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1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie na terenie gminy miejsko-

wiejskiej Lwówek Śląski w latach 2004-2010.
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2.  Aktualna  sytuacja  społeczno-gospodarcza  na
obszarze objętym wdrażaniem planu

2.1 Położenie, powierzchnia i ludność gminy

Gmina  Lwówek  Śląski  leży  w  południowo-zachodniej  Polsce.

Administracyjnie położona jest w południowo-zachodniej części województwa

dolnośląskiego.  Wraz  z  gminami  Gryfów Śląski,  Mirsk,  Wleń  i  Lubomierz

Lwówek Śląski  należy do powiatu lwóweckiego.  Na obszar gminy składają

się:  miasto  Lwówek  Śląski  oraz  dwudzieścia  osiem sołectw.  Od  południa

Lwówek  Śląski  graniczy  z  gminami  Wleń  i  Lubomierz,  od  południowego-

zachodu  z  gminą  Gryfów  Śląski,  od  północnego-zachodu  z  gminą

Nowogrodziec, od zachodu z gminami Bolesławiec i Warta Bolesławiecka, a

od wschodu z gminą Pielgrzymka. Gmina Lwówek Śląski graniczy również od

północy z powiatem bolesławieckim, a od wschodu z powiatem złotoryjskim.

Siedzibą władz gminy jest Lwówek Śląski. Lwówek Śląski jest także siedzibą

władz powiatu lwóweckiego.

Powierzchnia gminy wynosi 240,37 km2. Stanowi to 33,8% powierzchni

powiatu  lwóweckiego.  Gmina  Lwówek  Śląski  jest  siódmą  co  do  wielkości

gminą województwa dolnośląskiego.

Gminę zamieszkuje 19006 mieszkańców (stan na 6 grudnia 2003 r.).

Ponad połowa z nich – 10184 – mieszka w Lwówku Śląskim. Pozostała część

zamieszkuje  28  wsi  położonych  na  terenie  gminy.  Średnia  gęstość

zaludnienia w gminie wynosi 79,1 os/km2.

2.2 Środowisko przyrodnicze

Gmina  Lwówek  Śląski  położona  jest  w  północnej  części  Sudetów

Zachodnich.  Na  terenie  gminy  znajdują  się  dwa  mezoregiony:  Pogórza

Progress Consulting

3



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

Kaczawskiego  i  Pogórza  Izerskiego.  Pierwszy  składa  się  z  czterech

mikroregionów:  Doliny  Bobru,  Wzniesień  Płakowickich,  Rowu  Zbylutowa

oraz  Pogórza  Bolesławieckiego.  Mezoregion  Pogórza  Izerskiego  składa  się

natomiast  z  trzech  mikroregionów:  Niecki  Lwóweckiej,  Wzniesienia

Gradowskiego oraz Wzgórza Radomickiego. 

Teren gminy leży na wysokości ok. 180 – 400 m n.p.m. Najwyższym

punktem jest szczyt Kołodziej (442 m n.p.m.).

Klimat obszaru gminy, podobnie jak klimat Sudetów Zachodnich i całej

południowo-zachodniej  Polski,  kształtuje  się  głównie  pod  wpływem  mas

powietrza napływających znad Atlantyku i  Skandynawii.  Dominują w nim

cechy oceaniczne. Średnia roczna temperatura w gminie wynosi ok. 8 °C.

Najcieplejszymi miesiącami są lipiec (śr. temp. 17,5 °C) oraz sierpień (16,4 °

C),  a  najzimniejszymi  są  styczeń  (-1,7  °C)  i  luty  (-0,4  °C).  Liczba  dni  z

temperaturą powyżej 5 °C wynosi ok. 217, z temp. powyżej 10 °C - 155, zaś z

temp. powyżej 15 °C - 79 dni. Lato i zima trwają tu po ok. 12 tygodni. Okres

wegetacyjny  zaczyna  się  między  31  marca  a  5  kwietnia  i  trwa  ok.  32

tygodnie. 

Roczna  suma  opadów  wynosi  ok.  600-700  mm.  Największe  opady

występują w lipcu (12,8 mm) i sierpniu (11 mm). Natomiast najmniej opadów

jest w lutym (5,9 mm), marcu i listopadzie (6,5 mm). Pierwszy opad śniegu

występuje średnio ok. 1-10 listopada, natomiast ostatni opad średnio ok. 15-

20  kwietnia.  Średnia  długość  okresu  potencjalnego  opadów  śnieżnych

wynosi ok. 160-170 dni, z kolei średnia liczba dni z tym opadem wynosi ok.

45 dni. 

Sieć hydrograficzna na terenie gminy jest  gęsta i  dobrze rozwinięta.

Gmina w całości leży w dorzeczu Bobru – dopływu Odry, w zlewisku Morza

Bałtyckiego. Bóbr to rzeka o łącznej długości 268 km i powierzchni zlewni

5938 km2. Na terenie gminy przeważa powierzchniowo lewa część dorzecza

Bobru.  Najważniejszym lewobrzeżnym dopływem Bobru  jest  Płóczka  z  jej

dopływem  Słotwiną.  Drugim  lewobrzeżnym  dopływem  jest  Srebrna,  a  jej

dopływy to Wilczyca i  Kwilica.  Obie rzeki,  Płóczka i  Srebrna wpływają do

Bobru  w  Lwówku  Śląskim.  Lewobrzeżnym  dopływem  Bobru  jest  również

Rakówka.  Wśród  prawobrzeżnych  dopływów  Bobru  najważniejszymi  są
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Widnica,  Bukownica  oraz  Chmielowski  Potok  płynący  w  Rowie

Zbylutowskim.  Wszystkie  wymienione  rzeki  i  potoki  mają  typowo  górski

charakter.  Charakteryzują  się  śnieżno-deszczowym  ustrojem  zasilania.

Topnienie śniegu na stokach wzniesień i gór powoduje wysokie stany wody

na  wiosnę  (marzec,  kwiecień).  Z  letnim  maksimum  opadowym  (czerwiec,

lipiec, sierpień) wiążą się wezbrania letnie, które niejednokrotnie powodują

poważne powodzie w dolinach (np. w 1997 r.). 

Ważniejszymi  zbiornikami  wodnymi  na  tym  obszarze  jest  kilka

wyrobisk po żwirowniach w Rakowicach Wielkich i Małych. 

W występujących w dolinach rzecznych piaskach i żwirach znajdują się

wody  podziemne  warstwowo-szczelinowe  lub  szczelinowe.  Natomiast  w

skałach  osadowych  np.  w  piaskowcu,  głównie  występują  wody  gruntowe

warstwowe, które wypełniają próżnie międzyskalne. 

Gleby  na  terenie  gminy  są  średniej  jakości.  Przeważają  tu  gleby

bielicowe  powstałe  na  skałach  osadowych  i  osadach  polodowcowych.

Ponadto  na  terenie  gminy  występują  tzw.  gleby  bielicowo-brunatne  oraz

gleby brunatne terenów górzystych. Dominuje III i IV klasa bonitacyjna gleb,

które mogą być przeznaczone pod wszelką uprawę polową oraz intensywne

warzywnictwo. Sporadycznie występują gleby klasy II (najwięcej w Gorczycy i

Sobocie). Szczególnie przydatne do zagospodarowania rolnego są znajdujące

się na terenie gminy gleby nizinne i wyżynne. Użytki rolne stanowią 63,4 %

powierzchni gminy.

Tabela 1. Charakter terenów na obszarze gminy
Powierzchnia gminy 240, 37 km2

W tym:
Użytki rolne 15 248 ha

Lasy i zadrzewienia 6 449 ha
Wody 102 ha

Tereny osiedlowe i
komunikacyjne 1 823 ha

Nieużytki 95 ha

 

Roślinność  obszaru  gminy  należy  do  piętra  pogórza,  gdzie  rozległe

tereny zajmują pola uprawne i łąki, rzadziej występują większe kompleksy

leśne. Lasy stanowią jedynie 2,1% powierzchni gminy. Na tle innych gmin
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województwa dolnośląskiego procent zalesienia nie jest jednak mały (gmina

plasuje  się  pod  tym  względem  na  piętnastym  miejscu  w  województwie).

Ponadto  należy  do  tej  liczby  dodać  liczne  zadrzewienia  występujące  na

terenie gminy. Znaczną powierzchnię lasów zajmują lasy grupy I – ochronne

(wodochłonne i glebochłonne) oraz lasy masowego wypoczynku (kompleksy

położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Lwówek Śląski, przeznaczone

do rekreacji). Te ostatnie cenne są ze względu na swe walory krajobrazowe i

geologiczne.  Najpospolitszymi  zespołami  leśnymi  są  grądy,  w  których

dominuje  grab  zwyczajny,  dąb  szypułkowy  i  bezszypułkowy  oraz  lipa

drobnolistna,  a  towarzyszą  im m.in.  klon,  jawor  i  buk.  W dolinach  rzek

występują łęgi podgórskie z olchą czarną i siwą, jesionem oraz jaworem. W

części  północnej  i  wschodniej  gminy  (okolice  Kotlisk,  Niwnic,  Płakowic,

Bielanki)  rosną  podgórskie  bory  z  sosną  i  świerkiem  o  ubogim  runie,  z

borówką czarną i czerwoną, tomką wonną, wrzosem zwyczajnym i śmiałkiem

pogiętym. Na terenie gminy znajdują się 29 drzew chronionych jako pomniki

przyrody ożywionej.

Świat zwierzęcy jest znacznie uboższy od roślinnego, ze względu m.in.

na wytępienie w XVII-XIX w. dużych drapieżników (niedźwiedź, ryś, żbik i

wilk).  Obecnie największym zwierzęciem jest jeleń. Pospolitymi zwierzętami

występującymi w lasach gminy są sarny, lisy, dziki, kuny, łasice, wiewiórki

czarne  i  rude,  zające  oraz  jeże.  Bogaty  jest  świat  drobnych  ssaków,

występują tu m.in. nornice, ryjówki i myszy. Licznie występują również ptaki,

a  wśród nich m.in.  zięby,  rudziki,  sójki,  sikory,  drozdy,  dzięcioły,  pliszki,

jaskółki oraz ptaki drapieżne jak jastrzębie, myszołowy, a nawet odnaleziono

jedno orle gniazdo. Rzadziej spotkać można gady, np. padalca, zaskrońca,

salamandrę  plamistą  czy  żmiję  zygzakowatą.  W  rzekach,  potokach  i

wyrobiskach żwirowych występują m.in. pstrągi potokowe, lipienie, karasie,

płocie,  głowacze,  szczupaki  oraz  sumy.  W  1999  r.  na  terenie  gminy

zinwentaryzowano,  na  ogólną  liczbę  112  gatunków ptaków,  11  gatunków

objętych  ochroną  gatunkową  (m.in.  bocian  czarny,  bielik,  puchacz,

sóweczka), które uznawane są za zagrożone wyginięciem w Polsce. W rzekach

Płóczce,  Kwilicy  oraz  Srebrnej  występują  chronione  gatunki  ryb:  szczebla

potokowa, śliz oraz chronione tarliska pstrąga potokowego.
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Środowisko  przyrodnicze  na  obszarze  gminy  jest  w  zdecydowanej

większości przekształcone przez człowieka. 

Na  terenie  gminy  Lwówek  Śląski  występują  liczne  złoża  surowców

mineralnych. Do najczęściej spotykanych należą piaskowce czerwone i szare,

które eksploatowane były w kamieniołomach koło Lwówka Śląskiego, Soboty,

Płakowic,  Zbylutowa,  Niwnic  i  Kotlisk,  a  obecnie  eksploatowane  są  w

Żerkowicach i  Rakowicach Małych,  Zbylutowie  oraz Skale.  W Rakowicach

Wielkich  i  Małych eksploatowany jest  ponadto  żwir  i  piasek,  osadzony  w

starorzeczach Bobru. W Niwnicach działa Kopalnia Gipsu i Anhydrytu "Nowy

Ląd", która zajmuje się wydobywaniem anhydrytu metodą podziemną oraz

gipsu  metodą  odkrywkową.  W  Płóczkach  Dolnych  istnieje  nieczynny

kamieniołom  wapienia  czerwonego  (cechsztyńskiego),  który  wypalano

dawniej  w  pobliskim  piecu  wapienniczym.  W  okolicach  wsi  Żerkowice

znajdują się dwa wyrobiska nieczynnego kamieniołomu bazaltu. 

Teren  gminy  jest  częściowo  objęty  prawną  ochroną  przyrody.

Południowo-wschodnia  część gminy znajduje  się  bowiem w obrębie  Parku

Krajobrazowego Doliny Bobru i jego otuliny. W parku usytuowana jest część

Lwówka Śląskiego wraz z Dębowym Gajem. Park Krajobrazowy utworzony

został w 1989 r. Zajmuje powierzchnię 12295 ha, a jego otulina 11475 ha.

