Wolborzu,  
ul. Warszawska 

2004 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

11 Budowa wodoci¹gu w 

miejscowo�ci 

Karolinów 

2004 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

12 Budowa wodoci¹gu w 

miejscowo�ciach: 

Swolszewice Du¿e, 

Bronisùawów 

2004 Zapewnienie ci¹gùo�ci 
dostaw wody o wysokiej 

jako�ci 

13 Modernizacja 
wodoci¹gu Mùynary 

(wymiana rur 
azbestowych) 

2004 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

14 Poù¹czenie 

wodoci¹gów 

Swolszewice-Polichno 
na odcinku 
Swolszewice-Leonów 

2004/2005 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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15 
 
 
 
 

 

Przebudowa 
wodoci¹gu w 

Wolborzu:  
ul. Modrzewskiego 
ul. Úwiêtokrzyska,  
ul. Kitowicza,(III etap 
z kanalizacj¹) 

2005 
 
 
 
 
 
 

Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

 
 
 
 
 
 

 
16 

 
 
 

17 

Przebudowa 
wodoci¹gu w 

Wolborzu 
ul. Reymonta (IV etap) 
 
Przebudowa 
wodoci¹gu w 

Wolborzu fragment  
ul. Modrzewskiego i 
ul. Sportowej 

 
2006 

 
 
 
 

2005 

Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

 
 
 
 

Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

 
 

18 Budowa wodoci¹gu 

Polichno-Budy 
2005 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

19 Budowa wodoci¹gu w 

miejscowo�ci 

Krzykowice 

2006/2007 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

20 Budowa wodoci¹gu: 

Ýywocin-Noworybie 
2005/2006 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

21 Modernizacja sieci 
wodoci¹gowej w 

ramach rewitalizacji 
terenów po PGR 

2005/2007 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

22 Rozbudowa 
wodoci¹gów gminnych 

na terenach nowej 
zabudowy 
mieszkaniowej 

2005/2011 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

Program poprawy systemu komunikacyjnego w gminie 

 

23 Budowa obwodnicy 
dla Wolborza 

2006/2010 Uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z 

transportem drogowym � 
przewóz materiaùów 

niebezpiecznych 

24 Budowa drogi: 
Bogusùawice-D¹browa 

2004 Zùy stan techniczny drogi, 

wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

25 Budowa drogi: 
Mùynary-Úwi¹tniki 

2005 Zùy stan techniczny drogi, 

wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

26 Budowa drogi w 
Wolborzu,  
ul. Warszawska 

2004 Zùy stan techniczny drogi, 
wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz,  
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27 
 
 
 
 
 
 
 

28 

Budowa dróg w 

Wolborzu zachodnia 
czê�ã Placu Jagieùùy,   
ul. Modrzewskiego,  
ul. Úwiêtokrzyska, 
ul. Nadrzeczna, 
ul.Kitowicza � III etap 
 
Budowa drogi 
Studzianki Kolonia- 
Studzianki Wie� 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 

Zùy stan techniczny drogi, 

wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 
 
 
 
 
 
 
 

Zùy stan techniczny drogi, 

wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

 
29 

Budowa dróg w 

Wolborzu �  
ul. Reymonta � IV etap 

2006 Zùy stan techniczny drogi, 
wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

30 Budowa dróg w 

Wolborzu,  
Osiedle 1000-lecia 

2005/2007 Zùy stan techniczny drogi, 

wa¿nych dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

31 Modernizacja 
nawierzchni 
istniej¹cych dróg 

2004/2011 Zùy stan techniczny dróg, 

wa¿nych dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

 
Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program modernizacji placówek sfery spoùecznej 

32 Termomodernizacja i 
remont O�rodka 

Zdrowia w Wolborzu 

2004 Zùy stan techniczny 

budynku 

33 Remont budynku 
GOK, budowa 
parkingu 

2004/2005 Zùy stan techniczny 

budynku 

34 Termomodernizajca i 
remont Przedszkola 
Samorz¹dowego w 

Wolborzu 

2005/2006 Zùy stan techniczny 

budynku, wysokie koszty 
ogrzewania 

35 Termomodernizacja 
budynków Gimnazjum 

i SP w Wolborzu 

2004/2006 Zùy stan techniczny 

budynku, wysokie koszty 
ogrzewania 

36 Termomodernizacja 
Szkoùy Podstawowej w 

Proszeniu 

2005/2006 Zùy stan techniczny 

budynku, wysokie koszty 
ogrzewania 

37 Remont budynku 
Urzêdu Gminy 

2005/2006 Zùy stan techniczny 

budynku 

 
 
 
 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program poprawy wyposa¿enia placówek sfery spoùecznej 

38 Modernizacja 
pomieszczeñ w 

piwnicach O�rodka 

Zdrowia dla gr. AA  

2004 Brak lokalu dla 
prowadzenie dziaùalno�ci 

przez gr. AA 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz,  
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39 Adaptacja 
pomieszczeñ w 

O�rodku Zdrowia dla 

potrzeb GOPS oraz dla 
celów �wietlicy 

�rodowiskowej 

2004/2005 Brak odpowiedniego 
lokalu dla potrzeb GOPS 

 
Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego 

Program poprawy obsùugi interesantów 

40 Budowa sieci 
komputerowej w 
Urzêdzie Gminy- 
utworzenie stanowisk z 
dostêpem do Internetu 

w Urzêdzie Gminy 

2004/2005 Konieczno�ã poprawy 

dostêpu do informacji dla 

mieszkañców gminy 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego 

Program gazyfikacji gminy 

 

41 Analiza 
zapotrzebowania i 
opracowanie koncepcji 
gazyfikacji gminy 

2005/2006 Konieczno�ã dostêpu do 

ekologicznych êródeù 

energii 

42 Gazyfikacja Wolborza:     
ul. Warszawska,  
ul. Mickiewicza 
 

2004 Konieczno�ã dostêpu do 

ekologicznych êródeù 

energii 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 
Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program modernizacji systemów elektroenergetycznych 

 

43 Budowa stacji GPZ o 
mocy 12 MW wraz z 
lini¹ zasilaj¹c¹ 2x110 

kV 

2004/2006 Konieczno�ã uzbrojenia 

nowych terenów 

inwestycyjnych 

44 Doprowadzenie energii 
do odbiorców z nowej 

GPZ 

2006/2010 Konieczno�ã uzbrojenia 

nowych terenów 

inwestycyjnych 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program pozyskania i przygotowania terenów pod inwestycje 

 

45 Zakup gruntów pod 

przyszùe tereny 

inwestycyjne 

 
2005/2010 

Brak wystarczaj¹cej ilo�ci 

terenów pod inwestycje 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego 

Program zalesieñ 

 

46 Poprawa lesisto�ci 2005/2008 Zagospodarowanie gleb o 
niskich klasach 
bonitacyjnych 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 
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47 Tworzenie nowych 
terenów zielonych 

2004/2008 Zwiêkszenie terenów 

zielonych 
Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program rozwoju maùej retencji 

48 
 

Budowa zbiornika 
wodnego 
(retencyjnego) 

 
2004/2010 

Poprawa gospodarki 
wodnej na terenie gminy 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program ochrony zasobów przyrody 

49 Tworzenie i ochrona 
u¿ytków 

ekologicznych 

2005/2007 Poprawa stanu terenów 

zielonych 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program ochrony dziedzictwa kulturowego 

50 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego � budowa 
po¿arniczego centrum 

dydaktyczno � 
historycznego w 
Wolborzu  

 
2005/2006 

Ochrona dóbr  kultury Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego 

Program popularyzacji ekologicznych technologii 

51 Popularyzacja upraw 
ekologicznych 

 
2005/2010 

Wykorzystywanie 
alternatywnych êródeù 

energii - wierzba 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 
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52 Popularyzacja 
ekologicznych 
technologii z dziedziny 
alternatywnych êródeù 

energii, utylizacji 
odpadów, 

oczyszczania �cieków 

itp. 

2005/2011 Zmniejszenie 
zanieczyszczeñ 

�rodowiska naturalnego   

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 

Program poprawy �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy 

 

53 Edukacja ekologiczna 
dla dzieci i mùodzie¿y 

2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 

54 Edukacja ekologiczna 2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 

55 Przeprowadzenie 
konkursu �Czysta 

wie�� 

2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 

56 Organizacja akcji 
�Sprz¹tanie �wiata� 

2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program gospodarki odpadami 

57 Kontynuacja 
selektywnej zbiórki 

odpadów 

2004/2011 Udoskonalenie systemu 
segregacji odpadów �u 

êródùa� 

58 Odpady 
biodegradowalne - 
recykling 

2005/2006 Udoskonalenie systemu 
segregacji odpadów �u 

êródùa� 

59 Zbiórka odpadów 

niebezpiecznych 
2005/2006 Udoskonalenie systemu 

segregacji odpadów �u 

êródùa� 

60 Modernizacja 
skùadowiska 

2004 Konieczno�ã 
dostosowania skùadowiska 

do obowi¹zuj¹cych 

wymogów 

61 Likwidacja azbestu � 
pokrycia dachowe 

2005/2011 Poprawa stanu 
zdrowotno�ci 

mieszkañców - odpady 
niebezpieczne 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

 
 
 
 
 

62 Wspóùpraca 

miêdzygminna w 

zakresie gospodarki 
odpadami 

2004/2013 Konieczno�ã 
dostosowania gminnych 

systemów gospodarki 

odpadami do 
obowi¹zuj¹cych 

przepisów prawnych i 

norm 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych 

63 Rozwój gospodarstw 

agroturystycznych 
2005/2007 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy, oferty dla 

turystów, zwiêkszenie 

dochodów ludno�ci gminy 

64 Promocja gospodarstw 
agroturystycznych 

2005/2007 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy, oferty dla 

turystów, zwiêkszenie 

dochodów ludno�ci gminy 

65 Rozwój gospodarstw 

ekologicznych 

Popularyzacja zdrowej 
¿ywno�ci 

 
2005/2011 

Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy, oferty dla 

turystów, zwiêkszenie 

dochodów ludno�ci gminy 

 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program rozwoju turystyki 

66 Úcie¿ki rowerowe � 
wytyczenie i 
oznakowanie  

2004 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy 

67 Szlaki turystyczne - 
wytyczenie i 
oznakowanie 

2005/2008 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy 

68 Konserwacja 
istniej¹cych �cie¿ek 

rowerowych 

2005/2011 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz  Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program rozwoju sportu i rekreacji 

69 Budowa obiektów 

sportowych � sala 
gimnastyczna przy SP 
w Goleszach Du¿ych 

 
2006/2007 

Brak sali gimnastycznej 
przy PSP w Goleszach 

70 Budowa obiektów 

sportowych �  korty 
tenisowe przy 
Gimnazjum w 
Wolborzu 

2004/2007 Rozbudowa bazy 
sportowej na terenie 

gminy 

71 Modernizacja Stadionu 
Sportowego w 
Wolborzu 

2004/2006 Rozbudowa bazy 
sportowej na terenie 

gminy 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz  Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program promocji gminy 

72 Promocja gminy � 
utworzenie centrum 
informacji turystycznej 

2005/2006 Rozpowszechnienie 
gminnej oferty 
inwestycyjnej, 

turystyczno-rekreacyjnej 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 
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73 Promocja gminy 
(stowarzyszenia, 
zwi¹zki i organizacje 

spoùeczne) 

2005/2006 Rozpowszechnienie 
gminnej oferty 
inwestycyjnej, 

turystyczno-rekreacyjnej 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego  
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Program nr 11 Nazwa programu: Program budowy systemów kanalizacji i oczyszczania �cieków 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej  

2004 Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w 
Wolborzu ul. Warszawska 
(dù. 3437 mb, w tym 824 

mb kanalizacji deszczowej, 
II etap) 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

1 600 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

 
 
 
 
 
 
 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Wolborzu: 
zachodnia czê�ã Placu Wù. 

