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WSTĘP 

Zagadnienia ogólne: 

 

� Horyzont czasowy LPR. 

 

Projektowane działania rewitalizacyjne będą realizowane w latach 2008-2015. 

 

� Wykonawca Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wołczyn jest Gmina Wołczyn. 

 

� Zakres pojęciowy „Rewitalizacji” i „Lokalnego Programu Rewitalizacji”  
 

Rewitalizacja - proces odnowy przestrzennej, technicznej, społecznej 

i ekonomicznej obszaru zdegradowanego, prowadzący do jego zrównowaŜonego rozwoju.1 

 

Lokalny Program Rewitalizacji – wieloletni program przyjęty i koordynowany 

przez gminę, mający na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego.2 

W niniejszym dokumencie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 

2008-2015 określany jest zamiennie jako Lokalny Program Rewitalizacji, Program 

Rewitalizacji, Program lub LPR. 

 

Obszar objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji – oznacza obszar kryzysowy, 

dla którego opracowano i wdraŜa się program rewitalizacji (dla części lub całości obszaru 

w sytuacji kryzysowej).3 

 

Obszar kryzysowy – naleŜy przez to rozumieć obszar spełniający co najmniej trzy 

kryteria określone w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 

8 grudnia 2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ….2007 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt) 
2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia ….2007 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację 
w ramach regionalnych programów operacyjnych (projekt) 
3Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich” 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 str. 1), 

a takŜe obszar poprzemysłowy, powojskowy objęty LPR. 4 

 
� Motywacja do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 
Lokalny Program Rewitalizacji jest priorytetowym dokumentem dla skutecznego 

przeprowadzenia procesów, których celem jest wywołanie zmian społecznych, pobudzenie 

gospodarcze oraz zmiana funkcji wybranych obszarów miasta. 

By zapobiegać degradacji społecznej i ekonomicznej miast i ich dzielnic podejmuje się 

działania pobudzające rozwój nowych funkcji obszarów problemowych. Jednocześnie 

podejmuje się działania przywracające terenom zdegradowanym utracone funkcje społeczno 

- gospodarcze. LPR ma słuŜyć kompleksowemu podejściu do problematycznych zagadnień, 

określając konkretne projekty i wskazując działania, koncentrujące się na wskazanym 

w programie obszarze kryzysowym.  

ZrównowaŜony rozwój miast moŜe być osiągnięty wówczas, gdy towarzyszą 

mu środki przeznaczone do ograniczenia takich zjawisk, jak np.: ubóstwo, wykluczenie 

społeczne, wzrost demograficzny lub wyludnienie, brak dostępnych gruntów czy problemy 

z zakresu ochrony środowiska.  

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem, który warunkuje ubieganie się 

o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 6. Osi priorytetowej: „ Aktywizacja obszarów 

miejskich i zdegradowanych”, działanie 6.1: „Rewitalizacja obszarów miejskich”  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. PoniŜszy dokument 

zostanie zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej i następnie zostanie przekazany wraz 

z wnioskiem aplikacyjnym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin mogą ubiegać się równieŜ inne 

podmioty. KaŜdy projekt, aby mógł ubiegać się o wsparcie musi wynikać z Programu 

Rewitalizacji - musi zostać wpisany do Programu, a jego realizacja musi być określona 

w czasie i uzasadniona zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.  

Przyczyną podjęcia prac rewitalizacyjnych na wskazanych obszarach w Wołczynie jest 

przywrócenie wartości uŜytkowych i wprowadzenie nowych funkcji społeczno-gospodarczych.  

Realizacja planowanych działań na obszarze kryzysowym spowoduje wzmocnienie potencjału 

                                                 
4 Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich. 
Wersja nr 2 , grudzień 2008 r. 
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rozwojowego miasta Wołczyn. Zamierzenia te będą realizowane przy pomocy projektów 

obejmujących zarówno działania techniczne, jak równieŜ społeczne.  

LPR jest dokumentem gwarantującym, iŜ zgłaszane projekty w ramach rewitalizacji 

są działaniami zaplanowanymi, wynikającymi z kompleksowych i zintegrowanych planów 

rozwoju miasta. Program zawiera opis działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego jak 

i rozwiązujących problemy społeczne w mieście, odzwierciedla potrzeby mieszkańców 

oraz róŜnych instytucji, wspólnot, stowarzyszeń oraz organizacji, działających na rzecz 

rozwoju Wołczyna.  
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1.CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W MIEŚCIE 

WOŁCZYN 

 
1.1. PołoŜenie 

 
Wołczyn to miasto w północnej części województwa opolskiego, wraz z gminą 

Wołczyn stanowi największą z czterech gmin powiatu kluczborskiego. Wołczyn prawa 

miejskie posiada od 1261 roku; obecnie zajmuje obszar 747 ha 5, z liczbą 6174 mieszkańców. 

Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 826 mieszkańców na km2 . Wołczyn cechuje dogodne 

usytuowanie komunikacyjne, przez miasto przebiega droga krajowa nr 42 Namysłów – 

Kluczbork. Współrzędne geograficzne miasta wyznaczają punkty: 51001’07,1’’N 

i 18003’00,9’’E.6 

Mapa 1  Województwo Opolskie i Wołczyn na tle Polski 

 
Źródło: www.wolczyn.pl 

 
Tabela 1 Lokaty wg województw, powiatów i gmin. 

Lokata (w skali kraju)wg 
 Powierzchnia Liczba 

ludności 
Ludność 
na 1km2 powierzchni liczby 

ludności 
Województwo 

Opolskie 
9412 km2 1 041 941 111 16 15 

Powiat 
kluczborski* 

852 km2 69 821 82 165 162 

Wołczyn** 241 km2 14 422 60 201 509 

Wołczyn-miasto 7,47 km2 6174 826  20  
w woj. opolskim 

* wg powiatów i miast na prawach powiatów     ** lokaty wg gmin 
Źródło : Główny Urząd Statystyczny 

                                                 
5 GUS- Bank Danych Regionalnych 2007r. 
6 www.mapa.szukacz.pl 
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Wołczyn wraz z gminą zajmuje obszar 241 km2, co sprawia, Ŝe zajmuje 5 miejsce w 

województwie pod względem obszaru, a 13 miejsce pod względem liczebności mieszkańców, 

(gmina liczy 14 422 mieszkańców, a miasto 6174). Miasto Wołczyn zajmuje 20 miejsce pod 

względem liczby ludności w całym województwie opolskim. 

 

  
Mapa 2 Wołczyn na tle powiatu 

kluczborskiego 
Mapa 3 Powiat kluczborski na tle 

województwa opolskiego 
Źródło: www.gminy.pl 

 
Powiat kluczborski graniczy od zachodu z powiatem namysłowskim, od południa 

z opolskim, od zachodu z oleskim, a od północy graniczy z województwem wielkopolskim 

z powiatem kępińskim i powiatem wieruszowskim - województwo łódzkie. 

Pod względem geograficznym zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-

geograficzne wg J. Kondrackiego (2002) obszar będący przedmiotem niniejszej analizy 

znajduje się w prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Środkowopolskie 

– w makroregionie Nizina Śląska, w granicach mezoregionu Równina Oleśnicka. 
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1.2. Rys historyczny. Zasoby kulturowe 

 

Początki osadnictwa na terenie Wołczyna sięgają 1000 lat. Pierwszymi plemionami, 

które przystosowały się do Ŝycia na tych trudnych, leśno-bagnistych terenach były plemiona 

słowiańskie. W roku 1261 z rąk księcia Henryka III Wrocławskiego ówczesna osada 

otrzymała prawa miejskie i załoŜono miasto na prawie średzkim. Miasto przyjęło nazwę 

Kunzesta, która podobnie brzmiąc przetrwała do końca II wojny światowej. Nazwa Wołczyn 

pojawia się w dokumentach miejskich tylko raz w roku 1845 r. Powrócono do niej po wojnie, 

by podkreślić słowiański rodowód miasta. Przez Wołczyn przebiegał szlak handlowy Kraków - 

Kluczbork - Wrocław. Wraz z nadaniem praw, Miasto zyskało 100 włók pola, 10 lat wolnych 

od podatków i nowe prawa targowe. Do XVII wieku Wołczyn rozwijał się pomyślnie.  

Mieszkańcy Miasta utrzymywali się z rolnictwa, rzemiosła i handlu. Najliczniejszą 

grupę stanowili przedstawiciele cechu szewskiego - pod koniec XVIII wieku Wołczyn 

zamieszkiwało 70 rzemieślników. Liczba wszystkich mieszkańców Wołczyna wynosiła wtedy 

800 osób.  

Na przestrzeni lat, aŜ do roku 1495, Wołczyn był miastem ksiąŜęcym kolejnych 

dynastii Piastów brzeskich, świdnickich i opolskich. Przez kolejne 300 lat przeszedł we 

władanie magnackiego rodu Posadowskich, a potem we władanie cesarzy pruskich Fryderyka 

II i Fryderyka III.  

Miasto było kilkakrotnie zaludniane: w XV wieku przez osadników husyckich, w XVII 

wieku - po wyniszczeniu przez epidemie i poŜary - takŜe przez wygnanych z Polski Arian.  

W XVI wieku powstała w Wołczynie znana w całym kraju z wysokiego poziomu 

nauczania szkoła miejska. W XVIII i w początkach XIX stulecia mieściło się tu znane 

proseminarium dla polskich ewangelików, przeniesione później do Kluczborka. Za panowania 

cesarzy pruskich (XVIII w.) miasto otrzymało swój statut i urząd stróŜa miejskiego. 

W czasach panowania Habsburgów Wołczyn był w posiadaniu ksiąŜąt oleśnickich 

i pozostał miastem prywatnym do reformy z 1808 r. Po trudnych latach gospodarczego 

załamania i masowej emigracji zarobkowej mieszkańców, sytuacja zaczęła się poprawiać po 

doprowadzeniu kolei Ŝelaznych do pobliskiego Kluczborka. W połowie XIX wieku otwarto tu - 

największą wówczas roszarnię lnu. W latach międzywojennych dobudowano oddział roszarni 

konopi. Powstały teŜ dwa nowe browary, gorzelnia, a w 1893 roku - fabryka droŜdŜy - 

zaląŜek dzisiejszej Fabryki DroŜdŜy zaopatrującej w swoje produkty jedną czwartą kraju.  

W roku 1904 w mieście wybudowano gazownię i oświetlono ulice. W 1912 

przystąpiono do budowy szpitala. W 1796 roku Wołczyn liczył 893 mieszkańców, a w 1939 r. 

- 3899.  
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Walki o Wołczyn rozpoczęły sie 19.01.1945 r. kiedy to do miasta dotarł radziecki 

zagon czołgowy. Miasto było zniszczone w 40%. Wyswobodzenie miasta spod okupacji 

niemieckiej nastąpiło 21 stycznia 1945 roku. W okresie powojennym nastąpił dynamiczny 

rozwój przemysłu w mieście, produkcja w przeliczeniu na jednego mieszkańca, największych 

zakładów: OZPL "Linopłyt", Śląskiej Fabryki DroŜdŜy "Polmos", Huty Szkła "Vitrum", Tartaku, 

Państwowego Ośrodka Maszynowego stawiały Wołczyn w czołówce najbardziej 

uprzemysłowionych miast Europy. Zmiany ustrojowe w 1989 r. nie oszczędziły takŜe 

Wołczyna i spowodowały istniejące do dnia dzisiejszego znaczne bezrobocie.7 

NajwaŜniejsze wydarzenia: 

� 1248-1294 - Wołczyn naleŜy do Księstwa Wrocławskiego; 

� 1261 - lokacja miasta; 

� 1294-1312 - Wołczyn naleŜy do Księstwa Głogowskiego; 

� 1312 - miasto w posiadaniu Księstwa Namysłowskiego; 

� 1320-1343 - miasto w posiadaniu Księstwa Oleśnickiego; 

� 1323-1327 - miasto w lennie korony czeskiej; 

� 1343-1436 - rządy nad ziemiami i wsiami naleŜącymi do Wołczyna objął ksiąŜę 

Ludwik z Brzegu; 

� 1436 - Wołczyn ponownie pod panowaniem księstwa oleśnickiego; 

� 1526 - miasto pod panowaniem Habsburgów austriackich; 

� 1742 - Wołczyn w granicach Prus; 

� 1820 - miasto przyłączone do rejencji opolskiej; 

� 1868 - 1 października uruchomienie linii kolejowej; 

� 1945 - miasto przyłączone do Polski. 

 
Fot. 1 Rynek Wołczyński po II wojnie światowej. 

                                                 
7 www.wolczyn.pl 
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1.3. Sfera zagospodarowania przestrzennego 

 
1.3.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 

 
Układ urbanistyczny miasta 

 

Pierwotny układ urbanistyczny Wołczyna kształtował się wzdłuŜ głównego szlaku 

komunikacyjnego na kierunku wschód - zachód. Kształt miasta wyodrębniła pośrednio 

otaczająca je sieć Strumienia Wołczyńskiego. Rynek znajdujący się w centralnej części miasta 

przesunięty jest ku północnej granicy Wołczyna. Z rynku wychodzą dwie główne arterie: ulica 

Kluczborska i ulica Namysłowska natomiast z północnej pierzei rynku wychodzi ulica 

Byczyńska prowadząca niegdyś do zamku. Z południowo-zachodniego naroŜnika rynku 

wychodzi ulica Dworcowa prowadząca do dworca kolejowego.  

Obecna zabudowa miasta pochodzi z XIX i XX wieku i w zasadzie nie została 

naruszona do lat 70-tych. W latach 70-tych i 80-tych zrealizowano w rejonie ulicy Dworcowej 

i Opolskiej zabudowę wielorodzinną przekraczającą skalą sylwetę miasta. Układ zabytkowy w 

Wołczynie nie wybija się tak mocno jak w innych miastach. Tworzą go: zachowana dawna 

linia obwodowa miasta, szachownicowy układ ulic, szerokość działek budowlanych 

narzucająca kalenicowy układ. 

Funkcja mieszkaniowa i usług podstawowych koncentruje się w centrum miasta (na 

potrzeby usług i handlu wykorzystywane są partery kamienic). Rozwój sektora usługowego 

następuje w rejonie ul. Poznańskiej, natomiast rozwój zabudowy mieszkaniowej w kierunku 

północnym i północno-zachodnim (kierunek ten uzasadniony jest warunkami 

fizjograficznymi). Potrzeby mieszkaniowe w perspektywie czasu będą precyzyjnie powiązane 

z rozwojem ilościowym mieszkańców. Politykę mieszkaniową planuje się zgodnie z deficytem 

i jakością mieszkań (zuŜycie techniczne) oraz z panującymi tendencjami ekonomiczno-

gospodarczymi (zamoŜność społeczeństwa, dostępność do kredytów mieszkaniowych, 

bezrobocie, rynek pracy itp.). Przyjmuje się zasadę wyposaŜenia terenów mieszkaniowych w 

niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury społecznej.  

Koncentracja terenów spełniających funkcje produkcyjne występuje w południowej 

części miasta, wzdłuŜ linii kolejowej. Strefa ta rozwija się po południowej stronie terenów 

kolejowych i po zachodniej stronie ul. Opolskiej.  

Obszarami koncentracji funkcji rekreacyjno - wypoczynkowych jest wschodnia część 

miasta z istniejącymi juŜ terenami i obiektami sportowo - rekreacyjnymi (stadion, basen 
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kąpielowy, ogrody działkowe) Na tym terenie istnieje rezerwa około 30 ha obszaru pod 

funkcje rekreacyjno-sportowe.8 

 

1.3.2. Strefy ochrony konserwatorskiej 
 

Obszar strefy ochrony konserwatorskiej w Wołczynie obejmuje historyczny układ 

urbanistyczny miasta w celu zachowania jego historycznej zabudowy. Układ urbanistyczny 

to najcenniejszy zabytek miasta w granicach z okresu średniowiecznej lokacji (1261 r.)  

Układ urbanistyczny Zespołu Staromiejskiego Wołczyna obejmuje obszar zamknięty 

linią śladów po dawnej naturalnej fosie (zachowane w formie wąskich strumieni opasujących 

miasto, połączone z siecią wodną Stobrawy), jak równieŜ teren dawnego zamku. Obecna 

zabudowa obszaru pochodzi z wieku XIX i XX. Ośrodek zabytkowy nie wybija się tu tak 

mocno jak w innych miastach. Podkreślają go tylko elementy poziome takie jak układ 

urbanistyczny w postaci: 

� zachowanej dawnej linii obwodowej miasta,  

� szachownicowego układu ulic,  

� szerokości działek budowlanych narzucających kalenicowy układ.  

W strefie zabytkowego układu urbanistycznego działania ukierunkowane są na: 

� utrzymaniu rozplanowania, 

� podkreśleniu i uczytelnieniu układu przestrzennego, 

� zachowaniu ulic w ich dotychczasowym przebiegu oraz liniach rozgraniczających, 

� podkreśleniu linii obwodowych, 

� utrzymaniu mieszkalno - usługowego charakteru centrum, 

� ochronę przed lokalizowaniem obiektów typowych.9 

Zabytki architektoniczne miasta Wołczyn:  
 

� Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia N. Marii Panny, mur., 1770 - 99, 1899 
-1900; 

� Ogrodzenie z bramą Kościoła NPN M. Panny rok 1859, mur.; 
� Kościół p.w. św. Teresy rok 1771, mur.; 
� Kościół cmentarny, mur., rok 1848; 
� Budynek dworca PKP, pocz. XX w., mur.; 
� Budynek nastawni wł. PKP, pocz. XX w., mur.; 
� WieŜa ciśnień l. 20-te XX w., mur.; 
� Park miejski, 2 pół XIX w.; 
� Domy mieszkalne Rynek nr 10, 12, 13, 14, 19 (mur., k. XIX w.); 
� Budynek ul. Drzymały 5, mur., pocz. XX w.; 
� Dom mieszkalny ul. Drzymały 6, mur., pocz. XX w.; 

                                                 
8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn. 
9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn 
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� Dom ul. Dworcowa nr 22, mur., pocz. XX w.; 
� Budynek ul. Dworcowa l ob. Urząd Gminny, mur., pocz. XX w.; 
� Dom ul. Dworcowa 2, mur., k. XIX w.; 
� Budynek ul. Dworcowa, nr 38, mur., pocz. XX w.; 
� Budynek ul. Dworcowa, nr 36, mur., pocz. XX w.; 
� Dom ul. Dworcowa 11, 12, 16, 19 (mur., pocz. XX w.); 
� Dom ul. Kościelna 3 -4, szpital, mur., 1986 r.; 
� Dom mieszkalny ul. Kościelna 5, mur., XIX w.; 
� Dom mieszkalny ul. Kluczborska nr 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 40, 49, 63; 
� Budynek ul. Opolska 2, mur., pocz. XX w.; 
� Brama ul. Opolska 2, mur., pocz. XX w.; 
� Budynek ul. Opolska 5, Huta Szkła, mur., pocz. XX w.; 
� Dom ul. Młyńska 4, mur., pocz. XIX w.; 
� Dom mieszkalny ul. Młyńska 6, 7, 12, 16, 18, 20 (mur., XIX w.); 
� Dom mieszkalny ul. Namysłowska l, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 23, 34, 36; 
� Dom Pl. Partyzantów 3, przeł. XIX/XX w.; 
� Dom ul. Powstańców l, 4, 6, 7, 8, 10, 11 (mur., k. XIX w.); 
� Dom ul. Stalmacha 1/3/5/7 - zespół pięciu budynków, mur., około 1936 r.; 
� Dom Pl. Wolności 5, kanc. parafii ewang., mur., k. XIX w. 

 
 

Źródło: Obiekty ujęte w ewidencji zabytków - Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice 

 
*pogrubioną czcionką zaznaczone są obiekty znajdujące się na obszarze 

rewitalizacji 
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1.3.3. System przyrodniczy miasta 

 

Rzeźba terenu, gleby i geologia 

Obszar Wołczyna, jak i całej gminy, charakteryzuje się rzeźbą płaskorówninną i lekko 

falistą o nachyleniu terenu nie przekraczającym 2-30. Wołczyn leŜy w granicach Równiny 

Oleśnickiej. Cofający się lodowiec skandynawski pozostawił na tym terenie głębokie pokłady 

piasków, Ŝwirów, kamieni i glin, na których powstała równina, z niewielkim wzniesieniem 

morenowym oraz lokalnymi po bagiennymi obniŜeniami. Rzeźba terenu jest dość 

urozmaicona jego deniwelacja wynosi około 60 m. Wysokość terenu waha się od 140 do 204 

m n.p.m. Miasto Wołczyn leŜy na wysokości 170 m n.p.m. 

Doliny rzeczne wypełniają utwory pochodzenia wodnego o składzie mechanicznym 

glin lekkich i średnich pylastycznych oraz piasków róŜnych grup mechanicznych. Wytworzone 

zostały na nich mady typu brunatnego średnie i lekkie pyłowe, mady glejowe średnie, gleby 

brunatne deluwialne oraz czarne ziemie. W miejscach lokalnych zagłębień terenowych 

i dolinach rzecznych nadmiernie uwilgotnionych występują gleby bagienne i murszowe 

(torfowe i mułowo - torfowe). Gleby są średnio urodzajne, przewaŜa klasa IVa i IVb. 

Najstarsze partie struktur geologicznych w obrębie Wołczyna stanowią osady jury 

i triasu górnego kajpru wykształconego jako iły i iłołupki. Utwory te pokrywają 

trzeciorzędowe iły mioceńskie serii poznańskiej rozpoznane w otworach studziennych ujęcia 

w Wierzbicy Górnej poniŜej głębokości 31,om p.p.t. Osady trzeciorzędowe mające tu 

nierównomierną powierzchnię stropową tworzą podłoŜe dla osadów czwartorzędowych, 

osiągających miąŜszość około 30-40 m.10 

Stosunki wodne 

Wołczyn wraz całą gminą znajduje się w całości w dorzeczu rzeki Odry. Przez obszar 

miasta przepływa Strumień Wołczyński natomiast przez obszar gminy przepływają rzeki: 

Stobrawa, Kluczborska Struga i Czarna Woda. Strumień Wołczyński to prawy dopływ 

Stobrawy-rzeki nizinnej o długości 85 km będącej prawym dopływem Odry. 

Wody stojące stanowią  niewielki odsetek powierzchni gminy, są to najczęściej stawy 

bądź zbiorniki p/poŜ., w mieście nie występujące w ogóle. Na uwagę zasługują dwa 

kompleksy stawów: w miejscowości Komorzno oraz w rejonie Wierzbicy Górnej. Są one 

zagospodarowane jako stawy hodowlane. 

Wody podziemne okolic Wołczyna to wody przypowierzchniowe oraz wody głębszych 

poziomów wodonośnych. Główny uŜytkowy poziom wodonośny związany jest z osadami 

czwartorzędu, natomiast w podłoŜu występują wody porowe i szczelinowo - porowe triasu i 

                                                 
10 www.wolczyn.pl, 
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jury dolnej. Wody gruntowe i pierwszego poziomu wodonośnego występują w przedziale 

od 0 do 2m p.p.t. Na płaskich terenach swobodne zwierciadło wody występuje na 

głębokościach poniŜej 2,0m. Poziom czwartorzędowy stanowiący źródło zaopatrzenia w wodę 

rejonu związany jest z piaskami i Ŝwirami. MiąŜszość tych warstw wynosi od 5 do 60m. 