Na terenie gminy znajdują się także trzy pomniki przyrody. Są to:

1. Jaskinia „Zimna Dziura” w Lwówku Śląskim

2. Ostaniec piaskowcowy w Żerkowicach „Skałka z medalionem”

3. Zespół  jaskiń  „Czerwona”,  „Krótka”  oraz  „Lisia”  w  Płóczkach

Dolnych

Planuje się objęcie ochroną w formie rezerwatu geologiczno-krajobrazowego

grupę skalną „Lwóweckie  Skały”  oraz w formie pomników przyrody grupę

skalną „Panieńskie Skały”.

Najcenniejszym krajobrazowo na terenie gminy jest odcinek pomiędzy

wsią  Sobota  a  Lwówkiem  Śląskim,  gdzie  Bóbr  załamuje  się  przez  próg

piaskowców cenomanu, wykorzystując strefę uskokową uskoku lwówecko-

świerzawskiego.
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2.3 Turystyka

Lwówek  Śląski  jest  jednym  z  najstarszych  miast  Dolnego  Śląska.

Prawa miejskie zostały Lwówkowi nadane przez Henryka I Brodatego w 1217

r.  Świetność  miasta  przypada  na  okres  średniowiecza  i  związana  była  z

położeniem na znanym szlaku handlowym zwanym Królewską Drogą (Via

Regia) oraz z wydobywanym w okolicy złotem. W późniejszym okresie miasto

nigdy nie odzyskało już swojej wcześniejszej świetności. Z okresu świetności

pozostały  jednak na terenie  miasta i  gminy cenne zabytki.  Niestety  wiele

zabytków Lwówka Śląskiego zostało zniszczonych podczas II wojny światowej

m.in. wyniosłe, renesansowe kamienice, zdobiące południową pierzeję rynku

oraz barokowe domy pierzei północnej, mieszczące ongiś gospody i piwiarnie.

Najważniejszym  zabytkiem  na  terenie  gminy  jest  ratusz  w  Lwówku

Śląskim, który po wrocławskim uważany jest  za najcenniejszy na Dolnym

Śląsku. Początki historii ratusza sięgają połowy XIII w. W Lwówku Śląskim

uwagę  przyciągają  ponadto  dość  dobrze  zachowane  i  należące  do

najciekawszych na Dolnym Śląsku mury obronne. W mieście zachowały się

także średniowieczne wieże: Wieża Bramy Bolesławieckiej oraz Wieża Bramy

Lubańskiej.  Zespół  fortyfikacji  miejskich  sprawił,  że  turyści  nazywają

Lwówek Śląski polskim Carcassone. W Lwówku Śląskim cennymi zabytkami

są ponadto: 

• XIV-wieczny Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP 

• Kościół o.o. franciszkanów 

• Dawna Komandoria joannitów 

• Wieża kościoła ewangelickiego

• Pałac w Lwówku Śląskim przy ul. Pałacowej

Godnym uwagi jest także pochodzący z 1558 r. kamienny most na Bobrze

oraz położony przy drodze do Gryfowa Śląskiego XIX-wieczny pałac książęcy

Hohenzollernów.

Poza miastem Lwówek Śląski cenniejsze i najlepiej zachowane zabytki

znajdują się w:

• Brunowie – zespół pałacowo-parkowy

• Chmielnie – kościół filialny p.w. Narodzenia NMP
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• Niwnicach – pałac klasycystyczny 

• Zbylutowie – kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP

Problemem  gminy  jest  brak  wystarczających  funduszy  na  ochronę

zabytków. Główne inwestycje kierowane są na stopniowy remont ratusza.

Poza  zabytkami  znajdującymi  się  na  terenie  gminy,  jej  obszar

atrakcyjny jest także ze względów krajobrazowych. Na terenie gminy znajduje

się  Park  Krajobrazowy  Doliny  Bobru.  Na  szczególną  uwagę  zasługują

Lwóweckie  Skały  (tzw.  „Szwajcaria  Lwówecka”).  Są  to  bardzo  cenne

geologicznie  i  geomorfologicznie  formy  skalne,  utworzone  w  wyniku

wietrzenia czerwonych i szarych piaskowców. 

Walory krajobrazowe predysponują gminę do rozwoju turystyki pieszej

oraz  rowerowej.  Na  terenie  gminy  usytuowany  jest  dobrze  rozbudowany

system szlaków turystycznych przeznaczonych do wędrówek pieszych. Są to:

• Szlak Agatowy: Lwówek Śląski – Płóczki Dolne (jaskinie) – Płóczki
Górne - Wzgórze Lipień (pola agatowe) – Szpitalna Góra- Lwówek
Ślaski. Długość - 12,5 km 

• Szlak żółty: Lwówek Śl. - Radłówka – Niwnice. Długość - 10 km

• Szlak żółty: Lwówek Śl. - Lwóweckie Skały - Dębowy Gaj - zamek
Lenno – Wleń. Długość 15 km

• Szlak żółty: Gradówek - Pirszyn - Kołodziej – Pławna. Długość 13
km

• Szlak zielony:  Lwówek Śl. -Płóczki Górne –Nagórze – Oleszna
Podgórska – Gryfów  .  Długość  18 km

• Szlak zielony: Lwówek Śl. - Chmielno - Skała - Żerkowice -
Włodzice Wielkie. Długość 15 km

• Szlak czerwony: Dworek - Sobota - Radomiłowice – Ostrzyca.
Długość 11 km

• Szlak niebieski: Lwówek Śl. - Skałka - Dworek - Bielanka - zamek
Grodziec. Długość 21 km

• Szlak czarny: Lwówek Śl. - Płóczki Dolne (jaskinie) - Pirszyn –
Rząsiny. Długość 11 km

Gmina rozwija także na swoim terenie turystykę rowerową. Na terenie

gminy zlokalizowane są trzy trasy rowerowe oraz dwie ścieżki rowerowe. 
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• Ścieżka rowerowa w mieście - „pomarańczowa” - 2,9 km
Urząd Skarbowy -  ul.  Graniczna (przejazd kolejowy)  -  plac  sportowy -
przejazd kolejowy - śluza na Bobrze - ogródki działkowe - „ścieralnia" - ul.
Wiejska /mostek/ Urząd Skarbowy 

• Ścieżka rowerowa Lwówek Śląski – Pławna -7,6 km
Lwówek Śląski – Pławna: 

• Trasa rowerowa – „żółta” - 9,2 km
Lwówek Śląski - Płóczki Dolne - Mojesz - Lwówek Śląski

• Trasa rowerowa – „fioletowa” - 21,2 km 
Lwówek Śląski  -Mojesz  -  Dębowy Gaj  -  Sobota -  Pieszków -  Dworek -
Lwówek Śląski 

• Trasa rowerowa - „zielona” - 55,5 km
Lwówek Śląski - Mojesz - Dębowy Gaj - Sobota – Bielanka - Zbylutów -
Gaszów  -  Skała  -  Żerkowice  -  Rakowice  Małe  -  Kotliska  -  Niwnice  -
Radłówka - Lwówek Śląski

W  celu  uatrakcyjnienia  oferty  turystyczno-kulturalnej  gmina

organizuje na swoim terenie cykliczne imprezy plenerowe. Najważniejsza z

nich to Lwóweckie Lato Agatowe – odbywające się rokrocznie w połowie lipca

święto  kopaczy agatów. Ta plenerowa impreza ściąga kilkadziesiąt  tysięcy

osób z pobliskich terenów oraz turystów z Polski i zagranicy. We wrześniu

2004 r. Lwóweckie Lato Agatowe otrzymało certyfikat dla najlepszej imprezy

turystycznej przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną. Dodatkowo

organizowane są na terenie gminy:

W kwietniu – Ogólnopolska Impreza na Orientację (III runda Pucharu Polski)

Organizator: Oddział PTTK w Lwówku Śląskim

W maju – Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Bobrze 

Organizator: Oddział PTTK "Sudety Zachodnie" w Jeleniej Górze

W maju – Rajd Turystyczny im. H. Brodatego

Organizator: Oddział PTTK w Lwówku Śląskim

W grudniu - Jasełka Uliczne

Organizator: Lwówecki Ośrodek Kultury
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Ponadto organizowane są na terenie gminy cykliczne wystawy Galerii Klatka

(organizator: Lwówecki Ośrodek Kultury).

Gmina  Lwówek  Śląski  planuje  rozwój  turystyczny  regionu  także  w

obszarze  rekreacji  i  turystyki  wodnej.  Na  terenie  gminy  w  miejscowości

Rakowice  znajduje  się  atrakcyjny  do  zagospodarowania  na  potrzeby

turystyczno-rekreacyjne zbiornik wodny. Gmina poczyniła pierwsze kroki w

celu  zagospodarowania  zbiornika,  tworząc  plany  rozwoju  terenów  wokół

zbiornika.  W  planie  przewidziano  budowę  zespołu  plaż  wokół  zbiornika,

budowę  brodzika  dla  dzieci  oraz  wydzielonych  basenów.  Wokół  zbiornika

powstać  ma  infrastruktura  dla  turystów.  Składać  się  na  nią  mają

przebieralnie,  toalety,  obiekty  usługowo-gastronomiczne,  ścieżki  do

spacerowania,  ścieżki  rowerowe,  parkingi  (pojemność  na  około  750

pojazdów) oraz dojazdy. Ponadto planuje się zagospodarowanie miejsca na

pola namiotowe. Przy jeziorze zlokalizowana ma zostać również przystań dla

sprzętu wodnego. Na terenie przyległym do zbiornika w Rakowicach planuje

się budowę placu z estradą przeznaczonego na plenerowe festyny i koncerty

(wielkość na ok. 10 tyś. uczestników).

Ofertę  turystyczno-rekreacyjną  w  gminie  uzupełniają:  wyciąg

narciarski  na Górę  Okrąg o  długości  200 m oraz powstająca na terenie

gminy infrastruktura wspinaczkowa. Ukształtowanie terenu gminy sprzyja

adoptowaniu  skał  na  potrzeby  wspinaczki  skałkowej.  Do  wspinaczki

przeznaczona  jest  już  tzw.  Skała  z  medalionem,  a  planowane  są  kolejne

adaptacje.

Dodatkową  zaletą  usytuowania  gminy  jest  niedaleki  dystans  do

głównych  ośrodków  turystycznych  Karkonoszy.  Gmina  położona  jest  w

odległości  ok.  50 km od Karpacza,  Szklarskiej  Poręby,  Świeradowa Zdrój.

Takie usytuowanie stwarza możliwość przyciągnięcia do gminy dodatkowej

ilości  turystów  podróżujących  w  Karkonosze  i  zainteresowanie  ich

przynajmniej  krótkim  pobytem.  Dodatkowym  atutem  gminy  jest  fakt

położenia  przy  drodze  krajowej  297,  która  wykorzystywana  jest  przez

turystów z Europy Zachodniej (głównie Niemiec) w podróży w Karkonosze. 

W  centrum  miasta  znajduje  się  punkt  informacji  turystycznej,  w

którym można zasięgnąć informacji na temat atrakcji miasta i gminy, sieci
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noclegowej  i  gastronomicznej  oraz  znaleźć  materiały  informacyjne  (mapy,

przewodniki, publikacje). Punkt należy do Sieci Informacji Turystycznej.

W pierwszej połowie 2004 r. Punkt Informacji Turystycznej w Lwówku

Śląskim odwiedziło 285 turystów. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

odnotować  należy  zwiększone  zainteresowanie  Lwówkiem  Śląskim  przez

turystów zagranicznych, szczególnie z Niemiec. 

Gmina  przyciąga  co  roku  coraz  większą  liczbę  turystów.  Tabela  i

wykres  poniżej  przedstawiają  tendencje  w ruchu turystycznym na terenie

gminy.