Jagieùùy 
ul. Modrzewskiego 
ul. Úwiêtokrzyska 
ul. Kitowicza, III etap 
 
Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w 
Wolborzu  
ul. Reymonta � IV etap 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 
 
 
 
 
 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 
 
 
 

 
Gmina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urz¹d 

Marszaùkowski 

 
4 000 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 000 

 

3 � rozwój 

lokalny 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 � rozwój 

lokalny 

 

 

Budowa oczyszczalni 
�cieków 

2005/2007 Budowa oczyszczalni: 
Ýarnowica-Golesze-
Polichno 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

2 500 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz 

___________________________________________________________________________ 

 49 

 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej 
 

2005/2009 Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowo�ciach: Polichno, 

Proszenie, Psary 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

3 500 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

Wsparcie i budowa 
przydomowych 

oczyszczalni �cieków 

2006/2007 Budowa przydomowych 
oczyszczalni �cieków na 

terenach w okolicy Zalewu 
Sulejowskiego 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

300 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

 
 

2005/2007 Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej: 
Ýarnowica-Golesze-
Polichno 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

2 000 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

Budowa kanalizacji  
deszczowej 

 

2004/2007 Budowa kanalizacji 
deszczowej w Wolborzu, 
Osiedle 1000-lecia 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

1 500 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 12 Nazwa programu: Program rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowych 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa wodoci¹gu 
 

2004/2005 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: Lubiaszów 

Stary 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
25 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Budowa wodoci¹gu 
 

2004 Budowa wodoci¹gu: 

Ýywocin Kolonia � 2500 mb 
Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
115 000 3 � rozwój 

lokalny 

Przebudowa wodoci¹gu 
 

2004 Przebudowa wodoci¹gu w 

Wolborzu ul. Warszawska 
Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
300 000 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa wodoci¹gu 2004 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: Karolinów 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
70 000 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa wodoci¹gu 2004 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: Swolszewice 

Du¿e, Bronisùawów 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
26 000 3 � rozwój 

lokalny 

Modernizacja wodoci¹gu 2004 Wymiana rur azbestowych 
sieci wodoci¹gowej we wsi 

Mùynary 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
40 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Poù¹czenie wodoci¹gu 

 
2004 

Poù¹czenie wodoci¹gów 

Swolszewice � Polichno na 
odcinku Swolszewice - 
Leonów 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina  

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

66 000 
 

 

3 � rozwój 

lokalny 
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Przebudowa wodoci¹gu 2005 Przebudowa wodoci¹gu w 

Wolborzu:  
ul. Modrzewskiego,  
ul. Úwiêtokrzyska,  
ul. Kitowicza, ul. Reymonta 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina  

 
 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
800 000 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa wodoci¹gu 2005 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: Polichno �

Budy 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
70 000 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa wodoci¹gu 2006 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: Krzykowice 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
100 000 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa wodoci¹gu 2005 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: Ýywocin � 
Noworybie 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
100 000 3 � rozwój 

lokalny 

Modernizacja  
wodoci¹gu 

2005/2007 Modernizacja sieci 
wodoci¹gowej w ramach 

rewitalizacji terenów po 

PGR (PSO Bogusùawice) 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 16 Nazwa programu: Program poprawy systemu komunikacyjnego w gminie 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa obwodnicy 
Wolborza 

 

2006/2010 Budowa obwodnicy dla 
Wolborza - eliminowanie  
trasy przewozu materiaùów 

niebezpiecznych przez 
centrum Wolborza 

Sprawny 
system 

komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Wojewódzki 
Zarz¹d Dróg 

Powiatowych 

10 000 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 17 Nazwa programu: Program poprawy stanu dróg w gminie 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

 
Budowa drogi 

2004 Budowa drogi o 
nawierzchni utwardzonej 
Bogusùawice - D¹browa 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
745 500 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa drogi 2004/2005 Budowa drogi: Mùynary � 
Úwi¹tniki 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
900 000 3 � rozwój 

lokalny 
Budowa drogi 2004 Budowa drogi w Wolborzu, 

ul. Warszawska 
 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
800 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Odbudowa dróg 

2004/2008 Odbudowa dróg w 

Wolborzu,  
ul. Modrzewskiego, 
ul. Úwiêtokrzyska ,  
ul. Kitowicza, 
ul. Reymonta 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
1 400 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Budowa drogi 2004/2007 Budowa drogi w Wolborzu: 
Osiedle 1000-lecia 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
2 000 000 3 � rozwój 

lokalny 
 

Budowa dróg 
2005/2006 Budowaa drogi Golesze 

Adamów 
Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
800 000 3 � rozwój 

lokalny 
Modernizacja dróg 2004/2011 Modernizacja nawierzchni 

istniej¹cych dróg 
Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 
 
Program nr 5 Nazwa programu: Program modernizacji placówek sfery spoùecznej 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Termomodernizacja i 
remont O�rodka Zdrowia 

 

2004 Wymiana okien i 
docieplenie budynku 
O�rodka Zdrowia w 

Wolborzu 

Poprawa 
stanu bazy 

sùu¿by 

zdrowia 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
300 000 3 � rozwój 

lokalny 

Remont Gminnego O�rodka 
Kultury 

 

2004/2005 
 
 

Remont parteru, I pietra, 
budowa parkingu.  
 

Poprawa 
stanu bazy 
kulturalnej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
250 000 3 � rozwój 

lokalny 

Termomodernizacja i 
remont Przedszkola 
samorz¹dowego w 

Wolborzu 

2005/2006 Termomodernizacja i 
remont budynku 

Poprawa 
warunków 

nauki 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
400 000 3 � rozwój 

lokalny 

Termomodernizacja 
gimnazjum i SP w Wolborzu 

2004/2006 Ocieplenie budynku 
Gimnazjum i PSP w 
Wolborzu 

Poprawa 
warunków 

nauki 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
1 000 000 3 � rozwój 

lokalny 

Termomodernizacja 
budynku SP w Proszeniu 

2004/2006 Ocieplenie budynku SP w 
Proszeniu 

Poprawa 
warunków 

nauki 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 

Remont UG 2005 Remont budynku Urzêdu 

Gminy 
Poprawa 

stanu bazy 
infrastruktury 

spoùecznej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
100 000 3 � rozwój 

lokalny Komentarz [GS1]: d gminy 
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Program nr 6 Nazwa programu: Program poprawy wyposa¿enia placówek sfery spoùecznej 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Wspóùpraca z AA 2004 Modernizacja pomieszczeñ 
w piwnicach O�rodka 

Zdrowia dla gr. AA  

Poprawa stanu 
bazy 

infrastruktury 
spoùecznej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
25 000 3 � rozwój 

lokalny 

Poprawa warunków 

dziaùalno�ci GOPS 
2004/2005 Adaptacja  pomieszczeñ w 

o�rodku zdrowia dla potrzeb 

GOPS 

Poprawa stanu 
bazy 

infrastruktury 
spoùecznej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
50 000 3 � rozwój 

lokalny 

Poprawa warunków 

dziaùalno�ci GOPS 
2004/2005 Adaptacja  pomieszczeñ w 

o�rodku zdrowia dla celów 

�wietlicy �rodowiskowej i 

umo¿liwienie dziaùania 

wolontariuszom i powoùanie 

Klubu Wspóùpracy, 

organizacji spoùecznych z 

terenu gminy 

Poprawa stanu 
bazy 

infrastruktury 
spoùecznej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
30 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 8 Nazwa programu: Program poprawy obsùugi interesantów 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Poprawa obsùugi 

interesantów w 

Urzêdzie Gminy 

2004/2006 Budowa sieci 
komputerowej w UG 
utworzenie stanowisk z 
dostêpem do Internetu 
 

Sprawna 
obsùuga 

interesantów 

Gmina 
 

Urz¹d 

Wojewódzki 
 

290 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 14 Nazwa programu:  Program gazyfikacji gminy 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Gazyfikacja gminy 2005/2006 Analiza zapotrzebowania i 
opracowanie koncepcji 
gazyfikacji gminy 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
Zakùady 

gazownicze 

- 3 � rozwój 

lokalny 

Gazyfikacja gminy 2004 Gazyfikacja Wolborza:     
ul. Warszawska,  
ul. Mickiewicza 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
Zakùady 

gazownicze 

- 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 13 Nazwa programu: Program modernizacji systemów elektroenergetycznych 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Zaopatrzenie w energiê 
 

2004/2006 Budowa stacji zasilaj¹cej o 

mocy 12 MW wraz z lini¹ 
zasilaj¹c¹ 2x110 kV 

Poprawa 
zaopatrzenia 

w energiê 

Zakùad 

energetyczny 
Gmina 4 000 000 3 � rozwój 

lokalny 

Zaopatrzenie w energiê 
 
 

2006/2010 Doprowadzenie energii do 
odbiorców z nowej GPZ 

Poprawa 
zaopatrzenia 

w energiê 

Zakùad 

energetyczny, 
inwestorzy 

Gmina 2 000 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 10 Nazwa programu: Program pozyskania i przygotowania terenów pod inwestycje 
Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 

rezultaty 
Podmiot 

realizuj¹cy 
Instytucje 

wspóùpracuj¹ce 
Szacunkowe 

koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Pozyskiwanie nowych 
terenów inwestycyjnych 

2005/2010 Zakup gruntów pod 

przyszùe tereny 

inwestycyjne 

Zwiêkszenie 

oferty terenów 

inwestycyjnych 

Gmina Mieszkañcy 300 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 18 Nazwa programu: Program zalesieñ   

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 
priorytety 
ZPORR 

Poprawa lesisto�ci 2005/2008 Zwiêkszenie lesisto�ci 

gminy o okoùo 100 ha 
Zwiêkszanie 

lesisto�ci 

gminy 

Starostwo 
Powiatowe 

Gmina 
ARiMR 

300 000 3 � rozwój 

lokalny 

Tworzenie nowych 
terenów zielonych 

2004/2008 Tworzenie nowych parków 

i innych nasadzeñ (pasów 

zieleni) 

Zwiêkszenie 
terenów 

zielonych 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

25 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 19 Nazwa programu: Program rozwoju maùej retencji 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa zbiornika 
wodnego 

