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WSTĘP

Szybkie tempo przemian politycznych i gospodarczych, presja bieżących

problemów, wzrastające potrzeby oraz oczekiwania społeczne zmuszają administrację
samorządową do poszukiwania sposobów dostosowania lokalnej polityki społecznej
i gospodarczej do zmieniających się uwarunkowań. Strategię rozwoju lokalnego
w zasadzie powinna określić sama gmina. Efektem ostatecznym jest tu bowiem ustalenie
hierarchicznego układu celów rozwoju lokalnego oraz wybór projektów realizacyjnych
zadań strategicznych odpowiadających przewidywanemu scenariuszowi wydarzeń.
Konsekwencje podjętych decyzji mogą w długim okresie wyrażać się w dynamizowaniu
bądź hamowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Stąd też od zaangażowania
społeczności lokalnych i kompetencji władz samorządowych gmin zależeć będzie
w znacznej mierze przebieg procesów restrukturyzacyjnych.
W sytuacji konieczności podjęcia takich działań znalazła się gmina miejska
Złotoryja. Podstawowym problemem miasta jest utrzymujący się od dłuższego czasu
wysoki poziom bezrobocia. Zarazem jednak Złotoryja dysponuje atutami, do których
zaliczyć można: tradycje produkcji przemysłowej, stosunkowo młodą, wykształconą
społeczność, walory przyrodniczo - krajobrazowe, dobre położenie komunikacyjne itp.
Wartą podkreślenia jest aktywność władz miasta, które zdecydowały o opracowaniu
strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Zadania tego podjęło się Dolnośląskie
Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu, które powołało Zespół autorski
wywodzący się z Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu. W ścisłym powiązaniu z władzami miasta Złotoryja, dążąc do uzyskania
obiektywnego obrazu lokalnej rzeczywistości w zakresie osiągniętego poziomu rozwoju
gminy, skali i struktury oferowanych przez nią „korzyści zewnętrznych” dla potencjalnych
inwestorów i funkcjonujących podmiotów gospodarczych oraz „walorów użytkowych”
oferowanych w gminie dla jej mieszkańców – przeprowadzono w Złotoryi następujące
konsultacje i badania:


cykl warsztatów strategicznych przeprowadzonych z udziałem „liderów gminy” tj.
przedstawicieli

jej

władz,

kierowników

instytucji,

głównych

podmiotów

gospodarczych, reprezentantów organizacji społecznych itp. Przedmiotem trzech
spotkań warsztatowych były zagadnienia prezentacji zasobów i problemów miasta,
identyfikacji słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń rozwoju, a także dokonanie
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wyboru tzw. zadań operacyjnych na tle przedstawionych przez zespół autorski celów
i zadań strategicznych. Warto zauważyć, że ostateczną listę zadań operacyjnych
ustaliły władze przedstawicielskie miasta;


bezpośrednie badania ankietowe mieszkańców gminy, których pytano o jakość
i strukturę „walorów użytkowych” Złotoryi. Należy podkreślić rzadko spotykaną
w tego typu badaniach wysoką reprezentatywność odpowiedzi uzyskanych od ok. 460
osób, które pozwoliły na stosunkowo obiektywne rozpoznanie sytuacji społecznogospodarczej miasta;



badania ankietowe osób prowadzących działalność gospodarczą, które pytano o lokalne
warunki stymulujące bądź niesprzyjające przedsiębiorczości, a także liderów lokalnych
w ramach warsztatów strategicznych w zakresie opinii na temat funkcjonujących
zasobów infrastruktury społecznej i technicznej;



analiza porównawcza statystyki opisującej gminę miejską Złotoryja na tle
województwa dolnośląskiego oraz wykorzystanie dokumentów, opracowań i ekspertyz
sporządzonych i dostarczonych dla celów strategii przez władze miasta.
Warto podkreślić, że dane zawarte w opracowaniu odpowiadają aktualnym stanom

informacji instytucji administracyjnych i podmiotów gospodarczych miasta, a także
możliwych do wykorzystania źródeł statystyki lokalnej i regionalnej.
Uzyskane w ten sposób informacje, wzbogacone o przeprowadzone rozmowy,
a także poczynione obserwacje z autopsji przez członków zespołu, pozwoliły
na sformułowanie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Złotoryja.
Opracowanie składa się z czterech części:
Część pierwsza zawiera diagnozę układu lokalnego. Na tle ogólnej charakterystyki
społeczno - gospodarczej miasta i jego funkcji, zaprezentowano m.in. sytuację na rynku
pracy, a także w zakresie zasobów infrastrukturalnych. Diagnozę układu lokalnego
Złotoryi, poprzez wykorzystanie metody SWOT, zamyka wykaz szans i atutów oraz
zagrożeń i problemów rozwoju miasta.
W części drugiej przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych
wśród mieszkańców miasta. Wyniki badań zaprezentowano w sposób opisowy,
wzbogacając je o wykresy i rysunki.
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Ustalenia dwóch pierwszych części opracowania stanowiły punkt wyjścia
w konstruowaniu scenariusza rozwoju rozumianego jako identyfikacja i segmentacja
logicznej sekwencji zdarzeń mających – w przyszłości – zdecydować o aktywności
gospodarczej gminy oraz pomyślności jej mieszkańców. Konstruowanie takiego
scenariusza w postaci ustalenia wizji rozwoju gminy, struktury celów i zadań
strategicznych, a także organizacyjnych i finansowych aspektów realizacji Strategii,
stanowi przedmiot trzeciej części opracowania.
Część czwartą stanowi zestaw 20 zadań operacyjnych dokonany w drodze wyboru
i uwzględniający opis zadania wg schematu: nazwa zadania, opis, uzasadnienie zadania,
jego termin rozpoczęcia i zakończenia, oczekiwane efekty, szacunkowy koszt oraz źródła
finansowania zadania. Warto przypomnieć, że tak sformułowana struktura zadania
operacyjnego stanowi swojego rodzaju „metrykę”, umożliwiającą w następnej kolejności
opracowanie pełnego projektu przedsięwzięcia.
Zespół wykonawców pragnie podziękować Władzom Złotoryi za niezbędną pomoc
uzyskaną w fazie studialnej, a także za przychylną atmosferę towarzyszącą od początku do
zakończenia prac nad strategią.
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STRATEGIA ROZWOJU
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
MIASTA ZŁOTORYJA

CZĘŚĆ I

DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SZKOLENIA SAMORZĄDOWEGO
Wrocław, luty 2000

8

I.1. POŁOŻENIE, OBSZAR, LOKALNY EKOSYSTEM
Miasto Złotoryja jest położone w południowo – zachodniej Polsce (Makroregion
południowo – zachodni). W strukturze administracyjnej będąc gminą miejską i stolicą
powiatu złotoryjskiego wchodzi w skład województwa dolnośląskiego 1. Złotoryja znajduje
się w zasięgu oddziaływania społeczno – gospodarczego dwóch większych ośrodków
miejskich tj. Legnicy i Jeleniej Góry. Miasto posiada dogodne położenie komunikacyjne.
Jest zlokalizowane w sąsiedztwie autostrady A–4 (13 km), łączącej kraje Unii Europejskiej
z krajami rynku wschodniego, jak również blisko (22 km) od drogi szybkiego ruchu, którą
pobiegnie planowana autostrada A–3, łącząca Skandynawię z południem Europy i Bliskim
Wschodem. Ponadto korzystne połączenia z lotniskami kraju i Europy zapewnia
Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu, odległy od Złotoryi o 85 km, a także
potencjalne możliwości eksploatacji lotnisk w Legnicy i Krzywej mogącymi służyć do
przyjmowania i ekspediowania przesyłek cargo.
Złotoryja posiada połączenia

liniami autobusowymi PKS z Poznaniem,

Wrocławiem, Zieloną Górą, Jelenią Górą, Karpaczem, Szklarską Porębą, Legnicą,
Polkowicami itp. Z Legnicą łączy ją także linia MPK. Od 1995r. w związku z likwidacją
komunikacji PKP łączącej Złotoryję z Legnicą i Marciszowem można stwierdzić, że
pasażerski ruch kolejowy w Złotoryi nie istnieje.
Miasto Złotoryja zajmuje powierzchnię 11,5 km², co stanowi ok. 2 % obszaru
powiatu złotoryjskiego i 0,1 % regionu dolnośląskiego.
Złotoryja zlokalizowana jest na granicy dwóch krain geograficznych – Niziny
Śląskiej i Sudetów. Miasto rozwinęło się nad prawym, stromym zboczem doliny rzeki
Kaczawy, co jest związane z dużym zróżnicowaniem wysokości względnej na jego terenie.
Najwyżej położone obiekty miasta znajdują się w rejonie osiedla „Nad Zalewem” (ok. 260
m n.p.m.), a najniżej w dolinie Kaczawy (ok. 180 m n.p.m.). Na południe od Złotoryi
rozciąga się malownicze pagórkowate Pogórze Kaczawskie, będące najdalej wysuniętą na
północ częścią Sudetów. Złożoność budowy geologicznej i rozmaitości form
krajobrazowych terenów okalających Złotoryję przyciąga turystów, zwłaszcza zaś
geologów oraz kolekcjonerów skał i minerałów.
Położenie Złotoryi wywiera wpływ na jej warunki klimatyczne. Są one względnie
surowe choć łagodniejsze niż na Pogórzu Kaczawskim. Średnia temperatura roku wynosi
1

Konsekwencję przynależności Złotoryi do obszaru byłego województwa legnickiego i objęcia jej terytorium
projektami restrukturyzacji w ramach opracowanej w 1997r „ Strategii rozwoju województwa legnickiego”
stanowi kategoria przestrzenno – ekonomiczna pod nazwą Subregionu Złotoryi i Warty Bolesławieckiej.

9
7–8 C (np.: Wrocław 8,5–10 ° C). Okres zimowy, ze średnią temperaturą poniżej O °C,
trwa 12–14 tygodni. Odczuwalny wpływ na gwałtowne zmiany temperatury, a także na
samopoczucie mieszkańców posiada wiatr halny – fen, intensyfikujący swoje działanie
zwłaszcza na przełomie pór roku.
Spośród wód powierzchniowych główną rolę odgrywa rzeka Kaczawa będąca
dopływem sudeckim Odry. Jak już wspomniano, na wysokości miasta rzeka płynie
głęboką doliną, co w przeszłości powodowało liczne straty powodziowe (w okresie
powojennym powodzie lat: 1977, 1981, 1997). Zbiorniki wód podziemnych znajdują się na
tym terenie głównie w złożach piaskowców i zlepieńców. Z otworów głębinowych tych
skał położonych między Jerzmanicami, a Nową Ziemią czerpie się wodę pitną dla Złotoryi.
Do wartych odnotowania zbiorników wodnych należą również – głównie o charakterze
rekreacyjnym – „Oczko”, „Zielone Oczko”, „ Zalew Złotoryjski ”.
Okolice Złotoryi są pięknie położone pośród lasów mieszanych z przewagą
liściastych. W samym mieście obszary leśne zajmują 44 ha, co stanowi 3,8 % ogółu jego
powierzchni. Za dość bogatą i ciekawą należy uznać ich florę i faunę (zwłaszcza okolice
Wilczej Góry).
Miasto i jego okolice ze względu na ogólnie niski stopień urbanizacji
i uprzemysłowienia niezależnie od negatywnego oddziaływania Legnicy reprezentuje dość
wysoki poziom czystości środowiska naturalnego. Wyraża to zarówno niewielkie
zanieczyszczenie powietrza, jak i występowanie pstrągów w rzece Kaczawa. Tym niemniej
należy stwierdzić, że teren Złotoryi i okolic (powiat złotoryjski) cechuje się relatywnie
niewielkim w stosunku średniej województwa dolnośląskiego tzw. obszarem prawnie
chronionym. Obejmuje on ogółem 4.068,7 ha w tym rezerwaty przyrody stanowią 3,6 %,
zaś parki krajobrazowe 27,7 %.
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I.2. LUDNOŚĆ MIASTA
Ludność Złotoryi, na koniec 1998 r. wynosiła 17.462 osoby, stanowiąc tym samym
35,5 % mieszkańców powiatu złotoryjskiego i 0,6 % regionu dolnośląskiego, ze średnim
wskaźnikiem koncentracji przestrzennej na 1 km² 1.518 osób, przy odpowiednim dla
województwa 149 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców miasta udział kobiet wynosił
52,3 % (w regionie 53,7 %) i tzw. wskaźnik fenimizacji osiągnął dość wysoki poziom 109
(tj. na 100 mężczyzn 109 kobiet). Towarzyszą temu konsekwencje natury społecznej
wynikające z powszechnego zjawiska tzw. nadumieralności mężczyzn w postaci
niepełnych rodzin, samotnych kobiet w starszym wieku itp.
Strukturę wieku ludności miasta, ilustruje tabela nr 1.
Tabela 1. Struktura wieku ludności Złotoryi (stan z dnia 31.XII.1998r.)
Ludność w wieku
Przedprodukcyjnym
Produkcyjnym
Poprodukcyjnym
Razem

Ogółem

%

4.498

25,7

10.925

62,5

2.039

11,8

17.462

100,00

Na tle przedstawionych danych, warto zauważyć, że w ostatnich latach (1995–
1998), przy na ogół ustabilizowanym poziomie liczby mieszkańców miasta i względnej
przewadze kobiet, najważniejsze konsekwencje społeczne i ekonomiczne stymulują
wskaźniki wieku ludności. Ciągle dominującą grupą w tym względzie jest ludność Złotoryi
w wieku produkcyjnym tj. 62,5%, co jest wskaźnikiem korzystniejszym od średniej
regionalnej (61,5%). Za pozytywne zjawisko można również uznać względna młodość
społeczności złotoryjskiej (wiek przedprodukcyjny), która stanowi 25,7 ogółem obywateli
miasta (region dolnośląski = 24,0%). Należy zarazem zaznaczyć, że w kolejnych latach
1995–1998 występowała stała, choć o niewielkim natężeniu tendencja spadkowa tej grupy
ludności, której towarzyszył wzrost liczby obywateli w wieku poprodukcyjnym.
Syntetyczny wyraz, na ogół pozytywnego stanu struktury wiekowej społeczności
Złotoryi, stanowi wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym, wynoszący na koniec
1998 r. 528, wobec średniego dla regionu 626. Tendencję tą potwierdzają wskaźniki tzw.
ruchu naturalnego, gdzie w odróżnieniu od procesów w skali regionalnej, obserwujemy
w kolejnych latach dodatnie wielkości przyrostu naturalnego. I tak wg danych na koniec
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1998 r. przyrost ten w Złotoryi wyniósł + 32 osoby, gdy odpowiedni wskaźnik dla
województwa dolnośląskiego osiągnął – 687.
Z tendencją tą koresponduje wskaźnik zawieranych małżeństw na 1000
mieszkańców, który w Złotoryi wyniósł 8,4, wobec średniego dla regionu 5,2.
W mieście Złotoryi, podobnie jak w całym województwie dolnośląskim
przedstawia się ogólna tendencja ruchów migracyjnych. Posiada ona charakter ujemny
i w skali ostatnich lat dotyczy kilkudziesięciu mieszkańców „odpływających” z miasta.
Wg danych na koniec 1998 r. saldo migracji dla Złotoryi wyniosło – 43 osoby.
O randze i szansach miasta świadczy też poziom wykształcenia ludności.
Wg uzyskanych danych na koniec 1995 r., mieszkańcy Złotoryi z ukończonym
wykształceniem podstawowym stanowili 35,4 %, zasadniczym 24,2 %, średnim 30 %, zaś
wyższym 10,4 % ogólnej liczby osób kończących szkoły. Porównywalne dane dla obszaru
byłego woj. legnickiego wskazują na relatywnie korzystniejszą sytuację miasta, zwłaszcza
w odniesieniu do osób z wykształceniem wyższym (region legnicki 4,8 %) i średnim
(27,5 %). Tym niemniej niezależnie od rosnącego udziału grup społeczności lokalnej
o wykształceniu średnim i wyższym, w dalszym ciągu większość mieszkańców Złotoryi
stanowią osoby z ukończoną nauką na poziomie podstawowym i zawodowym.
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I.3. FUNKCJE MIASTA
Struktura gospodarki lokalnej
Transformacja ustrojowa polskiej gospodarki rozpoczęta w 1989 r. wywołała wiele
zmian, także w skali lokalnej. Przemiany te objęły zarówno formy organizacyjno –
prawne, własnościowe oraz działalności rodzajowej podmiotów gospodarczych. Miarą
skali i dynamiki przemian strukturalnych w Złotoryi mogą być zmiany liczby jednostek
gospodarczych rejestrowanych w systemie REGON, których np. w 1996 r. było 1.437,
z czego 1.404 funkcjonowało w sektorze prywatnym. Wg danych Urzędu Miejskiego,
do dnia 30.XI.1999 r., w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej znajdowało się
4.458 firm (wzrost o 310 %), z których ok. 98 % reprezentowało sektor nieuspołeczniony.
W strukturze tej, było czynnych 1.392 podmiotów gospodarczych, w tym 195 spółek
cywilnych.
Do wartych odnotowania charakterystycznych zjawisk w tym zakresie należą:
 porównywalny, z przeciętnym dla regionu dolnośląskiego poziom prywatyzacji
gospodarki;
 obserwowany w ostatnim okresie czasu proces równoważenia się ilości nowo
powstających podmiotów z wykreślonymi z ewidencji;
 zdecydowana i zarazem zgodna z tendencjami w kraju i regionie dominacja
działalności gospodarczej osób fizycznych, w stosunku do innych form np. spółek
(ok. 81 %);
 trudność jednoznacznego określenia stanu ilościowego jednostek gospodarczych
wynikająca z zasad systematyki REGON, jak i faktu istnienia szeregu rodzajów
działalności w oparciu o inne przepisy prawa.
Należy podkreślić, że bardzo istotną w skali miasta Złotoryja grupę pracodawców
stanowią jednostki gospodarcze i instytucje własności państwowej i komunalnej związane
z administracją, sądownictwem, ochroną zdrowia, oświatą i kulturą itd. zatrudniające
wg stanu na koniec 1998 r. przeszło 52 % ogółu pracujących.
Istniejący kształt struktury funkcjonalnej Złotoryi wg rodzajów działalności
społeczno – gospodarczej i związanym z tym zatrudnieniem, przedstawiono w tabeli nr 2.
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Tabela nr 2. Struktura pracujących Złotoryi wg sekcji EKD (stan na 31.XII.1998r.)
ZATRUDNIENIE1
Lp.

SEKCJA EKD

W LICZBACH
BEZWZGLĘDNYCH

%

78

1,6

1.573

32,4

budownictwo

324

6,7

4. handel i naprawy

280

5,8

5. transport, składowanie, łączność

239

4,9

6. pośrednictwo finansowe i obsługa
nieruchomości

221

4,5

7. administracja publiczna i obrona
narodowa

387

8,0

8. edukacja

380

7,8

1.022

21,0

10. hotele i restauracje

51

1,0

11. obsługa nieruchomości, wynajem,
działalność związana z prywatnym
interesem

173

3,6

12. pozostałe, działalność usługowa,
komunalna, socjalna i indywidualna

130

2,7

4.858

100,0

1. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
2 . przemysł, górnictwo, kopalnictwo
i działalność produkcyjna, zaopatrzenie
w energię elektryczną, gaz, wodę
3.

9. ochrona zdrowia i opieka socjalna

Razem

Z danych zawartych w tabeli wynika, że przy zastosowaniu klasycznej miary
udziału zatrudnienia wg rodzajów działalności, do najważniejszych funkcji społecznogospodarczych miasta Złotoryi, w stanie obecnym, należą w kolejności:
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funkcja przemysłowo – produkcyjna



funkcja administracyjna



funkcje pozostałe2

Funkcja przemysłowo-produkcyjna
W strukturze rodzajowej działalności gospodarczej miasta Złotoryi najważniejszą
funkcję spełnia przemysł oraz pozostała działalność produkcyjna, w których
zatrudnienie znajduje 32,4 % ogółu pracujących (region – 27,8 %). Rozwój przemysłu na
tym obszarze stanowi jeden z najważniejszych czynników dynamizujących gospodarkę
i gwarantujących zatrudnienie mieszkańcom. Już w okresie średniowiecza rozwój
przemysłu, zwłaszcza wydobywczego i w tym złota stanowił główną rolę wśród
czynników miastotwórczych Złotoryi. Proces ten kontynuował rozwój okolicznego
górnictwa miedzi, a także sukiennictwa i browarnictwa. W okresie międzywojennym
ludność Złotoryi zatrudniona była głównie w rzemiośle, przemyśle i handlu, przy zarazem
istotnym

znaczeniu

kopalnictwa

rud

miedziowych.

Tradycje

tego

przemysłu

kontynuowane były po II wojnie światowej (kopalnie „Lena”, „Nowy Kościół”) wygasając
stopniowo w związku z uruchomieniem wydobycia miedzi w LGOM. Zarazem jednak
Złotoryja rozwija się, jako ośrodek przemysłu drzewno – papierniczego, szklarskiego,
materiałów budowlanych, lekkiego, spożywczego itp 3.
W okresie przemian ustrojowych zainicjowanych w 1989 r., poza sygnalizowanymi
zmianami własnościowymi, odnotować należy tworzenie nowego kształtu struktury
rodzajowej przemysłu złotoryjskiego. Spośród wielu zakładów przemysłowych o istotnym
znaczeniu miejscowym, niektóre reprezentują pod względem oddziaływania – charakter
egzogeniczny, regionalny i ponadrejonowy - zatrudniając przy tym największą ilość osób.
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę tych przedsiębiorstw:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „VITBIS” Spółka z o.o.
profil działalności: produkcja ozdób choinkowych i innych wyrobów ze szkła
przetwórstwo tektury, wyroby z tworzyw sztucznych, metalowych, tekstylnych. Zakład

2

Z informacji zawartych w „ Strategii rozwoju województwa legnickiego ” wynika, że projektowanymi
funkcjami Złotoryi w ramach Subregionu będą: funkcja usługowa, przemysłowa i turystyczna, zaś miasto
stanie się „ wielofunkcyjnym ośrodkiem ponadlokalnym mogącym potencjalnie organizować współpracę
gmin wewnątrz Subregionu ” s.26.
3
Por. pr. p. red. R. Gładkiewicza. Dzieje Złotoryi. Towarz. Miłośników Złotoryi. Złotoryja - Wrocław
1997r.
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poza działalnością produkcyjną i handlową w tym na eksport, prowadzi intensywne prace
naukowo – badawcze w zakresie technologii produkcji.
Zatrudnienie : 464 osób.
Boart Longyear Spółka z o.o.
profil działalności: produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.
Produkty firmy sprzedawane są zarówno na rynku krajowym jak i na eksport.
Zatrudnienie: 256 osób.
Przedsiębiorstwo Górniczo – Produkcyjne „Bazalt”
profil działalności: górnicza eksploatacja złóż surowców skalnych i przeróbki kopalin
na materiały kamienne dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego i specjalnego. Obok
tego eksploatacja złoża bentonitu surowego z przeznaczeniem do dalszego przerobu
i wykorzystania w odlewnictwie metali.
Zatrudnienie: 248 osób.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „INTER-DEKOR” Spółka z o.o.
profil działalności: produkcja i przetwarzanie szkła (w tym ozdób choinkowych), łącznie
ze szkłem technicznym w podstawowej części przeznaczona na eksport.
Zatrudnienie: 197 osób.
SIEPIER Spółka z o.o.
profil produkcji: działalność produkcyjna w branży zabawkarskiej. Wytwarzane są dwa
typy wyrobów. Jako - SIKU produkcja zabawek samochodowych, jako WIKING – montaż
miniaturowych kopii marek samochodów. Produkcja w podstawowej części przeznaczona
na eksport.
Zatrudnienie: 96 osób.
Kopalnie Surowców Skalnych S.A.
profil produkcji: wydobywanie oraz przeróbka kruszyw bazaltowych i pomiedziowych.
Zatrudnienie: 93 osoby.
Tradycje funkcjonowania, do niedawna największego pracodawcy Złotoryi tj.
Złotoryjskich Zakładów Obuwia reprezentowane są przez firmy branży obuwniczej, takie
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jak: „REGENT” Sp. z o.o. zatrudniająca 88 pracowników, „ALBIS” – 36 osób, Zakład
Produkcji Obuwia Sp. z o.o. – ok. 60 osób, Złotoryjskie Zakłady Obuwia S.A. w upadłości
– 33 osoby.
Spośród wielu mniejszych zakładów pracy zajmujących się działalnością
produkcyjno– usługową i zarazem istotnych na rynku lokalnym (częściowo regionalnym)
warto wymienić między innymi Złotoryjskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów –
zatrudniających 48 osób, Kopalnie Bazaltu „Wilcza Góra” – zatrudnienie 44 osoby, Zakład
Mięsny Sp. z o.o. – zatrudnienie – 32 osoby, Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna – 28
osób, „MERPOL” Sp. z o.o. – 15 osób itd.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w chwili obecnej produkcyjno –
przemysłowy profil działań Złotoryi reprezentowany jest przez dominujące i względnie
dynamiczne

dziedziny

przemysłu

lekkiego

(szklarskiego,

zabawkowego

i restrukturyzowanego obuwniczego) oraz tradycyjnego surowcowo – wydobywczego,
związanego z eksploatacją miejscowych kopalin minerałów.

Funkcja administracyjna
Drugą z istotnych funkcji społeczno – ekonomicznych Złotoryi stanowi działalność
administracyjna, koncentrująca ok. 8 % ogółu zatrudnionych w mieście. Do podstawowych
instytucji administracyjno – samorządowych należą Urząd Miejski, Urząd Gminy oraz
Starostwo Powiatowe. Obok nich z racji usytuowania administracyjnego w Złotoryi
znajduje się więc szereg podmiotów świadczących usługi publiczne na rzecz miasta, gminy
wiejskiej

Złotoryi,

jak

i

powiatu

złotoryjskiego

charakterze

endogenicznym

i egzogenicznym. Reprezentują one złożony układ inwestycji zróżnicowany pod względem
zakresu kompetencji i źródła finansowania (głównie sfera budżetowa). W ich skład
wchodzą jednostki regulujące dziedziny oświaty i wychowania, bezpieczeństwa
i sądownictwa, zdrowia i opieki społecznej, rynku pracy, kultury, sportu i rekreacji, rynku
finansowego i ubezpieczeń itp. Znaczenie i miejsce tych instytucji w życiu publicznym
i gospodarczym miasta zostanie uwzględnione w dalszej części Diagnozy (poz.: Społeczna
sfera miasta Złotoryi).
Urząd Miejski
profil i zasięg działalności: oddziaływanie administracyjne na rzecz obszaru gminy
miejskiej Złotoryja,
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zatrudnienie: 60,5 etatu, w tym pion kierownictwa – 3 etaty, administracji 52,75 etatu,
obsługa 4,75 etatu
wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na 1 zatrudnionego w pionie kierownictwa
i administracji wynosi 313 osób.
Urząd Gminy
profil i zasięg działalności: oddziaływanie administracyjne na rzecz obszaru gminy
wiejskiej Złotoryja
zatrudnienie: 49 osób, w tym pion kierownictwa i administracji 21, z tego
z wykształceniem wyższym 23,8%
wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na 1 zatrudnionego w pionie kierownictwa
i administracji wynosi 342 osoby

Starostwo Powiatowe
profil

i

zasięg działalności:

oddziaływanie

administracyjne

na

rzecz powiatu

złotoryjskiego,
zatrudnienie: 50 osób, w tym pion kierownictwa i administracji 48 osób, z tego
z wykształceniem wyższym 33,3 %
wskaźnik liczby mieszkańców przypadających na 1 zatrudnionego w pionie kierownictwa
i administracji wynosi 995 osób.
Na tle przedstawionych wielkości można zauważyć, że istotny wyznacznik
efektywności służb administracyjnych kojarzony z poziomem wykształcenia osób
zatrudnionych, najkorzystniej przedstawia się w Starostwie Powiatowym, zaś względnie
najgorzej w Urzędzie Gminy Złotoryja. Podobne relacje wykazują wskaźniki „obciążenia”
liczby mieszkańców przypadających na 1 zatrudnionego tych instytucji.
Funkcje pozostałe
Jednym z podstawowych wskaźników poziomu nowoczesności struktury
gospodarczej obszaru jest stan i rozwój sektora usług . W warunkach gospodarki
wolnorynkowej stanowi on głównie źródło zatrudnienia i walki z bezrobociem. Rozwój
usług w Złotoryi od początku lat 90 - tych postępował zgodnie z tendencjami w kraju
i regionie. Cechował się on wysoką dynamiką i wg danych z końca 1998 r. obejmował on
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w systemie REGON ok. 1.500 podmiotów gospodarczych, zatrudniających ok. 20 %
ogółem pracujących4.
Główna część wszystkich zarejestrowanych podmiotów sektora usług prowadziła
działalność w sekcji handlu i punktów naprawczych. Zatrudniano w nich łącznie 5,8%
ogółu zatrudnionych (region dolnośląski 9,08 %). Podmioty tej sekcji stanowiły większość
placówek usługowych miasta. Spośród innych rodzajów usług warto zauważyć: usługi
budowlane, reprezentowane przez 175 przedsiębiorców i zatrudniające 6,8 % ogółu
pracujących w Złotoryi (region 7,3 %), a także obsługę nieruchomości i działalność
związaną z prowadzeniem interesów, skupiającą ok. 3,6 % ogółu zatrudnionych w mieście.
Wg szczegółowej informacji dotyczącej działalności usługowej na badanym terenie
funkcjonuje m. in.:
 gastronomia :
restauracje - 3, kawiarnie – 7, pijalnie piwa – 3, i tzw. mała gastronomia - 8;
 obrót towarowy:
handel art. spożywczymi i przemysłowymi – 667, handel w systemach
sprzedaży sieciowej - 52, sprzedaż samochodów i części używanych - 10,
hurtownie – 20;
 usługi naprawcze i inne:
transportowe: przewóz osób – 16, przewóz towarów – 84, blacharstwo
samochodowe - 29, ślusarstwo – 20, instalatorstwo elektryczne – 23, stolarstwo
- 12, fotograficzne – 4, optyk – 3, piekarnictwo – 5, cukiernictwo – 3,
tapicerstwo – 1, mechanika pojazdowa – 8, zegarmistrz – 1, apteki – 4, naprawy
– 4, itd.
Sieć placówek handlowo – usługowych skupiona jest w centrum miasta.
Zdecydowanie gorzej przedstawia się sytuacja na jego obrzeżach, gdzie występuje
niedobór sklepów jak i innych usług.
W świetle przeprowadzonych badań ankietowanych w opinii mieszkańców
Złotoryi, braki usług występują w dziedzinach: szewstwa, kaletnictwa, krawiectwa,
masażu zdrowotnego, stolarstwa, sprzątania mieszkań, opieki nad osobami starszymi,
sklepów z art. motoryzacyjnymi, księgarni.

4

Dane te posiadają charakter przybliżony, nie tylko z powodu zmian ilościowych w czasie, lecz również
nieewidencjonowania wielu dziedzin usług ze względu na odmienne przepisy prawne ( przyp. autora ).
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Instytucjonalną formą wspierania sektora usług w mieście jest aktywnie działający
Cech Rzemiosł Różnych, który skupia rzemieślników Złotoryi.
Z zaprezentowanych informacji wynika, że sieć usług zlokalizowana w mieście
Złotoryja jest dość rozbudowana, choć jak można stwierdzić – słabsza od średniej dla
regionu Dolnego Śląska. Reprezentując potencjalne rezerwy rozwoju tego sektora, miasto
spełnia funkcje usług o charakterze lokalnym zaspokajając potrzeby swoich mieszkańców,
ludność gminy wiejskiej i częściowo powiatu złotoryjskiego.
Spośród ważnych funkcji usługowych badanego obszaru należy wyróżnić turystykę
i rekreację. O możliwościach rozwoju tej sfery działalności społeczno – gospodarczej
decyduje szereg czynników. Należą do nich:
 walory środowiska naturalnego
Jak już wspomniano, teren Złotoryi wraz z najbliższymi okolicami, poza
urozmaiconą rzeźbą obszaru, dysponuje wieloma pomnikami przyrody nieożywionej.
Zalicza się do nich piaskowce Krucze Skały w Jerzmanicach, pieczary w dolinie Drążnicy,
utworzony w południowo-zachodniej części Wilczej Góry rezerwat geologiczny itd. Ze
Złotoryi „wychodzi ” szereg szlaków turystycznych takich jak: Szlak Polskiej Miedzi,
Wygasłych Wulkanów, Brzeźny, Spacerowy.
 walory dziedzictwa historycznego
Nieocenionym atutem miasta Złotoryi są jego zabytki architektury. Przeszłość
w mieście reprezentuje ok. 300 obiektów, do których zaliczyć można m. in. Basztę
Kowalską, Kościół NNMP, zespół zabytkowych kamieniczek na Rynku. Warto zauważyć,
że w 1984 r. Złotoryja została wpisana na listę krajową najcenniejszych zabytków.
Konsekwencja specyfiki środowiskowej i historycznej miasta Złotoryi są unikatowe
w skali kraju zaś nieliczne w świecie zawody w płukaniu złota. Ich organizatorem jest
powstałe w 1992 r. Polskie Bractwo Kopaczy Złota. Obok imprez związanych z tzw.
Złotym Tygodniem, do ważniejszych przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność Złotoryi
należy podjęta w 1995 r. średniowieczna tradycja śpiewów bożonarodzeniowych oraz
długofalowe działania na rzecz powstrzymania dewastacji i restauracji zabudowy Rynku.
 położenie miasta i stan środowiska naturalnego
W kontekście funkcji turystyczno – rekreacyjnej należy podkreślić prezentowaną
już wcześniej dogodność położenia komunikacyjnego miasta. Znajdując się w bliskiej

20
odległości od dużego ośrodka miejskiego Legnicy (strona północna) Złotoryja pod
względem atrakcyjności turystycznej nie posiada w tej części Dolnego Śląska konkurencji.
Porównywalne walory od strony południowej reprezentują dopiero tereny Jeleniej Góry
i sąsiadujące z nią pasma Sudetów. Od strony zachodniej – należy zauważyć szansę
penetracji turystycznej obcokrajowców, z czym kojarzą się niezbędne działania
promocyjne władz miasta i ich kontakty z instytucją współpracy transgranicznej
Euroregionu „Nysa” oraz miastami partnerskimi. Walory położenia miasta Złotoryi
podnosi poprawiający się ciągle stan czystości środowiska naturalnego i konsekwentne
działania na rzecz ochrony krajobrazu, w tym oddanie w 1994 r. oczyszczalni ścieków,
utworzenie w 1992 r. Parku Krajobrazowego „Chełmy” , czy aktualne działanie władz
miejskich na rzecz czystości rzeki Kaczawa, na obszarze powiatu złotoryjskiego oraz
rozwoju terenów rekreacyjnych w samym mieście.
Na tym tle należy stwierdzić, że funkcja turystyczno– rekreacyjna miasta nie jest
w pełni wykorzystana i reprezentuje istotne rezerwy rozwoju. Obecnie turystyka w mieście
Złotoryi posiada głównie charakter „przejazdowy”, a więc doraźny. Zauważalny jest brak
specjalistycznej turystyki indywidualnej i oferty turystyczno – rekreacyjnej o charakterze
sezonowym czy całorocznym.
Niezbędne wydają się przedsięwzięcia zarówno w zakresie formułowania
adresowej oferty turystycznej, intensyfikacji promocji, jak i koordynacji jej rozwoju
w skali powiatu złotoryjskiego. Jednak priorytet w tym względzie uzyskać muszą zadania
związane z budową, rozbudową i unowocześnieniem infrastruktury turystycznej,
zwłaszcza zaś bazy noclegowej.
Obecnie w Złotoryi występują trzy typy możliwości zaspokojenia potrzeb
noclegowych tj. w hotelu „Pod Basztą” – 95 miejsc, Szkolne Schroniska Młodzieżowe –
70 miejsc, kwaterach prywatnych – liczba miejsc nieznana. Standard jakościowy tych
obiektów na tle kryteriów „europejskich” jest niesatysfakcjonujący. Za znamienny można
również uznać fakt, że wg danych z 31.VII.1998 r. udział miejsc noclegowych w całym
powiecie złotoryjskim stanowił zaledwie 0,6 % ogółu tych miejsc w regionie
dolnośląskim, zaś odpowiedni wskaźnik udziału korzystających z noclegów – 0,5 %.
Warto też zauważyć, że w tym czasie turyści zagraniczni korzystający z noclegów
w Złotoryi (1.135 osób) stanowili 18,2 %, zaś średnio w regionie 19,45 %. Statystykę tę
uzupełnia udział zatrudnienia w sekcji: hotele i restauracje, który w Złotoryi wnosi 1,0 %
ogółu pracujących.
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I.4. LOKALNY RYNEK PRACY – BEZROBOCIE
Zasoby pracy
Na tle dokonanej charakterystyki zatrudnienia w Złotoryi (por. Funkcje miasta)
warto przypomnieć, o obecnym profilu społeczno-gospodarczym miasta w głównym
stopniu decyduje dominująca liczba miejsc pracy w przemyśle, budownictwie oraz innej
działalności produkcyjnej oraz w funkcjonujących instytucjach publicznych administracji,
służby zdrowia i opieki społecznej oraz edukacji.
Istotnym dopełnieniem obrazu zasobów pracy miasta jest struktura wiekowa
ludności. Przypomnijmy więc, że wg stanu na koniec 1998 r. ludność Złotoryi w tzw.
wieku produkcyjnym (18-59 lat kobiety) i (18-64 lat mężczyźni) stanowiła 62,5% ogółu
mieszkańców. Drugą w kolejności i większą od średniej regionalnej grupę wiekową
reprezentowały osoby młode w tzw. wieku przedprodukcyjnym (25,7%) będące
potencjalną

rezerwą

podażową

złotoryjskiego

rynku

pracy.

Rozmiary

grupy

zatrudnieniowej w tzw. wieku mobilności zawodowej (20-39 lat) są w mieście na
podobnym poziomie jak w całym regionie dolnośląskim i obejmują 28,3% ogółu
mieszkańców.
W ocenie sytuacji zatrudnieniowej Złotoryi należy również uwzględnić fakt
nieustalonej ilości osób z miasta, które znalazły pracę, zwłaszcza w Legnicy i innych
ośrodkach LGOM-u oraz mieszkańców gminy wiejskiej i powiatu złotoryjskiego, którzy są
zatrudnieni w Złotoryi. Można założyć umownie, że wielkości te się bilansują.