Bezwzględne rzędne ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych wynoszą 168,5-169,1 m 

n.p.m z nachyleniem południowo - wschodnim do doliny Strumienia Wołczyńskiego. 

Na uwagę zasługuje fakt występowania cennych zasobów wód termalnych o składzie 

umoŜliwiającym wykorzystanie ich równieŜ w lecznictwie sanatoryjnym jak i dla celów 

leczniczych.11 

Warunki klimatyczne 

Wołczyn i jego okolice znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego łagodnego, 

zdominowanego przez wpływ klimatu atlantyckiego z okresowymi wpływami klimatu 

kontynentalnego. Średnia roczna temperatura powietrza przekracza 90C i jest korzystna dla 

gospodarki człowieka. Teren miasta i gminy odznacza się stosunkowo łagodnymi zmianami. 

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń. Okresy mrozów nie trwają długo, a kilka razy w 

ciągu zimy następują odwilŜe. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, natomiast miesiące letnie 

nie są zazwyczaj zbyt upalne. Szczególnie charakterystyczną cechą klimatu są łagodne i 

długie jesienie oraz wczesne i pogodne wiosny. W zakresie opadów atmosferycznych 

zaznacza się wyraźnie wpływ Sudetów. Pasmo gór zatrzymuje wiatry południowe, natomiast 

wiatry zachodnie i północno - zachodnie mają łatwy dostęp i przynoszą dosyć bogate opady 

(ilość opadów rocznych nie przekracza 550 mm). Rozkład opadów w poszczególnych porach 

roku: w zimie i na początku wiosny - skąpe, od maja do lipca - duŜe.12 

Fauna i flora 

Analizując strefę przyrody oŜywionej i nieoŜywionej w Wołczynie warto zaznaczyć 

bogactwo całej gminy. Wieloletnie drzewostany, dziewiczy krajobraz, obfitość zwierzyny oraz 

bogate runo leśne zapewnie odpoczynek w ciszy i spokoju, na łonie przyrody. Główne 

gatunki lasotwórcze to: sosna, świerk, modrzew, dąb, olcha, brzoza, buk, jesion i topola. 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy gminy Wołczyn zaliczane są do V Krainy 

Śląskiej - II Dzielnicy Wzgórz Dolnośląskich z mezoregionem Równiny Oleśnickiej oraz 

IV Dzielnicy Równiny Opolskiej obejmującej dolinę Stobrawy z terenem do niej przyległym. 

Pod względem geobotanicznym gmina Wołczyn zaliczana jest do Kotliny Śląskiej okręgu 

nadodrzańskiego z udziałem gatunków roślin o charakterze oceanicznym. Pod względem 

administracyjnym lasy zaliczane są do dwóch nadleśnictw: 

                                                 
11 www.wolczyn.pl 
12 www.wolczyn.pl 
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• nadleśnictwa Kluczbork - Obręb Zameczek; 

• nadleśnictwa Namysłów - Obręb Wołczyn; 

• oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego - Akademii Rolniczej w Poznaniu -w 

Siemianicach. 

Kompleksy leśne zajmują powierzchnię 6447 ha, co stanowi 27,7% obszaru całej 

gminy. Tereny leśne najliczniej reprezentowane są przez: bory, buczyny i grądy. Dzisiejszy 

rzeczywisty drzewostan to głównie monokultury iglaste z dominującym gatunkiem sosny 

pospolitej (około 80%) oraz świerka (około 7%). Gmina Wołczyn charakteryzuje się wysokim 

wskaźnikiem powierzchni leśnej przypadającej na jednego mieszkańca. PrzewyŜsza on  

2-krotnie średnią dla województwa i większy jest od średniej dla powiatu kluczborskiego. 

Wszystkie drzewostany w granicach gminy znajdują się w I strefie uszkodzeń 

przemysłowych. 

Oprócz przestrzennego układu przyrodniczego gminy, na uwagę zasługują formy 

konserwatorskiej ochrony przyrody. Formy te obejmują dwa istniejące rezerwaty Rezerwat 

„KOMORZNO” i „KRZYWICZYNY”. Na terenie gminy planowane jest utworzenie dalszych 

rezerwatów przyrody. Atrakcyjność wszystkich lasów potwierdza 28 zewidencjonowanych 

pomników przyrody. Znaczną część gminy pokrywają lasy bogate w zwierzynę: jelenie, 

sarny, dziki, występuje tu równieŜ zwierzyna drobna: zając, baŜant, kuropatwa, kaczka, lis, 

borsuk. Licznie gniazduje tu bocian czarny.  

Znaczne zróŜnicowanie siedlisk występuje w południowej i północnej części gminy, 

gdzie moŜna spotkać większe nagromadzenie gatunków chronionych i rzadkich. Wśród 

zwierząt bezkręgowych występujących na terenie gminy na uwagę zasługuje rzadki gatunek 

chronionego pająka - tygrzyk paskowany. Do objętych ochroną owadów naleŜą biegacze: 

ogrodowy, wręgaty, i granulowaty. Pospolicie występują tu teŜ chronione trzmiele. 

Szczególnie często spotykany jest trzmiel ziemny. W miejscach otwartych, nasłonecznionych 

spotkać moŜna pazia królowej. Z gromady mięczaków na obszarze gminy występuje tylko 

jeden gatunek chroniony - ślimak winniczek. 

Grupa zwierząt kręgowych posiada równieŜ swoich przedstawicieli, których spotkać 

moŜna na terenie gminy. Występują tu liczne gatunki płazów i gadów, w szczególności 

w dolinie Stobrawy i w otoczeniu stawów. Spotkać tu moŜna: traszkę zwyczajną, Ŝabę 

trawną, Ŝabę wodną, ropuchę szarą, ropuchę zieloną, kumaka nizinnego oraz coraz rzadszą 

rzekotkę drzewną. Spośród gromady gadów na terenie tym występują trzy gatunki 

jaszczurek: jaszczurka zwinka, jaszczurka Ŝyworodna i padalec zwyczajny. Występujące węŜe 

na terenie gminy: zaskroniec oraz Ŝmija zygzakowata. Z wielu gatunków ptaków lęgowych do 

najbardziej interesujących zaliczyć naleŜy: Ŝurawia i dzięcioła czarnego. Spośród wielu 
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gatunków ssaków do bardziej interesujących naleŜy zaliczyć m.in.: ryjówkę aksamitną, 

tchórza zwyczajnego i łasicę łaskę. Występuje tu równieŜ kilka gatunków nietoperzy.  

NATURA 2000 

Na terenie miasta i gminy Wołczyn oraz na obszarze powiatu kluczborskiego nie 

występują obszary będące w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  
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1.3.4. Komunikacja 
 

Wołczyn znajduje się w północnej części województwa opolskiego. System 

transportowy miasta i gminy tworzą dwa układy: drogowy i kolejowy, które wykorzystuje się 

zarówno do przewozu osób jak i towarów. 

Przez teren Wołczyna przebiega jedna droga krajowa o znaczeniu regionalnym nr 

451, relacji Kluczbork - Wołczyn - Namysłów - Oleśnica. Ciąg ten stanowi główną oś miasta 

w kierunku wschód - zachód. Jest to droga IV klasy technicznej, o nawierzchni bitumicznej z 

jezdnią o szerokości 6 m na terenie gminy, natomiast w samym Wołczynie przyjmuje ona 

parametry jego wąskich ulic. W mieście droga przebiega ulicami: Namysłowską - Placem - 

Kluczborską, przyjmując zmienne szerokości pasa komunikacyjnego. Na terenach 

zabudowanych występują obustronne chodniki o szerokości od 1,0 do 3,5 m.  

W mieście występują miejsca kolizyjne drogi krajowej, takie jak jednopoziomowe 

skrzyŜowanie z linią kolejową relacji Kluczbork – Oleśnica. Ponadto droga na terenie miasta 

nie odpowiada funkcji jaką pełni w skali regionu, dlatego tak wskazane jest podjęcie prac 

budowy obwodnicy Wołczyna. Droga stanowi zagroŜenie dla historycznej zabudowy 

śródmiejskiej objętej ochroną konserwatorską. Poza centrum miasta, ze względu na swój 

tranzytowy charakter, jest zagroŜeniem dla jego mieszkańców. Szacunkowe dane podają, 

iŜ ruch tranzytowy na tej drodze stanowi około 60 - 70%. Powoduje to, iŜ uciąŜliwość 

komunikacyjną (hałas, drgania) odczuwają mieszkańcy zarówno samego miasta jak 

i mieszkańcy Ligoty Wołczyńskiej. 

Układ kolejowy 

W Wołczynie przebiega jedna linia kolejowa dwutorowa - zelektryfikowana relacji 

Kluczbork - Wołczyn - Namysłów - Oleśnica. Stacja PKP obsługuje ruch pasaŜerski 

i towarowy. ObciąŜenie linii kolejowej Kluczbork - Oleśnica wynosi: ogółem 48 pociągów na 

dobę, w tym 28 pociągów 

towarowych i 20 pociągów 

pasaŜerskich. Przewozy pasaŜerskie 

PKP w obrębie gminy mają istotne 

znaczenie dla mieszkańców 

Wołczyna i Wierzbicy Górnej, gdzie 

zlokalizowane są stacje kolejowe. Z 

Wołczyna połączenie bezpośrednie 

występuje z miastami: Kluczbork, 

Namysłów, Wrocław, Opole. 

Fot. 2 Stacja kolejowa w Wołczynie (www.wolczyn.pl) 
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Komunikacja zbiorowa 

Podstawowymi środkami komunikacji zbiorowej są autobusy PKS oddziału 

kluczborskiego, namysłowskiego i opolskiego. Wołczyn nie posiada dworca autobusowego. 

Centralny przystanek zlokalizowany jest na placu przed dworcem PKP. 

 
 

Mapa 4 Sieć komunikacyjna miasta i gminy Wołczyn 
 

 
 

Transport lotniczy 

NajbliŜej połoŜonym portem lotniczym jest Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika 

we Wrocławiu, który obsługuje zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Znajduje 

się on w odległości około 85 km. od Wołczyna. Blisko jest takŜe do Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (110km). 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015-wersja robocza 

 2211  

 

1.3.5. Infrastruktura techniczna13 
 

Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków 
 

Na terenie gminy tylko Wołczyn posiada zorganizowany system odprowadzania 

ścieków, z którego korzysta 95 % jego mieszkańców. Miasto posiada system kanalizacji 

rozdzielczej. Wody opadowe odprowadzane są kanalizacją deszczową do istniejących rowów 

i wód powierzchniowych, a ścieki sanitarne istniejącą kanalizacją sanitarną na mechaniczno-

biologicznej oczyszczalnie ścieków w Wołczynie o przepustowości 1000m3/d. Ogólna długość 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 18,6 km z tego w Wołczynie jest to 

16,9 km.  

Sieć wodociągowa 
 

Sieć wodociągowa w Wołczynie jest własnością Gminy Wołczyn, a administratorem 

jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołczynie. Gmina Wołczyn posiada 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę za wyjątkiem kilku przysiółków i osad. Długość rozdzielczej 

sieci wodociągowej w mieście wynosi 105 km, a na obszarach wsi 128,5 km. Ujęcia wody 

występują w miejscowościach: Wołczyn, Mścisław, Folwark, Markotów, Brzezinki. ZuŜycie 

wody z wodociągów kształtowało się w 2003 r. na poziomie – 29,4 m3/ rok na jednego 

mieszkańca. 

Gospodarka odpadami 
 

System gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Wołczyn składa się z 

następujących elementów: 

• gromadzenie odpadów; 

• częściowy odzysk odpadów; 

• wywóz odpadów; 

• deponowanie na składowisku. 

Funkcjonujący system odpadów komunalnych w Wołczynie oparty jest na 

składowisku odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej. 

Właścicielem składowiska odpadów jest gmina Wołczyn. Składowiskiem zarządza 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie. Usługi w 

zakresie usuwania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, 

obiektów uŜyteczności publicznej świadczone są przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie. 

                                                 
13 Źródło: Informacje Urzędu Miejskiego w Wołczynie, www.wolczyn.pl, Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Wołczyn na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego 
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Na terenie miasta Wołczyn zorganizowano centralne punkty zbiórki surowców 

wtórnych w pojemnikach do selektywnej zbiórki w tzw. systemie gniazdowym. W skład 

zestawu wchodzi pojemnik do selektywnej zbiórki plastiku i szkła. Pojemniki ustawiono w 

większości w zabudowie jednorodzinnej. Na terenach miejskich w zabudowie jednorodzinnej 

funkcjonuje system workowy selektywnej zbiórki.  

W roku 2007 w siedzibie PGKiM Spółka z o.o. utworzono Gminny Punkt Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych – GPZON. KaŜdy z mieszkańców gminy Wołczyn ma moŜliwość 

bezpłatnego przekazania powstałych w jego gospodarstwie domowym odpadów 

niebezpiecznych.  Dwukrotnie w ciągu roku przeprowadzany jest odbiór opadów 

wielkogabarytowych (w okresie wiosennym i jesiennym). Odbiór odpadów 

wielkogabarytowych w mieście Wołczyn prowadzony jest równieŜ w systemie 

interwencyjnym, w którym odpady wielkogabarytowe odbierane są po uprzednim zgłoszeniu 

PGKiM Spółka z o.o. takiej potrzeby. 

 
Gazownictwo 

 
System gazowniczy obejmuje swoim zasięgiem prawie cały obszar miasta Wołczyn. 

Poza miastem i sąsiadującą Ligotą Wołczyńską mieszkańcy gminy nie korzystają z gazu 

przewodowego. Przez teren gminy biegną trzy gazociągi ziemne wysokiego ciśnienia relacji 

Odolanów-Szopienice i odgałęzienie do Namysłowa. Sieć gazowa funkcjonująca w mieście 

spełnia swoje zadanie w zakresie zaopatrzenia dostawy gazu. Znaczne rezerwy 

przepustowości w stacji pierwszego stopnia wynoszące ok. 50% zabezpieczają duŜą pewność 

zasilania istniejących odbiorców na terenie miasta. UmoŜliwiają równieŜ podłączenie nowych 

odbiorców bez konieczności rozbudowy stacji. 

 
Ciepłownictwo 

 
Potrzeby grzewcze Wołczyna pokrywane są ze źródeł lokalnych zarządzanych 

w większości przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Opolu. Większość kotłowni 

przeszła na opalanie gazem lub olejem opałowym, co znacznie obniŜyło zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego. W mieście Wołczyn istnieje duŜy udział paliw ekologicznych (gaz 

ziemny) w produkcji ciepła na potrzeby grzewcze i c.w.u. co korzystnie wpływa na stan 

środowiska przyrodniczego. 

 
Elektroenergetyka 

 
Cała gmina Wołczyn jest zelektryfikowana w 100%. Przez północną część gminy 

przebiega tranzytowo linia 400 kV relacji Pasikurowice –Trębaczew. Odbiorcy z terenu miasta 
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jak i całej gminy zasilani są z tylko jednego “Głównego Punktu Zasilania” zlokalizowanego 

w Ligocie Wołczyńskiej. Znaczna rezerwa w GPZ-cie wynosząca ok. 80% po stronie 15 kV 

oraz stacji transformatorowych SN/nn na poziomie ok. 33% mocy znamionowej umoŜliwia 

zaspokojenie ewentualnego wzrostu zaopatrzenia na energię elektryczną w dłuŜszej 

perspektywie czasowej. Łączna moc transformatorów zainstalowanych w gminie wynosi 

ca 23000 kVA. Sieć na terenie gminy jest w głównej mierze wykonana jako napowietrzna, 

natomiast na terenie miasta jest w przewaŜającej części kablowa. Przez teren miasta biegnie 

linia średniego napięcia i jest wykorzystywana dla potrzeb kolei. 

 
 

Telekomunikacja 
 

W zakresie telekomunikacji teren Wołczyna jest obsługiwany przez Operatora 

Telekomunikacja Polska S.A., który zapewnia szeroką gamę usług (usługi powszechne: 

telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz specjalistyczne w dziedzinie 

transmisji danych, radiokomunikacji i dostępu do Internetu.)  

Abonenci telefoniczni przyporządkowani są do okręgu telekomunikacyjnego 

Kluczbork, który naleŜy do strefy numeracji Opolskiej. Miasto znajduje się równieŜ w zasięgu 

działania telefonii komórkowej. 
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1.3.6. Przestrzenie publiczne 
 

Przez przestrzeń publiczną naleŜy rozumieć wszystkie miejsca powszechnie 

i nieodpłatnie dostępne dla mieszkańców, jest to obszar w przestrzeni, na którym moŜe 

znaleźć się kaŜda jednostka społeczna. Przykładami przestrzeni publicznych są: drogi i ulice, 

place miejskie czy stale dostępne budowle i budynki stanowiące własność publiczną. 

Przestrzeniami publicznymi są teŜ zwykle róŜne formy krajobrazu przyrodniczego, stanowiące 

własność państwową lub gminną.  

Funkcje przestrzeni publicznych pełnią takŜe tereny i obiekty powszechnej 

uŜyteczności, niebędące w pełni własnością publiczną lub ich części, jak np. centra handlowe, 

hole kinowe, dworcowe, hale targowe, muzealne lub inne miejsca udostępniane publicznie 

przez właściciela lub zarządcę w określonym czasie, np. prywatne parkingi czy ogrodzone 

parki lub ogrody. 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) w Art.2 wprowadza następujące definicje:  

pkt. 6) -  "obszar przestrzeni publicznej" – naleŜy przez to rozumieć obszar 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich Ŝycia 

i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego połoŜenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 

Przestrzeń publiczna to w istocie miejsce, w którym realizowana być moŜe 

wspólnotowa i zindywidualizowana równocześnie aktywność mieszkańców danego terenu, 

poddana procesom kulturowym i realizowana zgodnie z potrzebami danej społeczności.  

Na terenie Wołczyna moŜna wydzielić tzw. przestrzenie publiczne, są to obszary o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy ich Ŝycia i 

sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych . W Wołczynie funkcję przestrzeni 

publicznych spełniają:   

1. ulice, place i ciągi komunikacji pieszej w zespole staromiejskiego centrum oraz 

w zespole usługowo-mieszkaniowym śródmiejskim, w tym szczególnie: 

– Plac Wolności, Plac Partyzantów, Rynek, Ul. Namysłowska, Kluczborska, 

Byczyńska, Poznańska, Dworcowa, Opolska 

2. zespoły ośrodków usługowych,  

3. zespoły rekreacyjno-sportowe,  

4. obszary parków miejskich, zieleńców, skwerów, 

5. ulice i place, tworzące strukturę podstawowej sieci ulicznej miasta,  

6. osiedlowe ośrodki usługowe, ulice i place w zespołach zabudowy mieszkaniowej, w 
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których przestrzenie publiczne naleŜy wykreować.  

Tak rozumiana przestrzeń publiczna wymaga szczególnej uwagi i ciągłego 

podejmowania działań na rzecz jej właściwego kształtowania. Szczególnie tereny parków 

i placów miejskich, które zagroŜone są dewastacją. 

W zakresie właściwego kształtowania przestrzeni publicznych naleŜy przede wszystkim 

dąŜyć do nadania reprezentacyjnego charakteru ulicom, placom i ciągom komunikacji pieszej 

na obszarze zespołu staromiejskiego centrum oraz zespołu usługowo-mieszkaniowego. 

WaŜnym elementem jest takŜe kształtowanie powstającej zabudowy w sposób 

uwzględniający główne miejsca jej ekspozycji, jakimi są drogi publiczne. W celu powiększania 

obszarów przestrzeni publicznej naleŜy tworzyć wnętrza w postaci placów lub poszerzonych 

odcinków ulic w większych zespołach zabudowy lub na styku zespołów funkcjonalno-

przestrzennych urbanistycznych. Niezwykle waŜne jest takŜe unikanie elementów 

zagospodarowania degradujących otwarty krajobraz, w tym szczególnie  odrywania od 

skupisk zabudowy pojedynczych budynków i większych urządzeń.  
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1.3.7. Zasoby rekreacyjno-turystyczne 
 

Wołczyn wraz z całą gminą dysponuje bogatą ofertą rekreacyjno-turystyczną 

przeznaczoną dla mieszkańców miasta, jak i turystów. Walory przyrodnicze obszaru sprzyjają 

uprawianiu wielu aktywnych form wypoczynku. Mieszkańcy mogą korzystać z następujących 

obiektów: 

1. Kąpielisko miejskie 

Tworzy je obiekt składający się z: budynku socjalnego, budynku przepompowni, 

niecki basenu o wymiarach 20 m / 50 m i głębokości od 1m do 1,80 m i brodzika dla dzieci. 

Obiekt uŜytkowany jest w okresie letnim. WyposaŜony jest w sprzęt : 

• do utrzymania zieleni,  

• wypoczynkowy,  

• ratowniczy,  

• do kontroli stęŜenia chloru w wodzie.  

Po przeprowadzeniu remontu obiekt moŜe zostać zaadaptowany na potrzeby siłowni, 

sauny czy kawiarni. Niestety, zły stan techniczny urządzeń i budynków (niezgodny z normami 

europejskimi, jakie spełniać powinny tego typu obiekty) wymaga nakładów inwestycyjnych. 

Zamontowanie małej zjeŜdŜalni oraz organizacja imprez rekreacyjno – sportowych (zawody 

piłki plaŜowej, badmintona, pływania itp.) zwiększy atrakcyjność obiektu. 

2. Korty miejskie  

Jest to obiekt posiadający dwa korty ceglaste i budynek socjalny przystosowany 

i wyposaŜony do spełnienia podstawowych warunków higienicznych dla uŜytkowników. 

Obiekt jest uŜytkowany w okresie letnim i przystosowany do organizacji zawodów tenisa 

ziemnego. Poprzez zagospodarowanie przyległych terenów zieleni istnieje moŜliwość 

wybudowania dodatkowych kortów ziemnych. Powstałby kompleks przeznaczony do 

prowadzenia zajęć szkoleniowych młodzieŜy, zarówno w ramach wychowania fizycznego 

szkół jak i zajęć pozalekcyjnych. 

Fot. 3, 4 Korty miejskie w Wołczynie ( www.wolczyn.pl) 
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3. Hala sportowa 

Obiekt o powierzchni zabudowy – 1537 m2 i kubaturze – 15040 m3. Hala posiada 

pełne zaplecze sanitarne i widownię mogącą pomieścić 200 osób. Na powierzchni uŜytkowej 

hali moŜliwa jest lokalizacja następujących boisk: do koszykówki – 2, do siatkówki – 2, do 

piłki noŜnej, do piłki ręcznej. Ponadto na terenie obiektu zlokalizowana jest bieŜnie 4 torowa 

o długości 60 m, skocznia do skoku w dal, wzwyŜ i trójskoku oraz rzutnia. Obiekt umoŜliwia 

organizację imprez rekreacyjno-sportowych oraz zawodów sportowych dla mieszkańców. 