2004/2010 Budowa zbiornika 
retencyjnego na rzece 
Moszczance 

Poprawa 
gospodarki 

wodnej 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 
WFOÚiGW 

10 000 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 20 Nazwa programu: Program ochrony zasobów przyrody 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

U¿ytki ekologiczne 2005/2007 Tworzenie i ochrona 
u¿ytków ekologicznych 

Zwiêkszenie 

chronionych 
zasobów 

przyrody 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

- 3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 26 Nazwa programu: Program ochrony dziedzictwa kulturowego 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

 

2005/2010 Konserwacja pomników, 

pomników przyrody i 

zabytkowych parków, 

rezerwatów przyrody 

Poprawa stanu 
obiektów 

dziedzictwa 
kulturowego 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

- 3 � rozwój 

lokalny 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

 

2005/2006 Budowa po¿arniczego 

centrum dydaktyczno � 
historycznego w Wolborzu 

Poprawa stanu 
obiektów 

dziedzictwa 
kulturowego 

Gmina Wojewódzka 

Komenda PSP 
400 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 24 Nazwa programu: Program popularyzacji ekologicznych technologii 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Popularyzacja upraw 
ekologicznych 

 

2005/2010 Stwarzanie warunków i 

pomoc we wprowadzaniu 
uprawy wierzby 
energetycznej 

Poprawa stanu 
�rodowiska 
Zwiêkszenie 

dochodów 

mieszkañców 

Gmina Mieszkañcy 18 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Popularyzacja 
ekologicznych 

technologii  

2005/2011 Wspierania inicjatyw w 
zakresie nowych 
technologii z dziedziny 
alternatywnych êródeù 

energii, utylizacji odpadów, 

oczyszczania �cieków itp. 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Mieszkañcy 8 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 23 Nazwa programu: Program poprawy �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Edukacja ekologiczna 
dla dzieci i mùodzie¿y 

 

2004/2011 Szkolenie i pokazy  w 
szkoùach i przedszkolach 

Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

5000 3 � rozwój 

lokalny 

Edukacja ekologiczna 
 

2004/2011 Pogadanki i szkolenia na 
naradach soùtysów i na 

zebraniach wiejskich 

Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

3 000 3 � rozwój 

lokalny 

Przeprowadzenie 
konkursów 

2004/2011 Konkurs �Czysta wie�� Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

100 000 3 � rozwój 

lokalny 

Organizacja akcji 
ekologicznych 

 

2004/2011 Akcja �Sprz¹tanie �wiata� Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

15 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 25 Nazwa programu: Program gospodarki odpadami 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Kontynuacja selektywnej 
zbiórki odpadów 

2004/2011 Wspieranie i propagowanie 
selekcji odpadów  w 

miejscu  

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

18 000 3 � rozwój 

lokalny 

Odpady biodegradowalne 
- recykling 

2005/2006 Zorganizowanie recyklingu 
odpadów obojêtnych 

biodegradowalnych 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

10 000 3 � rozwój 

lokalny 

Zbiórka odpadów 

niebezpiecznych 
2005/2006 Organizacja punktu zbiorki 

odpadów niebezpiecznych 

(azbest, �wietlówki, baterie 

itp.) 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

30 000 3 � rozwój 

lokalny 

Modernizacja 
skùadowiska 

2004 Modernizacja i remont  
pomieszczeñ socjalnych 

Poprawa 
wyposa¿enia 

skùadowiska 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

25 000 3 � rozwój 

lokalny 

Likwidacja azbestu � 
pokrycia dachowe 

2005/2011 Wymiana eternitowych 
pokryã dachowych 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

- 3 � rozwój 

lokalny 
Nawi¹zanie wspóùpracy 

miêdzygminnej w 

zakresie gospodarki 
odpadami 

2004/2013 Docelowe rozwi¹zanie 

problemu zbiórki i 

unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 
wielkogabarytowych i 
niebezpiecznych 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

Gminy 

- 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 21 Nazwa programu:  Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych 
Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 

rezultaty 
Podmiot 

realizuj¹cy 
Instytucje 

wspóùpracuj¹ce 
Szacunkowe 

koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Rozwój gospodarstw 

agroturystycznych 
 

2005/2007 Wspieranie tworzenia 
nowych gospodarstw 
agroturystycznych i 
ekoturystycznych 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Rolnicy 2 000 3 � rozwój 

lokalny 

Promocja gospodarstw 
agroturystycznych 

 

2005/2007 Opracowanie i wydanie 
internetowe i folderów dot. 

Gosp. agroturystycznych 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Rolnicy 2 000 3 � rozwój 

lokalny 

Rozwój gospodarstw 
ekologicznych 

 

2005/2010 Wspieranie tworzenia i 
pomoc gospodarstwom 
ekologicznym 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Rolnicy 5 000 3 � rozwój 

lokalny 

Popularyzacja zdrowej 
¿ywno�ci 

2005/2011 Wspieranie i popularyzacja 
produkcji zdrowej ¿ywno�ci 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Rolnicy 10 000 3 � rozwój 

lokalny 
 
Program nr 22 Nazwa programu: Program rozwoju turystyki  

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Úcie¿ki rowerowe � 
wytyczenie i 
oznakowanie  

 

2004 Wytyczenie i oznakowanie 
�cie¿ki rowerowej, tablice  

informacyjne wydanie 
folderów i informatorów 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

3 000 3 � rozwój 

lokalny 

Szlaki turystyczne - 
wytyczenie i 
oznakowanie 

2005/2008 Wytyczenie i oznakowanie 
nowych szlaków 

turystycznych, wydanie 
folderów i informatorów 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

5 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Konserwacja 
istniej¹cych �cie¿ek 

rowerowych 

2005/2011 Utrzymanie i konserwacja 
istniej¹cych �cie¿ek 

rowerowych 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

15 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 7 Nazwa programu: Program rozwoju sportu i rekreacji 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa obiektów 

sportowych � sala 
gimnastyczna 

2006 Budowa sali gimnastycznej 
przy SP w Goleszach 
Du¿ych 

Poprawa stanu 
bazy 

sportowej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
1 000 000 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa obiektów 

sportowych �  korty 
tenisowe 

2004/2007 Budowa kortu tenisowego 
przy Gimnazjum w 
Wolborzu 

Poprawa stanu 
bazy 

sportowej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
30 000 3 � rozwój 

lokalny 

Modernizacja obiektów 

sportowych na terenie 
gminy 

2005/2007 Modernizacja stadionu 
Sportowego w Wolborzu 

Poprawa stanu 
bazy 

sportowej 

Starostwo 
Powiatowe 

Gmina 
 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 27 Nazwa programu: Program promocji gminy 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Promocja gminy 
 

2005/2006 Utworzenie centrum 
informacji turystycznej 

Oferta 
turystyczno-
rekreacyjna i 
inwestycyjna 

Gmina - 10 000 3 � rozwój 

lokalny 

Promocja gminy 
 
 

2005/2006 Promocja stowarzyszeñ, 
zwi¹zków i organizacji 

spoùecznych 

Oferta 
turystyczno-
rekreacyjna i 
inwestycyjna 

Gmina - 5 000 3 � rozwój 

lokalny 
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6.2.Zadania dùugoterminowe 

 
Opis najwa¿niejszych zadañ inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w 

latach 2007-2013 przedstawia poni¿sze zestawienie: 
 
Lp. Nazwa zadania Termin 

realizacji 

Uzasadnienie potrzeby 

realizacji zadania 

Zgodno�ã z planami 

strategicznymi 
     

Program budowy systemów kanalizacji i oczyszczania �cieków 

 

 
1 

Budowa oczyszczalni 
�cieków: Ýarowica-
Golesze 

2005/2007  Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
2 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej: 
Ýarnowica-Golesze-
Polichno 

2005/2007 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
3 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowo�ciach: 

Polichno, Proszenie, 
Psary 

2005/2009 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
4 

Budowa kanalizacji 
deszczowej w 
Wolborzu,  
Osiedle 1000-lecia  

2004/2007 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
5 

Wsparcie i budowa 
przydomowych 
oczyszczalni �cieków 

na terenach w okolicy 
Zalewu Sulejowskiego 

2006/2007 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
6 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
pozostaùych 

soùectwach 

2008/2013 Brak peùnego systemu 

kanalizacji i oczyszczania 
�cieków, nieszczelne 

szamba w czê�ci 

gospodarstw 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowych 

 

7 Przebudowa gminnych 
wodoci¹gów � 
podù¹czenie nowych 

budynków na terenach 

nadzalewowych 

2007/2011 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

8 Modernizacja 
istniej¹cych 

wodoci¹gów (wymiana 

rur azbestowych)  

2007/2011 Zapewnienie ci¹gùo�ci 

dostaw wody o wysokiej 
jako�ci 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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Program poprawy systemu komunikacyjnego w gminie 

 

9 Budowa obwodnicy 
dla Wolborza 

2006/2010 Uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z 

transportem drogowym � 
przewóz materiaùów 

niebezpiecznych 

10 Budowa 
bezkolizyjnego 
wiaduktu na 
skrzy¿owaniu drogi E8 

w Wolborzu 

2008/2013 Uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z 

transportem drogowym 

11 Budowa 
bezkolizyjnych 
przejazdów przez 

drogê E8 �wiadukty w 
Studziankach, 
Polichnie i Proszeniu 

2010/2015 Uci¹¿liwo�ci zwi¹zane z 

transportem drogowym 

12 Budowa dróg w 

Wolborzu,  
ul. Modrzewskiego,  
ul. Kitowicza, 
ul. Úwiêtokrzyska,  
ul. Reymonta 

2004/2008 Zùy stan techniczny drogi, 

wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

13 Modernizacja 
nawierzchni 
istniej¹cych dróg 

2004/2011 Zùy stan techniczny dróg, 

wa¿nej dla gminnego 

systemu komunikacyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program poprawy wyposa¿enia placówek sfery spoùecznej 

14 Remont budynku 
GOK, uruchomienie 
kawiarenki 
internetowej, zakup 
telebimu 

2006/2008 Zùy stan techniczny 

budynku 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program gazyfikacji gminy 

15 Rozpoczêcie 

gazyfikacji na terenie 
gminy Wolbórz 

2007/2011 Konieczno�ã dostêpu do 

ekologicznych êródeù 

energii 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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Program modernizacji systemów elektroenergetycznych 

16 Doprowadzenie energii 
do odbiorców z nowej 

GPZ 

2006/2010 Konieczno�ã uzbrojenia 

nowych terenów 

inwestycyjnych 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program pozyskania i przygotowania terenów pod inwestycje 

17 Zakup gruntów pod 

przyszùe tereny 

inwestycyjne 

2005/2010 Brak wystarczaj¹cej ilo�ci 

terenów pod inwestycje 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego 

Program zalesieñ 

 

18 Poprawa lesisto�ci 2005/2008 Zagospodarowanie gleb o 
niskich klasach 
bonitacyjnych 

19 Tworzenie nowych 
terenów zielonych 

2004/2008 Zwiêkszenie terenów 

zielonych 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program rozwoju maùej retencji 

20 Budowa zbiornika 
retencyjnego na rzece 
Moszczance 

2004/2010 Poprawa gospodarki 
wodnej na terenie gminy 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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Program ochrony zasobów przyrody 

21 Tworzenie i ochrona 
u¿ytków 

ekologicznych 

2005/2007 Poprawa stanu terenów 

zielonych 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program ochrony dziedzictwa kulturowego 

22 Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

2005/2010 Zùy stan techniczny czê�ci 

obiektów dziedzictwa 
kultury 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego 

Program popularyzacji ekologicznych technologii 

23 Popularyzacja upraw 
ekologicznych 

2005/2010 Wykorzystywanie 
alternatywnych êródeù 

energii � wierzba 
energetyczna 

24 Popularyzacja 
ekologicznych 
technologii z dziedziny 
alternatywnych êródeù 

energii, utylizacji 
odpadów, 

oczyszczania �cieków 

itp.  