Bezrobocie
W świetle zarówno danych statystycznych jak i opinii mieszkańców Złotoryi,
podstawowym problemem miasta jest bezrobocie. Jest sprawą oczywistą, że powiększanie
potencjalnych zasobów pracy m. in. przez kolejne roczniki tzw. absolwentów powoduje
wzrost popytu na pracę, i pogarsza sytuację na rynku pracy, także osób już wcześniej
poszukujących zatrudnienia.
Według stanu na dzień 30.10.1999 roku liczba bezrobotnych w mieście Złotoryja
wynosiła 1.713 osób, w tym, 54,2% kobiet. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie
przekraczającym 24%, a więc znacznie wyższym w stosunku do regionu dolnośląskiego
(ok. 14%) i kraju (ok. 13%).
Z analizy dostępnych informacji wynika, że zjawisko bezrobocia ujawniło się już
w 1990 roku, rozszerzając swój zasięg w kolejnych latach. Dynamika wzrostu
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bezrobotnych była przyczyną, że w sierpniu 1993 roku rząd uznał rejon Złotoryi
za szczególnie dotknięty bezrobociem. Status ten, ze wszystkimi konsekwencjami,
obowiązuje do dnia dzisiejszego. Warto zauważyć, że w latach 1996-1998 występowała
swoista stabilizacja bezrobocia. Ponowny wzrost bezrobocia w mieście nastąpił w II
połowie 1998 roku oraz w styczniu 1999 roku. W pierwszym przypadku miało to związek
z zwolnieniami pracowników likwidowanych Złotoryjskich Zakładów Obuwia, w drugim
zaś z konsekwencjami reformy ubezpieczeń zdrowotnych.
Należy

podkreślić,

że

proporcje

odpowiadają tendencjom regionalnym.

strukturalne

bezrobocia

w

Złotoryi,

Świadczą o tym np. wskaźniki wieku

bezrobotnych. Szczególnie niepokojący poziom bezrobocia ma miejsce w grupie wiekowej
poniżej 25 lat, której udział w łącznej ilości bezrobotnych Złotoryi wynosi 27,4% (region
28,1%). Jak już wspomniano, grupę tę w pewnym stopniu „zasilają” absolwenci szkół
ponadpodstawowych. Według danych z końca listopada 1999 roku w Złotoryi
zarejestrowanych było 96 bezrobotnych absolwentów, z czego 90,6% stanowili kończący
szkoły policealne, średnie i zasadnicze zawodowe. Absolwenci złotoryjscy reprezentowali
5,6% ogółu bezrobotnych (region 5,2%). Podobnie niekorzystnie przedstawia się sytuacja
w grupie wiekowej pełnej mobilności zawodowej (25-44 lat), której udział w bezrobociu
Złotoryi stanowi 52,8% (region 52,7%).
Identyczne

relacje

charakteryzują

bezrobocie

oceniane

według

poziomu

wykształcenia. Największą grupę bezrobotnych w Złotoryi stanowią osoby o niskich
kwalifikacjach związanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 43,2% (region
37,1%) oraz podstawowym 28,4% (region 34,6%). Dość istotną grupą bezrobotnych
w mieście są osoby o wykształceniu policealnym i średnim zawodowym 21,5% (region
20,9%).
Warto zauważyć niewielkie szanse zatrudnienia w Złotoryi bezrobotnych
o większym stażu pracy. Najliczniejsze grupy w tym zakresie obejmują bezrobotnych
o stażu pracy od 10-20 lat tj. 29,5% ogółu bezrobotnych, zaś łączny udział poszukujących
pracy o dotychczasowym stażu zatrudnienia w granicach od 5-30 lat, przekracza
w Złotoryi 60% (region dolnośląski 50,1%).
Za znamienny i niepokojący trzeba uznać fakt zmniejszenia się szans zatrudnienia
wraz z wydłużaniem się okresu pozostawania bez pracy. I choć jest to zjawisko
charakterystyczne dla całego kraju, w Złotoryi udział bezrobotnych pozostających bez
pracy powyżej roku kształtuje się na poziomie 42%.
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W tym samym kontekście należy traktować rosnący stopniowo udział bezrobotnych
bez prawa do zasiłku, który w końcu listopada 1999 roku w Złotoryi objął 72,4% ogółu
bezrobotnych (region 74,7%).
Najliczniejszą grupą bezrobotnych sklasyfikowanych według zawodów i sekcji
EKD, są robotnicy i rzemieślnicy w takich zawodach jak:
a) dla kobiet – krawiec odzieży lekkiej, szwaczka, obuwnik-szwacz, zdobnik szkła,
b) dla mężczyzn – murarz, stolarz budowlany, ślusarz, tokarz, mechanik samochodów
osobowych,
a także bezrobotni bez zawodu.
Oferta popytowa na rynku pracy w Złotoryi jest bardzo skromna. Jako
symptomatyczny przykład można tu podać zapotrzebowanie Powiatowego Urzędu Pracy
z dnia 5 stycznia 2000 r. Dotyczy ono: ładowacza (osoba niepełnosprawna), sprzątaczka
(osoba

niepełnosprawna),

oświatowych

i

agent

wychowawczych,

ubezpieczeniowy,
blacharz

wychowawca

samochodowy,

w

placówkach

diagnosta

silników

samochodowych („Gazeta Złotoryjska” nr 1 (209) z 5.01.2000r.).
Reasumując i uogólniając cechy lokalnego rynku pracy do podstawowych przyczyn
bezrobocia w mieście Złotoryja można zaliczyć:


redukcję miejsc pracy w zlikwidowanych i bankrutujących zakładach pracy,



dość jednostronny charakter gospodarki oparty głównie na działalności produkcyjnej,
a zwłaszcza przemyśle,



niedorozwój szeroko pojętej sfery usług, w tym turystycznych,



względne niedostosowanie zawodów i kwalifikacji do popytu na rynku pracy miasta
i okolic,



ograniczone możliwości absorpcji wolnej siły roboczej firm obecnie funkcjonujących,
spowodowane sytuacją w ich otoczeniu, popytem zewnętrznym itp.,



atrakcyjność zasiłku dla bezrobotnych, powiązana często z zatrudnieniem w „szarej
strefie”, pomimo istniejących ograniczeń administracyjnych,



pogorszenie się kondycji zdrowotnej związanej z pauperyzacją bezrobotnych,



względy psychologiczne (syndrom „wyuczonej bezradności”, niska operatywność).
Problematyką bezrobocia, zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych w Złotoryi

zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy (PUP) zatrudniający 34 osoby, z czego 30 w pionie
administracji, w tym 13,3% z wykształceniem wyższym.
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Instytucjami partnerskimi Urzędu Pracy na rynku lokalnym są: Starostwo
Powiatowe, Urząd Miejski z Złotoryi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, związki
pracodawców i związki zawodowe, instytucje oświaty, Powiatowa Rada Zatrudnienia,
a także Klub Pracy w Złotoryi.
Działalność PUP w Złotoryi nie odbiega od standardów funkcjonowania tego typu
instytucji w kraju. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu Urząd realizuje tzw. działania pasywne i aktywne.
W ramach tych pierwszych wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych, stypendia oraz zasiłki
i świadczenia przedemerytalne.
Na katalog działań aktywnych składają się:


prace interwencyjne,



roboty publiczne,



pożyczki dla bezrobotnych w ramach samozatrudnienia,



pożyczki dla zakładów pracy na tworzenie dodatkowych miejsc pracy,



umowy absolwenckie,



szkolenia, w tym finansowanie szkoleń dla pracowników,



stypendia z tytułu dalszej nauki,



pożyczki szkoleniowe,



refundacja składki ZUS,



programy specjalne.

Ponadto należy wspomnieć o aktywizującym charakterze działań PUP związanych
z

uruchamianiem

specjalnych

instrumentów

finansowych

wynikających

z zakwalifikowania Złotoryi do gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym. Prowadzone jest także pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe
i informacja zawodowa oraz Klub Pracy. Według uzyskanych informacji skala
oddziaływania PUP wszystkimi formami, obejmuje średniorocznie 1.125 bezrobotnych
z Złotoryi.
Pomimo atutu funkcjonowania w obrębie miasta wyspecjalizowanej instytucji
walki z bezrobociem, na tle skali i tendencji tego zjawiska – trudno uznać jej
dotychczasowe działania za skuteczne i satysfakcjonujące.
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I.5. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE
Według danych na koniec 1998 r. w mieście Złotoryja było 5.289 mieszkań
o średniej powierzchni użytkowej 54 m² (region dolnośląski 64,4 m²). Na nieco gorszy
standard zamieszkiwania ludności miasta, w stosunku do przeciętnych warunków
w województwie wskazuje także wskaźnik przeciętnej liczby osób na 1 izbę, który wynosi
1,00 (region 0,91).
Do głównych gestorów zasobów mieszkaniowych Złotoryi należą władze miasta
(mieszkania komunalne), władze spółdzielni mieszkaniowej (mieszkania spółdzielcze)
oraz właściciele prywatni.
Zasoby mieszkań komunalnych stanowią zdecydowaną większość substancji
mieszkaniowej miasta, którą zarządza instytucja o nazwie „Rejonowe Przedsiębiorstwo
Komunalne” Spółka z o.o. Sprawuje ona działalność administracyjną w obrębie 332
budynków, o łącznej liczbie 2.832 mieszkań. Większa część tych budynków (205) jest
w tzw. zabudowie ciągłej, pozostałe to budynki wolnostojące.
Z dokonującym się także w Złotoryi, procesem sprzedaży mieszkań i budynków
komunalnych osobom fizycznym, łączy się działalność firmy BIURO – BUD spółka z o.o.
Administruje ona część substancji mieszkaniowej będącej własnością głównie tzw.
wspólnot mieszkaniowych. Są to obiekty zarówno w zabudowie zwartej, jak
i wolnostojącej, w których zlokalizowanych jest 564 mieszkań 5.
Należy podkreślić, że standard wyposażenia mieszkań komunalnych w mieście jest
na ogół niski. Ocena ta dotyczy zwłaszcza zwartej zabudowy rynku złotoryjskiego oraz
innych obiektów wybudowanych przed II wojną światową. I tak zasoby pozostające
w administracji Spółki „Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne” tylko w 67 % mieszkań
są wyposażone w łazienki i w c, zaś 29 % posiada centralne ogrzewanie. Ten ostatni
wskaźnik dla mieszkań zarządzanych przez BIURO – BUD jest korzystniejszy, bowiem
wynosi 45 %.
Na zły obraz mieszkalnictwa komunalnego w mieście składa się dodatkowo:
wysoki poziom dekapitalizacji obiektów mieszkaniowych, zwłaszcza jego części
centralnej, niski poziom nakładów remontowych i praktyczny zanik inwestycji
mieszkaniowych. Warto zauważyć, że wg danych na koniec 1998 r. udział wydatków
z budżetu miasta na gospodarkę mieszkaniową oraz niematerialne usługi komunalne
wyniósł 2,1 %, względem odpowiedniego wskaźnika dla regionu 9,0 %. W ostatnim

5

brak informacji nt. struktury własnościowej mieszkań komunalnych (przyp. autora)
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okresie działalność „inwestycyjna” w tym zakresie ograniczyła się do adaptacji 11
strychów i remontu w 1999 r. – 7 mieszkań.
Ważnym gestorem zasobów mieszkaniowych w Złotoryi jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa. Posiada ona w mieście 41 budynków, w których znajduje się 1.333
mieszkań, w tym ok. 50 % własnościowych. Na tle standardu mieszkań komunalnych poziom wyposażenia obiektów spółdzielczych należy ocenić bardzo wysoko. Według
uzyskanych informacji wszystkie mieszkania pozostające w jej administracji posiadają
centralne ogrzewanie oraz łazienki i w.c.
Obiekty Spółdzielni Mieszkaniowej są sukcesywnie remontowane i docieplane.
Spółdzielnia w ramach działalności inwestycyjnej realizuje budynek mieszkaniowy
wielorodzinny z zapleczem usługowym i 23 garażami o ogólnej powierzchni zabudowy
789 m² (powierzchnia mieszkaniowa 1.326 m², usługowa 181 m²). Wysoki standard
mieszkań i związane z tym koszty stanowią, że ich użytkownikami będą osoby
o ponadprzeciętnych dochodach.
W kontekście nieokreślonych jednoznacznie potrzeb mieszkaniowych miasta
i konieczności sformułowania programu polityki mieszkaniowej, ważną rolę odgrywa
budownictwo indywidualne. W latach 1997–1999 oddano do użytku łącznie 37 budynków
jednorodzinnych, na ogół o wysokim standardzie. Czynnikiem sprzyjającym w tym
zakresie jest niewątpliwie duża ilość funkcjonujących w Złotoryi małych i średnich firm
budowlanych, w tym PPU „ROBUD”, oraz znaczny obszar terenów (uzbrojonych,
częściowo uzbrojonych) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (usługowe)
o różnej formie własności.
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I.6. SPOŁECZNA SFERA MIASTA ZŁOTORYI
I.6.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Miasto Złotoryja dysponuje dość dobrze rozwiniętą siecią placówek oświaty
i wychowania. Składają się na nią: 4 szkoły podstawowe (w tym 1-społeczna), 3 gimnazja
(w tym Dwujęzyczne Gimnazjum Społeczne), 1 Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół
Zawodowych skupiających 7 szkół średnich o profilu zawodowym oraz 1 zasadniczą
szkołę zawodową, 2 przedszkola, 1 żłobek miejski oraz Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy. Strukturę podmiotów związanych z edukacją młodzieży miasta uzupełnia
Złotoryjski Zakład Doskonalenia Zawodowego szkolący corocznie ok. 250 uczniów.
Według aktualnych danych, we wszystkich szkołach podstawowych uczy się 1961
uczniów, w szkołach ponadpodstawowych odpowiednio 2.969, zaś w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym 232 uczniów. Do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych
w szkołach) i żłobków uczęszcza 379 dzieci. Porównywalne dane z 1998 r. potwierdzają
ogólne tendencje zmniejszania się także w Złotoryi liczby uczniów i dzieci
uczestniczących w systemie oświaty i wychowania.
W strukturze szkolnictwa podstawowego ważną i perspektywiczną rolę
reprezentują obecnie szkoły nr 1 i 3, kształcące największą ilość uczniów. Szkoła
Podstawowa nr 2 jest w trakcie likwidacji i wg założeń jej majątek zostanie w najbliższym
czasie przejęty przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1. Działania te są
uzasadnione jeśli uwzględnić występujące braki wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 1
i wspomniany już wpływ zmian demograficznych.
Na tym tle, do podstawowych problemów szkolnictwa podstawowego na terenie
badanym można zaliczyć:


wysoki poziom dekapitalizacji i zły stan techniczny obiektów (zwłaszcza
Szkoły Podstawowe nr 1 i starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 3);



braki związane z potrzebą właściwych warunków realizacji zajęć z wychowania
fizycznego młodzieży;



względny niedostatek wyposażenia dydaktycznego.

W przekroju funkcjonujących w mieście szkół ponadpodstawowych wyróżnia się
Zespół Szkół zawodowych, kształcący ok. 2.000 uczniów i zatrudniający 102 nauczycieli
(w przeliczeniu na pełne etaty). Placówka ta, niezależnie od rozbudowanej struktury,
profilu zawodowego i poziomów kształcenia (w tym: dla dorosłych) cechuje się tradycją
działań doskonalących proces nauczania m. in. poprzez szerokie wdrażanie technik
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komputerowych, dokonywane próby zmian struktury przedmiotowej uwzględniającej
potrzeby rynku pracy, kontakty edukacyjne z placówkami szkolnictwa wyższego itp.
Podobne działania o charakterze prorynkowym, w zakresie nauczania informatyki
i języków obcych można dostrzec również w pozostałych szkołach średnich Złotoryi,
zwłaszcza w Liceum Ogólnokształcącym. Efektem poczynań kadry dydaktycznej
i względnie dobrego wyposażenie szkół ponadpodstawowych w pomoce dydaktyczne jest
znacząca liczba absolwentów szkół średnich, rozpoczynająca studia wyższe. Warto
zauważyć, że funkcjonujące w Złotoryi szkolnictwo ponadpodstawowe, zwłaszcza średnie,
spełnia funkcję o zasięgu ponadlokalnym, obejmującym inne miejscowości powiatu
złotoryjskiego.
Do podstawowych problemów szkolnictwa ponadpodstawowego w mieście,
zaliczyć można:
-

potrzeby remontowe i adaptacyjne (Gimnazjum nr 1) oraz wyposażeniowe,
zwłaszcza w zakresie sal gimnastycznych i pomieszczeń dydaktycznych (Zespół
Szkół Zawodowych),

-

braki strukturalne nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w tym księgozbiorów,
szerszych możliwości dostępu do internetu itp.
Placówki systemu oświaty i wychowania w Złotoryi stanowią ważne źródło miejsc

pracy. Według danych z końca 1998 r. osoby zatrudnione w sekcji edukacyjnej
reprezentowały 7,8% ogółu pracujących w mieście. Jest on jednak niższy od średniego
wskaźnika w regionie dolnośląskim, gdzie wynosi 9,7%. W związku z wdrażaniem
reformy oświaty należy przypuszczać, że jej konsekwencją mogą być – trudne obecnie
do oszacowania – zwolnienia wśród nauczycieli. Na tle istniejących potrzeb materialnych
zagrożenie to wzmacnia fakt relatywnie niskiego poziomu finansowania oświaty
i wychowania w Złotoryi. Według danych z końca 1998 r. na cel ten przeznaczono 27,6%
budżetu miasta, przy odpowiednim wskaźniku dla regionu 29,6%.
Niewątpliwym atutem kadry nauczającej na wszystkich poziomach kształcenia
i wychowania jest wysoki udział osób z wykształceniem wyższym (w tym zawodowym)
sięgający 83% ogółu nauczycieli:
W kontekście bezrobocia w Złotoryi – niezależnie od dotychczasowych działań
szkół na rzecz rynku pracy – zauważalny jest brak systemu współpracy szkolnictwa
ponadpodstawowego z Powiatowym Urzędem Pracy i z innymi instytucjami walki z tym
problemem społeczno-gospodarczym miasta.
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I.6.2. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
Działalność służby zdrowia w Złotoryi reprezentowana jest przez zakłady opieki
zdrowotnej tj.:
1. Przychodnię Rejonową,
2. Zespół Opieki Zdrowotnej obejmujący Szpital i poradnie specjalistyczne,
3. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny,
4. Złotoryjską filię Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego,
5. Przychodnię Lekarską i Pracownię Analityczną „Mederi”
Ważnym uzupełnieniem oferty usług medycznych w mieście są prywatne gabinety
lekarskie, których jest 36, w tym m. in.: pediatryczne (7), stomatologia (8), chirurgia (5),
ginekologia (4).
Biorąc pod uwagę liczbę zarówno publicznych jak i prywatnych zakładów opieki
zdrowotnej można stwierdzić, że w zasadzie dostępność usług w zakresie opieki
zdrowotnej jest dla mieszkańców miasta wystarczająca, z wyjątkiem niektórych
specjalności np.: nefrologia, kardiologia, alergologia itp. To samo dotyczy potrzeb
w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostycznych, oprócz badań tomograficznych
i mammograficznych, które realizują - poprzez skierowania – placówki lecznictwa
Legnicy, Lubina i Wrocławia. Ocenę tą potwierdzają wyniki przeprowadzonego sondażu
społecznego.
Należy podkreślić, że właściwa „kondycja” służby zdrowia w mieście jest istotna
w kontekście ogólnego wzrostu zachorowań. Dotyczy to zarówno przypadków gruźlicy,
grypy, zapaleń przyusznic i wątroby, zatruć pokarmowych itp. Niepokojący jest wysoki
wzrost zachorowań na choroby psychiczne i układu nerwowego.
Ważnym powodem w tym względzie jest również konieczność dostrzeżenia,
w rozbudowanej strukturze placówek służby zdrowia Złotoryi, jednego z wiodących
pracodawców. Według danych z końca 1998 r. osoby tam zatrudnione, włącznie
z pracownikami opieki społecznej stanowiły 21,0% ogółu pracujących w mieście.
Odpowiedni wskaźnik dla regionu dolnośląskiego kształtował się na zdecydowanie
niższym poziomie tj. 12,0%. Problem ten w sytuacji dużego bezrobocia w Złotoryi jest
o tyle istotny, że w tym samym czasie wydatki budżetu miasta na ochronę zdrowia (3,0%)
były o przeszło połowę niższe od średniego poziomu dla województwa (6,4%).
Warto zauważyć, że uruchomiony ostatnio proces reformy służby zdrowia generuje
zwolnienia pracownicze. Na podstawie uzyskanych informacji można sądzić, że dokonane
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dotychczas i przewidywane działania racjonalizujące poziom zatrudnienia w zakładach
służby zdrowia Złotoryi nie spowodują takiej konieczności w odczuwalnym zakresie.
Wszystko wskazuje, że po wstępnym okresie nieładu organizacyjnego, informacyjnego
związanym z inicjacją reformy – sytuacja w zakresie funkcjonujących placówek w mieście
osiągnęła pewien poziom stabilizacji. Nie oznacza to braku poważnych problemów. Część
z nich posiada charakter ogólny, część zaś szczegółowy. Należą do nich:
 trudności finansowe Szpitala (ZOZ) wynikające z niedostatecznego poziomu
kontraktów z Kasą Chorych,
 brak środków finansowych z Kasy Chorych na świadczenie usług (zwłaszcza
stomatologicznych) w Przychodni Rejonowej,
 braki sprzętu specjalistycznego, zwłaszcza diagnostycznego w tym: mammograf
(Szpital), doposażenia komputerowego (Przychodnia Rejonowa),
 niski (i zagrożony) standard opieki zdrowotnej w placówkach oświaty i wychowania,
 brak istotnych usług specjalistycznych, zwłaszcza w zakresie kardiologii, alergologii,
 brak karetki reanimacyjnej w wyposażeniu złotoryjskiej filii Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego,
 zły stan infrastruktury drogowej Przychodni Rejonowej i Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego,
 utrudnienia wynikające z braku przepisów wykonawczych do ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, w tym jednoznacznych interpretacji np. cen usług
specjalistycznych, norm zatrudnienia personelu medycznego.
Należy podkreślić, że placówki służby zdrowia zlokalizowane w Złotoryi
zaspokajają potrzeby mieszkańców znacznej części powiatu złotoryjskiego a także innych
powiatów. Czynią to zwłaszcza znany Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ZOZ (w tym
Szpital) obejmujący swoim zasięgiem gminy: Świerzawa, Wojcieszów, Pielgrzymka,
Zagrodno, a także Pogotowie Ratunkowe (powiat złotoryjski z wyjątkiem gminy
Wojcieszów).
Wydaje się, że utrzymanie i rozwój opieki zdrowotnej o charakterze
ponadlokalnym jest jedną z szans złotoryjskiej służby zdrowia ze względu na możliwość
pozyskiwania dodatkowego źródła finansowania ze strony samorządu terytorialnego oraz
rozwoju zakresu usług medycznych. Jednocześnie występuje konieczność większego
zaangażowania, zwłaszcza finansowego władz miasta i powiatu złotoryjskiego w ochronę
zdrowia mieszkańców a także potrzeba dalszych działań restrukturyzacyjnych, głównie
w obrębie funkcjonujących szpitali.
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Podstawowym podmiotem podejmującym problemy opieki społecznej jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej zlecone miastu jako zadania administracji rządowej, jak również zadania
własne miasta. W Złotoryi w przekroju ostatnich lat zauważalny jest względnie stały udział
liczby osób korzystających z opieki społecznej obejmujący od 10-12% ogółu
mieszkańców. Główną grupę świadczeniobiorców stanowią osoby bezrobotne, zwłaszcza
o długim okresie pozostawania bez pracy. Brak pracy decydował o przyznaniu pomocy
przeszło 67% rodzin objętych opieką Ośrodka. Podobnie ważnym powodem dla
uzyskiwanych świadczeń jest rosnące ubóstwo (515 rodzin), długotrwała choroba (199
rodzin), niepełnosprawność (198 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 172 rodziny), alkoholizm (128
gospodarstw). W 42 rodzinach pomoc Ośrodka przeznaczona była na potrzeby ochrony
macierzyństwa, w 4 – na przezwyciężenie trudności z przystosowaniu się do życia
po opuszczeniu zakładu karnego, w 3 –bezdomność.
Jak już wspomniano, Miejski Ośrodek Opieki Społecznej prowadzi działalność
statutową, współdziałając z wieloma miejscowymi podmiotami, w tym: Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami szkolnymi,
kościołem a także Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym. Poza MOPS w interesie
mieszkańców Złotoryi działają instytucje zrzeszające emerytów i rencistów, kombatanckie,
charytatywne o profilu laickowyznaniowym itp. Ośrodek kieruje również działalnością
Całodziennego Klubu Seniora, finansowanego z budżetu gminy. Z usług klubu korzysta 56
osób (forma stacjonarna). Na jego bazie prowadzone jest także roznoszenie obiadów do
miejsca zamieszkania osób obłożnie chorych (19 świadczeniobiorców). Warto odnotować
także przejawy aktywności MOPS takie jak dożywianie uczniów w szkołach, sprawianie
pogrzebów, wydawanie wyprawek niemowlęcych itp. Należy podkreślić, że skala potrzeb
mieszkańców Złotoryi w dziedzinie opieki społecznej, a także zaangażowanie władz
miasta oraz instytucji lokalnych są więcej niż przeciętne. Wyraża się to wysokim, znacznie
przekraczającym średni wskaźnik dla regionu udziałem środków budżetowych jaki na ten
cel się przeznacza. Na koniec 1998 r. udział ten wynosił 23,0% (region 8,3%).
Do podstawowych problemów związanych z opieką społeczną w Złotoryi można
zaliczyć:


niewystarczające środki finansowe z budżetu państwa w stosunku do potrzeb,



brak środków finansowych na zasiłki i pożyczki dla osób wyrażających zamiar
samozatrudnienia (zadania własne),

32


brak poradnictwa specjalistycznego na szczeblu powiatu (zwłaszcza o charakterze
psychologicznym),



brak możliwości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych szczególnie
w zakresie rehabilitacji osób obłożnie chorych,



brak

koordynacji

instytucji

w

systemie

pomocy

dla

środowisk

osób

niepełnosprawnych,


brak miejsc noclegowych (noclegowni) dla bezdomnych oraz Poradni Rodzinnej.
Wydaje się, że wymienione problemy, poza eliminacją przyczyn, przynajmniej

częściowo mogą znaleźć rozwiązanie poprzez opracowanie spójnego programu działania
MOPS z innymi podmiotami, w zakresie potrzeb opieki społecznej (w tym
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie itd.)
Dotychczasowe działania w tym względzie zdają się być rozproszone i przez to mało
efektywne.

I.6.3. KULTURA I SPORT
Bazę działalności kulturalnej w Złotoryi stanowi Złotoryjski Ośrodek Kultury
(ZOK), w którego strukturze organizacyjnej funkcjonują:


dział merytoryczno-instruktorski,



dział administracji i obsługi,



dział „Gazeta Złotoryjska”,



dział Kino „Aurum”,



dział „Muzeum Złota”.
Jako komunalna instytucja kulturalna, w ramach działalności merytorycznej

Złotoryjski Ośrodek Kultury organizuje imprezy i zajęcia kulturalne w sekcjach
i zespołach, kursy itp. W okresie wiosenno - letnim umożliwia popularne spędzanie czasu
mieszkańców miasta na festynach. Istotne znaczenie posiadają prowadzone zajęcia
z uczniami szkół złotoryjskich w ramach świetlicy terapeutycznej. W budynku Ośrodka
funkcjonuje Kino „Aurum” (III kategoria), zaś w osobnym obiekcie „Muzeum Złota”.
Zakres działalności ZOK obejmuje także wydawanie dwutygodnika samorządu
terytorialnego ziemi złotoryjskiej pt. „Gazeta Złotoryjska”.
Warto także odnotować istotną rolę kulturotwórczą pełnioną przez funkcjonujące
w mieście: Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Bibliotekę Pedagogiczną.
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Na podstawie oceny sytuacyjnej życia kulturalnego Złotoryi, zarysowanego
programu działań ZOK, można stwierdzić jego względnie wysoki poziom, związany
zarówno z istniejącymi tradycjami jak i aktualnym zaangażowaniem działaczy kultury
i władz lokalnych. Warto wspomnieć, że według danych z końca 1998 r. udział wydatków
budżetowych miasta na cele kultury i sztuki wyniósł 4,8% i był tym samym wyższy, niż
w regionie dolnośląskim (3,4%). Oddziaływanie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
w ramach pełnionych zadań, w wielu przypadkach posiada charakter ponadlokalny,
dotyczy to zwłaszcza: „Muzeum Złota” i „Gazety Złotoryjskiej”.
Istotną rolę, zwłaszcza dla promocji miasta odgrywają funkcjonujące organizacje
pozarządowe. Należą do nich:
 Polskie Bractwo Kopaczy Złota,
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej,
 Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych.
Jako podstawową barierę możliwości rozwojowych kultury uznaje się braki
finansowe oraz wyposażeniowe. Ograniczają one w poważnym stopniu funkcjonowanie
i wzbogacenie istniejących form oraz rozwój zakresu działań merytorycznych ZOK.
Placówki kultury zgłaszają zapotrzebowanie na lepszej klasy sprzęt oświetlający
i nagłaśniający, aparaturę projekcyjną w kinie, podniesienie ogólnego standardu sali
kinowej. Uwzględniając istotne znaczenie promocyjne „Muzeum Złota” za celowe należy
uznać zgłaszane potrzeby remontowe i wyposażeniowe tego obiektu, jak i etatowe „Gazety
Złotoryjskiej” Warto zaznaczyć, że na terenie miasta dotychczas nie funkcjonuje sieć
telewizji lokalnej (kablowej). Zwraca uwagę niski udział osób z wykształceniem wyższym
zatrudnionych w ZOK (10,7%).
W życiu społecznym miasta szczególną rolę odgrywa sport. Bez obawy
popełnienia błędu można stwierdzić, że w małym mieście. jakim jest Złotoryja, sport jest
relatywnie wysoko rozwiniętą dziedziną z tradycjami. Zjawisko to obejmuje zarówno
przejawy sportu kwalifikowanego jak i masowego.
Działalność sportowa w mieście zapewniają następujące obiekty:


3 boiska do piłki nożnej, w tym stadion z bieżnią,



6 kortów tenisowych,



5 sal gimnastycznych,
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1 boisko do piłki ręcznej,



2 strzelnice sportowe,



1 kręgielnia,



1 basen kąpielowy z charakterze otwartym.
Spośród wielu dyscyplin sportowych uprawianych w Złotoryi do najważniejszych

należą: tenis ziemny, strzelectwo sportowe, lekka atletyka, piłka nożna, akrobatyka
sportowa, kolarstwo, sporty lotnicze, brydż itp.
Na terenie miasta działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń o charakterze
masowym i elitarnym, związanych strukturalnie z zakładami pracy, spółdzielni
mieszkaniowej, szkołami i reprezentujących zbiorowości indywidualnych sympatyków
określonej dyscypliny. Niewątpliwie do wyróżniających się organizacji sportu w mieście
należą: Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne, Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe,
Złotoryjski Klub Strzelecki „AGAT” o osiągnięciach liczących się w skali krajowej oraz
zdecydowanie

ponadlokalnych

kontaktach

i

możliwościach

oddziaływania.

Do niezwykle interesujących przedsięwzięć sportowych należy zaliczyć działalność
Harcerskiego Koła Lotniczego „Trawers”, Złotoryjskiego Stowarzyszenia Cyklistów czy
Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Dawnych i Ciężkich. Tradycyjne, aczkolwiek
równie cenne formy działalności sportowej reprezentują Złotoryjski Klub Sportowy
„Górnik” oraz Ognisko TKKF „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednak na
szczególne podkreślenie zasługuje rozwój i osiągnięcia sportu w szkołach Złotoryi.
Z działalnością tą identyfikują się m.in. MKS „Aurum”, UKS „Kosynier”, UKS „Tenis
Fan”. Wyrazem sukcesów sportu szkolnego są wyniki współzawodnictwa

szkół

podstawowych w skali byłego województwa legnickiego, gdzie w 1997/1998 roku Szkoła
Podstawowa nr 2 zajęła pierwsze miejsce, zaś dwie pozostałe znalazły się w pierwszej
połowie listy (na 61 szkół sklasyfikowanych).
W świetle uzyskanych opinii, do podstawowych ograniczeń rozwoju sportu
w Złotoryi należą braki finansowe związane z koniecznością modernizacji i rozbudowy
istniejącego zaplecza sportowego, problemy utrzymania i rozwoju kadry trenerskiej,
niedostatki sprzętu oraz niewystarczającym stymulowaniem (koordynacją) sportu przez
władze lokalne. Należy sądzić, że wszelkie działania na rzecz sportu Złotoryi
w konsekwencji posiadać będą dodatkowy walor w postaci promocji miasta.
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W ścisłym związku funkcjonalnym ze sportem pozostaje działalność rekreacyjna.
Zajmuje się nią przede wszystkim Ośrodek Sportu i Rekreacji. W programie działalności
tej instytucji obok organizacji rekreacji i wypoczynku mieszkańcom miasta są zadania
z zakresu sportu i turystyki. Ogólnie biorąc zakres tych zadań jest bardzo szeroki
i obejmuje np. organizację wyścigów kolarskich, funkcjonowanie kąpielisk oraz turystykę
przyjazdową i wyjazdową (wg informacji OSiR). Wszystko wskazuje na to, że tak
sformułowany zakres zadań i kompetencji, infrastruktura wyposażeniowa oraz poziom
wykształcenia pracowników OSiR (brak osób z wykształceniem wyższym) nie
umożliwiają osiągnięcia sukcesu.
Podstawowym problemem zgłaszanym przez tę instytucję, obok braku środków
finansowych na zagospodarowanie i odnowienie istniejących obiektów sportu i rekreacji,
są propozycje „utworzenia hali sportowej, krytego basenu, zespołu nowoczesnych
obiektów sportowych”. Można sądzić, że postulaty te, aczkolwiek uzasadnione, posiadają
charakter maksymalistyczny i ulegną korekcie stosownej do realnych możliwości
finansowych (zwłaszcza budżetu miasta). Za wskazane uznać należy konieczne działania
władz miejskich na rzecz osiągnięcia wyższego poziomu specjalizacji, a tym samym
efektywności OSiR.

I.6.4. PATOLOGIE SPOŁECZNE I BEZPIECZEŃSTWO
W skład struktury instytucjonalnej związanej z zapewnieniem szeroko pojętego
bezpieczeństwa miasta Złotoryi wchodzą: Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska,
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Inspektorat Obrony Cywilnej, Pełnomocnik
Zarządu Miasta ds. Uzależnień, Młodzieżowa Rada Miasta, dyrektorzy oraz pedagodzy
szkół złotoryjskich. Istotną rolę w dziedzinie egzekwowania prawa oraz ścigania
sprawców przestępstw spełniają Sąd Rejonowy oraz Prokuratura Rejonowa w Złotoryi.
Z uzyskanych informacji wynika, że do zjawisk patologicznych występujących
w Złotoryi należy zaliczyć:
–

przestępczość: na terenie miasta i gminy w 1998 r. stwierdzono 1180 przestępstw,
co oznacza ich wzrost o 42% w stosunku do roku poprzedniego. Najliczniejszą
kategorią są przestępstwa przeciwko mieniu (włamania i kradzieże) oraz rozboje. Jako
wysoki należy uznać udział przestępstw dokonanych przez nieletnich (np. w rozbojach
- 27,3%, kradzieżach mienia - 20,3%, bójkach i pobiciach - 15,0%). Jednocześnie
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odnotowano ogólny wzrost wskaźnika wykrywalności o 11,4%, poza przestępstwami
popełnionymi przez nieletnich (spadek o 4,8%). W 1998 roku odnotowano pewien
wzrost wypadków i kolizji drogowych w mieście;
–

alkoholizm: ocenia się, że do 25-30% mieszkańców miasta nadużywa alkoholu. Jest on
główną przyczyną zakłócania ładu i porządku publicznego, przestępstw drogowych,
zaś w wielu przypadkach czynnikiem przestępczości kryminalnej. W 1998 roku
spożycie alkoholu w przeliczeniu na 1 mieszkańca Złotoryi wyniosło 5,0 litra, wobec
średniego dla kraju 3,8 litra. W mieście działa bardzo aktywnie Klub Anonimowych
Alkoholików;

–

narkomania: dane Komendy Powiatowej Policji potwierdzają występowanie problemu
narkomanii w mieście, wskazując na ujawnienie w 1998 roku 33 przestępstw z tym
związanych (w 1997 roku – 1 przestępstwo). Stwierdzają także wysoką dynamikę
procederu, zjawiska substytucji „polskiej heroiny” przez narkotyki klasyczne
i rozpowszechniania się nałogu „w środowiskach młodzieżowych, a nawet nieletnich”.
Jednocześnie z informacji pedagogów szkolnych wynika, że w żadnej ze szkół
złotoryjskich „problemu uczniów narkotyzujących się w zasadzie nie ma”. Wynika
stąd, że narkomani jako patologii szczególnie niebezpiecznej, choć nie zawsze
ujawnionej, należy poświęcać więcej uwagi.
Poza zjawiskiem patologii społecznych do istotnych potencjalnych zagrożeń

bezpieczeństwa ludności miasta można zaliczyć:
–

katastrofy środków transportowych przewożące niebezpieczne ładunki (w tym
chemiczne) przez gęsto zamieszkałe ulice miasta,

–

zagrożenie powodziowe stwarzane przez rzekę Kaczawę,

–

zagrożenie wybuchem i pożarem związane z lokalizacją stacji paliw i rozdzielni gazu,

–

zagrożenie pożarowe zwartej zabudowy centrum starego miasta,

–

pogarszający

się

stan

techniczny

budynków,

infrastruktury

miasta,

dróg

komunikacyjnych, dekapitalizacja instalacji i sieci gazowych, elektrycznych,
ogrzewczych i wodociągowych.
Należy podkreślić, że większość wniosków zgłaszanych przez podmioty
odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa w Złotoryi wiąże się z koniecznością
uruchomienia dodatkowych środków finansowych. Wydatki te dotyczyć mają zarówno
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przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych jak potrzeb w zakresie sprzętu
specjalistycznego. Szereg propozycji łączy się z finansowaniem zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieży, sportu i oferty kulturalnej. Z opinii mieszkańców wynika
konieczność zwiększenia efektywności policji. Wszystko wskazuje na zasadność
opracowania kompleksowego programu na rzecz bezpieczeństwa społeczności Złotoryi
zawierającego realny harmonogram koniecznych działań. Jednocześnie należy się zgodzić
ze stanowiskiem Zarządu Miasta stwierdzającego związek poziomu bezpieczeństwa
z problemem bezrobocia i podjęcia wszelkich działań na rzecz jego rozwiązania.
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I.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Infrastruktura techniczna, ze względu na szczególne znaczenie dla społeczności
lokalnej oraz aktywności gospodarczej podmiotów zlokalizowanych w obszarze miasta,
wymaga zainteresowania ze strony organów samorządu terytorialnego. Istniejące
rozwiązania organizacyjno – prawne w zakresie gospodarki komunalnej w Złotoryi,
umożliwiają przedstawicielom władz lokalnych ingerowanie w pracę własnej jednostki
gospodarczej. Powołane Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. świadczy
m. in. usługi z zakresu: produkcji i dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.
W polu pośredniego oddziaływania gminy pozostaje infrastruktura techniczna związana
z dostawami energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz usługami z zakresu wywozu
nieczystości stałych, telekomunikacji i transportu.

