Szanowni mieszkańcy!
Przedkładamy na Państwa ręce Strategię Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030. Została ona
opracowana, aby nasza gmina mogła się planowo, wszechstronnie i harmonijnie rozwijać, spełniając ambicje i oczekiwania mieszkańców . Dokument ten ma czytelny i przejrzysty układ. Pierwszy rozdział to diagnoza
zawierająca najbardziej istotne informacje o stanie gminy oraz najważniejsze wyzwania w poszczególnych
obszarach życia społecznego i gospodarczego naszej wspólnoty. Następny to analiza strategiczna SWOT,
a więc identyfikacja mocnych i słabych stron gminy oraz wskazanie szans i zagrożeń dla jej rozwoju. Kolejne
elementy dokumentu to określenie wizji, z której wynikają cele strategiczne i operacyjne, instrumenty realizacji tych celów, a także rozdziały dotyczące systemu wdrażania i monitoringu/ewaluacji strategii.
Strategia rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030 jest kontynuacją poprzedniego dokumentu planistycznego – Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2014-2020. Jest jednocześnie odpowiedzią na zmieniające się uwarunkowania i czynniki oddziałujące na samorząd. Przyjęty dziesięcioletni okres realizacji
Strategii tworzy możliwość realizacji opisanych w niej założeń, odnosząc się jednocześnie do dokumentów
związanych z planowaniem strategicznym na wyższych szczeblach zarządzania – regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy europejskim.
Jako Burmistrz Olesna wyrażam głęboką nadzieję, że Strategia będzie dokumentem integrującym
wszystkich mieszkańców naszej gminy wokół priorytetów jej rozwoju. Będziemy wzmacniać współpracę z
przedsiębiorcami, organizacjami pożytku publicznego i wszystkimi instytucjami działającymi w naszej gminie. Na bieżąco będziemy informować mieszkańców o realizacji strategii, tworząc korzystny klimat wokół
podejmowanych działań. Wszelkie uwagi płynące od mieszkańców będą brane pod uwagę podczas monitorowania i ewentualnego modyfikowania zawartych w niej celów strategicznych i realizowanych zadań.
Jestem przekonany, że przyjęta Strategia zapewni dynamiczny i zrównoważony rozwój naszej gminy, a w
ślad za tym podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki
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DIAGNOZA
1. Portret Olesna
Zabytkowy kościół pw. św. Anny, oleskie masło i śmietankówka, Rynek, stadion i Promenada oraz
róże... to główne skojarzenia z Olesnem! Miasto i okolice są ładne, czyste i bezpieczne - co do tego mieszkańcy
nie mają wątpliwości.
Olesno cieszy się już ponad 810 letnią tradycją, niektóre sołectwa, jak np. Borki Wielkie, jeszcze dłuższą, bo ponad 825 letnią. Nasza Gmina, zajmująca powierzchnię 241 km2, jest czwartą co do wielkości z 71
gmin województwa opolskiego, zaś miasto Olesno jest siedzibą powiatu oleskiego. W Gminie świetnie rozwinęło się rolnictwo i przetwórstwo żywności oraz usługi, Olesno znane jest z przemysłu meblowego, rozwinięte jest również budownictwo drogowe i przemysł metalowy. Gminę cechuje dobre położenie logistyczne
i komunikacyjne. Wyróżnia się terenami o wysokich walorach turystyczno-rekreacyjnych. Podkreślić trzeba dominującą pozycję miasta Olesna na tle pozostałych jednostek osadniczych gminy, w którym siedzibę
ma Sąd Okręgowy i inne jednostki administracji rządowej. Stacjonarne, całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne zapewnia oleski szpital. Gmina Olesno swój rozwój opiera na przedsiębiorczości, doświadczeniu oraz wiedzy mieszkańców, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na usługi ekosystemowe.
Wstępny etap prac nad Strategią Rozwoju gminy Olesno do 2030 roku, który rozpoczął się w 2020
roku dotyczył diagnozy obszaru gminy. Podstawowym założeniem diagnozy było dokonanie charakterystyki
naszej gminy – przez pryzmat uwarunkowań społecznych, środowiskowych, gospodarczych i uwarunkowań
zewnętrznych, determinujących poziom jakości życia w gminie. Syntetyczny przegląd treści diagnostycznych przedstawiono poniżej:

Społeczeństwo
Sytuacja społeczna gminy, zobrazowana wskaźnikami z obszaru polityki społecznej, wskazuje m.in.
na spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego i liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Wskaźniki bezrobocia są jednymi z najniższych w kraju. W ostatnich latach poziom bezrobocia spadał - z poziomu 4%
w 2010 r. do poziomu 2,2 % w 2019 r., przy czym w 2020 r. nastąpił nieznaczny wzrost do poziomu 2,8%,
co najpewniej spowodowane jest skutkami epidemii COVID-19.
Obserwowane w dłuższej perspektywie czasu negatywne procesy demograficzne, w tym zwłaszcza zjawisko depopulacji (kształtowane przez ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji) oraz starzenie się
społeczeństwa, stanowią pogłębiającą się barierę oraz zagrożenie dla obecnego i przyszłego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Olesno. Analiza demograficzna ostatnich lat wskazuje na kierunki zmian
liczby ludności naszej gminy w poszczególnych, tzw. ekonomicznych grupach wieku – maleje liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, rośnie z kolei liczba ludności w wieku poprodukcyjnym. Te
niekorzystne zmiany demograficzne obserwowane są także w innych częściach Polski, przy czym w gminie
Olesno przebiegają wolniej niż w innych gminach o podobnym potencjale. Obserwowane zmiany demograficzne wymuszą wprowadzenie zmian w profilu usług i zwiększenie ich dostępności dla osób starszych,
bowiem osoby w dojrzałym wieku staną się szczególną grupą beneficjentów usług świadczonych przez samorząd. Rozwój infrastruktury i usług, w tym sektora usług prozdrowotnych służyć powinien utrzymaniu zdrowia i sprawności psychofizycznej, umożliwiającej jak najdłuższą aktywność społeczną i zawodową mieszkańców.
6

Wysoka dostępność form opieki nad dziećmi wspiera aktywizację oleskich rodziców na rynku pracy.
Zarówno w przypadku opieki żłobkowej, jak i przedszkolnej, wskaźniki dostępności są znacząco wyższe niż
przeciętnie w kraju.
Z powodzeniem realizowane są obszary wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2022, których rewitalizacja ma w zamierzeniu wyprowadzić ze stanu kryzysowego obszary zdegradowane, w tym w zakresie stwierdzonych problemów sfery społecznej. Prowadzone przez gminę
działania rewitalizacyjne zostały pozytywnie ocenione przez organy kontroli. Jedne z najważniejszych inwestycji dotyczyły rewitalizacji Stadionu Miejskiego, Promenady, Centrum Przesiadkowego przy dworcu PKP,
Dużego Parku, Małego Parku czy dozbrojenia terenów inwestycyjnych, zaś orientacyjny ich koszt wyniósł
ok. 22 mln zł.

GMINA OLESNO W 2020 R.

SPOŁECZEŃSTWO1

Ludność na 1 km2

73

Liczba mieszkańców

17 640

Saldo migracji

-26

Przyrost naturalny

-9

Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym)

35,1

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym

142,8

Odsetek dzieci w wieku 0-2 lat objętych opieką żłobkową

19,8

Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym

94,3 (dane za 2019 r.)

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

2,8

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej

3,4

WYZWANIA W OBSZARZE SPOŁECZEŃSTWO:
1. Poprawa konkurencyjności w zakresie oferty dla młodych ludzi
2. Rozwijanie usług zdrowotnych i społecznych, wpływających na łagodzenie skutków zmian demograficznych
3. Rozwijanie usług umożliwiających łączenie życia zawodowego z rodzinnym
4. Poprawa warunków w zakresie uprawiania sportu i rekreacji

Środowisko
Gmina Olesno położona jest w dolinach rzecznych, zaś jej obszar wyróżnia się dominacją terenów zalesionych, naturalną roślinnością łąk, dużymi obszarami pól uprawnych. Obszar posiada wysokie walory krajobrazowe stanowiące przede wszystkim tło dla historycznych sylwet miejscowości. Ochroną prawną objętych
zostały dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, siedem pomników przyrody, tyleż użytków ekologicznych.
1
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Oprócz walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszar charakteryzuje wysoki potencjał produkcyjny gleb,
bogata baza surowców mineralnych czy potencjał energetyczny środowiska. Z jednej strony tworzą one
przyjazne warunki do zamieszkania, z drugiej zaś mogą służyć aktywizacji gospodarki, zwłaszcza w obszarze
turystyki. Stan środowiska nadal jest jednak niezadowalający, w szczególności z powodu zanieczyszczenia powietrza i wód powierzchniowych oraz występujących zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi,
przede wszystkim ze wzrostem wysokości temperatury; diagnozowane są zagrożenia dla bioróżnorodności.
Jakość powietrza jest wypadkową szeregu powiązanych ze sobą czynników, z których najważniejszy
w przypadku gminy Olesno stanowi dominujący sposób ogrzewania budynków, w tym użyteczności publicznej, z użyciem wysokoemisyjnych paliw stałych spalanych w przestarzałych urządzeniach. Jest to związane
m.in. z ograniczonym dostępem do sieci gazowej i sieci ciepłowniczej (sieć gazowa dostępna jest jedynie
w mieście Olesno i częściowo w miejscowości Świercze). Zwarty układ urbanistyczny oraz duża gęstość
zaludnienia centrum Olesna powoduje wysoką koncentrację emisji w tej części gminy. Jednocześnie położenie centrum miasta w dolinie Młynówki niekorzystnie wpływa na warunki aerosanitarne. Układ ten
sprzyja kumulacji zanieczyszczeń i utrudnia przewietrzanie miasta, zwłaszcza w warunkach ograniczonej
wymiany pionowej powietrza. Gromadzenie się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi w konsekwencji powoduje przekraczanie wartości ich stężeń dopuszczalnych, szczególnie pyłu PM10. Problemy materialne
części mieszkańców Olesna potęgują problemy środowiskowe (zakup najtańszego paliwa, brak konserwacji bądź wymiany urządzeń grzewczych, niska świadomość ekologiczna i motywacja do zmiany zachowań). W kolejnych latach stan jakości powietrza nieznacznie poprawia się, aczkolwiek w dalszym ciągu jest
zły. Gmina realizuje szereg aktywności mających zachęcić mieszkańców do wymiany kopciuchów, w tym
dwa programy dotacyjne oraz usługi doradcze. W trakcie przygotowania są również programy mające wesprzeć mieszkańców borykających się z problemami finansowymi, zarówno na etapie wymiany kotła jak i zapewnieniu paliwa dobrej jakości.
Drugim istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. Gmina aktualnie realizuje strategię rozwoju elektromobilności, w wyniku której problem emisji komunikacyjnych ma zostać ograniczony. Na rozwiązanie problemu wpłynie również oddanie do eksploatacji aktualnie budowanej obwodnicy Olesna wzdłuż
drogi krajowej nr 11.
Za zły stan jakości wód powierzchniowych odpowiadają przede wszystkim ścieki bytowe, przy mniejszym
udziale przemysłowych, przy czym podkreślić trzeba, że obszar miejski Olesna skanalizowany jest w prawie
100%, a z usług kanalizacyjnych korzysta około 99% mieszkańców Olesna. Niestety poza obszarem miejskim występują znaczne braki w zakresie możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Szansą na rozwiązanie sytuacji jest prowadzona aktualnie kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie,
po zakończeniu której kolejne obszary będą mogły zostać przyłączone do sieci kanalizacyjnej, oraz budowa projektowanej oczyszczalni ścieków w Bodzanowicach. Jednocześnie Gmina wspiera budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wysoka lesistość gminy oraz bogactwo różnorodności biologicznej to ciągle niewykorzystany potencjał
gminy. Na szczególną uwagę zasługują objęte ochroną prawną dwa zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.
Pierwszy z nich ,,Pradolina i źródliskach rzeki Stobrawy” obejmuje głęboki wąwóz, który stanowi urokliwy
element krajobrazu na tle wielkopowierzchniowych upraw rolniczych. Skrzydła doliny źródliskowego odcinka rzeki Stobrawy porastają fitocenozy leśne: łęgi olszowo-jesionowe oraz grąd subkontynentalny. W obszarze potwierdzono stanowisko krytycznie zagrożonego w województwie opolskim liczydła górskiego2.
Drugi zespół przyrodniczo-krajobrazowy ,,Duży Park Miejski w Oleśnie”, poza walorami architektonicznymi,
znaczeniem w regulacji mikroklimatu miejskiego, a także poza funkcją rekreacyjną stanowi lokalnie cenną
kolekcję okazałych drzew, głównie jesionów, lip oraz kasztanowców. Projekt „Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie” umożliwił dokonanie licznych nasadzeń, pielęgnacji istniejącego drzewostanu oraz remont infrastruktury. Aktualnie procedowany Program Ochrony Przyrody dla gminy
Olesno pozwolił określić zagrożenia dla lokalnej bioróżnorodności (związane z zanieczyszczeniem środowiska, antropopresją, zmianami klimatu), ale też wskazuje rozwiązania naprawcze, w tym dotyczące obję2

8

Program Ochrony Przyrody Gminy Olesno, 2021 r., GOBIO, M. Mięsikowski

cia ochroną prawną kolejnych obszarów.
Prowadzona na podstawie danych meteorologicznych, hydrologicznych oraz scenariuszy klimatycznych diagnoza zjawisk klimatycznych wykazała, że za podstawowe cechy obserwowanych zmian klimatycznych w Oleśnie można uznać wzrost średniej temperatury powietrza, temperatury maksymalnej i minimalnej
oraz wzrost częstości występowania wysokich wartości temperatury powietrza (dni gorące, upalne, w tym
fale upałów), a także intensywnych opadów i okresów bezopadowych. Spodziewany jest wzrost dni z dużym
stresem ciepła, które mają sięgnąć nawet 15-28 %. Zdecydowanie mniejsze zagrożenia stanowią silne wiatry – prognozy zmian prędkości wiatru wskazują, że w województwie opolskim wartości te będą najmniejsze,
prognozują również największą ilość dni z ciszą. Prognozy te, korzystne z punktu widzenia zagrożenia silnym
wiatrem mogą spowodować inne zagrożenia – koncentrację zanieczyszczeń powietrza.
Jednym z najistotniejszych elementów krajobrazu kulturowego gminy Olesno są liczne zabytki, na czele
z uznanym za Pomnik Historii drewnianym kościołem pw. św. Anny w Oleśnie. W zasobie dziedzictwa kulturowego znajdują się ponadto: zespoły pałacowo-parkowe m. in. w Świerczu i Sowczycach, obiekty sakralne, oprócz wspomnianego już kościoła pw. św. Anny w Oleśnie niezwykle cenne: kościół cmentarny pw. św.
Marcina i Bartłomieja w Borkach Wielkich, pw. św. Rocha w Grodzisku, pw. św. Marii Magdaleny w Starym
Oleśnie, pw. św. Wawrzyńca w Wachowie, pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Boroszowie. Oprócz ww.
wspomnieć należy o zabudowaniach podworskich, w tym spichlerzach, czworakach, gorzelniach, wozowniach, oborach, stajniach, młynach, obiektach użyteczności publicznej m. in. ratusz, dawna poczta cesarska przy ul. Lompy 23 w Oleśnie, dawna katolicka szkoła powszechna przy Pieloka 12 w Oleśnie, dawny
budynek straży granicznej przy ul. Częstochowskiej 17 w Bodzanowicach, budynek sądu przy ul. Sądowej 3
w Oleśnie, kamienice i wille m. in. przy ulicach Jaronia, Lompy i Pieloka w Oleśnie, układy ruralistyczne tj.
Bodzanowice. Głównymi formami ochrony zabytków występującymi w granicach gminy są zabytki archeologiczne, nieruchome i ruchome wpisane do rejestru zabytków oraz ujęte w ewidencji zabytków. Potencjał
tego zasobu nie jest aktualnie w pełni wykorzystywany.
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ŚRODOWISKO3

Powierzchnia Gminy

241 km2

Powierzchnia lasów

101,4 km2

Lesistość

42,1 %

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków

9339

Stan i potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych
rzecznych

zły4

Średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM10

∼34 µg/m3

Liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu stężeń
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10

70 (dane z 2018 r.)5

Sieć kanalizacji sanitarnej
Przyłącza kanalizacji sanitarnej

44,523 km
17,615 km

Wg GUS za 2019 r.
,,Stan środowiska w województwie opolskim”, raport 2020, Opole, 2020, GIOŚ
Wg WIOŚ w Opolu
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ŚRODOWISKO3

Sieć wodociągowa
Przyłącza wodociągowe

218,4 km
104,262 km

Odsetek odpadów zebranych selektywnie

48,71

Odsetek mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę odpadów

99,96

Liczba form ochrony przyrody

16

Liczba zabytków

127
zabytków nieruchomych6
22 zabytki ruchome

WYZWANIA W OBSZARZE ŚRODOWISKO:
1. Poprawa stanu jakości powietrza
2. Poprawa stanu jakości wód powierzchniowych
3. Ograniczenie ilości produkowanych odpadów
4. Ograniczenie skutków zmian klimatycznych
5. Większe wykorzystanie potencjału turystycznego, w tym obiektów zabytkowych