Fot. 5, 6 Hala widowiskowo – sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Wołczynie 
 

  
Źródło:www.wolczyn.pl 

4. Stadion miejski 

Obiekt posiadający trawiaste boisko piłkarskie.  

Fot. 7 Stadion miejski w Wołczynie 

 

Źródło:www.wolczyn.pl 
 

5. Kompleks sportowy 

Obiekt posiadający boisko piłkarskie, boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej 

oraz bieŜnię. 
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Fot. 8, 9, 10, 11 Kompleks sportowy w Wołczynie 

  

  

Źródło:www.wolczyn.pl 
 

 

Turystyka 

Okolice Wołczyna obfitują w ciekawe miejsca dla amatorów wycieczek rowerowych. 

Wołczyn stanowi bazę startową dla szlaków rowerowych obfitujących w warte zobaczenia 

zamki, pałace i dwory Ziemi Wołczyńskiej. 

 

� Trasa 1 około 14 km: Wołczyn - Brzezinki - Skałągi - RoŜnów – Wołczyn; 

� Trasa 2 około 18 km: Wołczyn - Krzywiczyny - Komorzno - Bruny – Wołczyn; 

� Trasa 3 około 24 km: Wołczyn - Gierałcice - Brynica - Wierzbica Górna - Wierzbica 

Dolna - Szymonków - Świniary Wielkie - Wołczyn: 

• (13 km) Wołczyn - Gierałcice -Brynica - Wierzbica Górna – Wołczyn, 

• (19 km) Wołczyn - Świniary Wielkie - Szymonków - Wierzbica Dolna - Wierzbica 

Górna - Wołczyn. 
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Rycina 1 Rowerowy szlak zamków, pałaców i dworów 
 

 
 

Źródło:www.wolczyn.pl 
 

Do atrakcji turystycznych w Wołczynie naleŜy zaliczyć:14 

� Stare Miasto (Fot. 12) (zespół późnoklasycznych kamienic wokół rynku); 

 

                                                 
14 Źródło:www.wolczyn.pl 
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� Neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie 

Poczętej zbudowany w latach 1859 – 1861 przez słynnego na Śląsku architekta 

wrocławskiego Alexisa Langera. Kamień węgielny został poświęcony 19 XI 1859, a w 

dniu 9 VI 1861r kościół konsekrowano. Kościół jest wyremontowany i stanowi 

interesujący zabytek w centrum Wołczyna; 

Fot. 13 Kościół NMP w  Wołczynie 

  
� Poewngelicki kościół filialny p.w. św. Teresy zbudowany w latach 1770-99 

Fot. 14 Kościół filialny św. Teresy 

 

(kościół posiada ołtarz główny z dekoracją z 1 poł. XVIII w., organy odnawiane w 1901, 

1926 i 1934 r. o bogatej dekoracji rokokowej z kartuszem herbowym, późnobarokowy obraz 

Matki Boskiej z XVIII w., barokowy posąg Chrystusa Zmartwychwstałego, Krucyfiks z 2 poł. 

XVIII w. oraz komodę i dwa krzesła z XVIII/XIX w.); 
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� kościół ewangelicki wybudowany w 1848 roku, pierwotnie staro-luterański; 

Fot. 15 Kościół Ewangelicki 

 

� cmentarz wokół kościoła; 

 

� park miejski z II połowy XIX w. (Fot. 16); 

 

� cmentarz Ŝydowski (ul. Byczyńska) z początku XIX w.; 

� solanka wołczyńska o temperaturze +43,5°C; 
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� domy przy ul. Kluczborskiej oraz przy ul. Powstańców z XIX w.; 

� aleja kasztanowców (droga do oczyszczalni ścieków). 

 

Na terenie gminy Wołczyn w latach '80 XX wieku zostały odkryte podziemne złoŜa 

wód termalnych. W północnej części miasta zlokalizowano otwór geologiczny (VII A) 

o głębokości 1100 m. Otwór VIIA został odwiercony w północnej części Wołczyna w ramach 

realizacji projektu badań "Kreda Opolska". W otworze tym z głębokości 830-1004 m. 

uzyskano wodę o ciśnieniu 18,6 m. n.p.t. Na wypływie znajdującym się 2 m. nad poziomem 

terenu wydajność otworu wynosiła 7,6 m3/h. Według badań z lat '80, woda 

z udokumentowanego poziomu 830-1004 m ma 23,3 g/dm3 składników stałych. Temperatura 

wody przy wylocie wynosi 43,50oC. Tak wysoka temperatura kwalifikuje ją do wód gorących 

(hypertermalnych). Stosując zwięzłą formułę moŜna wodę scharakteryzować jako 2,33% 

solankę chlorowo – sodowo - wapniową, bromkową, Ŝelazistą, borową. 

Solankę wołczyńską efektywnie moŜna zastosować zarówno do kąpieli jak i do 

inhalacji. Rejonem jej zagospodarowania mogłoby być miejskie kąpielisko wraz z częścią 

sąsiedniego terenu. Zainstalowanie wanien w budynku kąpieliska umoŜliwiłoby całoroczne 

korzystanie z kąpieli leczniczych.  

Specyficzną formą inhalacji jest wziewanie aerozolu okołotęŜniowego. Najsłynniejsze 

i najstarsze (XIX wiek) polskie tęŜnie znajdują się w Ciechocinku. Inne miejscowości 

posiadające tęŜnie to: Konstancin-Jeziorna, Inowrocław, Grudziądz, Busko-Zdrój. TęŜnia 

solankowa, czynna od kwietnia do listopada, byłaby atrakcją turystyczną Wołczyna. Ponadto 

zachęcająca jest opinia Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu, który wskazał 

sposób zagospodarowania wód podziemnych dla celów leczniczych oraz rehabilitacji. 

Fot. 17 Lokalizacja otworu geologicznego (VII A) w granicach miasta 
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/Zdj do wyboru/ 

 

Na planie zagospodarowania przestrzennego Wołczyna działka, na której znajduje się 

odwiert VII A jest przeznaczona pod zabudowę usług publicznych. Zgodnie z planem moŜliwa 

jest budowa kompleksu sanatoryjnego lub administracyjno-usługowego z zielenią 

towarzyszącą, plan obejmuje moŜliwość budowy: budynków uŜyteczności publicznej 

lub budynków usług komercyjnych, oraz obiektów i urządzeń towarzyszących 
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(gospodarczych, garaŜy, wiat, dojazdów, parkingów, zieleni urządzonej, obiektów małej 

architektury i urządzeń infrastruktury technicznej). 

Solanka Wołczyńska jest największym bogactwem naturalnym okolic Wołczyna, 

i to z nią wiązane są nadzieje na dynamiczny rozwój, szczególnie w sektorze turystyczno- 

sanatoryjno-rekreacyjnym.  

Istotne, z punktu widzenia rozwoju turystyki, byłoby zwiększenie potencjału 

gastronomiczno-hotelarskiego na terenie miasta. Tereny Wołczyna to obszar wielokulturowy, 

wielonarodowościowy, gdzie ścierały się wpływy zarówno Polaków jak i Niemców. Miasto jest 

chętnie odwiedzane przez potomków tych, którzy tu niegdyś mieszkali i zostawili cząstkę 

swego dziedzictwa kulturowego. Tworzenie warunków i wzrost liczby odwiedzin w ramach 

turystyki sentymentalnej jest kolejną szansą na rozwój Wołczyna.15  

 

                                                 
15 www.wolczyn.pl  
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1.3.8. Identyfikacja problemów 
 

• zły stan infrastruktury drogowej; 

• intensywny ruch komunikacyjny, będący źródłem zanieczyszczeń;  

• przebieg drogi krajowej i linii kolejowej powodujący wzrost kumulacji zanieczyszczeń 

komunikacyjnych i emisji hałasu; 

• brak funkcji reprezentacyjnej centrum miasta; 

• niezadawalający stan przestrzeni publicznych w centrum miasta; 

• niski standard kamienic zlokalizowanych w centrum miasta; 

• zaniedbana przestrzeń miejska; 

• brak inwestora zainteresowanego zasobami wód termalnych; 

• niewykorzystane walory turystyczne. 
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1.4. Sfera gospodarcza 

1.4.1. Struktura działalności gospodarczej w granicach miasta 
 
Tabela 2 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg 

sektorów własnościowych 
JEDNOSTKI ZAREJESTROWANE WG SEKTORÓW 

 2005 2006 2007 
Ogółem 601 650 659 

Sektor publiczny 
jednostki ogółem 29 49 50 

Sektor prywatny 
jednostki ogółem 572 601 609 

Źródło : GUS 2007 r. 

W latach 2005-2007 liczba podmiotów gospodarczych w Wołczynie wykazywała 

tendencję wzrostową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2007 

w Wołczynie w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, 

zarejestrowanych było  659 podmiotów, w tym w sektorze prywatnym 609. 

W przeciągu 3 lat liczba podmiotów wzrosła o prawie 10 %. Konsekwentnie większość 

podmiotów gospodarczych stanowią jednostki prywatne ( 92% ogółu ). Od początku lat 90-

tych liczba podmiotów gospodarczych w mieście wzrosła ponad dwukrotnie z 261 (w 1995 

roku) do 659 jednostek. 

Analizując podmioty w 2007 r. pod względem formy prawnej, najliczniejszą w mieście 

grupę tworzyły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (75%). Drugą pozycję 

zajmowały jednostki sektora publicznego (7,5%). 16 

Wykres 1 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg 
sektorów własnościowych  

 
Źródło : GUS 2007 r. 

                                                 
16 Główny Urząd Statystyczny 2007r.  
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1.4.2. Sektory działalności gospodarczej i osoby zatrudnione w tych sektorach 
 

Ilość podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON 

w podziale na sekcje przedstawia tabela poniŜej. 

 
Tabela 3 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

wg sekcji PKD 

Jednostki zarejestrowane 

Ogółem 

 2005 2006 2007 

ogółem 601 650 659 
sektor publiczny 29 49 50 
sektor prywatny 572 601 609 

w sekcji A - Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
ogółem 6 7 6 

sektor publiczny 0 0 0 
sektor prywatny 6 7 6 

w sekcji B - Rybactwo 
ogółem 0 0 0 

sektor publiczny 0 0 0 
sektor prywatny 0 0 0 

w sekcji C - Górnictwo 
ogółem 0 0 0 

sektor publiczny 0 0 0 
sektor prywatny 0 0 0 

w sekcji D - Przetwórstwo przemysłowe 
ogółem 63 63 59 

sektor publiczny 1 1 1 
sektor prywatny 62 62 58 
w sekcji E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

ogółem 1 1 1 
sektor publiczny 1 1 1 
sektor prywatny 0 0 0 

w sekcji F - Budownictwo 
ogółem 83 85 88 

sektor publiczny 0 0 0 
sektor prywatny 83 85 88 

w sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego i domowego 

ogółem 187 189 189 
sektor publiczny 0 189 0 
sektor prywatny 187 0 189 

w sekcji H - Hotele i restauracje 
ogółem 18 18 18 

sektor publiczny 0 0 0 
sektor prywatny 18 18 18 

w sekcji I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność 
ogółem 37 37 38 
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sektor publiczny 0 0 0 
sektor prywatny 37 37 38 

w sekcji J - Pośrednictwo finansowe 
ogółem 21 22 24 

sektor publiczny 0 0 0 
sektor prywatny 21 22 24 

w sekcji K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

ogółem 108 146 146 
sektor publiczny 18 37 37 
sektor prywatny 90 109 109 

w sekcji L - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

ogółem 3 3 3 
sektor publiczny 2 2 2 
sektor prywatny 1 1 1 

w sekcji M – Edukacja 
ogółem 14 14 15 

sektor publiczny 4 5 6 
sektor prywatny 10 9 9 

w sekcji N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
ogółem 23 24 27 

sektor publiczny 1 1 1 
sektor prywatny 22 23 26 

w sekcji O - Działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna, 
pozostała 

ogółem 37 41 45 
sektor publiczny 2 2 2 
sektor prywatny 35 39 43 

Źródło: GUS 2007 r. 
 

Do najlepiej funkcjonujących branŜ, związanych z Wołczynem, naleŜy zaliczyć 

podmioty zarejestrowane w sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego i domowego (28,7%)., w sekcji 

K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (22%), oraz w sekcji F – Budownictwo (13%). 

W mieście przewaŜają małe firmy, które nie posiadają kapitału na rozwój, ani rezerw 

wystarczających na przetrwanie spadków koniunktury. Sprzyja to załamaniom na lokalnym 

rynku pracy oraz hamuje inwestycje.17 

Ludność Wołczyna jest zatrudniona głównie w przemyśle oraz w sektorze publicznym, 

w sferze nieprodukcyjnej (oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka 

społeczna i administracja samorządowa i in.). Ponadto mieszkańcy znajdują zatrudnienie w: 

handlu, gospodarce komunalnej, budownictwie i transporcie. Działa tutaj takŜe duŜa ilość 

                                                 
17 Główny Urząd Statystyczny 2007r. 
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prywatnych podmiotów gospodarczych, gdzie najbardziej dynamicznie rozwijającym się 

działem jest handel. Na uwagę wśród sektora prywatnego zasługuje równieŜ przemysł (małe 

i średnie zakłady wytwórcze i rzemieślnicze) oraz budownictwo (firmy remontowo-

budowlane). 

 

Wykres 2 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

wg sekcji PKD 

 

Źródło : GUS 2007 r. 
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1.4.3. Podstawowe branŜe gospodarki w Wołczynie 
 

Miasto Wołczyn pełni rolę jednostki usługowo-produkcyjnej. BranŜa przemysłowa 

Wołczyna reprezentowana jest głównie przez sektor prywatny i drobne zakłady rzemiosła 

produkcyjnego. W mieście występują: przemysł szklarski, drzewny i spoŜywczy. W strukturze 

gospodarki dominuje takŜe rozwijający się przemysł materiałów budowlanych 

(kamieniarstwo). Największymi zakładami są : Fabryka DroŜdŜy (Lesaffre bio-corporation 

Sp. z o.o ) i Huta Szkła. 

Zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Wołczynie:18 

Działalność produkcyjna 52 

Budownictwo 41 

Transport składowanie i łączność 19 

Handel i naprawy 119 

Hotele i restauracje 7 

Obsługa nieruchomości i wynajem 23 

Pozostała działalność usługowa 33 

Razem  294 

 
1.4.4. Podstawowe podmioty gospodarcze. 

 
Do największych zakładów przemysłowych w Wołczynie naleŜą Huta szkła „Kama 

Vitrum” oraz Śląska Fabryka DroŜdŜy, która przekształciła swoją nazwę na ”Lesaffree Bio 

Corporation”.  

Wiodące podmioty gospodarcze w mieście: 

1. Spółka ”Lesaffree Bio Corporation” podnosi rangę miasta nie tylko krajową, 

ale i zagraniczną, poniewaŜ w swoje produkty zaopatruje ¾ rynku polskiego oraz 

takie kraje jak: Rosja, Ukraina, Białoruś, Czechy, Litwa i Francja. Spółka zatrudnia 

około 280 osób, w tym większość na stanowiskach pracowników fizycznych.  

2. “Kama Vitrum” to zakład z branŜy szklarskiej, produkujący przede wszystkim znicze 

nagrobkowe. Obecnie huta zatrudnia 87 osób, w większości męŜczyzn.  

3. Urząd Miejski w Wołczynie to organizacja samorządowa, która zatrudnia łącznie 

53 osoby. 

4. PGKiM  sp. z o. o. to spółka zajmująca się gospodarką komunalną i mieszkaniową 

w Wołczynie zatrudniająca 47 osób.  

                                                 
18 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołczyn 
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5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie od roku 1993 realizuje zadania własne 

gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 

ścieków. Zakład zatrudnia 35 osób. 

6. Wołczyński Ośrodek Kultury i Sztuki w Wołczynie to samorządowa instytucja kultury 

prowadząca działalność w zakresie upowszechniania kultury. Ośrodek zatrudnia 

łącznie 18 pracowników.  

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie zatrudnia ogółem 20 pracowników. 

8. Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej w Wołczynie polega na administrowaniu 

i zarządzaniu nieruchomościami będącymi własnością Spółdzielni, łączna liczba etatów 

wynosi 12,3. 

9. Oprócz tych zakładów w samym mieście Wołczyn znajdują się trzy szkoły oraz 1 

Publiczne Przedszkole zatrudniające nauczycieli i personel pomocniczy. 

10. Pozostałe podmioty gospodarcze to mniejsze jednostki działające w branŜy: 

• kamieniarskiej, 

• transportowej, 

• budowlanej, 

• i w handlu. 
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1.4.5. Uwarunkowania budŜetowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji 

 
Analizę moŜliwości finansowych gminy, warunkujących realizację inwestycji objętych 

Lokalnym Programem Rewitalizacji dokonano w oparciu o sytuację finansową beneficjenta 

w latach 2006 – 2009. Analizę przedstawia tabela 4. 

 

Tabela 4 Analiza sytuacji finansowej beneficjenta 

Lp. Wyszczególnienie 2006 2007 2008 
szacunek 

2009 
(plan) 

1  Dochody  ogółem, w tym: 26 275 949 27 798 514 30 833 329 30 873 877 

 dochody własne 10 610 184 10 697 420 12 005 533 16 560 460 

 subwencje 10 112 901 11 129 972 11 923 713 13 753 417 

 dotacje 5 552 864   5 971 122 7 227 042 5 600 000 

2 Wydatki  ogółem, w tym: 24 743 390 26 678 033 29 863 359 31 605 377 

 wydatki bieŜące 22 603 467 24 128 581 26 535 852 26 145 085 

 wydatki inwestycyjne 2 139 923 2 549 452 3 327 507 5 460 292 

3 Wynik budŜetowy 1 532 559 1 120 481 969 970 -731 500 

4 Przychody  1 325 509 1 327 500 1 731 820 1 700 00 

5 Rozchody 1 616 569 1 175 776 1 142 500 968 500 

6 Przepływy finansowe 
razem 

1 241 500 1 268 545 1 559 290  

7 Stan zadłuŜenia na koniec 
okresu 6 862 500 5 836 000 5 093 500 5 625 000 

8 Wskaźnik 
zadłuŜenie/dochody 

26,2% 21,00 % 16,49 % 18,30 % 

9 Wskaźnik obsługi 
zadłuŜenia 

7,17% 5,08 5,04 % 4,11% 

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie 

Rok budŜetowy 2006 zamknął się na poziomie zaplanowanych dochodów na kwotę: 

26 394 156 zł, które zostały wykonane w 100% tj. w wysokości: 26 275 949,31 zł. 

Zaległości podatkowe wyniosły 12 399 674,71 zł, składały się na nie głównie 

zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5 650 828,96 zł oraz odsetek od 

tych zobowiązań – 5 959 958 zł . 
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Wydatki zaplanowane w wysokości: 26 102 680 zł wykonano w 95,0 % tj. w 

wysokości: 24 743 389,61 zł , w tym wydatki bieŜące - plan : 23 648 042 zł, wykonanie: 

22 603 466,70 zł i wydatki majątkowe- plan: 2 454 638 zł, wykonanie: 2 139 922,91 zł. 

W 2006 roku spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 1 884 601,99 zł 

(raty kredytów: 1 553 293,28 zł oraz odsetki: 331 308,71 zł). W tym spłacono poŜyczkę w 

wysokości : 490 793,28zł – zaciągniętą na prefinansowanie zadania „Modernizacja 

ul. Rzecznej w Wołczynie”. Ponadto spłacono kredyt zaciągnięty na budowę gimnazjum : 

662 500 zł. i kredyt zaciągnięty w 2003 r. na cele oświatowe: 300 000 zł. oraz kredyt 

zaciągnięty w 2005 r. na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 

dochodach: 100 000 zł. 

Na dzień 31.12.2006r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów wynoszą: 6 862 500 zł , 

innych zobowiązań na ostatni dzień roku gmina nie posiadała. 

Rok budŜetowy 2007 charakteryzuje się minimalnym spadkiem dochodów. 

Zaplanowane dochody na kwotę: 28 430 707 zł. zostały wykonane w 97,77 % tj. w 

wysokości: 27 798 513,98 zł. 

Wydatki zaplanowane w wysokości: 28 645 707 zł. wykonano w 93,13 % tj. w 

wysokości: 26 678 032,70 zł., w tym wydatki bieŜące - plan : 25 243 351 zł., wykonanie: 

24 128 580,82 zł. i wydatki majątkowe- plan: 3 402 356 zł., wykonanie: 2 549 451,88 zł. 

W 2007 r. spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 1 412 877,28 zł. 

(raty kredytów: 1 112 500,00 zł. oraz odsetki: 300 377,28 zł.). Spłacono kredyt zaciągnięty 

na budowę gimnazjum: 662 500 zł. i kredyt zaciągnięty w 2005 r. na pokrycie wydatków nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach: 450 000 zł.  

Na dzień 31.12.2007r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów wynosiły: 5 836 000 zł. 

, innych zobowiązań na ostatni dzień roku gmina nie posiadała. 

W roku 2008 zaplanowane dochody na kwotę 31 434 819,14 zł. szacunkowo zostały 

wykonane w 98,08 %, tj. w wysokości 30 833 329 zł. Planowane wydatki w wysokości 

32 024 139,14 zł. zostały szacunkowo wykonane w 93 %, tj. w kwocie 29 863 358,99 zł. 

Wydatki bieŜące szacunkowo wykonano w kwocie 26 535 852,00 zł., majątkowe w wysokości 

3 327 507,00 zł.  

W 2008 r. spłacono zobowiązania kredytowe gminy w wysokości: 1 553 500,00 zł. 

(raty kredytów: 1 142 500,00 zł oraz odsetki: 300 377,28 zł.). 

Na dzień 31.12.2008 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów wynosiły: 

5 093 500,00 zł. 

Na rok 2009 dochody budŜetu gminy zaplanowano w wysokości: 30 873 877 zł., w 

tym: 
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• dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje zadań bieŜących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , w wysokości: 

4 115 760 zł.; 

• dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizacje własnych zadań bieŜących 

gminy, w wysokości: 1 091 518 zł.;  

Wydatki budŜetu gminy zaplanowano w wysokości 31 605 377 zł., w tym: 

• wydatki bieŜące w wysokości 26 145 085 zł.; 

• wydatki majątkowe w wysokości 5 460 292 zł.; 

Zaplanowano przychody gminy w wysokości: 1 700 000 zł. i rozchody w wysokości: 

968 500 zł. Deficyt budŜetu gminy w wysokości : 731 500 zł. zostanie pokryty środkami 

z tytułu przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów krajowych w wysokości 

1 500 000 zł. oraz wolnymi środkami budŜetowymi w wysokości 200 000,00 zł. 

W planie wydatków 2009 roku zostały ujęte kwoty na poszczególne projekty 

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji . (Tabela 5) 

Przewrócenie historycznego charakteru centrum Wołczyna. 

Poddziałanie 1 Rynek w Wołczynie salonem miasta. 20 000,00 

Poddziałanie 2 Plac Partyzantów – centrum informacji 
turystycznej. 