I.7.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Infrastruktura techniczna służąca zaopatrzeniu miasta Złotoryja w wodę stanowi
własność Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. W dyspozycji
Przedsiębiorstwa znajdują się 4 studnie głębinowe (Jerzmanice Zdrój), jedna studnia
rezerwowa, siedem studni płytkich (lewarowe ujęcia wody „Nowa Ziemia” – ujęcia
rezerwowe), zbiornik grawitacyjny wody pitnej „Wilcza Góra”, hydrofornia wody przy ul.
Hożej, stacja uzdatniania wody w Nowej Ziemi, 11,6 km magistralnej sieci wodociągowej,
34,7 km rozdzielczej sieci wodociągowej, 38,2 km przyłączy wody do budynków
zakończonych wodomierzami poboru wody.
System dostawy wody oparto na studniach głębinowych zlokalizowanych
w Jerzmanicach Zdrój. Z ujęć tych woda jest kierowana rurociągami magistralnymi
do zbiornika wody pitnej „Wilcza Góra” oraz stacji uzdatniania wody w Nowej Ziemi.
Stacja uzdatniania wody w Nowej Ziemi zasila częściowo zbiornik wody pitnej „Wilcza
Góra” oraz kieruje wodę do hydroforni przy ul. Hożej. Niżej położone części miasta są
zasilane, przy wykorzystaniu siły grawitacyjnej, ze zbiornika „Wilcza Góra”, natomiast
wyższe partie miasta (od placu Reymonta w górę) obsługuje hydrofornia przy ul. Hożej.
Stan techniczny urządzeń sieciowych, według oceny Rejonowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego sp. z o.o., jest zadawalający (rurociągi) i dobry (zbiornik grawitacyjny
wody pitnej „Wilcza Góra”, hydrofornia przy ul. Hożej).
Zaprezentowana charakterystyka urządzeń sieciowych tworzy podstawę nakreślenia
głównych kierunków inwestycyjnych, podnoszących efektywność gospodarki wodnej
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w obszarze miasta Złotoryi. Postulowane zadania inwestycyjne, zgodnie z sugestiami
Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o., obejmują:
 wymianę sieci wodociągowej;
 wymianę sieci magistralnych z ujęć wody do zbiornika i do sieci rozdzielczej
w mieście;
 budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej.
Wszystkie postulowane inwestycje powinny zostać poprzedzone analizami
ekonomiczno – technicznymi. Zaleca się ich szczegółowe opracowanie przez kompetentne
instytucje.
Strukturę odbiorców wody według zgłaszanego zapotrzebowania prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Struktura odbiorców według zgłaszanego zapotrzebowania na wodę
(procentowy udział w globalnym zapotrzebowaniu)

100%

85%

80%
60%
40%
20%

15%

0%

Zużycie wody

Podmioty społeczno - gospodarcze (15% )

Gospodarstwa domowe (85%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Rejonowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
Z zaprezentowanych danych wynika, że podmioty społeczno - gospodarcze
zużywają 15% rocznej produkcji wody. Zużycie wody w grupie gospodarstw domowych
zdecydowanie przewyższa zgłaszane zapotrzebowanie przez podmioty społeczno gospodarcze.

W

konsekwencji

można

wnioskować

o

niskiej

wodochłonności,

funkcjonujących w obrębie miasta zakładów przemysłowych.
Za wyznacznik poziomu zaspokojenia potrzeb w zakresie gospodarki wodnej
można przyjąć: terytorialny zasięg układu wodociągowego, stopień wykorzystania ujęć
wody oraz jakość wody pitnej.
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Stopień zwodociągowania miasta kształtuje się na poziomie 98 %. System
sieciowych dostaw wody nie obejmuje części ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Łąkowej.
Poziom dobowego poboru wody, według pozwoleń wodno – prawnych, wynosi
9.900 m3 (studnie głębinowe Jerzmanice Zdrój: 8.300 m3/dobę; lewarowe ujęcia wody
„Nowa Ziemia”: 1.600 m3/dobę). Uwzględniając dobowe zapotrzebowanie na wodę
Złotoryi (4.200 m3/dobę) ujęcia wody są wykorzystywane zaledwie w 42,4 %. W konkluzji
należy stwierdzić, że miasto dysponuje znaczącymi rezerwami wody pitnej.
Zasoby wody pochodzą z okresu geologicznego górnej oraz dolnej kredy
i nie wymagają uzdatniania, spełniając wszelkie wymogi sanitarne dla wody pitnej. 40%
wody tłoczonej do sieci wodociągowej kwalifikuje się do grupy wód mineralnych
o słabym stopniu zmineralizowania. Woda wolna jest od związków chloro - organicznych,
ropopochodnych, metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji. Za niewątpliwe jej
walory należy uznać znaczącą zawartość wapnia i magnezu oraz śladowe ilości żelaza oraz
innych metali.
Podsumowując, atuty w sferze zaopatrzenia miasta w wodę przybierają postać:
znaczących rezerw wody pitnej, wysokiego stopnia zwodociągowania miasta, a także
wysokiej jakości wody. Za słabość systemu wodociągowego należy uznać stan rurociągów,
jasno kreślący zasadnicze potrzeby inwestycyjne w diagnozowanym obszarze.

I.7.2. ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków pozostaje w gestii Rejonowego
Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Złotoryi. Układ kanalizacji sanitarnej
obejmuje: kanały i kolektory sanitarne (23,01 km), kanał ogólnospławny, przyłącza
kanalizacyjne (21,8 km), przepompownię i zbiornik Z-3 przy ul. Legnickiej, lokalną
przepompownię ścieków „Nad Zalewem”, przepompownię ścieków przy ul. Staszica.
Kanalizację sanitarną zbudowano w dominującej części z rur kamionkowych.
Inwestycje poczynione w latach dziewięćdziesiątych wzbogaciły system kanalizacji o rury
PCV i VIPRO. Stan techniczny kanalizacji, w opinii Rejonowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego sp. z o.o., należy uznać za dobry. Wyjątek stanowi Osiedle Reymonta oraz
Osiedle Nad Zalewem. Infrastruktura techniczna kanalizacji na tych osiedlach została
wykonana w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Niskie spadki prowadzą do
częstej awaryjności systemu (5 – 6 zatorów tygodniowo). Efektywność systemu
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kanalizacyjnego została podniesiona na przestrzeni ostatnich lat w wyniku oddania kilku
inwestycji, tj.:
 przepompowni ścieków przy ul. Staszica (1998 r.);
 przepompowni ścieków Nad Zalewem (1997 r.);
 przepompowni ścieków i zbiornika Z – 3 przy ul. Legnickiej (1996 r.).
Stopień zaspokojenia potrzeb, według kryterium terytorialnego zasięgu układu
kanalizacyjnego, wypada bardzo korzystnie dla miasta Złotoryi. Rejony miejskie
pozbawione kanalizacji występują jedynie w obrębie ulic: Krzywoustego (częściowo),
Leszczyńskiej (częściowo), Łąkowej i Piastowej (obszar dawnego PGR).
Postępujący proces degradacji środowiska naturalnego wymusił rozwiązania
prawne nakładające na gminę obowiązek nie tylko odprowadzania, ale również
oczyszczania ścieków. Obecna infrastruktura techniczna umożliwia prowadzenie
właściwej gospodarki w tym zakresie. Miasto Złotoryja posiada nowoczesną mechaniczno
– biologiczną oczyszczalnię ścieków, wybudowaną w latach 1991 – 1994. Oczyszczalnia
przyjmuje ścieki z kolektorów grawitacyjnych oraz nieczystości tłoczone rurociągiem ze
zbiornika retencyjnego Z – 3. Średniodobowy pobór nieczystości płynnych kształtuje się
na poziomie 5.800 m3, natomiast docelowa przepustowość wynosi 14.500 m3/dobę. Ilość
oczyszczonych ścieków odprowadzanych, zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym, do
rzeki Kaczawy prezentuje poniższy wykres.

Wykres 2. Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Kaczawy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Rejonowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego spółka z o.o. w Złotoryi
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Przyjazny środowisku naturalnemu układ kanalizacyjny powinien posiadać
efektywne oczyszczalnie ścieków wodnych. Złotoryjska oczyszczalnia czyści ścieki
w części mechanicznej i biologicznej. Zainicjowany i kontynuowany proces inwestycyjny
doprowadzi do rozruchu instalacji do higienizacji osadów ściekowych i przetwarzania ich
na nawóz mineralno – organiczny (wapniowy).
Obecny stan systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Złotoryi podkreśla
potrzebę

przeprowadzenia

kilku

inwestycji,

ukierunkowanych

na

modernizację

i rozbudowę urządzeń sieciowych. W obszarze zainteresowań inwestycyjnych powinno
znaleźć się:
 przełożenie kanalizacji na niektórych odcinkach Osiedli Reymonta i Nad Zalewem;
 skanalizowanie pozostałej części miasta;
 modernizacja przepompowni przy ul. Staszica;
 zakończenie rozbudowy gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków;
 III etap budowy oczyszczalni ścieków, tj. usuwanie związków biogennych.
Konkludując, system odprowadzania i oczyszczania ścieków w mieście Złotoryja
należy ocenić pozytywnie. Podstawowym atutem tego systemu jest zbudowana i ciągle
rozbudowywana oczyszczalnia ścieków. Ogólną ocenę analizowanego segmentu zaniża
wysoka awaryjność układu kanalizacji sanitarnej (Os. Reymonta, Os. Nad Zalewem) oraz
częściowa jego dekapitalizacja.

I.7.3. ZAOPATRZENIE ENERGETYCZNE
Zaopatrzenie w energię cieplną
Administratorem miejskiej sieci cieplnej jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy. Układ rozprowadzający energię cieplną o długości
2 x 3,641 km w dominującej części składa się z kanałowej sieci ciepłowniczej (2 x 3,375
km). Sieć ciepłownicza preizolowana położona jest jedynie na odcinku 2 x 0,266 km.
Średnice zastosowanych rurociągów zamykają się w przedziale od d n 40 do dn 200.
W

obszarze

miasta

zlokalizowano

17

węzłów

ciepłowniczych,

w

pełni

zautomatyzowanych i wyposażonych w ciepłomierze.
Stan techniczny urządzeń sieciowych, zgodnie z opinią Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy, oceniany jest jako dobry.
Podstawowe źródła zaopatrzenia miasta w energię cieplną tworzą:
 kotłownia osiedlowa przy ul. Słowackiego (administrator: WPEC S.A. w Legnicy);
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 kotłownia osiedlowa „Nad Zalewem” przy ul. Jerzmanickiej (administrator: WPEC
S.A. w Legnicy);
 kotłownie indywidualne, wybudowane dla potrzeb budynków mieszkalnych lub
użyteczności publicznej;
 paleniska indywidualne.
Wyszczególnione źródła pozyskiwania energii cieplnej w przeważającej części
pozostają w układzie kolizyjnym z ochroną środowiska naturalnego. Kotłownie WPEC
S.A. notują wysokie wartości emisji substancji szkodliwych. Największy ich problem
to permanentne przekraczanie norm w ramach emisji CO. Przedsiębiorstwo wielokrotnie
obciążono karami za naruszanie wymogów w sferze ochrony środowiska. Podobne
trudności występują w przypadku palenisk indywidualnych. Gaz jako nośnik energii
cieplnej wykorzystywany jest przeważnie w nowej, indywidualnej zabudowie miasta,
jednakże w ostatnich latach (1996 – 1999) obserwuje się w obrębie „starej” zabudowy
systematyczną wymianę tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne.
W tych warunkach za niezbędne należy uznać:
(a) systematyczną likwidację nieefektywnych palenisk indywidualnych,
(b) maksymalne zintegrowanie układu ciepłowniczego miasta,
(c) rozbudowę mocy produkcyjnych podstawowych źródeł energii cieplnej,
(d) proekologiczne działania, zmierzające w swym końcowym efekcie do całkowitego
zastąpienia kotłowni konwencjonalnych (paliwo stałe) efektywniejszymi ekonomicznie
i przyjaznymi środowisku naturalnemu kotłowniami gazowymi lub opartymi na oleju
opałowym.
Podsumowując, gospodarka cieplna na terenie miasta Złotoryi ma charakter
zdecentralizowany.

Zintegrowany

układ

ciepłowniczy

obejmuje

jedynie

osiedla

obsługiwane przez WPEC S.A. w Legnicy. Pozostała część miasta korzysta z ciepła
wytwarzanego na bazie palenisk indywidualnych. Wydajność sieciowych urządzeń
ciepłowniczych nie pokrywa bieżących potrzeb odbiorców. Energetyka cieplna nie jest
przyjazna środowisku naturalnemu.

Zaopatrzenie w gaz
Podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrzenie miasta w gaz jest Dolnośląski
Okręgowy Zakład Gazownictwa we Wrocławiu – Rozdzielnia Gazu w Złotoryi (jednostka
organizacyjna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie).

44
Złotoryja otrzymuje gaz GZ –50 dostarczany gazociągami o wysokim ciśnieniu (40
atm.), obniżanym przez stacje redukcyjno – pomiarowe. W dyspozycji administratora sieci
znajdują się stacje redukcyjno – pomiarowe I (1szt.) oraz II stopnia (5 szt.). Stan
techniczny urządzeń sieciowych, w ocenie Rozdzielni Gazu w Złotoryi, należy uznać jako
dobry.
Planowane inwestycje w sferze rozbudowy i modernizacji sieci rozdzielczej
w Złotoryi są uzależnione od budowy stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia (Q = 8.000
Nm3/h; docelowo 17.000 Nm3/h) w obrębie Nowej Wsi Złotoryjskiej wraz z gazociągiem
wysokiego ciśnienia DN 150 L = 5 km relacji Łukaszów - Złotoryja. Przedsięwzięcie to
umożliwi przekształcenie (budowę i rozbudowę) sieci gazowniczej średniego i niskiego
ciśnienia w obszarze miasta. I etap projektu obejmuje:


budowę stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia przy ul. Hożej wraz
z gazociągiem średniego i niskiego ciśnienia;



budowę gazociągu n/c od ul. Zagrodzieńskiej do ul Grunwaldzkiej;



modernizację stacji redukcyjno – pomiarowych II stopnia przy ul. Grunwaldzkiej
oraz Zagrodzieńskiej;



budowę gazociągu n/c w ul. Wiśniowej, Henryka Brodatego, Mieszka I, Kolejowej
i Legnickiej.
Realizacja wyszczególnionych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączania do sieci gazowych
(Dz. U. Nr 93 z 1998 r. poz. 588) oraz obowiązującym Prawem Energetycznym (Dz. U. Nr
54 poz. 348), zostanie poprzedzona analizą efektywności ekonomicznej. Warto w tym
miejscu podkreślić, że opłacalność planowanych przedsięwzięć w znacznym stopniu jest
uzależniona od liczby podmiotów, posiadających tytuł prawny do obiektu, wyrażających
zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej.
Strukturę odbiorców gazu w ujęciu podmiotowym i terytorialnym obrazują
poniższe wykresy.
Dominująca grupę konsumentów tworzą gospodarstwa domowe, ograniczające
wykorzystanie gazu do celów tradycyjnych (4.299 tys. Nm3 ; 80,2 % ogólnego
zapotrzebowania). Za zjawisko pozytywne należy uznać znaczący, choć daleki
od zadawalającego, udział w zapotrzebowaniu na gaz gospodarstw domowych
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wykorzystujących analizowany nośnik energii do celów grzewczych (911 tys. Nm3 ; 17,0%
efektywnego popytu). Pozostali odbiorcy gazu stanowią marginalny odsetek.

Wykres 3. Struktura odbiorców gazu w ujęciu podmiotowym (dane w tys. Nm3)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Rozdzielni Gazu w Złotoryi.
W układzie przestrzennym miasta najwyższy udział w ogólnym zapotrzebowaniu
na gaz zgłaszają Os. Hoże i Nad Zalewem (2.874 tys. Nm3; 53,6%). 34,2% (1.836 tys.
Nm3) globalnego popytu skupia centrum miasta. Najniższe zapotrzebowanie na gaz
występuje w obszarze od Pl. Matejki w stronę Legnicy (649 tys. Nm3; 12,1%). Znakomita
większość odbiorców korzysta z sieci niskiego ciśnienia, którą przesyła się 99,8% gazu
dostarczanego Złotoryi.

Wykres 4. Struktura odbiorców gazu według obszarów miasta (dane w tys. Nm3)
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stronę Legnicy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Rozdzielni Gazu w Złotoryi.
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Stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie sieciowych dostaw gazu można
zilustrować stosunkiem liczby mieszkań w budynkach podłączonych do sieci do ogólnej
liczby mieszkań w mieście. Współczynnik ten dla Złotoryi przyjmuje poziom 90%.
Sieciowych dostaw gazu są pozbawione ulice: Leszczyńska, Szklarska, Brzozowa oraz
budynki jednorodzinne Nad Zalewem.
Reasumując, infrastruktura techniczna w sferze zaopatrzenia miasta w gaz
gwarantuje ciągłość dostaw, a także tworzy potencjalne podstawy rozwoju energetyki
cieplnej. Pozytywnie należy również ocenić zakres planowanych inwestycji o charakterze
modernizacyjnym i rozwojowym. Za niewątpliwe wady sieciowego systemu dostaw gazu
wypada przyjąć niepełne pokrycie obszaru miasta, a także podkreślaną w trakcie
warsztatów strategicznych niską kaloryczność oraz zbyt niskie ciśnienie w godzinach
szczytowego zapotrzebowania. Generalnie analizowany segment infrastruktury technicznej
przedstawia się korzystnie.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Usługodawcą w zakresie dostaw energii elektrycznej jest Zakład Energetyczny
Legnica S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Partyzantów 21, przy czym bieżącą
eksploatacją urządzeń zajmuje się Rejon Energetyczny Chojnów.
Energia elektryczna dociera do Złotoryi napowietrzną linią wysokiego napięcia
(WN 110 kV). Redukcję napięcia zapewniają: stacja transformatorowa R110/20 oraz
miejskie

stacje

transformatorowe

SN/nN.

Przepływ

energii

między

stacjami

transformatorowymi odbywa się przy wykorzystaniu linii napowietrzno – kablowych SN
20 KV. Odbiorcy finalni są zasilani z linii napowietrzno – kablowych nN 0,4 kV. Strukturę
sieciowego układu rozdzielczego obrazuje poniższy wykres.
Wykres 5. Miejska sieć energetyczna (km)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Rejonu Energetycznego Chojnów
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W obszarze miasta Rejon Energetyczny Chojnów skupia 7.098 odbiorców.
Najliczniejszą grupę konsumentów tworzą gospodarstwa domowe (6.326), a w dalszej
kolejności gospodarstwa rolne (77).
Zgodnie z sugestiami Zakładu Energetycznego poprawa parametrów sieci
energetycznej wymaga:
 budowy stacji transformatorowych wraz z liniami zasilającymi SN oraz wykonania
powiązań po stronie nN do istniejącej sieci w rejonie ulic Mickiewicza, Zaułek oraz
Kościuszki;
 wyposażenia stacji w urządzenia rozdzielcze, ułożenia linii zasilających SN oraz
wykonania powiązań z aktualną siecią przy ulicach: Nad Skarpą i Brzozową;
 wykonania nowej sieci napowietrznej o większych przekrojach przewodów w ciągu
ulic: Staszica, Chojnowskiej oraz Grunwaldzkiej.
 budowy 1-2 stacji transformatorowych z liniami zasilającymi SN i nN w rejonie ul.
Leszczyńskiej.
Zintegrowany układ sieci energetycznej, w połączeniu z zakresem planowanych
inwestycji w obszarze miasta, pozwala na stwierdzenie, że diagnozowany element
infrastruktury technicznej nie tylko zaspakaja bieżące potrzeby Złotoryi,

ale również

tworzy atrakcyjne warunki lokalizacyjne dla podmiotów gospodarczych (produkcyjnych,
usługowych) i rozwoju funkcji mieszkaniowych.
Zaopatrzenie energetyczne w zakresie paliw płynnych realizuje 5 stacji, w tym
nowoczesna stacja CPN.

I.7.4. OCZYSZCZANIE MIASTA I GOSPODARKA ODPADAMI
Realizację zadań w sferze oczyszczania ulic i placów oraz wywozu nieczystości
komunalnych rozdzielono pomiędzy kilka podmiotów. Przedmiotowy zakres obowiązków
przyjęły na siebie:
 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta i Transportu „BERT”, Tomasz Dynerowicz
z siedzibą w Złotoryi przy ul. Dworcowej;
 Handel – Usługi Kijanka & Zatorski s.c. z siedzibą w Złotoryi przy ul.
Zagrodzieńskiej;
 Legnickie Przedsiębiorstwo Komunalne;
 PPHU „POL-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy ul. Legnickiej;
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 Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „DROBUD” z siedzibą w Złotoryi przy
ul. Szczęśliwej;
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Złotoryi;
 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Higieny Komunalnej „Trans – Formers”
Legnica.
Usuwanie

odpadów

stałych

współcześnie

stanowi

kłopotliwy

problem

w funkcjonowaniu miast. Odpady powstają w związku z egzystencją ludzi (stałe odpady
bytowe) lub ich produkcyjną działalnością (odpady przemysłowe). Masa stałych odpadów
systematycznie wzrasta, na skutek rozwoju przemysłu opakowań, szybszej rotacji dóbr
użytkowych, braku motywacji do stosowania recyklingu, itp. W każdym czasie i miejscu
emisja odpadów stałych obejmuje tzw. emisję całkowitą oraz zarejestrowaną. Emisja
zarejestrowana zawiera w sobie masę odpadów wywożonych na zorganizowane wysypisko
miejskie.
Zarejestrowana

emisja

odpadów

stałych,

tj.

wywożona

przez

wyżej

wyszczególnione jednostki gospodarcze, sięga w Złotoryi 5.800 m3 w skali miesiąca.
Zorganizowany system usuwania nieczystości komunalnych obejmuje ok. 80%
ich „producentów”. Pozostałe podmioty wywożą stałe odpady bytowe we własnym
zakresie. Zgodnie z oświadczeniem Urzędu Miejskiego w Złotoryi jednostki te nie zawsze
mogą wylegitymować się dowodem dostarczenia nieczystości na zorganizowane
wysypisko.
Stałe odpady przemysłowe emituje wielu drobnych producentów. Sumaryczna ich
wielkość kształtuje się na poziomie ok. 3.000 m3. 70% odpadów przemysłowych trafia
na zorganizowane wysypisko śmieci. Pozostałą część wykorzystują gospodarczo
ich „producenci” lub też kierują do wyspecjalizowanych jednostek w celu utylizacji
(odpady niebezpieczne).
Złotoryja korzysta z zorganizowanego, międzygminnego wysypiska odpadów
komunalnych zlokalizowanego w Pielgrzymce, tj. w odległości 11 km od miasta.
Wysypisko mieści się na terenie nieczynnego wyrobiska kopalni bazaltu i spełnia wszelkie
wymogi prawno – lokalizacyjne (wartość rolnicza gleb, rodzaj stosunków wodnych,
uwarunkowania geologiczne, strefa ochronna). Podstawowe parametry, takie jak
powierzchnia (11,3 ha) oraz zdolność przyjmowania nieczystości komunalnych (3.091.500
m3), umożliwiają jego eksploatację w okresie co najmniej 50 lat.
Zorganizowany system wywożenia odpadów komunalnych nie wyeliminował
problemu tzw. dzikich wysypisk. Najczęściej powstają one na obrzeżach miasta w rowach
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przydrożnych. Są to nie tylko punktowe miejsca gromadzenia stałych odpadów bytowych,
ale również odpadów przemysłowych. Z reguły mają one charakter „neutralny”
dla środowiska naturalnego, ale zdarzają się jednostkowe przypadki nielegalnego usuwania
śmieci

zawierających

niebezpieczne

związki

chemiczne.

Miasto,

zapobiegając

negatywnym konsekwencjom powstawania „dzikich” wysypisk:
 znakuje powtarzające się miejsca nielegalnego gromadzenia odpadów tablicami
informacyjnymi zakazującymi kontynuowanie tego procederu;
 przeprowadza
i

okresowe

pracowników

gospodarczych

kontrole,

Urzędu,
w

zakresie

wśród

przy

wykorzystaniu

mieszkańców

formalnego

Straży

miasta

uregulowania

Miejskiej

oraz

podmiotów

spraw

związanych

z wywozem nieczystości komunalnych.
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci odbywa się w układzie corocznym w okresie
wiosennym na zlecenie Urzędu Miejskiego oraz we wrześniu w ramach „Akcji Sprzątania
Świata”.
Racjonalizacja gospodarki w zakresie nieczystości komunalnych wymaga także
podjęcia działań zmierzających do wdrożenia systemu segregacji stałych odpadów
bytowych. Z tego punktu widzenia za niezbędne należy uznać wyposażenie miasta
w

odpowiednie

pojemniki

kontenerowe,

a

także

opracowanie

informatora

dla mieszkańców, jasno określającego przyjęte zasady segregacji śmieci.
Kompleksowo rozwiązany problem, w wymiarze terytorialnym, wywozu
nieczystości komunalnych pozwala na sformułowanie wniosku, że potrzeby lokalnej
społeczności w analizowanym segmencie są w pełni zaspokojone.
Zestawiając atuty i wady w obszarze oczyszczania miasta oraz gospodarki
odpadami należy szczególnie pozytywnie ocenić dobrze zorganizowany system wywozu
nieczystości komunalnych oparty na wielu podmiotach gospodarczych. Negatywną stronę
tworzą „dzikie” wysypiska śmieci, a także brak odpowiedniego sposobu segregacji stałych
odpadów bytowych.
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I.7.5. TRANSPORT
Komunikacja drogowa
Sieć dróg
Połączenia komunikacyjne w przestrzeni uznaje się za istotny czynnik lokalnego
rozwoju społeczno – gospodarczego. Wyznacznikiem efektywności tych połączeń staje się
między innymi istniejąca sieć dróg.
Sieć dróg zlokalizowanych w obszarze miasta Złotoryi ilustruje wykres 6.
Wykres 6. Drogi występujące w obszarze miasta Złotoryi
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Złotoryi
Drogi pozostałe obejmują drogi osiedlowe i dojazdowe do gruntów rolnych.
Gęstość sieci drogowej wyznacza jedynie fizyczne możliwości przemieszczania się
w przestrzeni. Efektywność połączeń komunikacyjnych zależy przede wszystkim od
parametrów technicznych dróg, w tym rodzaju zastosowanej nawierzchni. Aktualny stan
dróg w obszarze Złotoryi należy ocenić negatywnie. Układ komunikacyjny miasta tworzą
przedwojenne drogi brukowe, zmodernizowane w latach 60 –tych. Warto jednak
podkreślić, że wspomniana przebudowa ograniczyła się wyłącznie do nałożenia
nawierzchni asfaltowej. Drogi gruntowe wyposażono natomiast w lekkie nawierzchnie
bitumiczne lub betonowe. W konsekwencji diagnozowana sieć dróg nie posiada
odpowiedniej konstrukcji nośnej, co prowadzi do częstych uszkodzeń nawierzchni.
Podstawowy problem istniejącego układu komunikacyjnego sprowadza się do
przebiegu przez obszar miasta dwóch dróg o znaczącym natężeniu ruchu, tj. tzw. górnej
trasy przelotowej - drogi wojewódzkie wzdłuż ulic: Legnickiej, Staszica, Sienkiewicza,
Reymonta, Wojska Polskiego - oraz dolnej, wzdłuż ulic Chojnowskiej, Grunwaldzkiej
i 3 Maja. Wokół tych tras zlokalizowane są większe zakłady z własnym zapleczem
transportowym. Warto również nadmienić, iż górna trasa przelotowa w znaczącym stopniu
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narażona jest na negatywne skutki oddziaływania ciężkiego transportu kołowego.
Transport ten związany jest nie tylko z ruchem tranzytowym, ale również z eksploatacją
pobliskich kamieniołomów. W tych warunkach w planach rozwojowych Złotoryi uznano
za niezbędne: budowę obwodnicy z lokalizacją po południowo – wschodniej części miasta.
W bliższej perspektywie nastąpi reorganizacja ruchu kołowego, przynosząca w efekcie
zmniejszenie natężenia na górnej z jednoczesnym dociążeniem dolnej trasy przelotowej.
Realizacja

tak

określonej

wizji

organizacji

ruchu

samochodowego

wymaga

przeprowadzenia inwestycji poprawiających parametry nośne dróg: 3 Maja, Grunwaldzkiej
i Chojnowskiej.
Wyeksploatowane nawierzchnie dróg i wysokie natężenie ruchu samochodowego
nie stanowią jedynych problemów układu komunikacyjnego miasta. Swoiste trudności
tworzy stara zabudowa Złotoryi, wykluczająca możliwość przeprowadzenia istotnych
zmian w organizacji ruchu. Ponadto za szczególne wady systemu komunikacyjnego należy
przyjąć:
o wprowadzenie dróg do dzielnic zabudowy mieszkaniowej bez jednoczesnego
zapewnienia odpowiednich wylotów;
o niewystarczającą szerokość jezdni;
o brak chodników;
o brak form organizacji ruchu kołowego w postaci sygnalizacji świetlnej;
o znikomą liczbę miejsc parkingowych.
Problemy te nabierają szczególnej wagi na tle dynamicznie rozwijającej się
motoryzacji. Ogólną liczbę pojazdów zarejestrowanych w mieście przedstawia poniższa
tabela.

Tabela 3. Pojazdy zarejestrowane w mieście Złotoryi
LP.

RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTU

LICZBA

1.

samochody osobowe

4.958

2.

autobusy

127

3.

ciągniki

256

4.

przyczepy ciężarowe

207

52
RODZAJ ŚRODKA TRANSPORTU

LP.

5.

przyczepy lekkie

6.

samochody ciężarowe

LICZBA

298
1.088

Źródło: Zestawienie Urzędu Miejskiego w Złotoryi
Reasumując, istniejący układ komunikacyjny miasta wymaga zainteresowania ze
strony władz samorządu terytorialnego. Najistotniejsze problemy to: stan techniczny dróg,
znaczące natężenie ciężarowego transportu kołowego (brak obwodnicy) oraz wyraźnie
rysujące się niedostatki w zakresie miejsc parkingowych.

Komunikacja zbiorowa
Potrzeby z zakresu lokalnych i ponadlokalnych przemieszczeń przestrzennych
ludności zaspakaja wyłącznie autobusowa komunikacja zbiorowa. Znikome wykorzystanie
pasażerskiego transportu kolejowego doprowadziło do zamknięcia stacji PKP w Złotoryi
(1999 r.).
Pasażerskie usługi transportowe świadczą w obszarze miasta:
 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Legnicy Placówka
Terenowa w Złotoryi;
 Przedsiębiorstwa PKS: Jelenia Góra, Bolesławiec, Lubań, Lubin, Głogów
i Wrocław.
 WPK Legnica;
 właściciele prywatnych mini autobusów.
Podstawowe

połączenia

komunikacyjne,

uwzględniając

częstotliwość

i różnorodność kierunków połączeń, kreują Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji
Samochodowej. PKS Placówka Terenowa w Złotoryi uruchamia w ciągu doby 153 kursy
autobusowe, w tym 5 o charakterze miejskim. Pozostałe, zamiejscowe jednostki PKS
wzbogacają rozkład jazdy autobusów o dodatkowe 67 kursów. Miasto Złotoryja posiada
bezpośrednie połączenia komunikacyjne m.in. z takimi miejscowościami jak: Poznań,
Wrocław, Rawicz, Zielona Góra, Jelenia Góra, Bolesławiec, Lwówek Śląski, Lubań,
Szklarska Poręba, Karpacz, Lubin, Głogów, Świeradów Zdrój i Legnica. Dogodny dojazd
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do znaczących aglomeracji miejskich tworzy pośrednie linie połączeń (z przesiadką)
niemalże z każdą miejscowością w kraju.
Komunikacja autobusowa pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców na usługi
przewozowe w wymiarze lokalnym. Istniejąca sieć połączeń tworzy sprzyjające warunki
dojazdu do pracy i szkół. Warto w tym miejscu podkreślić, że

wiodący miejscowy

przewoźnik wyraża zainteresowanie uruchomieniem każdego wskazanego kursu pod
warunkiem, że wnioskodawca będzie partycypował w kosztach utrzymania linii. Efektem
takiej postawy jest m.in. porozumienie pomiędzy P.PKS w Legnicy oraz władzami
samorządowymi rozwiązujące problem dowozu młodzieży do szkół w związku z reformą
oświaty. 1 września 1999 r. wprowadzono 31 dodatkowych kursów autobusowych.
W konkluzji należy stwierdzić, że istniejący system połączeń pasażerskich, mimo
braku komunikacji kolejowej, odpowiada aktualnym potrzebom społeczności miasta
Złotoryi.

I.7.6. TELEKOMUNIKACJA
Telekomunikacja to współcześnie jeden z najistotniejszych czynników rozwoju
gospodarczego i cywilizacyjnego .Niedorozwój infrastruktury technicznej w tym zakresie
stanowi znaczący hamulec procesów rozwojowych przestrzeni.
Usługi telekomunikacyjne w

mieście Złotoryja cechuje wysoki poziom

nowoczesności. Centrale telefoniczne działają w oparciu o sieć światłowodową. Ich pełna
automatyka

umożliwia

natychmiastowe

uzyskanie

połączeń

międzymiastowych.

Pojemność centrali telefonicznych kształtuje się na poziomie 6.944 NN., natomiast liczba
podłączonych abonentów z terenu miasta wynosi 5.178. Z wnioskiem o podłączenie
do sieci wystąpiło 58 osób. Zgodnie z zapewnieniami Telekomunikacji Polskiej S.A. Rejon
Telekomunikacji w Złotoryi, wnioski są realizowane na bieżąco.
Konkludując, diagnozowana sfera infrastruktury technicznej stanowi znaczący atut
Złotoryi.

I.7.7. ZIELEŃ MIEJSKA
Realizacją zadań w sferze zieleni miejskiej zajmuje się:


Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu „BERT”, Tomasz Dynerowicz, Złotoryja
ul. Dworcowa 5 (podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego);
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administrator

nieruchomości

komunalnych

„Rejonowe

Przedsiębiorstwo

Komunalne” Sp. z o.o.;


zarządcy dróg, w zakresie zieleni przydrożnej, tj.: Dolnośląski Zarząd Dróg
Wojewódzkich we Wrocławiu, Zarząd Dróg w Legnicy oraz Powiatowy Zarząd
Dróg w Złotoryi.
Zieleń miejska, z założenia stanowiąca przeciwwagę w zurbanizowanym

krajobrazie terenów zabudowanych, powinna spełniać dwie zasadnicze funkcje,
tj. rekreacyjno - wypoczynkową i ochronną.
Miasto Złotoryja posiada rozbudowany system zieleni miejskiej. Najistotniejsze
elementy tego systemu współtworzą:
 lasy komunalne, o ogólnej powierzchni 10,70 ha,
 dawny park miejski (11,36 ha terenu zadrzewionego),
 skwery miejskie (ok. 7,0 ha),
 pasy zieleni przydrożnej (ok.12,3 ha).
Lasy komunalne są oddalone ok. 1,5 km od centrum miasta. W obszarze miejskim
występuje sześć kompleksów leśnych o powierzchni z przedziału 0,1 ha do 5,5 ha. Zgodnie
z Uproszczonym planem urządzania lasu dla Gminy Miejskiej Złotoryja obszarom
tym przypisano realizację zadań z zakresu: ochrony środowiska naturalnego (gleby, wody
i powietrza), zachowania walorów krajobrazowych, funkcji przemysłowych (produkcja
masy drzewnej).
Zadrzewiony teren przy ul. Legnickiej, pełniący funkcję parku w okresie
przedwojennym, tworzy potencjalne możliwości wzbogacenia miasta o nowy obiekt
rekreacyjno - wypoczynkowy. Przywrócenie funkcji parku wspomnianemu drzewostanowi
postrzegane jest jako jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych w sferze zieleni
miejskiej.
Skwery miejskie wypełniają funkcje o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.
Największe spośród nich zlokalizowano wokół centrum miasta. Są to obszary zielni
wzdłuż ulic: Kościuszki (1,8 ha), Staszica (1,7 ha) oraz Alei Miłej (0,63 ha).
Pasy zieleni przydrożnej, koncepcyjnie ukierunkowane na łagodzenie skutków
ruchu kołowego (absorpcja zanieczyszczeń, hałasu), nabierają w warunkach Złotoryi
szczególnego znaczenia. Z jednej strony, stanowią one naturalną przeciwwagę
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dla dynamicznie rosnącego natężenie ruchu samochodowego, z drugiej natomiast są
podstawowym elementem pasów ochronnych wokół obiektów produkcyjnych. Warto
w tym miejscu podkreślić, że koncentracja złotoryjskiego przemysłu występuje jedynie
w obrębie ulic, infrastrukturalnie wzbogaconych w pasy zieleni przydrożnej, tj.:
Legnickiej, Grunwaldzkiej, Chojnowskiej i Krzywoustego. Wyszczególnione ulice są
zlokalizowane na obrzeżach miasta i przylegają do kompleksów leśnych. Lasy stanowią
więc dodatkowy pas zieleni ochronnej.
Reasumując, aktualny stan zieleni miasta Złotoryja należy ocenić pozytywnie
zarówno w zakresie obszarów typu rekreacyjno – wypoczynkowego, jak i powierzchni
pasów ochronnych. Uatrakcyjnienie „zielonej części miasta” może nastąpić wraz
z przywróceniem funkcji parku zadrzewionemu kompleksowi przy ul. Legnickiej.
Gospodarka terenami zielonymi nie jest jednak wolna od problemów. Wśród nich
na szczególną uwagę zasługują: postępujący proces degradacji zieleni przydrożnej (efekt
znaczącego natężenia ruchu samochodowego, w tym zwłaszcza ciężkiego transportu
kołowego), straty zieleni miejskiej wywołane intensyfikacją prac w zakresie infrastruktury
technicznej

miasta

(zniszczenia

trawników,

żywopłotów,

uszkodzenia

drzew).