Gospodarka
Gminę Olesno charakteryzuje średni poziom rozwoju gospodarczego, Wielkość produktu krajowego brutto na mieszkańca jest niższa niż osiągana średnio w kraju i średnio w województwie opolskim, ale
jego wartość do średnich wartości w województwie i kraju wzrasta w ostatnich latach (po 2004 r.): odpowiednio z poziomu 75 % do 82,9% średniej wojewódzkiej i z 64,2% do 66,1 % średniej krajowej, pomimo notowanego ogólnego spadku PKB średniej wojewódzkiej do średniej do średniej krajowej.7
Gospodarka rolno-leśna jest jedną z wiodących branż gospodarczych w gminie, odpowiednio do struktury form zagospodarowania terenu i relatywnie niskiego poziom urbanizacji obszaru, z przewagą zabudowy
wiejskiej. Poza kilkoma większymi zakładami wytwórczymi, w gminie dominują mikroprzedsiębiorstwa i małe
zakłady, brakuje znaczących pracodawców. Najliczniej reprezentowane są branże: metalowa, spożywcza i meblarska. Lokalny rynek pracy nie jest rynkiem konkurencyjnym ze względu na wysokość zarobków,
zaś dobrze płatne miejsca pracy w krajach UE nieustająco zachęcają mieszkańców do emigracji zarobkowej.
Produkcja przemysłowa rozwija się głównie na terenach o najkorzystniejszych warunkach do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Oleśnie, obejmującej tereny przy ulicy Leśnej w Oleśnie i Świerczu. Staraniem Gminy Olesno tereny
te zostały uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną, w tym deszczową. Sieć gazowa przy ulicy Leśnej
ma średnicę Ø 110 mm a dostępna moc energetyczna wynosi 5 MW. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny inwestycyjne przeznaczone są na usługi nieprodukcyjne oraz usługi produkcyjne,
istnieje możliwość lokalizacji wybranych inwestycji realizujących przedsięwzięcia mogące zawsze znaczą6
Wg gminnej ewidencji zabytków
7
„Produkt krajowy brutto w powiatach województwa opolskiego – wnioski dla polityki regionalnej
województwa”, Instytut Rozwoju, T. Brodzicki, D. Ciołek, J. Szlachta, Ekspertyza na zamówienie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Województwa
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co oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wszystkie
kompleksowo uzbrojone przez gminę działki zostały/są w trakcie zagospodarowania przez przedsiębiorców - łącznie jest to obszar ok. 16 ha, uzbrojenie kolejnych o pow. ok. 90 ha ma zostać przez gminę uzupełnione, co ma być jednym z stymulatorów rozwoju gospodarczego. Podatki od nieruchomości na terenie
gminy są jednymi z najniższych w województwie opolskim, zaś przedsiębiorcy realizując nowe inwestycje
na terenie Gminy Olesno mogą skorzystać z pomocy de minimis – zwolnień z tego podatku.
Gmina boryka się z problemem niedoboru mieszkań - w 2020 roku w gminie Olesno oddano do użytku 27 mieszkań, czyli 1,53 nowych lokali na każdych 1000 mieszkańców. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa opolskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.
Gmina Olesno znana jest z wysokiej jakości produktów spożywczych (Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie) i innych unikalnych wyrobów wchodzących w skład „Oleskiego Koszyka”.
Kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma infrastruktura drogowa i kolejowa. Obecnie
przez stolicę gminy przebiega droga krajowa nr 11 Bytom–Olesno–Poznań, drogi wojewódzkie nr 494 Częstochowa–Opole, nr 487 Olesno–Byczyna i nr 901 Olesno–Gliwice. W trakcie budowy jest dwupasmowa obwodnica Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11 (pierwsza droga ekspresowa w województwie opolskim),
której oddanie do użytkowania poprawi atrakcyjność inwestowania w regionie, tym bardziej, że oleskie tereny inwestycyjne są zlokalizowane bezpośrednio przy projektowanym węźle Olesno.
Przez Olesno przebiega zmodernizowana linia kolejowa nr 143 Kalety-Wrocław Mikołajów, zapewniająca Olesnu połączenia kolejowe z Wrocławiem i Katowicami, niestety aktualna ilość połączeń nie zaspokaja potrzeb. Szansą może być aktualnie prowadzony gruntowny remont zabytkowego oleskiego dworca PKP,
którego zakończenie może stać się bodźcem do rozszerzenia oferty dostępnych połączeń. Do użytkowania oddany został zrewitalizowany przez gminę teren przy dworcu, pełniący funkcję nowoczesnego centrum
przesiadkowego, co zapewniło infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania m.in. prywatnych przewozów autobusowych. Bardzo poważnym problemem jest natomiast ograniczona dostępność transportowa części gminy. Transport publiczny nie dociera do wszystkich miejscowości, lub też ilość dostępnych połączeń
nie zaspokaja potrzeb, co łącznie powoduje powstanie tzw. białych plam komunikacyjnych. Istniejąca sieć
dróg rowerowych jest słabo rozwinięta, pomimo tego, że w ostatnich 10-ciu latach ich długość wzrosła 68 krotnie! Koniecznym i pilnym jest połączenie fragmentów istniejących odcinków dróg w funkcjonalną całość
(m.in. wzdłuż DK 11 czy drogi wojewódzkiej 901) oraz budowa sieci połączeń dróg rowerowych z ościennymi gminami.
Część gminy zagrożona jest wykluczeniem cyfrowym, co wynika z braku lub ograniczonego dostępu do szybkiego internetu. Stopień pokrycia obszaru sieciami światłowodowymi jest obecnie niezadowalający – sytuację poprawić ma realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE, polegającego na wyeliminowaniu terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach, w ramach którego powstać ma, również na obszarze gminy Olesno, infrastruktura telekomunikacyjna zapewniająca dostęp do szybkiego Internetu.
Poziom rozwoju gospodarczego ma wpływ na budżet gminy Olesno, gdzie przy dochodach na poziomie
84 mln zł, dochody z PIT i CIT wyniosły 15 mln zł.

GMINA OLESNO W 2020 R.

GOSPODARKA

PKB per capita w powiecie oleskim (dane szacunkowe)

31 994,58 zł 8

PKB w powiecie oleskim do średniej wartości PKB w województwie opolskim

82,9%

PKB w powiecie oleskim do średniej wartości PKB w kraju

66,1%

8
,,Produkt krajowy brutto w powiatach województwa opolskiego – wnioski dla polityki regionalnej
województwa”, Instytut Rozwoju, T. Brodzicki, D. Ciołek, J. Szlachta, Ekspertyza na zamówienie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Województwa,
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GOSPODARKA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto/przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w kraju

80,60%9

Podmioty gospodarki narodowej

2031

Dochody gminy na 1 mieszkańca

4736,96 zł

Podatki dla przedsiębiorców:10
Grunty

za 1 m2
18,00 zł
0,73 zł

Długość dróg rowerowych na 100 km2

11,42 km11

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

333

Budynki

WYZWANIA W OBSZARZE GOSPODARKA:
1. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz zapewnienie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju
2. Budowa komunikacji zbiorowej
3. Poprawa dostępności transportowej
4. Wzrost efektywności lokalnego systemu przyciągania inwestorów
5. Zapewnienie dostępu do mieszkań

Uwarunkowania zewnętrzne
W perspektywie najbliższych lat polityki europejskie będą ważnym czynnikiem determinującym rozwój Olesna,
w tym walki ze skutkami gospodarczymi pandemii. Środki finansowe specjalnego planu odbudowy (Next
Generation), ukierunkowane na odbudowę gospodarki po COVID, wraz z projektowanymi środkami na realizację
celów polityki spójności stwarzają bezprecedensową szansę dynamicznego rozwoju gminy, tym bardziej że
Strategia rozwoju Olesna realizuje cele europejskiej polityki spójności:

9
10
11
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CEL POLITYKI 1:

„Bardziej inteligentna Europa”

CEL POLITYKI 2:

„Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa”

CEL POLITYKI 3:

„Lepiej połączona Europa”

CEL POLITYKI 4:

„Europa o silniejszym wymiarze społecznym”

CEL POLITYKI 5:

„Europa bliżej obywateli”

Wg GUS, 2019 r.
Stawki obowiązujące w 2021 r.
Wg GUS, 2019 r.

Na rozwój gminy wpływ będą mieć polityki krajowe, przede wszystkim Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. (SOR) i Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030). Głównym celem SOR jest „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym
i terytorialnym”. Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W Strategii wskazano cele szczegółowe: Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną;
Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony; Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Z kolei KSRR 2030 przewiduje zwiększenie roli i odpowiedzialności samorządów lokalnych jako podmiotów decydujących o polityce rozwoju w skali lokalnej, tworząc warunki do większego angażowania się samorządów gminnych w realizację wspólnych projektów i we
współpracę ponad granicami administracyjnymi.
Na rozwój gminy wpływ będą mieć również polityki wojewódzkie, przede wszystkim Strategia rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Dokument definiuje trzy cele strategiczne rozwoju województwa: Człowiek i relacje – Mieszkańcy gotowi na wyzwania i tworzący otwartą wspólnotę, Środowisko i rozwój
– Środowisko odporne na zmiany klimatyczne i sprzyjające rozwojowi, Silna gospodarka – Gospodarka inteligentna wzmacniająca konkurencyjność regionu. Z kolei w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (PZPWO) został przyjęty model policentrycznego rozwoju, jako optymalny i pożądany
wobec aktualnych wyzwań rozwojowych. Model ten nawiązuje do historycznie ukształtowanej sieci równomiernie rozmieszczonych miast z centralnie usytuowaną stolicą województwa i pierścieniowym położeniem
miast subregionalnych, powiązanych korytarzami transportowymi. Ważną rolę w modelu policentrycznym
odgrywają ośrodki powiatowe. Jednym z nich jest Olesno, które wspólnie z samorządami powiatów: oleskiego, kluczborskiego i namysłowskiego tworzy Subregion Północny Opolszczyzny. W tym modelu ośrodki powiatowe, takie jak Olesno, są miejscami koncentracji aktywności społeczno-gospodarczej, zaś istotną rolę
odgrywają powiązania zarówno między miastami jak i w obrębie obszarów funkcjonalnych, współpraca między samorządami i komplementarność ich funkcji, która ma w zamierzeniu prowadzić do racjonalizacji kosztów dostosowania infrastruktury i usług publicznych, racjonalizacji kosztów dojazdów do pracy i usług,
umożliwienie firmom znalezienie lokalizacji, optymalnie łączącej dostęp do rynku czy zasobów siły roboczej
z kosztami prowadzenia działalności, wzrost konkurencyjności wszystkich ośrodków wzrostu, ograniczenie
polaryzacji rozwoju. Jednym z najbardziej zauważalnych efektów współpracy samorządów w ramach Subregionu jest realizacja największego partnerskiego projektu w województwie opolskim, polegającego na realizacji strategii niskoemisyjnej obszaru, w tym na budowie sieci ścieżek rowerowych, centrów przesiadkowych
i zakupie niskoemisyjnego taboru. W kolejnych latach współpraca ma się pogłębiać, czego efektem ma być
realizacja wspólnych przedsięwzięć, aktualnie identyfikowanych w powstającej strategii rozwoju subregionu.
Potrzeba pogłębienia współpracy z innymi samorządami w szczególnej mierze dotyczy samorządów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Olesno. U podstaw takiej potrzeby znalazło się zawiązane
w 2020 r. partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej (SZO), w skład którego wchodzą cztery gminy: Olesno,
Gorzów Śląski, Radłów, Zębowice oraz powiat oleski. Partnerów łączą szczególne więzi wynikające z wieloletniej współpracy, kontaktów oraz wymiany wiedzy i doświadczeń. Istnieje silna wola wspólnego przezwyciężania barier i realizacji przedsięwzięć w celu dalszego intensywnego rozwoju obszaru partnerstwa, zaś
owocem podjętej współpracy mają być wspólnie realizowane przedsięwzięcia w obszarach wspierania rozwoju gospodarczego, komunikacji zbiorowej czy zielonej transformacji. Partnerstwo korzysta ze wsparcia doradczego Związku Miast Polskich w ramach projektu CWD, które to wsparcie ma za zadania wzmocnienie
sprawności administracyjnej Partnerów, w tym przede wszystkim poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi samorządami.
Dynamiczny rozwój Gminy wymaga nakładów środków na poziomie zdecydowanie przekraczającym możliwości budżetowe Olesna, stąd też ogromny wysiłek prowadzony jest w celu pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Gmina ma doświadczenie w pozyskiwaniu środ13

ków krajowych i zagranicznych, głównie unijnych, na realizację różnych projektów i zadań
ukierunkowanych na rozwój miasta i gminy oraz zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców (głównie
na drogi, dozbrojenie terenów inwestycyjnych, rewitalizację terenów zdegradowanych, edukację szkolną
i przedszkolną, rozwój żłobka, ochronę środowiska, ochronę zabytków, sport i rekreację).W kolejnych latach działania te zostaną zintensyfikowane i pogłębione, w celu zapewnienia środków niezbędnych do realizacji Strategii.
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
z perspektywą do 2030 r.

Instrumenty wspierania rozwoju gminy
Olesno

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030
Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny
na lata 2021 - 2030
Strategia terytorialna Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej
Pandemia COVID-19

Skutki społeczno- gospodarcze
w gminie Olesno

Budżet UE w perspektywie 2021 - 2027

Ważne źródło finansowania rozwoju
gminy Olesno

Miasta partnerskie: Zalakaros i Arnsberg

Współpraca międzynarodowa

WYZWANIA ZWIĄZANE Z UWARUNKOWANIAMI ZEWNĘTRZNYMI:
1. Realizacja działań zaplanowanych w politykach europejskich, krajowych i regionalnych,
w celu efektywnego wykorzystania zasobów zewnętrznych
2. Wdrożenie mechanizmów niwelujących społeczno-gospodarcze skutki COVID-19
3. Wzmocnienie współpracy z innymi samorządami, w tym z partnerami zagranicznymi
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2. Zdanie mieszkańców12
Zapytaliśmy mieszkańców Olesna, co sądzą o swojej gminie. Większość ankietowanych stwierdziła, że obszar
gminy jest dobrym miejscem do życia i rozwoju.
CZY OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, OBSZAR GMINY
OLESNO JEST PANA/I ZDANIEM DOBRYM MIEJSCEM DO ŻYCIA I ROZWOJU?

11%

16%

5%

Zdecydowanie tak
Raczej tak

14%

Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć

54%

16%

24%

60%

Jego atutami są bezpieczeństwo, estetyka otoczenia i jakość przestrzeni publicznych, atrakcyjność
turystyczna, przyrodnicza i kulturowa oraz oferta i infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Dla mieszkańców bardzo ważne są więzi oraz tradycje rodzinne, relacje z przyjaciółmi i znajomymi. Wysoko cenią
lokalny patriotyzm, dziedzictwo i historię swojej małej ojczyzny.

OFERTA I INFRASTRUKTURA
SPORTOWA I REKREACYJNA

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA:
PRZYRODNICZA I KULTUROWA,
ZABYTKI

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

15%

21%
64%

8%

8%

BEZPIECZEŃSTWO
27%

65%

ESTETYKA OTOCZENIA
I JAKOŚĆ PRZESTRZENI
PUBLICZNYCH

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

14%

78%

12

(źródło: ankieta zrealizowane przez Związek Miast Polskich na potrzeby projektu CWD. Styczeń 2021 r.)
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Realizacja Strategii ma w zamierzeniu zapewnić, że mocne strony obszaru – takimi pozostaną. Jednocześnie Mieszkańcy jasno zdefiniowali dalszy kierunek rozwoju – zidentyfikowali słabe strony obszaru,
na którym mieszkają. Sytuację na lokalnym rynku pracy większość ocenia jako niezadowalającą, tak w zakresie ofert pracy, jak i wysokości zarobków.

15%

4%

6%
20%

OFERTY PRACY, RYNEK PRACY

WYSOKOŚĆ ZAROBKÓW I PŁAC

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

74%

81%

Negatywnie oceniano komunikację i transport zbiorowy, skomunikowanie z sąsiednimi miejscowościami i większymi miastami. Aby gdzieś dojechać, trzeba mieć własny samochód. Autobusem lub pociągiem
jeździ się rzadko, sporadycznie albo wcale. Częściej rowerem.

14%

18%

KOMUNIKACJA I TRANSPORT
ZBIOROWY

68%

OFERTA I INFRASTRUKTURA
KULTURALNA I ROZRYWKOWA

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest silną stroną, atutem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Jest słabą stroną, deficytem gminy

Trudno powiedzieć

Trudno powiedzieć

17%
30%

53%

Na miejscu w gminie realizowana jest zdecydowana większość życiowych aktywności, jednak tylko 60%
ankietowanych mieszkańców pracuje w gminie Olesno. Do miejsca pracy trzeba więc często dojechać.
W stolicy województwa mieszkańcy bywają najczęściej z powodu nauki w szkołach, odbywania kursów i szkoleń, odwiedzenia lekarza specjalisty. Do Opola mieszkańców przyciąga teatr, koncerty, wystawy itp.

MIESZKAŃCY PYTANI O PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE POWINNY BYĆ ZREALIZOWANE
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI WYMIENIAJĄ PRZEDE WSZYSTKIM:
•
•
•
•
•

lepszą i bardziej dostępną opiekę zdrowotną (podstawową i specjalistyczną);
lepsze połączenia komunikacyjne z regionem i światem;
lepsze warunki i wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, zakładania własnych firm;
wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, większą dostępność mieszkań;
stworzenie atrakcyjnej infrastruktury i warunków życia mieszkańców; chodniki, ścieżki rowerowe,
obiekty sportowe itp.;
• atrakcyjną ofertę kulturalną i spędzania czasu wolnego;
• pełniejsze i realne włączenie mieszkańców w procesy planowania, decydowania i zarządzania w sprawach samorządowych.
Mimo deklarowanego ogólnego zadowolenia z warunków życia oczekiwania mieszkańców są spore, zaś
przygotowana Strategia ma na celu zapewnić ich realizację.
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3. Opinia ludzi młodych13
O tym co się będzie dziać za kilkanaście, za kilkadziesiąt lat decydować będzie dzisiejsza młodzież. Perspektywy
demograficzne są jednoznaczne – o rozwoju gminy zdecyduje m.in. to czy dzisiejsza młodzież zechce pozostać
w swojej Miejscowości.