50 000,00 

Poddziałanie 3 Dziewiętnastowieczna ul. Młyńska.  50 000,00 

 

Poddziałanie 4 Centrum kulturalno – usługowe „W Starym 
Kinie”. 

Rozpoczęcie 
inwestycji 

2013r. 

Poddziałanie 5 Odnowienie elewacji zabytkowych kamienic. 
Rozpoczęcie 
inwestycji 

2011r. 
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1.4.6.Identyfikacja problemów 
 

• trudności z pozyskaniem instytucji, które inwestują w mieście, brak inwestorów, 

• ograniczone środki finansowe w budŜecie miasta utrudniają inwestowanie na 

obszarze Wołczyna, 

• zbyt mała liczba instrumentów stymulujących rozwój przedsiębiorczości, 

• średniowysoki poziom rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, 

• brak perspektyw rozwojowych dla ludzi wykształconych i młodych,  

• odpływ młodzieŜy do atrakcyjniejszych ośrodków, 

• przewaga małych firm, które nie posiadają kapitału na rozwój, ani rezerw 

wystarczających na przetrwanie spadków koniunktury, co sprzyja załamaniom na 

lokalnym rynku pracy i hamuje inwestycje. 
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1.5. Sfera społeczna 

 
Kluczową sferą w formułowaniu zadań z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich jest 

sfera społeczna. Celem analizy jest określenie sytuacji demograficznej w Wołczynie oraz 

zdiagnozowanie obecnej sytuacji, a takze najwaŜniejszych potrzeb mieszkańców 

w poszczególnych dziedzinach Ŝycia. Wyznaczone zostaną obszary zagroŜone procesami 

patologicznymi, które negatywnie wpływają na otoczenie i wizerunek miasta. Analizie 

poddana zostanie równieŜ sytuacja dotycząca bezpieczeństwa w Wołczynie, problem 

bezrobocia czy struktura wykształcenia mieszkańców. 

 

1.5.1. Struktura demograficzna i społeczna mieszkańców miasta 
 

W końcowej fazie działań wojennych w 1945 r. i po zakończeniu wojny, w wyniku 

zmian granic państwowych do Wołczyna i okolicznych wsi zaczęła napływać ludność polska, 

natomiast ludność pochodzenia niemieckiego zamieszkująca dotychczas te tereny została 

wysiedlona na obecne tereny niemieckie. Nowi mieszkańcy miasta to głównie repatrianci 

z dawnych terenów wschodniej Polski, a takŜe przybysze z przeludnionych obszarów 

centralnych. Analizując tabelę przedstawiającą ruch naturalny w mieście w latach 1950-2008 

widać, iŜ na przestrzeni ponad 50 lat liczba ludności zwiększyła się dwukrotnie. Maksymalną 

liczbę mieszkańców odnotowano w roku 1997 i było to 6449 mieszkańców. 

 

Tabela 6 Ruch naturalny w latach 1950-2008 

Lata 1950 1960 1970 1978 1988 1997 2008 

Liczba 
mieszkańców 
Wołczyna 

3105 3845 4809 5254 5650 6449 6174 

 

Wykres 3 Ruch naturalny w latach 1950-2008 
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Z danych ewidencji ludności wynika, iŜ na terenie Wołczyna liczba mieszkańców 

w ostatnich latach ulegała zmianom. Aktualnie miasto zamieszkuje 6 174 osoby(*Stan na 

dzień 4.11.2008r.) w tym: 3 190 kobiet i 2 984 męŜczyzn. PoniŜsze zestawienie struktury 

demograficznej miasta wykazuje tendencję malejącą. Na ogólną liczbę 6 174 mieszkańców, 

męŜczyźni stanowią 48%. Na 100 męŜczyzn przypada 107 kobiet. 

 

 
Tabela 7 Struktura demograficzna Wołczyna: 19 

 

Rok Ogólna 
liczba 

Kobiety MęŜczyźni Zgony Urodzenia Zameldo-
wania 

Wymeld-
owania 

1997 6449 3312 3137 58 72 60 70 

1998 6440 3299 3141 57 58 65 77 

1999 6405 3274 3131 64 57 67 87 

2000 6416 3278 3138 56 68 69 67 

2001 6397 3286 3111 63 52 67 69 

2002 6335 3264 3057 59 59 62 117 

2003 6328 3271 3057 62 49 80 76 

2004 6277 3246 3042 60 53 65 100 

2005 6228 3216 3012 60 60 53 100 

2006 6182 3183 2999 57 58 70 104 

2007 6169 3178 2991 56 58 70 104 
2008

* 
6174 3190 2984 - - - - 

 
Źródło: GUS 1997-2007 

*Stan na dzień 4.11.2008r. 
- brak danych 

                                                 
19 Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 4 Struktura demograficzna Wołczyna: 20 

 
 

W swej historii do lat 90-tych XX wieku liczba mieszkańców rosła lecz począwszy od 

roku 1998 liczba ta powoli choć systematycznie maleje. Najintensywniej liczba ludności w 

mieście wzrastała w latach 60-tych i 70-tych, dzięki rozwojowi przemysłu. W latach 80-tych 

tempo rozwoju obniŜyło się wskutek ujemnego salda migracji i spadku wskaźnika przyrostu 

naturalnego. Na zaznaczające się obecnie tendencje spadkowe liczby ludności, istotny wpływ 

ma ogólna sytuacja ekonomiczna kraju. W Wołczynie przybywa ludzi w wieku 

poprodukcyjnym oraz następuje odpływ młodych, wykształconych mieszkańców miasta. 

Powodem tego jest bezrobocie, zuboŜenie społeczeństwa, problemy ze znalezieniem pracy 

przez mieszkańców i tym samym chęć zmian oraz próba znalezienia lepszej pracy w 

większych ośrodkach miejskich lub za granicą. 

 

Tabela 8 Przyrost naturalny w Wołczynie w latach 1997-2007 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Przyrost 
naturalny 

14 1 -7 12 -11 0 -13 -7 0 1 2 

Źródło: GUS 1997-2007 
 

                                                 
20 Główny Urząd Statystyczny 
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Wykres 5 Przyrost naturalny w latach 1997-2007 

 
Źródło: GUS 1997-2007 

 
Tabela 9 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku (Źródło: GUS)  

 2005 2006 2007 

w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) 

ogółem 1 384 1 295 1 236 

męŜczyźni 730 52,7% 681 52,6% 649 52,5% 

kobiety 654 47,3% 614 47,4% 587 47,5% 

w wieku produkcyjnym 

ogółem 3 908 3 914 3 921 

męŜczyźni 1 985 50,8% 2 017 51,5% 2 035 51,9% 

kobiety 1 923 49,2% 1 897 48,5% 1 886 48,1% 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem 877 923 960 

męŜczyźni 265 30,2% 273 29,6% 274 28,5% 

kobiety 612 69,8% 650 70,4% 686 71,5% 
 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrosła nieznacznie liczba osób w wieku produkcyjnym 

wraz z rosnącą przewagą męŜczyzn w tym przedziale wiekowym. Liczba mieszkańców 

Wołczyna w wieku poprodukcyjnym systematycznie wzrasta, natomiast w wieku 

przedprodukcyjnym maleje. Wśród osób w wieku poprodukcyjnym zdecydowanie przewaŜają 

kobiety, obecnie ich udział to 71,5% ogółu mieszkańców w tej grupie.  

Wiek przedprodukcyjny na 100 męŜczyzn przypada 90 kobiet 
Wiek produkcyjny na 100 męŜczyzn przypadają 92 kobiety 
Wiek poprodukcyjny na 100 męŜczyzn przypada 250 kobiet 
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Wykres 6 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku 

 
 

Źródło: GUS  
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1.5.2. Grupy społeczne wymagające wsparcia w ramach Programu Rewitalizacji 
 

Działania podejmowane w ramach rewitalizacji wiąŜą odnowę zabudowy 

i infrastruktury z działaniem zmierzającym do oŜywienia społeczno – gospodarczego. 

Rewitalizacja to pojęcie odnoszące się do kompleksowych akcji podejmowanych 

na obszarach miast, w szczególności w obrębie starych dzielnic miejskich, jak równieŜ na 

obszarach wybranych, takich jak: tereny powojskowe lub poprzemysłowe.  

Działania inicjowane na obszarze objętym niniejszym Programem Rewitalizacji będą 

słuŜyły całej społeczności miasta. Wszelkie zaplanowane przedsięwzięcia mają na celu 

rewitalizację struktur społecznych, gospodarczych jak równieŜ przestrzennych. Poprzez 

działania zaplanowane na omawianym obszarze podniesiona zostanie atrakcyjność terenu. 

Dodane zostaną nowe funkcje, które będą skutkowały w sposób pozytywny dla mieszkańców 

Wołczyna. 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wołczyn, wsparcie naleŜy 

kierować szczególnie do grup mieszkańców, których problemy zostały wyodrębnione na 

podstawie powyŜszej analizy:  

• wszystkich mieszkańców miasta, w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa, 

• wszystkich mieszkańców, w zakresie przygotowania miejsc rekreacji i odpoczynku 

oraz przygotowania oferty w zakresie spędzania czasu wolnego, 

• osób zamieszkujących centrum Wołczyna (w aspekcie poprawy warunków 

mieszkalnych), 

• mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej i mieszkańców długotrwale bezrobotnych, 

a w dalszej perspektywie dla osób, które obecnie są  w wieku przedprodukcyjnym, w 

zakresie stworzenia nowych miejsc pracy, 

• mieszkańców bez perspektyw rozwoju (w aspekcie zawodowym, bytowym jak i 

kulturalnym i rozrywkowym). 
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1.5.3. Bezrobocie 
 

Bezrobocie to zjawisko społeczne powodujące zmniejszenie rozwoju społeczno-

gospodarczego miast, będące jednym z istotnych problemów ekonomicznych. Problem 

bezrobocia dotyczy wszystkich grup społecznych. 

Na sytuację na rynku pracy wpływa niewątpliwie niedostosowany do rynku pracy 

system kształcenia. Zbyt wolno reaguje on na nadchodzące zmiany. Jest to jednak problem, 

który dotyczy nie tylko Wołczyna, ale całego kraju. Zjawisko bezrobocia wpływa na wzrost 

ubóstwa, wzrost patologii społecznych, zwiększenie liczby osób uzaleŜnionych od alkoholu 

i narkotyków, co często doprowadza do przemocy w rodzinie.  

Z ogólnej liczby bezrobotnych w Wołczynie tylko ok. 12,5% posiada prawo do zasiłku. 

NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w ostatnich latach udział osób z prawem do zasiłku w ogólnej 

liczbie bezrobotnych się zmieniał. Wzrost liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku wiąŜe się 

z wydłuŜającym się czasem pozostawania osób bezrobotnych bez pracy. W praktyce 

niejednokrotnie oznacza to trwałą dezaktywację zawodową.  

Analizując okres trzyletni stwierdza się spadek bezrobocia w mieście. Na przestrzeni 

lat 2005-2007 większą część osób bezrobotnych zawsze stanowiły kobiety. 

 

Tabela 10 Struktura bezrobocia w mieście Wołczyn 

Lata 

Bezrobotni z 
terenu 

Wołczyna 
(miasto) 

Bezrobotni z 
prawem do 

zasiłku 

Odsetek 
bezrobotnych z 

prawem do 
zasiłku 

2005 603 62 10,3 % 

2006 461 32 6,9% 

2007 392 49 12,5% 

Źródło: PUP w Kluczborku 
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Wykres 7 Struktura bezrobocia w Wołczynie 

 
Źródło: PUP w Kluczborku 

 
 

Pracujący wg płci Bezrobotni 
Lata 

Ogółem MęŜczyźni Kobiety Ogółem MęŜczyźni Kobiety 

Wołczyn (miasto) 

2005 - - - 603 301 302 

2006 1043 532 511 461 190 271 

2007 1029 511 518 392 166 226 

Wołczyn (gmina miejsko-wiejska) 

2005 1382 688 694 1407 675 732 

2006 1400 700 700 1124 461 663 

2007 1395 689 706 933 378 555 

Powiat kluczborski 

2005 10167 5539 4628 4774 2059 2715 

2006 10304 5532 4772 3731 1428 2303 

2007 13849 7443 6406 2935 1097 1838 

Województwo opolskie 

2005 188352 98992 89360 69396 30671 38752 

2006 192237 101904 90333 60058 24613 35445 

2007 197345 104476 92869 43338 17147 26191 
Źródło: PUP w Kluczborku, GUS 
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W całym województwie opolskim na przestrzeni 3 lat liczba osób bezrobotnych 

zmniejszyła się o 38 %(w powiecie kluczborskim nawet o 39%), podczas gdy w Wołczynie 

bezrobotnych jest o 34% mniej niŜ w roku 2005. 

 

Tabela 11 Stopa bezrobocia 

 2005 2006 2007 

Wołczyn* 15,4% 11,8% 10% 

Powiat kluczborski** 21,2% 17% 13,5% 

Województwo opolskie** 18,7% 16,2% 11,9% 
Źródło: PUP w Kluczborku, GUS 

*Stopa bezrobocia – stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (przez 
ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla męŜczyzn 
przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat) Obliczenia własne na podstawie GUS 
**Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do 
liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo Źródło: GUS 
 

Wykres 8 Stopa bezrobocia 

 
Źródło: PUP w Kluczborku, GUS 
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1.5.4. Struktura wykształcenia mieszkańców 
 

Tabela 12  Struktura wykształcenia mieszkańców w Wołczynie  

Liczba osób 
Wykształcenie 

ogółem męŜczyźni kobiety 

wyŜsze 301 130 171 

policealne 202 48 154 

średnie razem: 1 551 668 883 

      średnie ogólnokształcące 285 64 221 

      średnie zawodowe 1 266 604 662 

zasadnicze zawodowe 1 321 836 485 

podstawowe ukończone 1 670 742 928 

podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 194 69 125 

Źródło: GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002r. 
 

Wykres 9 Struktura wykształcenia mieszkańców w Wołczynie 
 

 

Źródło: GUS – Narodowy Spis Powszechny 2002r. 
 

Analizując poziom wykształcenia mieszkańców miasta Wołczyn zauwaŜyć moŜna 

przewagę kobiet w grupie osób z wykształceniem wyŜszym, licealnym, i średnim. Dominację 

męŜczyzn odnotować moŜna w grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

i nieskończonym podstawowym oraz wśród osób bez wykształcenia. Najwięcej kobiet jest 
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w grupie osób z wykształceniem wyŜszym i średnim - stanowią one prawie 80% ogółu 

mieszkańców z tym wykształceniem. W mieście najwięcej jest osób z wykształceniem 

podstawowym, zasadniczym zawodowym oraz średnim. Struktura wykształcenia 

mieszkańców wskazuje na niski poziom wykształcenia ludności Wołczyna. 
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1.5.5. Infrastruktura społeczna 
 

Infrastruktura społeczna stanowi podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych, 

jak równieŜ obejmuje pomoc w zakresie prawa, bezpieczeństwa, oświaty, kultury, opieki 

społecznej oraz słuŜby zdrowia. W Wołczynie infrastrukturę taką tworzą: szkoły, przedszkola, 

obiekty kulturalne, biblioteki, domy pomocy społecznej oraz obiekty sportowe, takie jak: 

stadiony, hale widowiskowo-sportowe oraz instytucje administracji państwowych. 

 

Bazę słuŜby zdrowia w Wołczynie stanowią następujące ośrodki: 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP", 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS", 

• Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. N ZOZ Szpital Powiatowy Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy, ul. Kościuszki 1, 

Szpital powiatowy znajduje się w Kluczborku, natomiast Dom Pomocy Społecznej 

działa przy ul. Opolskiej w Gierałcicach (gmina Wołczyn). 

 

W Wołczynie działają 4 placówki oświatowe i są to: 

1. Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie im. Jana Pawła II 

• Liceum Ogólnokształcące 

• Publiczne Gimnazjum 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej 

3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza 

4. Przedszkole Publiczne 

Zasoby infrastruktury oświatowej uzupełniane są przez placówki domów kultury i 

biblioteki.  

Na terenie miasta Wołczyn działa Posterunek Policji. Obsadę Posterunku stanowi 12 

policjantów. Rejon miasta i gminy Wołczyn podzielony jest na pięć rejonów słuŜbowych 

obsługiwanych przez dzielnicowych.  

W Wołczynie działa Komenda StraŜy Miejskiej.  

O bezpieczeństwo w mieście od roku 1895  dba równieŜ Ochotnicza StraŜ PoŜarna w 

Wołczynie. W roku 1995 włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Załogę tworzą:  

� Szeregowcy OSP – 32, 

� Dowódcy OSP – 6, 

� Naczelnicy OSP – 3, 
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� Operatorzy sprzętu: 

• operatorów/mechaników motopomp – 4, 

• pilarzy – 7, 

• radiooperatorów – 6, 

• operatorów sprzętu hydraulicznego – 7, 

� Ratownicy medyczni KSRG – 21, 

� Operatorzy autodrabin – 6. 

Fot. 18 Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Wołczynie21 

 

 
 

Sposoby spędzania wolnego czasu stanowią waŜny element funkcjonowania kaŜdego 

społeczeństwa. Cały ten system skupia się do jednego zagadnienia określanego mianem 

„Ŝycia kulturalnego”. Zazwyczaj jest ono charakterystyczne dla danego kraju, regionu czy 

miasta, róŜni się tradycjami, obyczajami, jak i zachowaniem poszczególnych grup 

społecznych.  

 

W Wołczynie działa Wołczyński Ośrodek Kultury, będący instytucją samorządową 

prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury. Do kół zainteresowań, sekcji i 

zespołów działających przy Ośrodku naleŜą: 

Sekcja taneczna: 

� Zespół Pieśni i Tańca "Modrzewiacy"  

Zespół działa od 1980 roku i liczy 37 osób. Prezentuje pieśni i tańce w formie stylizowanej 

z kilkunastu regionów kraju. Uczestniczy w przeglądach, konkursach i festiwalach krajowych 

                                                 
21 www.wolczyn.pl 
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i zagranicznych: Szwecja, Ukraina, Czechy, Węgry, Białoruś, Litwa, Francja, Rumunia, 

Niemcy i Włochy; 

� Zespół Pieśni i Tańca "Mali Modrzewiacy"  

Grupa istnieje od 2001 roku, liczy 60 osób i przygotowuje kadrę dla starszej grupy; 

� Klub Tańca Towarzyskiego "Top Dance" ; 

� Grupa Tańca Nowoczesnego "Allegro"; 

� Grupa Tańca Irlandzkiego; 

� Studium baletowe. 

Sekcja muzyczna: 

� Chór "Wrzos"; 

� nauka gry na keyboardzie; 

� nauka gry na fortepianie;  

� nauka gry na gitarze akustycznej. 

Sekcja plastyczna: 

� koło grafiki warsztatowej; 

� warsztaty plastyczne.  

Sekcja akustyczna: 

Jest to sekcja techniki estradowej „Acustik”, działająca od 8 lat i umoŜliwiająca 

komunikowanie się młodych ludzi ze środowiskiem artystycznym poprzez muzykę. MłodzieŜ 

poznaje tajniki spraw technicznych, związanych z nagłośnieniem i oświetleniem 

oraz organizacją imprez. 

Sekcja fotograficzna:  

Działa od 1994 roku i celem jej działalności jest uwiecznienie współczesności na zdjęciach 

fotograficznych i filmowych. 

 

Wołczyński Ośrodek Kultury dysponuje: 

� salą widowiskową mieszczącą 250 osób; 

� salą konferencyjną mieszczącą 100 osób; 

� salami w świetlicach wiejskich; 

� sprzętem nagłośnieniowym. 

W mieście działa biblioteka z księgozbiorem obejmującym 32 413 pozycje, którą 

rocznie odwiedza ponad 2000 czytelników. W Wołczynie nie ma muzeum, ani kina, najbliŜsze 

tego typu obiekty znajdują się w Kluczborku. 
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Imprezy cykliczne organizowane w Wołczynie: 

 

Miasto Wołczyn jest gospodarzem „Spotkania Młodych”, które od 1993 roku jest 

organizowane przez Zakon Kapucynów. Spotkania przyciągają co roku w lipcu około 600-

2000 młodych ludzi z całej Polski. Atrakcją spotkań są koncerty wykonawców muzyki 

chrześcijańskiej, konferencje, spotkania w grupach oraz warsztaty. 

Ponadto organizowane są Dni Wołczyna, skierowane zarówno do dzieci jak i 

dorosłych, na których występują lokalne zespoły muzyczne, organizowane są turnieje 

sportowe, pokazy tańca, zloty motocyklistów, koncerty muzyczne.  

Od 1999 roku dla osób i instytucji, które wyróŜniają się aktywnością społeczną i 

zawodową, przedsiębiorczością oraz promują Gminę Wołczyn wręczane są statuetki 

Wołczyńskiego Isandra.  

Od 7 edycji organizowana jest coroczna akcja charytatywna Serce dla Wołczyna, z 

której zebrane środki przeznaczone są na potrzeby miasta i gminy w szczególności na 

potrzeby wołczyńskiej słuŜby zdrowia. 

W wołczyński kalendarz imprez wpisały się równieŜ: 

• Biegi przełajowe o puchar Burmistrza Wołczyna;  

• DoŜynki Gminne; 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

A takŜe imprezy tematyczne: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Seniora, Święto 

Konstytucji 3-Maja, Święto Odzyskania Niepodległości, święta grup zawodowych. 

 

Infrastruktura sportowa  

Na terenie miasta i gminy Wołczyn działają stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu: 

Są to m.in.: 

1. Klub Sportowy "START", którego domeną jest piłka noŜna oraz tenis stołowy. 

Uczniowskie Kluby Sportowe: 

� UKS "Sprint" , 

� PKS "Jutrzenka".  

Kluby te realizują swoje zadania statutowe wśród młodzieŜy szkolnej, poprzez organizację 

zawodów sportowych i rekreacyjnych. 

2. Amatorski Klub Tenisa Ziemnego, 

3. Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. 

W ciągu roku na terenie miasta i gminy organizowane są imprezy sportowe, które są 

imprezami cyklicznymi i posiadają swoją tradycję: 
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� Uliczny turniej koszykówki, 

� Biegi przełajowe o Puchar Burmistrza, 

� Letnie turnieje tenisa ziemnego, 

� Wiosenny turniej piłkarski w Wierzbicy Górnej, 

� Turniej siatkarski, 

� Turniej tenisa stołowego, 

� Turniej piłkarski oldboi, 

� Mikołajkowy turniej piłki halowej chłopców. 

Oprócz powyŜszych imprez organizowane są imprezy okolicznościowe z okazji "Dni 

Wołczyna", wakacji czy teŜ poŜegnania lata.  

 

Obiekty sportowe w mieście: 

1. Hala widowiskowo – sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wołczynie, 

2. Kompleks sportowy, 

3. Kąpielisko, 

4. Korty miejskie, 

5. Stadion miejski. 

 

W Wołczynie działa Bank Spółdzielczy, PKO BP (wraz z bankomatem) i PKO Bank 

Państwowy. Funkcjonują 2 stacje paliw i jeden Urząd Pocztowy. 