Problematyczny wydaje się być także stan starodrzewu w starej części miasta wymagający
przeprowadzenia odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych oraz częściowej wymiany.
W tych warunkach zagadnieniem istotnej wagi stają się ograniczone środki budżetowe
na konserwację i modernizację terenów zielonych.

I.7.8. CMENTARZE
Usługi cmentarne tworzą dziedzinę gospodarki lokalnej o specyficznej funkcji.
Na terenie miasta Złotoryja znajduje się jeden cmentarz komunalny o powierzchni 5,0 ha,
zlokalizowany przy ul. Cmentarnej. Aktualna powierzchnia eksploatacyjna nie opowiada
przyszłościowym potrzebom gminy miejskiej. Przewiduje się dwuetapowe rozwiązanie
problemu miejsc pochówku. W najbliższej perspektywie konieczne jest powiększenie
istniejącego cmentarza o powierzchnię 2,5 ha, natomiast odleglejsze plany przewidują
budowę nowego obiektu na obrzeżach miasta.
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I.8. INSTYTUCJONALNE OTOCZENIE BIZNESU
Instytucjonalne otoczenie biznesu współtworzy zbiór podmiotów, po pierwsze,
świadczących zróżnicowane usługi o charakterze administracyjno – finansowym na rzecz
funkcjonujących jednostek gospodarczych, po drugie, wspierających różnorodne formy
lokalnej przedsiębiorczości.
W strukturze usługodawców środowiska biznesu szczególną rolę odgrywa sektor
finansowy. Złotoryjski rynek finansowy nie tylko zapewnia dostęp do szerokiej gamy
produktów, ale także tworzy charakterystyczne dla gospodarki rynkowej podstawy wyboru
oferenta.
Sektor bankowości w obszarze miasta reprezentuje:
a) Powiatowy Bank Spółdzielczy, zrzeszony w Dolnośląskim Banku Regionalnym
S.A. we Wrocławiu (adres: Rynek 42, 59-500 Złotoryja);
b) Bank Zachodni S.A. Oddział Złotoryja (adres: Rynek 42, 58-500 Złotoryja);
c) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział Złotoryja (adres: ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego 3, 58-500 Złotoryja);
d) Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Oddział Legnica Filia Złotoryja (adres: Rynek
16, 59-500 Złotoryja).
Wyszczególnione banki odznaczają się znacznym zróżnicowaniem pod względem
zakresu świadczonych usług. Warto jednak podkreślić, że sumaryczna ich oferta wychodzi
poza zestaw tradycyjnych produktów bankowych. Obok typowych usług depozytowo –
rozliczeniowych oraz tzw. operacji finansujących pojawiają się najnowocześniejsze
produkty tego rynku takie jak: home banking, leasing, factoring, a także usługi
towarzyszące (bank informacji o firmach, zarządzanie środkami finansowymi, doradztwo
ekonomiczno - finansowe).
Segment rynku ubezpieczeniowego obejmuje dwie zasadnicze sfery działań tj.
ubezpieczenia gospodarcze oraz ubezpieczenia społeczne. W zakresie ubezpieczeń
gospodarczych lokalną infrastrukturę otoczenia biznesu wypełniają:
a) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Złotoryi (adres: ul.
Krzywoustego 10, 59-500 Złotoryja);
b) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. Punkt Obsługi Klienta
(adres: Pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja).
W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znajdują się ubezpieczenia majątkowe
i komunikacyjne.
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Ubezpieczenia socjalne realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział
Legnica Inspektorat w Złotoryi (adres: ul. Basztowa 9, 59-500 Złotoryja). W zakresie
obowiązków Inspektoratu leży: przyjmowanie zgłoszeń do ubezpieczenia pracowników
i pracodawców, rozliczanie należnych składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych,
a także na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
przyjmowanie i wypłacanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Instytucjonalne otoczenie biznesu w sferze usług o charakterze administracyjno –
finansowym zamyka Urząd Skarbowy w Złotoryi (adres: Rynek 42, 59-500 Złotoryja).
Przedmiotowy zakres obowiązków Urzędu obejmuje: rejestrację podatników, pobieranie
oraz rozliczanie podatków i opłat płaconych na rzecz Skarbu Państwa, a także na rzecz
Gminy, kontrolę prawidłowości rozliczania się podatników z tytułu należnych podatków
i opłat, prowadzenie egzekucji podatkowej.
Lokalne otoczenie jednostek gospodarczych, po stronie podmiotów wspierających
różnorodne formy lokalnej przedsiębiorczości, reprezentują:
 Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego;
 Starostwo Powiatowe w Złotoryi.
Starostwo Powiatowe w Złotoryi partycypuje w realizacji projektu: „Strefa
Transferu Technologii Złotoryja – etap budowania podstaw centrum przedsiębiorczości
innowacyjnej i tworzenia węzła sieci wymiany informacji”. Tytułowy program,
finansowany m. in. ze środków PHARE, prowadzi do osiągnięcia zróżnicowanych celów
o charakterze społeczno – gospodarczym. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:
1.

kreacja

podstaw

organizacyjnych

dla

instytucjonalnego

wspierania

innowacyjnych form przedsiębiorczości w wymiarze lokalnym (Centrum
Przedsiębiorczości Innowacyjnej);
2.

stworzenie podstaw organizacyjnych, informacyjnych i technicznych
realnej oferty inwestycyjnej dla inwestorów zewnętrznych działających
w obszarze nowych technologii (Strefa Transferu Technologii);

3.

kreacja infrastruktury Centrum Biznesu i Innowacji – skupiającego
działalność małych firm świadczących na zewnątrz i sobie nawzajem usługi
o wysokim stopniu innowacyjności. 6

Zakreślony zestaw bezpośrednich celów projektu powinien przynieść korzyści
w postaci: absorpcji myśli technologicznej w obszarze małej i średniej przedsiębiorczości,
6

Patrz: Program PHARE: „Strefa Transferu Technologii Złotoryja – etap budowania podstaw centrum
przedsiębiorczości innowacyjnej i tworzenia węzła sieci wymiany informacji”.

58
inwestycji zagranicznych, obniżenia stopy bezrobocia wraz ze zmianą struktury
zatrudnienia, a także zwiększenia atrakcyjności regionu dla ludzi młodych z dużym
potencjałem rozwojowym.
Związek Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego inicjuje powstanie Fundacji
Rozwoju Regionu „Dolny Śląsk 2000”. Statutowe cele działalności Fundacji zostały
ukierunkowane na:
1. „tworzenie warunków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako
ważnego elementu gospodarki polskiej, wnoszącego zasadniczy wkład w kreacji
dochodu narodowego oraz podnoszeniu dobrobytu,
2. wspieranie systemów informacji gospodarczej,
3. wspomaganie

tworzenia

sprzyjającego

środowiska

dla

prywatnej

przedsiębiorczości we współpracy z instytucjami rządowymi i organizacjami
przedsiębiorców,
4. wspieranie i uczestnictwo w tworzeniu instrumentów finansowych służących
rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości,
5. podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw do poziomu
umożliwiającego im skuteczne funkcjonowanie na rynku polskim, a zwłaszcza
na rynku zjednoczonej Europy.” 7
Uszczegóławiając zbiór zadań stawianych przed Fundacją, realizacja celów
statutowych nastąpi m. in. poprzez: powołanie do życia Funduszu Poręczeń Kredytowych,
kreację Lokalnego Funduszu Stypendialnego, uruchomienie Punktów Doradztwa dla Małej
i

Średniej

Przedsiębiorczości,

organizację

kursów

i

szkoleń

dla

prywatnych

przedsiębiorców i osób bezrobotnych, działania o charakterze promocyjnym i reklamowym
oraz obsługę programów pomocowych.
Zainicjowane projekty, ukierunkowane na wspieranie rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości,

w

połączeniu

z

oferowanym

zestawem

usług

podmiotów

współtworzących administracyjno – finansowe zaplecze lokalnego środowiska biznesu
należy uznać za podstawę prawidłowego i efektywnego funkcjonowania jednostek
gospodarczych zlokalizowanych w obszarze Złotoryi, a także potencjalny fundament
rozwoju gospodarczego miasta.

7

Materiały Zarządu Związku Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego
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I.9. SZANSE I ATUTY ROZWOJU

1. Teren przeznaczony na specjalną strefę ekonomiczną
2. Dobre warunki dla rozwoju działalności gospodarczej (rozwinięta infrastruktura
techniczna i infrastruktura biznesu)
3. Bardzo dobra jakość wód
4. Niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe
5. Położenie i ukształtowanie terenu
6. Możliwość podłączenia sąsiednich gmin do oczyszczalni
7. Potencjalny popyt na usługi rekreacyjno-turystyczne generowany w bliskim
otoczeniu
8. Rezerwy terenów
9. W zasadzie brak konfliktów funkcjonalnych i przestrzennych (jeśli pominąć
problem dróg tranzytowych)
10. Potencjał demograficzny
11. Duża aktywność mieszkańców w zakresie kultury i sportu
12. Relatywnie wysoki wśród mieszkańców poziom poczucia
przynależności („związanie z miastem”)
13. Sąsiedztwo Parku Krajobrazowego „Chełmy”
14. Centrum funkcjonalne wobec gmin wiejskich
15. Siedziba władz powiatowych

terytorialnej
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I.10. ZAGROŻENIA I PROBLEMY ROZWOJU

1. Kryzys tradycyjnych gałęzi przemysłu
2. Wysoki poziom bezrobocia
3. Ograniczone zasoby surowców dla przemysłu wydobywczego
4. „Marazm” budowlany
5. Brak rezerwy terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe
6. Zagrożenia dla szpitala ogólnego i psychiatrycznego, związane z reformą
służby zdrowia
7. Wchodzenie wyżu demograficznego na rynek pracy
8. Mała aktywność w zakresie przedsiębiorczości
9. Negatywne stanowisko Unii Europejskiej wobec specjalnych stref
ekonomicznych funkcjonujących w Polsce
10. Zły stan dróg
11. Niedostateczna segregacja ruchu kołowego, w tym zwłaszcza brak dróg
tranzytowych
12. Brak koordynacji działań w zakresie sportu
13. Słabe zagospodarowanie istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych
14. Zanieczyszczenie

powietrza

w

starej

części

miasta

z

palenisk

indywidualnych
15. Wzrost przestępczości
16. Tendencje odśrodkowe, stanowiące zagrożenie dla istnienia powiatu
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STRATEGIA ROZWOJU
SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO
MIASTA ZŁOTORYJA

CZĘŚĆ II

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM SZKOLENIA SAMORZĄDOWEGO
Wrocław, luty 2000

62

II.1.

WYNIKI

ANKIETY:

„PROBLEMY

MIASTA

ZŁOTORYJA

W OPINII MIESZKAŃCÓW”
Charakterystyka zbiorowości ankietowanych:
Rozesłano 500 ankiet. Odpowiedzi udzieliło 461 osób. Próbę można więc uznać za
reprezentatywną tym bardziej, że odzwierciedla ona przekrój (stratyfikację) społeczeństwa
miasta. Respondentami byli zarówno uczniowie szkół średnich i studenci (łącznie ok. 5%),
osoby w wieku produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym (tj. emeryci i renciści).
Reprezentowane jest szerokie spectrum zawodów: począwszy od sprzątaczki, kucharza
i traktorzysty w byłym PGR, po pracowników samorządowych prawników, inżynierów
a także artystę (nb. bezrobotnego). Rozwiązanie polegające na dotarciu do respondentów
za pośrednictwem uczniów szkół złotoryjskich okazało się skuteczne zarówno pod
względem liczby, jak i struktury ankietowanych.
Struktura wieku respondentów wydaje się optymalna dla jakości i realizmu
uzyskanych opinii. Wbrew pozorom niecelowe byłoby zwiększanie udziału odpowiedzi
ludzi w wieku do 20 lat. Odpowiedzi w tej grupie były bowiem nie zawsze dojrzałe,
racjonalne, niekiedy żartobliwe. Z drugiej strony odzwierciedlały opinie młodzieży.
Pozostałe grupy wieku oddają skład aktywnych społecznie grup mieszkańców miasta.
Struktura wykształcenia odpowiada rzeczywistemu poziomowi edukacyjnemu
mieszkańców Złotoryi. Dodać należy, że w grupie „wykształcenie średnie” mieszczą się
także wszelkie etapy pośrednie, tj. policealny, pomaturalny, tzw. półwyższy itp.
Pod względem płci większą aktywność w reakcji na ankietę wykazały kobiety. Jest
to, jak się wydaje, wynik sposobu rozprowadzenia ankiety. To matki częściej reagują
na problemy, z którymi przychodzi do domu młodzież. Ukształtowaną w ten sposób
proporcję należy uznać za dość reprezentatywną i wystarczającą dla uzyskania realnych
opinii mieszkańców.
Struktura zawodowa mieszkańców jest tak dalece zróżnicowana i rozproszona, że
nie sposób było ująć w grupowaniu bardziej szczegółowej charakterystyki. Tym bardziej,
że odpowiedzi były często enigmatyczne, niekiedy unikano podania informacji (skreślone
i zamazane, tak by nie można było odczytać). Chodziło prawdopodobnie o zachowanie
anonimowości. Stąd nawet przy zastosowanym podziale: pracownicy umysłowi –
pracownicy fizyczni powstała dość duża grupa nieokreślona: „inni” – 11% i „bez
odpowiedzi” – 10%.
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Dla pełnego obrazu należy dodać, że znaczna część ankiet była wypełniona tylko
częściowo, całe fragmenty, zwłaszcza te, które wymagały bardziej skomplikowanych,
wartościujących sądów (np. dotyczących jakościowej oceny usług, sieci sklepów,
najważniejszych problemów miasta) , pozostawały bez odpowiedzi. Były także
wypowiedzi zbyt radykalne lub nadmiernie drobiazgowe, by mogły być podstawą
wnioskowania.
Podstawowe dane respondentów:
1. Wiek
do 20 lat

5%

20-40 lat

43%

40-60 lat

46%

powyżej 60 lat

3%

bez odpowiedzi

3%

2. Wykształcenie:
podstawowe

5%

zasadnicze zawodowe

23%

średnie

51%

wyższe

18%

bez odpowiedzi

3%

3. Płeć
mężczyźni

39%

kobiety

56%

bez odpowiedzi

5%

4. Zawód:
pracownik fizyczny

32%

pracownik umysłowy

47%

inni

11%

bez odpowiedzi

10%
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Więź mieszkańców z miastem:
1.W Złotoryi zamieszkuję od lat:
od urodzenia

30%

ponad 20 lat

29%

10-20 lat

32%

5-9 lat

4%

bez odpowiedzi

5%

2. Związki z miastem:
silnie związany

44%

trochę związany

49%

nie związany

5%

bez odpowiedzi

2%

Uzupełnieniem

podanych informacji jest dość duża korelacja deklarowanych

silnych związków z miastem w grupie osób zamieszkałych w nim od urodzenia a także
w grupie osób starszych. W przypadku pozostałych cech korelacja nie jest tak wyraźna.
Generalnie jednak większość mieszkańców deklaruje silny lub przynajmniej średni poziom
integracji z miastem. Zaledwie 5% neguje swoje związki z miastem. Jest to w przybliżeniu
odsetek równy udziałowi zamieszkujących krócej niż 10 lat.

Sytuacja materialna ankietowanych:

1 .Praca:
stała

73%

bez stałej pracy

27%

w tym:
bezrobotny

14%

renta lub emerytura

8%

bez odpowiedzi

5%
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2. Ponadto:
korzystający z pomocy społecznej
pracujący poza miastem

8%
15%

3. Dochody na członka rodziny:
do 300 zł

33%

300-600 zł

34%

600-900 zł

15%

900-1200 zł

6%

powyżej 1200 zł

5%

bez odpowiedzi

7%

4.Czy w latach 1996-1999 sytuacja rodziny uległa poprawie:
tak

13%

pogorszyła się

47%

bez zmian

35%

bez odpowiedzi

5%

5.Czy mieszkańcy Złotoryi są bardziej, czy mniej zamożni od mieszkańców innych miast:
bardziej zamożni

2%

mniej zamożni

76%

tak samo zamożni

19%

bez odpowiedzi

3%

W przytoczonych wynikach zwraca uwagę fakt, że „tylko” 14% ankietowanych
deklaruje status bezrobotnego. Może to być zarówno błąd doboru ankietowanych, jak i stan
bardziej rzeczywisty niż oficjalnie uznany. Należy zauważyć, że nie pracujący nie musi
oznaczać bezrobotnego, może to być sytuacja dobrowolnie wybrana (osoba nie pracuje
z wyboru). Bardziej realny wydaje się jednak wniosek, że ankieta nie trafiła do
dostatecznie reprezentatywnej zbiorowości bezrobotnych.
Warto także zauważyć, że biorąc pod uwagę poziom bezrobocia, dość niski jest
udział korzystających z pomocy społecznej (8%). Stan ten należy także skojarzyć z nieco
innym poziomem tego wskaźnika uzyskanego w ocenie usług lokalnych (por. tabela)

66
a także z bardzo niskimi ocenami jakościowymi dotyczącymi świadczeń społecznych.
Zakres świadczeń socjalnych oceniano w wypowiedziach jako zbyt skromny w stosunku
do potrzeb. Za ten stan obwiniano w zasadzie politykę rządu ale także i władze miasta.
Ponadto świadczenia te, zdaniem znacznej części ankietowanych,

realizowane są

w niesprzyjający, biurokratyczny sposób, często niekompetentny i niesprawiedliwy. Te
właściwości przypisywano już miejscowym urzędom i urzędnikom.
Charakterystyczne są subiektywne oceny sytuacji materialnej i jej zmian. Aż 47%
ankietowanych stwierdza pogorszenie sytuacji rodziny w latach 1996-1999 a 79% uważa,
że zamożność mieszkańców Złotoryi jest niższa niż w innych miastach. Dynamika zmian
sytuacji materialnej jest następująca: 35% respondentów deklaruje sytuację bez zmian,
47% stwierdza pogorszenie stanu materialnego w ostatnich czterech latach. W świetle
ostatnich badań dotyczących kraju odpowiednie liczby wynoszą 50% i 29%. Także
w dodatkowych komentarzach słownych (np. przy okazji uwag o cenach usług) licznie
powtarzały się stwierdzenia o pogłębiającym się ubóstwie mieszkańców miasta.
Wymieniano ten problem jako jeden z bardziej dotkliwych dla społeczeństwa Złotoryi.
Problemy miasta w opinii mieszkańców:
Nieco korzystniejsze są oceny ogólnej sytuacji miasta. Prawie 1/3 mieszkańców
zauważa korzystne zmiany w mieście. Znacznie większy jest jednak odsetek
stwierdzających pogorszenie sytuacji. Autorstwo tego stanu respondenci przypisują w 53%
władzom lokalnym, w 40% władzy rządowej. Oceny opisowe tego sprawstwa są niekiedy
dość ostre, zarzucające niegospodarność, marnotrawstwo pieniędzy publicznych,
podporządkowanie interesów społecznych ambicjom politycznym ale także prywatnym
dążeniom do uzyskania wysokich dochodów itp. Jednocześnie zwracano uwagę na nie
zawsze rzetelne wypełnianie posłannictwa i obowiązków przez radnych i władze miasta.
1. Czy w latach 1996-1999 sytuacja ogólna w mieście uległa poprawie czy pogorszeniu:
poprawa

31%

bez zmian

25%

pogorszenie

43%

bez odpowiedzi

1%

2. Kto ponosi odpowiedzialność za sytuację w mieście:
władza lokalna z lat 1989-1998

53%

67
władza rządowa z lat 1989-1998
władza rządowa sprzed 1989 roku
mieszkańcy miasta

40%
9%
11%.

3.Jakie problemy miasta należy rozwiązywać w pierwszej kolejności:
Jak można było przewidzieć problemy podstawowe są dostrzegane przez
mieszkańców równie wyraźnie jak przez władze. Natomiast przyczyny i drogi rozwiązań
są mniej ewidentnie formułowane. Są one formułowane albo stereotypowo albo zbyt
drastycznie. Najczęstsza kolejność problemów jest następująca:
-bezrobocie - (66% odp.); przyczyny – likwidacja zakładów, brak ofert pracy; drogi
rozwiązań: specjalna strefa ekonomiczna, przygotowanie terenów i skuteczne
poszukiwanie inwestorów, ulgi i preferencje dla inwestujących, utworzyć nowe
miejsca

pracy

w

likwidowanych

zakładach,

ułatwić

działalność

małych

przedsiębiorstw; jednocześnie: zaprzestać sprzedaży zakładów firmom zagranicznym.
Część ankietowanych obciąża władze lokalne za stan bezrobocia w mieście. Sugestie
przywrócenia i rozszerzenia zakresu prac interwencyjnych oraz połączenia ich
z pracami modernizacyjnymi w mieście, zwiększenia pomocy dla bezrobotnych,
zasiłki za pracę na rzecz miasta. Są propozycje zmian profilu kształcenia w szkołach
średnich, tak by nie generować bezrobocia;
-brak mieszkań – (42% odp.); przyczyny : brak budownictwa, zła sytuacja materialna;
drogi rozwiązań: budowa nowych mieszkań (za wyjątkiem niskich kredytów brak
jednak wskazówek co do źródeł finansowania), propozycje nowych form
organizacyjnych budownictwa (Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółki
zamiast spółdzielni);
-bezpieczeństwo obywateli (34% odp.); przyczyny: nieudolność policji i straży
miejskiej oraz systemu kar; drogi rozwiązań: zwiększyć kary, zreorganizować służby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo. W części ankiet pojawiają się propozycje:
zrezygnowania z monitoringu dla uzyskania oszczędności, są propozycje likwidacji
Straży Miejskiej i oddania etatów policji (z powodu niekompetencji i arogancji Straży
Miejskiej);
-remonty starej zabudowy (32%),

sprzedaż

lokali użytkowych i mieszkań

komunalnych; uporządkowanie śródmieścia i całej jego infrastruktury;
-drogi lokalne, ulice, chodniki, sygnalizacja świetlna (31% odpowiedzi); propozycja: co
roku przeprowadzać remont jednego kwartału miasta;
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-obwodnica w kontekście nadmiernego transportu ciężarowego przejeżdżającego przez
miasto(uciążliwość dla mieszkańców i szkody na drogach miejskich),(31%);
-estetyka i wizerunek miasta (30%); negatywna ocena odpowiedzialności i atmosfery
wokół mistrzostw w płukaniu złota, postulat przywrócenia tej imprezy a także
uzupełnienia bazy gastronomicznej, turystyczne i właściwej promocji miasta;
-warunki rekreacji, sport, kultura (26%), powtarzał się zwłaszcza postulat budowy
kąpielowego basenu krytego oraz uporządkowania „Zalewu” i otoczenia;
-młodzież i jej wychowanie (25%);
-parkingi (23%)
-alkoholizm i narkomania
-inne problemy:
-dezintegracja społeczeństwa miasta – konieczność podjęcia środków zaradczych, stąd
postulaty odpowiednich warunków kulturalnych, rekreacji, sportu,
-drogi dla rowerów,
-stworzyć własną, prywatną komunikację miejską,
-niewłaściwa gospodarka zielenią miejską,
-rozwiązać problem dojazdów (i powrotów) do Legnicy (zwłaszcza po 20-tej)
-korupcja wśród policjantów i lekarzy(to prawdopodobnie pod wpływem mediów
ogólnopolskich).
Dość charakterystyczna wypowiedź ponad 70-letniej respondentki: ”W Złotoryi
brak silnej władzy.(...) Jest u nas wiele do zrobienia, lecz brak silnej ręki, właściwego
gospodarowania funduszami miasta. Robi się dużo, ale można, i trzeba, zrobić więcej.
Użyć wszystkich dostępnych, zgodnych z prawem środków, aby nasze miasto ożyło. Nie
straszyło

ruinami

budynków,

witrynami

pustych

sklepów,

wałęsającymi

się

bezrobotnymi”. Takich wypowiedzi świadczących o rzeczywistym, wręcz emocjonalnym
zainteresowaniu problemami miasta jest więcej. Są jednak także propozycje przygotowania
programu rozwoju miasta, uzyskania funduszy europejskich a także np. funduszy
ekologicznych. Zachęcają one do ożywienia działalności na rzecz rozwoju miasta, negują
zaś prywatę i polityczny charakter

zarządzania miastem. „Pierwszym zadaniem jest

właściwe zarządzanie tym co się ma”, „szukanie przyczyn i dróg rozwiązań to zadanie
radnych i władz miasta. W odpowiedziach ankiet stale obecny jest jednak negatywnie
oceniany stan klimatu społecznego wynikający z sytuacji materialnej.
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4.Ocena usług lokalnych
Rodzaj usług

% korzystających

Ocena
dostępności w % Ocena jakości w % oceniających
wysoka przeciętna
niska wysoka przeciętna
niska
oceniających
3
63 24
4
56
40
przeciętnaprz

Tereny i urządzenia rekreac.

60

Tereny i urządz. sportowe

34

0

62

38

0

Placówki przedszkolne

19

6

86

8

8

Szkoły podstawowe

55

34

60

6

Domy i kluby kultury

47

9

63

Biblioteki publiczne

48

22

Pomoc społeczna

10

Pomoc dla bezrobotnych

64

36

78

14

21

71

8

28

7

69

24

67

11

22

72

6

6

49

45

2

48

50

10

3

17

80

2

57

41

Zaopatrzenie w wodę

78

53

46

1

53

43

4

Odprowadzanie ścieków

79

49

50

1

41

49

10

Usuwanie odpadów,

68

28

54

18

20

47

33

Mieszkania komunalne

41

6

52

42

1

43

56

Centralne ogrzewanie

53

23

65

12

20

68

12

Drogi, chodniki, place

77

6

63

31

1

54

45

Miejsca do parkowania

59

0

52

48

0

58

42

Targowiska, bazary

66

7

65

28

1

68

31

eciętnaprzecię
tna

sprzątanie
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Powyższa tabela i uzupełniające ją diagramy są dodatkowym materiałem
pozwalającym uszeregować ważność i hierarchię problemów miasta do rozwiązania.

Wskazówkami są zarówno proporcje korzystających, jak i oceny dostępności i jakości
usług. W rankingu dostępności usług (tj. oceny stanu ilościowego) i wykorzystania
najwyższe noty uzyskały placówki przedszkolne, biblioteki publiczne i targowisko a także
podstawowe usługi komunalne. Pod względem jakości wyróżniono usługi komunalne:
zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie. Dość wysoką ocenę
uzyskały także szkoły i biblioteki publiczne.
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5a. Czy wysokość opłat komunalnych jest odpowiednia do jakości usług (w %
oceniających):
Rodzaj usług i opłat

Tak – w %

Nie – w %

Dostawa wody

62

38

Odprowadzanie ścieków

54

46

Mieszkania komunalne

20

80

Centralne ogrzewanie

35

65

Parkingi

27

73

Komunalne lokale użytkowe

22
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5b.Czy jesteś za poprawą usług komunalnych, gdyby wynikała ona z dodatkowego
i dobrowolnego opodatkowania się mieszkańców miasta:
Tak (w wysokości 3-5% rocznego dochodu osób fizycznych)

4%
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Tak (w wysokości 1-2% rocznego dochodu osób fizycznych)

41%

Tak (lecz tylko od osób prawnych)

23%

Nie

32%

Inne poglądy:
 bez opodatkowania, bo pieniądze będą marnotrawione,
 dość podwyżek,
 poprawa jakości usług nie musi się łączyć z podwyżkami;
 sprawdzić racjonalność zatrudnienia w usługach komunalnych,
 gospodarka remontowa nieracjonalna, planować remonty (nie ciągłe rozkopy),
żądać gwarancji od wykonawców
 rozwiązać Zakład Gospodarki Komunalnej. Sprzedać mieszkania komunalne.
Ogólnym wnioskiem w tej części jest wstrzemięźliwy stosunek mieszkańców do
propozycji dodatkowego opodatkowania na rzecz poprawy usług komunalnych. Deklaruje
je wprawdzie (w najniższym proponowanym wymiarze) aż 41% respondentów lecz opinia
ta może być myląca, może bowiem wynikać z pewnej niedoskonałości ankiety. Odpowiedź
negująca dodatkowe opodatkowanie przypadkowo została usytuowana na kolejnej
(odwrotnej) stronie. Część odpowiadających zbyt późno tę możliwość zauważała – stąd
tylko 32% udziału osób nie akceptujących opodatkowania.
Rozwój handlu i usług w mieście
Dość charakterystycznie układa się lista ocen sieci handlu i usług. Okazuje się, że
najbardziej potrzebnymi sklepami są księgarnie i sklepy sportowe. Wybór ten
koresponduje z opiniami wyrażanymi przy innych wypowiedziach, że miasto odczuwa
braki placówek kultury, infrastruktury rekreacji i wypoczynku. Podobną wymowę ma
ranking najbardziej pożądanych placówek usługowych. Kawiarnie, lokale rozrywkowe,
restauracje, niezależnie od obiektywnej ich niezbędności, zostały wymienione na początku
listy. Świadczy to o rzeczywistych brakach, a przynajmniej tęsknotach i zapotrzebowaniu
mieszkańców.
1. Brakujące sklepy i usługi (w % odpowiadających, możliwa była dowolna liczba
odpowiedzi):
sklepy:
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księgarnie

35%

sportowe

27%

z tkaninami

16%

z art. gosp. domowego

14%

meblowe

11%

odzieżowe

9%

budowlane

9%

motoryzacyjne

9%

rybne

9%

obuwnicze

4%

kioski

4%

ogólnospożywcze

4%

mięsne

2%

apteki (w tym nocne)

2%

warzywniczo-owocowe

2%

chemiczne

2%

Inne,

sporadyczne

odpowiedzi:

brak

sklepów

zaopatrujących

osoby

niepełnosprawne, zoologicznych, antykwariatu, apteki całodobowej (kilka wypowiedzi),
sklepów ze zdrową żywnością, odzieżowych dla młodzieży szkolnej, hipermarketu, sklepu
muzycznego,

pszczelarskiego,

ze

sprzętem

papierniczego, salonu samochodowego.
usługi:
kawiarnie

46%

szewskie

36%

lokale rozrywkowe

28%

restauracje

22%

krawieckie

20%

naprawa elektr. sprzętu dom.

15%

stolarskie

12%

magiel

11%

naprawa sprzętu RTV

10%

komputerowym,

pasmanterii,

sklepu
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kserograficzne

8%

warsztaty samochodowe

6%

fryzjerskie

4%

Inne brakujące usługi: domowe (sprzątanie, kopanie, koszenie trawników),
rekreacyjno-sportowe (basen), zakład graficzny, pralnia chemiczna, bar mleczny,
„EMPiK”.
Postawy mieszkańców wobec prywatyzacji usług i majątku miasta
1.Czy należy sprzedawać lub udostępniać grunty i nieruchomości miejskie:
INWESTOR

TAK

NIE

krajowy

72%

6%

zagraniczny

31%

25%

lokalny

70%

3%

2.Czy lokale użytkowe powinny być:
dzierżawione

40%

sprzedawane za gotówkę

23%

sprzedawane na raty

53%

3.Czy usługi świadczone przez miasto powinny być zlecane (koncesjonowane)
przedsiębiorcom prywatnym:
-TAK - 54%

-NIE – 18%

Odpowiedzi ankietowanych w tej części nie są konsekwentne i spójne z innymi.
W propozycjach zmierzających do ograniczenia bezrobocia sugerowano konieczność
poszukiwania inwestorów, funduszy, także zagranicznych. Tu podważano, przynajmniej
w części odpowiedzi, udostępnianie gruntów i nieruchomości inwestorom zagranicznym.
Wskazanie na inwestorów krajowych zmuszało do propozycji ułatwień w nabyciu
(sprzedaż na raty lub dzierżawa). Interes miasta, a więc i społeczny, wymagałby zaś
powiększania jego dochodów wszelkimi drogami.
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W kwestii zlecania lub koncesjonowania świadczenia usług komunalnych, oprócz 54%
poparcia, warto przytoczyć jedną z opinii słownych: „wszystko jedno kto, byle były
świadczone dobrze i tanio”.
Postawy mieszkańców wobec bezrobocia
1. Gdzie należy szukać pracy:
w Urzędzie Pracy

32%

w ogłoszeniach prasowych

28%

u pracodawców

42%

2.Co przeszkadza w znalezieniu pracy:
wiek

31%

wykształcenie

15%

zawód

10%

brak znajomości języka obcego

20%

Inne: brak ofert pracy (11%), dyspozycyjność, postawy polityczne, brak stażu, brak
znajomości, polityka rządu, choroba, brak popytu na mój zawód, mała aktywność władz
samorządowych w przeciwdziałaniu bezrobociu.
3.Czy jesteś zainteresowany zmianą zawodu:
TAK – 27%

NIE – 56%.

Z odpowiedzi na pytania o podstawowy problem, poza informacjami ilościowymi
wynikają przynajmniej dwa wnioski o dość dużym znaczeniu. Pierwszy dotyczy
umiejętności szukania pracy. Już z faktu, że z trzech możliwości wybierano najczęściej
jedną lub dwie, wynika bezradność wobec problemu. Potwierdza to także druga grupa
odpowiedzi (na pytanie o skłonność zmiany zawodu). Z przytoczonych proporcji wynika,
że społeczna ruchliwość jest tu co najmniej utrudniona. Konieczne są wnioski natury
socjologicznej i poszukiwanie rozwiązań zmierzających do kształtowania aktywnych
postaw społeczeństwa wobec sytuacji braku pracy.
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Postawy mieszkańców wobec zjawiska niepłacenia czynszu za mieszkanie:
W

zestawie

możliwych

sankcji

związanych

z

niepłaceniem

czynszów

zamieszczono propozycję publikowania list z nazwiskami zalegających. Rozwiązanie to
wydaje się nieaktualne i niewłaściwe w świetle przepisów o ochronie danych osobowych.
Tak zresztą ocenili je niektórzy respondenci. Powszechnie akceptowanym sposobem jest
zmiana standardu mieszkania jako sankcja za niepłacenie. Dość duży jest stopień
wyrozumiałości w stosunku do zalegających z opłatami czynszu z powodu ubóstwa.
Opinie w tej części ankiety są dość wyraźne i zdecydowane.
1. Jakie sankcje należy stosować:
publikowanie list z nazwiskami

12%

przeniesienie do mniejszych i gorszych mieszkań

66%

skierować sprawę do sądu

16%

bez konsekwencji

15%

inne: umożliwić odpracowanie czynszu

1%

2.Czy jesteś za eksmisją i przeniesieniem osób, które:
TAK

NIE

nie płacą czynszu z powodu ubóstwa

15%

43%

nie płacą czynszu, choć mają środki

74%

8%

dewastują mieszkania

76%

1%

Postawy mieszkańców wobec działalności gospodarczej
1.Czy prowadzisz działalność gospodarczą
TAK – 13%

NIE – 76%

2.Czy jesteś gotów inwestować w mieście Złotoryja
TAK – 29%

NIE – 51%

3.Czy zamierzasz podjąć działalność gospodarczą
TAK – 14%
a) jeśli tak, to dlaczego:

NIE – 69%
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-zbyt mało zarabiam (48%)
-inne: brak miejsc pracy, patriotyzm lokalny, wiek, nie opłaca się
b) jeśli nie, to dlaczego:
brak kapitału

48%

boję się ryzyka

16%

mam wystarczająco dobrą pracę

11%

Inne: mało atrakcyjny region, brak perspektyw zysku, bo mnie „zjedzą” podatki.
Ostatnie grupy problemów i odpowiedzi nie wymagają komentarzy. Są one po
prostu sumą subiektywnych poglądów, które przez mnogość wypowiedzi ulegają znacznej
obiektywizacji. Trudno polemizować z opiniami tak licznymi, że niemal powszechnymi.
Warto zwrócić uwagę o charakterze formalnym, że w ostatnich częściach wyników nie
sumują się one do 100% - możliwe były wielokrotne odpowiedzi. Ponadto, nie wszyscy
respondenci odpowiadali na wszystkie pytania.
Charakterystyczna jest, przewijająca się także we wcześniejszych wypowiedziach,
postawa bierności i rezygnacji. Prawie połowa respondentów uskarża się na niskie zarobki.
Aż 75% nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej. Oceny typu „nie
opłaca się”, „brak perspektyw zysku”, mało atrakcyjny region” czy też „boję się ryzyka”
potwierdzają ten stan marazmu i zniechęcenia. Z drugiej strony choćby oceny stanu sieci
handlowej i usługowej wskazują na część możliwości i kierunków pobudzenia dynamiki
rozwoju.