CO DLA MŁODYCH LUDZI JEST NAJWAŻNIEJSZE? NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE TO:
•
•
•
•

rodzina, małżeństwo, dzieci;
spokojne życie bez kłopotów, konfliktów;
dobrobyt, stabilność finansowa i niezależność ekonomiczna;
praca zgodna z zainteresowaniami.

Zapytaliśmy też młodzież o to, co skłania ich do pozostania w swojej gminie a co do wyjazdu?
Do mieszkania (teraz i w przyszłości) młodych ludzi zachęcają przede wszystkim więzi rodzinne, relacje
z przyjaciółmi i znajomymi oraz bezpieczeństwo, w mniejszym wymiarze estetyka otoczenia i jakość przestrzeni publicznej, oferta sportowa i rekreacyjna.
Czynników zachęcających do opuszczenia jest niestety więcej, głównie decydują tu czynniki ekonomiczne: oferty pracy i wysokość zarobków.

MŁODZI LUDZIE ZAPYTANI O TO, JAKIEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIA POWINNY
ZOSTAĆ ZREALIZOWANE, ABY ZECHCIELI TU POZOSTAĆ LUB WRÓCIĆ PO STUDIACH
I ZWIĄZAĆ Z GMINĄ SWOJE PLANY ŻYCIOWE NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWALI NA:
• więcej miejsc dobrej pracy (najemnej);
• lepsze połączenia komunikacyjne z regionem i światem;
• stworzenie przez samorząd specjalnej oferty dla młodych: stypendia, granty, staże, ulgi, inkubatory,
doradztwo zawodowe;
• poprawa warunków środowiskowych: więcej zieleni, czystość powietrza, jezior, rzek, itd.;
• stworzenie atrakcyjnej infrastruktury i warunków życia: chodniki, przystanki, ścieżki, rowerowe, obiekty sportowe.
13
Źródło: Ankieta przeprowadzona przez Związek Miast Polskich na potrzeby projektu CWD – wśród uczniów oleskich szkól
średnich
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4. Analiza strategiczna SWOT
MOCNE STRONY
• mieszkańcy - ich wiedza, kompetencje i umiejętności
• lokalne firmy, lokalna przedsiębiorczość
• najniższe w okolicy podatki lokalne
• miasto powiatowe - największy rynek pracy w powiecie, jeden z najniższych
w Polsce poziomów bezrobocia
• Obwodnica – w ciągu drogi ekspresowej S11
• połączenie kolejowe Śląsk – Dolny Śląsk, kompleksowo zrewitalizowany
dworzec PKP, centrum przesiadkowe
• tereny inwestycyjne — połączenie z KSSE, lokalizacja tych terenów – przy
węźle Olesno w ciągu S11
• Pomnik Historii – kościół pw. Św. Anny
• duży udział terenów zielonych, tereny o walorach turystycznorekreacyjnych
• Stadion, Oleska Laguna, Promenada
• atrakcyjna oferta dla rodzin z dziećmi: szkoły, żłobek, przedszkola
• nowoczesna oczyszczalnia ścieków
• instytucje kultury: biblioteka, muzeum, dom kultury
• lokalne stowarzyszenia i organizacje mieszkańców
• wysoki potencjał absorpcji środków zewnętrznych, w tym UE
• uznane marki kulinarne
• lokalne zwyczaje wpisane na Krajową listę dziedzictwa niematerialnego
18

SŁABE STRONY
• depopulacja
• relatywnie niski poziom wynagrodzeń
• niedostateczna ilość atrakcyjnych ofert pracy
• zbyt mała ilość połączeń kolejowych/autobusowych
z większymi ośrodkami
• trudności z dojazdem z miejscowości wiejskich do Olesna
• braki w uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, przede wszystkim
w kanalizację sanitarną
• niska rozpoznawalność produktów turystycznych
• niewystarczający do potrzeb standard części dróg i chodników
• smog
• niedostateczna, w stosunku do potrzeb, ilość mieszkań
• niski stopień skanalizowania obszarów wiejskich, zły stan wód
powierzchniowych
• zbyt mała ilość ścieżek rowerowych, brak połączeń pomiędzy istniejącymi
• rosnąca ilość odpadów komunalnych
• skutki zmian klimatu
• skutki społeczno-gospodarcze COVID-19 – brak
możliwości przewidzenia wszystkich możliwych negatywnych skutków
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WIZJA ROZWOJU
Najważniejsi są mieszkańcy!
Chcemy, aby w 2030 roku każdy mieszkaniec naszej gminy był zadowolony z poziomu życia w swojej małej
społeczności - dlatego sformułowaliśmy wizję rozwoju gminy, którą przedstawiliśmy w kilku obrazach:

AKTYWNE OLESNO
Za 10 lat Olesno i okolice będą rynkiem pracy dla swoich mieszkańców, mały i średni biznes będzie się tu doskonale czuł – dzięki atrakcyjnej ofercie terenów inwestycyjnych i najniższymi w regionie
opłatami i podatkami lokalnymi! Rozwinie się rynek usług i drobnego wytwórstwa, usługi ekosystemowe pełnić będą szczególną rolę w rozwoju miasta i gminy. Poziom wynagrodzeń nie będzie ustępował większym ośrodkom w regionie. Zapewniona zostanie równowaga pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym – w dalszym ciągu będziemy rozwijać usługi opiekuńcze – nie tylko dla najmłodszych,
ale także dla seniorów. Za 10 lat będziemy znanym w Polsce ośrodkiem rehabilitacji wodnej, w tym
rehabilitacji chorób po-COVID-owych, lokalnym liderem rozwoju usług rekreacyjnych. Zrewitalizowana infrastruktura sportowa zapewni dynamiczny rozwój klubów sportowych i małych przedsiębiorców branży fitness. Wybudowane ścieżki rowerowe zostaną połączone w zwarty i przemyślany system
tras rowerowych, promujących lokalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Zrewitalizowane obszary i obiekty będą piękną wizytówką rozwijającego się miasteczka i gminy jako całości.

ZIELONE OLESNO
Za 10 lat Olesno będzie Gminą bez smogu – kopciuchy znikną z naszej rzeczywistości. Będziemy zielonym obszarem na mapie województwa, promotorem rozwoju elektromobilności w usługach
publicznych i prywatnych, dostosujemy infrastrukturę do wyzwań związanych ze zmianami klimatu.
Będziemy obszarem wyróżniającym się czystością wód – nowa oczyszczalnia umożliwi skanalizowanie kolejnych obszarów Gminy. Inwestycje w nowe technologie pozwolą zapewnić dostęp do zielonej
energii. Szlak architektury drewnianej z Pomnikiem Historii – kościołem pw. Św. Anny pozwoli wypromować nowy produkt turystyczny.

MOBILNE OLESNO
Za 10 lat będziemy lokalnym centrum komunikacyjnym – białe plamy na komunikacyjnej mapie
gminy znikną - nasi mieszkańcy i mieszkańcy sąsiednich gmin przyjeżdżać będą do Olesna komunikacją zbiorową (!) – zaś samo Olesno będzie oknem na świat dla dalszej podróży – Wrocław – Katowice –
i dalej…. Bliższe i dalsze podróże ułatwi zmodernizowana sieć dróg lokalnych wraz z komplementarną
ofertą ścieżek rowerowych.

OBYWATELSKIE OLESNO
W 2030 r. będziemy otoczeni ludźmi tolerancyjnymi, życzliwymi i otwartymi na potrzeby innych.
Będziemy czuć się bezpieczni w swoich domach, pracy, u swojego lekarza. Mieszkańcy będą zaangażowani w życie swojej okolicy i całego regionu, ważne decyzje będą zapadać blisko wszystkich ich
grup. Będziemy korzystać z bogatej oferty kulturalnej, zapewnionej przez aktywnie działające i rozwijające się instytucje kultury.
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CEL
OPERACYJNY

UŁATWIENIE GODZENIA
ŻYCIA ZAWODOWEGO I
RODZINNEGO
LOKALNE CENTRUM SPORTU,
REKREACJI I REHABILITACJI
PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA
MIESZKAŃCOM

AKTYWNE OLESNO

LOKALNE CENTRUM BIZNESU

CEL
STRATEGICZNY

NASZE CELE

Nasze cele wynikają wprost z naszej
wizji. Mamy cztery cele strategiczne,
pogrupowane w cele operacyjne,
których powodzenie uzależnione jest od
zidentyfikowanych czynników działania.
Nie wszystkie elementy są zależne od nas
– ale wszystkie są dla nas bardzo ważne!

OBSZAR DZIAŁANIA
•
•
•
•
•

Rozszerzenie oferty terenów przeznaczonych pod inwestycje – zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w szczególności poprzez ich dozbrojenie
Tworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej (ulgi i zwolnienia podatkowe)
Promocja terenów inwestycyjnych
Edukacja ekonomiczna w szkołach podstawowych

•
•
•
•
•

Utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów
Zapewnienie pełnej dostępności miejsc w żłobku i przedszkolach
Modernizacja infrastruktury, wzmocnienie i poszerzenie oferty żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych
Rozwój budownictwa mieszkaniowego
Infrastruktura przyjazna osobom niepełnosprawnym

•
•
•
•
•
•

Budowa marki gminy poprzez sport
Budowa centrum rekreacji i rehabilitacji wodnej
Budowa spójnego systemu ścieżek i tras rowerowych
Rozszerzenie oferty ,,Oleskiej Laguny” o usługi rehabilitacji
Oferta wsparcia finansowego dla wyróżniających się młodych sportowców
Poprawa warunków uprawiania sportu różnych dyscyplin sportu, w szczególności piłki nożnej piłki siatkowej,
tenisa, łyżwiarstwa

•
•
•
•
•

Rewitalizacja Amfiteatru
Rewitalizacja centrum Olesna, z wykorzystaniem elementów zielono-niebieskiej infrastruktury
Tworzenie miejsc odpoczynku i aktywnego wypoczynku
Budowa stref zabawy i edukacji dedykowana najmłodszym
Rewitalizacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz tych, które utraciły dotychczasową funkcję
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CEL
OPERACYJNY

CEL
STRATEGICZNY

OBSZAR DZIAŁANIA
•
•

BOGACTWO PRZYRODY
CZYSTA ENERGIA
ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

ZABYTEK ZADBANY

ZIELONE OLESNO

CZYSTE WODY

CZYSTE POWIETRZE

•
•
•
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•
•

Wsparcie doradcze dla mieszkańców – punkt konsultacyjny, działania z zakresu edukacji ekologicznej
STOP Smog – wymiana kopciuchów wraz z pracami termomodernizacyjnymi w gospodarstwach ubogich
energetycznie
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom ekologicznego paliwa
Wymiana kotłów wraz z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wykorzystanie OZE
Opracowanie systemu zachęt i ulg dla pojazdów elektrycznych (np. darmowe parkowanie, darmowe
ładowanie) oraz dla przedsiębiorców uruchamiających stacje ładowania pojazdów elektrycznych
Utworzenie rowerowego szlaku transportu i rekreacji, poprzez połączenie i uzupełnienie istniejącej sieci
ścieżek rowerowych
Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

•
•
•

Budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowicach
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, w szczególności na obszarach wiejskich
Wsparcie dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

•

•
•
•

Objęcie ochroną prawną obiektów i obszarów mających znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej
Zwalczanie gatunków inwazyjnych
Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków, odtwarzanie siedlisk zdegradowanych, w szczególności wodnobłotnych
Budowa elementów infrastruktury edukacji przyrodniczej, w tym centrów ochrony bioróżnorodności
Zwiększenie ilości terenów zielonych i nasadzeń, w tym alei śródpolnych
Renaturalizacja zbiorników i cieków wodnych

•
•
•
•
•
•

Budowa gminnej elektrowni PV
Budowa instalacji PV do zasilania ładowarek dla pojazdów elektrycznych
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej
Wsparcie OZE w gminnych obiektach spotu i rekreacji
Wsparcie budowy OZE w gospodarstwach indywidualnych

•
•

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Działania na rzecz zachowania i przystosowania zabytków do nowych funkcji użytkowych, w szczególności
służących kulturze, turystyce, edukacji
Utworzenie szlaku zabytków architektury drewnianej
Prace renowacyjne i konserwacyjne oleskiego Ratusza
Prace renowacyjne i konserwacyjne zabytkowego dworu w Wachowie
Prace renowacyjne i konserwacyjne zabytkowych budynków, w których prowadzona jest działalność
oświatowa

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kształtowanie świadomości o zagrożeniach klimatycznych i edukacja ekologiczna.
Tworzenie ,,klimatycznych” ekopracowni w szkołach.
Budowa systemu optymalizacji zużycia wody i gospodarowania wodami opadowymi /roztopowymi
Budowa i rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem mikroretencji.
Przystosowanie infrastruktury drogowej do zmian klimatu
Podniesienie komfortu mieszkańców w okresach upałów
Rozwijanie usług i infrastruktury wspierającej służby ratownicze
Ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych, wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów,
promocja idei ponownego życia produktu
Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej

CEL
OPERACYJNY

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA
SPOŁECZNA

LOKALNE
CENTRUM
KULTURY

GMINA PARTNERSKA

TRANSPORT
PUBLICZNY

ZIELONA MOBILNOŚĆ

CEL
STRATEGICZNY

MOBILNE OLESNO
OBYWATELSKIE OLESNO

OBSZAR DZIAŁANIA
•
•
•
•
•
•
•

Remont/budowa integralnego systemu dróg lokalnych, w tym na terenach wiejskich
Wymiana parkometrów miejskich wraz z opracowaniem inteligentnego systemu naprowadzania
Budowa zielonych parkingów wraz z systemem detekcji wolnych miejsc parkingowych
Utworzenie rowerowego szlaku transportu i rekreacji, poprzez połączenie i uzupełnienie istniejącej sieci
ścieżek rowerowych
Wykonanie oznakowania/remontu oznakowania tras rowerowych
Bezpieczeństwo pieszych
Budowa/remont infrastruktury okołoprzystankowej (zielone wiaty autobusowe, stojaki dla rowerów)

•
•

Budowa systemu komunikacji zbiorowej w oparciu o rozwiązania niskoemisyjne
Wykorzystanie potencjału zrewitalizowanego dworca PKP i centrum przesiadkowego

•
•
•
•

Rozwój współpracy międzynarodowej z miastami/gminami partnerskimi, w tym w obszarze oświaty i sportu
Rozwój e- usług
Wsparcie lokalnych przedsiębiorców w poszerzaniu rynków zbytu produktów i świadczenia usług, w tym na
rynkach międzynarodowych. Wzmocnienie dialogu z lokalnymi przedsiębiorcami
Wsparcie działań służących tworzeniu nowych oraz wzmacnianiu już istniejących produktów turystycznych

•
•
•
•

Rozwijanie oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury
Budowa i rozwój wiejskich centrów kultury
Promocja dziedzictwa niematerialnego
Dbanie o pamięć historyczną
•
•
•
•
•
•
•

Rozwój budżetowych i pozabudżetowych form angażowania mieszkańców
Rozwój przestrzeni dla działalności, współpracy i rozwoju organizacji pozarządowych i wolontariatu
Aktywizacja i integracja środowiska senioralnego – wewnątrz i międzypokoleniowa
Zwiększenie dostępności osób starszych do systemu rehabilitacji i profilaktyki
Wsparcie działań służących otwartości i tolerancji
Działania na rzecz pozostania w środowisku lokalnym osób niesamodzielnych
Rewitalizacja społeczna środowisk dysfunkcyjnych
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OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI OKREŚLONE
W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA
Obszar strategicznej interwencji (OSI) zgodnie z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 to
„wskazany w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych
lub o szczególnych warunkach społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o
występowaniu barier rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do
którego kierowana jest interwencja publiczna łącząca inwestycje finansowane z różnych źródeł, w tym
w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne i w zasoby ludzkie, lub rozwiązania regulacyjne”. W
Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego (PZPWO) został przyjęty model
policentrycznego rozwoju, jako optymalny i pożądany wobec aktualnych wyzwań rozwojowych. Idea modelu
rozwoju policentrycznego opiera się na tworzeniu sieci ośrodków wzrostu (miast), różniących się wielkością
i specjalizacją, oferujących zarówno pracodawcom, jak i pracobiorcom szerszy wybór prowadzenia
aktywności. OSI w województwie opolskim obejmuje 5 obszarów (Aglomeracja Opolska, Subregion Brzeski,
Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki, Subregion Północny, Subregion Południowy), zaś gmina Olesno
jest członkiem OSI Subregionu Północnego. Wsparcie dla subregionów odbywać się będzie poprzez
instrumenty ZIT – Zintegrowanych Inwestycji Strategicznych.