2005/2011 Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeñ do 

�rodowiska 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 

Program poprawy �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy 

 

25 Edukacja ekologiczna 
dla dzieci i mùodzie¿y 

2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 
 
 

26 Edukacja ekologiczna 2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 
 

27 Przeprowadzenie 
konkursu �Czysta 

wie�� 

2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 
 

28 Organizacja akcji 
�Sprz¹tanie �wiata� 

2004/2011 Niska �wiadomo�ã 

ekologiczna 
 
 
 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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Program gospodarki odpadami 

29 Kontynuacja 
selektywnej zbiórki 

odpadów 

2004/2011 Udoskonalenie systemu 
segregacji odpadów �u 

êródùa� 

30 Likwidacja azbestu � 
pokrycia dachowe 

2005/2011 Poprawa stanu 
zdrowotno�ci 

mieszkañców - odpady 
niebezpieczne 

31 Wspóùpraca 

miêdzygminna w 

zakresie gospodarki 
odpadami 

2004/2013 Konieczno�ã 
dostosowania gminnych 

systemów gospodarki 

odpadami do 
obowi¹zuj¹cych 

przepisów prawnych i 

norm 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych 

32 Rozwój gospodarstw 

agroturystycznych 
2005/2007 

 
 
 
 

Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy, oferty dla 

turystów, zwiêkszenie 

dochodów ludno�ci gminy 

33 Promocja gospodarstw 
agroturystycznych 

2005/2007 
 
 
 
 

Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy, oferty dla 

turystów, zwiêkszenie 

dochodów ludno�ci gminy 

34 Rozwój gospodarstw 

ekologicznych 
2005/2010 

 
 
 
 

Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy, oferty dla 

turystów, zwiêkszenie 

dochodów ludno�ci gminy 

35 Popularyzacja zdrowej 
¿ywno�ci 

2005/2011 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy, oferty dla 

turystów, zwiêkszenie 

dochodów ludno�ci gminy 

 
 
 
 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz 

wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego 
Programu Ochrony 
Úrodowiska 

 
 
 
 

Program rozwoju turystyki 

36 Szlaki turystyczne - 
wytyczenie i 
oznakowanie 

2005/2008 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy 

 

37 Konserwacja 
istniej¹cych �cie¿ek 

rowerowych 

2005/2011 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy 

38 Zagospodarowanie 
nowych terenów 

rekreacyjnych wokóù 

zbiornika retencyjnego 
na Moszczance 

2007/2013 Zwiêkszenie atrakcyjno�ci 

turystyczno-rekreacyjnej 
gminy 

 
Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz  Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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Program rozwoju sportu i rekreacji 

39 Budowa obiektów 

sportowych na terenie 
gminy (korty tenisowe)  

2004/2007 Rozbudowa bazy 
sportowej na terenie 
gminy, dostêpno�ã 

obiektów sportowych dla 

uczniów 

40 Budowa obiektów 

sportowych na terenie 
gminy (basen) 

2007/2010 Rozbudowa bazy 
sportowej na terenie 
gminy, dostêpno�ã 

obiektów sportowych dla 

uczniów 

Zadania zgodne z celami 
strategicznymi Strategii 

Rozwoju Gminy Wolbórz, 

Strategii Rozwoju Powiatu 
Piotrkowskiego, Strategii 
Rozwoju Województwa 

£ódzkiego oraz  Gminnego 

Programu Ochrony 
Úrodowiska 
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Program nr 11 Nazwa programu: Program budowy systemów kanalizacji i oczyszczania �cieków 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa oczyszczalni 
�cieków 

2005/2007 Budowa oczyszczalni: 
Ýarnowica-Golesze-
Polichno 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

2 000 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej 
 

2005/2009 Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowo�ciach: Polichno, 

Proszenie, Psary 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

3 500 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

Wsparcie  i budowa 
przydomowych 

oczyszczalni �cieków 

2006/2007 Budowa przydomowych 
oczyszczalni �cieków na 

terenach w okolicy Zalewu 
Sulejowskiego 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

300 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

 
 

2005/2007 Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej: 
Ýarnowica-Golesze-
Polichno 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

2 000 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 

Budowa kanalizacji  
deszczowej 

 

2004/2007 Budowa kanalizacji 
deszczowej w Wolborzu, 
Osiedle 1000-lecia 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

 
Gmina 

Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

1 500 000 
 

3 � rozwój 

lokalny 
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Budowa kanalizacji 
sanitarnej 

2008/2013 Budowa sieci 
kanalizacyjnej w 
pozostaùych soùectwach 

gminy 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
 

6 000 000 
3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 12 Nazwa programu: Program rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowych 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Przebudowa 
wodoci¹gów gminnych 

 

2007/2011 Podù¹czenie nowych 

budynków do sieci 

wodoci¹gowej na terenach 
nadzalewowych 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
400 000 3 � rozwój 

lokalny 

Modernizacja 
istniej¹cych wodoci¹gów 

 

2007/2011 Wymiana rur azbestowych w 
istniej¹cych wodoci¹gach na 

terenie gminy 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Poprawa 
warunków 

¿ycia 

mieszkañców 

Gmina  Urz¹d 

Marszaùkowski 
600 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 16 Nazwa programu: Program poprawy systemu komunikacyjnego w gminie 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa obwodnicy 
Wolborza 

 

2006/2010 Budowa obwodnicy dla 
Wolborza - eliminowanie  
trasy przewozu materiaùów 

niebezpiecznych przez 
centrum Wolborza 

Sprawny 
system 

komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Wojewódzki 
Zarz¹d Dróg 

Powiatowych 

3 000 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Budowa 
bezkolizyjnego 

wiaduktu na drodze E8 

2008/2013 Budowa bezkolizyjnego 
wiaduktu na skrzy¿owaniu 

drogi E8 w Wolborzu 

Sprawny 
system 

komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Wojewódzki 
GDDKiA 

- 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa 
bezkolizyjnych 

skrzy¿owañ na drodze 

K8 

2010/2015 Budowa bezkolizyjnych 
przejazdów przez drogê E8 

(wiadukty w Studziankach, 
Polichnie, Proszeniu) 

Sprawny 
system 

komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Wojewódzki 
GDDKiA 

- 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 17 Nazwa programu: Program poprawy stanu dróg w gminie 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

 
Budowa dróg w 

Wolborzu 

2004/2008 Budowa dróg w Wolborzu,  
ul. Modrzewskiego, 
ul. Úwiêtokrzyska  

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
1 400 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Modernizacja dróg 

2006/2011 Modernizacja dróg 

alternatywnych � 
obwodnica Wolborza 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 

Modernizacja dróg 2004/2011 Modernizacja nawierzchni 
istniej¹cych dróg 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 
Budowa dróg gminnych 2007/2011 Budowa nowych dróg 

gminnych o nawierzchni 
utwardzonej 

Sprawny system 
komunikacyjny 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 5 Nazwa programu: Program modernizacji placówek sfery spoùecznej 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Remont Gminnego O�rodka 

Kultury 
 

2006/2008 Remont sali kinowej, 
uruchamianie kawiarenki 
internetowej, zakup 
telebimu. 

Poprawa 
stanu bazy 

kultury 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
- 3 � rozwój 

lokalny 

 
 

Program nr 8 Nazwa programu: Program poprawy obsùugi interesantów 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety ZPORR 

Poprawa obsùugi 

interesantów w UG 
 Utworzenie stanowisk z 

dostêpem do Internetu 
Sprawna 
obsùuga 

interesantów 

Gmina Urz¹d 

Wojewódzki 
290 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 14 Nazwa programu:  Program gazyfikacji gminy 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Gazyfikacja gminy 2007/2011 Analiza stanu obecnego i 
mo¿liwo�ci rozbudowy 

sieci gazoci¹gowej na 

terenie gminy Wolbórz 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
Zakùady 

gazownicze 

- 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 13 Nazwa programu: Program modernizacji systemów elektroenergetycznych 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Zaopatrzenie w energiê 
 
 

2006/2010 Doprowadzenie energii do 
odbiorców z nowej GPZ 

Poprawa 
zaopatrzenia 

w energiê 

Zakùad 

energetyczny, 
inwestorzy 

Gmina 2 000 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 10 Nazwa programu: Program pozyskania i przygotowania terenów pod inwestycje 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Pozyskiwanie nowych 
terenów inwestycyjnych 

2005/2010 Zakup gruntów pod 

przyszùe tereny 

inwestycyjne 

Zwiêkszenie 

oferty terenów 

inwestycyjnych 

Gmina AWRSP 
 

300 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 18 Nazwa programu: Program zalesieñ   

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Poprawa lesisto�ci 2005/2008 Zwiêkszenie lesisto�ci 

gminy o okoùo 100 ha 
Zwiêkszanie 

lesisto�ci 

gminy 

Starostwo 
Powiatowe 

Gmina 
ARiMR 

300 000 3 � rozwój 

lokalny 

Tworzenie nowych 
terenów zielonych 

2004/2008 Tworzenie nowych parków 

i innych nasadzeñ (pasów 

zieleni) 

Zwiêkszenie 
terenów 

zielonych 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

25 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 19 Nazwa programu: Program rozwoju maùej retencji 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa zbiornika 
wodnego 

2004/2010 Budowa zbiornika 
retencyjnego na rzece 
Moszczance 

Poprawa 
gospodarki 

wodnej 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 
WFOÚiGW 

10 000 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 20 Nazwa programu: Program ochrony zasobów przyrody 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

U¿ytki ekologiczne 2005/2007 Tworzenie i ochrona 
u¿ytków ekologicznych 

Zwiêkszenie 

chronionych 
zasobów 

przyrody 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

- 3 � rozwój 

lokalny 

Rekultywacja terenów 

zdegradowanych 
2007/2011 Nowe nasadzenia i 

rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

naturalnego 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

5 000 3 � rozwój 

lokalny 

Tworzenie �cie¿ki 

ekologicznej 
2007/2011 Utworzenie �cie¿ki 

ekologicznej 
Zwiêkszenie 

atrakcyjno�ci 

terenu gminy  

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

 

- 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 26 Nazwa programu: Program ochrony dziedzictwa kulturowego 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Ochrona dziedzictwa 
kulturowego 

 