* * *
Strategia rozwoju lokalnego jest zwykle dokumentem projektującym przyszły układ
stosunków ekonomicznych. Rzadziej, a przynajmniej w mniejszym zakresie dotyczy ona
stosunków społecznych, są one bowiem mało wymierne. Tymczasem oba te aspekty są
w praktyce ściśle zespolone, pozostają w układzie sprzężeń zwrotnych. Sytuacja
ekonomiczna określa stan, strukturę, a zwłaszcza dynamikę zmian więzi społecznych
i odwrotnie: możliwości rozwoju ekonomicznego danej społeczności są pochodną stanu
stosunków społecznych. Te właściwości wybijają się wyraźnie także w odniesieniu do
społeczeństwa i ekonomiki Złotoryi. Ich potwierdzeniem są wyniki przeprowadzonej
ankiety. Wybrano z nich niektóre, najbardziej typowe wnioski.
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 Cechą typową i powszechnie odczuwaną jest niekorzystna i pogarszająca się
sytuacja materialna społeczeństwa miasta. Oceny tego stanu miały zarówno charakter
bezpośredni (odpowiedzi

na pytania o

sytuację

materialną podkreślały

jej

systematyczne pogarszanie), jak i pośredni – (przy formułowaniu głównych problemów
miasta, przy ocenie możliwości opodatkowania usług). Zdaniem ankietowanych,
społeczeństwo miasta jest w znacznie gorszym położeniu niż w innych miastach,
podobnej wielkości. Stan ten oceniany jest jako pogłębiające się ubóstwo i dotyczy nie
tylko sytuacji indywidualnych, lecz także miasta jako całości.
 Sytuacja ekonomiczna powoduje, że społeczeństwo miasta znajduje się w stanie
dość głębokiej frustracji i zniechęcenia. Przejawem jest klimat społecznego
przygnębienia, zniechęcenia i stagnacji bez realnych możliwości jego zdynamizowania.
Powstało zjawisko błędnego koła: negatywne oceny poszczególnych dziedzin życia
gospodarczego rodzą poczucie bezsilności i negatywnego klimatu społecznego. Ten
z kolei wywołuje bierność i frustracje.
 Oceny więzi społecznych są także negatywne. Ankietowani mówią o poważnej
dezintegracji społeczeństwa, zaniku związków z miastem i jego problemami,
ograniczaniu życia społecznego do kręgów rodzinnych. Przyczynami są: braki
infrastruktury społecznej sprzyjającej integracji społeczeństwa, patologie życia
społecznego, zwłaszcza zaś poczucie braku bezpieczeństwa a także znaczny, surowo
oceniany, stopień izolacji władzy samorządowej od problemów społeczeństwa.
 Podmiotem inicjującym próby integracji społeczeństwa musi być przede wszystkim
samorząd. Inicjatywy obywatelskie, choć pożądane, są mało prawdopodobne przy
dzisiejszym stanie klimatu społecznej bierności.
 Rolą samorządu powinny być, po pierwsze, próby stworzenia warunków do
ożywienia koniunktury gospodarczej. Można mieć przekonanie, że to nie władze miasta
organizują życie gospodarcze, trzeba jednak przyjąć, iż samo społeczeństwo, zwłaszcza
w formie inicjatyw indywidualnych również nie pokona problemów bezrobocia,
niedostatków przedsiębiorczości itp.
 Samorząd i władze miasta powinny podjąć zadanie rewaloryzacji infrastruktury
społecznej, zarówno w jej aspekcie materialnym (np. baza sportowo-rekreacyjna), jak
i organizacyjnym (por. krytyczne oceny atmosfery wokół mistrzostw w płukaniu złota).
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 Czynnikiem podtrzymującym i pobudzającym więzi społeczne musi być poprawa
stanu bezpieczeństwa i ograniczenie przejawów patologii. To również, w głównej
mierze zadanie dla władz miasta..
 Władza, zwłaszcza samorządowa misi doprowadzić do zmiany swego wizerunku
wśród obywateli. Konieczna jest zwłaszcza eliminacja negatywnie ocenianych,
partykularnych i biurokratycznych postaw. Etapem następnym musi być nawiązanie
współpracy, zawarcie swoistej koalicji (umowy społecznej) ze społeczeństwem.
Umowa taka określałaby,

wcześniej wynegocjowane,

wzajemne oczekiwania

i zobowiązania władzy i społeczności lokalnej. Byłaby ona reakcją na obecne
zaniedbania gospodarcze i społeczne, byłaby hierarchizacją możliwych do realizacji
zadań, a przede wszystkim rozpoczęłaby proces odbudowy zaufania między władzą
a społeczeństwem. Warunkiem jest, oczywiście, dochowanie zasad umowy.
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II.2. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH OCENA INFRASTRUKTURY
LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Charakterystyka badanej próby
Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 31 podmiotów społeczno gospodarczych. Próba statystyczna została zróżnicowana pod względem charakteru
prowadzonej działalności,

formy organizacyjno –prawnej oraz liczby zatrudnionych

pracowników. Strukturę respondentów, w ujęciu szczegółowym, ilustrują poniższe
wykresy.
Wykres 1. Zbiorowość ankietowanych podmiotów według charakteru działalności

Organizacje
społeczne 16,1%

Przedsięb.
produkcyjne 9,7%

Przedsięb.
usługowe 35,5%

Sektor oświaty
25,8%

Przedsięb. prod. usługowe 12,9%

Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
Zbiorowość ankietowanych podmiotów, według kryterium charakteru prowadzonej
działalności, została podzielona na pięć kategorii.

W pierwszej znalazły się

przedsiębiorstwa produkcyjne (9,7%), w drugiej usługowe (35,5%) , w trzeciej
produkcyjno – usługowe (12,9%). Suma tych kategorii współtworzy zbiorowość
podmiotów gospodarczych, stanowiącą 58,1% badanej próby. Dalsze 41,9 %
respondentów to podmioty społeczne, a ściślej sektor oświaty (25,8%) oraz organizacje
społeczne (16,1%).
Z punktu widzenia formy organizacyjno – prawnej, dominującą grupę kreują
jednostki budżetowe (38,7%). Warto jednak odnotować fakt, że przedsiębiorstwa
jednoosobowe (12,9%), spółki prawa handlowego i cywilnego (22,6%), przedsiębiorstwa
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państwowe (9,7%) oraz spółdzielnie (9,7%) tworzą blisko 55% zbiorowość. Najniższy
odsetek wśród podmiotów ankietowanych posiadają funkcjonujące stowarzyszenia
w obszarze miasta Złotoryi (6,5%).
Wykres 2. Zbiorowość ankietowanych podmiotów według formy organizacyjno – prawnej

Stowarzyszenia
6%

Jednostki
budżetowe
38%
Spółdzielnie
10%

Przedsiębiorstwa
jednoosobowe
13%

Spółki prawa
cywilnego i
handlowego
23%

Przedsiębiorstwa
państwowe
10%

Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
Wykres 3. Zbiorowość ankietowanych podmiotów według liczby zatrudnionych
Zatrudnienie z
przedziału 101 200
10%

Zatrudnienie
powyżej 200
osób
3%
Zatrudnienie do
50 osób
68%

Zatrudnienie z
przedziału 51 100
19%

Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
Orientacyjny stan zatrudnienia to ostatnie kryterium prowadzące do zróżnicowania
badanej zbiorowości. W tym przypadku znakomitą większość stanowią podmioty
z zatrudnieniem nie przekraczającym 50 osób (67,7%). Jednostki z liczbą pracowników
z przedziału od 51 do 100 osób plasują się na drugiej pozycji (19,4%). Próbę statystyczną
dopełniają podmioty społeczno – gospodarcze tworzące miejsca pracy dla ponad 100 osób
(zatrudnienie 101- 200 (9,7%); zatrudnienie ponad 200 osób (3,2%).
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Wyniki

badań

ankietowych

nt.

Warunków

prowadzenia

działalności

gospodarczej w opinii podmiotów społeczno – gospodarczych Złotoryi zostały ujęte
w dwojaki sposób. Pierwszy z nich obrazuje opinię całkowitej zbiorowości objętej
badaniem. Podejście takie ma na celu ujawnienie ogólnej oceny szeroko pojętej
infrastruktury lokalnej przedsiębiorczości. Wychodząc z założenia, że infrastruktura
lokalnej przedsiębiorczości może być odmiennie postrzegana przez poszczególne
podmioty, dodatkowo wyodrębniono opinię jednostek gospodarczych, tj. jednostek
produkcyjnych, usługowych oraz produkcyjno – usługowych.

W tym przypadku

diagnozowana zbiorowość jest traktowana jako 100%.
Zestaw pytań ankietowych poddaje opinii 27 obszarów bezpośrednio lub też
pośrednio wpływających na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy
z obszarów respondenci oceniali w skali od –5 do +5 punktów. Zgodnie z przyjętym
systemem ocen poszczególne wartości punktowe oznaczają:
Wartość punktowa

Ocena obszaru

-5

stan fatalny

-4

stan bardzo zły

-3

stan zły

-2

stan raczej zły

-1

stan trochę zły

0

element neutralny, bez wpływu na
prowadzenie działalności gospodarczej

+1

stan nieznacznie dobry

+2

stan raczej dobry

+3

stan dobry

+4

stan bardzo dobry

+5

stan wyjątkowo korzystny

Suma wystawionych ocen tworzy kompleksowy obraz warunków działalności
gospodarczej dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarze miasta Złotoryi.
Położenie miasta jako element klimatu biznesu pozytywnie postrzega zdecydowana
większość podmiotów społeczno –gospodarczych. 71% respondentów ocenia lokalizację
Złotoryi jako dobrą, bardzo dobrą lub wyjątkowo korzystną. Ocena jednostek
gospodarczych (przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i produkcyjno - usługowych)
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niemalże pokrywa się z opinią całej zbiorowości objętej badaniem. W przytoczonym
zestawie ocen mieści się 72,2% ankietowanych przedsiębiorstw. Wysokie noty, choć
nieco już niższe od położenia miasta, respondenci przypisują posiadanym zasobom
naturalnym. Stan w tym segmencie otoczenia biznesu ponad 50% podmiotów uznaje jako
dobry. Istnieje jednak znacząca grupa jednostek objętych badaniem (16,7% podmiotów
gospodarczych, 16,1% podmiotów społeczno – gospodarczych), która uważa że
analizowany czynnik pozostaje bez wpływu na

rozwój wielu zróżnicowanych form

przedsiębiorczości.
Decyzję o alokacji działalności w określonej przestrzeni gospodarczej trudno
rozpatrywać

w

oderwaniu

od

możliwości

zakupu

lub

dzierżawy

gruntów,

z uwzględnieniem stanu ich uzbrojenia, a także sposobności zakupu lub alternatywnie
dzierżawy budynków. 29,0% pomiotów współtworzących próbę statystyczną wyraża
opinię o dobrej dostępności do gruntów pod działalność gospodarczą. Wyodrębniając
z badanej zbiorowości wyłącznie podmioty gospodarcze zbiór jednostek wystawiających
oceny dobre rośnie do 38,9%. Warto również odnotować fakt, że oceny negatywne (od –5
do –1) wystawia zaledwie 12,9% ogółu badanych (wśród podmiotów gospodarczych
odsetek ten kształtuje się na poziomie 11,2%). Sytuacja nie przedstawia się już tak
korzystnie w odniesieniu do obszaru związanego z zakupem (wynajmem) budynków lub
lokali komunalnych. W tym przypadku rozkład uzyskanych ocen posiada prawie charakter
symetryczny. Wyłączając ok. 16% respondentów neutralizujących ten czynnik, wartości
ujemne (od –1 do –3) skupiają 25,8% ankietowanych, natomiast dodatnie (od +1 do +3)
35,5% (w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wielkości te przyjmują odpowiednio
wartość: 33,4% i 44,5%).
W zakresie infrastruktury technicznej ankietowane jednostki społeczno –
gospodarcze wyrażają wysoce zbliżone opinie. Generalnie rzecz ujmując stan tego
fragmentu otoczenia uzyskuje górne dodatnie rangi. W przedziale ocen od +3 do +5
zawiera się najwyższy odsetek respondentów. Udział takich ocen w globalnej zbiorowości
kształtował się w poszczególnych elementach składowych infrastruktury technicznej
następująco:

łączność – 93,6% (zbiorowość podmiotów gospodarczych: 94,4%),

elektroenergetyka – 100% (zbiorowość podmiotów gospodarczych: 100%), zaopatrzenie
w wodę – 96,8% (zbiorowość podmiotów gospodarczych: 94,5%), system kanalizacji 77,5% (zbiorowość podmiotów gospodarczych: 77,8%), dostawy gazu sieciowego 77,5%
(zbiorowość podmiotów gospodarczych: 66,7%). Wyjątek w analizowanym obszarze
stanowi transport, w którym po raz pierwszy przedział ocen od +3 do +5 wypełnia mniej
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niż ¾ ogółu ankietowanych, ale mimo to stanowią one przynajmniej 50% badanej
zbiorowości (zbiorowość podmiotów społeczno -

gospodarczych: 54,8%; zbiorowość

podmiotów gospodarczych 50,0%).
Stan rolnictwa i kondycja miejscowych gospodarstw rolnych w poglądzie ponad ¼
respondentów (zbiorowość podmiotów społeczno - gospodarczych: 25,8%; zbiorowość
podmiotów gospodarczych: 38,9%) nie ma wpływu na prowadzenie działalności
gospodarczej. Znaczniejszy odsetek zbiorowości twierdzi, że sytuacja w omawianym
obszarze kształtuje się niekorzystnie. Spośród podmiotów wystawiających ujemne noty,
najliczniejszą grupę tworzą oceniający stan rolnictwa jako zły (zbiorowość podmiotów
społeczno - gospodarczych: 22,6%; zbiorowość podmiotów gospodarczych: 27,8%).
Ocena rynku pracy, zgodnie z zamiarem autorów ankiety, przebiegała w kilku
płaszczyznach. W pierwszej kolejności pracodawcy wyrażali pogląd odnośnie podaży siły
roboczej o pożądanych w firmie kwalifikacjach, a następnie udzielali odpowiedzi na trzy
odrębne pytania, tj.: czy podaż siły roboczej jest wystarczająca, czy kwalifikacje
kandydatów są zadawalające oraz czy wynagrodzenie proponowane przez firmę są
satysfakcjonujące dla kandydatów? Rynek pracy, łącząc aspekty podaży i kwalifikacji siły
roboczej, wypadł niezwykle korzystnie. Negatywne oceny (od –1 do –5) wystawiło
niespełna

20%

ankietowanych

jednostek

(zbiorowość

podmiotów

społeczno

-

gospodarczych: 19,4%; zbiorowość podmiotów gospodarczych: 16,8%). Dobry stan rynku
podkreśla co czwarty podmiot społeczno – gospodarczy (zbiorowość podmiotów
gospodarczych: 22,2%). Zdaniem co piątego podmiotu sytuacja na tym rynku jest raczej
dobra. Rozbiór przyjętego kryterium oceny na dwa osobne pytania, prowadzi do
zachowania oceny siły roboczej jedynie w wymiarze podaży. 80,6% ogółu zbiorowości
objętej badaniem uważa ją za wystarczającą (odsetek ten w przypadku podmiotów
gospodarczych wynosi: 88,9%). Zadowolenie z kwalifikacji zawodowych wyraża jedynie
58,1% respondentów, a w zbiorowości podmiotów gospodarczych 66,7%. W tej sytuacji
szczególnego znaczenia nabierają działania instytucji restrukturyzujących lokalny rynek
pracy. Zestaw tych działań napotyka na więcej ocen negatywnych (od –1 do –5: 38,8%
ogółu ankietowanych, zbiorowość podmiotów gospodarczych 44,5%) niż pozytywnych
(jedynie co trzeci respondent). Na tle wymagań kwalifikacyjnych interesująca wydaje się
być samoocena w zakresie wysokości proponowanych wynagrodzeń. Jedynie co trzeci
podmiot społeczno – gospodarczy (32,3%) uznaje swoją ofertę za atrakcyjną dla
kandydata. Grupa przedsiębiorców zajmuje takie stanowisko w 50%. Swoistym
dopełnieniem analizy rynku pracy jest ustosunkowanie się respondentów do związków
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zawodowych. Blisko połowa zbiorowości tworzącej próbę statystyczną wychodzi
z założenia, że stopień przynależności siły roboczej do związków zawodowych nie wpływa
ani korzystnie ani negatywnie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
W grupie podmiotów gospodarczych pogląd taki wyraża 33,3%. Trudno jednak pominąć
stanowisko ok. 20 % ankietowanych, postrzegających związki zawodowe jako
nieprzyjazny element klimatu lokalnego otoczenia biznesu.
Działania władz samorządowych, w aspekcie lokalnych warunków prowadzenia
działalności gospodarczej, zostały ocenione poprzez ustosunkowanie się respondentów do:
 lokalnego instrumentarium podatkowego,
 nastawienia władz lokalnych, a ściślej działalności Urzędu Miejskiego,
 polityki władz miasta w stosunku do podmiotów gospodarczych,
 wysokości opłat za usługi komunalne,
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 promocji miasta prowadzonej m. in. przez Urząd Miejski.
Lokalne

instrumentarium

podatkowe,

w opinii podmiotów społeczno

–

gospodarczych, wygląda korzystnie. Układ ocen pozytywnych (od +1 do +5) w stosunku
do negatywnych (od – 1 do –5) kształtuje się odpowiednio: 54,8% : 22,6%. W przypadku
przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i produkcyjno – usługowych analogiczny
rozkład odpowiedzi wynosi: 55,7% : 27,8%. Zdecydowanie pozytywnie postrzegane jest
nastawienie władz lokalnych, w tym również działalność Urzędu Miejskiego.
Z dezaprobatą występuje tu zaledwie 6,5% badanej zbiorowości (podmioty gospodarcze
11,1%). Warto również podkreślić, że nie występują negatywne oceny z przedziału od –2
do –5. Najwyższy odsetek badanych podmiotów odczuwa dobre nastawienie samorządu
lokalnego do biznesu (zbiorowość podmiotów społeczno -

gospodarczych: 32,3%;

zbiorowość podmiotów gospodarczych: 38,9%). Bardzo dobre nastawienie władz
samorządowych dostrzega dalsze 25,8% ankietowanych jednostek (zbiorowość podmiotów
gospodarczych: 27,8%). Równie pomyślnie kształtują się poglądy wśród badanej
zbiorowości odnośnie polityki władz miasta w stosunku do podmiotów gospodarczych.
W pozytywnej skali od +1 do +5 wyraźnie skupia się zdecydowana większość
ankietowanych podmiotów, przy czym oceny dobre i bardzo dobre wydaje ok. 50%
ogólnej zbiorowości. Analogiczny rozkład odpowiedzi można zaobserwować w przypadku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz promocji miasta prowadzonej
przez Urząd Miasta i inne instytucje. Udział pozytywnych opinii wynosi tu odpowiednio:
67,8%, w tym dobrych i bardzo dobrych ponad 45%, oraz 74,3%, z ponad 25% udziałem
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ocen dobrych i bardzo dobrych. Wysokość opłat za usługi komunalne nie posiada już tak
czytelnego rozkładu. Wprawdzie ponad 50% jednostek ankietowanych (zbiorowość
podmiotów społeczno - gospodarczych: 51,7%; zbiorowość podmiotów gospodarczych:
55,6%) wyraża akceptację dla funkcjonujących taryf opłat (oceny: od +1do +5), ale równie
znaczący odsetek uważa ich poziom za zbyt wysoki (sumaryczny procent respondentów
wydających ocenę od –1 do –5 sięga 38,7%, a w przypadku podmiotów gospodarczych
33,4%).
Instytucjonalne otoczenie biznesu to kolejny obszar objęty badaniem ankietowym.
Stan tego otoczenia jest pochodną możliwości korzystania z szeregu usług finansowych,
prawnych, reklamowych, itp., a także działań instytucji rozwoju lokalnego. Dostępność do
usług, niezbędnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, wyraża
jako dobrą jedynie 29% jednostek ankietowanych (zbiorowość podmiotów gospodarczych
– 38,9%). Dalsze 12,9% sądzi, że sytuacja tego segmentu przedstawia się raczej dobrze.
Ocenę bardzo dobrą wydaje co dziesiąty respondent. Za budujący należy uznać fakt, że
grupa z negatywnym wizerunkiem (oceny od –1 do –5) stanowi tutaj niespełna 10%
(w przypadku przedsiębiorstw 11,1%). Liczba niezadowolonych jest nieco wyższa
w odniesieniu do wspomagających działań instytucji rozwoju lokalnego. Odsetek ocen
z przedziału od –1 do –5 wynosi tutaj blisko 20% (w zbiorowości podmiotów
gospodarczych przekracza 25%). Podkreślenia jednak wymaga o wiele znaczniejszy udział
opinii raczej dobrych i dobrych (35,5% badanej zbiorowości).
Ankietę zamykają pytania dotyczące: lokalnej konkurencji, związków lokalnego
środowiska biznesu z systemem edukacji oraz stanu środowiska naturalnego. W przypadku
lokalnej konkurencji zdecydowanie najwyższy odsetek respondentów uważa, że czynnik
ten nie odgrywa roli, a ściślej pozostaje bez wpływu na warunki prowadzenia działalności
gospodarczej w Złotoryi (zbiorowość podmiotów społeczno - gospodarczych: 32,3%;
zbiorowość podmiotów gospodarczych: 27,8%). Warto jednak odnotować odmienny
rozkład pozostałych odpowiedzi w przypadku podmiotów gospodarczych i społeczno gospodarczych. Podmioty społeczno – gospodarcze w większości wydają pozytywne
oceny (od +1 do +5; 38,8%), natomiast same podmioty gospodarcze w większości chylą
się ku negatywnej opinii (oceny z przedziału –1 do –5: 38,9%). Związki lokalnego
środowiska biznesu z system edukacji ocenia jako dobre 38,7% jednostek objętych
badaniem ankietowym (w grupie przedsiębiorstw 33,3%), a co dziesiąty respondent nadaje
im charakter bardzo dobry. Od 25,8% do 33,3%, w zależności od badanej zbiorowości
(podmioty społeczno – gospodarcze lub podmioty gospodarcze) wychodzi z założenia, że
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element ten pozostaje w układzie neutralnym z lokalnym klimatem dla biznesu.
Przychylność środowiska naturalnego dla zróżnicowanych form aktywności gospodarczej
deklaruje w swoich ocenach znakomita większość ankietowanych. Oceny dobre i bardzo
dobre oraz wyjątkowo korzystne stanowią ponad 70% ogólnej liczby wydanych opinii.
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej pozostają w istotnej korelacji
z perspektywami rozwojowymi firmy. Stąd też zapytano ankietowane podmioty o własne
perspektywy rozwojowe, sugerując cztery odpowiedzi: rozwój dynamiczny, umiarkowany,
stagnację lub też upadłość. Z zadowoleniem należy przyjąć, że ponad ¾ zbiorowości
objętej badaniem deklaruje rozwój, przy czym zdecydowana większość mówi o rozwoju
umiarkowanym (zbiorowość podmiotów społeczno - gospodarczych: 58,1%; zbiorowość
podmiotów gospodarczych: 61,1%). Warto również osobno podkreślić, że żaden spośród
ankietowanych podmiotów nie przewiduje upadłości.
Konstrukcja ankiety, oprócz typowych pytań z zestawem przygotowanych
odpowiedzi, umożliwiła respondentom zajęcie stanowiska w określonych kwestiach
w

formie

opisowej.

Taka

technika

badań

opinii

nt.

infrastruktury

lokalnej

przedsiębiorczości objęła zagadnienia związane z zestawem preferencji dla podmiotów
gospodarczych kreujących

nowe

miejsca pracy,

przeprowadzających inwestycje

w obszarze miasta lub zagospodarowujących tzw. "mienie niechciane”, a także czynniki
identyfikujące ewentualne przesłanki decyzyjne w sferze zmiany lokalizacji prowadzonej
działalności gospodarczej. Ponadto autorzy ankiety, kierowani zamiarem dopełnienia
oceny lokalnego klimatu dla rozwoju biznesu w Złotoryi, zwrócili się z prośbą
o wyszczególnienie trzech podstawowych problemów lokalnej przedsiębiorczości
z jednoczesnym wskazaniem ich przyczyn i dróg rozwiązań.
Pierwsze z pytań, na które należało odpowiedzieć w formie opisowej, brzmiało:
„Jak oceniają Państwo koncepcje wprowadzenia ulg w podatkach od nieruchomości,
zniżek opłat za wynajęcie lokali komunalnych, obniżenia cen zakupu nieruchomości
będących własnością miasta itp. działań rozwojowych dla podmiotów, które zatrudniają
nowych pracowników (dotychczas bezrobotnych), przeprowadzają określonej wielkości
inwestycje, zagospodarowują tzw. „niechciane mienie” itp. Zdecydowana większość
ankietowanych jednostek społeczno – gospodarczych opowiedziała się za wdrożeniem
systemu ulg i preferencji dla oznaczonych w pytaniu podmiotów (80,6%), dostrzegając
w tego typu działaniach korzyści w postaci:
 kreacji nowych miejsc pracy, a tym samym redukcji poziomu bezrobocia;
 uatrakcyjnienia lokalnego rynku dla inwestorów zewnętrznych;
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 rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
 wzbogaconego strumienia pieniężnego po stronie dochodów miasta;
 zagospodarowania wolnych, zdewastowanych lokali;
Respondenci postulowali jednak konieczność tworzenia czytelnego i przejrzystego układu
ulg i preferencji, a także potrzebę wdrożenia systemu monitorowania. Monitorowanie
postrzegano jako narzędzie, z jednej strony, bieżącej kontroli oczekiwanych efektów,
z drugiej natomiast, przeciwdziałające korupcji.
Na pytanie: „Czy istnieją powody, dla których firma rozważa możliwość
przeniesienia swojej działalności poza teren miasta, jeśli tak to jakie?” dominująca część
podmiotów gospodarczych odpowiedziała negatywnie. W badanej próbie znalazły się tylko
trzy jednostki zastanawiające się nad zmianą lokalizacji. Dwukrotnie za podstawę takiej
decyzji wymieniono rygorystyczną postawę miejscowego Urzędu Skarbowego. W trzecim
przypadku zmianę siedziby utożsamiono z poprawą rentowności prowadzonej działalności
gospodarczej.
Identyfikację problemów lokalnej przedsiębiorczości, z jednoczesnym wskazaniem
ich przyczyn i sugerowanych dróg rozwiązań, syntetycznie zestawia poniższa tabela. Ze
zbioru zdefiniowanych problemów przez ankietowane jednostki wyłączono elementy,
zjawiska o charakterze ogólnopaństwowym. Za takim ograniczeniem prezentacji
przemawia zasadniczy brak możliwości ich redukcji w drodze decyzji władz lokalnych.
Podobnie postąpiono w odniesieniu do zindywidualizowanych problemów poszczególnych
przedsiębiorstw nie mających przełożenia na wymiar lokalnych warunków prowadzenia
działalności gospodarczej.
Tabela 4. Podstawowe problemy ograniczające działalność biznesu w Złotoryi i ich
charakter

PROBLEM
niski poziom dochodów

PRZYCZYNY
duży stopień bezrobocia,

DROGI ROZWIĄZAŃ
zmniejszenie liczby

realnych, ograniczony popyt upadłość zakładów,

bezrobotnych w drodze

w wymiarze lokalnym

zasadniczo niski poziom

inwestycji kreujących nowe

wynagrodzeń

miejsca pracy, rozwój małej
i średniej przedsiębiorczości

stosunkowo mała podaż

brak inwestorów

poszukiwanie inwestorów
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PROBLEM

PRZYCZYNY

nieruchomości i lokali

DROGI ROZWIĄZAŃ
strategicznych

przeznaczonych pod
działalność gospodarczą
zahamowanie rozwoju

niska opłacalność

zestaw preferencji dla tych

sektora produkcyjnego

podmiotów gospodarczych

i usługowego

(np. ulgi podatkowe)

ograniczone możliwości

wysokie oprocentowanie

preferencyjne linie

zewnętrznego finansowania

kredytów, warunki

kredytowe

działalności gospodarczej

kredytowe

brak wydziału w Urzędzie

-

Utworzenie jednostki

Miasta ds. lokalnej

zajmującej się promocją

przedsiębiorczości (punkt

i informacją

informacyjny)
zbyt mała liczba

transformacja gospodarki

poszukiwanie krajowych

przedsiębiorstw

polskiej

i zagranicznych inwestorów

brak gruntów uzbrojonych

brak środków finansowych,

specjalna strefa ekonomiczna

z przeznaczeniem pod

problemy

budownictwo przemysłowe

z przekwalifikowaniem

przemysłowych w obszarze
miasta

gruntów rolnych
brak umiejętności

nieodpowiednie

niezbędnych do

przygotowanie w szkołach

zaplanowania i realizacji

zawodowych; brak

szkolenia

wybranej formy działalności świadomości o konieczności
gospodarczej

planowania i ocenie ryzyka

Z przytoczonego zestawu problemów najczęściej ankietowani podkreślają niski
popyt w wymiarze lokalnym (22,6% zbiorowości objętej badaniem), a także ograniczoną
dostępność firm do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego (19,4%). Znikomą
dostępność do kredytów akcentują nie tylko funkcjonujące podmioty gospodarcze, ale
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również potencjalni indywidualni inwestorzy, w tym także osoby bezrobotne, noszące się
z zamiarem uruchomienia własnej działalności gospodarczej.
Prezentację otrzymanych wyników w ujęciu szczegółowym ilustrują wykresy 1 –
28, wzbogacone o tabelaryczne zestawienie rozkładu uzyskanych odpowiedzi.
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Wykres 1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: położenie miasta
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 2. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: zasoby naturalne miasta
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 3. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność zakupu i dzierżawy gruntów oraz ich
uzbrojenie
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 4. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność zakupu lub wynajmu budynków i lokali
komunalnych
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 5. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność komunikacyjna - transport
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 6. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: łączność
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 7. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność elektroenergetyczna
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 8. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność wody
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 9. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność gazu sieciowego
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 10. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność kanalizacji
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 11. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: stan rolnictwa i kondycja miejscowych gospodarstw
rolnych
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 12. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: podaż siły roboczej o pożądanych w firmie
kwalifikacjach
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 13. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: lokalne instrumentarium podatkowe
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych

104

Wykres 14. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: lokalna konkurencja
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 15. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: związki z systemem edukacji
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 16. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: nastawienie władz lokalnych, działalność Urzędu Miasta
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 17. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: wysokość opłat za usługi komunalne
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 18. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: wspomagająca działalność instytucji rozwoju lokalnego
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 19. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: dostępność do niezbędnych dla prowadzenia działalności
gospodarczej usług (np.: finansowych, prawnych, reklamowych, itp.)
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 20. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych

111

Wykres 21. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: działania różnych instytucji restrukturyzujące lokalny
rynek pracy
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych

112

Wykres 22. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: promocja miasta prowadzona przez Urząd Miasta i inne
instytucje
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 23. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: stan środowiska naturalnego
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 24. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: stopień przynależności siły robotniczej do związków
zawodowych
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 25. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: polityka władz miasta w stosunku do podmiotów
gospodarczych
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Wykres 26. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: ocena własnych perspektyw rozwojowych
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 27. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: ocena rynku pracy według podmiotów gospodarczych
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Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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Wykres 28. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Złotoryi. Obszar oceny: ocena rynku pracy według podmiotów społeczno gospodarczych

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
czy podaż siły roboczej
jest wystarczająca

czy kwalifikacje
kandydatów są
zadawalające

czy wynagrodzenia są
satysfakcjonujące dla
kandydatów

Brak stanowiska

16,1%

12,9%

16,1%

NIE

3,2%

29,0%

51,6%

TAK

80,6%

58,1%

32,3%

Źródło: Opracowanie własne – wyniki badań ankietowych
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III.1. Wizja rozwoju
Liczne

uczestnictwo

przedstawicieli

różnych

środowisk

w

warsztatach

strategicznych pozwoliło dokonać szczegółowej diagnozy istniejącego stanu, określić atuty
i

szanse

miasta

oraz

zidentyfikować

zagrożenia

i

problemy

jego

rozwoju.

Wykorzystywanie ustalonych szans i atutów oraz działania zmierzające do ograniczania
zagrożeń i rozwiązywania istniejących problemów pozwolą realizować w długiej
perspektywie czasowej prezentowaną poniżej wizję rozwoju gminy miejskiej Złotoryja.

A
Miasto będzie stanowić harmonijny lokalny układ społeczny, gospodarczy
i przestrzenny. Jego atutem będzie bogata struktura funkcji szczebla ponadlokalnego,
integrujących obszar powiatu w jedną funkcjonalną całość. Powiązania zewnętrzne zapewni
zmodernizowany system dróg i rozwinięta sieć telekomunikacyjna.

B
Standard warunków zamieszkiwania i obsługi społeczności lokalnej ulegnie
zdecydowanej poprawie. Stabilne ekonomiczne podstawy systematycznej poprawy zostaną
stworzone dzięki polifunkcyjnemu charakterowi lokalnej gospodarki. Infrastrukturalne
warunki bytu lokalnej społeczności cechować będzie wysoka powszechność korzystania
z infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja, telekomunikacja),
a także dostępność wysokiej jakości usług społecznych (administracyjnych, zdrowotnych,
kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych). Na jakość warunków życia w mieście będzie
także wpływać wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego.

C
Przywrócona zostanie równowaga na rynku pracy, będąca efektem prowadzonej lokalnej
polityki gospodarczej, wspierającej polifunkcyjny rozwój miasta. Miasto będzie atrakcyjnym
rynkiem pracy, oferującym różnorodne możliwości zatrudnienia w sektorze usług i w sektorze
działalności produkcyjnej.
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D
Miasto będzie miejscem napływu inwestycji, w tym głównie na obszar Specjalnej
Strefy Ekonomicznej (lub Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego). Jednocześnie
będzie miało miejsce wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości z jednej strony
poprzez podaż na atrakcyjnych warunkach terenów wyposażonych w infrastrukturę
techniczną, z drugiej zaś poprzez rozwinięte instytucje otoczenia biznesu.

E
Miasto będzie układem przestrzennym, charakteryzującym się zgodną z wymaganiami ładu
przestrzennego segregacją i komplementarnością funkcji.

F
Powstanie nowy zespół mieszkaniowy o standardzie dostosowanym do zróżnicowanej
zamożności społeczności lokalnej. Dokonana zostanie renowacja i modernizacja istniejącej
zabudowy. Dominującym typem pozostanie niska zabudowa miasta. Znacząco poprawi się jej
estetyka.

G
Zagospodarowane obiekty zabytkowe oraz baza turystyczno rekreacyjna (ośrodek
wypoczynku świątecznego, baseny, hala sportowa, korty tenisowe, punkty informacji
turystycznej, gastronomia) zapewnią możliwość weekendowego i wakacyjnego wypoczynku
społeczności lokalnej i mieszkańcom okolicznych miast i jednocześnie stworzą dodatkowe
miejsca pracy.

H
Dzięki konsekwentnej realizacji polityki ekorozwoju miasto będzie obszarem o wysokiej
jakości wszystkich komponentów środowiska naturalnego.
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Realizacja przedstawionej wizji rozwoju miasta Złotoryja wymaga określenia
szczegółowej procedury postępowania różnych podmiotów lokalnych w kreowaniu
logicznej sekwencji zdarzeń wyznaczających i stymulujących tempo lokalnego rozwoju
gospodarczego, zakres i zasady racjonalnego użytkowania przestrzeni, dynamikę
i przestrzenną strukturę zagospodarowania infrastrukturalnego oraz procesy integracji
społeczności lokalnej. Taką logiczną konstrukcją wyznaczającą zakres koniecznych
działań jest strategia rozwoju miasta. Określa ona bowiem cele strategiczne i operacyjne,
a także odpowiadające im zadania.
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III.2. Hierarchiczna struktura celów rozwoju gminy Złotoryja
Uczestnicy warsztatów strategicznych zaakceptowali strukturę hierarchiczną celów
rozwojowych gminy, w której wyróżniono:
 generalny cel rozwoju,
 cele strategiczne,
 cele operacyjne,
 zadania operacyjne.
Tak sformułowana struktura sprawia, iż realizacja każdego zadania operacyjnego
uruchamia mechanizm funkcjonowania przynajmniej jednego celu operacyjnego, który
z kolei wywołuje impuls rozwojowy przyporządkowanego celu strategicznego. Wszystkie
cele strategiczne „pracują” zaś na realizację generalnego celu rozwoju. Układ takiej
struktury pokazuje schemat 1.
GENERALNY
CEL

cele
Cel 1

RO ZWOJU

strategiczne

Cel 2

cele
1

2

zadania
1

2

Schemat 1.

...

...

...
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...

...

k

...

...

k1

operacyjne
...

operacyjne
...

Hierarchiczna struktura celów rozwoju gminy
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Generalny cel rozwoju dla gminy Złotoryja został zdefiniowany jako:
„Zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy miasta,
umożliwiający wzrost poziomu życia mieszkańców”

Cel ten wpisuje się w ogólnoświatową dyskusję nad zasadami budowy ładu
społecznego, w którym znaleźć się może godne społeczeństwo.
W godnym społeczeństwie podstawowe znaczenie przypisuje się ekonomii. System
gospodarczy w godnym społeczeństwie musi działać sprawnie i w interesie każdego
członka społeczeństwa. A zatem godne społeczeństwo musi cechować znaczny
i niezawodny wzrost gospodarczy. To ten wzrost będzie właśnie gwarantował, iż
w godnym społeczeństwie każdy obywatel znajdzie dla siebie szansę indywidualnego
rozwoju z jednej strony i publicznej troski – z drugiej. Jako istotne i konkretne cechy
godnego społeczeństwa wymienić trzeba:
 zatrudnienie i szanse awansu dla każdego, tj. niezawodny wzrost gospodarczy
w celu kreowania niezbędnego zatrudnienia;
 wykształcenie służące w przyszłości zadowoleniu z życia;
 stworzenie szans samorealizacji stosownie do zdolności i ambicji obywateli;
 wolność i bezpieczeństwo;
 eliminacja nędzy w środowiskach, które nie mogą same zadbać o dostateczne
warunki życia.
Chcąc przenieść tak ogólnie zarysowaną wizję godnego społeczeństwa na warunki
życia w gminie trzeba zważyć, że relacje między społecznością lokalną a aktorami
kreującymi model społeczeństwa godnego mogą być w znaczący sposób kreowane przez
gminę, jej zarząd i radę. Relacje te tworzyć powinny strategię rozwoju z horyzontem
wieloletnim, ciągle korygowaną w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu. Aby
zdefiniowany generalny cel rozwoju dla gminy Złotoryja mógł być zrealizowany,
określono siedem celów strategicznych, które wzmocnią jego szanse. Są to:
1. Wzrost poziomu życia mieszkańców.
2. Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w skali lokalnej.
3. Ograniczenie bezrobocia.