MIASTA ŚREDNIEJ
WIELKOŚCI
TRACĄCE FUNKCJE
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

OBSZARY
ZAGROŻONE
TRWAŁĄ
MARGINALIZACJĄ

MIEJSKI OBSZAR
FUNKCJONALNY
OŚRODKA SUBREGIONALNEGO
KLUCZBORKA

MIASTA MAŁE
TRACĄCE
FUNKCJE
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej dla OSI Subregionu Północnego są następujące
[źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego OPOLSKIE 2030]:

*

*

*

*

Rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami

*

*

*

*

Ochrona cennych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych

*

*

*

*

Ograniczenie emisji hałasu i poprawa klimatu akustycznego

*

*

*

*

Poprawa jakości powietrza

*

*

*

*

*

*

*

CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ - REKOMENDACJE
Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego
Rozwój powiązań systemu przyrodniczego

Ochrona i poprawa jakości oraz walorów krajobrazowych

Ochrona wysokiego potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona przed presją urbanizacyjną najcenniejszych i
najbardziej produktywnych gleb
Przeciwdziałanie erozji gleb

*

*

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
Kształtowanie przestrzeni dla rożnych form aktywności
gospodarczej
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*

Wielofunkcyjny rozwój węzłowych ośrodków rozwoju
Kształtowanie przestrzeni dla rozwoju funkcji miejskich

*

*

*

*

Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych i
ruralistycznych

*

*

*

*

Stanowienie pomników historii

*

*

*

*

Tworzenie parków kulturowych

*

*

*

*

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej

*

*

*

*

Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych

*

*

*

*

Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji turystycznych

*

*

*

*

Zwiększenie dostępności do infrastruktury (społecznej i
technicznej)

*

*

*

*

Promowanie kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych

*

*

*

*

Wzmocnienie funkcji kulturowych

Wzmocnienie konkurencyjności zagospodarowania

Wzmocnienie odporności przestrzeni na zagrożenia naturalne
Bieżące utrzymywanie infrastruktury przeciwpowodziowej

*

*

*

*

Prewencyjna ochrona obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią i wystąpienia ryzyka powodziowego w planach
zagospodarowania przestrzennego

*

*

*

*

Zwiększenie dyspozycyjności zasobów wodnych i odporności
na susze

*

*

*

*

*

*

*

*

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportowej (drogowej i kolejowej)

*

*

*

*

Kształtowanie systemów ścieżek i szlaków rowerowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

*

*

*

*

Tworzenie warunków dla rozwoju transportu publicznego

*

Wzmocnienie potencjału energetycznego
Proekologiczna modernizacja gospodarki

Wzmocnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych

*

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa powodziowego
Realizacja działań technicznych związanych ze zbiornikami i
ciekami wodnymi

*

*

*

*

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego przewiduje również wykorzystanie IIT – Innych Instrumentów Terytorialnych – tj. instrumentów z preferencjami dla małych miast oraz grupy gmin wiejskich z problemami rozwojowymi, dla których nie przewidziano dodatkowego wsparcia jak w OSI krajowych (takim ośrodkiem jest m.in. Olesno).
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STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA,
USTALENIA I REKOMENDACJE
Źródło Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Olesno

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Olesno określa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno cele
polityki przestrzennej gminy to:
1. Podniesienie atrakcyjności i potencjału gospodarczego gminy poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych,
pociągających za sobą wzrost zatrudnienia.
2. Zwiększenie atrakcyjności obszarów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla rynków zewnętrznych – inwestorów
krajowych i zagranicznych poprzez poprawę funkcjonowania systemu komunikacji drogowej w zakresie połączenia
terenów inwestycyjnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych oraz autostradą A4 poprzez budowę obwodnicy miasta
Olesna.
3. Poprawa funkcjonowania systemu komunikacji drogowej gminy.
4. Eliminacja uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym w mieście Oleśnie. Wykorzystanie potencjału turystycznego
gminy poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów oraz wykreowanie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku.
5. Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności terenów jako miejsca przyszłego
inwestowania i zamieszkania przez zwiększenie dostępu do infrastruktury, organizację zespołów zabudowy jako miejsc
przyjaznych mieszkańcom, zwiększenie wachlarza usług podstawowych i ponadpodstawowych zarówno na terenie miasta,
jak i na obszarach jednostek wiejskich.
6. Uporządkowanie i poprawa struktury urbanistycznej gminy.
7. Zdefiniowanie zasad rozwoju zabudowy w celu utworzenia czytelnych układów funkcjonalno - przestrzennych i podniesienia
ładu przestrzennego.
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego, służąca utrwalaniu tożsamości mieszkańców gminy.
9. Poprawa jakości środowiska, ochrona jego zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych.

Obszar rewitalizacji w gminie Olesno
obejmuje część środkową i południowowschodnią
Miasta
Olesno,
miejsc
cechujących się szczególną koncentracją
negatywnych zjawisk. Jednocześnie jest
to jest obszar kluczowy z punktu widzenia
tożsamości mieszkańców – główną
przestrzenią aktywności, najludniejszym
obszarem zamieszkania i pracy Oleśnian.
Intensyfikacja działań inwestycyjnych na
obszarach rewitalizacji pozwoli na uzyskanie
nowej jakości przestrzennej – elementu
niezbędnego do zakończenia procesu
rewitalizacji.

Rys. Obszar rewitalizacji w gminie Olesno na
tle obszaru zdegradowanego. Źródło: Lokalny
Program Rewitalizacji gminy Olesno na lata
2016-2023
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Kierunki działań – obszar działania ujęty w Strategii Olesno 2030
• Objęcie ochroną prawną obiektów i obszarów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej

Ograniczenie emisji hałasu i poprawa klimatu
akustycznego

Wsparcie doradcze dla mieszkańców – punkt konsultacyjny, działania z zakresu edukacji ekologicznej
STOP Smog – wymiana kopciuchów wraz z pracami termomodernizacyjnymi w gospodarstwach ubogich energetycznie
Zapewnienie najuboższym mieszkańcom ekologicznego paliwa
Wymiana kotłów wraz z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, wykorzystanie OZE
Opracowanie systemu zachęt i ulg dla pojazdów elektrycznych (np. darmowe parkowanie, darmowe ładowanie) oraz dla przedsiębiorców
uruchamiających stacje ładowania pojazdów elektrycznych
• Utworzenie rowerowego szlaku transportu i rekreacji, poprzez połączenie i uzupełnienie istniejącej sieci ścieżek rowerowych
• Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Ochrona przed presją urbanizacyjną
najcenniejszych i najbardziej produktywnych gleb

• Ochrona przed presją urbanizacyjną najcenniejszych i najbardziej
• produktywnych gleb

Ochrona wysokiego potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Poprawa jakości powietrza

• Utworzenie rowerowego szlaku transportu i rekreacji, poprzez połączenie i uzupełnienie istniejącej sieci ścieżek rowerowych

Ochrona cennych obszarów przyrodniczokrajobrazowych

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zwalczanie gatunków inwazyjnych
Ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków, odtwarzanie siedlisk zdegradowanych, w szczególności wodno-błotnych
Budowa elementów infrastruktury edukacji przyrodniczej, w tym centrów ochrony bioróżnorodności
Zwiększenie ilości terenów zielonych i nasadzeń, w tym alei śródpolnych
Renaturalizacja zbiorników i cieków wodnych

• Ograniczenie ilości powstających odpadów komunalnych, wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów, promocja idei ponownego
życia produktu

Rozwój nowoczesnej gospodarki odpadami

Ochrona i poprawa jakości oraz walorów krajobrazowych

Rozwój powiązań systemu przyrodniczego

Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego

Cele polityki przestrzennej - rekomendacje

Analiza dokumentów strategicznych gminy Olesno pozwala na określenie rekomendacji kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej
w gminie wraz ze wskazaniem projektowanych w Strategii kierunków działań:

29

•
•
•
•
•

• Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym
• Działania na rzecz zachowania i przystosowania zabytków do nowych funkcji użytkowych, w szczególności służących kulturze, turystyce,
edukacji
• Utworzenie szlaku zabytków architektury drewnianej
• Prace renowacyjne i konserwacyjne oleskiego Ratusza
• Prace renowacyjne i konserwacyjne zabytkowego dworu w Wachowie
• Prace renowacyjne i konserwacyjne zabytkowych budynków, w których prowadzona jest działalność oświatowa

Budowa marki gminy poprzez sport
Budowa centrum rekreacji i rehabilitacji wodnej
Budowa spójnego systemu ścieżek i tras rowerowych
Rozszerzenie oferty ,,Oleskiej Laguny” o usługi rehabilitacji
Poprawa warunków uprawiania sportu różnych dyscyplin sportu, w szczególności piłki nożnej piłki siatkowej, tenisa, łyżwiarstwa
Rewitalizacja Amfiteatru
Rewitalizacja centrum Olesna, z wykorzystaniem elementów zielono-niebieskiej infrastruktury
Tworzenie miejsc odpoczynku i aktywnego wypoczynku
Budowa stref zabawy i edukacji dedykowana najmłodszym
Rewitalizacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz tych, które utraciły dotychczasową funkcję

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej

•
•
•
•
•

Remont/budowa integralnego systemu dróg lokalnych, w tym na terenach wiejskich
Budowa oczyszczalni ścieków w Bodzanowicach
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, w szczególności na obszarach wiejskich
Wymiana parkometrów miejskich wraz z opracowaniem inteligentnego systemu naprowadzania
Budowa zielonych parkingów wraz z systemem detekcji wolnych miejsc parkingowych

Wzmocnienie konkurencyjności zagospodarowania

Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych i
ruralistycznych

Wzmocnienie funkcji kulturowych

Kształtowanie przestrzeni dla rozwoju funkcji
miejskich

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kierunki działań – obszar działania ujęty w Strategii Olesno 2030
Rozszerzenie oferty terenów przeznaczonych pod inwestycje – zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w szczególności poprzez ich dozbrojenie
Tworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej (ulgi i zwolnienia podatkowe)
Promocja terenów inwestycyjnych
Edukacja ekonomiczna w szkołach podstawowych

Wielofunkcyjny rozwój węzłowych ośrodków rozwoju

Kształtowanie przestrzeni dla rożnych form
aktywności gospodarczej

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Cele polityki przestrzennej - rekomendacje
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• Rewitalizacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz tych, które utraciły dotychczasową funkcję

Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji
turystycznych

Zwiększenie dostępności do infrastruktury
(społecznej i technicznej)

Promowanie kompleksowych rozwiązań
rewitalizacyjnych

• Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej

• Budowa i rozwój niebieskiej i zielonej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem mikroretencji. Przystosowanie infrastruktury
drogowej do zmian klimatu

Prewencyjna ochrona obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią
i wystąpienia ryzyka powodziowego w planach
zagospodarowania
przestrzennego

Zwiększenie dyspozycyjności zasobów wodnych i
odporności na susze

Wzmocnienie potencjału energetycznego

• Rozwijanie usług i infrastruktury wspierającej służby ratownicze, w tym centrum szkoleniowego służb ratowniczych

Bieżące utrzymywanie infrastruktury
przeciwpowodziowej

Wzmocnienie odporności przestrzeni na zagrożenia naturalne

Infrastruktura przyjazna osobom niepełnosprawnym
Utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów
Zapewnienie pełnej dostępności miejsc w żłobku i przedszkolach
Modernizacja infrastruktury, wzmocnienie i poszerzenie oferty żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych
Rozwój budownictwa mieszkaniowego

• Utworzenie szlaku zabytków architektury drewnianej

Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni
publicznych

Budowa marki gminy poprzez sport
Budowa centrum rekreacji i rehabilitacji wodnej
Budowa spójnego systemu ścieżek i tras rowerowych
Rozszerzenie oferty ,,Oleskiej Laguny” o usługi rehabilitacji
Poprawa warunków uprawiania sportu różnych dyscyplin sportu, w szczególności piłki nożnej piłki siatkowej, tenisa, łyżwiarstwa
Rewitalizacja Amfiteatru
Rewitalizacja centrum Olesna, z wykorzystaniem elementów zielono-niebieskiej infrastruktury
Tworzenie miejsc odpoczynku i aktywnego wypoczynku
Budowa stref zabawy i edukacji dedykowana najmłodszym
Rewitalizacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz tych, które utraciły dotychczasową funkcję

Kierunki działań – obszar działania ujęty w Strategii Olesno 2030
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cele polityki przestrzennej - rekomendacje
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Kierunki działań – obszar działania ujęty w Strategii Olesno 2030
• Budowa gminnej elektrowni PV
• Budowa instalacji PV do zasilania ładowarek dla pojazdów elektrycznych

Realizacja działań technicznych związanych ze
zbiornikami i ciekami wodnymi
• Renaturalizacja zbiorników i cieków wodnych

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa powodziowego

• Budowa systemu komunikacji zbiorowej w oparciu o rozwiązania niskoemisyjne
• Wykorzystanie potencjału zrewitalizowanego dworca PKP i centrum przesiadkowego

• Utworzenie rowerowego szlaku transportu i rekreacji, poprzez połączenie i uzupełnienie istniejącej sieci ścieżek rowerowych
• Wykonanie oznakowania/remontu oznakowania tras rowerowych

Kształtowanie systemów ścieżek i szlaków
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Tworzenie warunków dla rozwoju transportu
publicznego

• Remont/budowa integralnego systemu dróg lokalnych, w tym na terenach wiejskich
• Budowa zielonych parkingów wraz z systemem detekcji wolnych miejsc parkingowych
• Bezpieczeństwo pieszych

Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury
transportowej (drogowej i kolejowej)

Wzmocnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych

Proekologiczna modernizacja gospodarki

Cele polityki przestrzennej - rekomendacje

CO I JAK CHCEMY
ZROBIĆ?

STRATEGIĘ CHCEMY REALIZOWAĆ POPRZEZ LISTĘ
OPRACOWANYCH PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA
WSZYSTKICH CELÓW STRATEGICZNYCH:

1. Aktywne Olesno
/lokalne centrum biznesu
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Produkcja przemysłowa rozwija się głównie na terenach o najkorzystniejszych warunkach do
inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, przede wszystkim na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Oleśnie, obejmującej tereny przy ulicy Leśnej w Oleśnie i Świerczu.
Staraniem Gminy Olesno tereny te zostały uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną.
Wszystkie kompleksowo uzbrojone obszary zostały już zagospodarowane przez przedsiębiorców
– rozwój przedsiębiorczości w strefie wymaga więc przygotowania kolejnych terenów wskazanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny inwestycyjne. Jednocześnie
w dalszym ciągu należy tworzyć w gminie klimat sprzyjający nowym inwestycjom, w tym w zakresie
danin publicznych. Lokalizacja oleskich terenów inwestycyjnych w sąsiedztwie budowanej trasy
ekspresowej S11 (bezpośrednio przy węźle Olesno) powoduje, że atrakcyjność tych terenów
gwałtownie wzrasta, tym bardziej ważna jest ich promocja w regionie i kraju. Ważnym czynnikiem
będzie tu kapitał ludzki – tj. odpowiednie przygotowanie młodych ludzi, wchodzących na rynek
pracy, do zakładania i prowadzenia lokalnych biznesów.
ODBIORCY PROJEKTU
Przedsiębiorcy chcący inwestować oraz mieszkańcy zainteresowani atrakcyjnymi ofertami pracy na
miejscu
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Oleśnie (SSE) – budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociągów oraz dróg;
• tworzeniu optymalnych warunków do inwestowania;
• kształtowanie najniższych w okolicy podatków i opłat lokalnych wraz z możliwością korzystania z
pomocy de minimis;
• promocji oleskich terenów inwestycyjnych w regionie i kraju;
• prowadzeniu zajęć dodatkowych wśród uczniów szkół podstawowych z zakresu prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym obejmujące znajomość przepisów regulujących, przykłady
inspiracji i dobrych praktyk.
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OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021 r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
15 000 00 zł
REALIZACJA WIZJI
Zrealizowane kompleksowo działania mają
spowodować, że Olesno i okolice będą rynkiem
pracy dla swoich mieszkańców, zaś mały i średni
biznes będzie się doskonale rozwijał. Działania
mają być również szansą na zmniejszenie
dysproporcji w poziomie wynagrodzeń w
stosunku do większych ośrodków.
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• długość wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej [km]
• długość wybudowanej sieci kanalizacji
deszczowej [km]
• długość wybudowanej sieci wodociągowej
[km]
• długość wybudowanych odcinków dróg [km]
• ilość zrealizowanych kampanii
promocyjnych [szt.]
• ilość zrealizowanych dodatkowych lekcji [h]

KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi
projektami:
1. ,,Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego
Subregionu Północnego poprzez
uzbrojenie wyodrębnionej części Oleskich
terenów inwestycyjnych” – projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, Łączny koszt to 3,3 mln zł.
2. ,,Opracowanie dokumentacji oraz
uzbrojenie terenów inwestycyjnych w
Kędzierzynie – Koźlu oraz Oleśnie” - projekt
dofinansowany ze środków POIG 20072013, Łączny koszt to 7,3 mln zł.
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• liczba nowych przedsiębiorstw [szt.]
• ilość nowych miejsc pracy[szt.]
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/Ułatwienie godzenia życia
zawodowego i rodzinnego
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Obserwowane zmiany demograficzne wymuszają wprowadzenie zmian w profilu usług i zwiększenie
ich dostępności dla osób starszych, bowiem osoby w dojrzałym wieku staną się szczególną grupą
beneficjentów usług świadczonych przez samorząd. Rozwój infrastruktury i usług, w tym sektora usług
prozdrowotnych służyć powinien utrzymaniu zdrowia i sprawności psychofizycznej, umożliwiającej jak
najdłuższą aktywność społeczną i zawodową mieszkańców.
Z drugiej strony należy w dalszym ciągu wspierać aktywizację oleskich rodziców na rynku pracy
poprzez zapewnienie opieki żłobkowej i przedszkolnej – odpowiednio do zmieniających się potrzeb
rodziców, w tym w zakresie dostosowania liczby miejsc opieki oraz godzin jej świadczenia w ciągu dnia/
roku. Ważne jest dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb uczniów – remonty, adaptacje i
modernizacje usprawniające proces edukacji i optymalne przygotowanie uczniów do dalszej drogi
zawodowej.
Szalenie ważnym jest aby zarówno nowobudowana jak i modernizowana infrastruktura zapewniała
warunki szerokiej dostępności osobom niepełnosprawnym.
Gmina boryka się z problemem niedoboru mieszkań, nowych mieszkań buduje się znacznie mniej niż
średnio w województwie i kraju, pomimo znacznych potrzeb.
ODBIORCY PROJEKTU
• seniorzy i ich rodziny
• rodzice najmłodszych dzieci
• uczniowie szkół podstawowych