Tabela 2. Liczba turystów odwiedzających Lwówek Śląski w latach 1990-2004

Rok 19901 20001 20021 20032 I połowa
20042

Liczba
turystów 316 340 595 683 285

1 Średnia miesięczna liczba turystów korzystających z noclegów
2 Dane szacunkowe sporządzone na podstawie ilości turystów odwiedzających Punkt Informacji

Turystycznej

316 340

595
683

285

0
100
200
300
400
500
600
700
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Wykres 1. Liczba turystów odwiedzających 
Lwówek Śląski w latach 1990-2004

Gmina  posiada  na  swoim  terenie  siedem  zorganizowanych

miejsc/terenów noclegowych. Na infrastrukturę noclegową składają się: dwa

hotele,  cztery  kwatery  prywatne  -  dwie  o  charakterze  agroturystycznym,

jedno  pole  namiotowe  oraz  dwa  miejsca  na  rozbijanie  namiotów  przy

kwaterach prywatnych. 
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Tabela 3. Wykaz miejsc noclegowych na terenie gminy

Nazwa i typ obiektu Miejscowość Ilość miejsc
noclegowych Dodatkowa infrastruktura

Hotel „Olimp”

Wzgórze Kombatantów 
Lwówek Śląski

31 (+ 30 miejsc
do rozbicia
namiotów)

plac zabaw dla dzieci, miejsce
na ognisko, taras, sauna, kort

tenisowy, boisko do piłki
nożnej, koszykówki, lekkiej

atletyki, siłownia, sale
konferencyjne, parking

Hotel „Piast” Lwówek Śląski
56 (+ 4 miejsca

dla przyczep
kempingowych)

ogród/park, plac zabaw dla
dzieci, taras, sale

konferencyjne, parking,
możliwość przyjazdu ze

zwierzętami

Dom pod Kasztanem –
kwatera prywatna,
agroturystyka

Rakowice Małe 20 boisko, miejsce na ognisko,
plac zabaw, parking

„Poturówka” – kwatera
prywatna i pole namiotowe Brunów 20 parking, możliwość przyjazdu

ze zwierzętami

Pokoje gościnne i pole
namiotowe

Włodzice
Wielkie

12 (+ pole
namiotowe)

plac zabaw, miejsce na ognisko,
taras, parking, garaże 

Pole namiotowe SVR Żerkowice

15 miejsc do
rozbicia

namiotów, 10
miejsc dla
przyczep

kempingowych

boisko, jazda konna, plac
zabaw, miejsce na ognisko,

parking, sklep

Agroturystyka Dłużec 10
parking, możliwość przyjazdu

ze zwierzętami, miejsce na
ognisko, plac zabaw dla dzieci

Zaletą miejsc noclegowych na terenie gminy jest ich relatywnie niski

koszt. Komfort miejsc noclegowych jest w większości standardowy. 

Na terenie gminy funkcjonuje dość zróżnicowana baza gastronomiczna.

Większość restauracji i barów znajduje się w Lwówku Śląskim.

Na bazę gastronomiczną na terenie gminy składają się:

• Restauracja w Hotelu "Piast" - Lwówek Śl., ul. Jaśkiewicza 1

• Restauracja "Pod Czarnym Krukiem" - Lwówek Śl., pl. Wolności (rynek)

• Kawiarnia w Hotelu "Olimp" - Lwówek Śl., ul. Kościuszki 3 

• Pizzeria - Lwówek Śl., al. Wojska Polskiego 26 

• Bar Mikro - Lwówek Śl. ul. Dworcowa

• Bar "Krokus" - Lwówek Śl., al. Wojska Polskiego 3 

• Bar "Skrzat" - Lwówek Śl., ul. T. Kościuszki

• Pub 69 – Lwówek Śl., ul. Jaśkiewicza
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• Restauracja "Zajazd Leśny" -  Lwówek Śl.,  ul.  Kombatantów 2 (lokal

przeznaczony do wynajęcia)

Gmina  oraz  inne  organizacje  o  charakterze  turystycznym prowadzą

działalność  promocyjną.  Na terenie  gminy działa  Towarzystwo Miłośników

Lwówka  Śląskiego,  znajduje  się  tutaj  również  Oddział  PTTK  "Ziemi

Lwóweckiej". Gmina promuje swoje walory turystyczne na targach w Polsce

oraz za granicą. Uczestniczy w dużych regionalnych targach w Jeleniej Górze

oraz Wrocławiu oraz bierze udział w międzynarodowych targach w Heidenau

w Saksonii oraz uczestniczy w Święcie Trzech Miast, również odbywającym

się w Heidenau.

Gmina  prowadzi  ponadto  współpracę  z  polskimi  i  zagranicznymi

miastami. Obecnie ma podpisane trzy umowy partnerskie. Są to:

• umowa partnerska z niemieckim Heidenau podpisana 4 kwietnia 1995

roku

• umowa  partnerska  z  czeskim  Velky  Šenov  podpisana  16  listopada

2000 roku

• umowa partnerska z Lwówkiem (województwo wielkopolskie)

2.4 Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Ochrona  środowiska  jest  jednym  z  priorytetów  gminy.  Działania

chroniące środowisko mają przede wszystkim stanowić podstawę do rozwoju

turystyki na terenie gminy.

Jednym  z  najważniejszych  projektów  realizowanych  w  gminie  była

budowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim. Oczyszczalnia

została  oddana do  użytku w 1997 r.  Inwestycja  kosztowała  około  9  mln

złotych.  Gmina  pozyskała  do  tej  inwestycji  dofinansowanie  z  Fundacji

Współpracy  Polsko-Niemieckiej  w  wysokości  1 380  tyś.  zł.  Oczyszczalnia
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obsługuje teren miasta Lwówek Śląski, a w przyszłości planowane jest stałe

zwiększanie  obszaru  gminy  objętego  działaniem  oczyszczalni.  Obecna

przepustowość  oczyszczalni  wynosi  1200  m3/dobę.  Przepustowość

potencjalna urządzeń oczyszczalni wynosi 4200 m3/dobę. 

Na terenie gminy znajduje się także jedna oczyszczalnia przydomowa

(stan na rok 2003). W latach 2007-2009 planowane jest zwiększenie liczby

podobnych oczyszczalni do siedmiu.

Kolejnym  etapem  realizacji  polityki  proekologicznej  była  budowa

wysypiska  komunalnego  w  Płóczkach  Dolnych.  Zostało  ono  oddane  do

użytku  w  2000  r.  Sfinansowano  je  w  części  z  pieniędzy  pozyskanych  z

programu PHARE CBC (748 tyś. zł).  Powierzchnia składowiska wynosi 8,8

ha.  Obecnie  wykorzystywane  jest  ok.  2  ha.  Całkowita  pojemność

składowiska szacowana jest na 137 000 m3, z czego wykorzystane pozostaje

ok. 55 000 m3. Wypełnienie składowiska wynosi ok. 15-20%.

W gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów na terenach

miejskich  i  wiejskich.  W  mieście  Lwówek  Śląski  zlokalizowanych  jest  40

punktów, gdzie rozmieszczone są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

Selektywna zbiórka dotyczy makulatury, plastiku-PET oraz stłuczki szklanej.

W 2003 r. zebrano 35 ton surowców wtórnych przeznaczonych do odzysku.

W  ostatnim  roku  gmina  zakupiła  74  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki

odpadów przeznaczonych na tereny wiejskie. Wykorzystywane mają one być

szczególnie przy wiejskich szkołach podstawowych, jako element wspierający

edukację  ekologiczną oraz  w większych skupiskach mieszkańców na  wsi.

Dodatkowo na terenie wysypiska komunalnego prowadzone jest  częściowe

selekcjonowanie surowców wtórnych z odpadów nieposegregowanych. 

W 2000 r. zrekultywowano stare wysypisko śmieci w Mojeszu. Od 2000

r. gmina podejmuje również działania mające na celu stopniową likwidację

dzikich  wysypisk  śmieci.  W  2001  r.  zlikwidowano  dwadzieścia  takich

wysypisk. Gmina posiada „Program gospodarki odpadami komunalnymi dla

miasta i gminy Lwówek Śląski”. 

 Ogólnie  ok.  80%  ludności  gminy  jest  objętych  zorganizowanym

odbiorem  odpadów  (50%  objętych  jest  selektywną  zbiórką  odpadów).

Poniższe tabele obrazują szczegółowo system gospodarki odpadami w gminie.
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Tabela 4. Obsługa w zakresie wywozu odpadów zmieszanych

Typ zabudowy
Liczba

mieszkańców
objętych usługą

Ilość budynków
objętych usługą

% mieszkańców
objętych usługą

Wielorodzinna 5 700 200 95
Jednorodzinna 2 500 450 70

Zagrodowa 5 700 2350 60
Razem 13 900 3 000

 

Tabela 5. Obsługa w zakresie zbiórki selektywnej odpadów

Typ zabudowy
Liczba

mieszkańców
objętych usługą

Ilość budynków
objętych usługą

% mieszkańców
objętych usługą

Wielorodzinna 4 800 170 80
Jednorodzinna 1 700 325 50

Zagrodowa 500 120 5
Razem 7 000 615

W gminie  zlokalizowana  jest  zapora  wodna  we  Włodzicach  Małych.

Pełni ona funkcję małej elektrowni wodnej.

Gmina  prowadzi  programy  edukacji  ekologicznej.  Programy  te

wdrażane są już w przedszkolu, gdzie przez zabawę dzieci uczą się ochrony

środowiska  naturalnego.  Edukacja  ekologiczna  jest  kontynuowana  w

szkołach. Jej przejawem są z jednej strony zajęcia dotyczące kwestii ochrony

środowiska,  z  drugiej  zaś  uczestnictwo  w  konkursach  (regionalnych  i

krajowych)  w  dziedzinie  ochrony  środowiska,  kołach  zainteresowań  oraz

akcjach  promujących ochronę środowiska (np.  sprzątanie  terenów gminy,

sadzenie  drzew).  Dodatkowo  uczniowie  gminy  uczestniczą  w  większych

inicjatywach ekologicznych np. Programie Ochrony Bociana Białego i Jego

Siedlisk, akcji „Sprzątanie Świata”. 

Bariery i problemy

Pomimo  podejmowanych  przez  gminę  inicjatyw  oraz  inwestycji

ekologicznych nie wszystkie problemy znalazły do tej pory swoje rozwiązanie.

Wyzwaniem dla  gminy  jest  rozszerzenie  programu oczyszczania  ścieków i
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objęcie nim terytorium całej gminy. Drugą sferą wymagającą kompleksowych

działań  jest  gospodarka  odpadami,  w  szczególności  likwidowanie  dzikich

wysypisk  śmieci.  Interwencji  wymaga  także  gospodarka  cieplna  gminy,

oparta  w  zdecydowanej  większości  na  ogrzewaniu  węglowym.  Gmina

podejmuje  działania  mające  na  celu  zmianę  tego  stanu  rzeczy.  Obecnie

doprowadzono  średnie  ciśnienie  gazu  do  centrum  Lwówka  Śląskiego,  co

umożliwia  stopniowe  modernizowanie  kotłowni  w  mieście.  W  2004  r.

zmodernizowano  kotłownie  przy  ulicach:  Sienkiewicza  28,  Morcinka  oraz

Jaśkiewicza. W 2005 r. planowane są kolejne modernizacje.

Zadania do realizacji 

• ograniczenie ilości odprowadzanych ścieków nieoczyszczonych,

• zwiększenie obszaru gminy objętego działaniem oczyszczalni ścieków,

• dalszy sukcesywny rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

• wprowadzanie ekologicznych systemów grzewczych,

• intensyfikacja  edukacji  ekologicznej,  szczególnie  wśród  dzieci  i

młodzieży.

Infrastruktura techniczna

Infrastruktura komunikacyjna

Gmina posiada dobrze rozwinięty system sieci drogowej. Pod względem

gęstości  sieci  układ  drogowy  jest  wystarczający.  Łączna  długość  dróg

publicznych na terenie gminy wynosi 225 km. Przez gminę nie przebiegają

drogi o znaczeniu krajowym. Lwówek Śląski położony jest jednak w niedużej

odległości od autostrady A4 do Wrocławia (40 km) oraz autostrady A12 do

Olszyny (30 km). 

Miasto Lwówek Śląski jest położone w  odległości  42 km od przejścia

granicznego w Czerniawie Zdrój na granicy polsko-czeskiej oraz w odległości

55 km od przejścia granicznego w Zgorzelcu na granicy polsko-niemieckiej. 

Poniższa  tabela  przedstawia  odległość  Lwówka  Śląskiego  od  innych

lokalnych i regionalnych ośrodków województwa dolnośląskiego.
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Tabela 6. Odległość od najbliższych miast regionu
Bolesławiec 19 km
Jelenia Góra 36 km

Legnica 44 km
Zgorzelec 55 km
Wrocław 121 km

Na układ drogowy gminy Lwówek Śląski składają się:

• drogi wojewódzkie – 35 km

• drogi powiatowe – 106 km

• drogi gminne – 84 km

Najważniejszymi  drogami  w  gminie,  stanowiącymi  podstawowy  układ
komunikacyjny są:

• Droga wojewódzka nr 297 Jelenia Góra – Lwówek Śląski – Bolesławiec
– Szprotawa

• Droga wojewódzka nr 364 Gryfów Śląski – Lwówek Śląski – Złotoryja -
Legnica

Drogi wojewódzkie nr 297 oraz nr 364 są drogami o parametrach klasy
„G” (6 metrów szerokości jezdni oraz nieutwardzone pobocze).

Układ drogowy uzupełniony jest drogami powiatowymi:

• Nr 12507 Lwówek Śląski – Sobota – Rząśnik

• Nr 12513 Nowogrodziec – Lwówek Śląski

• Nr 12514 Brzeźnik – Rakowice – Lwówek Śląski

• Nr 12515 Brunów - Raciborowice

• Nr 12506 Sobota – Dłużec - Pielgrzymka

• Nr 12521 Gradówek – Kotliska - Rakowice

• Nr 12562 Gradówek - Wolbromów

• Nr 12545 Gościszów – Włodzice Wielkie

• Nr 12532 Chmielno – Zbylutów - Skorzynice

Progress Consulting

18



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

• Nr 12538 Żerkowice - Gaszów

• Nr 12584 Ustronie - Żeliszów

• Nr 12548 Lwówek Śląski (d. Płakowice) - Bielanka

• Nr 12539 Pławna – Sobota

• Nr 12553 Dworek – Sobota

• Nr 12530 Płóczki Dolne  – Nagórze

Sieć  dróg  powiatowych  na  terenie  gminy  jest  siecią  o  niepełnych
parametrach klasy „Z” (szerokość jezdni 5,5 m z obustronnymi poboczami
szer. 1,0-1,5 m).