2005/2010 Konserwacja pomników, 

pomników przyrody i 
zabytkowych parków, 

rezerwatów przyrody 

Poprawa stanu 
obiektów 

dziedzictwa 
kulturowego 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

- 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 24 Nazwa programu: Program popularyzacji ekologicznych technologii 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Popularyzacja upraw 
ekologicznych 

 

2005/2010 Stwarzanie warunków i 

pomoc we wprowadzaniu 
uprawy wierzby 
energetycznej 

Poprawa stanu 
�rodowiska 
Zwiêkszenie 

dochodów 

mieszkañców 

Gmina Mieszkañcy 18 000 3 � rozwój 

lokalny 

Popularyzacja 
ekologicznych 

technologii 

2005/2011 Wspierania inicjatyw w 
zakresie nowych 
technologii z dziedziny 
alternatywnych êródeù 

energii, utylizacji odpadów, 

oczyszczania �cieków itp. 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Mieszkañcy 8 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 23 Nazwa programu: Program poprawy �wiadomo�ci ekologicznej mieszkañców gminy 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Edukacja ekologiczna 
dla dzieci i mùodzie¿y 

 

2004/2011 Szkolenie i pokazy  w 
szkoùach i przedszkolach 

Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

5000 3 � rozwój 

lokalny 

Edukacja ekologiczna 
 

2004/2011 Pogadanki i szkolenia na 
naradach soùtysów i na 

zebraniach wiejskich 

Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

3 000 3 � rozwój 

lokalny 

Przeprowadzenie 
konkursów 

2004/2011 Konkurs �Czysta wie�� Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

100 000 3 � rozwój 

lokalny 

Organizacja akcji 
ekologicznych 

 

2004/2011 Akcja �Sprz¹tanie �wiata� Wysoka 
�wiadomo�ã 

ekologiczna 
mieszkañców 

Gmina Instytucje 
o�wiatowe 

15 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
Program nr 25 Nazwa programu: Program gospodarki odpadami 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Kontynuacja selektywnej 
zbiórki odpadów 

2004/2011 Wspieranie i propagowanie 
segregacji odpadów 
�u êródùa�  

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

18 000 3 � rozwój 

lokalny 

Likwidacja azbestu � 
pokrycia dachowe 

2005/2011 Wymiana eternitowych 
pokryã dachowych 
 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

 3 � rozwój 

lokalny 
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Wspóùpraca 

miêdzygminna w zakresie 

gospodarki odpadami 

2004/2013 Docelowe rozwi¹zanie 

problemu zbiórki i 

unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 
wielkogabarytowych i 
niebezpiecznych 

Poprawa stanu 
�rodowiska 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

Gminy 

 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 21 Nazwa programu:  Program rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Rozwój gospodarstw 

agroturystycznych 
 

2005/2007 Wspieranie tworzenia 
nowych gospodarstw 
agroturystycznych i 
ekoturystycznych 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina ODR 
Izby Rolnicze 

ARiMR 
Rolnicy 

2 000 3 � rozwój 

lokalny 

Promocja gospodarstw 
agroturystycznych 

 

2005/2007 Opracowanie i wydanie 
internetowe i folderów dot. 

gosp. agroturystycznych 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Rolnicy 2 000 3 � rozwój 

lokalny 

Rozwój gospodarstw 

ekologicznych 
 

2005/2010 Wspieranie tworzenia i 
pomoc gospodarstwom 
ekologicznym 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Rolnicy 5 000 3 � rozwój 

lokalny 

Popularyzacja zdrowej 
¿ywno�ci 

2005/2011 Wspieranie i popularyzacja 
produkcji zdrowej ¿ywno�ci 

Bogata oferta 
dla turystów 

Gmina Rolnicy 10 000 3 � rozwój 

lokalny 
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Program nr 22 Nazwa programu: Program rozwoju turystyki  

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Szlaki turystyczne - 
wytyczenie i 
oznakowanie 

2005/2008 Wytyczenie i oznakowanie 
nowych szlaków 

turystycznych, wydanie 
folderów i informatorów 

Zwiêkszenie 

liczby 
turystów 

 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

5 000 3 � rozwój 

lokalny 

Konserwacja 
istniej¹cych �cie¿ek 

rowerowych 

2005/2011 Utrzymanie i konserwacja 
istniej¹cych �cie¿ek 

rowerowych 

Zwiêkszenie 

atrakcyjno�ci 

terenu gminy 

Gmina Starostwo 
Powiatowe 

15 000 3 � rozwój 

lokalny 

Zagospodarowanie 
nowych terenów 

rekreacyjnych 

2007/2013 Utworzenie nowych terenów 

rekreacyjnych wokóù 

zbiornika retencyjnego na 
rzece Moszczance 

Zwiêkszenie 

liczby 
turystów 

Zwiêkszenie 

dochodów 

gminy i 
mieszkañców 

Gmina Mieszkañcy 5 000 3 � rozwój 

lokalny 

 
 
Program nr 7 Nazwa programu: Program rozwoju sportu i rekreacji 

Nazwa zadania Rok Opis zadania Oczekiwane 
rezultaty 

Podmiot 
realizuj¹cy 

Instytucje 
wspóùpracuj¹ce 

Szacunkowe 
koszty � 
caùo�ã 

inwestycji 

Odpowiadaj¹ce 

priorytety 
ZPORR 

Budowa obiektów 

sportowych �  korty 
tenisowe 

2004/2007 Budowa kortu tenisowego 
na terenie gminy 

Poprawa stanu 
bazy 

sportowej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
MENiS 

30 000 3 � rozwój 

lokalny 

Budowa obiektów 

sportowych - basen 
2007/2010 Budowa basenu na terenie 

gminy 
Poprawa stanu 

bazy 
sportowej 

Gmina Urz¹d 

Marszaùkowski 
MENiS 

- 3 � rozwój 

lokalny 
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7. Powi¹zanie projektów z innymi dziaùaniami  

 

Plan Rozwoju Lokalnego dla gminy Wolbórz odpowiada celom strategicznym 

rozwoju województwa ùódzkiego, celom strategicznym rozwoju powiatu 

piotrkowskiego oraz celom strategicznym rozwoju gminy Wolbórz, zapisanych 

w strategiach rozwoju tych samorz¹dów. Zadania zwi¹zane z rozbudow¹ sieci 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej odpowiadaj¹ celom wojewódzkiej, 

powiatowej i gminnej polityki ekologicznej opisanym w Programach Ochrony 
Úrodowiska i Planach Gospodarki Odpadami. 
 
Strategia Rozwoju Województwa £ódzkiego definiuje nastêpuj¹ce cele 

strategiczne oraz priorytetowe kierunki dziaùañ: 
 Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa: 

o Podniesienie poziomu wyksztaùcenia i rozwój kulturowy 

mieszkañców 
o Podniesienie jako�ci ¿ycia i stanu zdrowotno�ci mieszkañców 
o Uporz¹dkowanie gospodarki przestrzennej 

 Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki województwa: 
o Zwiêkszenie dostêpno�ci regionu poprzez rozwój infrastruktury 

transportowej i informacyjnej 
o Tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej 
o Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

regionu 
o Tworzenie, w kraju i zagranic¹, wizerunku regionu przyjaznego i 

atrakcyjnego do zamieszkania i wspóùpracy 
 Stworzenie rzeczywistego regionu spoùeczno-ekonomicznego 

posiadaj¹cego wùasn¹ podmiotowo�ã kulturowa i gospodarcz¹: 
o Wspomaganie i promowanie ró¿nych form edukacji regionalnej 

dzieci, mùodzie¿y i dorosùych 
o Inicjowanie i wspomaganie rozwoju ró¿nych form i przejawów 

kultury regionalnej oraz ruchów regionalistycznych 
o Stymulowanie przemian w sieci osadniczej województwa, 

polegaj¹cych na wzro�cie roli miast w organizacji funkcjonalno-
przestrzennej regionu. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego definiuje nastêpuj¹ce cele 

strategiczne i cele operacyjne:  
 Podniesienie poziomu wyksztaùcenia i rozwój cywilizacyjny 

mieszkañców 
Cele operacyjne: 

 Zwiêkszenie dostêpu mùodzie¿y do szkolnictwa �redniego 

 Zapewnienie dostêpu mieszkañców do ró¿nych form ksztaùcenia 

zawodowego w zale¿no�ci od potrzeb lokalnego i ponadlokalnego 

rynku pracy 
 Zintensyfikowanie dziaùañ zwi¹zanych z profilaktyk¹ zdrowotn¹ 
 Zwiêkszenie dostêpno�ci, szczególnie dzieci i mùodzie¿y do ró¿nych 

form aktywno�ci ruchowej  
 Podniesienie jako�ci ¿ycia i poziomu zdrowotno�ci mieszkañców powiatu 
Cel operacyjny: 

 D¹¿enie do poprawy jako�ci ¿ycia 
 Wykorzystanie walorów dostêpno�ci komunikacyjnej poprzez 

modernizacjê infrastruktury drogowej i rozwój infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

Cele operacyjne: 

 Osi¹gniêcie dobrego poziomu technicznego poù¹czeñ lokalnych 
 Rozbudowa infrastruktury towarzysz¹cej ci¹gom komunikacyjnym o 

znaczeniu krajowym przebiegaj¹cych przez powiat piotrkowski 

 Przyspieszenie telefonizacji powiatu 

 Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnego rolnictwa, stymulowanie 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
Cele operacyjne: 

 Poprawa warunków i jako�ci mieszkañców wsi poprzez jej 

�urbanizacjê� 
 Poprawa efektywno�ci gospodarowania i doskonalenie jako�ci 

produktów 
 Zwiêkszenie dochodów z dziaùalno�ci rolniczej poprzez ró¿nego 

rodzaju rozwi¹zania organizacyjne (spóùdzielnie marketingowe, grupy 

producenckie, kóùka maszynowe) 
 Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i turystyki 
Cele operacyjne: 

 Tworzenie korzystnego klimatu dla inwestorów zewnêtrznych  
 Wspieranie lokalnego biznesu 
 Tworzenie enklaw szybkiego rozwoju gospodarczego dla 

pozyskiwania inwestorów zewnêtrznych i wewnêtrznych 
 
 
 
 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz 

___________________________________________________________________________ 

 80

Strategia Rozwoju Gminy Wolbórz definiuje nastêpuj¹ce cele strategiczne: 
1) Stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy 
2) Wspieranie rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego  
3) Wzmocnienie lokalnego potencjaùu rozwojowego poprzez uksztaùtowanie 

silnych zale¿no�ci miêdzy: wùadz¹ lokaln¹ - spoùeczno�ci¹ lokaln¹ -  
przedstawicielami miejscowego biznesu 

Cele operacyjne: 

 Poprawa stanu gospodarki 
 Poprawa warunków ¿ycia ludno�ci gminy 
 Tworzenie warunków funkcjonowania rolnictwa na poziomie 

standardów zachodnioeuropejskich 
 Zapewnienie miejsc pracy i dochodów ludno�ci utrzymuj¹cej siê 

dotychczas z rolnictwa w gospodarstwach, które w przyszùo�ci 

dochodów wystarczaj¹cych nie bêd¹ w stanie zapewniã 
 Uatrakcyjnienie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy 

(kreowanie nowych dziaùalno�ci na wsi)  
 Rozwój placówek i imprez kulturalnych na terenie gminy 
 Stworzenie programu promocji gminy 
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8. Zestawienie oczekiwanych wskaêników realizacji planu 

 
Oczekiwane efekty realizacji zadañ, przewidzianych do realizacji w latach 2004-
2006 zamieszczono w tabeli: 
 
Lp. Nazwa zadania Oczekiwane wskaêniki 

   

1 Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w Wolborzu ul. Warszawska 
(dù. 3437 mb, w tym 824 mb kanalizacji 

deszczowej 

Ilo�ã oczyszczonych �cieków = 4500 m
3/rok 

Liczba przyù¹czy sanit. = 98 szt. 
Dùugo�ã sieci kanalizacji deszczowej = 824 mb 

 
2 Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Wolborzu: ul. Modrzewskiego 
Plac Wù. Jagieùùy, ul. Úwiêtokrzyska 
ul. Kitowicza, ul. Reymonta 

Ilo�ã oczyszczonych �cieków = 23200 m
3/rok 

Liczba przyù¹czy = 150 szt. 
 