• niepełnosprawni mieszkańcy
• młodzi ludzie, poszukujący własnego
mieszkania

KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów, w którym możliwy jest pobyt min. 5 dni w
tygodniu, min. 9 godzin dziennie, świadczący usługi wyżywienia i rehabilitacji, a także oferujący
bogatą ofertę zajęć sportowych i kulturowych dla seniorów;
• zapewnieniu pełnej dostępności miejsc w żłobku i przedszkolach – odpowiednio do zmieniającego
się zapotrzebowania, w tym zapewnienie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych min. 8 godzin
dziennie;
• modernizacji infrastruktury szkolnej i przedszkolnej, w tym remont obiektów szkolnych, w
szczególności szkolnych i przedszkolnych obiektów sportowych, doposażenie placówek w
materiały dydaktyczne;
• rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym pozyskanie środków na budowę mieszkań w formule
,,mieszkania dla młodych” oraz remont obiektów gminnych;
• zapewnieniu szerokiej dostępności dla osób niepełnosprawnych w gminnych obiektach i
budowlach, w tym prowadzenie remontów i modernizacji z uwzględnieniem szerokiego spectrum
potrzeb tych osób (w tym m.in. remont MDK, amfiteatru itp.).
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OKRES REALIZACJI

REALIZACJA WIZJI
Zrealizowane kompleksowo działania mają
spowodować, że zapewniona zostanie
równowaga pomiędzy życiem zawodowym
i rodzinnym wszystkich mieszkańców
Olesna, w tym rodziców, seniorów, osób
niepełnosprawnych.
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość utworzonych dziennych domów opieki
dla seniorów [szt.]
• ilość wyremontowanych obiektów
edukacyjnych [szt.]
• ilość oddanych do użytku mieszkań [szt.]
• ilość zakupionych pomocy dydaktycznych
[szt.]
• ilość wykonanych usprawnień dla osób
niepełnosprawnych [szt.]
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• lość seniorów objętych opieką [osoba]

Przewidywany okres realizacji: 2021 r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
25 000 00 zł
KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze zrealizowanymi
projektami:
1. ,,Gmina Olesno na rzecz zapewnienia
opieki dzieciom w wieku 1-2 lat” – projekt
wieloletni, finansowany ze środków
rządowego programu Maluch+, łączny koszt
to ok. 1,5 mln zł
2. ,,Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy
Olesno” - projekt dofinansowany ze
środków RPO WO 2014-2020, łączny
koszt to 0,5 mln zł.
3. ,,Większe możliwości - lepsza przyszłość
uczniów oleskich szkół” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to 0,5 mln zł.
4. „Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno
otwiera drzwi do sukcesu” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to 0,9 mln zł.
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/Lokalne centrum sportu,
rekreacji i rehabilitacji
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Obserwowane w dłuższej perspektywie czasu negatywne procesy demograficzne, w tym starzenie się
społeczeństwa, stanowią pogłębiającą się barierę oraz zagrożenie dla obecnego i przyszłego rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy Olesno. Analiza demograficzna ostatnich lat wskazuje na kierunki
zmian liczby ludności naszej gminy w poszczególnych, tzw. ekonomicznych grupach wieku – maleje
liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym, rośnie z kolei liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym. Obserwowane zmiany demograficzne wymuszają wprowadzenie zmian w profilu
usług i zwiększenie ich dostępności dla osób starszych, bowiem osoby w dojrzałym wieku staną się
szczególną grupą beneficjentów usług świadczonych przez samorząd.
Rozwój infrastruktury i usług, w tym sektora usług prozdrowotnych służyć powinien utrzymaniu
zdrowia i sprawności psychofizycznej, umożliwiającej jak najdłuższą aktywność społeczną i zawodową
mieszkańców.
Rozwój obszaru usług sportowych jest istotny dla jeszcze jednej grupy mieszkańców, tj. uczniów, którzy
szczególnie ciężko znoszą okres pandemii, zaś jednym z obserwowanych niekorzystnych skutków tego
zjawiska jest fala otyłości czy narastające problemy psychiczne.
ODBIORCY PROJEKTU
• mieszkańcy w średnim wieku, zainteresowani profilaktyką
• dzieci i młodzież
• seniorzy
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• zagospodarowaniu pomieszczeń krytej pływalni w Oleśnie, doposażeniu w infrastrukturę niezbędną
do prowadzenia zajęć korekcyjnych, całorocznych z elementami rehabilitacji wodnej;
• budowie regionalnego ośrodka letniej rehabilitacji wodnej w Oleśnie, obejmującego modernizację
kompleksu basenów odkrytych przy ul. Kościuszki w Oleśnie, w tym niecki pływackiej wraz z
urządzeniami do rehabilitacji wodnej oraz niecki dla dzieci. Ponadto obiekt będzie świadczył usługi
gastronomiczne, rehabilitacyjne i odnowy biologicznej, w tym rehabilitacji wodnej;
• stworzenie całorocznej oferty aktywności sportowej, w tym poprzez budowę krytej hali do tenisa,
remont lodowiska, remonty obiektów sportowych, m.in. boiska w Bodzanowicach;
• stworzenie spójnego, dobrze oznakowanego systemu dróg pieszo-rowerowych przebiegających
przez obszar gminy i łączących ją z sąsiednimi miejscowościami;
• stworzenie systemu wsparcia dla wyróżniających się młodych sportowców wraz z zapewnieniem
wsparcia działającym klubom sportowym;
• organizacja wydarzeń sportowych, w tym dążenie do organizacji wydarzeń rangi krajowej i
wojewódzkiej.
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REALIZACJA WIZJI
Zrealizowane kompleksowo działania mają
spowodować, że Olesno będzie znanym w
Polsce ośrodkiem rehabilitacji wodnej, w tym
rehabilitacji chorób po-COVID-owych oraz
lokalnym liderem rozwoju usług rekreacyjnych.
Zrewitalizowana infrastruktura sportowa ma
z kolei zapewnić dynamiczny rozwój klubów
sportowych i małych przedsiębiorców branży
fitness. Wybudowane ścieżki rowerowe mają
połączyć w zwarty i przemyślany system trasy
rowerowe, promujące lokalne dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze.
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość zmodernizowanych/wybudowanych
obiektów sportowych [szt.]
• ilość wykonanych urządzeń do rehabilitacji
wodnej [szt.]
• długość wybudowanych ścieżek pieszorowerowych [km]
• ilość zorganizowanych wydarzeń sportowych
[szt.]
• ilość sportowców korzystających ze
wsparcia indywidualnego [szt.]
• liczba wspartych klubów sportowych [szt.]

OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021 r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
48 000 000 zł
KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi
projektami:
1. ,,Rewitalizacja Stadionu Miejskiego oraz
rewitalizacja traktu spacerowego przy ul.
Murka w Oleśnie” - projekt dofinansowany
ze środków RPO WO 2014-2020, łączny
koszt to 11 mln zł.
2. ,, Budowa obiektów małej architektury,
placów zabaw i siłowni zewnętrznych w
Oleśnie” - projekt dofinansowany ze
środków PROW 2014-2020, łączny koszt
to 0,6 mln zł.
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• liczba osób korzystających z obiektów
sportowych [szt.]
• liczba osób korzystających z rehabilitacji
wodnej [szt.]
• liczba osób korzystających z ścieżek
rowerowych [szt.]
• liczba uczestników imprez sportowych [szt.]

37

/Przestrzeń przyjazna
mieszkańcom
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Gmina Olesno z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia wskazane w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2022, których rewitalizacja ma w zamierzeniu wyprowadzić
ze stanu kryzysowego obszary zdegradowane, w tym w zakresie stwierdzonych problemów sfery
społecznej. Jedne z najważniejszych zrealizowanych inwestycji dotyczyły rewitalizacji Stadionu
Miejskiego, Promenady, Centrum Przesiadkowego przy dworcu PKP, Dużego Parku, Małego Parku
czy dozbrojenia terenów inwestycyjnych. W kolejnych latach konieczne jest dążenie do realizacji
wszystkich zadań w programie ujętych.
Działania rewitalizacyjne gminy nie mogą ograniczać się tylko do wyznaczonego obszaru
zdegradowanego (aczkolwiek na ten obszar kładziony jest największy nacisk) – swoim zasięgiem
powinny obejmować również obszary i obiekty zdegradowane poza wyznaczonym obszarem
rewitalizacji.
ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• rewitalizacji Amfiteatru, w tym zaplecza z zapewnieniem nowych funkcji (sanitariaty, magazyny,
pomieszczenia techniczne, kotłownia, garderoby, przebieralnie, reżyserka, sale wystawowe,
sale „warsztatowe”), sceny (zadaszenie, podświetlenie, montaż monitoringu, systemu przeciw
pożarowego), widowni (zadaszenie, wymiana podłoża, wymiana istniejących siedzisk, montaż lamp,
kwietników itd. wraz z ich architektonicznym zespoleniem z czaszą zadaszenia;
• rewitalizacji centrum Olesna (przede wszystkim ul. Pieloka i ul. Jaronia), z wykorzystaniem
elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Planuje się przebudować ciągi piesze, z
wykorzystaniem materiałów przepuszczalnych, zwiększyć powierzchnię terenów zielonych, w tym
zielone korytarze - pergole nad chodnikiami, liczne donice, w tym z geokompozytem sorbującym
wodę, zagospodarować wodę opadową do podlewania tej zieleni, zamontować energooszczędne
oświetlenie, wykonać stanowisko do ładowania elektryków wraz z zasilającą ją instalacją PV,
doposażyć miejsce w małą infrastrukturę (leżaki, siedziska, ławki, kosze, w tym do segregacji
odpadów, stojaki na rowery. Projektuje się liczne nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, trawy ozdobne
i byliny;
• budowie stref zabawy i edukacji dedykowanych najmłodszym, w tym m.in. rozwijających sprawność
placów zabaw przy Żłobku Miejskim, przy ul. Arnsberskiej i Paderewskiego w Oleśnie oraz przy
przedszkolu w Borkach Małych;
• rewitalizacji terenów i obiektów zdegradowanych i zdewastowanych na obszarze całej gminy, w tym
m.in. renatuaralizacji stawu w Bodzanowicach.
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OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021 r. - 2026 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI

REALIZACJA WIZJI
Zrealizowane kompleksowo działania mają
spowodować, że poddane rewitalizacji obszary
i obiekty będą piękną wizytówką rozwijającego
się miasteczka i gminy jako całości.

14 000 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość zrewitalizowanych obiektów [szt.]
• ilość wybudowanych stref zabawy i edukacji
[szt.]
• długość zrewitalizowanych ciągów pieszych
[km]
• ilość zrewitalizowanych skwerów [szt.]
• ilość zrewitalizowanych obiektów/obszarów
na terenach wiejskich [szt.]
• ilość działań z zakresu zielono-niebieskiej
infrastruktury [szt.]
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI

KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi
projektami:
1. ,, Rewitalizacja Stadionu Miejskiego oraz
rewitalizacja traktu spacerowego przy ul.
Murka w Oleśnie” - projekt dofinansowany
ze środków RPO WO 2014-2020, łączny
koszt to 11 mln zł.
2. ,, Budowa obiektów małej architektury,
placów zabaw i siłowni zewnętrznych w
Oleśnie” - projekt dofinansowany ze
środków PROW 2014-2020, łączny koszt
to 0,6 mln zł.

• liczba osób korzystających z obiektów
zabawy i edukacji [szt.]
• liczba osób korzystających ze
zrewitalizowanych obszarów/obiektów [szt.]
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2. Zielone Olesno
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI

/Czyste powietrze

Smog jest jednym z najpoważniejszych barier rozwojowych, jego zasięg nie kończy się w granicach
administracyjnych miasta, zaś długofalowe skutki mogą mieć katastrofalne znaczenie dla zdrowia
mieszkańców. Dlatego gmina podejmie szereg komplementarnych działań, których rezultatem ma
być doskonała poprawa jakości powietrza w gminie. Ponieważ główną przyczyną problemu jest tzw.
niska emisja, wszystkie podejmowane działania mają za zadanie usunąć jej przyczyny. Chcemy zacząć
od wsparcia doradczego – w ramach działającego już od kilku lat punktu konsultacyjnego programu
,,Czyste powietrze” chcemy oferować mieszkańcom nie tylko pomoc w zakresie przygotowania i
rozliczenia inwestycji polegającej na wymianie kopciucha/termomodernizacji, ale chcemy świadczyć
profesjonalną pomoc w zakresie wyboru optymalnego sposobu prowadzenia inwestycji, w tym doboru
urządzenia grzewczego, sposobu wykonania termomodernizacji, itp. w celu osiągnięcia najlepszych
efektów. Wsparcie ma zapewnić doskonale przygotowany pracownik Urzędu Miejskiego, który
zdobędzie niezbędne kompetencje m.in. poprzez udział w dedykowanych studiach podyplomowych.
Punkt konsultacyjny zapewni również szeroką kampanię edukacyjną, w tym prowadzoną jak najbliżej
mieszkańców.
Ważnym aspektem walki o czyste powietrze jest zapewnienie pomocy i wsparcia najuboższym
mieszkańcom, którzy samodzielnie nie są w stanie przeprowadzić wymiany „kopciucha” oraz
niezbędnych prac termomodernizacyjnych. Dla tych mieszkańców gmina planuje pozyskać wsparcie z
programu STOP SMOG i wykonać niezbędne prace. Wyzwaniem będzie zapewnienie ekologicznego
paliwa najuboższym mieszkańcom, stąd projektowane są działania mające długoterminowo zapewnić
niezbędną ilość paliwa w oparciu o lokalne zasoby (biomasa).
Za problem niskiej emisji odpowiadają również budynki użyteczności publicznej, stąd w kolejnych
latach planuje się kontynuować prace termomodernizacyjne i modernizację źródeł ciepła, w tym
większe wykorzystanie OZE.
W ramach walki o czystsze powietrze musimy zmierzyć się z problemem zanieczyszczeń
komunikacyjnych – w tym obszarze planujemy szereg komplementarnych działań, w tym szeroką
promocję elektromobilności, również poprzez system zachęt i ulg oraz budowę dedykowanej
infrastruktury, m.in. stacji ładowania. W transport niskoemisyjny inwestujemy już od kilku lat.Działania
te chcemy kontynuować i rozwijać, aby docelowo stworzyć zwarty i funkcjonalnie powiązany system
dróg pieszo-rowerowych, zapewniający swobodną komunikację Olesna z obszarami wiejskimi oraz
gminami ościennymi.
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ODBIORCY PROJEKTU
• wszyscy mieszkańcy gminy
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• prowadzeniu punktu konsultacyjnego programu ,,Czyste powietrze”, świadczącego kompleksowe
wsparcie doradcze dla beneficjentów chcących wymienić źródło ogrzewania;
• pozyskaniu środków na potrzeby wymian kotłów wraz z niezbędnymi pracami
termomodernizacyjnymi w gospodarstwach osób ubogich energetycznie;
• zapewnieniu dostępu do ekologicznego paliwa dla osób ubogich energetycznie,
• wymianie źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z pracami
termomodernizacyjnymi;
• stworzeniu spójnego, dobrze oznakowanego systemu dróg pieszo-rowerowych przebiegających
przez obszar gminy i łączących poszczególne gminy oraz miejscowości, dobrze skomunikowanych z
gminami sąsiednimi;
• promocji transportu zeroemisyjnego poprzez budowę systemu ulg i zachęt dla posiadaczy,budowa
sieci ładowarek dla pojazdów elektrycznych.
REALIZACJA WIZJI
Zrealizowane kompleksowo działania mają
spowodować, że Olesno będzie Gminą
bez smogu – kopciuchy znikną z naszej
rzeczywistości. Nie będzie dni z przekroczeniami
poziomów norm emisji zanieczyszczeń – alarmy
smogowe przejdą do historii
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021 r. - 2030r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
36 000 000zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość wymienionych źródeł ciepła [szt.]
• ilość zmodernizowanych energetycznie
budynków [szt.]
• ilość ekologicznego paliwa przekazanego
najuboższym mieszkańcom [Mg]
• długość wybudowanych ścieżek pieszorowerowych [km]
• ilość wybudowanych ładowarek
elektrycznych [szt.]
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• ograniczenie emisji PM 10 [Mg]
• ograniczenie emisji CO2 [Mg]

KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze zrealizowanymi
projektami:
1. ,,Wymiana źródeł ciepła na bardziej
ekologiczne w gminie Olesno” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to ok. 4,3 mln zł.
2. ,,Likwidacja źródła ciepła w budynku
użyteczności publicznej przy ulicy Pieloka
21 w Oleśnie” - projekt dofinansowany ze
środków PO WO4-2020, łączny koszt to
0,9 mln zł.
3. ,,Termomodernizacja budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich”
- projekt dofinansowany ze środków RPO
WO 2014-2020, łączny koszt to 1,2 mln zł.
4. ,,Termomodernizacja Publicznego
Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w
Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii” - projekt dofinansowany
ze środków RPO WO 2014-2020, łączny
koszt to 1,2 mln zł.
5. ,,Realizacja strategii niskoemisyjnych
na obszarze Subregionu Północnego
Województwa Opolskiego” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to ok. 6 mln zł.
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UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI

/Czyste wody

Woda odgrywa istotna rolę we wszystkich procesach przyrodniczych oraz służy zaspokajaniu
społeczno-gospodarczych potrzeb człowieka. Jest dobrem, którego nie można zastąpić innym. Dla
wszystkich korzystających z wód najważniejsze jest, aby była ona dostatecznie czysta. Niestety kolejne,
prowadzone w ostatnich latach w gminie, pomiary stanu jakości wód powierzchniowych przynoszą
złe informacje – stan wód jest zły, poprawy sytuacji nie widać. Dlatego podejmiemy kompleksowe
działania mające ten stan zmienić. Zbliżające się zakończenie budowy nowej oleskiej oczyszczalni
ścieków pozwoli na przyłączenie do oczyszczalni kolejnych obszarów wokół Olesna. Dla obszarów
położonych dalej planowana jest budowa drugiej w gminie oczyszczalni – w Bodzanowicach, której
uruchomienie pozwoli na skanalizowania wschodnich obszarów Gminy. W dalszym ciągu planujemy
wspierać finansowo budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie ze względu na
rozproszoną zabudowę lub inne uwarunkowania budowa sieci kanalizacyjnej nie jest planowana.
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• budowie oczyszczalni ścieków w Bodzanowicach;
• budowie odcinków kanalizacji sanitarnej, zarówno na obszarze aglomeracji jak i poza nią;
• wsparciu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach w których budowa kanalizacji
sanitarnej jest niemożliwa.
ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
REALIZACJA WIZJI
Zrealizowane kompleksowo działania mają
spowodować, że znacząco poprawi się stan
wód powierzchniowych w gminie.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
39 000 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość wybudowanych oczyszczalni ścieków
[szt.]
• długość wybudowanych odcinków
kanalizacji sanitarnej [szt.]
• ilość wspartych przydomowych oczyszczalni
ścieków [szt.]
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• wielkość ładunku ścieków poddanych
oczyszczaniu [RLM]
• liczba nowych użytkowników sieci
kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci
[RLM]
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KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi
projektami:
1. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Oleśnie” - projekt dofinansowany
ze środków POIiŚ 2014-2020 i NFOŚiGW,
łączny koszt to ok. 25,4 mln zł,
2. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie –
osiedle Walce” - projekt dofinansowany ze
środków RPO WO 2007-2013, łączny koszt
to ok. 6,1 mln zł.
3. ,,Przydomowe oczyszczalnie ścieków
na terenie Gminy Olesno” - projekt
dofinansowany ze środków WFOŚiGW w
Opolu, łączny koszt to ok. 1,7 mln zł.

/Bogactwo przyrody
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Jeden z najważniejszych obszarów rozwoju gminy – bogactwo jej przyrody, również wymaga wsparcia
i konkretnych działań. Procedowany w latach 2020-2021 gminny program ochrony przyrody
identyfikuje szereg zagrożeń dla lokalnego bogactwa, dotyczących m.in. objęcia ochroną prawną
cennych przyrodniczo obszarów i obiektów, walki z gatunkami inwazyjnymi zagrażającymi lokalnej
bioróżnorodności, wsparcia zazieleniania i zwiększania powierzchni terenów biologicznie czynnych.
Identyfikowane są potrzeby rozwijania i kontynuowania działalności w obszarze edukacji ekologicznej,
zapoczątkowanej zrealizowaniem m.in. budowy centrum ochrony różnorodności biologicznej w Dużym
Parku, budowy wiaty edukacyjnej przy zespole przyrodniczo-krajobrazowym ,,Pradolina i źródliska
rzeki Stobrawy” czy budowy ścieżki edukacyjnej w Małym Parku. Istnieje potrzeba renaturalizacji
zbiorników i cieków wodnych, które mają pełnić rolę nie tylko hot spotów bioróżnorodności, ale także
zwiększać odporność na zmiany klimatu, przede wszystkim okresy suszy.
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• objęciu ochroną prawną obiektów i obszarów mających znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej na obszarze gminy Olesno (pomniki przyrody i użytki ekologiczne);
• zwalczaniu gatunków inwazyjnych, przede wszystkim tych, które w przypadku uwolnienia do
środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym;
• ochronie zagrożonych siedlisk i gatunków, odtwarzaniu siedlisk zdegradowanych, w szczególności
wodno-błotnych;
• budowie elementów infrastruktury edukacji przyrodniczej, w tym centrów ochrony
bioróżnorodności;
• zwiększeniu ilości terenów zielonych i nasadzeń, w tym alei śródpolnych;
• renaturalizacji zbiorników i cieków wodnych;
• ochronie przed presją urbanizacyjną najcenniejszych i najbardziej produktywnych gleb, przede
wszystkim poprzez zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrznnego.
KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
REALIZACJA WIZJI
Zrealizowane
kompleksowo
działania
mają spowodować, że stan zachowania
różnorodności biologicznej w gminie znacząco
się poprawi.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
2 000 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość utworzonych form ochrony przyrody
[szt.]
• ilość zrenaturalizowanych cieków i
zbiorników wodnych [szt.]
• ilość nowych nasadzeń [szt.]
• liczba wspartych gatunków/siedlisk [szt.]
• ilość zrealizowanych działań z zakresu
edukacji ekologicznej[szt.]

Zadania są komplementarne ze zrealizowanymi
projektami:
1. ,,Utworzenie centrum ochrony
różnorodności biologicznej w Oleśnie”, projekt dofinansowany ze środków RPO
WO 2014-2020, łączny koszt to ok. 1,7 mln
zł.
2. ,, Ochrona ekosystemów wodnych
w województwie opolskim” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to ok. 1,5 mln zł.
3. ,,Rewitalizacja terenów zieleni w Małym
Parku w Oleśnie” - projekt dofinansowany
ze środków NFOŚiGW, łączny koszt to ok.
1,4 mln zł.
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• Łączna powierzchnia obszarów, na których
przywrócono lub zapewniono ochronę
właściwego stanu ekosystemu [ha]
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/Czysta energia
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Na terenie gminy Olesno odnawialne źródła energii nie były dotychczas wykorzystywane na szerszą
skalę. W gminie występują instalacje zaspokajające potrzeby indywidualne obiektów. W latach 20172020 przyznano 44 dotacje na instalacje pomp ciepła o mocy elektrycznej szacowanej na ok. 0,34
MW. W tym samym okresie przyznano 37 dotacji na instalacje fotowoltaiczne o mocy elektrycznej
szacowanej na ok. 0,36 MW. W trakcie wypłat są kolejne dotacje dotyczące kompleksowej
wymiany źródeł ciepła i ich zastąpienie pompami ciepła z możliwością wykorzystania fotovoltaiki
(projekt dofinansowany ze środków UE). Zakłada się dalszy rozwój instalacji OZE związany głównie
z dostępnością środków wsparcia dla takich inwestycji. Istnieje również spore zainteresowanie
podmiotów prywatnych dotyczące budowy farm fotowoltaicznych na terenie gminy Olesno. Wydano
dotychczas kilkanaście decyzji środowiskowych na instalacje o mocy ok. 1 MW każda. Biorąc pod
uwagę przewidywany w najbliższych latach wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną związany
z rozwojem elektromobilności zasadnym wydaje się być kierunek rozwoju produkcji energii z instalacji
fotowoltaicznych. Instalacje oraz farmy fotowoltaiczne pozwolą na dodatkową poprawę bilansowania
energii w gminie Olesno, unikając w ten sposób dodatkowego zapotrzebowania na energię z sieci
elektroenergetycznej.
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• budowie gminnej elektrowni PV - zlokalizowanej na terenie nieczynnego składowiska odpadów w
Świerczu. Szacunkowa produkcja energii OZE wyniesie 1920 MWh/rok (zgodnie z treścią PGN
wartość ta pokrywa zapotrzebowanie gminy na energię elektryczną w sektorze komunalnym oświetlenie uliczne, budynki własności gminnej, zapewniając dodatkową przestrzeń na rozwój
elektromobilności);
• budowie instalacji PV o mocy ok. 50 kW przy basenie Laguna (do zasilania ładowarki przy
Lagunie oraz nadwyżki energii do wspomagania zasilania budynku pływalni z OZE). Zakłada się
możliwość technicznego zagospodarowania ok. 30-35 % powierzchni dachu płaskiego w budynku.
Szacunkowa produkcja energii OZE wyniesie 50 MWh;
• budowie ładowarek elektrycznych, w tym przy Lagunie oraz w centrum Olesna;
• wymianie oświetlenia ulicznego na rozwiązania zmniejszające zapotrzebowania na moc;
• wykorzystaniu OZE w obiektach użyteczności publicznej, w tym m.in. w ramach termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie, zabytkowego dworu w Wachowie;
• wsparciu OZE w gminnych obiektach sportu i rekreacji – w tym zastosowanie rozwiązań OZE w
krytej pływalni Laguna i w zmodernizowanym kompleksie basenów odkrytych przy ul. Kościuszki;
• wsparciu budowy OZE w gospodarstwach indywidualnych poprzez system dotacji oraz wsparcie
doradcze w punkcie konsultacyjnym programu Czyste Powietrze.
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ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
REALIZACJA WIZJI
Inwestycje w nowe technologie pozwolą
zapewnić dostęp do zielonej energii.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
27 000 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość wybudowanych elektrowni PV [szt.]
• ilość zrenaturalizowanych cieków i
zbiorników wodnych [szt.]
• ilość wybudowanych ładowarek
elektrycznych [szt.]
• liczba wymienionych lamp [szt.]
• liczba zastosowanych rozwiązań OZE [szt.]
• ilość wspartych rozwiązań OZE w
gospodarstwach indywidualnych [szt.]

REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• Ilość wyprodukowanej energii z OZE [MWh]
KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze zrealizowanymi
projektami:
1. ,,Strategia rozwoju elektromobilności
dla Gminy Olesno na lata 2019-2035”,
- projekt dofinansowany ze środków
NFOŚiGW, łączny koszt to ok. 50 tys. zł.
2. ,,Termomodernizacja budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich”
- projekt dofinansowany ze środków RPO
WO 2014-2020, łączny koszt to 1,2 mln zł.
3. ,,Termomodernizacja Publicznego
Przedszkola nr 4 i Domu Harcerza w
Oleśnie z zastosowaniem odnawialnych
źródeł energii” - projekt dofinansowany
ze środków RPO WO 2014-2020, łączny
koszt to 1,2 mln zł.
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/Zabytek zadbany
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Zatrzymanie procesu degradacji zabytków oraz poprawa ich stanu zachowania, promocja i edukacja
związana z dziedzictwem kulturowym służąca budowaniu tożsamości, efektywne i nowoczesne
zarządzanie zasobem dziedzictwa kulturowego to podstawowe zadania gminy w zakresie zarządzania
zabytkami, zaś właściwe rozpoznanie zasobu dziedzictwa kulturowego jest podstawą do efektywnego
i nowoczesnego zarządzania nim. Stąd zadania w sferze ochrony zabytków skupiają się na tych
obowiązkach.
ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, w tym bieżącej aktualizacji gminnej ewidencji
zabytków;
• działaniach adaptacyjnych na rzecz zachowania i przystosowania zabytków do nowych funkcji
użytkowych, w szczególności służących kulturze, turystyce, edukacji, w tym m.in. przystosowanie
zabytkowego dworu w Wachowie do nowych funkcji;
• utworzeniu szlaku zabytków architektury drewnianej - utworzenie szlaku turystycznego wokół
największych atrakcji turystycznych, znajdujących się na terenie gminy, w szczególności szlaku
drewnianego budownictwa sakralnego, obejmującego Pomnik Historii - Sanktuarium św. Anny
w Oleśnie, urozmaiconego innymi zabytkami nieruchomymi, istotnymi z punktu widzenia historii i
kultury północnej Opolszczyzny. Inwestycja obejmie remont zabytków, oznakowanie szlaku;
• uruchomieniu centralnego ośrodka informacji turystycznej, zakupie środka transportu do przewozu
turystów wyznaczonym szlakiem oraz promocji zabytków za pomocą przekazu multimedialnego;
• pracach renowacyjnych i konserwacyjnych oleskiego Ratusza, w tym wykonanie prac
rekonstrukcyjnych i rewaloryzacyjnych klasycystycznego wystroju elewacji Ratusza wraz z
wprowadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych;
• pracach renowacyjnych i konserwacyjnych zabytkowego dworu w Wachowie, w tym wykonaniu
robót termomodernizacyjne (tzn. usprawnienia polegające na poprawie izolacyjności cieplnej
przegród oraz modernizacji/wykonania instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i elektrycznych), zastosowaniu odnawialne źródeł energii
(pompa ciepła, panele PV) oraz zastosowaniu systemy zarządzania energią;
• pracach renowacyjnych i konserwacyjnych zabytkowych budynków, w których prowadzona
jest działalność oświatowa (m.in. budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie, budynek Szkoły
Podstawowej w Bodzanowicach).
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REALIZACJA WIZJI
Szlak architektury drewnianej z Pomnikiem
Historii – kościołem pw. Św. Anny pozwoli
wypromować nowy produkt turystyczny.
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość nowych zabytków ujętych w gminnej
ewidencji [szt.]
• ilość wyremontowanych obiektów
zabytkowych [szt.]
• ilość utworzonych szlaków promujących
dziedzictwo historyczne i kulturalne [szt.]
• ilość działań promocyjnych [szt.]

REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w
objętych wsparciem miejscach należących
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje turystyczne
[osoby]
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
19 000 000 zł

KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi projektami:
1. ,,Olesno, drewniany Kościół św. Anny (XVI), prace remontowo - konserwatorskie przy konstrukcji
budynku, konserwacja dzieł sztuki wnętrza Kościoła - I etap.” - projekt dofinansowany ze środków
MKiDN, łączny koszt to 810 tys. zł.
2. ,,Olesno, drewniany Kościół św. Anny (XVI), prace remontowo - konserwatorskie przy konstrukcji
budynku, konserwacja dzieł sztuki wnętrza Kościoła - II etap.” - projekt dofinansowany ze środków
MKiDN, łączny koszt to 550 tys. zł.
3. ,,Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w
Oleśnie wraz z popularyzowaniem i upowszechnianiem wiedzy o jego znaczeniu dla historii i
kultury Opolszczyzny” - projekt dofinansowany ze środków RPO WO 2014-2020, łączny koszt to
410 tys. zł.
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UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI

/Adaptacja do zmian klimatu

Zmiany klimatu są już wyraźnie widoczne w skali globalnej i należy się spodziewać, że będą coraz
dotkliwiej odczuwalne przez społeczeństwa i gospodarki. Obserwacje i pomiary elementów klimatu
prowadzone w różnych regionach świata potwierdzają, że klimat w skali globalnej ociepla się, a
tendencja wzrostu temperatury powietrza przy powierzchni ziemi nasila się. Zmiany klimatu mają i będą
miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na wiele sektorów gospodarki i społeczeństwo poprzez
oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak: woda, gleba, powietrze i
różnorodność biologiczna. Najważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu w gminie Olesno
to przede wszystkim wysokie temperatury powietrza. W perspektywie roku 2030 prognozy i analizy
klimatyczne wskazują na pogłębienie się tendencji tych zmian. Koniecznością i wyzwaniem staje się
kształtowanie polityki rozwoju i wizji miasta i gminy Olesno uwzględniającej nowe warunki klimatyczne
i adaptację do nich. Rada Miejska w Oleśnie uchwaliła „Miejski Planu adaptacji do zmian klimatu
dla miasta i gminy Olesno do roku 2030”, którego realizacja ma zapewnić zwiększenie zdolności
adaptacyjnych gminy wobec możliwych zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• kształtowaniu świadomości o zagrożeniach klimatycznych i edukacji ekologicznej;
• tworzeniu ,,klimatycznych” ekopracowni w szkołach;
• budowie systemu optymalizacji zużycia wody;
• opracowaniu systemu gospodarowania wodami opadowymi / roztopowymi;
• budowie i rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem mikroretencji;
• ograniczeniu ilości powstających odpadów komunalnych, wzrostu poziomu selektywnej zbiórki
odpadów, promocji idei ponownego życia produktu;
• zwiększaniu powierzchni biologicznie czynnej;
• rozwijaniu usług i infrastruktury wspierającej służby ratownicze;
• podniesieniu komfortu mieszkańców w okresach upałów;
REALIZACJA WIZJI
Realizacja działań spowoduje dostosowanie
infrastruktury do wyzwań związanych ze
zmianami klimatu.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• powierzchnia wprowadzonych rozwiązań
zielono - niebieskiej infrastruktury w
inwestycjach, w tym remonty, rewitalizacje,
przebudowy (skwery, parki, zieleńce, zielone
dachy, zielone ściany, ogrody deszczowe,
ogrody sąsiedzkie, nasadzenia itp.) [m2]
• liczba przebudowanych układów kanalizacji
deszczowej pod kątem wykorzystania wód
opadowych w miejscu ich powstawania lub
ich retencjonowania [szt.]
• powierzchnia terenów poddanych
rozszczelnieniu [m2]
• ilość kampanii edukacyjnych [szt.]
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ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
18 000 000 zł
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• wzrost poziomu świadomości klimatycznej
[osoby]
KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi
projektami:
1. ,,Budowa Centrum Ochrony
Różnorodności Biologicznej w Oleśnie” projekt dofinansowany ze środków RPO
WO 2014-2020, łączny koszt to 1,6 mln zł.
2. ,,Rewitalizacja terenów zieleni w Małym
Parku w Oleśnie” - projekt dofinansowany
ze środków NFOŚiGW, łączny koszt to ok.
1,4 mln zł.