Na  terenie  gminy  zlokalizowanych  są  4  stacje  benzynowe.  Trzy
znajdują się w Lwówku Śląskim, jedna w Rakowicach Wielkich.

Przez  gminę  przebiega  linia  kolejowa  nr  283  relacji  Jelenia  Góra  –

Zebrzydowa  –  Żagań  oraz  linia  nr  284  relacji  Legnica  –  Złotoryja  –

Jerzmanice Zdrój  – Lwówek Śląski.  Ruch pasażerski  odbywa się  tylko na

trasie Jelenia Góra – Lwówek Śląski – Jelenia Góra. Dziennie kursują na tej

linii  cztery  pociągi.  Liczba  pociągów  kursujących  przez  teren  gminy

sukcesywnie spada. Połączeniu z Jelenią Górą także grozi likwidacja.

Na terenie gminy istnieje sieć połączeń autobusowych (PKS). Dworzec

autobusowy znajduje się w Lwówku Śląskim. Miasto posiada połączenia z

większością  wsi  na  terenie  gminy  oraz  z  innymi  miastami  Polski  m.in.

Bolesławcem,  Głogowem,  Gryfowem  Śląskim,  Jelenią  Górą,  Lubinem,

Szklarską  Porębą,  Wrocławiem,  Zieloną  Górą,  Zgorzelcem,  Złotoryją,

Koszalinem, Szczecinem.

Bariery i problemy

Problemem  sieci  drogowej  jest  jej  zły  stan.  Nawierzchnia  dróg  jest

zniszczona,  modernizacji  wymaga  również  ich  nośność  i  szerokość.

Problemem jest także brak chodników przy większości dróg na terenie gminy.

Jedynie Lwówek Śląski oraz wieś Brunów posiadają przy drogach chodniki.

Chodnik znajdują się również na trasie Lwówek Śląski – Mojesz, do granicy
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gminy Lwówek Śląski. Systematycznie rosnący ruch powoduje konieczność

częstszych remontów dróg oraz podnoszenia ich standardu. 

W zakresie infrastruktury kolejowej problemem gminy jest utrzymanie

połączeń  kolejowych,  umożliwiających  łączność  z  większymi  miastami

regionu. Priorytetem jest utrzymanie jedynej funkcjonującej pasażerskiej linii

kolejowej na trasie Lwówek Śląski – Jelenia Góra. Ma to szczególne znaczenie

w związku z  planami uruchomienia  zabytkowego pociągu kursującego  na

trasie wiodącej przez Szwajcarię Lwówecką.

Zadania do realizacji

• Modernizacja nawierzchni dróg na terenie gminy

• Modernizacja nośności oraz szerokości dróg

• Budowa chodników we wsiach gminy

• Modernizacja oświetlenia drogowego

• Utrzymanie linii kolejowej na terenie gminy

• Modernizacja dworca kolejowego

Sieć wodociągowa

Na terenie  gminy  znajduje  się  21 wodociągów obejmujących miasto

Lwówek Ślaski oraz 20 wsi na terenie gminy. Długość sieci wodociągowej w

gminie Lwówek Śląski wynosi 160 km (stan na rok 2003). Na terenie gminy

znajduje się 2058 przyłączeń prowadzących do budynków mieszkalnych, z

czego 876 znajduje się na terenie miasta (stan na 31.XII.2002 r.).  Ogólna

liczba  mieszkańców  podłączonych  do  sieci  wodociągowej  wynosi  12 286

osób. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wynosi w

ciągu roku 703 dam3. 

W gminie znajduje się 6 ujęć wody pitnej. Dwa z nich znajdują się w

Lwówku Śląskim. Pozostałe ujęcia zlokalizowane są w Rakowicach Małych,

Rakowicach Wielkich, Sobocie i Gradówku.  Na terenie gminy znajduje się

jedna stacja uzdatniania wody.
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Na  terenie  miasta  zlokalizowane  są  trzy  zbiorniki  zapasowo-

wyrównawcze  o  pojemności  600  m3,  150  m3 oraz  100  m3.  Ostatni  ze

zbiorników jest obecnie wyłączony z eksploatacji.  Poza Lwówkiem Śląskim

zbiorniki  zapasowo-wyrównawcze  zlokalizowane  są  w  Skorzynicach

(pojemność 150 m3)  oraz we Włodzicach Wielkich (pojemność 100 m3).  W

gminie  zlokalizowane  jest  jedno  awaryjne  ujęcie  wody  znajdujące  się  na

terenie basenu miejskiego w Lwówku Śląskim. 

W latach 2000-2003 przeprowadzono następujące inwestycje dotyczące

gospodarki wodnej:

• wodociągi w miejscowości Płóczki Dolne, Niwnice, Dłużec

• pompownie wody w Lwówku Śląskim (3) oraz w Skale (1)

• dodatkowa studnia głębinowa w Lwówku Śląskim

Gmina zwodociągowana jest w 65%. Przez ostatnie dziesięć lat poziom

zwodociągowania  wzrósł  o  15%.  Stan  techniczny  sieci  jest  zróżnicowany.

Ujęcie w Rakowicach Małych, Lwówku Śląskim (ul. Płakowicka) oraz Sobocie

i  zintegrowana  z  nim  sieć  wodociągowa  są  w  dobrym  stanie.  Sieci  zaś

zintegrowane z ujęciami w Rakowicach Wielkich, Gradówku oraz w Lwówku

Śląskim (ul Graniczna) są w złym stanie technicznym. Ogólnie około 30%

sieci znajduje się w złym stanie technicznym. 

Bariery i problemy

Najważniejszym problemem gminy jest brak zwodociągowania całego jej

obszaru.  Część  istniejącej  sieci  wodociągowej  znajduje  się  w  złym stanie

technicznym.  Ponadto  system  wodociągowy  nie  jest  przygotowany  na

zaspokojenie potrzeb odbiorców w warunkach zwiększonego zapotrzebowania

na wodę.

Zadania do realizacji

• budowa nowych odcinków sieci wodociągowej

• modernizacja istniejącej sieci wodociągowej 

Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków

Progress Consulting

21



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

Długość  sieci  kanalizacyjnej  wynosi  16,2  km  (stan  na  rok  2003).

Większość  sieci  znajduje  się  w  mieście  Lwówek  Śląski.  W  porównaniu  z

rokiem 2002 r. przybyło 1,4 km sieci. Sieć kanalizacyjna w 2002 r. posiadała

572 przyłączenia do budynków mieszkalnych, z czego prawie wszystkie (562)

znajdowały  się  na  terenie  Lwówka  Śląskiego.  Ogólna  liczba  ścieków

odprowadzanych  siecią  kanalizacyjną  w  ciągu  roku  to  457  dam3.  Gmina

stopniowo  rozwija  sieć  kanalizacyjną.  Procent  mieszkańców  gminy

korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi obecnie ok. 53 %. Fundusze na

częściową  realizację  programu  kanalizacji  gminy  zostały  pozyskane  z

funduszu PHARE CBC.

Na terenach nieskanalizowanych gminy gospodarka ściekowa opiera

się  na  bezodpływowych  zbiornikach,  których  zawartość  jest  wywożona

pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

W  gminie  funkcjonuje  oczyszczalnia  ścieków  obsługująca  teren

Lwówka Śląskiego. Obecnie do oczyszczalni dopływa około 1200 m3/dobę.

Przepustowość urządzeń oczyszczalni wynosi 4200 m3/dobę. 

Podstawą  gospodarki  ściekowej  gminy  jest  opracowana  pod  koniec

1998 r. Koncepcja Gospodarki Ściekowej Gminy Lwówek Śląski. Koncepcja

ta zakłada, że całość obszaru gminy zostanie objęta oczyszczaniem ścieków.

Część oczyszczania odbywać się  będzie  w ramach istniejącej  oczyszczalni,

pozostały obszar zaś w ramach lokalnych i przydomowych oczyszczalni.

Bariery i problemy

Problemem jest nie najlepszy stan sieci kanalizacyjnej. Część sieci w

Lwówku Śląskim pochodzi jeszcze sprzed II  wojny światowej. Dodatkowym

problemem  jest  miejscowo  niewystarczający  przekrój  sieci  kanalizacyjnej.

Większość gminy pozostaje nieskanalizowana.

Zadania do realizacji

• remont istniejącej sieci kanalizacyjnej
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• kanalizacja wsi gminy

• podłączenie  kolejnych  obszarów  gminy  do  systemu  oczyszczania

ścieków

Sieć gazowa i ciepłownicza

Sieć gazowa średniego i niskiego ciśnienia w gminie Lwówek Śląski ma

długość  22,34  km  (bez  przyłączy).  Całość  zlokalizowana  jest  na  terenie

miasta Lwówek Śląski. Do budynków mieszkalnych prowadzi od sieci 608

przyłączeń.  Wszystkie  zlokalizowane są na terenie  miasta  Lwówek Śląski.

Ogólnie do sieci  gazowej  podłączonych jest  2807 odbiorców. Zużycie gazu

wynosi w ciągu roku 1872 dam3. Procent mieszkańców gminy korzystających

z sieci gazowej wynosi ok. 50%. W gminie rozważany był projekt gazyfikacji

nie  objętej  siecią  gazową  częścią  miasta   (dawne  Płakowice)  oraz

miejscowości: Płóczki Dolne oraz Rakowice Wielkie. Realizacja tego projektu

została  jednak  odłożona  ze  względu  na  nieopłacalność  przeprowadzenia

inwestycji.  W  planach  natomiast  jest  gazyfikacja  miejscowości  Niwnice.

Gazyfikacja Niwnic zaspokoić ma zapotrzebowanie zakładu przeróbki gipsu

Atlas.  

Długość  sieci  ciepłowniczej  wynosi  3  km.  Metoda  ogrzewania

budynków przedstawia się następująco (szacunkowo, dane z 2003 r.):

• Węglowa 90%

• Olejowa 1%

• Gazowa 9%

Gmina  stopniowo  zmienia  sposób  ogrzewania  budynków  na  swoim

obszarze.  Kotłownie  przejmowane  są  przez  wspólnoty  mieszkaniowe  oraz

spółdzielnię mieszkaniową i modernizowane. Kotłownie węglowe zastępowane

są stopniowo przez kotłownie gazowe. Działania te są zgodne z opracowanym

Programem Gospodarki Cieplnej dla Miasta Lwówek Śląski. 

Bariery i problemy
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Głównym  problemem  gminy  jest  zły  stan  techniczny  kotłowni

węglowych. Stan ten ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż

powoduje zwiększanie zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo są one mniej

wydajne niż nowoczesne i oszczędne kotłownie gazowe.

Zadania do realizacji

• modernizacja i wymiana kotłowni węglowych na ekologiczne kotłownie

gazowe

Energia elektryczna

Zasilanie  odbiorców  przemysłowych  i  odbiorców  indywidualnych

odbywa  się  z  istniejącego  głównego  punktu  zasilania  110/220  kV,

zlokalizowane na terenie wsi Radłówka. Istniejące stacje transformatorowe

zasilane są przeważnie liniami napowietrznymi 20 kV z GPZ 110/220 kV. Do

odbiorców  energia  elektryczna  dostarczana  jest  w  większości  liniami

kablowymi niskiego napięcia.  W mieście Lwówek Śląski znajduje się 3481

odbiorców  energii  elektrycznej.  Zużycie  energii  elektrycznej  wynosi  5459

MWh. Gmina zelektryfikowana jest w 100%.

Gospodarka odpadami

Na terenie gminy, w Płóczkach Dolnych, zlokalizowane jest komunalne

wysypisko  śmieci.  Powierzchnia  składowiska  wynosi  8,8  ha,  obecnie

wykorzystywane  jest  ok.  2  ha.  Całkowita  pojemność  składowiska  wynosi

137 000  m3.  Obecnie  wykorzystane  zostało  ok.  55 000  m3.  W  gminie

prowadzona  jest  selektywna  zbiórka  odpadów  na  terenach  miejskich  i

wiejskich. W mieście Lwówek Śląski zlokalizowanych jest 40 punktów, gdzie

rozmieszczone  są  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów.  Selekcyjna

zbiórka  dotyczy  makulatury,  plastiku-PET  oraz  stłuczki  szklanej.  Gmina

stopniowo rozwija program segregacji odpadów. W ostatnim roku zakupiła

74  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  przeznaczonych  na  tereny

wiejskie. Wykorzystywane mają one być szczególnie przy wiejskich szkołach
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podstawowych,  jako  element  wspierający  edukację  ekologiczną  oraz  w

większych  skupiskach  mieszkańców  na  wsi.  Dodatkowo  na  terenie

wysypiska prowadzone jest częściowe selekcjonowanie surowców wtórnych z

odpadów nieposegregowanych. 