125
4. Działania na rzecz pozyskania kapitału.
5. Rozwój struktury gospodarczej w sposób komplementarny – w odróżnieniu od
substytucyjnego – w stosunku do otoczenia (np. funkcje zaplecza rekreacyjnego
dla Legnicy, usługi na rzecz rolnictwa).
6. Pobudzenie aktywności gospodarczej.
7. Zachowanie unikatowego charakteru starej części miasta.
Realizacja pierwszego celu strategicznego – Wzrost poziomu życia mieszkańców ma służyć kompleksowej poprawie jakości życia społeczeństwa Złotoryi, w wymiarze
ekonomicznym i społecznym. Istotnym elementem będzie tu wzmocnienie ładu
przestrzenno-funkcjonalnego, dbałość o warunki mieszkaniowe, dostępność usług,
wykorzystanie „walorów użytkowych” gminy.
Cel drugi – Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej w skali lokalnej - jest
swoistym kluczem do sukcesu gminy w warunkach przyjętej do realizacji strategii.
Zarówno położenie geograficzne Złotoryi, jak i jej potencjał demograficzny i gospodarczy
wymuszają eksponowanie takich atutów gminy, które zbudują trwałą przewagę
konkurencyjną w skali lokalnej, a w niektórych aspektach i ponadlokalnej. W gospodarce
rynkowej konkurencyjność jest elementarnym czynnikiem rozwoju. Płaszczyzny
konkurencji tworzą nie tylko elementy ekonomii. W gminie pojawiają się one w sferze
kompetencji władz lokalnych, edukacji, rekreacji, klimatu gospodarczego, środowiska.
A zatem władze gminy muszą eksponować unikatowe możliwości gminy i uczynić zeń
trwałe generatory rozwoju.
Cel trzeci – Ograniczenie bezrobocia - ma eliminować jeden z największych
problemów gminy, jakim jest bezrobocie. Eliminacja ta musi uwzględniać i skalę,
i strukturę problemu oraz kłaść akcent na przyczyny – łagodząc jego skutki.
Czwarty cel strategiczny – Działania na rzecz pozyskania kapitału - to
zintegrowany system działań – ukierunkowany na wzmocnienie potencjału produkcyjnousługowego Złotoryi – poprzez impuls kapitałowy zapewniający w konsekwencji wzrost
siły nabywczej ludności i trwały rozwój gminy.
Cel ten określa skalę i strukturę „korzyści zewnętrznych” oferowanych przez gminę
dla inwestorów lokujących swój kapitał w Złotoryi. Korzyści te są wyznaczone przez
zasoby naturalne i ich dostępność, infrastrukturę techniczną i jej jakość, głębokość i jakość
rynku pracy, klimat gospodarczy.
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Cel piąty (Rozwój struktury gospodarczej w sposób komplementarny
w stosunku do otoczenia) -wzmacniający zdecydowanie trzy poprzednie cele strategiczne
– zmierza do wyboru optymalnych sektorów gospodarowania, zapewniających
bezkonfliktowy w stosunku do otoczenia rozwój gminy. Realizacja tego celu powinna
zmierzać do poszukiwania nisz rozwojowych dla Złotoryi, które wynikają z jej położenia –
z jednej strony wobec dużego ośrodka rozwoju, jakim jest Legnica, z drugiej zaś – wobec
położenia okolicznych wsi, które znajdą w Złotoryi wyraźne wsparcie rozwojowe. Jest to
cel szukający szans sukcesu dla Złotoryi, a więc musi on wykorzystywać: potencjalny
popyt na usługi rekreacyjno-turystyczne generowane w bliskim otoczeniu, położenie
i ukształtowanie terenu Złotoryi, bardzo dobrą jakość jej wód, centralne położenie wobec
gmin wiejskich, rezerwy terenów.
Cel szósty – Pobudzenie aktywności gospodarczej – to cel permanentny w każdej
sytuacji i w każdej gminie, zaś w Złotoryi – wobec poważnych rozmiarów bezrobocia –
szczególny. Cel ten ma wymiar ekonomiczny, edukacyjny i psychologiczny. Powinien on
przynieść uruchomienie tkwiących przecież w społeczności lokalnej możliwości
aktywizacji gospodarczej.

Formy tej aktywizacji mogą przybrać m.in. postać

samozatrudnienia.
Ważnym problemem wynikającym m.in. z silnej więzi emocjonalnej społeczności
lokalnej i władz gminy jest cel ostatni – siódmy (Zachowanie unikatowego charakteru
starej części miasta), którego realizacja ma zachować unikatowy charakter starej części
miasta, co niewątpliwie wzmocni drugi cel strategiczny. Renowacja starego miasta będzie
sprzyjać przede wszystkim zachowaniu właściwego klimatu historycznego miasta i jego
image, a także w konsekwencji prowadzić będzie do rozwoju funkcji usługowej Złotoryi,
poprzez skupienie na Starówce pakietu usług realizujących potrzeby i turystów,
i społeczności lokalnej. Renowacja starej zabudowy przyniesie również impuls rozwoju
sektora przedsiębiorstw remontowo-budowlanych.
Elementem pośrednim w hierarchicznej strukturze celów strategii rozwoju gminy
Złotoryja są cele operacyjne. Cele te w strategiach rozwoju lokalnego zakreślają ogólny
scenariusz realizacji celów strategicznych poprzez uwypuklenie elementów składowych
celów strategicznych.
Warsztaty strategiczne pozwoliły na sformułowanie piętnastu następujących celów
operacyjnych rozwoju gminy Złotoryja.
1. Monitoring strategii;

127
2. Uruchomienie specjalnej strefy ekonomicznej (alternatywnie: uruchomienie
strefy intensywnego rozwoju gospodarczego);
3. Identyfikacja funduszy pomocowych;
4. Dokonanie wstępnego rozeznania możliwości i opłacalności emisji obligacji
komunalnych;
5. Tworzenie podmiotów z kapitałem mieszanym;
6. Utworzenie zespołu liderów lokalnych;
7. Przetwórstwo rolno-spożywcze;
8. Rozwój sektora usług;
9. Budownictwo mieszkaniowe;
10. Troska o infrastrukturę społeczną i techniczną miasta;
11. Poprawa bazy szkolnictwa;
12. Zmiana układu komunikacyjnego;
13. Powstrzymanie odpływu młodych i wykształconych ludzi do dużych ośrodków
miejskich;
14. Działania na rzecz ochrony środowiska;
15. Współpraca miasta z gminami na rzecz integracji powiatu;
Uznano, iż pierwszy cel operacyjny, jakim jest „Monitoring strategii” stanowi
swoiste źródło strategii, które powinno służyć – z jednej strony władzom lokalnym
i wszystkim podmiotom realizującym strategię do precyzyjnej orientacji na ścieżce
realizacyjnej strategii, a z drugiej zaś – stanowić podstawę do budowy kanału
komunikacyjnego

między

władzami

odpowiedzialnymi

za

realizację

strategii

a społecznością lokalną.
Podstawowym instrumentem monitoringu powinien być ustawiczny raport
obejmujący

szczegółowe

wymiary strategii

(czasowy,

podmiotowy,

zadaniowy,

finansowy, funkcjonalny itp.). Urząd Miejski powinien ustanowić system obiegu
informacji w urzędzie, pozwalający na kompleksowe monitorowanie realizacji strategii.
Zespół odpowiedzialny za realizację strategii powinien m.in.:
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penetrować zewnętrzne źródła finansowania poszczególnych zadań przyjętych do
realizacji na dany okres,



wykonywać prace organizacyjne zmierzające do opracowania dokumentacji
technicznych i finansowych poszczególnych zadań,



nadzorować i opiniować przebieg realizacji zadań.

Drugi cel operacyjny – „Uruchomienie specjalnej strefy ekonomicznej” –
wspierać będzie sześć pierwszych celów strategicznych. Cel ten został sformułowany
alternatywnie, jako:
a)

uruchomienie specjalnej strefy ekonomicznej,

b) uruchomienie strefy intensywnego rozwoju gospodarczego.
Ujęcie takie wynika z trudności nasilającej się w ostatnim okresie tendencji
wycofywania się rządu polskiego z preferencji na rzecz dalszego uruchamiania
działalności w SSE. W aktualnej sytuacji swojego rynku pracy Złotoryja nie ucieknie
jednak od tworzenia warunków dla intensyfikacji rozwoju gospodarczego. Stąd też cel ten
– niezależnie od wersji a lub b – powinien umożliwić wykorzystanie warunków lokalnych
i zewnętrznych do zmaksymalizowania aktywności gospodarczej na terenie miasta,
a również i jego okolic, co w efekcie wzmocni jego wszystkie funkcje.
Cel ten jest określoną koncepcją utworzenia w Złotoryi wydzielonego obszaru
(tereny na ten cel są już zidentyfikowane) zwanego strefą intensywnego rozwoju
gospodarczego lub częścią legnickiej SSE.
Tereny te będą udostępnione różnym formom działalności gospodarczej, a więc:
wytwórczej, usługowej, handlowej – które powinny wyraźnie „wpisywać się” w piąty cel
strategiczny, tzn. tworzyć, komplementarny wobec swojego otoczenia, profil działalności.
Realizacja tego celu będzie miała kapitalne znaczenie dla porządkowania ładu
przestrzenno-funkcjonalnego miasta i wpisywać się będzie w długim horyzoncie
czasowym w ekorozwój całego regionu. Punktem wyjścia realizacji celu może być m.in.
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy i wzmocnienie
infrastrukturalne oraz program działania władz gminy na rzecz pozyskania inwestorów.
Realizacja tego celu powinna sprzyjać dywersyfikacji działalności gospodarczej,
co w długim horyzoncie zdecydowanie łagodzi ryzyko bezrobocia.
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Sukces strategii złotoryjskiej w ogromnej mierze determinowany jest warunkami
finansowymi, co czyni z trzeciego celu operacyjnego – tj. „Identyfikacji funduszy
pomocowych” – swoisty „wytrych” strategii. Dlatego też zadaniem władz gminnych
będzie staranność i determinacja w realizacji tego celu, wymagająca stałych kontaktów
z Komitetem Integracji Europejskiej i takimi np. instytucjami, jak: Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej.
Możliwości realizacji poszczególnych zadań strategicznych ograniczone są przede
wszystkim warunkami finansowymi. Stąd też do celów operacyjnych wprowadzono taki,
jak – „Dokonanie wstępnego rozeznania możliwości i opłacalności emisji obligacji
komunalnych”. Pozytywna opinia dla tego celu powinna uruchomić właściwe procedury
emisji obligacji, co w konsekwencji da impuls rozwojowy poprzez inne wyznaczone cele
operacyjne i strategiczne.
Aby stworzyć władzom gminy większe szanse na współpracę w poszczególnych
sektorach gospodarki uznano, że instrumentem takiej współpracy mogą być podmioty
z kapitałem mieszanym, mogące zmniejszyć ryzyko działań nastawionych na doraźne
korzyści inwestorów z pominięciem długofalowych celów rozwojowych gminy. Stąd
zidentyfikowano piąty cel operacyjny – „Tworzenie podmiotów z kapitałem mieszanym”.
W grupie celów operacyjnych pracujących na image gmin, a przede wszystkim na
skuteczność realizacji strategii znajduje się również cel „Utworzenie zespołu liderów
lokalnych”. W teorii rozwoju lokalnego panuje powszechna zgodność, że tylko liderzy
lokalni mogą prowadzić rozwój danego terytorium, gminy, miasta. W tworzeniu grupy
liderów należy rozważyć – kto jest najwłaściwszym przedstawicielem aktualnego życia
gospodarczego i społecznego oraz gospodarki przyszłości, którą gmina chce budować.
Należy rozważyć kto kontroluje zasoby publiczne istotne dla działalności gospodarczej
Złotoryi i kto jest w stanie pomóc w dojściu do krajowych i międzynarodowych źródeł
pomocy technicznej i finansowej. W grupie liderów powinny znaleźć się osoby
o znaczącym autorytecie i znane ze skuteczności swoich działań. Do zbioru liderów
lokalnych należy wprowadzić te osoby i organizacje, które mogą stać się – w przypadku
ich pominięcia – istotną przeszkodą w realizacji strategii miasta. Liderzy lokalni powinni
skupić całą społeczność Złotoryi wokół strategii, tak by nikt nie był traktowany jako
„człowiek z zewnątrz”.
Kolejny cel operacyjny, jakim jest „Przetwórstwo rolno-spożywcze”, już wyraźnie
rysuje kierunek rozwoju gospodarki Złotoryi, wykorzystując jej szanse i silne strony.
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Dobra jakość wód oraz centralne położenie wobec gmin wiejskich stwarza szczególnie
dobre warunki do uruchomienia produkcji na bazie wody bądź innych zasobów gminy i jej
otoczenia. Materiały promocyjne gminy powinny ten cel wyraźnie ilustrować. Powinien on
też zostać uwzględniony w kompleksowej ofercie gminy, skonstruowanej dla inwestorów.
Cel ósmy – „Rozwój sektora usług” – wpisuje się w wielką szansę rozwojową
całego kraju, która związana jest bezpośrednio z rozwojem III sektora gospodarki. Teoria
wzrostu gospodarczego pokazuje, iż procesy rozwojowe intensyfikują się niezwykle silnie
w fazie przenoszenia akcentu z sektora przemysłu na sektor usług, bądź w sytuacji
utrzymywania tych sektorów we względnej równowadze. Doświadczenia krajów
europejskich o wysokim stopniu rozwoju pokazują, iż w strukturze zatrudnienia sektor
usług gromadzi 60-80% pracujących. W miastach odsetek ten jest szczególnie wysoki.
Złotoryja ze względu na swoje walory naturalne oraz położenie względem Legnicy musi
rozwijać sektor usług, w tym – usług rekreacyjnych – które tworzyć będą trwałą przewagę
konkurencyjną gminy w skali lokalnej.
W grupie usług rekreacyjnych znaleźć się powinny usługi tworzące bogatą ofertę dla
turystów, ale również i dla mieszkańców Złotoryi i okolic. Piękne otoczenie Złotoryi
powinno zostać wzbogacone o ścieżki rowerowe, trasy spacerowe, ścieżki edukacyjne.
Szczególnej troski wymaga oprawa unikatowej imprezy, jaką jest „płukanie złota”.
Oprawa ta musi rozszerzyć imprezę o wystawy promujące tradycje i bogactwa naturalne
Złotoryi, targi itp. Musi powstać pomysł, który uczyni z „płukania złota” doroczne święto
o skali międzynarodowej.
Swoistym motorem dla gospodarki – z jednej strony, zaś wyraźnym elementem
poprawy warunków życia społeczności lokalnej jest „Budownictwo mieszkaniowe”. Ten
cel operacyjny znalazł szczególne uzasadnienie w opinii uczestników warsztatów
strategicznych. Cel ten obejmuje zarówno remonty istniejącej substancji mieszkaniowej
jak i budowę domów komunalnych, jednorodzinnych, zbrojenie terenów itd.
W idei godnego społeczeństwa szczególne miejsce zajmuje baza społeczna
i techniczna dla życia mieszkańców miast i wsi. Stąd też wprowadzając cel „Troska
o infrastrukturę społeczną i techniczną miasta” należy stwierdzić, że pozwoli on na
poprawę życia mieszkańców oraz da impuls do rozwoju właściwej struktury gospodarczej
miasta. W szczególnym zainteresowaniu znajdą się tu zasoby należące do edukacji,
kultury, sportu, turystyki oraz zasoby służące zaspokajaniu potrzeb bytowych ludności
(komunikacja, gazownictwo, energetyka, oczyszczalnie, estetyka miasta itd.).
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Ze względu na rolę edukacji w mieście – jako oddzielny cel operacyjny –
sformułowano „Poprawę bazy szkolnictwa”. Budynki oświaty, będące zasobami gminy,
powinny być pod skuteczną opieką remontową, by tworzyć warunki istnienia nowoczesnej
„szkoły złotoryjskiej”.
Nabrzmiałym – i o szerokich negatywnych konsekwencjach w Złotoryi – jest
problem ruchu tranzytowego. Stąd też jako cel operacyjny przyjęto „Zmianę układu
komunikacyjnego”, który ma być realizowany poprzez budowę obwodnicy, zapewniającej
miastu połączenie z trasami tranzytowymi oraz zapewnienie ochrony starej zabudowy
miasta i bezkolizyjnej komunikacji w Złotoryi.
Cel sformułowany jako „Powstrzymanie odpływu młodych i wykształconych ludzi”
ma bardzo szerokie działanie. Jego realizacja służyć będzie zarówno kształtowaniu
właściwej struktury gospodarczej w gminie, jak i dobremu zarządzaniu instytucjami miasta
i jego podmiotami gospodarczymi. Również zatem przyniesie impulsy rozwojowe. Dobra
jakość kadry menadżerskiej oraz średniego szczebla jest dziś powszechnie postrzegana
jako czynnik sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej. Realizacja tego celu
wymagać będzie identyfikacji ofert pracy dla wywodzących się ze Złotoryi wysoko
kwalifikowanych absolwentów uczelni, pozyskiwanie absolwentów poprzez właściwe
oferty stypendialne, mieszkaniowe i finansowe.
Cel „Działania na rzecz ochrony środowiska” jest już dziś standardowym ujęciem
każdej strategii. Nie można sobie już dziś wyobrazić ani pozwolić na lekceważenie tego
problemu. Ekorozwój staje się dziś standardową koncepcją działalności i oznacza on
poszanowanie zasobów naturalnych poprzez właściwą ich eksploatację, eliminację
zanieczyszczeń środowiska i pielęgnowanie postaw proekologicznych oraz promowanie
produkcji przyjaznej dla środowiska.
Ostatni cel operacyjny – „Współpraca miasta z gminami na rzecz integracji
powiatu” – uwzględnia sygnalizowane i realnie pojawiające się zagrożenia dla istnienia
powiatu złotoryjskiego. Stąd też gmina Złotoryja powinna stać się inicjatorem i liderem
działań na rzecz integracji powiatu. W działaniach tych powinny mieścić się wszelkie
inicjatywy wiążące struktury techniczne, gospodarcze i społeczne gmin tworzących
powiat.
Skuteczna realizacja celów operacyjnych zależy od poprawnie wyspecyfikowanych
zadań operacyjnych, których – w oparciu o dyskusje warsztatowe, diagnozę i propozycje
Autorów strategii – wyznaczono 49. Są to:
1. Ośrodek promocji i informacji gospodarczej;
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2. Określenie kryteriów doboru i zasad działania zespołu liderów lokalnych;
3. Szkolenie w zakresie korzystania z funduszy pomocowych;
4. Monitoring funduszy pomocowych;
5. System ulg i preferencji dla podmiotów gospodarczych;
6. Elastyczne dostosowywanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy;
7. System stypendiów;
8. System pomocy mieszkaniowej dla absolwentów;
9. Lokalna telewizja kablowa;
10. Budowa osiedla domków szeregowych;
11. Remonty istniejącej substancji mieszkaniowej;
12. Remonty kapitalne obiektów szkolnictwa;
13. „Restrukturyzacja” szpitala;
14. Baza dla straży pożarnej;
15. Uporządkowanie zaopatrzenia miasta w energię elektryczną;
16. Utworzenie centrum usługowego na rzecz rolnictwa;
17. Uruchomienie mleczarni;
18. Płukanie złota – rozszerzenie o wystawy i targi (np. kamienie półszlachetne);
19. Budowa hali sportowej;
20. Budowa kompleksu krytych kąpielisk;
21. Budowa noclegowni dla bezdomnych;
22. Zagospodarowanie parku miejskiego;
23. Zagospodarowanie Zalewu na Kaczawie i przyległego terenu;
24. Rzeźba na ścianie skalnej;
25. Wytyczenie ścieżek edukacyjnych;
26. Powiększenie zalewu na Kaczawie;
27. Budowa parkingów;
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28. Gospodarstwa agroturystyczne;
29. Parking dla dużych ciężarówek;
30. Budowa cmentarza;
31. Ograniczenie emisji z palenisk indywidualnych;
32. Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kolektora i modernizacja
oczyszczalni;
33. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci;
34. Proekologiczna modernizacja ciepłowni i wymiana sieci;
35. Segregacja śmieci;
36. Budowa obwodnicy;
37. System informacji w Urzędzie Miasta, dotyczący realizacji strategii;
38. Opracowanie programu działań uruchomienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej
lub Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego;
39. Wytypowanie obszarów działalności dla powołania podmiotów z kapitałem
mieszanym;
40. Ścieżki rowerowe;
41. Wspomaganie i monitorowanie procesu przekształceń likwidowanych i upadłych
podmiotów gospodarczych;
42. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
przemysłowej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego;
43. Opracowanie miejscowych planów dla budownictwa mieszkalno usługowego
i wielorodzinnego;
44. Budowa

infrastruktury

technicznej

na

terenach

przemysłowych

i mieszkaniowych;
45. Uruchomienie budownictwa komunalnego;
46. Opracowanie programu „Bezpieczne i przyjazne miasto”;
47. Powołanie zespołu do oceny celowości emisji obligacji komunalnych;
48. Przykrycie cieku wodnego wzdłuż ulic: Staszica i Legnickiej;
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49. Utworzenie Funduszu Poręczeń dla drobnych przedsiębiorców.

Struktura tych zadań zależeć może od kilku kryteriów. Jednym z nich jest podmiot
realizujący. Otóż w bezpośredniej kompetencji i odpowiedzialności władz lokalnych
znajdą się zadania: A – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49, zaś pozostałe zadania – zaliczone do grupy B –
gmina i jej władze powinny wspierać oraz zabiegać o ich realizację.
Innym kryterium podziału zadań, służącym do budowy programu działania władz, na
poszczególne lata powinna być siła wpływu efektów realizacji danego zadania na życie
gminy i procesy rozwojowe w wymiarze gospodarczym i społecznym, a więc zdolność do
generowania impulsów rozwojowych. Należy tak zbudować strukturę zadań, by wywołać
efekt „domina” powodujący tworzenie warunków do realizacji zadań i celów.
Jedną z propozycji takiego podziału zadań może być następująca struktura:
I.

Zadania priorytetowe A lub B,

II.

Zadania podległe priorytetowym A lub B,

III.

Zadania niezależne – pilne A lub B.

Zadania z grupy I. A:
1.

Ośrodek promocji i informacji gospodarczej;

2.

Określenie kryteriów doboru i zasad działania zespołu liderów lokalnych;

3.

Szkolenie w zakresie korzystania z funduszy pomocowych;

4.

Monitoring funduszy pomocowych;

5.

System ulg i preferencji dla podmiotów gospodarczych;

11. Remonty istniejącej substancji mieszkaniowej;
12. Remonty kapitalne obiektów szkolnictwa;
23. Zagospodarowanie Zalewu na Kaczawie i przyległego terenu;
26. Powiększenie zalewu na Kaczawie;
27. Budowa parkingów;
31. Ograniczenie emisji z palenisk indywidualnych;
37. System informacji w Urzędzie Miasta, dotyczący realizacji strategii;
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38. Opracowanie programu działań uruchomienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej
lub Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego;
39. Wytypowanie obszarów działalności dla powołania podmiotów z kapitałem
mieszanym;
41. Wspomaganie i monitorowanie procesu przekształceń likwidowanych i upadłych
podmiotów gospodarczych;
42. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
przemysłowej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego;
43. Opracowanie miejscowych planów dla budownictwa mieszkalno usługowego
i wielorodzinnego;
44. Budowa

infrastruktury

technicznej

na

terenach

przemysłowych

i mieszkaniowych;
45. Uruchomienie budownictwa komunalnego;
46. Opracowanie programu „Bezpieczne i przyjazne miasto”;
47. Powołanie zespołu do oceny celowości emisji obligacji komunalnych;
48. Przykrycie cieku wodnego wzdłuż ulic: Staszica i Legnickiej;
49. Utworzenie Funduszu Poręczeń dla drobnych przedsiębiorców;

Zadania z grupy I.B:
6.

Elastyczne dostosowywanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy;

7.

System stypendiów;

8.

System pomocy mieszkaniowej dla absolwentów;

13. „Restrukturyzacja” szpitala;
16. Utworzenie centrum usługowego na rzecz rolnictwa;
18. Płukanie złota – rozszerzenie o wystawy i targi (np. kamienie półszlachetne);
28. Gospodarstwa agroturystyczne;
29. Parking dla dużych ciężarówek;
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32. Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kolektora i modernizacja
oczyszczalni;
34. Proekologiczna modernizacja ciepłowni i wymiana sieci;
36. Budowa obwodnicy;

Zadania z grupy II.A:
19. Budowa hali sportowej;
20. Budowa kompleksu krytych kąpielisk;

Zadania z grupy II.B:
10. Budowa osiedla domków szeregowych;
14. Baza dla straży pożarnej;
15. Uporządkowanie zaopatrzenia miasta w energię elektryczną;
17. Uruchomienie mleczarni;

Zadania z grupy III.A:
21. Budowa noclegowni dla bezdomnych;
22. Zagospodarowanie parku miejskiego;
25. Wytyczenie ścieżek edukacyjnych;
30. Budowa cmentarza;
33. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci;
35. `Segregacja śmieci;
40. Ścieżki rowerowe;

Zadania z grupy III.B
9.

Lokalna telewizja kablowa;

24. Rzeźba na ścianie skalnej;
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Na zakończenie należy przyporządkować poszczególne zadania operacyjne
celom operacyjnym i strategicznym, tak by powstała hierarchiczna struktura celów i zadań
strategii rozwoju gminy miejskiej Złotoryja.
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Cel 2
Budowanie trwałej przewagi
konkurencyjnej w skali lokalnej

Cel 1
Wzrost poziomu życia mieszkańców

2

8

Zad. nr: 1, 5, 37, 38, 42, 44, 49

Zad. nr: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26,
27, 28, 29, 30, 40, 43, 44, 46, 49

Zad. nr: 10, 11, 43, 45
9
10

Zad. nr: 13, 14, 15, 22, 27, 29, 30, 32, 36, 40, 44, 48

11

Zad. Nr: 12, 19, 20

12

Zad. nr: 36

14

Zad. nr: 31, 32, 33, 34, 35

1

Zad. nr: 37

2

Zad. nr: 1, 5, 37, 38, 42, 44, 49

6

Zad. nr: 2

8

Zad. nr: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 43, 46, 49

13

Zad. nr: 1, 6, 7, 8, 49

15

Zad. nr: 13, 14, 16, 21, 28, 32, 36, 40

Cel 4
Działania na rzecz pozyskania kapitału

Cel 3
Ograniczenie bezrobocia
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2

Zad. nr: 1, 5, 37, 38, 42, 44, 49

3

Zad. nr: 3, 4

7

Zad. nr: 5, 17, 49

8

Zad. nr: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27,
28, 43, 46, 49

9

Zad. nr: 10, 11, 43, 45

13

Zad. nr: 1, 6, 7, 8, 49

2

Zad. nr: 1, 5, 37, 38, 42, 44, 49

3

Zad. nr: 3, 4

4

Zad. nr: 47

5

Zad. nr: 39, 41, 49

6

Zad. nr: 2

7

Zad. nr: 5, 17, 49

Cel 6
Pobudzenie aktywności gospodarczej

Cel 5
Rozwój struktury gospodarczej w sposób
komplementarny w stosunku do otoczenia
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2

Zad. nr: 1, 5, 37, 38, 42, 44, 49

3

Zad. nr: 2

7

Zad. nr: 5, 17, 49

8

Zad. nr: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 43, 46, 49

10

Zad. nr: 13, 14, 153 22, 27, 29, 30, 32, 36, 40, 44, 48

14

Zad. nr: 31, 32, 33, 34, 35

2

Zad. nr: 1, 5, 37, 38, 42, 44, 49

3

Zad. nr: 3,4

4

Zad. nr: 47

5

Zad. nr: 39, 41, 49

6

Zad. nr: 2

7

Zad. nr: 5, 17, 49

8

Zad. nr: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27,
28, 30, 43, 46, 49

9

Zad. nr: 10, 11, 43, 45

10

Zad. nr: 13, 14, 15, 22, 27, 29, 30, 32, 36, 40, 44, 48

13

Zad. nr: 1, 6, 7, 8, 49

Cel 7
Zachowanie unikatowego
charakteru starej części
miasta

141

3

Zad. nr: 3,4

4

Zad. nr: 47

9

Zad. nr: 10, 11, 43, 45

12

Zad. nr: 36

Jak łatwo zauważyć, hierarchiczna struktura celów strategii pokazuje, iż niektóre
zadania wpływają na realizację kilku celów operacyjnych, a pośrednio i strategicznych. Są
też przypadki, że zbiór zadań dla określonego celu operacyjnego zmienia swój skład
w zależności od celu strategicznego (np. zadania „ścieżki edukacyjne” i „rzeźba na skale”)
sprzyja rozwojowi usług, w tym usług rekreacyjnych. Zadania te są ważne także dla celu
strategicznego nr 2 (Budowane trwałej przewagi...) ale nie mają strategicznego znaczenia
dla celu trzeciego, mimo że rozwój usług buduje trzeci cel strategiczny.
Przedstawiona klasyfikacja zadań powinna być podstawą do konstrukcji programu
działania władz gminy na lata 2000 i 2001.
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III.3. Płaszczyzny realizacji strategii rozwoju gminy Złotoryja
III.3.1. Organizacyjne zasady realizacji strategii
Sprawna organizacja realizacji strategii wymagać będzie inwentaryzacji podmiotów
odpowiedzialnych za każde zadanie i opracowanie procedur realizacji każdego zadania.
Ważna będzie tu integracja działań, która skupiać się powinna w Zespole powołanym
ds. koordynacji i monitoringu wdrażania strategii. Do zadań takiego zespołu należeć
będzie:
 ocena warunków realizacji zadań,
 identyfikacja podmiotów realizujących zadania,
 opracowanie harmonogramu realizacji zadań,
 monitoring wdrażania strategii,
 dokumentacja realizacji strategii,
 budowa

systemu

komunikowania

wewnętrznego

w

Urzędzie

Gminy

i zewnętrznego.
Zespół ten powinien koordynować zarówno zadania klasy A jak i stymulować
realizację zadań klasy B.
Zespół powinien rozpocząć swoją pracę od zainicjowania w prasie artykułu
przedstawiającego obraz gminy, gdyby strategia nie była realizowana. Taka ilustracja
pokaże, iż zaniechanie realizacji zadania – które być może wydaje się oczywiste i banalne
– może przynieść katastroficzne skutki dla gminy. Zespół powinien – we współpracy
z liderami lokalnymi – skupić wokół strategii społeczność lokalną i popularyzować
wszystkie zadania strategii (poprzez prasę, spotkania, edukację). Zespół ten powinien
współpracować z odpowiednimi Komisjami Rady Gminy i ich przewodniczącymi. Osoby
zatrudnione w Zespole powinny charakteryzować się wysokimi kwalifikacjami
merytorycznymi oraz wysokim poczuciem więzi emocjonalnych z rozwojem Złotoryi.
Ważnym działaniem tego Zespołu będzie implementacja przyjętych w programie
gminy zadań (w tym z grupy A i B) strategii do odpowiednich, a powstających strategii,
powiatu złotoryjskiego i województwa dolnośląskiego.
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III.3.2. Finansowa płaszczyzna realizacji strategii
Sukces realizacyjny strategii rozwoju Złotoryi zależy od właściwego zintegrowania
zadań z możliwościami finansowymi. Źródeł finansowania poszczególnych zadań można
poszukiwać w:
 budżecie gminy,
 funduszach pomocowych o charakterze międzynarodowym,
 funduszach pomocowych krajowych i lokalnych regionalnych,
 fundacjach,
 środkach inwestorów,
 środkach społeczności lokalnej,
 funduszach celowych,
 środkach sponsorów sektora prywatnego i publicznego.
Wykorzystując do realizacji strategii budżet gminy warto budować tu budżet
zadaniowy, będący efektem rachunku nakładów i efektów związanego ze sposobem
realizacji zadań. Konstrukcja budżetu zadaniowego wymagać będzie od Zarządu i Rady
Gminy Złotoryja przyjęcia priorytetów zadaniowych na kolejne lata budżetowe. Priorytety
te powinny uwzględniać rolę każdego zadania w realizacji strategii. Konstrukcja
zadaniowego budżetu gminy musi realizować dwie funkcje: planistyczną i zarządczą
i mieć akceptację społeczności lokalnej.
Ze środków pomocowych o charakterze międzynarodowym należy wymienić tu tzw.
fundusze przedakcesyjne, jak: ISPA i SAPARD. Fundusz SAPARD ukierunkowany jest na
wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. Celami priorytetowymi programu SAPARD są
m.in.:
o rozbudowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich,
o poprawa infrastruktury społecznej wsi,
o tworzenie warunków dla rozwoju pozarolniczej i rolniczej działalności na terenach
wiejskich,
o modernizacja gospodarstw rolnych,
o rozwój produkcji rolniczej przyjaznej wobec środowiska,
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o ochrona terenów rolniczych przed negatywnymi skutkami oddziaływania
przemysłu.
Jak widać, zadania:
 utworzenie centrum usługowego na rzecz rolnictwa,
 budowa kolektora dla ścieków okolicznych gmin
wpisują się w priorytety programu SAPARD.
Nadmienić tu trzeba, iż środki programu SAPARD mogą pokryć do 75% ogółu
kosztów zadania. Gmina powinna szukać kontaktu w Departamencie Pomocy
Przedakcesyjnej i Funduszy Statutowych w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, który to będzie uruchamiał program SAPARD w Polsce.
Natomiast program ISPA ma wspierać zadania kohezji ekonomicznej i społecznej
krajów aspirujących do Unii Europejskiej w zakresie:
 ochrony środowiska,
 infrastruktury transportowej.
Program ten jest nakierowany na duże zadania, których koszt jest nie mniejszy niż
5 mln euro. Należy zatem rozpoznać szanse dofinansowania z funduszu ISPA budowy
obwodnicy. Projekty na dofinansowanie z programu ISPA w zakresie infrastruktury
transportowej przyjmowane są w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Pomoc
może przyjąć formę: bezzwrotną, zwrotną, dofinansowania spłat kredytu (odsetek),
gwarancji, udziału kapitałowego. Beneficjentem pomocy musi być podmiot sektora
publicznego.
Istotnym źródłem wspierania zadań i celu operacyjnego „Działania na rzecz ochrony
środowiska” mogą być: Ekofundusz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Bank
Ochrony Środowiska.
Inne zadania strategiczne mogą poszukiwać wsparcia finansowego w fundacjach,
np.: Fundacji Rozwoju Komunalnego, Rozwoju Demokracji Lokalnej lub agencjach, np.:
w Agencji Rozwoju Przemysłu, Agencji Rozwoju Regionalnego.
Stąd też dla płaszczyzny finansowej realizacji strategii najważniejsze staje się
zadanie „Identyfikacja i monitoring funduszy pomocowych”. Gmina powinna wejść
w kontakt z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, która ma organizować szkolenia
dla gmin w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 1
„OŚRODEK PROMOCJI I INFORMACJI GOSPODARCZEJ”

1. OPIS ZADANIA
Ośrodek promocji i informacji gospodarczej ma na celu wykreowanie obrazu miasta
jako:


ponadlokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego,



szczególnego obszaru dla prowadzenia działalności gospodarczej,



miasta przyjaznego i bezpiecznego dla swoich mieszkańców,



miasta o niepowtarzalnym uroku usług rekreacyjnych,



miasta z unikalną imprezą „płukanie złota”.
Ponadto ośrodek ten powinien informować społeczność lokalną, za pomocą

określonych instrumentów, o efektach wdrażania strategii rozwoju Złotoryi.
Celem zadania jest stworzenie koncepcji promocji gminy, a więc wskazanie jej silnych
stron i szans rozwojowych w podstawowych segmentach jej działalności: gospodarczej,
usługowej i kulturowej. Oferta musi obejmować zasoby naturalne gminy, rzeczowe,
finansowe, kapitału ludzkiego, podkreślać klimat tworzony dla inwestowania. Działania
promocyjne muszą przełamać również w obszarze świadomości społecznej postawy bierne,
niezaradność – a uświadomić walory i efekty wspólnego działania obywatelskiego na rzecz
rozwoju Złotoryi. Działania promocyjne powinni m.in. uwzględniać:
 utworzenie banku danych o Złotoryi,
 przygotowanie oferty gospodarczej dla inwestorów,
 przygotowanie informacji o Złotoryi,
 opracowanie filmu promocyjnego,
 identyfikację adresów promocji,
 wybór instrumentów i kanałów promocji,
 strony internetowe itp.
Ośrodek Promocji informacji gospodarczej powinien być instytucją działającą
w strukturach urzędu gminy. Jedną z form działalności Ośrodka może być tzw. Punkt Jednej
Wizyty.
Idea Punktu Jednej Wizyty (PJW) osadza się na koncepcji
zgromadzenia w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji
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1. OPIS ZADANIA
o lokalnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej.
W przypadku prezentowanego projektu oznacza to wyodrębnienie w strukturze gminy
komórki odpowiedzialnej za utworzenie, a następnie bieżące uaktualnianie bazy danych,
charakteryzującej lokalne otoczenie biznesu.
Baza danych o lokalnych warunkach gospodarczych powinna zestawiać informacje
w ustalonych grupach tematycznych. Z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw za
szczególnie użyteczną należy uznać prezentację:
 lokalnego rynku nieruchomości – a w tym:
 gruntów uzbrojonych i nieuzbrojonych, przeznaczonych do sprzedaży pod
działalność gospodarczą,
 nieruchomości do zagospodarowania pod działalność gospodarczą,
 terminów, cen i sposobów uzyskiwania praw użytkowania (własności)
poszczególnych nieruchomości
 podatków i opłat lokalnych – umożliwiającą kompleksowe rozpoznanie:
 lokalnych obciążeń fiskalnych, związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
 ulg i preferencji w przekroju przestrzennym. Czasowym oraz przedmiotowym
 lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem:
 „wolnych” zasobów kadrowych w przekroju posiadanych kwalifikacji,
 oczekiwań finansowych pracobiorców
 rynku kapitałowego, a ściślej – zestawów potencjalnych zewnętrznych źródeł
finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na:
 warunki uzyskania kredytów (stopa procentowa, okres kredytowania, wymagane
i preferowane zabezpieczenia wierzytelności instytucji finansowych) w przekroju
banków funkcjonujących w obszarze i najbliższym otoczeniu gminy
 oferowaną pomoc
 rynku zbyty w aspekcie identyfikacji funkcjonujących w gminie i jej najbliższym
otoczeniu potencjalnych podmiotów gospodarczych:
 usługodawców, usługobiorców
 kooperantów
 kontrahentów handlowych itd.
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1. OPIS ZADANIA
 obecnych i przyszłych korzyści zewnętrznych, tj.:
 realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza w zakresie gospodarki
komunalnej,
 uwarunkowań

wynikających

z

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego.
Zaproponowana baza danych o lokalnym otoczeniu biznesu posiada charakter otwarty.
Rozszerzenie jej jednak o dodatkowe elementy powinno być poprzedzone ustaleniem
ewentualnego popytu lokalnego środowiska małej i średniej przedsiębiorczości na określony
typ informacji.
Informacje powinny być oferowane w postaci pewnego zestawu, adekwatnego do
profilu działalności zamawiającego, gdyż nie każdy przedsiębiorca zna zakres dostępnych
danych przydatnych w prowadzeniu swojej działalności.
Organizacja Punktu Jednej Wizyty nie wiąże się ze znacznymi nakładami
finansowymi. Uruchomienie tej działalności w ramach Ośrodka wymaga wyłącznie
przeszkolenia jednego pracownika oraz zapewnienia dobrych podstaw informatycznych.
Ponadto, utworzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych nakłada obowiązek nawiązania
a następnie utrzymywania współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi źródłami
pozyskiwania materiałów informacyjnych.

2. UZASADNIENIE
Realizacja zadania podporządkowana jest dwóm celom strategicznym, tj. „Budowaniu
trwałej przewagi konkurencyjnej w skali lokalnej” oraz „Działaniom na rzecz pozyskania
kapitału”. Informacja i sposoby komunikowania stanowią dziś podstawowe instrumenty
funkcjonowania

i rozwoju

gminy.

Informacja

jest

zasobem równie

niezbędnym

w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak zasoby pracy, środki produkcji czy też kapitał.
Posiadając swoją wymierną wartość może być przedmiotem sprzedaży. Zadanie to powinno
stworzyć nowy, autentyczny obraz gminy Złotoryja, a eksponowanie walorów gminy musi
dać efekty rozwojowe. Narzędziem takiego działania będzie ośrodek promocji i informacji
gospodarczej.