3. Mobilne Olesno

/Zielona mobilność

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Poprawa dostępności transportowej gminy ma fundamentalne znaczenie dla mieszkańców oraz
działających na jej terenie podmiotów gospodarczych. Najistotniejsze są w tym zakresie inwestycje
drogowe, które ułatwią przemieszczanie się w obrębie gminy oraz przyspieszą dotarcie poza jej granice
– budowana obwodnica Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11 otwiera przed gminą niespotykaną
w historii szansę na dynamiczny rozwój. Dlatego ogromny nacisk musi zostać położony na poprawę
stanu dróg lokalnych, stanowiących naturalne ogniwo łączące obszar gminy z budowaną eS-ką.
Od kilku już lat gmina prowadzi politykę niskoemisyjnego transportu, inwestując w ścieżki pieszorowerowe i centrum przesiadkowe. Te działania wymagają kontynuacji, aby istniejące fragmentaryczne
odcinki ścieżek połączyć w jedną całość, w tym zapewnić wygodne połączenie z sąsiednimi gminami.
Rozwój mobilności musi być spójny z realizowaną polityką ekologiczną zielonego miasta, dlatego
nowa infrastruktura drogowa powinna być projektowana i realizowana z poszanowaniem zasad
zrównoważonego rozwoju.
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• remoncie/budowie integralnego systemu dróg lokalnych, w tym na terenach wiejskich;
• wymianie parkometrów miejskich wraz z opracowaniem inteligentnego systemu naprowadzania;
w trosce o jakość powietrza planowane jest wdrożenie systemu detekcji zajętości miejsc
parkingowych wraz z systemem inteligentnych parkometrów;
• budowie zielonych parkingów wraz z systemem detekcji wolnych miejsc parkingowych – zgodnie z
polityką zielonego miasta, w celu uniknięcia ,,betonowania” kolejnych obszarów, planowana jest
budowa zielonych parkingów (ze znaczącą powierzchnią biologicznie czynną) a także zielone wiaty
przystankowe i infrastrukturę wspierającą rozwój niskoemisyjnego transportu;
• utworzeniu rowerowego szlaku transportu i rekreacji, poprzez połączenie i uzupełnienie
istniejącej sieci ścieżek rowerowych wraz z wykonaniem oznakowania/remontu oznakowania tras
rowerowych;
• poprawie bezpieczeństwa pieszych – planowane są inwestycje w tym obszarze, w tym polegające
na oznakowaniu oraz doświetleniu przejść dla pieszych.
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ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
REALIZACJA WIZJI
Realizacja
działań
spowoduje
zmodernizowanie sieci dróg lokalnych wraz
powstanie komplementarnej oferty ścieżek
rowerowych.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
60 000 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• długość wybudowanych /
zmodernizowanych/wyremontowanych dróg
lokalnych [km]
• długość wybudowanych ścieżek rowerowych
[km]
• długość oznakowanych tras rowerowych
[km]
• powierzchnia zielonych parkingów [m2]
• ilość oznakowanych przejść dla pieszych
[szt.]
• ilość zielonych przystanków [szt.]
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• ilość osób korzystająca z wybudowanej/
zmodernizowanej infrastruktury [osoby]
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KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze zrealizowanymi
projektami:
1. ,,Budowa centrum przesiadkowego
przy ul. Sądowej w Oleśnie” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to 2,1 mln zł.
2. „Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie” projekt dofinansowany ze środków PROW,
łączny koszt to ok. 300 tys. zł.
3. ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z
kanalizacją deszczową w Oleśnie, ulice:
Azaliowa, Magnoliowa, Kalinowa” - projekt
dofinansowany ze środków PROW, łączny
koszt to ok. 670 tys. zł.

/Transport publiczny
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Jednym z największych identyfikowanych barier rozwojowych gminy jest występowanie tzw. białych
plam na mapie komunikacyjnej gminy. Dlatego w najbliższych latach działania gminy powinny
dotyczyć przede wszystkim zwiększenia zasięgu komunikacji publicznej, a także rozwoju transportu
multimodalnego, w tym transportu zeroemisyjnego. Wybudowana w ostatnich latach infrastruktura,
przede wszystkim centrum przesiadkowe stanowi doskonałą bazę do rozwoju systemu komunikacji
zbiorowej, zapewniającej dogodne połączenie obszarów wiejskich z Olesnem.
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• budowie systemu komunikacji zbiorowej w oparciu o rozwiązania niskoemisyjne - komunikacja
ta ma zostać skonsolidowana z transportem dzieci do szkół. Również w tym obszarze chcemy
postawić na ekologiczne rozwiązania, dlatego planowany jest zakup taboru niskoemisyjnego;
• wykorzystaniu potencjału zrewitalizowanego dworca PKP i centrum przesiadkowego - niezwykle
ważną rolę w rozwoju gminy odgrywa transport kolejowy, dlatego kluczowe jest, by zabiegać o
zwiększenie ilości połączeń kolejowych z Olesna - przywrócenie regularnych połączeń z dużymi
ośrodkami. Centrum przesiadkowe stwarza dogodne warunki dot. funkcjonowania przewozów
autokarowych – również w tym obszarze potrzebne są działania zachęcające przewoźników do
prowadzenia swoich tras z uwzględnieniem Olesna.
ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
REALIZACJA WIZJI
Realizacja działań spowoduje, że białe plamy
na komunikacyjnej mapie gminy znikną - nasi
mieszkańcy i mieszkańcy sąsiednich gmin
przyjeżdżać będą do Olesna komunikacją
zbiorową.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021r. - 2027 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
12 000 000 zł

KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze zrealizowanymi
projektami:
1. ,,Budowa centrum przesiadkowego
przy ul. Sądowej w Oleśnie” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to 2,1 mln zł.
2. „Strategia rozwoju elektromobilności dla
Gminy Olesno na lata 2019-2035” - projekt
dofinansowany ze środków NFOŚiGW,
łączny koszt to 50 tys. zł.
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• liczba mieszkańców korzystających z
komunikacji zbiorowej [osoby]

PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• ilość zakupionych pojazdów [szt.]
• ilość nowych połączeń kolejowych [szt.]
• ilość nowych połączeń autobusowych [szt]
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4. Obywatelskie Olesno

/Gmina partnerska

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI

Współpraca z zagranicą niewątpliwie jest ważnym elementem polityki rozwoju, stąd konieczna jest dalsza
budowa powiązań w ramach współpracy międzynarodowej, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.
Istotne jest inicjowanie kontaktów gospodarczych, partnerska współpraca szkół i organizacji pozarządowych.
Inicjowanie, rozwój i organizacja form współpracy zagranicznej, w tym przede wszystkim z miastami partnerskimi
Olesna oraz z udziałem możliwie jak najszerszych grup mieszkańców to równie obszary ważne z punktu widzenia
wizji rozwoju. Kultura, edukacja, biznes, sport to wybrane płaszczyzny możliwej współpracy. Ważnym elementem
promocji firm i przedsiębiorstw będą również misje gospodarcze. Konieczna jest międzynarodowa promocja
lokalnych walorów turystycznych, wciąż słabo znanych poza granicami kraju, w tym kontynuacja i rozszerzenie
projektów takich jak ,,Solnym szlakiem z Moraw do Olesna”, dzięki któremu czescy partnerzy mogli poznać
najważniejsze zabytki Ziemi Oleskiej.

KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• rozwoju współpracy międzynarodowej z miastami/gminami partnerskimi, w tym w obszarze oświaty i
sportu – w szczególności poprzez kontynuację dotychczasowych projektów współpracy;
• wsparciu lokalnych przedsiębiorców w poszerzaniu rynków zbytu produktów i świadczenia usług,
w tym na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez promocję produktów ,,Oleskiego
Koszyka” na międzynarodowych rynkach;
• rozwój e-usług – pozwalająca na załatwienie spraw urzędowych bez konieczności odwiedzenia
urzędu;
• wsparciu działań służących tworzeniu nowych oraz wzmacnianiu już istniejących produktów
turystycznych – w tym z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych promocji.
ODBIORCY PROJEKTU
• przedsiębiorcy
• organizacje pozarządowe
REALIZACJA WIZJI
Realizacja działań spowoduje, że atrakcje i
produkty oleskie będą rozpoznawalne na jak
największym obszarze poza granicami kraju.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021 r. - 2028 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
900 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• liczba wydarzeń kulturalnych,
sportowych, promocyjnych o charakterze
międzynarodowym [szt.]
• liczba osób biorących udział w
międzynarodowych wydarzeniach [szt.]
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REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• liczba wypromowanych obiektów
turystycznych [szt.]
• liczba wypromowanych produktów
regionalnych [szt.]

• uczniowie
• inne grupy mieszkańców
KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi
projektami:
1. ,,Szlakiem solnym z Moraw do Olesna„
- projekt dofinansowany ze środków
programu Interreg Czechy, łączny koszt to
120 tys. zł.
2. ,,Łączy nas granica - poznajmy Czeskich
przyjaciół!” - projekt dofinansowany ze
środków programu Interreg Czechy, łączny
koszt to 80 tys. zł.
3. ,,Cieszy nas piłka!” - projekt dofinansowany
ze środków programu Interreg Czechy,
łączny koszt to 80 tys. zł.
4. ,,E-gmina – zwiększenie uczestnictwa
mieszkańców Gminy Olesno w życiu
publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”
- projekt dofinansowany ze środków RPO
WO 2014-2020, łączny koszt to ok. 920
tys. zł.

/Lokalne centrum kultury
UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI
Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze oraz pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej
mieszkańców to jedne z ważniejszych wyzwań strategii rozwoju. Kluczowe znaczenie ma przestrzeń
publiczna, przede wszystkim infrastruktura instytucji kultury, i sposób jej wykorzystania na działania
kulturalne. Kolejne wyzwania to zapewnienie finansowania wydarzeń kulturalnych oraz zadbanie o
rozwój imprez z wyrobioną marką. Rozwojowi temu towarzyszyć powinna edukacyjna i społeczna rola
instytucji kultury, zwłaszcza w kontekście zmieniających się sposobów uczestnictwa mieszkańców w
kulturze. Obok tradycyjnego i rozrywkowego charakteru wydarzeń warto inwestować w nowatorskie
rozwiązania, w tym projekty ukierunkowane na osoby starsze, działania międzypokoleniowe, projekty
wykorzystujące nowe technologie, takie jak lokalne archiwa cyfrowe, gromadzące i ratujące od
zapomnienia lokalne dziedzictwo kulturowe, szerokie i stałe programy wolontariatu czy działania
ukierunkowane na wielokulturowość.
KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• rozwijaniu oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury, w szczególności poprzez działania
adaptacyjne i modernizacyjne;
• budowie i rozwoju wiejskich centrów kultury;
• promocji dziedzictwa niematerialnego, w szczególności lokalnych zwyczajów wpisanych na
Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturalnego, takich jak ,,Krzyżoki w Borkach Małych”
czy ,,Babski comber”;
• dbaniu o pamięć historyczną.
ODBIORCY PROJEKTU
wszyscy mieszkańcy gminy
REALIZACJA WIZJI
Realizacja działań spowoduje, że mieszkańcy
gminy będą mogli korzystać z bogatej oferty
kulturalnej, zapewnionej przez aktywnie
działające i rozwijające się instytucje kultury.
OKRES REALIZACJI
Realizacja działań spowoduje, że mieszkańcy
gminy będą mogli korzystać z bogatej oferty
kulturalnej, zapewnionej przez aktywnie
działające i rozwijające się instytucje kultury.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
13 000 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• liczba zmodernizowanych/wybudowanych
obiektów kultury [szt.]
• liczba wspartych wydarzeń kulturalnych
[szt.]

KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
Zadania są komplementarne ze realizowanymi
projektami:
1. ,,Prace konserwatorskie i restauratorskie
przy zabytkowym budynku Ratusza
Miejskiego w Oleśnie wraz z
popularyzowaniem i upowszechnianiem
wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury
Opolszczyzny” - projekt dofinansowany
ze środków RPO WO 2014-2020, łączny
koszt to 410 tys. zł.
2. ,,Ogólnopolska Inauguracja Europejskich
Dni Dziedzictwa w Oleśnie” - projekt
dofinansowany ze środków programu
Wspólnie dla Dziedzictwa, łączny koszt to
65 tys. zł.
3. ,,Renowacja Pomnika Powstańców
Śląskich na cmentarzu komunalnym
w Oleśnie”- projekt dofinansowany ze
środków MKiDN, łączny koszt to 82 tys. zł.

REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• liczba osób biorących udział w wydarzeniach
kulturalnych [osoba]
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UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI

/Integracja i aktywizacja społeczna

Zdanie i opinie mieszkańców są zawsze najważniejsze – należy tworzyć warunki dla maksymalnego udziału
mieszkańców i organizacji pozarządowych w decyzjach dot. rozwoju gminy. Stąd bardzo ważne jest rozwijanie
idei budżetu obywatelskiego, w tym promocja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, oraz funduszy
sołeckich, w tym udział w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej. Kolejny element to wsparcie dla organizacji
pozarządowych, nie tylko w zakresie dotacji dla realizatorów zadań publicznych, ale również poprzez wsparcie
w uzyskaniu środków z innych źródeł, m.in. prawne, lokalowe, organizacyjne i szkoleniowe.Grupą wymagającą
specjalnego wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami oraz różnego rodzaju problemami. Kreowanie zmian
z uwzględnieniem potrzeb tych grup mieszkańców jest ważnym wyzwaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
system wsparcia dla opiekunów, rozwój poradnictwa dla osób w trudnej sytuacji, pomoc w zapewnieniu
odpowiednich warunków lokalowych, wsparcie dla rodzin – to przykłady wielu działań koniecznych i pilnych do
zrealizowania w najbliższych latach.

ODBIORCY PROJEKTU
• seniorzy
• dzieci i młodzież
• osoby niepełnosprawne

• osoby niesamodzielne
• dzieci i młodzież
• mieszkańcy borykający się z problemami

KONCEPCJA REALIZACJI
Przedsięwzięcia polegać będą na:
• rozwój budżetowych i pozabudżetowych form angażowania mieszkańców – zwiększenie roli
budżetu obywatelskiego, promocja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, promocja funduszy
sołeckich, w tym Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej;
• rozwoju przestrzeni dla działalności, współpracy i rozwoju organizacji pozarządowych i
wolontariatu, w tym poprzez wsparcie dotacyjne oraz wsparcie organizacyjne, szkoleniowe, prawne,
lokalowe itp.;
• aktywizacji i integracji środowiska senioralnego – wewnątrz i międzypokoleniowa,
• zwiększeniu dostępności osób starszych do systemu rehabilitacji i profilaktyki, w tym poprzez
rozwój usług krytej pływalni i budowie dedykowanej oferty modernizowanego kompleksu basenów
odkrytych;
• wsparciu działań służących otwartości i tolerancji;
• wsparciu na rzecz pozostania w środowisku lokalnym osób niesamodzielnych;
• rewitalizacji społecznej środowisk dysfunkcyjnych.
REALIZACJA WIZJI
Realizacja działań spowoduje, że mieszkańcy
będą zaangażowani w życie swojej okolicy i
całego regionu, ważne decyzje będą zapadać
blisko wszystkich ich grup.
OKRES REALIZACJI
Przewidywany okres realizacji: 2021 r. - 2030 r.
Przewidywany okres eksploatacji: od 2022 r.
SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
2 500 000 zł
PRODUKTY I ICH WSKAŹNIKI
• liczba wspartych organizacji pozarządowych
[szt.]
• liczba zrealizowanych inicjatyw
obywatelskich [szt.]
• liczba wspartych mieszkańców, znajdujących
54 się w trudnej sytuacji

KOMPLEMENTARNOŚĆ ZADAŃ
1. ,,Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy
Olesno” - projekt dofinansowany ze
środków RPO WO 2014-2020, łączny
koszt to 560 tys. zł.
2. ,,Edukacja w przedszkolach Gminy Olesno
otwiera drzwi do sukcesu” - projekt
dofinansowany ze środków RPO WO 20142020, łączny koszt to 872 tys. zł.
3. ,,Rozwój kompetencji cyfrowych osób
powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno”projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
łączny koszt to ok. 120 tys. zł.
REZULTATY BEZPOŚREDNIE I ICH WSKAŹNIKI
• liczba osób oddających głos w budżecie
obywatelskim [osoba]
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Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i
zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.2: Rozwijanie przedsiębiorczości
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług
publicznych
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury
społecznej
Kierunek działań 1.2: Nowoczesny system edukacji
publicznej

Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług
publicznych
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury
społecznej
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i
zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.3: Rozwój oferty turystycznej
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług
publicznych
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury
społecznej
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału
społeczności lokalnych

Cel operacyjny: Trwałe więzi społeczne, kierunek działań:
wsparcie rozwiązań prorodzinnych
Cel operacyjny: Rozwinięte i dostępne usługi, kierunek działań:
rozwój usług społecznych
Cel operacyjny: Wykwalifikowani mieszkańcy, kierunek działań:
wzrost jakości kształcenia
Cel operacyjny: Wykwalifikowani mieszkańcy, kierunek działań:
wzmacnianie instytucji

Cel operacyjny: Rozwinięte i dostępne usługi, kierunek działań:
rozszerzanie oferty spędzania wolnego czasu
Cel operacyjny: Rozwinięte i dostępne usługi, kierunek działań:
rozwój opieki zdrowotnej

Cel operacyjny: Trwałe więzi społeczne, kierunek działań:
budowa systemu wsparcia rewitalizacji
Cel operacyjny: Rozwinięte i dostępne usługi, kierunek działań:
rozszerzanie oferty spędzania wolnego czasu

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU
PÓŁNOCNEGO OPOLSZCZYZNY NA LATA 2021-2030
(PROJET Z PAŹDZIERNIKA 2021 R.)