W 2000 r. zrekultywowano stare wysypisko śmieci w Mojeszu. Od 2000

r. gmina podejmuje również działania mające na celu stopniową likwidację

dzikich  wysypisk  śmieci.  W  2001  r.  zlikwidowano  dwadzieścia  takich

wysypisk. Gmina posiada „Program gospodarki odpadami komunalnymi dla

miasta i gminy Lwówek Śląski”. 

 Ogólnie  ok.  80%  ludności  gminy  jest  objętych  zorganizowanym

odbiorem odpadów (50% objętych jest selektywną zbiórką odpadów).

Bariery i problemy

Problemem  na  terenie  gminy  są  pojawiające  się  dzikie  wysypiska

śmieci.  Pomimo  działań  podejmowanych  corocznie  w  celu  ich  likwidacji,

każdego roku pojawiają się kolejne. Kontynuacji wymaga również program

selektywnej  zbiórki  odpadów  rozwijający  się  na  terenie  gminy.  W  celu

zwiększenia  skuteczności  podejmowanych  działań  warto  także

intensyfikować  edukację  ekologiczną  prowadzoną  na  terenie  gminy

(szczególnie wśród dzieci i młodzieży).

Zadania do wykonania

• likwidacja dzikich wysypisk śmieci

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów

• edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami

• inwestycje w infrastrukturę wysypiska śmieci (mechaniczna sortownia)

Telekomunikacja

Na  terenie  gminy  Lwówek  Śląski  działają  dwaj  operatorzy  sieci

stacjonarnej: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Dialog S.A (tylko na terenie

miasta Lwówek Śląski). Sieć telekomunikacyjną uzupełniają trzej operatorzy
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sieci  komórkowej:  Plus  GSM,  Era  oraz  Idea.  Zasięg  telefonii  komórkowej

obejmuje praktycznie cały obszar gminy (z wyjątkiem sieci Idea). 

Własność nieruchomości

Większość budynków mieszkalnych oraz  mieszkań na terenie gminy

należy do osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowej. Gmina jako właściciel

znajduje się na trzecim miejscu w strukturze własnościowej nieruchomości.

Poniższe  tabele  przedstawiają  strukturę  własnościową  budynków

mieszkalnych i mieszkań na terenie gminy.

Tabela 7. Własność budynków mieszkalnych na terenie gminy Lwówek Śląski
Bu
dyn
ki
mi
esz
kal
ne

Ogółem Własność (stan na 31.XII.2002 r.)

2062

Osoby

fizyczne

Spółdzielnia
mieszkaniowa

Gmina
Skarb

Państwa

Zakłady

pracy
Pozostałe

Wspólna

własność

1611 22 117 11 20 5 276

 Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

W gminie  poza budynkami  mieszkalnymi  znajdują  się  524 budynki

mieszkalno-inwentarskie oraz mieszkalno-gospodarskie. Także w tej grupie

większość budynków (505) należy do osób fizycznych. 

Tabela 8. Własność mieszkań na terenie gminy Lwówek Śląski
Mies
zkani

a

Ogółem Własność (stan na 31.XII.2002 r.)

5943
Osoby

fizyczne

Spółdzielnia

mieszkaniowa
Gmina

Skarb

Państwa

Zakłady

pracy
Pozostałe

4182 686 986 29 43 17

 Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego jest niezadowalający. Wiele z

zabytków, które znajdują się w rejestrze zabytków jest w ogólnie złym stanie,
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a  część  pozostaje  w  ruinie.  Powoduje  to  konieczność  przeznaczenia

znacznych funduszy na ich ochronę i modernizację. Gmina nie dysponuje

funduszami pozwalającymi na szeroko zakrojony projekt ochrony dziedzictwa

kulturowego. Fundusze przeznaczane są głównie na bieżącą konserwację i

renowację najważniejszych zabytków gminy (głównie ratusza). 

Na  terenie  gminy  znajduje  się  46  obiektów  wpisanych  do  rejestru

zabytków.

Tabela 9. Wykaz obiektów ujętych w rejestrze zabytków
Miejscowość Obiekt
Lwówek Śląski Miasto 
Lwówek Śląski Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
Lwówek Śląski Mury obronne i baszty
Lwówek Śląski Ratusz
Lwówek Śląski Blok ratuszowy przy pl. Wolności 22/28

Lwówek Śląski Kramy miejskie, Rynek 7-( budynek Ław
Chlebowych i Obuwniczych )

Lwówek Śląski Wieża kościoła ewangelickiego
Lwówek Śląski Kościół i klasztor franciszkanów
Lwówek Śląski Domy przy ul. Szpitalnej 1-3
Lwówek Śląski Baszty Bolesławiecka i Lubańska
Lwówek Śląski Kaplica cmentarna p.w. Św. Krzyża
Lwówek Śląski Dawna komandoria Joannitów
Lwówek Śląski Budynek mieszkalny, ul. Jaśkiewicza 29
Lwówek Śląski Cmentarz komunalny
Lwówek Śląski

(d. Płakowice)
Zamek

Bielanka Kościół w ruinie
Brunów Zespół pałacowy
Brunów Park przypałacowy

Chmielno Kościół filialny pw. Narodzenia NMP
Dębowy Gaj Dwór
Dębowy Gaj Oficyna dworska
Dębowy Gaj Park przydworski
Dębowy Gaj Kościół filialny p.w. Św. Maksymiliana Kolbego

Dłużec Kościół p.w. Św. Jadwigi
Kotliska Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja
Kotliska Cmentarz przykościelny
Niwnice Dwór renesansowy
Niwnice Park przy szkole i d. PGR
Niwnice Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi
Niwnice Cmentarz przykościelny
Niwnice Pałac
Nagórze Pałac

Płóczki Górne Kościół filialny p.w. Św. Bartłomieja
Radłówka Zamek w ruinie

RakowiceWlk Wieża mieszkalna
Rakowice Wlk Wieża mieszkalna książęca

Skała Pałac
Skała Park przypałacowy

Skorzynice Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 5
Sobota Park
Sobota Ruina kościoła i cmentarz
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Włodzice Wlk Kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła
Włodzice Wlk. Dom mieszkalny nr 11

Zbylutów Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
Zbylutów Budynek mieszkalny nr 31
Żerkowice Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej

2.5 Gospodarka

Gmina Lwówek Śląski jest gminą rolniczą. Użytki rolne stanowią 63,4

% powierzchni gminy. Omawiany obszar posiada średnie gleby. Przeważają

tu gleby bielicowe powstałe na skałach osadowych i osadach polodowcowych.

W gminy występują również gleby bielicowo-brunatne oraz gleby brunatne

terenów górzystych. Dominuje III i IV klasa bonitacyjna gleb, które mogą być

przeznaczone pod wszelką uprawę polową oraz  intensywne warzywnictwo.

Sporadycznie  występują  gleby  klasy  II  (najwięcej  w  Gorczycy  i  Sobocie).

Szczególnie  przydatne  do  zagospodarowania  rolnego  są  znajdujące  się  na

terenie gminy gleby nizinne i wyżynne. 

W  gminie  dominuje  rolnictwo  typowe  dla  terenów  podgórskich:

hodowla  bydła  mlecznego  i  rzeźnego  oraz  trzody  chlewnej,  uprawa  zbóż

(głównie żyto, jęczmień, owies) i ziemniaków. Po 1989 r. nastąpiło na terenie

gminy załamanie w rolnictwie. Obecnie sytuacja ulega stopniowej poprawie

(szczególnie zakresie ramach specjalizacji w zakresie chowu bydła mlecznego

i trzody chlewnej).

W  gminie  zlokalizowanych  jest  1814  gospodarstw  rolnych  (stan  na

31.XII.2002  r.).  Większość  gospodarstw  to  gospodarstwa  indywidualne

prowadzące  wyłącznie  działalność  rolniczą.  Zdecydowana  większość

gospodarstw to gospodarstwa małe. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego

w gminie wynosi 7,3 ha. 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę areału gospodarstw oraz ich profil.

Tabela 10. Wielkość gospodarstw rolnych na terenie gminy Lwówek Śląski
Gospodarstwa

rolne

Ogółem Wielkość gospodarstwa (stan na 31.XII.2002 r.)

1814 do 1 ha 1-5 ha 5-10 ha 10-15 ha 15 i więcej ha
824 623 179 64 124

 Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002
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Tabela 11. Gospodarstwa rolne na terenie gminy Lwówek Śląski według prowadzonej
działalności 

Gospodarstwa

rolne

Ogółem Prowadzona działalność (stan na 31.XII.2002 r.)

1814
wyłącznie

rolnicza

wyłącznie

pozarolnicza

rolnicza i

pozarolnicza

nieprowadzące

działalności rolniczej i

pozarolniczej
1128 78 164 444

 Źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

W działalności pozarolniczej gospodarstw rolnych na terenie gminy dominuje

przetwórstwo oraz handel.

W gminie Lwówek Śląski w rejestrze REGON zarejestrowanych było na

koniec  2002  r.  1225  podmiotów  gospodarki  narodowej.  40  z  nich  było

podmiotami  publicznymi,  a  1185  prywatnymi.  Na  terenie  gminy

zarejestrowanych jest 16 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Liczba

podmiotów  zarejestrowanych  w  systemie  REGON  na  terenie  gminy  stale

rośnie.

Wykres 2. Ilość podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w gminie w systemie REGON
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Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek
Śląski. Dane z 2002 z Rocznika Statystycznego Województwa dolnośląskiego 2003

Tabela 12. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON według branży

Gmina Ogółem

W tym

Przemysł Budow
nictwo

Handel i
naprawy

Transport,
gospodarka

magazynowa i
łączność

Obsługa
nierucho
mości i
firm,

nauka

Ochrona
zdrowia i
opieka

społeczna

Lwówek
Ślaski 1225 96 89 418 89 169 61

Źródło: Rocznika Statystycznego Województwa dolnośląskiego 2003

Większe zakłady przemysłowe na terenie gminy to:

1. Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych, oddział w Rakowicach

Wielkich

Profil  działalności:  wydobycie i  przerób kruszywa naturalnego na potrzeby

budownictwa i drogownictwa

2. Bałtyk-Gaz sp. z o.o., oddział w Rakowicach Małych

Profil działalności: sprzedaż gazu butlowego, sprzedaż gazu luzem, montaż

gazowych instalacji przydomowych

3. Kopalnia Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach

Profil  działalności:  wydobycie  i  przetwórstwo  kopalin,  szczególnie  gipsu  i

anhydrytu, produkcja materiałów budowlanych

4. Grupa ATLAS, Zakład Produkcyjny nr 4 w Niwnicach

Profil działalności: produkcja materiałów budowlanych 

5. Przedsiębiorstwo „ART” Płakowice sp. z o.o. w Lwówku Śląskim

Profil działalności: Elektronika, produkcja szaf sterowniczych i okablowań

6. „COMFORT” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe sp. z o.o.

Profil działalności: prefabrykaty betonowe i konstrukcje

7. Browar Śląski w Lwówku Śląskim

Profil działalności: produkcja i sprzedaż hurtowa piwa

8. Kopalnie Piaskowca S.A. w Żerkowicach oraz Rakowicach Wielkich
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Profil działalności: wydobycie i wstępna obróbka piaskowców ciosanych

9. Rolimpex-Nasiona sp. z o.o. w Lwówku Śląskim

Profil działalności: produkcja nasion kwalifikowanych, obrót płodami rolnymi

Liczba pracujących w gminie wynosi 3050 osób (dane na 31.XII.2002

r. według Rocznika Statystycznego Województwa dolnośląskiego z 2003 r.,

bez uwzględnienia podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

oraz pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych).  W sektorze

publicznym  zatrudnionych  jest  1840  osób,  a  w  prywatnym  -  1210.  W

Lwówku Śląskim jest to odpowiednio 2373 osób (w sektorze publicznym –

1589 osób, w prywatnym - 784). Na tą liczbę składają się:  zatrudnieni w

sektorze  rolniczym –  52,  w przemyśle  i  budownictwie  –  995,  w usługach

rynkowych - 674, w usługach nierynkowych – 1329.

Liczba  pracujących  na  1000  mieszkańców  gminy  wynosi  166,  co

plasuje gminę na 17 miejscu wśród 169 gmin województwa dolnośląskiego.

Na 100 mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym przypada 66 osób w

wieku  nieprodukcyjnym  (stan  na  31.XII.2002  r.).  Według  Rocznika

Statystycznego Województwa dolnośląskiego z 2003 r. w gminie znajduje się

6 471 osób w wieku przedprodukcyjnym, 11 105 w wieku produkcyjnym i

2 628 w wieku poprodukcyjnym.  Wśród  ludności  w  wieku produkcyjnym

mobilnych zawodowo jest 6 915 osób, niemobilnych zaś 4 190 osób.