 

3 Budowa oczyszczalni: Ýarnowica-Golesze Przepustowo�ã = 500 m
3/dobê 

 
4 Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowo�ciach: Polichno, Proszenie, 

Psary 

Ilo�ã oczyszczonych �cieków = 20500 m
3/rok 

Liczba przyù¹czy = 266 szt. 
 

5 Budowa przydomowych oczyszczalni 
�cieków na terenach w okolicy Zalewu 
Sulejowskiego 

Ilo�ã oczyszczonych �cieków 
 
 

6 Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej: Ýarnowica-Golesze-Polichno 

Ilo�ã oczyszczonych �cieków = 7000 m
3/rok 

Liczba przyù¹czy = 107 szt. 
Dùugo�ã sieci kanalizacji deszczowej = 3000 mb 

7 Budowa kanalizacji deszczowej w 
Wolborzu, Osiedle 1000-lecia 

Dùugo�ã sieci kanalizacji deszczowej = 1700 mb 
 

8 Rozbudowa sieci wodoci¹gowej: 

Lubiaszów Stary 
Liczba przyù¹czy = 11 szt. 

Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 410 mb 
9 Przebudowa wodoci¹gu: Ýywocin Kolonia 

� 2500 mb 
Liczba przyù¹czy = 10 szt. 

Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 2500 mb 
10 Przebudowa wodoci¹gu ulice: 

Warszawska, £¹kowa, Browarna, 

Wycieczka 

Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 1200 mb 
Liczba przyù¹czy = 60 szt. 

11 Budowa sieci wodoci¹gowej: Karolinów 
 

 Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 1140 mb 
Liczba przyù¹czy = 9 szt. 

12 Budowa sieci wodoci¹gowej: Swolszewice 

Du¿e, Bronisùawów 
Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 470 mb 

Liczba przyù¹czy = 20 szt. 
13 Wymiana rur azbestowych sieci 

wodoci¹gowej we wsi Mùynary 
Liczba przyù¹czy = 25 szt. 

Dùugo�ã zmodernizowanej sieci  
wodoci¹gowej = 800 mb 

14 Poù¹czenie wodoci¹gów Swolszewice � 
Polichno na odcinku Swolszewice � 
Leonów 

Liczba przyù¹czy =  3 szt. 
Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 900 mb 

 
15 Przebudowa wodoci¹gu w Wolborzu:  

ul. Modrzewskiego, ul. Úwiêtokrzyska, 
ul. Nadrzeczna, ul. Mickiewicza   
ul. Kitowicza, ul. Reymonta 

Liczba przyù¹czy = 145 szt. 
Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 4013 mb 
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16 Budowa sieci wodoci¹gowej: Polichno �

Budy 
Liczba przyù¹czy = 10 szt. 

Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 1300 mb 
17 Budowa sieci wodoci¹gowej: Krzykowice Liczba przyù¹czy = 20 szt. 

Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 2000 mb 
18 Budowa sieci wodoci¹gowej: Ýywocin � 

Noworybie 
Liczba przyù¹czy = 4 szt. 

Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 1200 mb 
19 Budowa obwodnicy dla Wolborza - 

eliminowanie  trasy przewozu materiaùów 

niebezpiecznych przez centrum Wolborza 

- 

20 Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej 
Bogusùawice - D¹browa 

Dùugo�ã utwardzonej drogi = 2300 mb 

21 Budowa drogi: Mùynary � Úwi¹tniki Dùugo�ã wybudowanej drogi = 2000 mb 

22 Budowa drogi w Wolborzu, 
 ul. Warszawska, czê�ã Pl. Jagieùùy 

Dùugo�ã wybudowanej drogi = 700 mb 

Budowa dróg w Wolborzu,  
ul. Modrzewskiego, 
ul. Úwiêtokrzyska, ul. Kitowicza  

Dùugo�ã wybudowanej drogi = 1200 mb 23 

Budowa ul Reymonta Dùugo�ã wybudowanej drogi = 700 mb 
24 Budowa drogi w Wolborzu:  

Osiedle 1000-lecia 
Dùugo�ã wybudowanej drogi = 3000 mb 

25 Modernizacja dróg alternatywnych � 
obwodnica Wolborza 

Dùugo�ã zmodernizowanych dróg  

26 Modernizacja nawierzchni istniej¹cych 

dróg 
Dùugo�ã zmodernizowanych dróg   

27 Termomodernizacja i remont O�rodka 

Zdrowia 
Powierzchnia zmodernizowanego budynku  

= 650 m2 
28 Remont Gminnego O�rodka Kultury Powierzchnia wyremontowanego budynku  

= 1500 m2 
29 Termomodernizacja i remont Przedszkola 

Samorz¹dowego w Wolborzu 
Powierzchnia zmodernizowanego budynku  

= 750 m2 

30 Termomodernizacja gimnazjum i PSP w 
Wolborzu 

Powierzchnia zmodernizowanego budynku 
= 4200 m2 

31 Remont budynku Urzêdu Gminy Powierzchnia wyremontowanego budynku  
= 420 m2 

32 Poprawa obsùugi interesantów w Urzêdzie 

Gminy 
Liczba petentów = 12 000 

33 Gazyfikacja Wolborza: ul. Warszawska,  
ul. Mickiewicza, ul. £¹kowa 

Liczba przyù¹czy = 25 szt. 
Dùugo�ã sieci = 650 mb 

34 Budowa stacji zasilaj¹cej o mocy 12 MW 

wraz z lini¹ zasilaj¹c¹ 2x110 kV 
Ilo�ã odbiorców wg potrzeb  

 
35 Doprowadzenie energii do odbiorców z 

nowej GPZ 
Ilo�ã odbiorców wg potrzeb 
Dùugo�ã wybudowanej sieci  

36 Zakup gruntów pod przyszùe tereny 

inwestycyjne 
Powierzchnia nowych terenów pod  

inwestycje  
37 Zwiêkszenie lesisto�ci gminy  Powierzchnia zalesieñ = 100 ha 

38 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece 
Moszczance 

Powierzchnia zbiornika = 21 ha 

39 Segregacja odpadów komunalnych -
kontynuacja 

Ilo�ã zebranych surowców wtórnych 
= 150 Mg/rok 
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40 Wspóùpraca miedzygminna w zakresie 
gospodarki odpadami 

Ilo�ã zebranych odpadów  

41 Budowa sali gimnastycznej przy PSP w 
Goleszach 

Powierzchnia sali = 600 m2 

Ilo�ã uczniów korzystaj¹cych z nowej sali = 100 
42 Budowa kortu tenisowego przy  w 

Wolborzu 
Powierzchnia kortów = 1500 m

2 

 Ilo�ã osób korzystaj¹cych z kortu  
 
Oczekiwane efekty realizacji zadañ, przewidzianych do realizacji w latach  

2007-2013 zamieszczono w tabeli: 
 

Lp. Nazwa zadania Oczekiwane efekty 
   

1 Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej �Ýarnowica-Golesze-
Polichno� 

Dùugo�ã sieci kanalizacji sanitarnej = 3000 mb 
Liczba przyù¹czy =107 szt. 

2 Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowo�ciach: Polichno, Proszenie, 

Psary 

Dùugo�ã sieci kanalizacji sanitarnej  
= 7 000 mb 

Liczba przyù¹czy = 266 szt. 
3 Budowa przydomowych oczyszczalni 

�cieków na terenach w okolicy Zalewu 

Sulejowskiego 

Ilo�ã oczyszczonych �cieków  

4 Budowa kanalizacji deszczowej w 
Wolborzu, Osiedle 1000-lecia 

Dùugo�ã sieci kanalizacji deszczowej  
= 1700 mb 

5 Budowa sieci kanalizacyjnej w 
pozostaùych soùectwach gminy 

Dùugo�ã sieci kanalizacji sanitarnej  
 Liczba przyù¹czy  

6 Podù¹czenie nowych budynków do sieci 

wodoci¹gowej na terenach 

nadzalewowych 

Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej = 
Liczba przyù¹czy = 

7 Wymiana rur azbestowych w 
istniej¹cych wodoci¹gach na terenie 

gminy 
 

Dùugo�ã modernizowanej sieci  
wodoci¹gowej = 12,1 km 

8 Budowa obwodnicy dla Wolborza - 
eliminowanie  trasy przewozu 
materiaùów niebezpiecznych przez 

centrum Wolborza 

- 

9 Budowa bezkolizyjnego wiaduktu na 
skrzy¿owaniu drogi E8 w Wolborzu 

- 

10 Budowa bezkolizyjnych przejazdów 

przez drogê E8 (wiadukty w 

Studziankach, Polichnie, Proszeniu) 

- 

11 Modernizacja dróg alternatywnych � 
obwodnica Wolborza 

Dùugo�ã zmodernizowanych dróg  

12 Modernizacja nawierzchni istniej¹cych 

dróg 
Dùugo�ã zmodernizowanych dróg = 20 km 

13 Budowa nowych dróg gminnych o 

nawierzchni utwardzonej 
Dùugo�ã wybudowanych dróg  

14 Poprawa obsùugi interesantów w 

Urzêdzie Gminy 
Liczba petentów = 12 000 
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15 Rozpoczêcie gazyfikacji na terenie 

gminy Wolbórz 
Dùugo�ã sieci gazoci¹gowej  

16 Doprowadzenie energii do odbiorców z 

nowej GPZ 
Ilo�ã odbiorców wg potrzeb  

 
17 Zakup gruntów pod przyszùe tereny 

inwestycyjne 
Powierzchnia nowych terenów pod  

inwestycje   
18 Zwiêkszenie lesisto�ci gminy  Powierzchnia zalesieñ = 100 ha 

19 Budowa zbiornika retencyjnego na rzece 
Moszczance 

Powierzchnia zbiornika = 21 ha 

20 Segregacja odpadów komunalnych �

kontynuacja 
Ilo�ã zebranych surowców wtórnych  

= 500 Mg/rok 
21 Wspóùpraca miedzygminna w zakresie 

gospodarki odpadami 
Ilo�ã zebranych odpadów  

22 Budowa kortu tenisowego w Wolborzu Powierzchnia kortu = 1500 m2 

Ilo�ã osób korzystaj¹cych z kortu  
23 Budowa basenu w Wolborzu Powierzchnia basenu = 