149
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
 Urząd Gminy;
 podmioty gospodarcze i instytucje zainteresowane promocją;
 fundacje;
 agencje;

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Niezwłocznie – w sposób ciągły

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 wyeksponowanie szans i silnych stron gospodarki lokalnej Złotoryi,
 zainteresowanie inwestorów możliwościami prowadzenia działalności gospodarczej
w Złotoryi,
 wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców,
 spowodowanie przepływu kapitału,
 przełamanie pasywnych postaw obywateli,
 zaistnienie w świadomości potencjalnych turystów osobliwości złotoryjskich,
 przedstawienie działań władz lokalnych jako gwarancji dobrego funkcjonowania
gminy,
 pozytywny wpływ na skłonność osiedlania się w Złotoryi.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Rocznie 20-30 tys. zł

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 budżet gminy,
 podmioty i instytucje zainteresowane promocją,
 fundacje, agencje, towarzystwa,
 sponsorzy (banki),
 Euroregion NYSA,
 Fundacja Promocji Gmin Polskich (Warszawa al. Szucha 2/14),
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7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 Fundacja na Rzecz Rozwoju Administracji Publicznej (Warszawa, Al. Ujazdowskie
1/3),
 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Warszawa),
 Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Warszawa)
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 4:
„MONITORING FUNDUSZY POMOCOWYCH”

1. OPIS ZADANIA
Zadanie jest podporządkowane celowi operacyjnemu „Identyfikacja funduszy
pomocowych”. Istnieje konieczność permanentnego monitorowania: zakresu funduszy
pomocowych dostępnych w Polsce, ich celów, zasad i warunków korzystania. Zespół
odpowiedzialny za identyfikację i monitoring funduszy pomocowych musi nawiązać kontakt
z Komitetem Integracji Europejskiej, odpowiednimi departamentami różnych ministerstw,
Funduszami Celowymi, Agencją Rozwoju Regionalnego, Agencją Rozwoju Przemysłu – by
realizować monitoring. Również należy do tego celu wykorzystać internet. Adres internetowy
funduszy pomocowych EURO INFO CENTRE http://www.euroinfo.org.pl
Realizacja tego zadania powinna uwzględniać dwa segmenty monitoringu:


fundusze pomocowe międzynarodowe,



fundusze celowe i instytucje pomocowe krajowe.

Ponadto monitoring powinien dać pełną informację o:


celach funduszów,



zakresie przedmiotowym pomocy,



czasie trwania pomocy,



wysokości dotowania,



warunkach i kryteriach dotowania,



osobach odpowiedzialnych za poszczególne fundusze,



adresach instytucji prowadzących fundusze.
Załącznik do metryki: Wykaz funduszy pomocowych.

2. UZASADNIENIE
W dobie permanentnego braku środków finansowych i ogromnych potrzeb gospodarki
lokalnej Złotoryi należy wykorzystać każdą szansę pozyskania kapitału. Przedakcesyjny okres
w Polsce – w związku z aspiracjami integracyjnymi z Unią Europejską – takie szanse stwarza.
Tworzą je też fundusze celowe.

152
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
o Urząd Gminy

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Niezwłocznie – trwale

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 aktualizacja istniejących funduszy pomocowych krajowych i międzynarodowych,
 zdobycie wiedzy o sporządzaniu wniosków na fundusze pomocowe,
 uzyskanie pomocy finansowej na określone zadania,
 możliwość budowania lobbingu dla pozyskania funduszy.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Wynagrodzenie pracowników już zatrudnionych (bez kosztów) podróże, internet,
telefony – ok. 5 tys. rocznie.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 budżet gminy,
 Biuro Koordynacji i Kształcenia Kadr (Warszawa ul. Koszykowa)
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 5:
„SYSTEM ULG I PREFERENCJI DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH”

1. OPIS ZADANIA
Konkurencja

między

gminami

jest

jednym

z

najważniejszych

czynników

wpływających na politykę lokalną i wiele gmin dokonuje znacznych wysiłków w celu
przyciągania nowych i podtrzymywania istniejących

przedsiębiorstw. W związku

z faktem, że kapitał może się przenosić w ramach poszczególnych jednostek terytorialnych,
a od jego dostępności w znacznej części zależy zatrudnienie i lokalny rozwój ekonomiczny,
ważne jest posiadanie i rozwijanie narzędzi oddziaływania na gospodarkę lokalną, które będą
sprzyjały tworzeniu atrakcyjnych warunków dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na danym obszarze.
Zdynamizowanie procesu powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie
Miasta wymaga stworzenia systemu ulg i preferencji. Taki system pozwoli korzystającym
z niego podmiotom umocnić swoją pozycję konkurencyjną i zachęci je do podejmowania
działalności na obszarze miasta. W związku z tym system preferencji powinien
skoncentrować się na trzech zasadniczych obszarach, dotyczących tworzenia warunków:
 ułatwiających powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
 zmniejszających ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej,
 powodujących zwiększenie konkurencyjności tej grupy przedsiębiorstw.
Realizacja tego zadania może być także wspomagana przez działania towarzyszące,
obejmujące rozwijanie systemu szkoleń dla przedsiębiorców, a także utworzenie banku
informacji gospodarczej, zawierającego między innymi bazę danych o obiektach do
sprzedaży i modernizacji oraz bazę danych o atrakcyjnych terenach.
Miasto może także włączać się w procesy naprawcze i restrukturyzacyjne
funkcjonujących na jego terenie firm. Generalnie realizacją procesów naprawczych
i restrukturyzacyjnych są zainteresowane same podmioty gospodarcze, ich wierzyciele (banki,
dostawcy, organy podatkowe) i organy założycielskie (w przypadku przedsiębiorstw sektora
publicznego). W działaniach tych pewną rolę mogą odgrywać również gminy, które
niejednokrotnie są także wierzycielem firmy znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej.
Współdziałanie gminy w realizacji procesu naprawczego prowadzonego przez
przedsiębiorstwo funkcjonujące na jej terenie może polegać m. in. na:
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1. OPIS ZADANIA
 rozłożeniu na dogodne raty spłaty zaległych należności z tytułu podatku
od nieruchomości,
 zaniechaniu pobierania karnych odsetek za przeterminowane zobowiązania podatkowe
wobec gminy,
 umorzeniu części zaległych zobowiązań podatkowych,
 przejęciu części zbędnego majątku przedsiębiorstwa (obiektów, gruntów) w zamian
za zobowiązania podatkowe,
 konwersji zadłużenia na udziały lub akcje w przypadku spółki prawa handlowego,
 dofinansowanie z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przedsięwzięć o charakterze ekologicznym, realizowanych w ramach procesu
restrukturyzacji,
 wejście kapitałowe w przypadku spółek prawa handlowego.
Samo włączenie się Miasta w proces naprawczy musi być każdorazowo rozważone
indywidualnie. Warunkiem koniecznym dla rozważania takiej decyzji powinien być
realistyczny program naprawczy lub program restrukturyzacji firmy, która znalazła się
w trudnej sytuacji. Powinien on być przeanalizowany przez właściwą komisję Rady,
a wnioski wynikające z tej analizy przedstawione na sesji Rady.
W całym systemie zachęt do podejmowania działalności gospodarczej niebagatelną
rolę odgrywają podatki i opłaty lokalne. Oddziaływanie podatkami jest jednym
z podstawowych instrumentów operowania w układzie lokalnym i przestrzennym. Elementy
techniki podatkowej (stawki podatkowe, ulgi, zwolnienia) pozwalają realizować funkcję
stymulacyjną podatków, która ma na celu zachęcanie podmiotów gospodarczych
do podejmowania działalności na określonym terenie. Dlatego też podstawową rolę
w systemie ulg i preferencji będą pełnić ulgi o charakterze finansowym. Zgodnie
z obowiązującym prawem wymagają one podjęcia odpowiednich uchwał przez władze
samorządowe i mogą być oparte na:


przedmiotowych i podmiotowych zwolnieniach obejmujących część lub całość
podatku od nieruchomości,



zwolnieniu z niektórych opłat lokalnych.
Zarówno uchwały jak i wydawane następnie na ich podstawie decyzje muszą być

oparte na logicznych, prostych i jednoznacznych kryteriach przyznawania preferencji.
Możliwe jest tu zastosowanie różnych kryteriów:
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 przedmiot działalności – preferencje udzielane są przedsiębiorstwom zajmującym się
określonym rodzajem działalności,
 czas działalności – np. preferencje są przyznawane tylko nowym – z punktu widzenia
miasta – podmiotom gospodarczym,
 poziom zatrudnienia – np. preferencje przyznawane są nowo powstałym firmom, które
zatrudnią nie mniej niż określoną liczba osób,
 nakłady inwestycyjne – np. preferencje przyznawane są firmom, które zainwestują nie
mniej niż ustalona z góry kwota nakładów,
 inne kryteria – np. preferencjami można objąć absolwentów szkół i uczelni
rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek czy bezrobotnych,
którzy utracili prawo do zasiłku; może to być także kryterium lokalizacyjne, np.
preferencjami można objąć podmioty lokalizujące swoją działalność w Strefie
Intensywnego Rozwoju Gospodarczego (jej utworzenie jest przedmiotem odrębnego
zadania).
W systemie preferencji istotne jest także, by nowy podmiot uzyskiwał preferencje na
dłuższy – kilkuletni – okres czasu.
Decyzje samorządów terytorialnych związane z wykorzystywaniem instrumentów
podatkowych w celu stymulacji działalności gospodarczej nie należą do łatwych. Łagodzenie
obciążeń podatkowych i opłat lokalnych wpływa wprawdzie na rozwój gospodarczy, promuje
wybraną działalność, ale i obniża w danym czasie dochody budżetowe, niezbędne dla
realizacji zadań samorządu. Pamiętać jednak należy o tym, że obniżenie stawek podatkowych,
przyznanie ulg i zwolnień może w przyszłości powiększyć liczbę podmiotów objętych
obowiązkiem podatkowym. Pozostaje jednak problem, czy te dwa działania – z jednej strony
niższe opodatkowanie, z drugiej zaś większa potencjalnie liczba podatników – będą w stanie
się zrównoważyć czy też nie. Istnieje więc pewne ryzyko finansowe w tak prowadzonej przez
gminę polityce podatkowej. Konieczne jest zatem opracowanie przez Miasto własnej strategii
podatkowej, opartej na bardzo wnikliwej analizie źródeł dochodów i rachunkach
symulacyjnych sytuacji finansowej Miasta w zestawieniu z jego zadaniami. Dopiero na tej
podstawie można ostatecznie zdecydować o kształcie systemu ulg w podatkach i opłatach.
System preferencji podmiotów gospodarczych nie musi ograniczać się tylko do ulg
w podatkach i opłatach lokalnych. Może on – a nawet powinien – obejmować także podjęcie
i rozwijanie inicjatyw zmierzających do stworzenia bezpłatnych lub częściowo odpłatnych
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usług dla nowych i istniejących małych i średnich firm. Polegałyby one na doradztwie,
konsultingu i szkoleniu przyszłych przedsiębiorców na takie tematy, jak finanse, marketing,
zarządzanie zasobami ludzkimi. Znaczna część tych usług powinna koncentrować się na
pomaganiu przedsiębiorcom ubiegającym się o zasilanie finansowe w przygotowaniu
dokumentacji wymaganej przez banki (np. poprzez pomoc w opracowywaniu biznes planów
i wniosków kredytowych).
W ramach realizacji omawianego zadania należy opracować system monitorowania
i oceny skuteczności różnych działań preferencyjnych, gdyż często programy są
opracowywane bez wystarczającej wiedzy na temat, co rzeczywiście mogłoby pomóc
przedsiębiorcom.
Uruchomienie systemu ulg i preferencji będzie wymagało prowadzenia działań
promocyjnych, pozwalających dotrzeć z informacją o funkcjonującym systemie nie tylko
do miejscowych inwestorów, ale także do inwestorów w regionie, a nawet zagranicznych.
Konieczna będzie także koordynacja różnych działań o charakterze preferencyjnym
i promującym, gdyż mogą one być prowadzone przez różne podmioty, funkcjonujące w tzw.
otoczeniu biznesowym (Związek Pracodawców, Urząd Pracy, banki itd.).

2. UZASADNIENIE
Realizacja tego zadania zmierza do wykorzystania atutów Miasta w postaci
stosunkowo dobrych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej (rozwinięta
infrastruktura techniczna i infrastruktura biznesu). Jednocześnie pozwala ograniczać
zagrożenia związane z kryzysem tradycyjnych gałęzi przemysłu, małą aktywnością
gospodarczą, wysokim poziomem bezrobocia i wchodzeniem wyżu demograficznego
na rynek pracy.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Rada i Zarząd Miasta przy współpracy instytucji i organizacji funkcjonujących
w otoczeniu biznesu.
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4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Realizacja zadania może zostać rozpoczęta natychmiast (opracowanie strategii
podatkowej i propozycji konkretnych działań dotyczących stawek, ulg i zwolnień w zakresie
podatków i opłat lokalnych), a uruchomienie systemu ulg i preferencji może nastąpić już na
początku II półrocza 2000 roku, a najpóźniej od początku 2001 roku (po uchwaleniu budżetu
Miasta). Samo zadanie powinno być realizowane przez okres minimum 10 lat.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Podstawowe efekty obejmują:
 wzrost liczby powstających firm,
 zwiększenie liczby miejsc pracy, a tym samym zmniejszenie bezrobocia,
 zwiększenie konkurencyjności firm funkcjonujących w regionie,
 zwiększenie wpływów do budżetu Miasta.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Realizacja tego zadania strategicznego w zasadzie nie wymaga nakładów. Analiza
i rachunki symulacyjne oraz opracowanie strategii podatkowej może być zrealizowane przez
właściwą komisję Rady gminy.
Koszty związane z realizacją tej części systemu preferencji, którą stanowią szkolenia
i bezpłatne lub częściowo odpłatne usługi, w przypadku dużego zainteresowania mogą
kształtować się na poziomie 40-50 tys. zł rocznie.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA


budżet miasta



środki zewnętrzne, np. z funduszy pomocowych



w przypadku szkoleń dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
jednym ze źródeł finansowania mogą być środki z Funduszu Pracy. W pozostałych
formach szkoleń częściowo

muszą

partycypować

zainteresowane

podmioty

gospodarcze, a dofinansowanie może pochodzić z funduszy pomocy zagranicznej.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 7:
„SYSTEM STYPENDIÓW”
czyli:
„Promocja zatrudnienia absolwentów wyższych uczelni w gminie Złotoryja”

1. OPIS ZADANIA
Zadanie ma służyć bezpośredniej realizacji celu operacyjnego „Powstrzymanie
odpływu młodych i wykształconych ludzi do dużych ośrodków miejskich”. Zadanie to wpisuje
się w zasady dynamicznego rozwoju lokalnego poprzez zapewnienie podmiotom
gospodarczym i innym instytucjom gminy wykształconych menadżerów oraz wysoko
kwalifikowany personel średniego szczebla. Promocyjna oferta zatrudnienia powinna być
adresowana przede wszystkim do studentów wywodzących się z gminy Złotoryja i jej okolic
a także do studentów, dla których praca w Złotoryi może być atrakcyjna. Zadanie to wymaga
współpracy z instytucjami kreującymi rynek pracy i pracodawcami kluczowych dla gminy
sektorów zatrudnienia. Współpraca taka powinna doprowadzić do identyfikacji aktualnych
i przyszłych potrzeb rynku pracy na aktualne zawody, kwalifikacje i umiejętności
absolwentów uczelni wyższych (z horyzontem 6-letnim) – tak by oferta kierowana była do
studentów I i II roku studiów, lub wcześniej – do absolwentów szkół średnich Złotoryi.
Należy pozyskać fundatorów stypendiów (jednym z nich może być gmina) i wejść
w bezpośredni kontakt z dziekanami odpowiednich wydziałów uczelni wrocławskich
(Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu, Politechniki, Akademii Rolniczej itp.). Bezpośredni
kontakt z dziekanami wydziałów pozwoli na autentyczną identyfikację studentów
zainteresowanych ofertą gminy. Umowa stypendialna musi gwarantować fundatorom
pozyskanie absolwenta na określony umową okres. Należy rozpoznać prawne uwarunkowania
pomocy stypendialnej. Jednym ze skutecznych instrumentów tego zadania może być
instytucja „FUNDUSZU

STYPENDIALNEGO” – określająca cele działania Funduszu

i kryteria przyznające stypendium. Kierowanie ofert stypendialnych na uczelnie nada większą
rangę tym działaniom i zwiększy skuteczność. Uczelnia bezpośrednio monitoruje wyniki
w nauce stypendysty i jego stosunek do przyszłego zawodu i miejsca pracy, co może być
cennym źródłem informacji dla Urzędu Gminy i fundatorów stypendiów. Oferta stypendialna
powinna przybliżyć studentowi jego przyszłą karierę zawodową w gminie.

159

2. UZASADNIENIE
Wykształcona młoda kadra jest dziś podstawowym i bezspornym czynnikiem
budującym konkurencyjność lokalną. Ponadto ludzie wykształceni, młodzi, nowocześni
w swych pomysłach stanowią realną szansę ożywienia gospodarczego gminy, co na
aktualnym rynku pracy Złotoryi ma podstawowe znaczenie.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
o Urząd Gminy we współpracy z Zarządem Pracodawców Powiatu Złotoryjskiego

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Niezwłocznie – tak by pierwsze oferty trafiły na uczelnie 1 października 2000 roku.
Zadanie winno być realizowane w sposób ciągły.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 sprawne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji,
 sprzyjanie ożywieniu gospodarczemu,
 poprawa struktury kwalifikacyjnej pracujących w Złotoryi,
 pozytywny wpływ na skłonność osiedlenia się młodych ludzi na terenie gminy,
 zatrzymanie w Złotoryi zdolnej młodzieży o możliwościach twórczego działania.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Zakładając, że coroczna oferta obejmie 5 absolwentów, to:
a)

5 x 500,- zł x 10 miesięcy

=

25 000,- zł rocznie

(500,- zł miesięczna kwota stypendium)
b)

obsługa projektu

2 000,- zł
razem

27 000,- zł rocznie

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Fundatorzy:


podmioty gospodarcze,



instytucje gminy powiatu złotoryjskiego,
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Urząd Gminy Złotoryja,



Fundacja Edukacyjna (Warszawa ul. Wspólna 30, tel. 022-623-22-55),



Fundusz Stypendialny Złotoryi.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 11
„REMONTY ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ”

1. OPIS ZADANIA
Zadanie obejmuje wykonanie projektu, remont, przebudowę i modernizację starej
substancji mieszkaniowej i usługowej. Wymaga zachowania istniejących zewnętrznych
cech architektonicznych z jednoczesnym przystosowaniem do współczesnych standardów
mieszkalnictwa i świadczenia usług. Wymagane jest więc opracowanie projektu remontu,
przynajmniej standardowego, zaakceptowanego przez konserwatora zabytków, ale
uwzględniającego przyszłe funkcje (mieszkaniowa, usługowa). Zakres remontu sprowadza
się w większości obiektów do remontu kapitalnego, tj. remontu pokryć dachowych,
wymiany stropów i wyburzenia ścian wewnętrznych a następnie przebudowy według
projektu. Możliwe są dwa warianty kompetencyjno-realizacyjne: 1) organizatorem
i inwestorem jest Urząd Miasta, który po remoncie sprzedaje i rozdysponowuje uzyskane
lokale; 2) sprzedaż budynków lub lokali prywatnym inwestorom w obecnym stanie
z zastrzeżeniem istotnych warunków remontu.

2. UZASADNIENIE
Wysoki stopień zużycia i wynikający stąd stan techniczny oraz pogłębiająca się
dewastacja starej zabudowy miasta. Negatywny wpływ tego stanu na estetykę miasta.
Nieopłacalność bieżących remontów konserwacyjnych. Nieuporządkowana, bądź nie
ostateczna sytuacja własnościowa uniemożliwia właściwe zarządzanie i eksploatację.
Podjęcie radykalnych działań remontowych zmusi do organizacji odpowiednich, choć
znacznych środków finansowych.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA


Urząd Miejski



Zainteresowane podmioty gospodarcze i instytucje wybrane w drodze przetargu
4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Rozpoczęcie fazy projektowania, ogłoszenia przetargów, wyboru oferentów

i gromadzenia środków – II półrocze 2000 r.
Zakończenie – 2005 -2007 r.
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5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Przywrócenie walorów architektonicznych, estetycznych i użytkowych starej
zabudowy miasta. Pozyskanie atrakcyjnych, dobrze usytuowanych lokali usługowych
i nowych podmiotów świadczenia usług. Pozyskanie lokali mieszkalnych na sprzedaż lub
do dyspozycji Urzędu Miasta. Odzyskanie części środków wyłożonych na remont.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Niemożliwy do ustalenia na obecnym etapie. Wymaga opracowania ekspertyzy
technicznej, kosztorysu remontu i przychodów ze sprzedaży.
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 środki ze sprzedaży budynków lub lokali
 środki budżetu miasta
 potencjalni użytkownicy lub sponsorzy
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 15:
„UPORZĄDKOWANIE ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ”

1. OPIS ZADANIA
Miejska sieć energetyczna jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Wymaga jednak
inwestycji związanych z poprawą jej parametrów. Powinny one objąć:


budowę stacji transformatorowych wraz z liniami zasilającymi średniego napięcia
i powiązań z liniami niskiego napięcia w rejonie ulic Mickiewicza, Zaułek
i Kościuszki,



wyposażenia stacji w urządzenia rozdzielcze, ułożenie linii zasilających średniego
napięcia oraz wykonania powiązań z istniejącą siecią przy ulicy Brzozowej i Nad
Skarpą,



wykonania nowej sieci o większych przekrojach przewodów w

ciągu ulic:

Staszica, Chojnowskiej i Grunwaldzkiej


budowę 1-2 stacji transformatorowych z liniami zasilającymi średniego napięcia
oraz linii niskiego napięcia w rejonie ulicy Leszczyńskiej.

Przy okazji realizowanych inwestycji związanych z modernizacją sieci pożądana jest
zmiana prowadzenia sieci z napowietrznych na sieci prowadzone kablami podziemnymi.
Ponadto do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
należy planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych oraz finansowanie
oświetlenia ulic, placów i dróg.

2. UZASADNIENIE
Zintegrowany i zmodernizowany układ sieci energetycznej pozwoli nie tylko
zaspokajać bieżące potrzeby Miasta, ale także będzie tworzył atrakcyjne warunki
lokalizacyjne dla podmiotów gospodarczych i dla rozwoju funkcji mieszkaniowych.
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3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Zadanie leży w gestii energetyki i jej struktur organizacyjnych, przede wszystkim
Zakładu Energetycznego w Legnicy. Ze strony Miasta powinny pochodzić wnioski dotyczące
przewidywanych zapotrzebowań na moc i energię zgodnie

z założeniami polityki

rozwojowej gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Władze Miasta
powinny też inicjować, inspirować i koordynować działania w tym zakresie.

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Zadanie można uznać za ciągłe, uzależnione od możliwości finansowych
i wykonawczych Zakładu Energetycznego, aż do osiągnięcia pożądanego stanu.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA


poprawa parametrów zasilania w energię elektryczną,



unowocześnienie sieci elektroenergetycznej,



zwiększenie atrakcyjności lokalizacyjnej dla podmiotów gospodarczych,



stworzenie dobrych warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Na tym etapie niemożliwe jest ustalenie nakładów związanych z tym zadaniem nawet
w sposób szacunkowy. Możliwe to będzie dopiero wówczas, gdy zostanie określony
przynajmniej w sposób przybliżony rzeczowy zakres zadania. Trzeba przy tym zaznaczyć, że
podstawowy ciężar nakładów spoczywa w tym przypadku na Zakładzie Energetycznym przy
ewentualnej partycypacji Miasta. Natomiast w całości budżet miasta będą obciążały nakłady
związane z rozbudową i modernizacją miejskiej sieci oświetleniowej i koszty eksploatacji tej
sieci.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Podstawowym

źródłem

finansowania

będą

środki

Zakładu

Energetycznego
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7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
w Legnicy.
Uzupełniającym źródłem w zakresie budowy sieci bądź ich wymiany, a także budowy
nowych stacji transformatorowych mogą być środki gminy oraz środki podmiotów
gospodarczych.
W przypadku wymiany publicznej sieci oświetleniowej na energooszczędną istnieje
możliwość skorzystania z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 16:
„UTWORZENIE CENTRUM USŁUGOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA”

1. OPIS ZADANIA
Zadanie jest kilkuczęściowe i obejmuje:
 stworzenie

bodźców

sprzyjających

kreacji

podmiotów

gospodarczych

o działalności usługowej na rzecz rolnictwa,
 stymulowanie form tej działalności i wspieranie ich rozwoju,
 promocja świadczonych usług.
Sposób realizacji może być następujący. Przy współdziałaniu istniejących już
instytucji (ODR, Klub Pracy) utworzyć fundację pod nazwą „Centrum Wspierania Usług
Rolniczych”. Pełniłaby ona rolę niepublicznej instytucji stymulującej, funkcję inkubatora
przedsiębiorczości o profilu rolniczym, stanowiłaby „otoczenie” dla potencjalnych
podmiotów gospodarczych. Do zadań podstawowych Centrum należy zaliczyć:
 opracowanie i realizację programu edukacji ekonomicznej, prawnej, finansowej dla
powstających podmiotów gospodarczych,
 doradztwo ekonomiczne i prawne,
 pozyskanie

i

przygotowanie

obiektów

do

udostępnienia

potencjalnym

przedsiębiorcom,
 utworzenie Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych dla rozpoczynających
działalność. Procedura organizacji i zasady funkcjonowania takiego funduszu
wymagają odrębnego opracowania.
 zapewnienie

preferencyjnych

zasad

funkcjonowania

(podatki,

czynsze)

powstających podmiotów ze strony Urzędu i Rady Miasta,
 utworzenie inicjatywnego Zakładu Produkcyjno-Usługowego sp. z o. o.,
rozpoczynającego cykl usług,
 dalsza działalność wymagałaby stymulowania i wspierania akcji założycielskiej
podmiotów gospodarczych,
 promocja ich działalności,
 specjalizacja podmiotów świadczących usługi mogłaby obejmować przykładowo:
organizację handlu detalicznego i hurtowego, usługi rzemieślniczo-naprawcze
sprzętu i urządzeń rolniczych i gospodarstwa domowego, przechowalnictwo
i przetwórstwo warzyw, owoców, mięsa, produkcję krzewów, roślin ozdobnych itp.
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1. OPIS ZADANIA
dziedzin w zależności od zapotrzebowania rynku.

2. UZASADNIENIE
Miasto Złotoryja jako organizm polifunkcyjny powinno spełniać m.in. rolę ośrodka
wyspecjalizowanych usług lokalnych na rzecz okolicznych gmin, w tym zwłaszcza
rolnictwa. Miasto dysponuje odpowiednim potencjałem intelektualnym i materialnym dla
zainicjowania, organizacji i wspierania działalności Centrum Usług Rolniczych.
Organizacja

w

proponowanej

formie

daje

możliwości

połączenia

publicznych

i prywatnych źródeł kapitału, rozwoju przedsiębiorczości oraz zaspokojenia popytu na
usługi dla rolnictwa.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
 Urząd Miejski;
 Ośrodek Doradztwa Rolniczego;
 Klub Pracy;
 Urzędy zainteresowanych gmin;
 Powiatowy Urząd Pracy;
 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Termin rozpoczęcia – czerwiec 2000 r. Powołanie Fundacji – na przełomie
2000/2001 r. Termin pierwszych efektów, zwłaszcza edukacyjnych i organizacyjnych –
najpóźniej wrzesień 2001 r. Następnie systematyczne poszerzanie zakresu działalności
powołanego Centrum. Powołanie Funduszu Poręczeń do połowy 2001 r. (wymaga dość
długotrwałych zabiegów i uzgodnień formalno-organizacyjnych).

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Ożywienie działalności gospodarczej w mieście. Możliwość utworzenia ok.
kilkudziesięciu miejsc pracy. Przywrócenie zewnętrznych funkcji usługowych miastu.
Korzyści pośrednie – przyciągnięcie odbiorców usług i promocja miasta wśród otoczenia
lokalnego
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6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
 uruchomienie punktu doradztwa ekonomiczno-prawnego – ok. 12 000 zł rocznie,
 program edukacji (4 kursy a` 25 godz.) – ok. 15 000 zł rocznie,
 pozyskanie początkowego kapitału na fundusz poręczycielski – 100 – 200 000 zł,
 pozyskanie obiektów do udostępnienia potencjalnym przedsiębiorcom (możliwe
ich wykorzystanie w formie udziału miasta w tworzonej Fundacji).
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
o środki własne miasta,
o Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
o Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,
o Fundusz PHARE, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA,
o Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (Counterpart Fund),
o Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
o Powiatowy Urząd Pracy,
o środki proponowanego Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych,
o środki podmiotów gospodarczych,
o środki funduszu SAPARD.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 18:
„PŁUKANIE ZŁOTA”

1. OPIS ZADANIA
Płukanie złota powinno stać się imprezą o wymiarze międzynarodowym, o bardzo
silnym ładunku promocji miasta. Formuła dotychczasowej imprezy powinna zostać
rozszerzona o takie elementy, które pokażą tradycje historyczne gminy i wzmocnią jej
atrakcyjność. Możliwe są zatem targi młodych adeptów sztuki jubilerskiej, wystawy wyrobów
z kamieni półszlachetnych itp. Pomysł imprezy powinien powstać na podstawie „burzy
mózgów” ludzi kultury, przedsiębiorców itp. związanych emocjonalnie ze Złotoryją. Warto
pomyśleć o trwałej współpracy miast związanych ze złotem w całej Europie (Unia Złotych
Miast). Należy powołać specjalną instytucję tej imprezy, która przejmie wszelkie działania.

2. UZASADNIENIE
Impreza ma już swoją rangę, a jej uatrakcyjnienie przyniesie miastu wymierne korzyści
zwiększające popyt na usługi i promocję Złotoryi.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
 Polskie Bractwo Kopaczy Złota,
 Urząd Gminy,
 Euroregion NYSA,
 instytucje międzynarodowe

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Praca nad przygotowaniem powinna trwać cały rok.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
o promocja miasta,
o dobre wzorce zachowań dla młodzieży,
o wzrost popytu na usługi,
o integracja społeczności lokalnej.
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6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Wymaga opracowania projektu.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 budżet gminy, wystawcy, sponsorzy;
 fundusze pomocowe;
 Polska Agencja Promocji Turystyki (Warszawa ul. Mazowiecka 9);
 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Warszawa);
 Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. (Warszawa u. Smulikowskiego 4);
 Euroregion NYSA;
 CENTURIO – pomoc dla miast bliźniaczych;
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 19:
„BUDOWA HALI SPORTOWEJ”

1. OPIS ZADANIA
Na terenie miasta Złotoryja występuje brak hali sportowej, umożliwiający
przeprowadzenie większych imprez sportowych i zawodów. Hala sportowa powinna w
swoich gabarytach pomieścić pełnowymiarowy kort tenisowy (boisko do gry w koszykówkę)
posiadając odpowiednie zaplecze (np. część gastronomiczną, szatnię) oraz miejsca dla ok.
2000 widzów. Istotnym założeniem zadania jest uniwersalny charakter wykorzystania hali,
także na cele rekreacyjno-edukacyjne, tj. występy artystów, wystawy itd., czemu odpowiadać
powinien projekt przedsięwzięcia. W kontekście rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej
miasta, za wskazane uznaje się lokalizacyjne sprzężenie hali sportowej z budową kompleksu
krytych kąpielisk oraz innych placówek usługowych o charakterze np. rozrywkowym,
hotelowym itd.

2. UZASADNIENIE
Dotychczasowy poziom sportu w Złotoryi, szanse jego dalszego rozwoju i aspiracje
mieszkańców w tym zakresie wskazują na konieczność budowy hali sportowej spełniającej
również funkcje rekreacyjno-edukacyjne. Warto zauważyć, że realizacja tych funkcji na bazie
proponowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego będzie istotnym elementem promocji
miasta. Zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji obiektu powstanie znaczna ilość miejsc
pracy.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
 Urząd Miasta w Złotoryi
 Starostwo Powiatowe z Złotoryi
 Ośrodek promocji i informacji
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złotoryi
 Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Wydział Kultury i Sportu
 Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
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4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
1 VI 2000 r. – 1 VI 2005 r.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Wzrost zainteresowania sportem i możliwości jego rozwoju wśród mieszkańców
Złotoryi. Lepsze zaspokojenie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa miasta
i powiatu. Istotny czynnik promocji miasta np. na rzecz rozwoju turystyki przyjazdowej oraz
ograniczenia bezrobocia.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Kalkulacja kosztów do ustalenia (konieczny projekt przedsięwzięcia).

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 środki własne budżetu miasta Złotoryja
 środki własne Starostwa Powiatowego w Złotoryi
 środki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 środki własne inwestorów
 środki Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie
 środki Powiatowego Urzędu Pracy (roboty publiczne, prace interwencyjne)
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 20:
„BUDOWA KOMPLEKSU KRYTYCH KĄPIELISK”

1. OPIS ZADANIA
Zadanie polega na budowie co najmniej dwóch krytych pływalni wraz
z niezbędnymi przyległościami usługowymi (szatnie natryski, pomieszczenia rekreacyjne,
usługowe i służbowe). Baseny, jeden o pełnych wymiarach olimpijskich, wraz
z urządzeniami towarzyszącymi, służący do celów wyczynowych, drugi, o długości 25 m
służący celom rekreacyjno-sportowym należałoby zlokalizować wraz z halą sportową (por.
zadanie 20), jako jeden zintegrowany kompleks obiektów tworzący miejski ośrodek sportu
i rekreacji. Ponadto, wyposażając pływalnie w odpowiednie urządzenia (w miarę
posiadanych środków) można zaprojektować i utworzyć ośrodek świadczenia usług
balneologiczno-leczniczych. Usługi balneologiczne byłyby dodatkowym elementem
podnoszącym atrakcyjność miasta.

2. UZASADNIENIE
Mimo powszechnego zainteresowania i tradycji brak w Złotoryi ośrodka usług
sportowo-rekreacyjnych. Kąpieliska służyłyby szkołom w realizacji programu sportowego,
młodzieży szkolnej w jej rozwoju sportowym, byłyby dostępne powszechnie dla
mieszkańców miasta a także okolic. Pozwalałyby na organizację zawodów sportowych
i treningi kondycyjne, promując w ten sposób miasto. Umożliwiałyby korzystanie z usług
balneologicznych.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA


Urząd Miejski;



Ośrodek Sportu i Rekreacji;



Starostwo Powiatowe;



Urzędy gmin zainteresowanych korzystaniem z kąpielisk;



Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;



Urząd Marszałkowski we Wrocławiu;



Możliwe skorzystanie z funduszy pomocowych;
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4.TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
 2000 r. – przygotowanie projektu i organizacja środków
 2001 r. – przygotowanie i rozpoczęcie budowy
 2003 r. – zakończenie inwestycji

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA


Pełne zaspokojenie potrzeb młodzieży, szkół i ludności w zakresie sportu
i rekreacji;



Możliwość korzystania z usług balneologicznych leczniczych i odnowy
biologicznej;



Poprawa stanu zdrowotności zwłaszcza młodzieży;



Rozwój sportów wodnych w Złotoryi

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Realizacja zadania w pełnym zakresie, tj. wraz z urządzeniami świadczenia usług
balneologicznych powoduje, że koszt projektu byłby wysoki, sięgający kilkunastu mln zł.
Zadanie wymaga jednak opracowania założeń technicznych, ekonomicznych i kosztorysu
budowy (a także kosztorysu utrzymania i eksploatacji obiektu). Z drugiej strony obiekt
przynosiłby przychody z tytułu świadczenia usług.
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Wobec znacznych kosztów zadania konieczna jest mobilizacja wielu rodzajów
środków, w tym środków własnych podmiotów zainteresowanych realizacją zadania, tj.
miasta, okolicznych gmin, powiatu i województwa ale także środków pomocowych
zagranicznych.
Możliwe jest zwłaszcza ubieganie się o środki:


PHARE Cross Border Cooperation,



Peace Corps Small Project Assistance Program
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 25:
„WYTYCZENIE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH”

1. OPIS ZADANIA
Walory położenia geograficznego środowiska przyrodniczego, urozmaiconego
ukształtowania terenu oraz istniejąca struktura zabytków historycznych gminy miejskiej
i wiejskiej Złotoryi, wskazują na możliwości wytyczenia interesujących tzw. ścieżek
edukacyjnych. Propozycja wyróżnia w zasadzie dwa typy ścieżek branżowych tj.
o charakterze przyrodniczym oraz historycznym. Rozwiązaniem alternatywnym bądź
uzupełniającym mogą być ścieżki kompleksowe obejmujące trasy reprezentujące tak walory
przyrodniczo-geograficzne, jak i historyczne. Przebieg ścieżek edukacyjnych obejmować
będzie teren miasta oraz blisko położonych obszarów gminy wiejskiej, zaś ich trasy –
odpowiednio oznakowane – nie powinny przekraczać 2-3 godzin „kroku” spacerowego.

2. UZASADNIENIE
Zadanie wytyczenia ścieżek edukacyjnych wynika zarówno z potrzeb dydaktycznych
funkcjonujących w Złotoryi placówek szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego,
tworzenia lepszych warunków poznawania walorów terenu dla ogółu mieszkańców, jak
również posiada swój sens promocyjny. Adresatami tej promocji są turyści krajowi
i zagraniczni. W związku z tym za wskazane uznaje się wydanie trójjęzycznego przewodnika
(folderu) opisującego charakter i przebieg ścieżek dydaktycznych, a także właściwej
informacji m.in. w internecie.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
 Urząd Miasta w Złotoryi
 Ośrodek promocji i informacji gospodarczej w Złotoryi
 Kuratorium Oświaty

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
1 IV 2000 r. – 1 IV 2001 r.
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5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Wzrost

zainteresowania

walorami

środowiska

przyrodniczo-geograficznego

i historycznego Złotoryi wśród mieszkańców miasta oraz ich promowanie na rzecz rozwoju
turystyki krajowej i zagranicznej.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Około 15.000 zł, w tym: wydanie folderu oraz inne koszty informacji, oznakowanie
szlaków, wydatki organizacyjne

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 środki własne budżetu miasta Złotoryja
 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 Tzw. Mały projekt ze środków PHARE/CBC Euroregionu Nysa
 środki Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie
 środki Powiatowego Urzędu Pracy (roboty publiczne, prace interwencyjne)
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 27:
„BUDOWA PARKINGÓW”

1. OPIS ZADANIA
Zaprojektowanie i wdrożenie systemów parkingowych, uwzględniających:
 dostępność komunikacyjną od głównych dróg,
 prawidłowy system oznakowania (znaki drogowe),
 podniesienie efektywności wykorzystania miejsc parkingowych w centrum poprzez
zastosowanie opłaty taryfowej, zróżnicowanej progresywnie do czasookresu postoju.
Niezależnie od parkingów w centrum, władze miasta powinny nawiązać współpracę
z administratorami osiedli

mieszkaniowych,

prowadzącą do

opracowania

planów

zagospodarowania terenów osiedli pod kątem ich przystosowania do parkowania pojazdów
mieszkańców, z preferencją organizacji parkingów strzeżonych. Przy organizacji parkingów
osiedlowych należy dążyć do ich zabezpieczenia w stosowną infrastrukturę:
 kanały naprawcze, najazdowe,
 miejsca do mycia pojazdów, wyposażone w taryfikatory zużycia wody np. automaty typu
wrzutowego.