Bariery i problemy

Gmina Lwówek Śląski jest gminą rolniczą. Drugoplanową rolę pełni tu

przemysł (głównie wydobywczy i produkcyjny) oraz drobna przedsiębiorczość

(głównie w zakresie handlu i usług). Dość słabo rozwinięta jest turystyka,

choć gmina stara się uatrakcyjnić swój obszar dla turystów. Znaczną rolę

pełnią  usługi  nierynkowe,  głównie  z  zakresu  administracji  publicznej,

edukacji oraz ochrony zdrowia. Wiąże się to z faktem, że Lwówek Śląski jest

siedzibą gminy oraz powiatu lwóweckiego.

Głównym  problemem dla  rolników  w  gminie  jest  niska  rentowność

produkcji  rolniczej  oraz  brak  szerszej  możliwości  podjęcia  zajęć

pozarolniczych.  Stan  ten  ulegnie  przynajmniej  częściowej  poprawie  dzięki
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dopłatom  bezpośrednim  do  produkcji  rolnej.  Koniecznym  jest  jednak

przekwalifikowanie  przynajmniej  części  ludności  rolniczej.  Stan  rolnictwa

gminy prześledzić można na wskaźnikach specjalizacji lokalnej w rolnictwie.

Położenie gminy i średnia jakość gleb na jej terenie sprawiają, że wskaźnik

specjalizacji  lokalnej  w  rolnictwie  jest  niski.  Nie  jest  to  jednak  problem

jedynie  Lwówka  Śląskiego,  ale  również  wielu  gmin  tego  obszaru  Polski.

Problemem  jest  również  struktura  wielkościowa  gospodarstw  rolnych.

Większość z nich to gospodarstwa małe, które trudniej osiągają rentowność.

Dodatkowo większość gospodarstw na terenie gminy utrzymuje się jedynie z

produkcji rolniczej. Poprawa sytuacji tych gospodarstw rolnych uzależniona

jest od przynajmniej częściowej zmiany ich profilu (np. ukierunkowanie na

ogrodnictwo, agroturystykę).

Problemem jest również stan przemysłu na terenie gminy. W okresie

transformacji  wiele  przedsiębiorstw  upadło  lub  znacznie  ograniczyło

zatrudnienie. Zaowocowało to dużym bezrobociem. Jednocześnie trudno jest

pozyskać  znaczących  inwestorów,  którzy  stworzyliby  dużą  liczbę  nowych

miejsc pracy. Gmina podejmuje starania w tym kierunku, m.in. przez system

preferencji  dla  nowych  inwestorów.  W  ostatnich  badaniach  „Wspólnoty”

gmina osiągnęła pod względem tworzonych warunków inwestycyjnych bardzo

dobry wynik w skali kraju. 

Wskaźnik funkcji komunikacji, oświatowo-wychowawczej oraz ochrony

zdrowia  i  opieki  społecznej  jest  w  gminie  niski,  podobnie  jak  wskaźnik

rolnictwa.  Szansą  gminy  jest  wykorzystanie  potencjału  miasta  Lwówek

Śląski,  związanego  z  jego  rolą  administracyjną.  Ponadto  rozwojowi  ulec

powinien sektor usług (szczególnie w zakresie usług turystycznych). 

Zadania do wykonania

• Aktywna walka z bezrobociem

• Wspieranie małej przedsiębiorczości w gminie

• Wspieranie przekwalifikowania ludności rolniczej

• Wspieranie modernizacji produkcji rolnej

• Rozwój turystyki
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2.6 Sfera społeczna

W gminie zamieszkuje 19006 mieszkańców (stan na 6 grudnia 2003

r.). Ponad połowa z nich – 10184 – mieszka w Lwówku Śląskim. Pozostała

część zamieszkuje 28 wsi położonych na terenie gminy.

Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców wynosi:  -1,4

(stan na 31.XII.2002 r.). Stanowi to istotny spadek w porównaniu z rokiem

1997,  kiedy  wynosił  on  2,38.  Prognozy  z  2000  r.  przewidują,  że  liczba

mieszkańców gminy będzie stopniowo maleć. 

Tabela 13. Liczba ludności gminy oraz prognozy demograficzne dla Lwówka Śląskiego
Rok 1990 2000 2005 2010 2020

Liczba
ludności
gminy

19210 19370 19150 19060 18700

Źródło: Ludność województwa dolnośląskiego w perspektywie 2030

Niekorzystny  jest  również  wskaźnik  salda  migracji.  Na  100  mieszkańców

wyniósł on -1,7. 

Ludność gminy Lwówek Śląski jest stosunkowo młoda. Poniższa tabela

przedstawia  szczegółowo  strukturę  wiekową  ludności  gminy  (stan  na

31.XII.2002 r.).

Tabela 14. Struktura wiekowa ludności gminy Lwówek Śląski
Wiek Ludność gminy

Ogółem 18404

0-9 2151

10-19 3250

20-29 2615

30-39 2105

40-49 3152

50-59 2220

60-69 1306

70-79 1251

80 i więcej 354
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Na podstawie: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

Edukacja, sport i kultura

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć edukacyjną. Na terenie gminy

znajduje  się  5  szkół  podstawowych.  Trzy  z  nich  dysponują  filiami

zamiejscowymi  dla  najmłodszych  uczniów.  W  roku  szkolnym  2002/2003

uczęszczało  do szkół  podstawowych gminy  1485 uczniów.  W tym samym

roku szkoły podstawowe ukończyło 281 uczniów. W szkołach podstawowych

gminy zatrudnionych jest ogółem 102 nauczycieli.

Na terenie gminy znajduje się jedno gimnazjum. Uczy się w nim 958

uczniów.  W  2002  r.  gimnazjum  ukończyło  240  uczniów.  W  gimnazjum

zatrudnionych jest 47 pełnoetatowych nauczycieli (dane z 2002 r.).

Tabela 15. Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne na terenie gminy Lwówek Śląski

L.p. Nazwa szkoły Adres
Liczba uczniów

w roku szkolnym
2002/2003

1 Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Wojska Polskiego

1A
Lwówek Śląski

856

2 Filia Szkoły Podstawowej nr 2 Kotliska 24
3 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Pałacowa 11 180
4 Filia Szkoły Podstawowej nr 3 Sobota 38

5 Szkoła Podstawowa w Płóczkach
Górnych Płóczki Górne 104

6 Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Zbylutów 122
7 Filia Szkoły Podstawowej w Zbylutowie Włodzice  Wielkie 68
8 Szkoła Podstawowa w Niwnicach Niwnice 93

9 Gimnazjum ul. Jana Pawła II 35
Lwówek Śląski 958

 

W  gminie  działają  2  zespoły  szkół  ponadpodstawowych  i

ponadgimnazjalnych.  W  placówkach  tych  w  roku  szkolnym  2002/2003

uczyło się 1187 uczniów, z czego 372 zostało ich absolwentami.

Tabela 16. Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne na terenie gminy
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L.p. Nazwa szkoły Adres
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i

Zawodowych
ul. Henryka Brodatego 1

Lwówek Śląski

2
Zespół Szkół Ekonomiczno-

Technicznych im. Kombatantów Ziemi
Lwóweckiej

Rakowice Wielkie

W  Lwówku  Ślaskim  znajduje  się  jedna  szkoła  policealna.  W  roku

szkolnym 2002/2003 r. uczyło się w niej 20 uczniów, 7 z nich zostało jej

absolwentami.  Na  terenie  gminy  znajduje  się  także  Specjalny  Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy,  w  ramach  którego  działają  od  2002/2003  r.

zasadnicza szkoła zawodowa oraz zasadnicza szkoła zawodowa specjalna. 

W  gminie  znajdują  się  3  publiczne  przedszkola  oraz  6  oddziałów

zerowych  przy  szkołach  podstawowych.  W  roku  szkolnym 2004/2005  do

przedszkoli i oddziałów zerowych uczęszcza 281 dzieci. 

W gminie znajdują się 1 żłobek (przy przedszkolu), do którego w roku

szkolnym 2004/2005 uczęszcza 16 dzieci. 

W przedszkolach, oddziałach zerowych i żłobku zatrudnionych jest 24

nauczycieli.

Pomimo dobrze rozwiniętej sieci edukacji podstawowej, gimnazjalnej i

średniej, ogólny poziom wykształcenia mieszkańców gminy jest dość niski.

Dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.

Poniższa  tabela  przedstawia  strukturę  wykształcenia  mieszkańców

gminy.

Tabela 17. Wykształcenie ludności powyżej 13. roku życia

Ogółem

Wykształcenie (stan na 31.XII.2002)

wyższe policealne

średnie

razem zawo
dowe

ogólno
kształcą

ce

zasadni
cze

zawodo
we

podsta
wowe

bez
wykształcenia
lub niepełne
podstawowe

15429 1006 519 4094 2980 1114 4059 5138 572

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

W gminie znajduje się 1 biblioteka – Powiatowa i Miejska Biblioteka

Publiczna  w  Lwówku  Śląskim.  Biblioteka  dysponuje  dodatkowo  jednym

Oddziałem  Dziecięco-Młodzieżowym  w  Lwówku Śląskim  oraz  8  filiami  na
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terenie  gminy  (Chmielno,  Gradówek,  Kotliska,  Płóczki  Górne,  Radłówka,

Sobota,  Rakowice  Wielkie,  Niwnice).  Zdecydowana  większość  woluminów

znajduje się jednak w Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku

Śląskim (prawie 93%). 

W  gminie  nie  ma  funkcjonującego  kina.  Jedyne  istniejące  jest

nieczynne.

Na  terenie  gminy  wydawana  jest  także  jedna  lokalna  gazetka  –

Lwówecki  Biuletyn  Samorządowy  (dostępny  bezpłatnie,  wydawany  przez

Urząd Gminy i Miasta).

Gmina  dysponuje  dobrym  dostępem  do  Internetu.  We  wszystkich

szkołach na terenie gminy działają pracownie komputerowe z dostępem do

Internetu. Służą one zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak również poza

godzinami  lekcyjnymi.  Dodatkowo możliwe  jest  korzystanie  z  Internetu  w

Bibliotece Miejskiej w Lwówku Śląskim. Dostęp do Internetu posiada również

Urząd  Gminy  i  Miasta  Lwówek  Śląski.  Na  terenie  miasta  działa  ponadto

jedna kafejka internetowa z dziewięcioma stanowiskami. 

Na  terenie  Lwówka  Śląskiego  przy  ul.  Oświęcimskiej  znajduje  się

stadion sportowy należący do miejscowego OSiR-u. Stadion wykorzystywany

jest  głównie  przez  funkcjonujące  w  Lwówku  Śląskim  sekcje  piłkarskie.

Gmina  dofinansowuje  korzystające  ze  stadionu  drużyny  piłkarskie  (różne

grupy wiekowe). Na terenie miasta zlokalizowany jest również odkryty basen

(przy  ul.  Betleja).  Gorzej  infrastruktura  sportowa wygląda  w szkołach  na

terenie  gminy.  Jedynie  Gimnazjum  w  Lwówku  Śląskim  posiada  salę

gimnastyczną.  Szkoły  podstawowe takich  sal  albo  nie  posiadają,  albo  do

zajęć sportowych adaptowane są małe sale. 

Warunki mieszkaniowe

Stan warunków mieszkaniowych w gminie jest zróżnicowany. W gminie

znajduje się 5671 mieszkań, których powierzchnia użytkowa wynosi 417,4

tyś  m2.  Na  jedno  mieszkanie  przypada  średnio  3,93  izby.  Na  jedno

zamieszkane  mieszkanie  przypada  zaś  średnio  3,25  osoby.  Średnia

powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi 73,8 m2. Na jedną osobę
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przypada 22,7  m2.  Ogólnie  więc  pod względem wielkości  mieszkań gmina

wypada dobrze. Problemem jest jednak wiek większości mieszkań, a co za

tym idzie ich stan techniczny. Ponad połowa z mieszkań w gminie została

zbudowana przed końcem II wojny światowej.

Obrazuje to poniższa tabela.

Tabela 18. Wiek zasobów mieszkaniowych w gminie Lwówek Śląski
Data budowy mieszkań Liczba mieszkań

Ogółem 5671

sprzed 1918 1932

1918-1944 1088

1945-1970 746

1971-1978 751

1979- 1988 770

1989-2002 320

2001-2002 24

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

 Liczba zasobów mieszkaniowych w gminie w ostatnich latach rośnie

bardzo powoli. Większość starych budynków wymaga zaś ciągłych nakładów

na utrzymanie i renowację. 