Ilo�ã uczniów korzystaj¹cych z basenu  
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9. Plan finansowy 

 
Zbiorcze zestawienie kosztów planowanych inwestycji przedstawiaj¹ 
zestawienia: 

 
Lp. Nazwa programu Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 

caùkowite (zù) 
    

1 Program budowy systemów 

kanalizacji i oczyszczania �cieków 
9 900 000 

2 Program rozbudowy i modernizacji 
sieci wodoci¹gowych 

1 800 000 

3 Program poprawy systemu 
komunikacyjnego w gminie 

1 000 000 

4 Program poprawy stanu dróg w 

gminie 
5 000 000 

5 Program modernizacji placówek 

sfery spoùecznej 
2 000 000 

6 Program poprawy wyposa¿enia 

placówek sfery spoùecznej 
105 000 

7 Program poprawy obsùugi 

interesantów 
290 000 

8 Program gazyfikacji gminy - 
9 Program modernizacji systemów 

elektroenergetycznych 
4 500 000 

10 Program pozyskania i 
przygotowania terenów pod 

inwestycje 

100 000 

11 Program zalesieñ 85 000 
12 Program rozwoju maùej retencji 4 500 000 
13 Program ochrony zasobów przyrody - 
14 Program ochrony dziedzictwa 

kulturowego 
400 000 

15 Program popularyzacji 
ekologicznych technologii 

8 500 

16 Program poprawy �wiadomo�ci 

ekologicznej mieszkañców gminy 
12 300 

17 Program gospodarki odpadami 72 000 
18 Program rozwoju gospodarstw 

agroturystycznych i ekologicznych 
7 300 

19 Program rozwoju turystyki  9 300 
20 Program rozwoju sportu i rekreacji 1 000 030 
21 Program promocji gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004-2006 

15 000 
 RAZEM  29 404 400 
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Lp. Nazwa programu Termin 

realizacji 

Szacunkowe koszty 

caùkowite 
    

1 Program budowy systemów 

kanalizacji i oczyszczania �cieków 
11 000 000 

2 Program rozbudowy i modernizacji 
sieci wodoci¹gowych 

1 000 000 

3 Program poprawy systemu 
komunikacyjnego w gminie 

2 000 000 

4 Program poprawy stanu dróg w 

gminie 
- 

5 Program modernizacji placówek 

sfery spoùecznej 
- 

6 Program poprawy obsùugi 

interesantów 
290 000 

7 Program gazyfikacji gminy - 
8 Program modernizacji systemów 

elektroenergetycznych 
1 500 000 

9 Program pozyskania i 
przygotowania terenów pod 

inwestycje 

200 000 

10 Program zalesieñ 225 000 
11 Program rozwoju maùej retencji 5 500 000 
12 Program ochrony zasobów przyrody - 
13 Program ochrony dziedzictwa 

kulturowego 
- 

14 Program popularyzacji 
ekologicznych technologii 

17 500 

15 Program poprawy �wiadomo�ci 

ekologicznej mieszkañców gminy 
71 000 

16 Program gospodarki odpadami 76 500 
17 Program rozwoju gospodarstw 

agroturystycznych i ekologicznych 
11 700 

18 Program rozwoju turystyki  18 700 
19 Program rozwoju sportu i rekreacji 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2011 

- 
 RAZEM 21 620 400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wolbórz 

___________________________________________________________________________ 

 87

Zestawienie przewidywanych êródeù �rodków dla poszczególnych zadañ: 

 

Lata 2004-2006 

 
�ródùa �rodków  

Lp. 

 

Nazwa zadania Bud¿et 

gminy 

Bud¿et 

pañstwa 

Úrodki 

prywatne 

Úrodki 

UE 

Inne 

Ogóùem 

(tys. zù) � 

 caùo�ã 

inwestycji 
        

1 Budowa kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej w 
Wolborzu  
ul. Warszawska  

15% 10% - 75% - 1 600 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
Wolborzu: ul. 
Modrzewskiego 
Plac Wù. Jagieùùy, 

ul. Úwiêtokrzyska 
ul. Kitowicza, ul. 
Nadrzeczna, ul. 
Mickiewicza � III 
etap 

15% 

 

 

 

 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25% 
WFOÚiG

W 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 000 
 

 
 
3 
 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej w 
Wolborzu 
ul. Reymonta - IV 
etap 

 

 

15% 

 
 

 
10% 

 
 
 
- 

 
 

50% 
 

 

 
 

25% 
WFOÚiG

W 
1 000 

4 Budowa 
oczyszczalni: 
Ýarnowica-
Golesze-Polichno 

15% 10% - 75% - 2 000 

5 Budowa kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej: 
Ýarnowica-
Golesze-Polichno 

15% 10% - 75% - 2 000 

6 Budowa kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowo�ciach: 

Polichno, 
Proszenie, Psary 

15% 10% - 75% - 3 500 

7 Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni 
�cieków na 

15% 10% - 75% - 300 
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terenach w okolicy 
Zalewu 
Sulejowskiego 

8 Budowa kanalizacji 
deszczowej w 
Wolborzu, Osiedle 
1000-lecia 

15% 10% - 75% - 1 500 

9 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: 

Lubiaszów Stary 

15% 10% - 75% - 25 

10 Przebudowa 
wodoci¹gu: 

Ýywocin Kolonia � 
2500 mb 

15% 10% - 75% - 115 

11 Poù¹czenie 

wodoci¹gu,  
ul. Warszawska 

15% 10% - 75% - 300 

12 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: 

Karolinów 

15% 10% - 75% - 70 

13 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: 

Swolszewice Du¿e, 

Bronisùawów 

15% 10% - 75% - 26 

14 Wymiana rur 
azbestowych sieci 
wodoci¹gowej we 

wsi Mùynary 

15% 10% - 75% - 40 

15 Poù¹czenie 

wodoci¹gów 

Swolszewice � 
Polichno na 
odcinku 
Swolszewice � 
Leonów 

15% 10% - 75% - 66 

16 Przebudowa 
wodoci¹gu w 

Wolborzu:  
ul. Modrzewskiego,  
ul. Úwiêtokrzyska,  
ul. Kitowicza,  
ul. Reymonta 

15% 10% - 75% - 800 

17 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: 

Polichno �Budy 
 

15% 10% - 75% - 70 

18 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: 

Krzykowice 
 

15% 10% - 75% - 100 
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19 Budowa sieci 
wodoci¹gowej: 

Ýywocin � 
Noworybie 

15% 10% - 75% - 100 

20 Budowa obwodnicy 
dla Wolborza - 
eliminowanie  trasy 
przewozu 
materiaùów 

niebezpiecznych 
przez centrum 
Wolborza 

15% 10% - 75% - 3 000 

21 Budowa drogi o 
nawierzchni 
utwardzonej 
Bogusùawice - 
D¹browa 

15% 10% - 75% - 745,5 

22 Budowa drogi: 
Mùynary � 
Úwi¹tniki 

15% 10% - 75% - 900 

23 Odbudowa drogi w 
Wolborzu,  
ul. Warszawska 

15% 10% - 75% - 800 

24 Odbudowa dróg w 

Wolborzu,  
ul. Modrzewskiego, 
ul. Úwiêtokrzyska  

15% 10% - 75% - 1400 

25 Budowa drogi w 
Wolborzu: Osiedle 
1000-lecia 

15% 10% - 75% - 2 000 

26 Modernizacja dróg 

alternatywnych � 
obwodnica 
Wolborza 

15% 10% - 75% -  

27 Modernizacja 
nawierzchni 
istniej¹cych dróg 

15% 10% - 75% -  

28 Termomodernizacja 
i remont O�rodka 

Zdrowia 

15% 10% - 75% - 300 

29 Remont Gminnego 
O�rodka Kultury 

15% 10% - 75% - 150 

30 Termomodernizacja 
i remont 
Przedszkola 
Samorz¹dowego w 

Wolborzu 

15% 10% - 75% - 500 

31 Termomodernizacja 
gimnazjum i PSP w 
Wolborzu 

15% 10% - 75% - 1 000 
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32 Remont budynku 
Urzêdu Gminy 

15% 10% - 75% - 50 

33 Poprawa obsùugi 

interesantów w 

Urzêdzie Gminy 

15% 10% - 75% - 290 

34 Gazyfikacja 
Wolborza: ul. 
Warszawska,  
ul. Mickiewicza, ul. 
Kitowicza 

- - Mazowieckie 
zakùady 

gazownicze 

- - - 

35 Budowa stacji 
zasilaj¹cej o mocy 

12 MW wraz z lini¹ 
zasilaj¹c¹ 2x110 

kV 

- - Zakùad 

energetyczny 
- - 4 000 

36 Doprowadzenie 
energii do 
odbiorców z nowej 

GPZ 

- - Zakùad 

energetyczny 
- - 2 000 

37 Zakup gruntów pod 

przyszùe tereny 

inwestycyjne 

100% - - - - 300 

38 Zwiêkszenie 
lesisto�ci gminy  

- - ARiMR - - 300 

39 Budowa zbiornika 
retencyjnego na 
rzece Moszczance 

10% - Urz¹d 

Marszaùk. 

Narodowy 
Fundusz 
Ochrony 
Úrodowiska 

- - 10 000 

40 Segregacja 
odpadów 

komunalnych -
kontynuacja 

50% - - -  
WFOÚiGW  

 
50% 

18  

41 Wspóùpraca 
miedzygminna w 
zakresie gospodarki 
odpadami 

50% - - -  
WFOÚiGW  

 
50% 

- 

42 Budowa sali 
gimnastycznej przy 
SP w Goleszach 

50% - - - 50% - 

43 Budowa kortu 
tenisowego w 
Wolborzu 

50% - - - 50% - 
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Lata 2007-2011 

 
�ródùa �rodków  

Lp. 