 
Baza hotelowo-gastronomiczna w Wołczynie: 

o Hotel „Granpol” (pokoje z łazienkami, TV, radio, restauracja hotelowa), 

o Pensjonat "Wypoczynek" (6 pokoi: 1, 2 i 3-osobowe, wyposaŜone w łazienkę i TV), 

o Dom Rekolekcyjny Schronisko (baza noclegowa w Domu Rekolekcyjnym wykorzystywana 

jest podczas Spotkania Młodych w Wołczynie), 

o Restauracja "Granpol",  

o Restauracja "Pod Winogronami", 

o Bar "Brzeźniak",  

o Bar "Snack", 

o Bar "Jezioranka",  

o Kawiarnia "Artus", 

o Kawiarnia "Arkadia". 
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1.5.6. Aktywność mieszkańców 
 

Aktywność mieszkańców Wołczyna została przeanalizowana w oparciu o kryteria 

ekonomiczne, jak równieŜ na podstawie postaw społecznych ludności. Mobilizacja 

mieszkańców miasta związana jest z ich obywatelskimi postawami, czego wskaźnikiem moŜe 

być frekwencja w wyborach. Analizie poddano frekwencję wyborów do rad i referendum 

w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej (2004r.) 

Podczas wyborów samorządowych frekwencja wynosiła 45,51% natomiast podczas 

referendum ogólnokrajowego 60,2%. Ponadto frekwencja podczas wyborów była wyŜsza 

wśród mieszkańców miasta aniŜeli gminy. 

 
Tabela 13 Frekwencja wyborcza mieszkańców Wołczyna 

 

L.p Miejscowość 
(Okręg wyborczy) 

Numer 
okręgu 

Ilość 
uprawnionych 
do głosowania 

Ilość 
głosujących 

% osób 
głosujących 

spośród 
wszystkich 

uprawnionych 

WYBORY SAMORZADOWE 

1 Wołczyn 1 i 2 4 816 2 193 45,51 

Cała gmina   11 115 4 829 43,45 

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 

1 Wołczyn 1 i 2 4 799 2 889 60,20 

Cała gmina  11 069 6 098 55,09 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006 

 

Elementem charakteryzującym aktywność mieszkańców jest takŜe ich zaangaŜowanie 

w organizację oraz uczestnictwo w akcjach społecznych odbywających się cyklicznie. Jedną z 

nich jest coroczna impreza Serce dla Wołczyna, która organizowana jest w okresie 

wiosennym, w celu zbiórki środków finansowych na potrzebne zdaniem darczyńców 

przedsięwzięcie. 

Drugim przedsięwzięciem organizowanym od kilku lat jest akcja Sprzątanie Świata, 

będąca elementem światowego przedsięwzięcia. Poza Zakładem Wodociągów i Kanalizacji 

w Wołczynie oraz PGKiM Sp. z o.o., bardzo czynnie włączają się w akcję uczniowie i 

nauczyciele szkół podstawowych. Przez takie działanie poszerzana jest wiedza dzieci 

i młodzieŜy w zakresie ochrony środowiska. 
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Podsumowaniem całości działalności jest z pewnością impreza wręczenia Isandra w 

trzech umownych dyscyplinach: przedsiębiorczość, działalność charytatywna, promocja 

gminy. Statuetki Isandra wręczane są podczas cyklicznej imprezy: Dni Wołczyna, przy 

szerokim udziale publiczności. 

Aktywność mieszkańców przejawia się takŜe w działalności organizacji pozarządowych 

(opisany szerzej w rozdziale 1.5.7) oraz zaangaŜowaniu mieszkańców i ich uczestnictwie w 

szeregach ochotniczej straŜy poŜarnej. W Wołczynie działa jednostka Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej, która zrzesza 32 członków. Ponadto w ramach OSP działa DruŜyna MłodzieŜowa.  

Aktywność ekonomiczną moŜna wyrazić za pomocą wskaźnika określającego liczbę 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców. W Wołczynie na 6174 mieszkańców 

zarejestrowanych jest 659 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik ten wynosi 106 podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców (dla porównania najmniej przedsiębiorczą gminą jest 

Radgoszcz-powiat dąbrowski 30,05 podmiotów/1000mieszkańców, a najbardziej 

przedsiębiorczą Zakopane-175,78 podmiotów/1000mieszkańców22) 

 

 

                                                 
22 Badania zostały przeprowadzone wiosną 2005r. przez Centrum Analiz Samorządowych Małopolskiego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) 
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1.5.7. Stan zasobów mieszkaniowych 
 

W 2007 roku liczba mieszkań w Wołczynie wynosiła 2 150, natomiast przeciętna 

powierzchnia uŜytkowa mieszkania wynosiła 62 m2, co stanowi 21 m2 na osobę. W Wołczynie 

odnotowuje się niewystarczającą liczbę mieszkań komunalnych i zły stan infrastruktury 

mieszkaniowej. Wiele budynków w mieście wymaga prac remontowo-budowlanych, 

zwłaszcza w zakresie termomodernizacji. Ich stan techniczny jest zły, co wpływa na 

obniŜenie jakości Ŝycia mieszkańców. Największą koncentrację zabudowy mieszkaniowej 

stanowi „Osiedle młodych”, o typie zabudowy wielorodzinnej (osiedle wielkopłytowe). 

Łącznie na terenie „Osiedla młodych” zamieszkuje ok.1030 osób, co stanowi 16,7 % ogólnej 

liczby mieszkańców Wołczyna. Strefa mieszkaniowa skupiona jest takŜe na obrzeŜach miasta, 

gdzie dominuje jednorodzinna zabudowa mieszkaniowo – zagrodowa oraz przy ul. 

Kluczborskiej, Namysłowskiej i Rynek (kamienice). Budownictwo wielorodzinne skupione w 

ścisłym centrum miasta zamieszkiwane jest przez około 5000 mieszkańców. 

 
Tabela 14 Gospodarka mieszkaniowa – zasoby mieszkaniowe Wołczyna23 

Zasoby mieszkaniowe wg form własności 

Ogółem 2005 2006 2007 

      mieszkania 2 143 2 146 2 150 
      izby 7 629 7 645 7 668 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań (m2) 131 224 131 634 132 388 

Zasoby gmin (komunalne) 
      mieszkania 323 323 285 
      izby 1 114 1 114 983 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań 15 292 15 292 13 416 

Zasoby spółdzielni mieszkaniowych 
      mieszkania 853 853 710 
      izby 2 930 2 930 2 439 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań 45 651 45 651 37 012 

Zasoby zakładów pracy 
      mieszkania 48 48 48 
      izby 151 151 151 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań 2 753 2 753 2 753 

Zasoby osób fizycznych 
      mieszkania 917 920 1 105 
      Izby 3 426 3 442 4 087 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań 67 298 67 708 78 977 

Zasoby pozostałych podmiotów 
      mieszkania 2 2 2 
      Izby 8 8 8 
      powierzchnia uŜytkowa mieszkań 230 230 230 

                                                 
23 Bank Danych Regionalnych GUS 
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Wykres 10 Gospodarka mieszkaniowa – zasoby mieszkaniowe Wołczyna 

 

Źródło: GUS 

 

Wykres 11 Zasoby mieszkaniowe w Wołczynie wg form własności 

 
Źródło: GUS 2007 r. 

 
W mieście najwięcej jest mieszkań prywatnych (51%) oraz mieszkań będących 

własnością spółdzielni mieszkaniowych (33%). 13% mieszkań stanowią zasoby komunalne, 

natomiast 2 % to zasoby zakładów pracy. 
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Tabela 15 Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku  

Okres budowy budynku 
przed 1918 

mieszkania miesz. 480 
powierzchnia uŜytkowa m2 26 711,0 

1918 - 1944 
mieszkania miesz. 178 
powierzchnia uŜytkowa m2 14 060,0 

1945 - 1970 
mieszkania miesz. 404 
powierzchnia uŜytkowa m2 19 476,0 

1971 - 1978 
mieszkania miesz. 284 
powierzchnia uŜytkowa m2 16 130,0 

1979 - 1988 
mieszkania miesz. 265 
powierzchnia uŜytkowa m2 19 315,0 

1989 - 2002 łącznie z będącymi w budowie 
mieszkania miesz. 421 
powierzchnia uŜytkowa m2 28 929,0 

2001 - 2002 łącznie z będącymi w budowie 
mieszkania miesz. 6 
powierzchnia uŜytkowa m2 852,0 

Źródło: GUS Narodowy Spis Powszechny 2002r. 

Tabela 16 Struktura procentowa mieszkań wg okresu budowy budynku 

Mieszkania 
zamieszkane 

wg okresu 
budowy 
budynku p

rz
ed

 1
9

1
8

 

1
9

1
8

 -
 1

9
4

4
 

1
9

4
5

 -
 1

9
7

0
 

1
9

7
1

 -
 1

9
7

8
 

1
9

7
9

 -
 1

9
8

8
 

1
9

8
9

 –
 2

0
0

2
*

  

2
0

0
1

 –
 2

0
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2
*

  

% 19,1 7,1 16,0 11,3 10,5 16,7 0,2 

*łącznie z będącymi w budowie 

Źródło: GUS Narodowy Spis Powszechny 2002r. 
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Wykres 12 Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku  

 
Źródło: GUS Narodowy Spis Powszechny 2002r. 

 

Tabela 17 Mieszkania zamieszkane wg liczby izb 

1 izba 75 
2 izby 287 
3 izby 740 
4 izby 715 
5 izb i więcej 258 
mieszkania 2 075 
izby 7 252 

Źródło: GUS Narodowy Spis Powszechny 2002r. 

 
Tabela 18  Standardy zamieszkania w Wołczynie w latach 2005 - 2007 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 

Liczba izb w mieszkaniu (średnia dla miasta) 3,6 3,6 3,6 

Liczba osób na 1 mieszkanie 2,9 2,9 2,9 

Powierzchnia uŜytkowa w m2 na 1 osobę 21 21,3 21,4 

Powierzchnia uŜytkowa mieszkania w m2 61,2 61,3 61,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabela 7. WyposaŜenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne w latach 
2005-2007 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 
 

Mieszkania wyposaŜone w instalacje techniczno-sanitarne 

wodociąg 2 138 2 141 2 145 
ustęp spłukiwany 2 019 2 022 2 026 
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łazienka 1 922  1 925 1 929 
centralne ogrzewanie 1 683 1 685 1 689 
gaz sieciowy 1926 1 926 1 928 

Mieszkania wyposaŜone w instalacje w % ogółu mieszkań 

wodociąg 99,8 99,8 99,8 
łazienka 89,7 89,7 89,7 
centralne ogrzewanie 78,5 78,5 78,6 

Źródło: GUS 

Standardy zamieszkania w mieście na przestrzeni 3 lat nie uległy znacznej poprawie. 

Polepszenie wskaźników jest spowodowane zmniejszającą się liczbą ludności w mieście, a nie 

zwiększeniem czy poprawą zasobów mieszkaniowych. Bez zmian pozostaje kwestia 

wyposaŜenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne. 
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1.5.7. Działalność organizacji pozarządowych 
 

Organizacje pozarządowe są waŜnym partnerem dla sektora publicznego z punktu 

widzenia rozwiązywania problemów społecznych. Ich wspólnym celem jest tworzenie 

zbieŜnych projektów polityki społecznej. W Wołczynie działa wiele organizacji 

pozarządowych, pełniących waŜną rolę w wielu obszarach Ŝycia społecznego. Działają one 

przede wszystkim w sferze: edukacji, kultury oraz pomocy społecznej i starają się 

rozwiązywać problemy, które są waŜne z punktu widzenia społeczności lokalnej Wołczyna.  

PoniŜej wymienione zostały organizacje pozarządowe i fundacje, realizujące lokalną 

politykę społeczną w Wołczynie. Szczególne znaczenie mają takie organizacje, jak: 

 

1. MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLONIA, 

2. OCHOTNICZA STRAś POśARNA W WOŁCZYNIE, 

3. EUROPEJSKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONU OPOLSKIEGO, 

4. GMINNY ZWIAZEK LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE, 

5. STOWARZYSZENIE ZIEMI WOŁCZYŃSKIEJ "DWA SERCA, 

6. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW - KOŁO TERENOWE – WOŁCZYN,  

7. GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA, 

8. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – WOŁCZYN, 

9. PARAFIALNY KLUB SPORTOWY "JUTRZENKA" – WOŁCZYN, 

10. STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

"POMOCNA DŁOŃ" – WOŁCZYN, 

11. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ - ZARZĄD TERENOWY – WOŁCZYN, 

12. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD TERENOWY – WOŁCZYN, 

13. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I RODZIN DZIECI UZALEśNIONYCH" POWRÓT Z U", 

14. STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CUKRZYCĘ RP - KOŁO TERENOWE – WOŁCZYN, 

15. STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ODNOWA WSI KRZYWICZYNY, 

16. POLSKI ZWIAZEK WEDKARSKI KOŁO W WOŁCZYNIE, 

17. STOWARZYSZENIE HOSPOCJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ SW. OJCA PIO, 

18. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA ODDZ. W WOŁCZYNIE, 

19. ŚWIETLICA SOCJOTEAPEUTYCZNA „PRZYSTAŃ”. 
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1.5.8. Identyfikacja problemów 
 

• zły stan techniczny budynków, wpływający na zwiększenie energochłonności oraz 

małą estetykę tych obiektów, obniŜenie jakości Ŝycia mieszkańców, 

• potrzeba prac remontowo-budowlanych - stosunkowo duŜy udział starych budynków 

w strukturze budynków komunalnych – wymusza to konieczność dokonywania 

kapitalnych remontów, m.in. w zakresie naprawy dachów, wymiany stolarki okiennej i 

drzwiowej, wymiany wewnętrznej instalacji gazowej, elektrycznej oraz wodno-

kanalizacyjnej, 

• niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych, 

• zły stan infrastruktury mieszkaniowej, 

• odpływ ludności do większych ośrodków miejskich, 

• starzenie się społeczeństwa, 

• niewystarczająca baza sportowo-rekreacyjna, 

• poziom wykształcenia mieszkańców, nieodpowiadający wyzwaniom dzisiejszej 

gospodarki,  

• niewystarczająca infrastruktura usług turystycznych (obiektów hotelarskich i 

gastronomicznych). 
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1.6. Analiza SWOT miasta 

 
Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji kategorii słabych i silnych stron 

oraz szans i zagroŜeń (nazwa SWOT pochodzi od  angielskich słów Strengths -mocne strony, 

Weaknesses - słabe strony, Opportunities - szanse, Threats - zagroŜenia). Zastosowanie 

analizy SWOT nie ma ograniczeń, poniewaŜ moŜna ją zastosować do dowolnego zdarzenia 

ze sfery działalności człowieka. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu 

posiadanych informacji na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę 

analizowanego obiektu,  

W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę 

analizowanego obiektu,  

O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

szansę korzystnej zmiany,  

T (Threats) – zagroŜenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Informacja, która nie moŜe być poprawnie zakwalifikowana do Ŝadnej 

z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. 

Przeprowadzona analiza, a takŜe określenie słabych i mocnych stron miejscowości 

oraz najbliŜszego otoczenia społeczno-gospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, 

przekłada się bezpośrednio na szanse i/lub zagroŜenia w okresie perspektywicznym. 

Analiza SWOT Miasta Wołczyn w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego umoŜliwi 

uzyskanie opinii na temat wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech Wołczyna, 

umoŜliwiających podejmowanie skutecznych działań słuŜących rozwojowi miejscowości. 

Ponadto analiza ukazuje czynniki hamujące rozwój. Synteza dotycząca pozytywnego 

i negatywnego wpływu otoczenia zewnętrznego na proces tworzenia warunków do wzrostu 

konkurencyjności regionu pozwala wskazać moŜliwości, szanse oraz zagroŜenia związane z 

planowaniem, organizacją, zarządzaniem, a zwłaszcza finansowaniem działań ze środków 

zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. 
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Tabela 19 Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

� Dostęp do zasobów wód podziemnych dobrej jakości oraz złóŜ 
solanek termalnych. 
� Rezerwy terenów przeznaczonych pod lokalizację funkcji 
przemysłowych w mieście. 
� Dogodne połoŜenie w układzie sieci komunikacyjnych- dobra 
sieć połączeń drogowych i kolejowych 
� Stosunkowo niewielkie zanieczyszczenie środowiska. 
� Wysoka aktywność lokalnej palcówki kulturalnej. 
� Wielowiekowa tradycja kulturowa. 
� Dobra baza do rozwoju przemysłu przetwórczego. 
� Wysoka jakość i konkurencyjność wyrobów, ”Lesaffree Bio 
Corporation” w Wołczynie. 
� Zainteresowanie turystów (turystyka sentymentalna). 
� PręŜnie działające władze samorządowe. 
� Współpraca władz miasta i powiatu. 

� Niewystarczający budŜet miasta. 
� Starzenie się mieszkańców. 
� Odpływ ludności. 
� Brak obwodnicy miejskiej w ciągu drogi krajowej. 
� Znaczne zuŜycie techniczne budynków mieszkalnych, niski 
standard kamienic zlokalizowanych w centrum miasta.  
� Deficyt mieszkań. 
� Brak rodzimego kapitału inwestycyjnego. 
� Trudność w realizowaniu bieŜących płatności podatkowych. 
� UciąŜliwość terenów przemysłowych.  
� Słaby stan bazy sportowo-rekreacyjnej. 
� Niski poziom wykształcenia ludności. 
� Zły stan infrastruktury drogowej. 
� Wysoki odsetek kobiet wśród bezrobotnych. 
� Niezadawalający stan przestrzeni publicznych w centrum 
miasta. 
� Zaniedbana przestrzeń miejska. 
� Słaba promocja Wołczyna. 

Szanse ZagroŜenia 

� Nowi inwestorzy i nowe miejsca pracy. 
� Napływ ludności  oraz wzrost demograficzny. 
� MoŜliwość korzystania z zewnętrznego wsparcia finansowego, w 
tym z Unii Europejskiej, w celu rozwoju miejscowości i mieszkańców - 
szkolenia, podnoszenie kwalifikacji mieszkańców -moŜliwość uzyskania 
środków finansowych EFS, EFRR. 

� DuŜa konkurencja w zakresie pozyskiwania środków unijnych. 
� Opóźnienia w realizacji projektów dofinansowywanych ze 
środków Unii Europejskiej. 
� Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają 
środki UE. 
� Ograniczony dostęp do funduszy Unii Europejskiej. 
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� Rozwiązanie problemów komunikacyjnych - budowa obwodnicy. 
� Współpraca międzynarodowa, międzyregionalna i 
międzygminna. 
� Kontakty zagraniczne umoŜliwiające zwiększenie napływu 
kapitału zagranicznego i krajowego wspierającego inwestycje. 
� Wykorzystanie kontaktów międzynarodowych i regionalnych dla 
rozwoju turystyki. 
� Wspieranie firm tworzących nowe miejsca pracy. 
� Wykorzystanie źródeł termalnych. 

� Silna konkurencyjność sąsiednich ośrodków miejskich. 
� Niewystarczające zainteresowanie wśród zagranicznych 
inwestorów. 
� Dalszy odpływ pracowników do duŜych ośrodków miejskich i za 
granicę. 
� Postępująca migracja ludzi młodych. 
� Postępująca tendencja starzenia się społeczeństwa. 
� Kryzys gospodarczy, stagnacja gospodarcza.  
� Słaba aktywność gospodarcza ludności. 
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2. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH 
ROZWOJU PRZESTRZENNO- SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY 
I REGIONU 

 
2.1. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 

 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa 

Opolskiego nr XXXIX/350/2005 11 października 2005 roku, stanowi odpowiedź samorządu 

województwa na zmieniającą się sytuację polityczną kraju i warunki społeczno-gospodarcze 

oraz przestrzenne regionu. Stanowiąc bazę do realizacji polityki regionalnej w województwie 

do 2020 roku, Strategia została opracowana przy zachowaniu najwaŜniejszych zasad 

programowania i planowania strategicznego.  

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego w siedmiu celach strategicznych 

wskazuje najwaŜniejsze kierunki rozwoju województwa, wytyczone na podstawie diagnozy 

sytuacji społeczno-gospodarczej i wypracowanych na jej podstawie tez charakteryzujących 

region opolski oraz przeprowadzonego bilansu strategicznego. Za najwaŜniejsze kwestie 

zespół opracowujący strategię uznał, między innymi: kształtowanie świadomości 

mieszkańców poprzez stałe, efektywne kształcenie, aktywizację gospodarczą regionu i 

zwiększanie jego innowacyjności, rozbudowę i modernizację infrastruktury regionu, które 

przełoŜą się na wzrost konkurencyjności województwa. Jako cechę charakteryzującą region 

zespół uznał jego wielokulturowość i bogactwo tradycji, co znalazło odzwierciedlenie w treści 

dokumentu. Realizacja załoŜonych celów przełoŜy się na zapewnienie mieszkańcom 

dogodnych warunków Ŝycia w regionie i zwiększenie ich aktywności w Ŝyciu społeczno-

gospodarczym. 

Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego jest wzmocnienie 

konkurencyjności regionu i wyrównanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w 

regionie opolskim m.in. poprzez zapewnienie dogodnych warunków Ŝycia w regionie. W tym 

obszarze interwencji powinno się podjąć działania, które prowadzić mają do poprawy 

negatywnych tendencji demograficznych oraz zapewnienia podstawowych potrzeb człowieka 

związanych z pracą, mieszkaniem w bezpiecznym otoczeniu, opieką medyczną i realizacją 

potrzeb oświatowych i kulturalnych. 

Jednym z działań szczególnie zaznaczanych w Strategii Rozwoju Województwa 

Opolskiego jest rewitalizacja terenów miejskich. Obejmuje ona systemowe działania na 

trzech poziomach: inwestycyjno-budowlanym, przestrzenno-funkcjonalnym i społeczno-

gospodarczym. Celem podejmowanych prac jest poprawa warunków Ŝycia i pracy 

mieszkańców, oŜywienie gospodarcze, przywrócenie ładu przestrzennego oraz budowa więzi 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015-wersja robocza 

 7766  

 

społecznych w istniejących przestrzeniach miejskich. Rewitalizację naleŜy ukierunkować na 

rozwój lokalny, w celu zachowania walorów historycznych, wyrównywania standardów 

nowych i starych zasobów mieszkalnych, przeciwdziałania powstawaniu społecznych patologii 

i zwiększenia estetyki otoczenia. W dzielnicach zdegradowanych, na terenach powojskowych 

i poprzemysłowych naleŜy wspierać tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do 

rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz inwestowania kapitału prywatnego w sektor 

usług komunalnych i finansowych, a takŜe rozwijać działalność edukacyjną i kulturalną, aby 

zapobiec wykluczeniu społecznemu ich mieszkańców. 
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2.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO 

WO 2007-2013) został przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją nr CC 2007 PL 161 PO 012 

z dnia 1 października 2007 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 

z dnia 29 października 2007 r. Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie 

konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno - gospodarczej i przestrzennej dla 

podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i 

zamieszkania.  

Program skierowany jest m.in. do: przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, 

jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyŜszych, 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.  

W ramach RPO WO 2007-2013 wspierane będą działania z zakresu m.in. 

innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy 

społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony 

środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury.  