Sytuacja na rynku pracy

Największym problemem społecznym gminy jest bezrobocie. Jest ono

przede  wszystkim  skutkiem  likwidacji  upadających  w  latach

dziewięćdziesiątych  przedsiębiorstw  (Prefabet,  Zakłady  Przemysłu

Odzieżowego) oraz państwowych gospodarstw rolnych. Ograniczono również

zatrudnienie w kopalniach na terenie gminy. Bezrobocie na terenie gminy ma

charakter  strukturalny.  Stopa  bezrobocia  wynosi  aż  31,7%  i  należy  do

najwyższych w województwie dolnośląskim i jest jedną z wyższych w kraju

(według:  Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności  i  Mieszkań  2002).  Przez

ostatnie lata wskaźnik ten praktycznie się nie zmienia, pomijając coroczne
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fluktuacje  związane  z  napływem  na  rynek  pracy  nowych  absolwentów  i

zmniejszaniem bezrobocia poprzez prace sezonowe i  interwencyjne.  Wśród

bezrobotnych  dominują  bezrobotni  pozostający  bez  pracy  przez  okres  13

miesięcy oraz dłużej. Wysoki odsetek tej grupy bezrobotnych czyni skuteczną

walkę z bezrobociem bardzo trudnym. Badania wskazują bowiem, że osoby

pozostające bez pracy przez tak długi okres mają dużo większe problemy z

readaptacją do warunków pracy niż pozostający na bezrobociu przez kilka

miesięcy. Problem ten obrazuje tabela 19.

Tabela 19. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
Bezrobotni ogółem

(stan na 31.XII.2002) do 3 miesięcy 4-12 miesięcy powyżej 13 miesięcy

2468 264 872 1264

Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002

Dodatkowym problemem jest przeważnie niski stopień wykształcenia

bezrobotnych.  Zdecydowanie  dominującą grupą są osoby  o  wykształceniu

podstawowym  oraz  zasadniczym  zawodowym.  Niekorzystna  jest  także

struktura wiekowa bezrobotnych. 

Walka z bezrobociem na terenie gminy, biorąc pod uwagę szczególnie

jego  strukturalny  charakter,  jest  trudna.  Jednym  z  doraźnych  środków

zaradczych są podejmowane przez gminę programy robót interwencyjnych.

Na przykład w 2002 r. gmina przeznaczyła 100 tyś. zł na współfinansowanie

zatrudnienia  około  50  osób  przy  likwidacji  dzikich  wysypisk  śmieci,

oczyszczania  miasta  i  rewitalizacji  Szwajcarii  Lwóweckiej.  Inną  formą

zapobiegania bezrobociu są zniżki podatków i opłat lokalnych dla inwestorów

chcących stworzyć nowe miejsca pracy w gminie.

Gmina  ma  także  niski  poziom  dochodu  na  jednego  mieszkańca.

Dochód  per  capita  w  gminie  wynosi  1169,33  (stan  na  31.XII.2002  r.)  a

poziom wydatków per capita kształtuje się na poziomie 1163,38. Poziom ten

plasuje  gminę  dopiero  na  45  miejscu  wśród  gmin  województwa

dolnośląskiego. 

Bariery i problemy
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Zagadnienia  społeczne  są  bez  wątpienia  jedną  z  najważniejszych

dziedzin interwencji w ramach polityki rozwojowej gminy. Ogólna tendencja

demograficzna jest  w gminie  spadkowa.  Nadal  jednak ludność gminy jest

stosunkowo młoda. Widoczne jest to szczególnie w liczbie uczniów uczących

się  w  szkołach  gminy  oraz  w  ogólnej  liczbie  ludności  w  wieku

przedprodukcyjnym.  Mając  na  względzie  problem  bezrobocia  w  gminie,

młodzież  jest  główną  grupą,  w  kierunku  której  skierowana  powinna  być

interwencja gminy. Liczni absolwenci szkół średnich i zawodowych stanowić

będą bowiem grupę osób poszukujących pracy. Dlatego szczególnie istotne

jest zapewnienie uczniom jak najlepszych możliwości rozwoju, który możliwy

będzie  jedynie  przez  intensywne  wspieranie  edukacji.  Stworzenie  szans

edukacyjnych pozwoli stopniowo zmieniać strukturę wykształcenia ludności

gminy  przez  poszerzenie  grup  z  wykształceniem  średnim  oraz  wyższym.

Lepiej  wykształcona młodzież oraz studenci będą mieli  większą szansę na

lokalnym, jak również krajowym, rynku pracy. Z jednej strony będą mogli

łatwiej  pracę  znaleźć,  a  z  drugiej  wyższe  kwalifikacje  pozwolą  im  na

generowanie nowych miejsc pracy przez własne inicjatywy. 

Problem w gminie jest ujemny wskaźnik migracji. Rozwój gminy jest w

istotnym  stopniu  uzależniony  od  zatrzymania  tego  negatywnego  procesu,

szczególnie  w  kwestii  „ucieczki”  najlepiej  wykształconych  mieszkańców.

Aktywni  i  przedsiębiorczy  mieszkańcy  gminy  najbardziej  wpływają  na

potencjał rozwojowy gminy. Interwencja gminy w tej sferze powinna skupić

się na tworzeniu systemu zachęt do wykorzystywania potencjału ludzkiego

mieszkańców gminy na jej terenie.

Zadania do realizacji

• Tworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej

• Wspieranie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji

• Tworzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży

• Rozwój  infrastruktury  sportowej  i  rekreacyjnej  (w  szczególności  dla

dzieci i młodzieży)
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• Stworzenie systemu preferencji dla małych i średnich przedsiębiorstw

zakładanych przez absolwentów pochodzących z terenu gminy

• Aktywna  walka  z  bezrobociem  (np.  kursy  i  szkolenia  w  celu

przekwalifikowania bezrobotnych)

3. Zadania polegające na poprawie sytuacji na danym
obszarze

Dokonana w poprzednim punkcie problemowa analiza gminy pozwala

na określenie celów strategicznych w rozwoju gminy. W ramach każdego z

wybranych  celów  skoncentrowano  się  na  ograniczonej  liczbie  działań.

Intencją jest stopniowe realizowanie projektów w ramach działań zawartych

w  poszczególnych  celach  w  oparciu  o  proces  monitoringu  i  oceny  planu

opisany w dalszej części niniejszego dokumentu. 

Cele Strategiczne

1. Rozwój przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na terenie
gminy
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a) Promowanie działalności turystycznej (szczególnie agroturystycznej) na
terenie gminy

b) Rozwój przetwórstwa rolnego i ogrodnictwa

c) Aktywna walka z bezrobociem 

d) Wsparcie inwestycji gospodarczych przyjaznych środowisku

2. Rozwój i poprawa infrastruktury na terenie gminy
a) Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej

b) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej

• Modernizacja oraz budowa dróg i chodników

• Utrzymanie istniejących połączeń kolejowych i autobusowych

c) Ochrona środowiska oraz ochrona zabytków gminy

d) Modernizacja gospodarki cieplnej w gminie

3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy
a) Modernizacja infrastruktury edukacyjnej

b) Modernizacja i tworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
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4. Realizacja zadań i projektów

1. Tytuł projektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej –
część nieskanalizowana miasta
Lwówek Śląski i miejscowości

przyległe: Mojesz, Rakowice Wielkie,
Płóczki Dolne

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
5

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych
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8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
 Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 Ostateczny: Mieszkańcy i przedsiębiorcy gminy

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 14 500 000 zł 100 %

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(budżet gminy oraz NFOŚiGW,

WFOŚiGW)

Fundusze zagraniczne
(PHARE CBC 2003)

2 025 000

1 600 000
25% 10 875 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2003 Rok zakończenia

projektu 2006

1. Tytuł projektu
Uporządkowanie kanalizacji

sanitarnej w obrębie miasta – rozdział
kanalizacji burzowej od sanitarnej

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
22

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

345
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8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Lwówka Śląskiego

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 2 000 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

500 000 zł 25% 1 500 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2009 Rok zakończenia

projektu 2010

1. Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej i
remont

-wymiana wodociągu w miejscowości
Sobota

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
16

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344, 345
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8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej oraz długość

wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 

do sieci wodociągowej oraz do sieci kanalizacji sanitarnej
 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) oraz

ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy wsi Sobota

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 3 500 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy oraz NFOŚiGW,

WFOŚiGW)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

875 000 zł 25% 2 625 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2006 Rok zakończenia

projektu 2009

1. Tytuł projektu Budowa wodociągu dla wsi Pieszków i
Bielanka

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
1

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

7. Fundusz
finansujący

projekt
SAPARD

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

Progress Consulting
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci wodociągowej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 Ostateczny: Mieszkańcy Pieszkowa i Bielanki

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 1 700 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(SAPARD)

860 000 zł 51% 840 000 zł 49%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2004

1. Tytuł projektu Budowa i modernizacja oświetlenia
drogowego

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
13

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Integracja dolnośląska

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Dopełnienie sytemu
głównych szlaków
komunikacyjnych

przez modernizację i
podwyższenie

standardów dróg
regionalnych

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Poprawa komunikacji

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

312

Progress Consulting
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych

 Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej
Wskaźnik oddziaływania: Liczba wypadków drogowych

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie gminy

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 1 200 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy) Fundusze zagraniczne

300 000 zł 25% 900 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2009

1. Tytuł projektu
Budowa wodociągu i kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Niwnice  i
Gradówek- etap II i III

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
9

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344, 345

Progress Consulting
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej oraz długość wybudowanej

sieci kanalizacji sanitarnej
 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 

 do sieci wodociągowej oraz liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 
Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Niwnicy

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 3 350 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy oraz NFOŚiGW,

WFOŚiGW)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

837 500 25% 2 512 500 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2003 Rok zakończenia

projektu 2008

1. Tytuł projektu Budowa wodociągu i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Radłówka

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
10

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344, 345

Progress Consulting
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej oraz długość wybudowanej

sieci kanalizacji sanitarnej
 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 

 do sieci wodociągowej oraz liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci kanalizacji sanitarnej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 
Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Radłówka

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 3 000 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy oraz NFOŚiGW,

WFOŚiGW)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

750 000 zł 25% 2 250 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2008

1. Tytuł projektu Budowa wodociągu w miejscowości
Mojesz

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
17

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

Progress Consulting
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci wodociągowej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Mojeszu

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 1 500 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

375 000 25% 1 125 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2007 Rok zakończenia

projektu 2009

1. Tytuł projektu
Remont stacji uzdatniania wody przy

ul. Granicznej i lewarowych ujęć
wody

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
8

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

Progress Consulting
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody

Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację
uzdatniania wody

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie gminy

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 2 000 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

500 000 zł 25% 1 500 000 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2007

1. Tytuł projektu Budowa sali sportowo-widowiskowej w
Lwówku Śląskim

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
6

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Rozwój zasobów
ludzkich

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Wspieranie inicjatyw
budowy i modernizacji

powszechnie
dostępnych obiektów

sportowych

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Poprawa efektywności oraz warunków nauczania

Progress Consulting
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Poddziałanie 3.1.5
Lokalna

infrastruktura
edukacyjna i sportowa

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

36

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Wyrównanie szans w jakości nauczania pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i

miejskich
Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury edukacyjnej poprawiająca jakość nauczania

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych

 Wskaźnik rezultatu: Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej
infrastruktury sportowej

 Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych
(po 2 latach)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Uczniowie SP nr 2 oraz mieszkańcy Lwówka Śląskiego

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 6 000 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

1 500 000 zł 25%  4 500 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2006

1. Tytuł projektu
Wymiana stolarki okiennej,

termomodernizacja w gimnazjum w
Lwówku Śląskim

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
2

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Rozwój zasobów ludzkich i
zatrudnienia

Zakres
działań

Podwyższanie
efektywności i jakości

działania systemu
edukacji i kształcenia

ustawicznego

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Wdrażanie inicjatyw
sprzyjających

podnoszeniu poziomu
kształcenia

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Poprawa efektywności oraz warunków nauczania

Progress Consulting

52



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Wyrównanie jakości nauczania pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury edukacyjnej poprawiająca jakość nauczania

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Powierzchnia budynku poddana termoizolacji

Wskaźnik rezultatu: Koszty utrzymania obiektów (zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu)
 Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób, które ukończyły na miejscu gimnazjum

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Uczniowie gimnazjum

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 1 600 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy, dotacja MEN,

WFOŚiGW)
Fundusze zagraniczne

700 000 zł
100 000 zł
800 000 zł

100%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2005

1. Tytuł projektu Kapitalne remonty dróg gminnych
oraz budowa nowych

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
14

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Integracja dolnośląska

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Dopełnienie sytemu
głównych szlaków
komunikacyjnych

przez modernizację i
podwyższenie

standardów dróg
regionalnych
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5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Poprawa komunikacji

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

312

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość zmodernizowanych i wybudowanych dróg gminnych

 Wskaźnik rezultatu: Natężenie ruchu na drodze
 Wskaźnik oddziaływania: Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy i przedsiębiorcy działający na terenie gminy

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 8 000 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

2 000 000 zł 25% 6 000 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2003 Rok zakończenia

projektu 2010

1. Tytuł projektu Remont ratusza
Nr zadania 

w Planie Rozwoju
Lokalnego

7

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Restauracja i
rewitalizacja

historycznych centrów
miast

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Progress Consulting
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6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