Efektywne systemy parkingowe muszą uwzględniać przyjazne rozwiązania dla
osób niepełnosprawnych.

2. UZASADNIENIE
Dynamiczny

wzrost

indywidualnych

środków

transportu

zrodził

problem

niedostatecznej liczby miejsc parkingowych w obrębie miasta Złotoryi. Uwzględniając
aktualną liczbę środków transportowych (liczba pojazdów zarejestrowanych w Złotoryi:
samochody osobowe - 4.958; samochody ciężarowe - 1.088; autobusy i ciągniki: - 383),
a także przewidywany ich wzrost na bazie ogólnej tendencji, rozwiązanie kwestii miejsc
parkingowych należy uznać za jedno z priorytetowych zadań gminy.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Odpowiedzialność za wykonanie przedmiotowego zadania ponoszą: Gmina Miejska
Złotoryja oraz administratorzy poszczególnych osiedli mieszkaniowych. Ponadto Gmina
powinna nawiązać współpracę z zarządcami określonych dróg Układ taki nakazuje

podział kompetencji i odpowiedzialności między tymi podmiotami. Przykładowo,
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3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA

podniesienie efektywności wykorzystania miejsc parkingowych w mieście leży
w zakresie obowiązków władz gminnych, a cel ten można osiągnąć między innymi
poprzez właściwe ich oznakowanie (zadanie zarządcy określonej drogi).
4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Problemy związane z parkowaniem pojazdów samochodowych w obszarze miasta
należy rozwiązać na przestrzeni lat 2000 - 2003.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 Modyfikacja zasad postoju pojazdów samochodowych w obszarze centrum miasta,
zwiększająca rotacyjne wykorzystanie miejsc parkingowych;
 Wzrost liczby miejsc parkingowych w centrum i na granicach centrum miasta;
 Przestrzenne uporządkowanie osiedli mieszkaniowych, zgodne z wymogami
„zmotoryzowanego społeczeństwa”;
 Poprawa warunków bytowych ludności.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Koszty zadania w części „miękkiej” pozostają w bezpośredniej zależności
z wysokością honorarium zleceniobiorcy, tj. podmiotu opracowującego szczegółową
dokumentację projektu (prawną, przestrzenną, techniczną i ekonomiczną). Racjonalizacja ich
poziomu może nastąpić w drodze przetargu publicznego. Kosztorysowa wartość projektu,
wariantowo zróżnicowana w zależności od zakresu przyjętych do realizacji podzadań,
powinna zostać ustalona na etapie planistycznym przedsięwzięcia (projekt „miękki”).
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Komplementarne źródła finansowania projektu:


budżet gminy;



zarządcy dróg (system oznakowania);



zarządcy osiedli mieszkaniowych;



inwestorzy prywatni (parkingi strzeżone);
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 31:
„OGRANICZENIE EMISJI SPALIN Z PALENISK INDYWIDUALNYCH”

1. OPIS ZADANIA
Zadanie wymaga przede wszystkim odpowiedniej akcji promującej oraz
finansowego wsparcia zmiany dotychczasowych źródeł energii cieplnej i sposobu ich
użytkowania. Uzyskanie efektów

polega na likwidacji dotychczasowych, głównie

węglowych metod ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych. Powinny one być
zastąpione:
 ogrzewaniem z istniejących ciepłowni, tj. zasilenia energią cieplną tych
gospodarstw domowych, których podłączenie jest możliwe ze względu na warunki
techniczne (możliwość taka istnieje przy okazji modernizacji sieci ciepłowniczej),
 ogrzewaniem gazowym lub olejowym, co wymaga indywidualnej zmiany źródeł
ciepła tzn. kotła grzewczego.
We wszystkich przypadkach konieczne jest wygospodarowanie przez władze
miasta odpowiedniego funduszu oraz ustalenia zasad dofinansowania. Wraz z istniejącą
(jeszcze) ulgą podatkową byłby to wystarczający bodziec do decyzji o stopniowej
zamianie sposobu ogrzewania mieszkań. W przypadku możliwości włączenia do już
istniejących

ciepłowni

należałoby

ustalić

podobne,

równoważne

zasady

współfinansowania.

2. UZASADNIENIE
Głównym argumentem uzasadniającym jest ograniczenie emisji spalin i poprawa
stanu powietrza atmosferycznego. Złotoryja ma dobrze rozwiniętą sieć gazową. Naturalne
byłoby zwiększenie udziału gazu w procesie ogrzewania tym bardziej że istnieje
możliwość rozbudowy sieci w miarę wzrostu liczby odbiorców.. Za realizacją zadania
przemawiają ponadto nieco niższe koszty eksploatacji a także, komfort obsługi procesu
ogrzewania.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
 Urząd Miejski
 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 użytkownicy palenisk

180
4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Termin rozpoczęcia zależy od możliwości pozyskania funduszy. Należałoby
wówczas rozpocząć akcję promocyjną, zachęcającą do wymiany systemu ogrzewania.
Poza tym miałaby ona charakter ciągły w okresie co najmniej kilku lat.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 ograniczenie ilości spalin, poprawa stanu powietrza atmosferycznego,
 łatwiejsza obsługa ogrzewania domów i lokali,
 wyższa sprawność urządzeń, racjonalizacja kosztów ogrzewania,
 osiągnięcie pełnych efektów wymaga równoległej realizacji zadania 34
(proekologiczna modernizacja ciepłowni i wymiana sieci).

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Szacunkowy koszt modernizacji ogrzewania w przeciętnym mieszkaniu wynosi 5-8
tys. zł. Dofinansowanie Urzędu Miasta rzędu 1 tys. zł, wraz z istniejącą ulgą podatkową
byłoby wystarczającym czynnikiem motywującym. Można szacować, że liczba skłonnych
do modernizacji ogrzewania sięgałaby 20-30 osób (gospodarstw domowych) rocznie.
Koszty dofinansowania, nie licząc akcji propagandowej, wynosiłyby zatem 20-30 tys.
Rocznie.
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
 Środki budżetowe miasta oraz środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 dotacja lub kredyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
 Fundusze właścicieli palenisk
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 34:
„PROEKOLOGICZNA MODERNIZACJA
UKŁADU CIEPŁOWNICZEGO MIASTA”

1. OPIS ZADANIA
Proekologiczna modernizacja układu ciepłowniczego miasta wymaga:
(a) systematycznej likwidacji nieefektywnych palenisk indywidualnych;
(b) maksymalnego zintegrowania układu ciepłowniczego miasta;
(c) rozbudowy mocy produkcyjnych podstawowych źródeł energii cieplnej (WPEC S.A.);
(d) zastąpienia kotłowni (palenisk indywidualnych) konwencjonalnych, efektywniejszymi
ekonomicznie i przyjaznymi środowisku naturalnemu kotłowniami (paleniskami)
gazowymi lub opartymi na oleju opałowym.
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki cieplnej gminy kreśli zestaw dodatkowych
działań, które powinny zmierzać do: modernizacji istniejącego sieciowego układu
rozprowadzającego (termoizolacyjne sieci cieplne), ocieplenia wielorodzinnych budynków
komunalnych i spółdzielczych, wprowadzenia mierników poboru ciepła.
Wielokierunkowość działań dyktuje konieczność opracowania szczegółowych
projektów inwestycyjnych.

2. UZASADNIENIE
Społeczność Złotoryi korzysta ze zróżnicowanych źródeł energii cieplnej. Podstawę
układu zaopatrzenia miasta tworzą: kotłownie osiedlowe (administrator: Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy) oraz paleniska indywidualne.
Sieciowy układ dostaw energii cieplnej, a ściślej jego terytorialny zasięg przesądza
o zdezintegrowanym charakterze gospodarki cieplnej. Kotłownie WPEC S.A., podobnie jak
w przypadku znaczącej części palenisk indywidualnych, notują wysokie wartości emisji
substancji szkodliwych. Harmonizacja układu ciepłowniczego miasta z celami polityki
ekologicznej wymaga przeprowadzenia szeregu inwestycji o charakterze modernizacyjnym
i rozwojowym.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Zakreślony niniejszym zadaniem zestaw działań powinien być

inicjowany

i monitorowany przez Zarząd Gminy Miejskiej Złotoryja. Ośrodki odpowiedzialności
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3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
niższego szczebla tworzą właściciele poszczególnych obiektów (kotłowni, palenisk
indywidualnych). Z uwagi na bezsporną autonomię decyzyjną potencjalnych gestorów
proekologicznych inwestycji należy poddać rozwadze wprowadzenie efektywnego systemu
motywacyjnego (np. ulgi w podatkach lokalnych, presje organizacji ekologicznych, sankcje
itp.).
4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Proekologiczna modernizacja układu ciepłowniczego miasta powinna zostać
zainicjowana w najbliższej perspektywie. Uwzględniając mnogość podmiotów, tożsamych
z ośrodkami odpowiedzialności niższego szczebla za realizację zadania, trudno jednoznacznie
zamknąć ramy czasowe projektu. Z tego też względu realizację przedmiotowego zakresu
obowiązków powinna charakteryzować ciągłość działań, aż do osiągnięcia stanu
postulatywnego.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 efektywny i oszczędny układ zaopatrzenia miasta w energię cieplną;
 harmonizacja źródeł energii cieplnej ze współczesnymi założeniami polityki
ekologicznej;
 poprawa warunków bytowych ludności;

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Szacunkowy rząd nakładów inwestycyjnych zostanie określony w fazie projektowej
poszczególnych podzadań. Warto w tym miejscu nadmienić, że ustalenie sumarycznego
kosztu projektu nie wydaje się być celowe. Opracowanie kosztorysu poszczególnych
przedsięwzięć, strukturalnie przyporządkowanych realizacji niniejszego zadania, leży w gestii
bezpośrednich inwestorów.
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Komplementarne źródła finansowania projektu:


Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Legnicy;



Inwestorzy indywidualni;



Program ISPA ukierunkowany na ujednolicenie poziomu rozwoju infrastruktury
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7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
technicznej w państwach ubiegających się o członkostwo w UE w zakresie transportu
i ochrony środowiska. Kontakt: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, Departament Polityki Ekologicznej i Integracji Europejskiej;
tel. 022/825 19 06; faks 022/825 84 73; http://www.mos.gov.pl ;


Krajowa Agencja Poszanowania Energii, ul. Nowogrodzka 35/41, 00–950 Warszawa;
tel. 022/622 27 97; fax: 022/622 27 96;



Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej; Fundacja przeznacza pieniądze m. in. na
projekty w dziedzinie ochrony środowiska, transportu. Kontakt: Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej; ul Zielna 37, 00-108 Warszawa; fax 022/625-34-18;



Program Ecolinks – ukierunkowany na poszukiwanie praktycznych rozwiązań
problemów ekologicznych stwarzanych przez przemysł i aglomeracje miejskie.
Kontakt:

http://www.ecolinks.org;

http://www.usgtn.org

lub

US

Commercial

ServiceAmerican Embassy Anna Janczewska Al. Jerozolimskie 56 C IKEA, 00-803
Warszawa;

Tel.:

022/625-43-74;

Fax:

022/621-63-27;

e-mail:

Ania.Janczewska@mail.doc.gov;


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Udziela
preferencyjnych kredytów, rzadziej dotacji. Wspiera m.in. wymianę kotłowni
węglowych na gazowe lub olejowe; odsiarczanie i odpylanie spalin. Kontakt: ul.
Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, tel. 49-72-82, 49-38-46, fax 49-20-98;



Fundacja im. Stefana Batorego; Dotuje projekty z zakresu ochrony środowiska.
Kontakt: ul. Flory 9, 00-586 Warszawa, tel. 48-80-55, fax 49-35-61;



Fundacja Poszanowania Energii; Działania zmierzające do ograniczenia zużycia
i racjonalnego wykorzystania energii oraz do rozwoju jej odnawialnych źródeł.
Kontakt: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. i fax 25-52-85;



Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.; Studia i projekty. Programy dla
miast i gmin. Pomoc w uzyskaniu kredytów. Kontakt: ul. Filtrowa 1, 00-611
Warszawa, tel. i fax 25-52-85, 25-19-77, fax 25-86-70;
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 35:
„SEGREGACJA ŚMIECI”

1. OPIS ZADANIA
Zadanie polega na stworzeniu warunków technicznych do segregacji odpadów
stałych i przygotowaniu ich do utylizacji. Ponadto konieczne jest ukształtowanie
świadomości proekologicznej mieszkańców, przekonanie ich zarówno co do skutków, jak
i sposobów rozdzielania śmieci według rodzajów już w fazie ich gromadzenia.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że celowe jest wprowadzenie programu
pilotażowego (np. w wybranych osiedlach lub częściowej segregacji) z jednoczesną akcją
propagującą. Proponuje się w pierwszym etapie segregację odpadów na trzy grupy: zużyte
opakowania z tworzyw sztucznych, papier i opakowania szklane. W dalszych etapach
możliwe jest wydzielenie innych rodzajów odpadów i ich recykling. Realizacja zadania
wymaga nakładów na pozyskanie pojemników (kontenerów) a także na sprzęt
przygotowujący utylizację (prasa zgniatająca do makulatury i opakowań z tworzyw
sztucznych, sprzęt transportowy i załadowczy). Ponadto władze lokalne winny
wprowadzić bardziej restrykcyjną praktykę dokumentowania sposobu usuwania odpadów
przez ich producentów”.

2. UZASADNIENIE
Konieczność ochrony środowiska naturalnego, utrzymanie estetycznego wyglądu
miasta, wzorce bardziej rozwiniętych krajów, wreszcie warunki przyszłego członkostwa
w Unii Europejskiej zmuszają do zmniejszenia uciążliwości gromadzonych odpadów. Jest
to możliwe jedynie przez segregację i odpowiednią utylizację odpadów.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
o Urząd Miejski,
o Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta i Transportu oraz pozostałe podmioty
i służby komunalne współuczestniczące w gospodarce odpadami,
o mieszkańcy miasta
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4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Termin rozpoczęcia zależy od możliwości pozyskania funduszy. Należałoby
wówczas zakupić lub wykonać przynajmniej część potrzebnych pojemników i rozpocząć
akcję zachęcającą i propagującą nowy system gromadzenia odpadów. Realnym terminem
rozpoczęcia jest więc II połowa 2000 r. Poza tym zadanie miałoby charakter ciągły.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Poza niewielkimi przychodami ze sprzedaży makulatury lub części opakowań
szklanych, realizacja zadania nie przynosi w zasadzie korzyści ekonomicznych
(finansowych). Podstawowym efektem są tzw. korzyści zewnętrzne, społeczne. Polegają
one na zmniejszeniu degradacji środowiska, zmniejszeniu masy odpadów podlegających
składowaniu i kosztów tego procesu, a także zmniejszenie nielegalnych sposobów
usuwania śmieci. Efektem jest także możliwość odzyskania części surowców,
zmniejszenie zużycia zasobów przyrody i poprawa estetyki miasta.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Koszt zadania obejmuje:


koszty akcji propagandowej,



koszty kontenerów (różne w zależności od źródeł pozyskania, częściowo możliwe
do wykonania we własnym zakresie),



koszty sprzętu transportowego (zakup lub przystosowanie) oraz prasy.
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA

 Środki budżetu miasta;
 dotacja lub kredyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej;
 możliwe skorzystania z funduszy pomocowych;
 Ekofundusz
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 36:
„BUDOWA OBWODNICY”

1. OPIS ZADANIA

Podstawowy problem układu komunikacyjnego Złotoryi sprowadza się do
przebiegu przez obszar miasta dwóch dróg o znaczącym natężeniu ruchu, tj. tzw. górnej trasy
przelotowej - drogi wojewódzkie wzdłuż ulic: Legnickiej, Staszica, Sienkiewicza, Reymonta,
Wojska Polskiego - oraz dolnej wzdłuż ulic Chojnowskiej, Grunwaldzkiej i 3 Maja.
Obiektywna konieczność redukcji ruchu kołowego w wewnętrznej sieci ulic miasta rodzi

naturalną potrzebę budowy obwodnicy.
W ramach przedstawianego zadania przewiduje się - zgodnie z przyjętymi

założeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Złotoryi - budowę obwodnicy z lokalizacją po południowo – wschodniej części miasta.
Obwodnica wyprowadzi poza obszar miejski tranzytowy ruch samochodowy z kierunku
Legnicy w rejon Kotliny Jeleniogórskiej. Z uwagi na przyszłościowe funkcje drogi (tranzyt
samochodów osobowych i ciężarowych) jej nawierzchnia powinna odpowiadać nośności
przenoszonego ruchu kołowego.

Zważywszy na okres budowy obwodnicy warto poddać rozwadze, w bliższej
perspektywie, reorganizację ruchu kołowego w obszarze miasta Złotoryi, przynosząca
w efekcie zmniejszenie natężenia na górnej z jednoczesnym dociążeniem dolnej trasy
przelotowej. Realizacja tak określonej wizji organizacji ruchu samochodowego wymaga
przeprowadzenia inwestycji poprawiających parametry nośne dróg: 3 Maja, Grunwaldzkiej
i Chojnowskiej.

2. UZASADNIENIE

Podstawę realizacji zadania wyznacza konieczność:
 zwiększenia przepustowości tzw. górnej i dolnej trasy przelotowej (upłynnienie
ruchu tranzytowego) z jednoczesną redukcją utrudnień wynikających z ich
lokalizacji w obszarze miasta
 zwiększenia przepływu ruchu tranzytowego,
 obniżenia poziomu hałasu i emisji spalin,
 ochrony zabudowy miejskiej Złotoryi przed konsekwencjami ciężkiego ruchu
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2. UZASADNIENIE
tranzytowego.
3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Podmiotem odpowiedzialnym za budowę złotoryjskiej obwodnicy powinna zostać
Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych we Wrocławiu, jako przyszły zarządca drogi. W gestii
tego podmiotu należy umiejscowić także opracowanie szczegółowych planów omawianego
przedsięwzięcia. Za pożądane należy jednak uznać utworzenie grupy inicjatywnej, skupiającej
m. in. władze lokalne. Zasadniczym zadaniem tej grupy będzie wspieranie realizacji
zaplanowanej inwestycji m. in. poprzez wykorzystanie instrumentarium Ustawy o gospodarce
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Postulowany okres realizacji zadania: 2000 – 2005

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 segregacja ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego;
 poprawa bezpieczeństwa w zakresie ruchu kołowego i pieszego w obrębie miasta
Złotoryja;
 poprawa warunków bytowych ludności.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Realizacja projektu wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji prawnej,
przestrzennej, technicznej i ekonomicznej (kosztorys projektu). Uwzględniając koszty
przedmiotowego projektu warto podjąć próbę utworzenia lobbingu, wspierającego zespół
zamierzeń zakreślonych niniejszym zadaniem. W fazie wykonawczej konieczne będzie
zastosowanie zasady „montażu finansowego” w celu połączenia sił i możliwości finansowych
różnych podmiotów publicznych i niepublicznych.
7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Komplementarne źródła finansowania projektu:


budżet gminy;



Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych we Wrocławiu;
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Konsorcjum powołane do realizacji zadania;



Program ISPA ukierunkowany na ujednolicenie poziomu rozwoju infrastruktury
technicznej w państwach ubiegających się o członkostwo w UE w zakresie transportu
i ochrony środowiska. Kontakt: Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej,
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą; tel. 022/628 81 30;
faks 022/628 53 65; http://www.mtigm.gov.pl



Program Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy (w ramach programu są
finansowane modernizacje dróg krajowych wiodących do przejść granicznych,
modernizacje przejść granicznych, budowa obwodnic). Kontakt:

ul. Krucza

36/Wspólna 6; 00-552 Warszawa; tel.: (0-22) 695 99 10 (11); Faks.: (0-22) 695 99 12
(13); http://www.wwpwp.it.pl, e-mail: PHARE@wwpwp.it.pl


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja przeznacza pieniądze m. in. na
projekty w dziedzinie ochrony środowiska, transportu. Kontakt: Fundacja Współpracy
Polsko-Niemieckiej; ul Zielna 37, 00-108 Warszawa; fax 022/625-34-18
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 38:
„OPRACOWANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ URUCHOMIENIA SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ (SSE) LUB STREFY INTENSYWNEGO ROZWOJU
GOSPODARCZEGO (SIRG)”

1. OPIS ZADANIA
Władze Miasta jako jeden z bardzo ważnych kierunków działania w ramach strategii
rozwoju przyjmują tworzenie różnorodnych impulsów wspierających wzrost aktywności
gospodarczej. Jednym z nich jest potrzeba wyznaczenia i przygotowania atrakcyjnych
terenów pod lokalizację nowych podmiotów gospodarczych.
Szczególnie atrakcyjne dla inwestorów są tereny leżące w specjalnych strefach
ekonomicznych, gdyż uruchomienie działalności gospodarczej na tych terenach wiąże się
z korzystaniem ze znacznego zakresu ulg podatkowych, przewidzianych w przepisach
dotyczących funkcjonowania takich stref.
Możliwości zrealizowania zadania polegającego na uruchomieniu działalności SSE są
w decydującym stopniu uzależnione od czynników zewnętrznych, na które władze Miasta
mają ograniczony wpływ. SSE w Złotoryi może powstać jako część Legnickiej SSE pod
warunkiem, że łączna powierzchnia Legnickiej SSE nie ulegnie zwiększeniu. Oznacza to, że
w tej sytuacji ustalona już powierzchnia strefy musi zostać w innym miejscu zmniejszona.
Wymaga to zgody właściwych terytorialnie władz samorządowych, zgody Zarządu
Legnickiej SSE i akceptacji na szczeblu centralnym. Na dodatek znane jest zdecydowanie
negatywne stanowisko Unii Europejskiej w kwestii specjalnych stref ekonomicznych,
w związku z czym w Polsce wprowadzono już szereg ograniczeń dotyczących ich
funkcjonowania.
Stąd wynika znaczne prawdopodobieństwo niepowodzenia. Dlatego też – na wypadek
niepowodzenia – przewidziano alternatywny wariant tego zadania, polegający na utworzeniu
na terenie przewidzianym dla SSE tzw. Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego,
zwanej dalej w skrócie SIRG.
Zadanie stanowi syntetyczną koncepcję utworzenia w Złotoryi wydzielonego obszaru,
na którym będą udostępniane tereny służące różnym formom działalności gospodarczej.
W wyniku jego realizacji powstanie oferta uzbrojonych terenów przeznaczonych dla
potencjalnych inwestorów.
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Tereny przeznaczone pod utworzenie SSE lub SIRG będą wymagały wykonania
głównych ciągów komunikacyjnych w strefie oraz głównych ciągów sieci uzbrojenia
technicznego.
W przypadku SIRG działaniami związanymi z uruchomieniem strefy może zająć się
specjalnie powołany w tym celu podmiot gospodarczy, który mógłby być np. spółką prawa
handlowego z udziałem Miasta. Preferencje stosowane w SIRG wynikałyby z systemu, który
będzie opracowany w ramach zadania „System ulg i preferencji dla podmiotów
gospodarczych”.

2. UZASADNIENIE
Zadanie to wspiera rozwój lokalny i stanowi próbę uruchomienia i wykorzystania
czynników aktywizacji gospodarczej. Ma ono jednocześnie stanowić jeden ze środków
prowadzących do nadania Miastu charakteru ponadlokalnego ośrodka gospodarczego.
W następstwie realizacji zadania nastąpi zarazem przestrzenna segregacja funkcji
przemysłowych od innych funkcji miasta, co zapewni rozwój miasta zgodnie z wymogami
ładu przestrzennego.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Urząd i Rada Miasta

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Faza przygotowawcza powinna rozpocząć się niezwłocznie, w celu szybkiego
przesądzenia o możliwości powołania SSE. W przypadku niepowodzenia będzie można
przejść szybko do realizacji wariantu alternatywnego, tj. tworzenia SIRG.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Niezależnie od tego, który z wariantów zadania zostanie ostatecznie zrealizowany,
stworzone zostaną atrakcyjne możliwości lokalizacyjne dla podmiotów gospodarczych,
wynikające ze stosowanych względem nich ulg i preferencji oraz z zaoferowania uzbrojonych
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5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
terenów. Jeśli pozyskani zostaną inwestorzy, powstaną nowe miejsca pracy, wzrośnie popyt
na różnorodne usługi pociągając za sobą aktywizację gospodarczą Miasta. W dłuższym
okresie czasu wyraźnie wzrosną dochody budżetu Miasta.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Nakłady będą związane przede wszystkim z przejęciem gruntów oraz ich uzbrojeniem,
a ich określenie wymaga dokonania przynajmniej wstępnych prac projektowych.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
We wstępnym etapie przygotowań do zorganizowania strefy grunty przewidziane na
ten cel muszą zostać przejęte przez Miasto i wyłączone spod użytkowania rolniczego.
Wszystkie niezbędne w tym zakresie działania zostaną przeprowadzone i sfinansowane przez
Urząd Miasta.
Jeśli zostałby powołany specjalny podmiot, którego zadaniem byłoby uruchomienie
strefy, wówczas część nakładów związanych np. z uzbrojeniem terenów sfinansowaliby
udziałowcy lub akcjonariusze tego podmiotu.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 44:
„BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA TERENACH
PRZEMYSŁOWYCH I MIESZKANIOWYCH”

1. OPIS ZADANIA
Jednym z warunków otwierających możliwość zarówno lokalizowania działalności
gospodarczej jak i możliwość budowy mieszkań jest istnienie odpowiedniego zasobu gruntów
przeznaczonych na działalność przemysłową i pod budownictwo mieszkaniowe. „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Złotoryja” zakłada
wydzielenie takich terenów. Istotne jest również ustalenie, jaka część tych gruntów stanowi
zasób dyspozycyjny gminy, a jaka jego część znajduje się we władaniu innych osób prawnych
i fizycznych i nie ma ustalonego terminu zabudowy. Będzie to wymagało przeprowadzenia
inwentaryzacji tych gruntów.
Atrakcyjność lokalizacyjna gruntów wyraźnie wzrasta, jeśli są one uzbrojone
przynajmniej w drogę dojazdową, energię elektryczną i wodę,
Konieczne jest zatem ustalenie w pierwszej fazie realizacji tego zadania, jaka część
terenów jest w pełni uzbrojona, jaka część wymaga tylko ewentualnego dozbrojenia
i wreszcie jaka część wymaga budowy pełnego uzbrojenia.
W dalszej kolejności konieczne jest:


oszacowanie potrzeb mieszkaniowych z uwzględnieniem typu zabudowy i innych
uwarunkowań wynikających z planu przestrzennego zagospodarowania Miasta,



opracowanie bilansu gruntów będących w dyspozycji zarządu gminy i innych
podmiotów z wyszczególnieniem ich uzbrojenia oraz możliwości dozbrojenia,
wynikających z istniejącego stanu sieciowej infrastruktury technicznej oraz nakładów
na dozbrojenie,



określenie zasobu gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
i działalność przemysłową, bez jakiegokolwiek uzbrojenia



poszukiwanie partnerów gotowych partycypować w kosztach uzbrojenia gruntów
w zamian za obustronnie korzystne warunki ich użytkowania.
Już

samo

uszczegółowionych

przygotowanie,
programów

i

przynajmniej
planów

w

uzbrojenia

zaproponowanym
gruntów

pod

zakresie,

budownictwo
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mieszkaniowe może się stać istotną zachętą do inwestowania w mieszkalnictwo, a zarazem
unaocznić Radzie wysiłek finansowy, jaki należy podjąć, aby wypełnić ustawowy obowiązek
zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych swoim mieszkańcom.
Sieci kanalizacyjne wraz z wodociągami i oczyszczalniami stanowią zintegrowany
system zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków od gospodarstw
domowych i podmiotów gospodarczych. Tylko w niektórych częściach Miasta ma miejsce
niedorozwój sieci kanalizacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że przy budowie nowych
i rozbudowie istniejącego systemu kanalizacyjnego należałoby uwzględnić możliwość
stosowania kanalizacji rozdzielczej, tzn. oddzielnej na ścieki sanitarne oraz na wody
opadowe. Odciąża to w znaczny sposób oczyszczalnie ścieków, zwłaszcza podczas
intensywnych opadów deszczu i w okresie topnienia śniegu.
Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy określającej celowość
zastosowania konkretnych rozwiązań.
Opracowanie programów budowy bądź rozbudowy systemów uzbrojenia technicznego
na władzach Miasta. Są one również odpowiedzialne za opracowanie projektów
inwestycyjnych w tym zakresie bądź siłami własnymi, bądź przy korzystaniu z usług
wyspecjalizowanych firm i wybór wykonawcy.
Koncepcja budowy oraz poprawy stanu istniejącego uzbrojenia technicznego
w Mieście powinna zawierać:
 część ogólną: zakres rzeczowy opracowania, zarys stanu istniejącego i stanu
wynikającego z perspektywicznego rozwoju Miasta,
 koncepcję rozwiązania technicznego z uwzględnieniem możliwości wykorzystania
istniejącego już uzbrojenia;
 część kosztową: zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia dla różnych wariantów
rozwiązań technicznych.

2. UZASADNIENIE
Rozmiary budownictwa mieszkaniowego są w mieście niewielkie, chociaż potrzeby

194
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w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym również jednorodzinnego są
wyraźnie zauważalne. Możliwości władz miasta dotyczące stymulowania rozwoju w tym
zakresie są ograniczone. Stąd też powinny być realizowane kompleksowe prace związane z
tworzeniem podstaw prawnych, geodezyjnych i infrastrukturalnych dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego. Trzeba tu zaznaczyć, że na obszarze Miasta znajdują się tereny budowlane
dość atrakcyjne nie tylko dla mieszkańców samego miasta, ale i dla ludności z okolicznych
gmin (w tym także dla mieszkańców Legnicy). Dysponowanie odpowiednio uzbrojonymi
terenami pod budownictwo mieszkaniowe i towarzysząca temu odpowiednia akcja
promocyjna mogą zaowocować wyraźnym ożywieniem budownictwa mieszkaniowego i
generować impulsy rozwojowe także w innych sferach miejscowej gospodarki.
Zachęcanie inwestorów zewnętrznych do prowadzenia działalności gospodarczej
w Mieście wymaga zaoferowania im atrakcyjnej lokalizacji, na którą składają się m.in.
przygotowane pod względem uzbrojenia tereny.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Główny obowiązek budowy i rozbudowy infrastruktury komunalnej na gruntach pod
budownictwo

mieszkaniowe

spada

na

gminy

i

dostawców

usług

komunalnych

z wykorzystaniem partycypacji innych podmiotów prawnych i osób fizycznych.
Ponadto w realizacji zadania będzie uczestniczyć specjalistyczna firma usług
projektowych oraz firmy budownictwa inżynieryjnego (wykonawcy).

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Uzbrojenie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe – w sposób ciągły,
wyprzedzająco w stosunku do nasilenia budownictwa mieszkaniowego.
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe – zadanie w zasadzie ciągłe do etapu pełnego
wyposażenia ilościowego, jak również osiągnięcia stanu odpowiedniej jakości, co do
przepustowości, materiału rur itp.
Uzbrojenie gruntów przemysłowych – zadanie etapowane zależnie od zgłaszanego
zapotrzebowania na grunty tego typu.
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5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA


poprawa warunków zamieszkiwania



stworzenie atrakcyjnych warunków dla osiedlania się ludności spoza miasta



wzrost poziomu wyposażenia miasta w podstawowe urządzenia infrastrukturalne



powstanie miejsc pracy w budownictwie i usługach towarzyszących



wzrost dochodów budżetu gminy



zachęta dla podejmowania działalności gospodarczej poprzez wzmocnienie zespołu
korzyści zewnętrznych dla potencjalnych inwestorów.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Oszacowanie kosztów wymaga uprzedniego określenia rzeczowego zakresu
przedsięwzięć dotyczących budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Główne źródła finansowania to:


środki z budżetu gminy,



środki finansowe jednostek gospodarki komunalnej,



kredyty zaciągnięte przez gminę w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym na
rozbudowę infrastruktury technicznej, w związku z realizowanym budownictwem
wielorodzinnym na wynajem,



gminne obligacje komunalne z prawem pierwokupu gruntu,



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska



środki pomocowe (w tym z programu SAPARD)



środki inwestorów sektora prywatnego.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 45:
„URUCHOMIENIE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO ”

1. OPIS ZADANIA
Uruchomienie budownictwa komunalnego wymagać będzie organizacji nowych form
inwestowania przewidzianych w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw” (Dz. U.
nr 133 z 1995 r., poz. 645, z późniejszymi zmianami) a więc towarzystwa budownictwa
społecznego (TBS).
TBS może być tworzone w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej lub spółdzielni osób
prawnych i budować mieszkania wyłącznie na wynajem. Inspirująca rola w organizacji TBS
powinna przypaść gminie lub związkowi gmin zawartemu na okoliczność utworzenia TBS.
Tworzenie TBS jest dla gminy o tyle ważne, że Towarzystwo oprócz budowy nowych
mieszkań na wynajem, może być siłą sprawczą poprawy organizacji i ekonomiki gospodarki
mieszkaniowej w gminie, przez to, że może również:
 sprawować na podstawie umowy-zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie
stanowiącymi jego własności,
 przeprowadzać remonty i modernizacje domów mieszkalnych różnych właścicieli
 pełnić funkcje inwestora zastępczego.
Ponadto gmina może sobie zastrzec w regulaminie przyznawania mieszkań przez TBS
własne priorytety mieszkaniowe. Chodzi tu o:


rodziny młode bez realnych szans na zakup własnego mieszkania,



rodziny wielodzietne mieszkające w warunkach uciążliwych (przeludnienie, brak
podstawowego wyposażenia technicznego, mieszkania przeznaczone do rozbiórki)



rodziny zmuszone do zmiany miejsca zamieszkania ze względu na poszukiwanie
pracy
Organizacja tej formy budownictwa czynszowego wcale nie musi na początku

dotyczyć zadania inwestycyjnego o dużym zakresie rzeczowym i wymagającym poważnego
zaangażowania finansowego. Skromny zakres zadania inwestycyjnego realizowanego przez
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TBS nie tyle wydaje się być zasadny dla minimalizacji ryzyka finansowego, co dla zdobycia
niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
Koszt samej organizacji TBS nie wydaje się być znaczący.
Statut i umowa TBS powinny być zgodne z ustawą o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654),
i kodeksem handlowym lub prawem spółdzielczym.

2. UZASADNIENIE
Rozmiary budownictwa mieszkaniowego są w mieście niewielkie, chociaż potrzeby
w zakresie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w tym również jednorodzinnego są
wyraźnie zauważalne. Możliwości władz miasta dotyczące stymulowania rozwoju w tym
zakresie są ograniczone. Jednocześnie występują sytuacje, w których pożądane byłoby
dysponowanie przez władze Miasta pewną pulą nowych mieszkań.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
Wymienione niżej podmioty należy traktować jako potencjalnych inwestorów:


gmina lub celowy związek gmin



spółdzielnia mieszkaniowa i inne osoby prawne



osoby fizyczne

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Faza przygotowań do powołania TBS może rozpocząć się bezzwłocznie. Natomiast
harmonogram dalszych działań w ramach tego zadania zależny jest od okresu, jaki zajmie
utworzenie TBS.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
Miasto będzie dysponować pewną pulą nowych mieszkań, która pozwoli rozwiązać
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szereg problemów związanych z pomocą mieszkaniową rodzinom o niewielkich dochodach.
Możliwa

będzie

poprawa

i

zracjonalizowanie

gospodarki

miejskimi

zasobami

mieszkaniowymi.

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Powołanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie będzie generowało znacznych
kosztów. Również udział Miasta w Towarzystwie może polegać na wniesieniu aportem np.
uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA
Towarzystwo ma być podmiotem samowystarczalnym finansowo. Środki na
finansowanie zadań TBS mogą pochodzić z:


kapitału założycielskiego TBS,



kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,



wypracowanej nadwyżki finansowej TBS



obligacji zamiennych emitowanych przez TBS z przypisanym do nich lokatorskim
prawem do lokalu.
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METRYKA PROJEKTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE OPERACYJNE NR 48:
„WZMOCNIENIE FUNKCJI POWIATOWYCH”

1. OPIS ZADANIA
Cel ten jest przyporządkowany celowi strategicznemu „Budowanie trwałej przewagi
konkurencyjnej w skali lokalnej” . Jego realizacja ma podtrzymywać wszystkie funkcje
Złotoryi wynikające z pełnienia roli stolicy powiatu, a więc ośrodka administracyjnogospodarczego. Powinny nastąpić takie działania władz, które będą integrować obszar
powiatu w zakresie gospodarki, infrastruktury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia,
edukacji i kultury. Temu celowi służyć będą zadania:
 budowa centrum usługowego dla rolnictwa,
 restrukturyzacja szpitala,
 budowa kolektora ścieków dla okolicznych gmin.
Złotoryja musi stać się liderem, z którym warto współpracować, który potrafi
generować korzyści dla okolicznych gmin. Swoistą rolę integratora, oprócz władz lokalnych,
powinni spełniać liderzy. Władze gminne powinny pozyskiwać dla swoich inicjatyw liderów
gmin okolicznych.

2. UZASADNIENIE
Utrata funkcji powiatowych zagraża rozwojowi gospodarczemu miasta, pogłębieniem
się procesów recesyjnych, utratą szans dla młody ludzi.

3. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA
 władze gminy Złotoryja, powiatu i gmin okolicznych

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZADANIA
W sposób ciągły.

5. OCZEKIWANE EFEKTY Z REALIZACJI ZADANIA
 rozwój funkcji administracyjnych i usługowych,
 umocnienie dobrego wizerunku gminy,
 poprawa infrastruktury technicznej okolicznych gmin

200

6. SZACUNKOWY KOSZT ZADANIA
Koszty pojawią się w odpowiednich zadaniach.

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA


budżety gmin i powiatu;



Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Warszawa ul. Królewska 27);



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Warszawa, ul. Wspólna 30);



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Warszawa ul. Krzywickiego 9);



Fundusz SAPARD;



Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA (Warszawa);