Na realizację całego RPO WO 207-2013 przewidziano 427,1 mln Euro, pochodzących 

z funduszy strukturalnych, co stanowi 407,8 Euro na mieszkańca.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008 – 2015 jest odpowiedzią na 

problemy zidentyfikowane na obszarach miejskich i jest zgodny z zapisami 6 Osi 

Priorytetowej RPO WO: Aktywizacja Obszarów Miejskich i Zdegradowanych, 

Działanie 6.1: Rewitalizacja obszarów miejskich.  

Realizacja Osi 6. obejmować będzie przedsięwzięcia podejmowane na wyznaczonych 

obszarach, wiąŜące działania polegające na rozwoju zasobów infrastrukturalnych z 

działaniami zmierzającymi do oŜywienia społeczno-gospodarczego. W efekcie w ramach Osi 

dąŜyć się będzie do przyspieszenia wzrostu gospodarczego, propagowania przedsiębiorczości, 

rozwoju lokalnego zatrudnienia, jak równieŜ do podniesienia jakości usług świadczonych na 

rzecz ludności. Działania podejmowane w ramach Osi przyczyniać się mają, oprócz aspektów 

ekonomicznych, równieŜ do odbudowy więzi społecznych na obszarach problemowych i 

przywrócenia ładu przestrzennego. 
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2.4. Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" na lata 2007-2013. 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed 

państwami członkowskimi UE, w tym równieŜ Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. 

Do wyzwań tych naleŜą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania 

inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby 

trwałych miejsc pracy. Zgodnie z załoŜeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki 

spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do 

pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności 

gospodarki.  

DąŜąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich Program koncentruje wsparcie na 

następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału 

adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a takŜe zagadnienia związane z budową 

sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdraŜaniem zasady 

dobrego rządzenia. 

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do 

osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których 

naleŜą:  

• Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo.  

• Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.  

• Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian 

zachodzących w gospodarce.  

• Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na kaŜdym etapie kształcenia przy 

równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu 

z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.  

• Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk 

i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.  

• Wzrost spójności terytorialnej. 

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki wpisuje się w cel główny Narodowych 

Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, realizując przede wszystkim drugi cel 

horyzontalny, tj. poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. PO 

Kapitał Ludzki realizuje ten cel za pośrednictwem celu głównego: wzrost poziomu 

zatrudnienia i spójności społecznej.  
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015 odpowiada na 

wyzwania płynące z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i jest zgodny z 

celem strategicznym dokumentu, którym jest „tworzenie warunków do wzrostu 

konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost 

zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn poprzez przewidziane w nim działania 

przyczynia się do realizacji w/w celów. Działania podjęte w ramach LPR przyczynią się do 

wzmocnienia spójności społecznej oraz zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego, a 

takŜe zwiększania potencjału zatrudnieniowego oraz aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo.  
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2.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015 jest zgodny z celami 

polityki przestrzennej miasta. Obszar rewitalizowany objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice 

będącego załącznikiem do Uchwały nr XLVI/300/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 

29.08.2002 r. Ustalenia planu są spójne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego 

obszaru, określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Wołczyn, zatwierdzonym uchwałą nr 163/97 Rady Miejskiej w 

Wołczynie z dnia 27 czerwca 1997 r. 

Cel nadrzędny zawarty w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Wołczyn zakłada „ZrównowaŜony wszechstronny rozwój” polegający 

na: 

� zachowaniu więzi i identyfikacji ludności z regionem, 

� zagwarantowaniu mieszkańcom źródeł utrzymania, 

� kształtowaniu poŜądanych warunków zamieszkiwania, 

� racjonalnym kształtowaniu środowiska przyrodniczego, 

� świadomym kształtowaniu struktury osadniczej. 

Dzięki realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji osiągnięte zostaną cele cząstkowe 

zawarte w Studium Uwarunkowań: 

Cele społeczne: 

� poprawa jakości Ŝycia mieszkańców – podniesienie standardów zamieszkiwania, 

środowiska pracy i wypoczynku; 

� zwiększenie podaŜy miejsc pracy; 

� ochrona dóbr kultury. 

Cele gospodarcze: 

� podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy. 

Cele przestrzenne: 

� kształtowanie sprawnej funkcjonalnie struktury terenów otwartych i zabudowanych; 

� podniesienie ładu przestrzennego; 

� racjonalne wykorzystanie terenów. 
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2.6. Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2001-2015 

 
Przesłaniem, jakie niesie ze sobą „Strategia rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 

2001-2015” jest stworzenie warunków do godnego Ŝycia obywateli zamieszkujących ten 

obszar poprzez: stabilizację społeczną, rozwój gospodarczy, dbanie o czyste środowisko, 

budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej jako podstawę rozwoju, podniesienie 

średniego poziomu wykształcenia oraz stworzenie sprawnego systemu opieki medycznej dla 

mieszkańców Ziemi Kluczborskiej. 

Aby zrealizować to przesłanie konieczne jest optymalne wykorzystanie własnego 

potencjału szans rozwojowych i likwidowanie zagroŜeń mogących przeszkodzić w jego 

realizacji, a takŜe szeroka współpraca z partnerami zewnętrznymi. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn wpisuje się w następujące cele Strategii 

Rozwoju Powiatu Kluczborskiego: 

� opracowanie programów zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb ludności 

i osadnictwa; 

� poprawa stanu bezpieczeństwa obywateli w subregionie; 

� stworzenie klimatu i warunków dla potencjalnych inwestorów; 

� stałe podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych pod kątem realnych i perspektywicznych 

miejsc pracy; 

� systematyczny rozwój usług dla ludności; 

� modernizacja sieci uliczno-drogowej; 

� rozwój budownictwa mieszkaniowego; 

� zagospodarowanie niewykorzystanych obiektów mienia komunalnego. 
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2.7. Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2001-2015 

 
Dokument jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn określa priorytety rozwojowe 

całej gminy Wołczyn w latach 2001-2015. Lokalny Program Rewitalizacji jest odpowiedzią na 

działania proponowane w Strategii, zakładające zrównowaŜony rozwój całej gminy. 

Dokument zakłada rozwój gospodarczy i towarzyszące mu procesy poprawiające warunki 

Ŝycia, spośród których najwaŜniejszymi są: dostępność miejsc pracy, zwiększenie 

bezpieczeństwa publicznego oraz dostępność mieszkań. 

 
2.8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013 

 

Cel Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych to: Poprawa jakości 

Ŝycia grup zagroŜonych marginalizacją poprzez wykorzystanie aktywności osób, rodzin 

i środowiska lokalnego przy pełnym zaangaŜowaniu moŜliwości, środków i zasobów instytucji 

publicznych Gminy. 

Działania zaplanowane w ramach LPR pomogą w osiągnięciu celów strategicznych 

i szczegółowych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych takich jak: 

Cel strategiczny 1: System wsparcia na rzecz osób bezrobotnych. 

Cel szczegółowy: Rozwijanie aktywnych form pomocy osobom zagroŜonym wykluczeniem 

społecznym, długotrwale bezrobotnym. 
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3. ZAŁOśENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

 
3.1. Okres realizacji LPR 

 
Projektowane działania rewitalizacyjne będą realizowane w latach 2008-2015. 

Horyzont czasowy Programu Rewitalizacji został określony zgodnie z trwającym okresem 

programowania Unii Europejskiej 2007-2013 i zgodnie z zasadą n+2. W chwili obecnej 

w odniesieniu do funduszy strukturalnych obowiązuje zasada n+2, co oznacza, 

Ŝe w momencie przeznaczenia funduszy na konkretne projekty, muszą one zostać 

wykorzystane w ciągu dwóch lat. 

Działania rewitalizacyjne będą realizowane w czasie obowiązywania innych 

dokumentów programowych takich jak: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz dokumentów 

strategicznych na poziomie lokalnym: Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2008-2013, Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2001-2015, 

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2001-2015, Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołczyn, Strategia Rozwoju 

Województwa Opolskiego do 2020r. 

 

3.2. Przesłanki wyboru obszaru rewitalizacji oraz cele rewitalizacji miasta 

 
Przeprowadzona analiza społeczno-gospodarcza w Wołczynie pozwoliła na określenie 

problemów zwalniających proces rozwoju miasta oraz negatywnie wpływających na jakość 

Ŝycia jego mieszkańców. Rewitalizacja to proces, który pozytywnie oddziałuje na wiele 

aspektów funkcjonowania miasta, a tym samym podnosi jakość Ŝycia jego mieszkańców. 

Zaplanowane działania w ramach rewitalizacji Wołczyna pomogą w rozwiązaniu problemów 

na obszarze kryzysowym, będą stymulować zrównowaŜony rozwój społeczno-gospodarczy 

oraz poprawią warunki Ŝycia jego mieszkańców. 

 

Cel główny Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

Rozwój społeczno – gospodarczy obszarów miejskich oraz poprawa 

warunków Ŝycia mieszkańców miasta. 

 

Cele rewitalizacji obszaru objętego niniejszym Lokalnym Programem Rewitalizacji to: 

a) cele przestrzenne: 

• uporządkowanie przestrzeni, 
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• odnowa i kreowanie spójnego systemu przestrzeni, 

• ochrona obiektów cennych kulturowo; 

b) cele społeczne: 

• poprawa warunków Ŝycia mieszkańców miasta, 

• zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców, 

• poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i gości, 

• podnoszenie standardu usług realizowanych na rzecz mieszkańców, 

• podwyŜszenie standardu zasobów mieszkaniowych, 

• przygotowanie atrakcyjnych miejsc do rekreacji; 

c) cele ekonomiczne: 

• rozwój gospodarczy poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej, 

przygotowanie bardziej atrakcyjnej oferty dla turystów, 

• zwiększenie liczby miejsc pracy, 

• tworzenie bazy dla lokalizacji kolejnych działań inwestycyjnych; 

d) cele ekologiczne: 

• zagospodarowanie obszarów zielenią miejską, tworzenie stref zieleni 

urządzonej,  

• poprawa efektywności energetycznej istniejących budynków. 
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3.3. Obszar rewitalizacji 

3.3.1. Kryteria wyboru obszaru rewitalizacji-analiza wskaźnikowa i opisowa 

 

Podczas przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji obligatoryjne jest 

wyznaczenie granic rewitalizowanych obszarów wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Obszary 

rewitalizowane, obejmujące część lub całość obszaru zdegradowanego, powinny tworzyć 

spójne geograficznie i funkcjonalnie strefy, zgodne z lokalnym planem zagospodarowania 

przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

NaleŜy wyodrębnić te obszary, które wymagają rewitalizacji w pierwszej kolejności, tak aby 

wsparcie finansowe udzielone było obszarom wymagającym natychmiastowej interwencji. 

Obszar rewitalizacji musi zostać wyznaczony w oparciu o minimum 3 kryteria 

określone w art. 47 ust.1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006. Wyboru pozostałych 

kryteriów dokonuje samorząd lokalny.  

 

Kryteria te obejmują: 

 

A. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

B. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

C. niekorzystne trendy demograficzne; 

D. niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 

przerywania skolaryzacji; 

E. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 

F. szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska; 

G. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 

H. wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 

I. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 

J. niski poziom wydajności energetycznej budynków. 

 
Obszarami, które nie wymagają szczegółowej analizy wskaźnikowej są tereny, które 

w sposób czytelny moŜna wydzielić w przestrzeni miejskiej. NaleŜą do nich: 

• obszary powojskowe i po-policyjne – ograniczone do terenów byłych koszar oraz 

terenów byłych poligonów; 

• obszary poprzemysłowe – obszary, na których w przeszłości była prowadzona 

wzmoŜona działalność gospodarcza; 
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• obszary zabytkowych układów urbanistycznych (wpisanych do rejestru zabytków), 

wymagające podjęcia niezbędnych działań na rzecz oŜywienia takiego obszaru, np. na 

cele turystyczne. 

 

Obszar objęty rewitalizacją w Wołczynie to ścisłe centrum miasta – historyczny układ 

urbanistyczny, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest 

zaznaczony jako obszar objęty ochroną konserwatorską. W związku z tym nie jest 

wymagana analiza wskaźnikowa.  

Z uwagi na planowane projekty z zakresu mieszkalnictwa dokonano analizy 

wskaźnikowej kryteriów uzgodnionych w Komisją Europejską w zakresie programowania 

działań dotyczących mieszkalnictwa.  

 

Tabela 20 Tabela kryteriów i wskaźników oraz wartości referencyjne wskaźników 

dla województwa opolskiego uzgodnione z Komisją Europejską 

L.p. Nazwa 
wskaźnika 

Kryterium 

Wartości 
referencyjne 

przyjęte 
przez KE 

Wartość dla 
obszarów 
objętych 
wparciem 

Rekomendowa
ne źródła 

danych dla 
beneficjentów 

W1 

Liczba osób 
korzystających z 

zasiłków 
pomocy 

społecznej na 1 
tyś. ludności24 

Wysoki 
poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

55 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

W2 

Udział 
długotrwale 

bezrobotnych 
wśród osób w 

wieku 
produkcyjnym25 

Wysoka 
stopa 

długotrwałeg
o bezrobocia 

4,1 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Urząd 
Statystyczny 
/Powiatowy 
Urząd Pracy 

W3 
Liczba 

przestępstw na 
1 tyś. ludności 

31,2 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Komenda Policji 

W4 

Czyny karalne 
osób nieletnich 

na 1 tyś. 
nieletnich26 

Wysoki 
poziom 

przestępczośc
i i wykroczeń 

23,6 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Komenda Policji 

                                                 
24Osoby, które zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593, z 
późn. zm.) są uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pienięŜnego z pomocy 
społecznej. 
25Stopę bezrobocia długotrwałego rozumie się jako stosunek liczby osób bezrobotnych powyŜej 12 
miesięcy do liczby osób w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18-59, męŜczyźni 18-64) 
26Ilość czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, przy czym za nieletniego uwaŜa się osobę, 
która w chwili popełnienia czynu miała ukończone 13 lat, ale nie ukończyła 17 lat. 
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W5 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych na 

100 osób. 

Niski 
wskaźnik 

prowadzeni
a 

działalności 
gospodarcz

ej 

8,9 

Odchylenie 
poniŜej 
wartości 

referencyjnej 

Urząd 
Statystyczny 

W6 

Udział budynków 
bez wodociągu /do 

ogólnej liczby 
budynków (w%)27 

1,8 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Dane 
administracyjn

e 

W7 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 1989 / 
do ogólnej liczby 
budynków (w%). 

Porównywal
nie niŜszy 
poziom 
wartości 
zasobu 

mieszkanio
wego 

91,2 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Dane 
administracyjn

e 

(w przypadku, gdy na wyznaczonym obszarze do rewitalizacji planowane są projekty z zakresu 
mieszkalnictwa, naleŜy udowodnić, iŜ dane ulice spełniają kryteria oraz wartości referencyjne podane 

w tabeli powyŜej) 

Źródło: Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, 

działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Wersja nr 2 
 

Ze względu na dostępność danych statystycznych, niezbędnych do przeprowadzenia 

analizy wskaźników dla mieszkalnictwa w Wołczynie wzięto pod uwagę 4 z poniŜszych 

kryteriów: 

Kryterium A - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 

1. Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tyś. ludności 

Kryterium B - Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 

1. Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym 

Kryterium E - Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń  

1. Liczba przestępstw na 1 tyś. ludności 

Kryterium G - Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej  

1. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób. 

 

                                                 
27Budynek wyposaŜony w wodociąg – budynek, w którym wszystkie, bądź niektóre mieszkania 
posiadają kran z wodą bieŜącą (bez względu na to czy jest to zimna czy ciepła woda), lub jest on poza 
mieszkaniem ale wewnątrz tego budynku np. w korytarzu. Według długości przewodów rozdzielczych 
doprowadzających wodę od źródła (ujęcia wody) do budynku rozróŜnia się instalację jako: - sieciową 
urządzenie lokalne. 
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Tabela 21 Tabela obliczeń wskaźników dla mieszkalnictwa 

  Wskaźniki -mieszkalnictwo 

  
Wartości bezwzględne cech wskaźnikowych dla danego 

obszaru 
Wskaźniki ujednolicone 

Nazwa ulicy - 
obszar I 

Liczba 
mieszkań

ców 

W1 Ilość osób 
korzystających 

z zasiłków 
pomocy 

społecznej 

W2 Liczba 
osób 

bezrobotnych 
poszukujących 

pracy 13 
miesięcy i 

dłuŜej.  

W2-osoby w 
wielu 

produkcyjnym 

W3-Ilość 
przestępstw i 

wykroczeń  

W5-Ilość 
zarejestrowan
ych podmiotów 
gospodarczych  

W1-Liczba 
osób 

korzystających 
z zasiłków 

pomocy 
społecznej na 

1000 
mieszkańców 

W2-Udział 
długotrwale 

bezrobotnych 
wśród osób 

wieku 
produkcyjnym 

W3- Liczba 
przestępstw 

na 1 tyś. 
ludności 

W5-Ilość 
zarejestrowan

ych 
podmiotów 

gospodarczych 
na 100 osób 

 
Byczyńska 1, 2a, 2b, 
2c, 2d 102 35 1 68 1 3 343 1,5 10 2,9 
Dworcowa 1, 2, 3, 6, 8, 
10, 12, 14, 16 104 34 11 60 0 1 327 18,3 0 1,0 
Kluczborska 1, 2a, 2b, 
3 – 9, 11 – 19, 19a, 21, 
23, 25, 31 

337 96 14 171 2 8 285 8,2 6 2,4 

Krótka 1, 2 44 20 1 28 0 0 455 3,6 0 0,0 
Młyńska 1, 2a, 2b, 3, 4, 
6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 
20 

187 40 9 104 1 9 214 8,7 5 4,8 

Powstańców 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11 119 36 2 70 0 8 303 2,9 0 6,7 

Namysłowska 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 22, 
23, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 9a 

355 87 10 233 1 15 245 4,3 3 4,2 

Kościelna 1 10 5 1 6 0 0 500 16,7 0 0,0 
Plac Partyzantów 3, 5 24 14 3 12 5 1 583 25,0 208 4,2 
Plac Wolności 2, 3, 4, 5 35 22 0 25 0 0 629 0,0 0 0,0 
Rynek 1, 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 196 39 5 119 0 10 199 4,2 0 5,1 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015-wersja robocza 

 9900  

 

18 

SUMA 1513 428 56 896 10 55         
Wartość referencyjna             55 4,1 31,5 8,9 

    

   

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
poniŜej 
wartości 

referencyjnej 

 Źródło: Opracowanie własne 
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Interpretacja wskaźników za pomocą kolorów: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Tabela 22 Interpretacja wskaźników 

 

 Wskaźniki ujednolicone Wskaźnik zgodnie z wartością referencyjną 

Nazwa ulicy - obszar I 

W1-Liczba 
osób 

korzystając
ych z 

zasiłków 
pomocy 

społecznej 
na 1000 

mieszkańcó
w 

W2-Udział 
długotrwale 
bezrobotny
ch wśród 

osób wieku 
produkcyjn

ym 

W3- Liczba 
przestępst
w na 1 tyś. 

ludności 

W5-Ilość 
zarejestrow

anych 
podmiotów 
gospodarcz
ych na 100 

osób 

Ws1 Ws2 Ws3 Ws5 

       
 Wartość referencyjna         >55 >4,1 >31,5 <8,9 
Byczyńska 1, 2a, 2b, 2c, 
2d 

343 1,5 10 2,9 	 � � 	 

Dworcowa 1, 2, 3, 6, 8, 
10, 12, 14, 16 327 18,3 0 1,0 	 	 � 	 

Kluczborska 1, 2a, 2b, 3 
– 9, 11 – 19, 19a, 21, 23, 
25, 31 

285 8,2 6 2,4 	 	 � 	 

                       
- osiągnięta wartość spełnia wymagane kryteria (odchylenie powyŜej wartości referencyjnej, w przypadku „liczby 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób” – odchylenie poniŜej wartości referencyjnej) 

 - osiągnięta wartość nie spełnia wymaganego kryterium (odchylenie poniŜej wartości referencyjnej,  natomiast 
w przypadku „liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób” – odchylenie powyŜej wartości 
referencyjnej) 
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Krótka 1, 2 455 3,6 0 0,0 	 � � 	 

Młyńska 1, 2a, 2b, 3, 4, 
6, 8-10, 12, 14, 16, 18, 
20 

214 8,7 5 4,8 	 	 � 	 

Powstańców 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11 

303 2,9 0 6,7 	 � � 	 

Namysłowska 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 22, 23, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 9a 

245 4,3 3 4,2 	 	 � 	 

Kościelna 1 500 16,7 0 0,0 	 	 � 	 

Plac Partyzantów 3, 5 583 25,0 208 4,2 	 	 	 	 

Plac Wolności 2, 3, 4, 5 629 0,0 0 0,0 	 � � 	 

Rynek 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 

199 4,2 0 5,1 	 	 � 	 

Wartość referencyjna 55 4,1 31,5 8,9         

 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
poniŜej 
wartości 

referencyjnej 

 

   

 
Źródło: Opracowanie własne 
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3.3.2. Wnioski z przeprowadzonej analizy 

 
Obszary wybrane do wsparcia w zakresie inwestycji w tkankę mieszkaniową powinny 

spełniać kryteria wymienione w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 

programowania działań dotyczących mieszkalnictwa ( z dn. 16 stycznia 2008 r. ) Kryteria, 

wskaźniki oraz wartości referencyjne wskaźników uzgodnione z Komisją Europejską zostały 

przedstawione w tabeli 19. 

Zestawienie kryteriów i wskaźników przedstawione w tabeli 20 i 21 dowodzą, iŜ 

działania w zakresie mieszkalnictwa mogą zostać zrealizowane na ulicach: 

� Dworcowej, 

� Kluczborskiej, 

� Namysłowskiej, 

� Młyńskiej,  

� Pl. Partyzantów, 

� Rynek. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową moŜna wskazać powyŜsze ulice jako 

predysponowane do rewitalizacji w zakresie mieszkalnictwa, na których występują 

niekorzystne trendy związane z wysoką stopą bezrobocia długotrwałego, wysokim poziomem 

ubóstwa i wykluczenia oraz przestępczości i wykroczeń, a takŜe niskim wskaźnikiem 

prowadzenia działalności gospodarczej .  
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3.3.3. Graficzne zaprezentowanie obszarów rewitalizacji 

 

Graficzną prezentację obszaru objętego pracami rewitalizacyjnymi w Wołczynie 

przedstawia rycina poniŜej. 