Cel operacyjny: Silne branże, kierunek działań: poprawa
klimatu inwestycyjnego
Cel operacyjny: Gospodarka otwarta na współpracę, kierunek
działań: rozwój przedsiębiorczości

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO OPOLSKIE 2030

Zgodność z dokumentami strategicznymi

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

Cel strategiczny 1
Stały wzrost gospodarczy
Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców
Cel strategiczny 5
Aktywni, zaangażowani mieszkańcy

Cel strategiczny 1
Stały wzrost gospodarczy

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU PARTNERSTWA SZO DO 2030 R.

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

CEL
STRATEGICZNY

AKTYWNE OLESNO

CEL
OPERACYJNY

LOKALNE
CENTRUM
BIZNESU

UŁATWIENIE GODZENIA
ŻYCIA ZAWODOWEGO I
RODZINNEGO

LOKALNE CENTRUM
SPORTU, REKREACJI I
REHABILITACJI

PRZESTRZEŃ
PRZYJAZNA
MIESZKAŃCOM

CEL
STRATEGICZNY

ZIELONE
OLESNO

CEL
OPERACYJNY

CZYSTE
POWIETRZE

CZYSTE
WODY

BOGACTWO
PRZYRODY

CZYSTA
ENERGIA

ZABYTEK
ZADBANY

ADAPTACJA
DO ZMIAN
KLIMATU
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Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka
zasobami środowiska
Kierunek działań 3.2: Podnoszenie jakości
środowiska
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka
zasobami środowiska
Kierunek działań 3.2: Podnoszenie jakości
środowiska
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka
zasobami środowiska
Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka
zasobami środowiska
Kierunek działań 3.2: Podnoszenie jakości
środowiska
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka
zasobami środowiska
Kierunek działań 3.3: Zachowanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka
zasobami środowiska
Kierunek działań 3.1: Przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym

Cel operacyjny: Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka
zasobami, kierunek działań: ochrona zasobów wodnych

Cel operacyjny: Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe,
kierunek działań: ochrona bioróżnorodności,
Cel operacyjny: Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka
zasobami, kierunek działań: rozwój świadomości ekologicznej i
praktycznych zastosowań

Cel operacyjny: Opolskie zeroemisyjne, kierunek działań:
rozwój zielonych technologii

Cel operacyjny: Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe,
kierunek działań: dbałość o zachowanie dziedzictwa
kulturowego

Cel operacyjny: Przyjazne środowisko i racjonalna gospodarka
zasobami, kierunek działań: zapobieganie skutkom zjawisk
klimatycznych

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU
PÓŁNOCNEGO OPOLSZCZYZNY NA LATA 2021-2030
(PROJET Z PAŹDZIERNIKA 2021 R.)

Cel operacyjny: Opolskie zeroemisyjne, kierunek działań:
obniżenie emisyjności gospodarki

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO OPOLSKIE 2030

Zgodność z dokumentami strategicznymi

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

Cel strategiczny 2
Czyste powietrze

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU PARTNERSTWA SZO DO 2030 R.
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CEL
STRATEGICZNY

MOBILNE OLESNO

OBYWATELSKIE OLESNO

CEL
OPERACYJNY

ZIELONA MOBILNOŚĆ

TRANSPORT
PUBLICZNY

GMINA PARTNERSKA

LOKALNE CENTRUM
KULTURY

Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i
zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.1: Poprawa spójności i
dostępności transportowej
Cel strategiczny 3 Racjonalna gospodarka
zasobami środowiska
Kierunek działań 3.2: Podnoszenie jakości
środowiska
Cel strategiczny 2 Konkurencyjna i
zdywersyfikowana gospodarka Subregionu
Kierunek działań 2.1: Poprawa spójności i
dostępności transportowej

Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług
publicznych
Kierunek działań 1.3: Dostępna i skuteczna
administracja publiczna
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału
społeczności lokalnych

Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług
publicznych
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału
społeczności lokalnych

Cel operacyjny: Region dostępny komunikacyjnie, kierunek
działań: rozwój transportu zintegrowanego

Cel operacyjny: Trwałe więzi społeczne, kierunek działań:
integracja i aktywizacja społeczna
Cel operacyjny: Gospodarka otwarta na współpracę, kierunek
działań: współpraca gospodarcza
Cel operacyjny: Ceniona marka regionu, kierunek działań:
nowoczesny marketing regionu
Cel operacyjny: Ceniona marka regionu, kierunek działań:
rozwój silnych produktów turystycznych

Cel operacyjny: Trwałe więzi społeczne, kierunek działań:
budowa systemu wsparcia rewitalizacji
Cel operacyjny: Rozwinięte i dostępne usługi, kierunek działań:
rozszerzanie oferty spędzania wolnego czasu
Cel operacyjny: Ceniona marka regionu, kierunek działań:
rozwój tożsamości regionalnej

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU
PÓŁNOCNEGO OPOLSZCZYZNY NA LATA 2021-2030
(PROJET Z PAŹDZIERNIKA 2021 R.)

Cel operacyjny: Region dostępny komunikacyjnie, kierunek
działań: rozwój infrastruktury komunikacyjnej
Cel operacyjny: Opolskie zeroemisyjne, kierunek działań:
obniżenie emisyjności gospodarki
Cel operacyjny: Opolskie zeroemisyjne, kierunek działań:
rozwój zielonych technologii

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO OPOLSKIE 2030

Zgodność z dokumentami strategicznymi

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców
Cel strategiczny 5
Aktywni, zaangażowani mieszkańcy

Cel strategiczny 5
Aktywni, zaangażowani mieszkańcy

Cel strategiczny 4
Wzrost dostępności komunikacyjnej

Cel strategiczny 3
Infrastruktura odpowiadająca potrzebom
mieszkańców

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU PARTNERSTWA SZO DO 2030 R.

CEL
OPERACYJNY

INTEGRACJA I AKTYWIZACJA
SPOŁECZNA
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CEL
STRATEGICZNY

Cel operacyjny: Wykwalifikowani mieszkańcy, kierunek działań:
aktywizacja zawodowa
Cel operacyjny: Rozwinięte i dostępne usługi, kierunek działań:
rozwój usług społecznych

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO OPOLSKIE 2030
Cel strategiczny 1 Wysoka efektywność usług
publicznych
Kierunek działań 1.1: Wysoka jakość infrastruktury
społecznej
Kierunek działań 1.3: Dostępna i skuteczna
administracja publiczna
Kierunek działań 1.4: Wzmacnianie potencjału
społeczności lokalnych

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU SUBREGIONU
PÓŁNOCNEGO OPOLSZCZYZNY NA LATA 2021-2030
(PROJET Z PAŹDZIERNIKA 2021 R.)

Zgodność z dokumentami strategicznymi

Cel strategiczny 5
Aktywni, zaangażowani mieszkańcy

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII ROZWOJU PARTNERSTWA SZO DO 2030 R.

MONITORING
Wdrażanie strategii monitorowane będzie za pomocą odpowiednio dobranych
wskaźników oraz innych miar oceny. Wskazano wartości docelowe wskaźników wynikające
z horyzontu Strategii, przy czym wartości te mogą w poszczególnych przypadkach ulec
zmianie.

1. Wskaźniki produktu
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość bazowa Wartość Częstotliwość
miary
(rok 2021)
docelowa pomiaru

długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

km

0

10

raz w roku

długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej

km

0

10

raz w roku

ilość wybudowanych oczyszczalni ścieków

szt.

0

1

raz w roku

ilość wspartych przydomowych oczyszczalni ścieków

szt.

0

50

raz w roku

długość wybudowanej sieci wodociągowej

km

0

5

raz w roku

długość wybudowanych odcinków dróg

km

0

10

raz w roku

długość wybudowanych / zmodernizowanych /
wyremontowanych dróg lokalnych

km

0

10

raz w roku

długość wybudowanych ścieżek pieszo-rowerowych

km

0

10

raz w roku

długość oznakowanych tras rowerowych

km

0

90

raz w roku

ilość zrewitalizowanych obiektów

szt.

0

8

raz w roku

liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów kultury

szt.

0

4

raz w roku

ilość wybudowanych stref zabawy i edukacji

szt.

0

5

raz w roku

długość zrewitalizowanych ciągów pieszych

km

0

4

raz w roku

ilość zrewitalizowanych skwerów

szt.

0

2

raz w roku

ilość zrewitalizowanych obiektów/obszarów na terenach
wiejskich

szt.

0

3

raz w roku

ilość zakupionych pojazdów

szt.

0

5

raz w roku

ilość nowych połączeń kolejowych

szt.

0

4

raz w roku

ilość nowych połączeń autobusowych

szt.

0

5

raz w roku

ilość działań z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury

szt.

0

11

raz w roku

ilość wymienionych źródeł ciepła

szt.

0

5

raz w roku

ilość zmodernizowanych energetycznie budynków

szt.

0

5

raz w roku

ilość ekologicznego paliwa przekazanego najuboższym
mieszkańcom

Mg

0

160

raz w roku

ilość wybudowanych elektrowni PV

szt.

0

1

raz w roku
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Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość bazowa Wartość Częstotliwość
miary
(rok 2021)
docelowa pomiaru

ilość wybudowanych ładowarek elektrycznych

szt.

0

2

raz w roku

liczba wymienionych lamp

szt.

0

80

raz w roku

liczba zastosowanych rozwiązań OZE

szt.

0

5

raz w roku

ilość wspartych rozwiązań OZE w gospodarstwach
indywidualnych

szt.

0

35

raz w roku

ilość utworzonych form ochrony przyrody

szt.

0

4

raz w roku

ilość zrenaturalizowanych cieków i zbiorników wodnych

szt.

0

1

raz w roku

powierzchnia zielonych parkingów

m2

0

300

raz w roku

ilość zielonych przystanków

szt.

0

6

raz w roku

ilość nowych nasadzeń

szt.

0

3500

raz w roku

powierzchnia wprowadzonych rozwiązań zielono - niebieskiej
infrastruktury w inwestycjach, w tym remonty, rewitalizacje,
przebudowy (skwery, parki, zieleńce, zielone dachy, zielone
ściany, ogrody deszczowe, ogrody sąsiedzkie, nasadzenia itp.)

m2

0

5050

raz w roku

liczba przebudowanych układów kanalizacji deszczowej
pod kątem wykorzystania wód opadowych w miejscu ich
powstawania lub ich retencjonowania

szt.

0

3

raz w roku

powierzchnia terenów poddanych rozszczelnieniu

m

0

600

raz w roku

ilość oznakowanych przejść dla pieszych

szt.

0

20

raz w roku

ilość nowych zabytków ujętych w gminnej ewidencji

szt.

0

3

raz w roku

ilość wyremontowanych obiektów zabytkowych

szt.

0

4

raz w roku

ilość utworzonych szlaków promujących dziedzictwo
historyczne i kulturalne

szt.

0

1

raz w roku

ilość zrealizowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej

szt.

0

15

raz w roku

ilość zrealizowanych kampanii promocyjnych

szt.

0

20

raz w roku

ilość zorganizowanych wydarzeń sportowych

szt.

0

25

raz w roku

ilość zrealizowanych dodatkowych lekcji

h

0

600

raz w roku

ilość utworzonych dziennych domów opieki dla seniorów

szt.

0

1

raz w roku

ilość wyremontowanych obiektów edukacyjnych

szt.

0

4

raz w roku

ilość oddanych do użytku mieszkań

szt.

0

15

raz w roku

ilość zakupionych pomocy dydaktycznych

szt.

0

50

raz w roku

ilość wykonanych usprawnień dla osób niepełnosprawnych

szt.

0

10

raz w roku

ilość zmodernizowanych/wybudowanych obiektów sportowych

szt.

0

4

raz w roku

ilość wykonanych urządzeń do rehabilitacji wodnej

szt.

0

6

raz w roku

ilość sportowców korzystających ze wsparcia indywidualnego

osoby

0

25

raz w roku

liczba wspartych klubów sportowych

szt.

0

10

raz w roku

liczba osób korzystających z obiektów zabawy i edukacji

osoby

0

1500

raz w roku

liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów/
obiektów

osoby

0

7000

raz w roku

wzrost poziomu świadomości klimatycznej

osoba

0

1000

raz w roku
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2

Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość bazowa Wartość Częstotliwość
miary
(rok 2021)
docelowa pomiaru

liczba wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych o
charakterze międzynarodowym

szt.

0

8

raz w roku

liczba osób biorących udział w międzynarodowych
wydarzeniach

osoba

0

1600

raz w roku

liczba wspartych wydarzeń kulturalnych

szt.

0

12

raz w roku

liczba wspartych organizacji pozarządowych

szt.

0

20

raz w roku

liczba zrealizowanych inicjatyw obywatelskich

szt.

0

35

raz w roku

liczba wspartych mieszkańców, znajdujących się w trudnej
sytuacji

osoba

0

260

raz w roku
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2. Wskaźniki rezultatu
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Wartość bazowa
(rok 2021)

Wartość
docelowa

Częstotliwość
pomiaru

liczba nowych przedsiębiorstw

szt.

0

20

raz w roku

ilość nowych miejsc pracy

szt.

0

200

raz w roku

ilość seniorów objętych opieką

osoba

0

30

raz w roku

liczba osób korzystających z obiektów sportowych

osoba

0

500

raz w roku

liczba osób korzystających z rehabilitacji wodnej

osoba

0

60

raz w roku

liczba osób biorących udział w wydarzeniach
kulturalnych

osoba

0

3000

raz w roku

liczba osób korzystających z ścieżek rowerowych

osoba

0

4000

raz w roku

liczba uczestników imprez sportowych

osoba

0

1000

raz w roku

ograniczenie emisji PM 10

Mg

0

12

raz w roku

ograniczenie emisji CO2

Mg

0

2050

raz w roku

wielkość ładunku ścieków poddanych
oczyszczaniu

RLM

0

1060

raz w roku

liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej,
którzy przyłączyli się do sieci

osoba

0

800

raz w roku

Łączna powierzchnia obszarów, na których
przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego
stanu ekosystemu

ha

0

2

raz w roku

Ilość wyprodukowanej energii z OZE

MWh

0

343 863

raz w roku

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne

osoba

0

20 000

raz w roku

ilość osób korzystająca z wybudowanej/
zmodernizowanej infrastruktury

osoba

0

17 000

raz w roku

liczba mieszkańców korzystających z komunikacji
zbiorowej

osoba

0

3 000

raz w roku

liczba wypromowanych obiektów turystycznych

szt.

0

8

raz w roku

liczba wypromowanych produktów regionalnych

szt.

0

5

raz w roku

liczba osób oddających głos w budżecie
obywatelskim

osoba

0

3 000

raz w roku

Strategia będzie systematycznie monitorowana, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym. Raporty z monitoringu będą przygotowywane cyklicznie, w tym w ramach
tworzenia raportów o stanie gminy. Strategia może podlegać aktualizacji, zgodnie z
art. 10g ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. jeżeli wymagać tego będzie sytuacja
społeczna, gospodarcza lub przestrzenna gminy albo gdy będzie to konieczne dla
zachowania jej spójności ze strategią rozwoju województwa.
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FINANSOWANIE
Całkowity szacunkowy koszt realizacji Strategii wynosi 331 mln zł, w tym:

Cel strategiczny

Aktywne Olesno

Zielone Olesno

Mobilne Olesno

Obywatelskie
Olesno

Cel operacyjny

Szacunkowy koszt (PLN)

Lokalne centrum biznesu

15 000 000,00

Ułatwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego

25 000 000,00

Lokalne centrum sportu, rekreacji i rehabilitacji

48 000 000,00

Przestrzeń przyjazna mieszkańcom

14 000 000,00

Czyste powietrze

36 000 000,00

Czyste wody

39 000 000,00

Bogactwo przyrody

2 000 000,00

Czysta energia

27 000 000,00

Zabytek zadbany

19 000 000,00

Adaptacja do zmian klimatu

18 000 000,00

Zielona mobilność

60 000 000,00

Transport publiczny

12 000 000,00

Gmina partnerska

900 000,00

Lokalne centrum kultury

13 000 000,00

Integracja i aktywizacja społeczna

2 500 000,00

Dla realizacji zaplanowanych działań będą wykorzystywane wszystkie dostępne środki finansowe, pochodzące ze źródeł
zewnętrznych, bez których ich realizacja nie będzie możliwa. Możliwe źródła to m.in.: środki pochodzące z budżetu państwa
(pozostające w dyspozycji poszczególnych ministerstw, dedykowane fundusze i programy), środki z funduszy celowych, fundusze
europejskie (obecne i przyszłe programy UE na poziomie krajowym i regionalnym), inne fundusze ze źródeł europejskich jak np.
fundusze norweskie i fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa
publiczno-prywatnego oraz fundusze sektora pozarządowego, kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe a także
dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii budżetowych, np. tarcz antykryzysowych.
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KONSULTACJE
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