 

Nazwa zadania Bud¿et 

gminy 

Bud¿et 

pañstwa 

Úrodki 

prywatne 

Úrodki 

UE 

Inne 

Ogóùem 

(tys. zù) � 

caùo�ã 

inwestycji 
        

1 Budowa 
oczyszczalni 
�Ýarnowica-
Golesze-Polichno� 

15% 10% - 75% - 2 000 

2 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej w 
miejscowo�ciach: 

Polichno, 
Proszenie, Psary 

15% 10% - 75% - 3 500 

3 Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni 
�cieków na 

terenach w okolicy 
Zalewu 
Sulejowskiego 

15% 10% - 75% - 300 

4 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej i 
deszczowej: 
Ýarnowica-
Golesze-Polichno 

15% 10% - 75% - 2 000 

5 Budowa 
kanalizacji 
deszczowej w 
Wolborzu,  
Osiedle 1000-lecia 

15% 10% - 75% - 1 500 

6 Budowa sieci 
kanalizacyjnej w 
pozostaùych 

soùectwach gminy 

15% 10% - 75% - 6 000 

7 Podù¹czenie 

nowych budynków 

do sieci 
wodoci¹gowej na 

terenach 
nadzalewowych 

15% 10% - 75% - 400 

8 Modernizacja 
istniej¹cych 

wodoci¹gów na 

terenie gminy 
 

15% 10% - 75% - 600 
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9 Budowa 
obwodnicy dla 
Wolborza - 
eliminowanie  
trasy przewozu 
materiaùów 

niebezpiecznych 
przez centrum 
Wolborza 

15% 10% - 75% - 3 000 

10 Budowa 
bezkolizyjnego 
wiaduktu na 
skrzy¿owaniu 

drogi E8 w 
Wolborzu 

- - - - Generalna  
Dyrekcja 

Dróg 

Krajowych 

- 

11 Budowa 
bezkolizyjnych 
przejazdów przez 

drogê E8 

(wiadukty w 
Studziankach, 
Polichnie, 
Proszeniu) 

- - - - Generalna  
Dyrekcja 

Dróg 

Krajowych 

- 

12 Odbuudowa dróg 

w Wolborzu,  
ul.Modrzewskiego, 
ul. Úwiêtokrzyska  

15% 10% - 75% - 1 400 

13 Modernizacja dróg 

alternatywnych � 
obwodnica 
Wolborza 

15% 10% - 75% - - 

14 Modernizacja 
nawierzchni 
istniej¹cych dróg 

15% 10% - 75% - - 

15 Budowa nowych 
dróg gminnych o 

nawierzchni 
utwardzonej 

15% 10% - 75% - - 

16 Poprawa obsùugi 

interesantów w 

Urzêdzie Gminy 

15% 10% - 75% - 290 

17 Rozpoczêcie 

gazyfikacji na 
terenie gminy 
Wolbórz 

- - - - Zakùady 

gazownicze 
- 

18 Doprowadzenie 
energii do 
odbiorców z nowej 

GPZ 
 

- - - - Zakùad 

energetyczny 
- 
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19 Zakup gruntów 

pod przyszùe 

tereny 
inwestycyjne 

100% - - - - 300 

20 Zwiêkszenie 

lesisto�ci gminy  
- - - - ARiMR 300 

21 Budowa zbiornika 
retencyjnego na 
rzece Moszczance 

- - - - Urz¹d 

Marszaùkow. 
NFOÚ  

10 000 

22 Segregacja 
odpadów 

komunalnych -
kontynuacja 

50% - - - 50%  
 

WFOÚiGW 

18  

23 Wspóùpraca 

miedzygminna w 
zakresie 
gospodarki 
odpadami 

50% - - - 50%  
 

WFOÚiGW 

- 

24 Budowa kortu 
tenisowego w 
Wolborzu 

50% - - - 50% - 

25 Budowa basenu w 
Wolborzu 

50% - - - 50% - 

 

 

 

10. System wdra¿ania planu 

 
Plan Rozwoju Lokalnego okre�la priorytety inwestycyjne dla gminy Wolbórz na 

lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Sposób opracowania dokumentu � przy 
szerokim udziale lokalnej spoùeczno�ci � gwarantuje spoùeczn¹ akceptacjê dla 

zakresu i ram czasowych planowanych zadañ. Harmonogramy realizacyjne 
zadañ bêd¹ stanowiã materiaù pomocniczy dla Rady Gminy, natomiast decyzje 

dotycz¹ce realizacji konkretnych zadañ bêd¹ podejmowane przez Radê Gminy 

przy uchwalaniu corocznych bud¿etów. System wdra¿ania planu wynika z 

kompetencji organów gminy, okre�lonych w �ustawie o samorz¹dzie gminnym�. 

Dla przewidzianych do realizacji zadañ zostaù sporz¹dzony plan finansowania, z 

wykazem êródeù �rodków oraz ich udziaùem w ogólnych kosztach inwestycji. 

Dla wiêkszo�ci zadañ udziaù �rodków zewnêtrznych jest warunkiem ich 

rozpoczêcia � gmina samodzielnie nie bêdzie w stanie udêwign¹ã ciê¿aru 

finansowania inwestycji.  
Wdra¿aniem Planu Rozwoju Lokalnego bêdzie kierowaã Wójt Gminy Wolbórz. 

Wójt mo¿e � dla realizacji poszczególnych programów � powoùywaã specjalne 

zespoùy, zùo¿one z pracowników Urzêdu Gminy lub powierzaã nadzór nad 

realizacj¹ konkretnego zadania przygotowanemu merytorycznie pracownikowi.  
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           Rada Gminy 
 
    Wójt 
 
 

Zespóù     Zespóù 
 
 
Przygotowanie projektów   Przygotowanie projektów 

 
  Procedury przetargowe     Procedury przetargowe 

 
   Realizacja inwestycji       Realizacja inwestycji   

 
    Rozliczenie zadania       Rozliczenie zadania 
 
        Sprawozdanie            Sprawozdanie 
 
 
    Raport 
 
 
 
 
11. Monitoring realizacji planu 

 
Osi¹gniêcie celów, wyznaczonych w Planie Rozwoju Lokalnego wymaga 

prowadzenia bie¿¹cego monitoringu przebiegu jego realizacji. Staùy monitoring 

umo¿liwia ocenê skuteczno�ci podejmowanych dziaùañ oraz wprowadzanie � w 
razie wyst¹pienia takiej konieczno�ci � odpowiednich korekt. Harmonogram 
dziaùañ monitoruj¹cych program przedstawia schemat: 
 

Dziaùanie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
           

Opracowanie 
Planu Rozwoju 
Lokalnego 

x          

Raporty z 
realizacji planu 

 x x x x x x x x x 

Aktualizacja 
planu 

  x       x 
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System monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego powinien byã 
prowadzony wg nastêpuj¹cego schematu: 
 

 Wójt powoùuje zespoùy robocze zùo¿one z pracowników Urzêdu Gminy, 

których zadaniem jest przygotowanie realizacji poszczególnych zadañ 

inwestycyjnych. Zespóù bêdzie odpowiedzialny za przygotowanie 

projektu, wniosku o �rodki zewnêtrzne na jego realizacjê itp..  
 Zespoùy robocze przygotuj¹ sprawozdania ze swoich dziaùañ, a na 

podstawie tych sprawozdañ bêdzie sporz¹dzany coroczny raport z 
realizacji planu. Raport bêdzie przedstawiany Radzie Gminy. 

 Raport bêdzie zatwierdzany przez Radê Gminy. 
 Aktualizacja planu bêdzie przeprowadzana w systemie 6-letnim, zgodnym 

z okresami planowania bud¿etu funduszy strukturalnych. W razie 

zaistnienia konieczno�ci wcze�niejszej nowelizacji planu Wójt powoùa 

Zespóù ds. nowelizacji, który przygotuje i przedùo¿y Radzie Gminy 

odpowiedni projekt wraz z uzasadnieniem. 
 
Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaêników, 

okre�laj¹cych skuteczno�ã poszczególnych dziaùañ. Wskaêniki te mo¿na 

podzieliã na grupy: 
 

 wskaêniki ekologiczne � pozwol¹ okre�liã efekt ekologiczny 

podejmowanych dziaùañ (jako�ã wód powierzchniowych i podziemnych, 

wskaêniki zanieczyszczenia powietrza, dùugo�ã sieci infrastruktury, 
wskaêniki lesisto�ci, ilo�ã odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkañca, 

stopieñ odzysku surowców wtórnych itp.) 
 wskaêniki ekonomiczne � koszt jednostkowy osi¹gniêcia okre�lonego 

efektu ekologicznego,  
 wskaêniki spoùeczne � zaanga¿owanie mieszkañców w dziaùania, udziaù w 

realizacji zadañ, uczestniczenie w procesach planowania, monitorowania 

itp. 
 

12. Ocena realizacji planu 

 
Ocena skuteczno�ci wdra¿ania programu bêdzie prowadzona m.in. przez 

porównanie wskaêników charakteryzuj¹cych stan przed i po realizacji zadania. 
Przykùadowe wskaêniki zamieszczono w poni¿szej tabeli: 
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Dziaùanie Wskaênik 
  

                                                  Wskaêniki produktu  
Dùugo�ã dróg o zmodernizowanej powierzchni km 
Dùugo�ã sieci wodoci¹gowej � nowej i zmodernizowanej mb 
Dùugo�ã sieci kanalizacji deszczowej� nowej i zmodernizowanej mb 
Dùugo�ã sieci kanalizacji sanitarnej � nowej i zmodernizowanej mb 
Dùugo�ã nowo wybudowanej sieci gazowej mb 
Powierzchnia nowych terenów pod inwestycje ha 

Powierzchnia zmodernizowanych budynków o�wiatowych m2 

Powierzchnia zbudowanych placówek o�wiatowych m2 

Powierzchnia zbudowanych placówek rekreacyjno-sportowych m2 

Ilo�ã zmodernizowanych stacji uzdatniania wody pitnej szt. 
Ilo�ã zmodernizowanych oczyszczalni �cieków szt. 
Wzrost przepustowo�ci oczyszczalni �cieków m3/dobê 
Ilo�ã wybudowanych zakùadów utylizacji odpadów komunalnych szt. 

                                                Wskaêniki rezultatu  
Ilo�ã nowopodù¹czonych gospodarstw domowych do wodoci¹gu, sieci 
kanalizacyjnej i deszczowej 

% 

Stosunek ilo�ci budynków podù¹czonych do wodoci¹gu, sieci 

kanalizacyjnej i deszczowej do wszystkich budynków 
% 

Wskaênik powierzchni dróg objêty modernizacj¹ i ulepszeniem 

nawierzchni 
% 

Powierzchnia nowoutworzonych pomieszczeñ o�wiatowych m2 

Ilo�ã �cieków oczyszczonych w wyniku rozbudowy lub modernizacji m3 
Wskaênik ilo�ci �cieków dopùywaj¹cych do oczyszczalni w stosunku 

do jej przepustowo�ci 
% 

Zwiêkszenie ilo�ci segregowanych odpadów na terenie gminy % 
                                      Wskaêniki oddziaùywania  

Ilo�ã osób korzystaj¹cych z sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, 

deszczowej i gazowej 
szt. 

Polepszenie stanu �rodowiska naturalnego (ilo�ã odprowadzanych i 

oczyszczanych �cieków, zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do 

powietrza atmosferycznego) 
% 

Wielko�ã migracji � 
Wzrost poziomu ¿ycia mieszkañców % 
Wskaênik poprawy jako�ci dróg w wyniku przeprowadzonej ich 

modernizacji i ulepszenia nawierzchni 
% 

 Spadek emisji niebezpiecznych zwi¹zków - CO2, SO2, NO2 mg/m3 

 

Informacja o aktualnym stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego bêdzie 

publikowana w specjalnych biuletynach, przekazywanych radnym, soùtysom 

oraz upowszechniana na tablicach ogùoszeñ Urzêdu Gminy. 
 
 
 
 
 