 

Rycina 2 Obszar rewitalizacji w Wołczynie 

 
 

                                     granica obszaru rewitalizowanego w Wołczynie 

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie 
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Dokumentacja zdjęciowa obszaru rewitalizacji:28 

  
Fot. 19, 20, 21 Rynek w Wołczynie 

 
                                                 
28  www.wolczyn-miasto.prv.pl , www.wolczyn.pl 
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Fot. 22 Widok na Rynek oraz Plac Partyzantów wraz kościołem p.w. św. Teresy 

 

  

 
Fot. 23 Ul. Kościelna 

 
 
 

 
 
Fot. 24  Ul.Powstańców 
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Fot. 25 Ul. Kluczborska Fot. 26 Ul. Namysłowska 

  
Fot. 27 Ul. Kluczborska Fot. 28 Ul. Młyńska 

 



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyn na lata 2008-2015-wersja robocza 

 9988  

 

  
Fot. 29, 30, 31 Park i staw przy obiekcie w którym znajdowało się kino 
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3.3.4. Opis obszaru rewitalizacji 
 

I NAZWA OBSZARU Centrum Wołczyna 

  

II ZASIĘG GEOGRAFICZNY OBSZARU 

Obszar objęty rewitalizacją otoczony jest 

ulicami: Namysłowską, Kluczborską, 

Młyńską, pl. Wolności, pl. Partyzantów, 

Kościelną wraz z ulicami Krótką, Powstańców 

Śl., fragmentem ulic: Byczyńskiej, 

Dworcowej oraz Rynkiem. 

  

III CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 

Obszar objęty rewitalizacją w Wołczynie to ścisłe centrum miasta – historyczny układ 

urbanistyczny, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest 

zaznaczony jako obszar objęty ochroną konserwatorską. Teren ten zamieszkuje 1513 osób. 

Obszar stanowi wizytówkę miasta powinien posiadać wartość reprezentacyjną z uwagi na 

swój historyczny charakter oraz ze względu na zabytki znajdujące się w jego granicach, 

takie jak: 

1. Kościół filialny p.w. św. Teresy zbudowany w latach 1770-99 na miejscu 

spalonego w 1588r. kościoła drewnianego. 

2. Neogotycki kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Niepokalanie 

Poczętej zbudowany w latach 1859 – 1861 przez słynnego na Śląsku architekta 

wrocławskiego Alexisa Langera. 

3. Rynek wraz zespołem późnoklasycznych kamienic wokół rynku. 

Na obszarze tym skoncentrowane są walory historyczno-kulturowe istotne dla 

rozwoju turystyki w mieście. Cechą niekorzystną krajobrazu kulturowego obszaru jest niski 

poziom estetyki przestrzeni publicznych i wielu obiektów kubaturowych. WaŜne jest więc, 

dla podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, przywrócenie pełnych walorów 

estetycznych zabytkowego centrum. 

 

IV WIODĄCE FUNKCJE OBSZARU 
usługowo-mieszkalna, 

turystyczna 
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V PODSTAWOWE CECHY OBSZARU Centrum Wołczyna WSKAZUJĄCE NA 
REALIZACJĘ KRYTERIÓW WYBORU OBSZARU REWITALIZACJI 

Obszar objęty pracami rewitalizacyjnymi to zabytkowe centrum Wołczyna stanowiące 

cenną ze względów kulturowych część miasta. Stare miasto w Wołczynie stanowi strefę 

ochrony konserwatorskiej. Jest to obszar posiadający duŜy potencjał rozwojowy, wynikający 

w zasadniczym stopniu z walorów kulturowych. Obszar starego miasta wymaga poprawy 

atrakcyjności zarówno dla mieszkańców jak i turystów oraz inwestorów. 

 

VI PODSTAWOWE CELE DZIAŁAŃ 
REWITALIZACYJNYCH W OBSZARZE 

Centrum Wołczyna 

Cel główny Lokalnego Programu Rewitalizacji 

to 

Rozwój społeczno – gospodarczy 

obszarów miejskich oraz poprawa 

warunków Ŝycia mieszkańców miasta. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:  

� większe wykorzystanie walorów 

turystycznych Wołczyna, 

� przygotowanie atrakcyjnej oferty miasta 

dla turystów, 

� przygotowanie atrakcyjnych miejsc do 

wypoczynku, 

� poprawa jakości i warunków Ŝycia 

mieszkańców miasta, 

� stworzenie warunków do powstania 

nowych miejsc pracy, 

� poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i 

turystów, 

� podwyŜszenia standardu zasobów 

mieszkaniowych. 

  

VII REWITALIZACJA W SFERZE PRZESTRZENNEJ 

Problemy w sferze przestrzennej 

� zły stan infrastruktury drogowej w 

mieście, 

� brak funkcji reprezentacyjnej centrum 

miasta, 

� niezadawalający stan przestrzeni 
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publicznych w centrum miasta, 

� niski standard kamienic zlokalizowanych 

w centrum miasta, 

� zaniedbana przestrzeń miejska. 

Cele w sferze przestrzennej 

� poprawa infrastruktury drogowej i 

okołodrogowej, 

� podniesienia standardów Ŝycia w  

mieście (standardów zamieszkania), 

� podniesienie standardów przestrzeni 

publicznych, 

� podniesienie jakości zasobów 

mieszkaniowych, 

� uporządkowanie przestrzeni, 

� ochrona obiektów cennych kulturowo,  

� nowy ład funkcjonalno-przestrzenny w 

mieście-odnowa i kreowanie spójnego 

systemu przestrzeni, 

Planowane działania rewitalizacyjne w 
sferze przestrzennej 

� poprawa stanu nawierzchni placów, dróg 

i chodników, 

� wdroŜenie energooszczędnych systemów 

oświetlenia,  

� poprawa stanu zieleni miejskiej, 

� poprawa wyglądu zewnętrznego 

budynków,  

� modernizacja i odtworzenie zabudowy 

historycznego centrum, 

� nowa funkcja w dawnym obiekcie 

kinowym, 

� zagospodarowanie miejsc wypoczynku 

mieszkańców i turystów. 

  

VIII REWITALIZACJA W SFERZE GOSPODARCZEJ 

Problemy w sferze gospodarczej 

� brak perspektyw rozwoju dla ludzi 

młodych i wykształconych, odpływ 

młodzieŜy do atrakcyjniejszych 
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ośrodków, 

� brak zaplecza turystycznego, 

� brak inwestorów, 

� problemy lokalnych przedsiębiorców z 

dostępem do kapitału na lokalnym 

rynku. 

Cele w sferze gospodarczej 

� rozwój turystyki w oparciu o zasoby 

kulturowo - historyczne, 

� rozwój gospodarczy poprzez zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej, 

przygotowanie bardziej atrakcyjnej oferty 

miasta dla turystów, 

� zwiększenie liczby miejsc pracy, 

� tworzenie bazy dla lokalizacji kolejnych 

działań inwestycyjnych - stwarzanie 

warunków do dalszego rozwoju.  

Planowane działania rewitalizacyjne w 
sferze gospodarczej 

� nowe centrum usługowo-kulturalne 

będące atrakcją dla mieszkańców oraz 

turystów, 

� rozwój działalności usługowej, 

� nowe miejsca pracy, 

� promocja turystyczna miasta. 

  

IX REWITALIZACJA W SFERZE SPOŁECZNEJ 

Problemy w sferze społecznej 

� migracja ludzi młodych do pracy za 

granicę lub innych miast, 

� brak kompleksu usługowo- 

kulturalnego,  

� obniŜenie poziomu Ŝycia mieszkańców, 

� złe warunki mieszkaniowe, 

� bezrobocie wśród mieszkańców miasta. 

Cele w sferze społecznej 

� poprawa warunków Ŝycia mieszkańców 

miasta, 

� zaspokojenie oczekiwań kulturalnych 

mieszkańców, 
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� poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i 

gości, 

� podnoszenie standardu usług 

realizowanych na rzecz mieszkańców, 

� podwyŜszenie standardu zasobów 

mieszkaniowych,  

� przygotowanie atrakcyjnych miejsc do 

rekreacji i wypoczynku, 

� zmniejszenie zjawiska wykluczenia 

społecznego osób bezrobotnych. 

Planowane działania rewitalizacyjne w 
sferze społecznej 

� zwiększenie kompetencji Ŝyciowych i 

umiejętności zawodowych osób 

bezrobotnych, 

� przeciwdziałanie bezrobociu - nowe 

miejsca pracy w centrum usługowo-

kulturalnym, 

� pozyskiwanie dodatkowych środków z 

przeznaczeniem na aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, 

� modernizacja budynków mieszkalnych, 

� utworzenie centrum usługowo-

kulturalnego, 

� zagospodarowanie miejsc do 

wypoczynku mieszkańców i turystów, 

� projekty finansowane z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  

X UPROSZCZONE KARTY PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W OBSZARZE 

Nazwa przedsięwzięcia: 
Przewrócenie historycznego  

 
charakteru centrum Wołczyna 

  

Inwestor Miasto Wołczyn 
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Zakres rzeczowy/proponowane wskaźniki osiągnięcia celu 

 
Tytuł projektu:  

 
Przewrócenie historycznego charakteru centrum Wołczyna. 

 
Poddziałania: 

 
1. Rynek w Wołczynie salonem miasta. 
2. Plac Partyzantów – centrum informacji turystycznej. 
3. Dziewiętnastowieczna ul. Młyńska.  
4. Centrum kulturalno – usługowe „W Starym Kinie”. 
5. Odnowienie elewacji zabytkowych kamienic. 
6. Projekty miękkie. 

 
 

 
1. Rynek w Wołczynie salonem miasta. 

 
Projekt zakłada przeprowadzenie działań infrastrukturalnych w ścisłym centrum 

miasta, w granicach obszaru rewitalizowanego. Planowana jest modernizacja Rynku i 

zagospodarowanie jego płyty. Planowany jest równieŜ montaŜ małej architektury (ławki, 

kosze na śmieci), połoŜenie nowej nawierzchni oraz wdroŜenie energooszczędnych 

systemów oświetlenia. 

Projekt ten stanowi uzupełnienie poddziałania nr 5 zakładającego renowację elewacji 

kamienic otaczających rynek, stanowiących integralną część przebudowy Rynku. Planowane 

działania  poprawią estetykę centrum miasta. Ponadto celem projektu jest poprawa walorów 

turystycznych miasta, a w dalszej konsekwencji wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców i  

turystów. Atrakcyjne i zadbane centrum miasta stanie się jego wizytówką.  

Wskaźniki produktu: 

1. Powierzchnia przebudowanej nawierzchni placu. 

2. Liczba zamontowanych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). 

3. Liczba nowych punktów świetlnych. 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji i zagospodarowaniu. 

Okres realizacji (łącznie z opracowaniem dokumentacji)  

Proszę uzupełnić miesiąc 
rozpoczęcia i zakończenia 

projektu 
 2009-2012 
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Przewidywany łączny koszt inwestycji 420 000 

 
2. Plac Partyzantów – centrum informacji turystycznej. 

 
Działania w obrębie Placu Partyzantów w Wołczynie mają na celu aktywizację tego 

terenu i nadanie mu nowej funkcji turystycznej. 

Projekt zakłada przeprowadzenie działań infrastrukturalnych na Placu polegających na:  

• przebudowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

• remoncie nawierzchni ulicy, 

• przebudowie chodników, 

• modernizacji nawierzchni Placu, 

• montaŜu kamer monitoringu miejskiego, 

• montaŜu małej architektury. 

 

Planowane jest przeniesienie przystanku autobusowego, który obecnie znajduje się na 

Rynku i zlokalizowanie go na Placu Partyzantów. Utworzony zostanie punkt informacji 

turystycznej, wprowadzona zostanie nowa usługa polegająca na umiejscowieniu na tym 

terenie punktu sprzedaŜy biletów autobusowych. Zainstalowane zostaną rozkłady jazdy i 

tablice informacyjne.  

Projekt ten stanowi uzupełnienie poddziałania nr 5 zakładającego renowację elewacji 

kamienic otaczających Plac Partyzantów, stanowiących integralną część przebudowy Placu. 

Wskaźniki produktu: 

1. Powierzchnia przebudowanej nawierzchni placu. 

2. Liczba zamontowanych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). 

3. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

4. Długość dróg o wymienionej nawierzchni jezdni. 

5. Długość chodników posiadających wymienioną nawierzchnię. 

6. Liczba kamer monitoringu miejskiego. 

7. Liczba utworzonych przystanków autobusowych. 

8. Liczna tablic informacyjnych. 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji i zagospodarowaniu. 

2. Ilość autobusów zatrzymujących się na przystanku. 

Okres realizacji (łącznie z opracowaniem dokumentacji)  
Proszę uzupełnić miesiąc 
rozpoczęcia i zakończenia 

projektu 
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2009-2010 

Przewidywany łączny koszt inwestycji 770 000 

 
3. Dziewiętnastowieczna ul. Młyńska. 

 
Przedmiotem projektu jest modernizacja ul. Młyńskiej w Wołczynie. Ul. Młyńska 

znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Pomimo, iŜ nawierzchnia jezdni, chodniki 

oraz elewacje kamienic są zniszczone to ulica stanowi atrakcję ze względu na swój 

niepowtarzalny klimat ubiegłych stuleci.  

Remont zostanie przeprowadzony w zakresie: 

• wymiany nawierzchnia jezdni, 

• modernizacji chodników, 

• wdroŜenia energooszczędnych systemów oświetlenia. 

Projekt ten stanowi uzupełnienie poddziałania nr 5 zakładającego renowację elewacji 

kamienic na ul. Młyńskiej, stanowiących integralną część przebudowy ulicy. 

Wskaźniki produktu: 

1. Długość dróg o wymienionej nawierzchni jezdni. 

2. Długość chodników posiadających wymienioną nawierzchnię. 

3. Liczba zamontowanych punktów świetlnych. 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji i zagospodarowaniu 

Okres realizacji (łącznie z opracowaniem dokumentacji)  

Proszę uzupełnić miesiąc 
rozpoczęcia i zakończenia 

projektu 
2009-2011 

Przewidywany łączny koszt inwestycji 976 000 

 
 

4. Centrum kulturalno – usługowe „W Starym Kinie” 
 

Projekt zakłada utworzenie centrum usługowo-kulturalnego w budynku, w którym 

kiedyś znajdowało się kino. Budynek wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, celem 

uatrakcyjnienia obiektu i zmiany jego funkcji na komercyjną /centrum handlowe, kawiarnia- 

pub/. Ponadto planuje się wprowadzenie funkcji kulturalnej, organizowane będą heppeningi 

związane z malarstwem, muzyką, tańcem i filmem. Budynek zostanie przystosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany: 
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• nowa nawierzchnia, 

• miejsca parkingowe, 

• dojazdy do parkingu, 

• zieleń miejska, 

• mała architektura, 

• powstaną miejsca do gry w szachy. 

Projekt zakłada równieŜ uporządkowanie terenu zieleni, znajdującego się w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu. Miejsce stanowić będzie enklawę wypoczynku dla mieszkańców miasta. 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans osób 

niepełnosprawnych. 

2. Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych. 

3. Liczba zmodernizowanych budynków. 

4. Liczba nowych lokali uŜytkowych uzyskanych w wyniku modernizacji budynków i 

obiektów. 

5. Liczba miejsc parkingowych. 

6. Powierzchnia przebudowanej nawierzchni terenu otaczającego. 

7. Liczba zamontowanych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci). 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji i zagospodarowaniu. 

2. Liczba powstałych nowych miejsc pracy na obszarze rewitalizowanym lub w związku 

z realizacją projektu. 

Okres realizacji (łącznie z opracowaniem dokumentacji)  

Proszę uzupełnić miesiąc 
rozpoczęcia i zakończenia 

projektu 
2009-2013 

Przewidywany łączny koszt inwestycji 1 300 000 

 

 
5. Odnowienie elewacji zabytkowych kamienic. 

 
Projekt zakłada kompleksowy program polegający na odnowieniu elewacji kamienic i 

remontów części wspólnych budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek, Namysłowskiej, 

Placu Partyzantów, ul. Młyńskiej. Zadania będą realizowane w budynkach spełniających 

kryteria umoŜliwiające ich modernizację w ramach RPO WO na lata 2007-2013. 
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Wskaźniki produktu: 

1. Liczba projektów zapewniających zrównowaŜony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miasta.  

2. Powierzchnia odnowionych elewacji budynków mieszkalnych. 

3. Powierzchnia wyremontowanych dachów budynków mieszkalnych. 

4. Liczba zmodernizowanych budynków. 

5. Liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych. 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Powierzchnia obszaru poddanego rewitalizacji i zagospodarowaniu. 

2. Liczba osób zamieszkujących zmodernizowane budynki mieszkalne. 

Okres realizacji (łącznie z opracowaniem dokumentacji)  

Proszę uzupełnić miesiąc 
rozpoczęcia i zakończenia 

projektu 
2009-2013 

Przewidywany łączny koszt inwestycji 4 040 000 

 
6. Projekty miękkie (działania społeczne) 

 
• Letnia Galeria Sztuki na Rynku w Wołczynie. 

• Heppeningi kulturalno-rozrywkowe „W Starym Kinie” 

• Wzrost kompetencji Ŝyciowych i umiejętności zawodowych osób korzystających z 

usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie – projekt finansowany z EFS, okres realizacji 

- 2008r. (koszt – 213,910 ,00) 

 
 

Uzasadnienie realizacji inwestycji 

Planowane działania poprawią estetykę  

Wołczyna. Atrakcyjne i zadbane centrum 

miasta stanie się jego wizytówką. Ponadto 

celem projektu jest poprawa walorów 

turystycznych miasta, a w dalszej 

konsekwencji wzrost poziomu zadowolenia 

mieszkańców i turystów. Działania 

rewitalizacyjne przyczynią się takŜe do 

poprawy warunków Ŝycia mieszkańców 

miasta.  

Okres realizacji (łącznie z opracowaniem 
dokumentacji) 

Proszę uzupełnić miesiąc 
rozpoczęcia i zakończenia projektu 

2009-2013 
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Przewidywany łączny koszt inwestycji 7 506 000 

Przewidywane źródła finansowania* 

RPO WO 

BudŜet Gminy Wołczyn 

Środki prywatne 

Kredyty komercyjne 

*Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85%; 
Projekty objęte pomocą publiczną – 50% 
Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budŜetowe – 100% 
Wkład UE w dofinansowaniu (%) 
Projekty nie objęte pomocą publiczną – 100% 
Projekty objęte pomocą publiczną – 85% 
Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budŜetowe – 85% 
Wkład środków budŜetu państwa w dofinansowaniu (%) 
Projekty nie objęte pomocą publiczną – 0% 
Projekty objęte pomocą publiczną – 15% 
Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budŜetowe – 15% 
Minimalny wkład własny beneficjenta (%) 
Projekty nie objęte pomocą publiczną – 15% kosztów kwalifikowanych, 
Projekty objęte pomocą publiczną– 50% kosztów kwalifikowanych 
Dla projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki 
podległe minimalny wkład własny pochodzący ze środków własnych lub poŜyczek musi 
wynosić 1% kwalifikowanego wkładu własnego beneficjenta 
Dla projektów realizowanych przez państwowe jednostki budŜetowe – 0% 
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4. PLAN FINANSOWY I HIERARCHIZACJA ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO 
REALIZACJI 

 

MoŜliwości finansowe realizacji inwestycji 

Zaproponowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji działania stanowią podstawę 

do przygotowania aplikacji o wsparcie finansowe ze środków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 6: „Aktywizacja obszarów miejskich 

i zdegradowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2007 – 2013. Inne, moŜliwe źródła finansowania:  

− budŜet gminy,  

− kredyty komercyjne, 

− środki własne firm, sponsorów, stowarzyszeń, dzierŜawców obiektów, instytucji itp. 

 

Kryteria i czynniki wyboru zadań inwestycyjnych 

Wyboru zadań inwestycyjnych, dokonano przede wszystkim w oparciu o to, które 

z nich będą przyczyniały się do realizacji celów Lokalnego Programu Rewitalizacji na obszarze 

wsparcia. Wybrane działania pomogą w rozwiązywaniu zidentyfikowanych w diagnozie 

problemów oraz przyczynią się do realizacji celów załoŜonych w priorytecie 6. - działanie 

6.1: „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013. 

W związku z powyŜszym, dokonano wyboru projektów, przyjmując zasadę, Ŝe aby 

dany projekt był włączony do Programu Rewitalizacji, musi spełnić przynajmniej 3 z 

poniŜszych, ustalonych kryteriów: 

1. podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta,  

2. stworzenie warunków do rozwoju usług turystycznych,  

3. kompleksowe wykorzystanie walorów turystycznych,  

4. podniesienie standardu technicznego budynków w Wołczynie, z uwzględnieniem 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

5. wpływ na zmniejszenie poziomu bezrobocia, 

6. przygotowanie atrakcyjnych miejsc do rekreacji, wypoczynku, rozwijania 

zainteresowań, 

7. poprawa jakości Ŝycia mieszkańców, 

8. wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w Wołczynie, 

9. wykreowanie i oŜywienie centrum Wołczyna, 

10. poprawa miejskiego systemu ciągów drogowych i ciągów pieszych, 
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11. zwiększenie kulturotwórczej funkcji miasta, 

12. wspieranie aktywności zawodowej. 

Za kryterium hierarchii działań w ramach rewitalizacji przyjęto wpływ danego 

działania na rozwiązanie problemów w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Zakłada się, Ŝe planowane działania w równej mierze przyczynią się do rozwiązania 

istniejących problemów oraz będą słuŜyły wzmocnieniu potencjału rozwojowego Wołczyna. 

Harmonogram finansowy zadań LPR przedstawia tabela 22.  
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Tabela 23 Plan finansowy i hierarchizacja zadań przewidzianych do realizacji 

 

Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 

Projekt Przewrócenie historycznego charakteru centrum Wołczyna. 

Poddziałanie1 Rynek w Wołczynie 
salonem miasta. 

20 000 - - 400 000 - 420 000 

Poddziałanie 2 
Plac Partyzantów – 
centrum informacji 
turystycznej. 

50 000 720 000 - - - 770 000 

Poddziałanie 3 Dziewiętnastowieczna 
ul. Młyńska.  

50 000 - 926 000 - - 976 000 

Poddziałanie 4 
Centrum kulturalno – 
usługowe „W Starym 
Kinie”. 

- - - - 1 300 000 1 300 000 

Poddziałanie 5 Odnowienie elewacji 
zabytkowych kamienic. 

- - 1 200 000 1 600 000 1 240 000 4 040 000 

 Razem 120 000 720 000 2 126 000 2 000 000 2 540 000 7 506 000 

Źródło: Urząd Miejski w Wołczynie - opracowanie własne. 
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Wskaźniki celów LPR: 

Opis wskaźników będących miernikami osiągania celów LPR przedstawia tabela 

poniŜej: 

Tabela 24 Wskaźniki celów LPR 

Działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich” 

 

Cele działania Nazwa Jednostka 

 

1. Liczba zrewitalizowanych obszarów 
(P) 

szt. 

2. Liczba projektów zapewniających zrównowaŜony 
rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast 
(P) 

szt. 

3. Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i 
zastosowanie nowych technologii 
(P) 

szt. 

4. Liczba projektów oferujących usługi promujące 
równość szans i zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu przedstawicieli mniejszości 
narodowych i ludzi młodych 
(P) 

szt. 

Rozwój społeczno – 
gospodarczy obszarów 
miejskich oraz poprawa 
warunków Ŝycia 
mieszkańców miast. 

5. Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i 
zagospodarowaniu 
(R): 

km2 

(P) Wskaźniki produktu 
(R) Wskaźniki rezultatu 

Źródło: Załącznik nr 3 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja 
nr 5 październik 2008 r. 
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SSYYSSTTEEMM  WWDDRRAAśśAANNIIAA  LLOOKKAALLNNEEGGOO  
PPRROOGGRRAAMMUU  RREEWWIITTAALLIIZZAACCJJII  
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5. SYSTEM WDRAśANIA LPR 

 

O skuteczności realizacji załoŜeń Programu Rewitalizacji Miasta Wołczyna decyduje 

sposób jego wdraŜania. Urząd Miejski w Wołczynie (a dokładnie Zespół Zadaniowy 

ds. Przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich) będzie 

pełnił funkcję koordynatora, odpowiedzialnego za wdraŜanie i monitoring Programu 

Rewitalizacji.  

Powołany zespół będzie składał się z 5 osób:  

� Zastępcy burmistrza, 

� Osoby reprezentującej Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji 

Europejskiej,  

� Specjalisty ds. Zamówień publicznych i budownictwa, 

� Osoby reprezentującej Wydział Techniczno-Inwestycyjny, 

� Zastępcy Skarbnika. 

 

Zespół odpowiedzialny będzie za realizację takich zadań jak: 

� prowadzenie konsultacji społecznych,  

� monitorowanie realizacji projektów, weryfikacja załoŜeń Programu Rewitalizacji i jego 

aktualizacja na podstawie gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny 

przeprowadzonych działań, 

� prowadzenie działań informacyjnych i publikacja informacji na temat realizacji 

Programu Rewitalizacji, 

 

Przygotowanie i wdroŜenie projektów spoczywać będzie na pracownikach wydziałów 

i referatów, zajmujących się problematyką projektów. Do ich obowiązków będzie naleŜało: 

� przygotowanie dokumentacji technicznej, studiów wykonalności zgodnych 

z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego oraz wszystkich innych załączników 

niezbędnych do realizacji projektów, 

� przygotowanie wniosków według obowiązujących procedur i zasad oraz złoŜenie ich 

w odpowiednim terminie, 

� współpraca z samorządem wojewódzkim, 

� przygotowanie i przeprowadzenie przetargów, 

� opracowywanie okresowych, rocznych i końcowych raportów monitoringowych 

z realizacji projektów, 
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� zapewnienie właściwej promocji projektów, ze szczególnym uwzględnieniem faktu 

zaangaŜowania środków unijnych. 

Przygotowanie oraz realizacja projektów będą się odbywały zgodnie z wytycznymi 

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. 

System obiegu informacji oraz środków finansowych w komórce odpowiedzialnej za 

zarządzanie programem 

(proszę uzupełnić) 

 

 

System potwierdzania zgodności projektu z celami LPR 

Dla ułatwienia weryfikacji projektów przez Instytucję Zarządzającą proponuje się 

wprowadzenie dokumentu potwierdzającego przez Samorząd Miejski realizację celów LPR 

przez projekt i umiejscowienie go na obszarze rewitalizowanym. W przypadku zapisania 

takiego mechanizmu załącznikiem do wniosku aplikacyjnego będzie dokument wystawiony 

przez upowaŜnionego przedstawiciela samorządu miejskiego. 
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SSPPOOŁŁEECCZZNNEEJJ  
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6. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY, AKTUALIZACJI I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ 

 
6.1. System monitorowania i oceny LPR 

 

Monitoring 

Unia Europejska nałoŜyła na państwa, które aplikują o środki z funduszy 

strukturalnych obowiązek monitorowania wydatków i efektów rzeczowych. System 

monitorowania oraz oceny Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowi kluczowy element 

gwarantujący jego powodzenie w dłuŜszej perspektywie czasu, zapewniający efektywne 

wykorzystanie środków strukturalnych. 

Monitoring spełnia rolę systemu wczesnego ostrzegania i informuje o ewentualnych 

nieprawidłowościach. Monitorowanie kaŜdego przedsięwzięcia w ramach Programu 

Rewitalizacji będzie polegało na systematycznym zbieraniu, zestawianiu, raportowaniu 

i ocenie informacji rzeczowych oraz finansowych w postaci ustalonych wskaźników, 

opisujących jego postęp i efekty. Cały proces monitorowania ma na celu zapewnienie 

prawidłowego przebiegu procesu realizacji projektu.  

Przeprowadza się monitoring rzeczowy i finansowy. Monitoring rzeczowy dostarcza 

informacje o postępach podczas wdraŜania Programu Rewitalizacji. SłuŜy on 

zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w Programie. 

Monitoring finansowy pozwala na zgromadzenie informacji o finansowych aspektach 

realizacji Programu. SłuŜy on zagwarantowaniu pełnej absorpcji alokowanych środków. Jego 

przeprowadzenie umoŜliwi dokonanie oceny poprawności wydatkowania środków 

finansowych.  

Dopuszcza się zmiany w ramach dokumentu i działań rewitalizacyjnych. 

Zaktualizowany dokument zostanie ponownie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Zmiana LPR 

jest moŜliwa w przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń przebiegu realizacji programu od 

załoŜonego modelu, potrzeby wprowadzenia do programu nowego zadania, zmiany 

harmonogramu realizacji lub planu finansowego itp. Zgodnie z Wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej, w całym okresie programowania granica obszaru rewitalizowanego na terenie 

miasta pozostanie niezmienna. 

Beneficjent korzystający z dofinansowania ze środków UE, zobowiązany jest do 

monitorowania i sporządzania sprawozdań z realizacji projektów. Sprawozdanie (roczne i 

końcowe) winno zawierać informacje o: 

� postępie prac w stosunku do załoŜonego planu działania, 

� rzeczowym postępie realizacji projektu i prognozę na okres przyszły, 
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� finansowym postępie realizacji projektu i prognozę na okres przyszły, 

� zgodności realizacji projektu z politykami horyzontalnymi UE i przepisami dotyczącymi 

zamówień publicznych,  

� aktualizacji planów działania (weryfikacja nowych wniosków, projektów oraz innych 

postulatów społeczności lokalnej), 

� działaniach promocyjnych i informacyjnych, 

� zagroŜeniach realizacji projektu.  

 

Sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji będą przygotowywane na podstawie 

raportów monitoringowych i zostaną ocenione przez Radę Miejską. Sprawozdania będą 

przedstawiane Radzie Miejskiej raz na rok. 

Wzór sprawozdania:  

 
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Wołczyna na lata 2005-2013 
 

Rodzaj sprawozdania: 
 

Końcowe   Roczne   

 
Okres sprawozdawczy: 

 

Od………………………………………………. Do………………………………………………. 

 
I INFORMACJE OGÓLNE 

 

1 Nr sprawozdania  

2 Nazwa komórki organizacyjnej 
przygotowującej sprawozdanie  

3 Osoba odpowiedzialna za 
realizację Programu 

 

 
II PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU 

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem. 
2. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym. 
3. Czy zostały zrealizowane wszystkie zadania w danym okresie sprawozdawczym, w stosunku do 

zadań zaplanowanych na dany okres? 
JeŜeli NIE, naleŜy podać przyczynę niezrealizowania zadania 

4. Czy zaistniały problemy podczas realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem? 
JeŜeli TAK, naleŜy opisać problem i wskazać jakie podjęto środki zaradcze. 

 
III OCENA SYSTEMU WDRAśANIA PROGRAMU 

1. Czy zaistniały problemy wynikające z zaproponowanego systemu wdraŜania Programu? 
JeŜeli TAK, naleŜy opisać problem oraz przedstawić propozycje modyfikacji systemu wdraŜaniu 

Programu. 
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IV WSKAŹNIKI POSTĘPU RZECZOWEGO REALIZACJI PROGRAMU 
Wskaźniki realizacji programu (produktu, rezultatu, oddziaływania) 

 
V POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU 

1. Zestawienie wydatków poniesionych na projekty 
 

VI WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU 
1.Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu. 
2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym okresie 
sprawozdawczym 

 
VII REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU 

 
VIII ZAGROśENIA REALIZACJI PROJEKTÓW 

 
IX OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

Oświadczam, iŜ informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

W ramach monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w sytuacji wykrycia 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu, planuje się sporządzenie raportu 

o nieprawidłowości. Dokument ten zawierał będzie informację dotyczącą identyfikacji i 

szczegółów nieprawidłowości. Dla kaŜdego projektu zostanie wypełniona odrębna karta 

raportu o nieprawidłowościach, informacje zawarte w raporcie: 

IDENTYFIKACJA I SZCZEGÓŁY NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

1. Opis przedsięwzięcia. 

2. Kwota oraz źródła finansowania projektu. 

3. Czy w projekcie zidentyfikowano wcześniej jakiekolwiek nieprawidłowości? 

4. Naruszone przepisy. 

5. Kiedy pojawiła się pierwsza informacja prowadząca do wykrycia nieprawidłowości 

i jakie jest jej źródło?   

6. Data wykrycia nieprawidłowości. 

7. Sposób wykrycia nieprawidłowości. 

8. Opis nieprawidłowości : 

Opis działań (praktyk), które doprowadziły do powstania nieprawidłowości. 

Czy działania, które skutkowały popełnieniem nieprawidłowości były wcześniej znane? 
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Ocena Programu Rewitalizacji 

Ocena Programu Rewitalizacji powinna zostać przeprowadzona w celu określenia 

rzeczywistych efektów realizowanych projektów w ramach Programu. Ocena i monitoring to 

procesy ciągłe, które rozpoczynają się juŜ w momencie uruchomienia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. Ocenie podlegają takie kryteria jak skuteczność, efektywność i uŜyteczność. 

skuteczność  czy zostały osiągnięte cele LPR, określone na etapie programowania 

   

efektywność  

naleŜy porównać zasoby finansowe zaangaŜowane przy realizacji 
Programu z rzeczywistymi osiągnięciami Programu na poziomie 

produktu, rezultatu lub oddziaływania 
   

uŜyteczność  

ocenie podlegają faktyczne efekty Programu na poziomie produktu, 
rezultatu i oddziaływania w nawiązaniu do wcześniej zdefiniowanych 

w Programie Rewitalizacji potrzeb i problemów. 
 

Proponuje się ocenę Programu Rewitalizacji wg następujących kryteriów ogólnych: 

• ocena społecznego oddziaływania: 

− poprawa standardu Ŝycia mieszkańców, 

− poprawa sytuacji materialnej społeczeństwa,  

− zmiana wizerunku miasta,  

− zmniejszenie patologii społecznych,  

− poprawa bezpieczeństwa publicznego; 

• ocena ekonomicznego oddziaływania:  

− wzrost stopnia zainwestowania terenów,  

− inicjowanie nowych działalności gospodarczych,  

− wzrost liczy miejsc pracy,  

− tworzenie nowej oferty usług turystycznych; 

• ocena środowiskowego oddziaływania: 

− przywrócenie i/lub zmiany dotychczasowych form zagospodarowania terenu,  

− tworzenie stref zieleni urządzonej,  

− rekultywacja obszarów zdegradowanych. 
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6.2. System komunikacji społecznej LPR 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wołczyna jest dokumentem programowym, 

który został przygotowany, wdroŜony i monitorowany przy udziale mieszkańców miasta. 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie działań informacyjnych 

i promocyjnych związanych z Programem Rewitalizacji jest Urząd Miejski w Wołczynie. 

W ramach Programu Rewitalizacji podjęto następujące działania informacyjne: 

� poinformowanie społeczności lokalnej o podjęciu uchwały przyjmującej Program 

Rewitalizacji Miasta Wołczyna, 

� poinformowanie społeczności lokalnej o obszarze podlegającym rewitalizacji,  

� poinformowanie społeczności lokalnej o celach, działaniach i projektach 

przewidzianych do realizacji, 

� przekonanie zainteresowanych do słuszności przyjętych rozwiązań dla wybranego 

obszaru i nowego wizerunku miasta, 

� konsultacji społeczne, które umoŜliwiły wnoszenie uwag dotyczących planowanych 

projektów w ramach rewitalizacji. 

Ponadto przewiduje się podjecie takich działań jak: informowanie o ostatecznym 

wykazie zadań zawartych w Programie: 

� publikacja Programu oraz jego oceny, korekty i analizy, nastąpi na stronach 

internetowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, 

� publikacja informacji o Lokalnym Planie Rewitalizacji w prasie lokalnej, 

�  organizowane będą publiczne prezentacje Programu przy okazji róŜnorodnych 

spotkań ze społecznością lokalną. 

Rozpowszechnianie informacji o LPR dokonywane jest za pośrednictwem strony 

internetowej Urzędu Miejskiego, lokalnej prasy, ulotek informacyjnych, ankiet, spotkań z 

mieszkańcami. 

Współpraca z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi 

Władze Wołczyna zachęcają do współpracy wszystkie zainteresowane podmioty 

społeczno-gospodarcze z terenu miasta do aktywnego współdziałania w zakresie realizacji 

Programu i kreowania rozwoju obszaru rewitalizowanego. Inicjowanie współpracy z lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi ma doprowadzić do stworzenia swoistego lokalnego 

partnerstwa na rzecz rewitalizacji, którego celem będzie doskonalenie juŜ rozpoczętego 

procesu. 
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Konsultacje społeczne w ramach prac nad Programem Rewitalizacji – wyniki 

i wnioski. 

 

Informowanie mieszkańców Wołczyna o rewitalizacji jest podstawowym obowiązkiem 

jednostki odpowiedzialnej za powstanie Lokalnego Programu Rewitalizacji i stanowi waŜne 

narzędzie, dzięki któremu budowane jest zaufanie pomiędzy samorządem a mieszkańcami. 

Uczestnictwo społeczeństwa stanowi jeden z warunków dobrego przygotowania, a następnie 

skutecznej realizacji Programu Rewitalizacji. 

Niniejszy Program powstał dzięki współpracy pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

społeczności lokalnej. Opracowanie niniejszego dokumentu wymagało mobilizacji i 

aktywizacji społeczności lokalnej, opracowania materiału informacyjnego oraz mediacji w 

sytuacjach konfliktowych.  

W sferze celów społecznych tworzenia Programów Rewitalizacji leŜą integracja 

i aktywizacja społeczna. Samorząd lokalny, organizacje społeczne oraz partnerzy prywatni 

wraz z społeczeństwem powinni współpracować w celu stworzenia kompleksowego, 

wielozadaniowego Programu Rewitalizacji, który będzie odpowiedzią na istniejące problemy. 

Jednostka samorządowa skierowała do mieszkańców informację o obszarze 

kryzysowym oraz o moŜliwościach i konieczności ich rewitalizacji. Ścisła współpraca 

samorządu, mieszkańców i potencjalnych inwestorów miała zapewnić dyskusję na temat 

planów i działań na rzecz poprawy sytuacji na wskazanym obszarze rewitalizacji, którego 

sytuacja oddziałuje równieŜ na otaczające tereny. Konsultacje umoŜliwiły mieszkańcom 

miasta wnoszenie uwag do Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz zgłaszanie propozycji 

zadań inwestycyjnych. 

Przyjęcie Programu Rewitalizacji przez Radę Miejską zostało poprzedzone 

konsultacjami społecznymi projektu dokumentu. Mieszkańcy wypełnili ankiety rozprowadzone 

w szkołach, Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej, w Banku Spółdzielczym w 

Wołczynie, PGKiM (Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) oraz za 

pośrednictwem witryny internetowej.  

Zebrane w ten sposób informacje pozwoliły na rozpoznanie potrzeb mieszkańców, a 

następnie podjęcie dyskusji nad moŜliwymi rozwiązaniami. Dzięki takiemu podejściu, w 

proces rewitalizacji zaangaŜowało się wielu uczestników, moŜliwe było wszechstronne 

rozpoznanie aktualnej sytuacji w Wołczynie, a w konsekwencji przygotowanie odpowiednich, 

wzajemnie uzupełniających się projektów. 
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Mieszkańcy Wołczyna wypełnili 159 ankiet, w których wyrazili swoją opinię na temat 

projektu i poddziałań w jego zakresie, które zostały zaplanowane na obszarze objętym 

rewitalizacją. 

Spośród losowo wybranych ankietowanych 63% stanowiły kobiety, a 37% męŜczyźni. 

Największe grono osób stanowili mieszkańcy miasta, w przedziale wiekowym 26-36 lat 

(24%) i 37-50 lat (32%). Spośród wszystkich respondentów, najwięcej osób było z 

wykształceniem średnim stanowili oni aŜ 47% ankietowanych, natomiast 87% stanowiły 

osoby mieszkające w Wołczynie dłuŜej niŜ 5 lat.  

Wykres 13 Struktura ankietowanych wg płci. 

 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres 14 Struktura wiekowa i wykształcenia respondentów 

  

 
Źródło: obliczenia własne 
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Zaplanowane działania w ramach rewitalizacji Wołczyna zawierają się 

w kompleksowym projekcie mającym na celu przewrócenie historycznego charakteru 

centrum Wołczyna. W ramach tego projektu zaplanowano 5 poddziałań 

infrastrukturalnych: 

 
Poddziałania: 

 
1. Rynek w Wołczynie salonem miasta. 
2. Plac Partyzantów – centrum informacji turystycznej. 
3. Dziewiętnastowieczna ul. Młyńska.  
4. Centrum kulturalno – usługowe „W Starym Kinie”. 
5. Odnowienie elewacji zabytkowych kamienic. 

 

Lp. Poddziałanie Opis działań 

1. 

Rynek w 
Wołczynie 
salonem 
miasta. 

Planowana jest modernizacja Rynku i zagospodarowanie jego płyty. 
Planowany jest montaŜ małej architektury, połoŜenie nowej 
nawierzchni oraz wdroŜenie energooszczędnych systemów 
oświetlenia. 
Projekt ten stanowi uzupełnienie poddziałania nr 5 zakładającego 
renowację elewacji kamienic otaczających Rynek, stanowiących 
integralną część przebudowy Rynku.  

2. 

Plac 
Partyzantów 

– centrum 
informacji 

turystycznej 

Projekt zakłada przeprowadzenie działań infrastrukturalnych na 
Placu polegających na:  
• przebudowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
• remoncie nawierzchni ulicy, 
• przebudowie chodników, 
• modernizacji nawierzchni Placu, 
• montaŜu kamer monitoringu miejskiego. 
Planowane jest przeniesienie przystanku autobusowego, który 
obecnie znajduje się na Rynku i zlokalizowanie go na Placu 
Partyzantów. Utworzony zostanie punkt informacji turystycznej. 
Zainstalowane zostaną rozkłady jazdy i tablice informacyjne.  
Projekt ten stanowi uzupełnienie poddziałania nr 5, zakładającego 
renowację elewacji kamienic otaczających Plac Partyzantów, 
stanowiących integralną część przebudowy Placu. 

3. 
Dziewiętnast

owieczna 
ul. Młyńska 

Przedmiotem projektu jest modernizacja ul. Młyńskiej w Wołczynie.  
Remont zostanie przeprowadzony w zakresie: 
• wymiany nawierzchnia jezdni- kostka brukowa, 
• modernizacji chodników, 
• wdroŜenia energooszczędnych systemów oświetlenia. 
Projekt ten stanowi uzupełnienie poddziałania nr 5, zakładającego 
renowację elewacji kamienic na ul. Młyńskiej, stanowiących 
integralną część przebudowy ulicy. 
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4. 

Centrum 
kulturalno – 

usługowe  
„W Starym 

Kinie” 

Projekt zakłada utworzenie centrum usługowo-kulturalnego w 
budynku, w którym kiedyś znajdowało się kino. Budynek wymaga 
przeprowadzenia generalnego remontu, celem uatrakcyjnienia 
obiektu i zmiany jego funkcji na komercyjną. Ponadto planuje się 
wprowadzenie funkcji kulturalnej, organizowane będą heppeningi 
związane z malarstwem, muzyką, tańcem i filmem. 
Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany: 
• nowa nawierzchnia, 
• miejsca parkingowe, 
• dojazdy do parkingu, 
• zieleń miejska, 
• mała architektura, 
• powstaną miejsca do grania w szachy dla mieszkańców 
Wołczyna. 
Projekt zakłada równieŜ uporządkowanie terenu zieleni 
znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. Miejsce 
stanowić będzie enklawę wypoczynku dla mieszkańców Miasta. 

5. Odnowienie 
kamienic 

Projekt zakłada kompleksowy program polegający na odnowieniu 
elewacji zewnętrznych kamienic i remontów części wspólnych 
budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek, Namysłowskiej, Placu 
Partyzantów, ul. Młyńskiej. 

 

W opinii badanych, działania rewitalizacyjne zmierzające do rozwoju Wołczyna, 

przede wszystkim zwiększą atrakcyjność miasta dla mieszkańców, turystów i inwestorów, 

stworzą nowe warunki i moŜliwości spędzania wolnego czasu oraz wpłyną pozytywnie na 

rozwój miasta.  
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Wykres 15 Sposób oddziaływania działań rewitalizacyjnych na rozwój miasta 

 
Źródło: obliczenia własne 
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Ponadto ankietowani oceniali poszczególne działania w skali 1-10 zakładając, Ŝe 10 to 

ocena najwyŜsza. NajwyŜszą ocenę uzyskało działanie zakładające stworzenie Centrum 

kulturalno – usługowego „W Starym Kinie” (ocena to 8,6 pkt) 

Na podobnym poziomie (8,4-7,7 pkt.) zostały ocenione pozostałe działania. 

 
Wykres 16 Oceny projektów w skali 1-10 pkt. (przy załoŜeniu Ŝe 10 pkt. to 

najwyŜsza ocena) 

 

Źródło: obliczenia własne 

Ankietowanych mieszkańców Wołczyna zapytano takŜe o ich własne propozycje 

działań na rewitalizowanym obszarze oraz na pozostałych terenach w mieście. Wśród 

odpowiedzi znalazły się: 

• Przekształcenie dawnego magazynu przy ul. Młyńskiej na mieszkania socjalne 

(poza obszarem rewitalizowanym); 

• Budowa fontanny na Rynku; 
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• Budowa nowej obwodnicy miasta (poza obszarem rewitalizowanym); 

• Remont ul. Ogrodowej, Drzymały oraz ul. Krótkiej (poza obszarem 

rewitalizowanym); 

• Modernizacja budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i stacji PKP oraz 

przystanku PKS (poza obszarem rewitalizowanym - projekt realizowany ze 

środków własnych); 

• Modernizacja oświetlenia w mieście; 

• Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego dla młodzieŜy w mieście; 

• Ciekawsza oferta na spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Wołczyna; 

• Oferta inwestycyjna dla zewnętrznych inwestorów (w przygotowaniu przez 

Urząd Miejski); 

• Modernizacja placu zabaw przy ul. Dworcowej (poza obszarem 

rewitalizowanym). 

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne dowodzą, iŜ planowany projekt oraz działania 

spotykają się z akceptacją mieszkańców Wołczyna. WaŜne będzie teraz prawidłowe 

i sprawne wdraŜanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, polegające na ciągłej współpracy 

z partnerami tego procesu. 
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6.3. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko 

 
Wymienione w Programie planowane zadania rewitalizacyjne nie naleŜą do grupy 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 2 oraz § 

3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r. Nr 92, poz. 769, z 2007 r. Nr 158, poz. 

1105), a ich realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 
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