354

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Ochrona dziedzictwa kulturowego

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
 Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów

turystycznych i kulturalnych
 Wskaźnik oddziaływania: Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie

kultury i turystyki

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy gminy oraz turyści

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 1 700 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

425 000 zł 25% 1 275 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2003 Rok zakończenia

projektu 2007

1. Tytuł projektu Remont elewacji, dachu i wymiana
okien w SP w Niwnicach

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
3

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Rozwój zasobów
ludzkich

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Wdrażanie inicjatyw
sprzyjających

podnoszeniu poziomu
kształcenia

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Poprawa efektywności oraz warunków nauczania

Progress Consulting
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6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego 
Priorytet 3. Rozwój lokalny 

Sektorowy Program
Operacyjny –

Restrukturyzacja i
modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich

Priorytet 2. Zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Poddziałąnie 3.5.1
Lokalna

infrastruktura
edukacyjna i
sportowa/ 

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

Działanie 2.3 Odnowa
wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa

kulturowego

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz

Orientacji i Gwarancji
Rolnej – Sekcja Orientacji

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

36, 354

1306

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Wyrównanie szans w jakości nauczania pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i

miejskich
Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury edukacyjnej poprawiająca jakość nauczania

8.3 Wskaźniki projektu:
Wskaźnik produktu: Powierzchnia zmodernizowanych szkół

 Wskaźnik rezultatu: Liczba uczniów w szkołach korzystających z zmodernizowanej
infrastruktury edukacyjnej

 Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób, które ukończyły na miejscu szkołę podstawową
8.4 Beneficjenci projektu:

 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 Ostateczny: Uczniowie SP w Niwnicach

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 450 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

112 500 zł 25% 337 500 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2005

1. Tytuł projektu Sala widowiskowa w Domu Kultury w
Lwówku Śląskim

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
12

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Uzupełnienie oferty
rekreacyjnej o

propozycje
turystyczne,

kulturalne i sportowe

Progress Consulting
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5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

172

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
 Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury kulturalnej w gminie

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej

 Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i
turystycznej

Wskaźnik oddziaływania: Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy gminy

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 1 500 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

375 000 zł 25% 1 125 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2008

1. Tytuł projektu Remont murów obronnych, wieży
kościoła ewangelickiego oraz baszt

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
11

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

Progress Consulting
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4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Restauracja i
rewitalizacja

historycznych centrów
miast

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

354

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Ochrona dziedzictwa kulturowego

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego

 Wskaźnik rezultatu: Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami
 Wskaźnik oddziaływania: Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie

kultury i turystyki

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy gminy oraz turyści

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 300 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

75 000 zł 25% 225 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2003 Rok zakończenia

projektu 2008

1. Tytuł projektu Przebudowa Hotelu „Olimp”,
kategoryzacja

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
21

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

Progress Consulting
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4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Uzupełnienie oferty
rekreacyjnej o

propozycje
turystyczne,

kulturalne i sportowe

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

171

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
 Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury turystycznej w gminie

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i

turystycznej
 Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i

turystycznej
Wskaźnik oddziaływania: Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy gminy

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 300 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

150 000 zł 50% 150 000 zł 50 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2009 Rok zakończenia

projektu 2009

1. Tytuł projektu Budowa wodociągu we wsi Dębowy
Gaj

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
23

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

Progress Consulting
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4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci wodociągowej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Dębowego Gaju

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 800 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

200 000 25% 600 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2009 Rok zakończenia

projektu 2010

1. Tytuł projektu Budowa wodociągu we wsi Górczyca
Nr zadania 

w Planie Rozwoju
Lokalnego

24

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

Progress Consulting

60



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci wodociągowej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Górczyc

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 600 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

150 000 zł 25% 450 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2009 Rok zakończenia

projektu 2010

1. Tytuł projektu Budowa wodociągu we wsi
Radomiłowice

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
4
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci wodociągowej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Radomiłowic

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 600 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

150 000 25% 450 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2004 Rok zakończenia

projektu 2005

1. Tytuł projektu Remont wodociągu we wsi Gradówek
Nr zadania 

w Planie Rozwoju
Lokalnego

19
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci wodociągowej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Gradówka

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 500 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

125 000 25% 375 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2008 Rok zakończenia

projektu 2010
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

1. Tytuł projektu Budowa sali gimnastycznej przy SP w
Zbylutowie

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
20

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Rozwój zasobów
ludzkich

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Wspieranie inicjatyw
budowy i modernizacji

powszechnie
dostępnych obiektów

sportowych

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Poprawa efektywności oraz warunków nauczania

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Poddziałanie 3.1.5
Lokalna

infrastruktura
edukacyjna i sportowa

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

36

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Wyrównanie szans w jakości nauczania pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i

miejskich
Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury edukacyjnej poprawiająca jakość nauczania

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych

 Wskaźnik rezultatu: Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej
infrastruktury sportowej

 Wskaźnik oddziaływania: Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych
(po 2 latach)

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Uczniowie SP w Zbylutowie

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 2 000 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

500 000 zł 25% 1 500 000 zł 75 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2008 Rok zakończenia

projektu 2010
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

1. Tytuł projektu Budowa wodociągu w miejscowości
Płóczki Górne i Nagórze

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
18

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Wzmocnienie potencjału
rozwojowego regionów 

i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych

obszarów

Zakres
działań

Wsparcie obszarów
wymagających

aktywizacji 
i zagrożonych
marginalizacją

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Renesans cywilizacyjny

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Modernizacja i
uzupełnienie systemu
zaopatrzenia w wodę i
oczyszczania ścieków

w skali regionu

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Uzbrojenie terenów w media

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju

Regionalnego
Priorytet 3. Rozwój lokalny

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 3.1 Obszary
wiejskie

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

344

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gminy Lwówek Śląski

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury poprawiającej standard życia mieszkańców

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

 Wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych 
do sieci wodociągowej

 Wskaźnik oddziaływania: Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) 

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy Płóczek Górnych i Nagórza

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 2 000 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

500 000 25% 1 500 000 zł 75%

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2007 Rok zakończenia

projektu 2010
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

1. Tytuł projektu Budowa i remonty świetlic wiejskich
w Gradówku i Płóczkach Dolnych

Nr zadania 
w Planie Rozwoju

Lokalnego
15

2. Koordynator Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
w Lwówku Śląskim Instytucja

Urząd Gminy
i Miasta 

w Lwówku
Śląskim

3.
Zadanie 

w ramach osi
NPR 2004-2006

Przekształcenia
strukturalne 

w rybołówstwie i rolnictwie,
rozwój obszarów wiejskich

Zakres
działań

Zapewnienie rozwoju
obszarów wiejskich

4.
Zadanie w

ramach strategii
województwa

Społeczeństwo obywatelskie

Zadanie w
ramach celu

strategii
województwa

Wspieranie
kulturotwórczych
działań i inicjatyw

5.
Zadanie w

ramach strategii
gminy

Restrukturyzacja wsi

6. Nazwa Programu

i nr Priorytetu 
w Programie

Sektorowy Program
Operacyjny –

Restrukturyzacja i
modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich

Priorytet 2. Zrównoważony
rozwój obszarów wiejskich

Nr i nazwa
działania 

w Priorytecie

Działanie 2.3 Odnowa
wsi oraz zachowanie i
ochrona dziedzictwa

kulturowego

7.
Fundusz

Strukturalny
finansujący

projekt

Europejski Fundusz
Orientacji i Gwarancji

Rolnej – Sekcja Orientacji

Nr dziedziny
interwencji
Funduszy

Strukturalnych

1306

8. Projekt.
8.1 Lokalizacja projektu:

 W układzie administracyjnym: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski
 W układzie geograficznym: Sudety Zachodnie

8.2 Cele projektu:
Cel ogólny: Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej Gminy Górowo Iławeckie

Cel bezpośredni: Budowa podstawowej infrastruktury kulturalnej na terenach wiejskich

8.3 Wskaźniki projektu:
 Wskaźnik produktu: Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno-

edukacyjnej
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-

edukacyjnej
Wskaźnik oddziaływania: Liczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury

społeczno-edukacyjnej

8.4 Beneficjenci projektu:
 Końcowy: Gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski

 Ostateczny: Mieszkańcy wsi Gradówek oraz Płóczki Dolne

9. Budżet
(koszt realizacji)

Całkowity przypuszczalny budżet
projektu 400 000 zł 100%

10. Źródła finansowania
projektu

Fundusze krajowe
(Budżet Gminy)

Fundusze zagraniczne
(EFRR)

80 000 zł 20% 320 000 zł 80 %

11. Termin realizacji Rok rozpoczęcia
projektu 2005 Rok zakończenia

projektu 2006
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

5.  Powiązanie  projektów  z  innymi  działaniami
realizowanymi  na  terenie  gminy,  powiatu  i
województwa

Kluczowym  wymogiem  dla  skutecznego  rozwoju  gminy  jest

skoordynowanie  zadań  wynikających  z  Planu  Rozwoju  Lokalnego  z

zadaniami wynikającymi z dokumentów planistycznych obejmujących region,

na terenie którego leży gmina Lwówek Śląski. 

Na  poziomie  krajowym najważniejszym dokumentem planistycznym,

wyznaczającym kierunki rozwoju Polski, jest Narodowy Plan Rozwoju 2004-

2006.  Za  cel  strategiczny  Narodowego  Planu  Rozwoju  uznano  rozwijanie

konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do

długofalowego,  harmonijnego  rozwoju,  zapewniającej  wzrost  zatrudnienia

oraz  poprawę  spójności  społecznej,  ekonomicznej  i  przestrzennej  z  Unią

Europejską na poziomie regionalnym i  krajowym. Cele strategiczne gminy

Lwówek Śląski,  uwzględniwszy lokalną specyfikę,  ukształtowane zostały  w

sposób  gwarantujący  maksymalną  spójność  z  celem  strategicznym

Narodowego Planu Rozwoju. 

Narodowy  Plan  Rozwoju  w  swoich  założeniach  na  lata  2004-2006

przyjmuje pięć celów cząstkowych. Są to:

1. wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego

wzrostu PKB, 

2. zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia, 

3. włączenie  Polski  w  europejskie  sieci  infrastruktury  transportowej  i

informacyjnej,

4. intensyfikacja  procesu zwiększenia  w strukturze  gospodarki  udziału

sektorów  o  wysokiej  wartości  dodanej,  rozwój  technologii

społeczeństwa informacyjnego,

5. wspomaganie  udziału w procesach rozwojowych i  modernizacyjnych

wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce.
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Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

Gmina  Lwówek  Śląski  opracowując  Plan  Rozwoju  Lokalnego

ukierunkowała się na realizację powyższych celów cząstkowych. W ramach

możliwości gminy zdecydowano się na szczególne uwzględnienie celów 2 i 5

Narodowego Planu Rozwoju. Intensywne działania w tych sferach powinny

zaowocować przynajmniej częściową realizacją celu 1.

Działania  podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy

Lwówek  Śląski  zorientowane  są  na  wykorzystywanie  krajowych  oraz

unijnych funduszy pomocowych. Narodowy Plan Rozwoju określa pięć osi, w

ramach  których  realizowane  będą  konkretne  projekty.  Plan  Rozwoju

Lokalnego Lwówka Śląskiego skupia się przede wszystkim na dwóch osiach.

Są  to:  wzmocnienie  potencjału  rozwojowego  regionów  i  przeciwdziałanie

marginalizacji  niektórych  obszarów  oraz  przekształcenia  strukturalne  w

rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich.

Na  poziomie  regionalnym  istotna  jest  zbieżność  Planu  Rozwoju

Lokalnego Lwówka Śląskiego z dokumentami planistycznymi większych niż

gmina jednostek samorządowych – województwa dolnośląskiego oraz powiatu

lwóweckiego.

 Strategia  województwa  dolnośląskiego  wyznacza  cele  rozwoju  dla

obszaru  Dolnego  Śląska.  Gmina  Lwówek  Śląski  realizując  projekty

inwestycyjne na swoim terytorium realizować będzie przede wszystkim trzy

cele strategiczne województwa. Pierwszym z nich jest renesans cywilizacyjny,

w ramach którego nacisk położony jest  przede wszystkim na rozwój życia

edukacyjno-kulturalnego w regionie. Renesans cywilizacyjny polegać ma na

promocji  edukacji,  rozwoju  kultury  lokalnej  oraz  promocji  polityki

zrównoważonego  rozwoju.  Szczególny  nacisk  gmina  kładzie  na  ochronę

środowiska.  Inwestycje  podejmowane  na  terenie  gminy  zmierzają  do

zachowania  szczególnej  wartości  przyrodniczej  i  krajobrazowej  obszaru

gminy. Wszystkie kierunki rozwoju gminy uwzględniają ochronę środowiska

naturalnego  jako  niezbędny  element  wszelkich  podejmowanych  działań.

Gmina  w  ramach  celów  strategicznych  1,  2c  oraz  3  wpisuje  się  więc  w

strategię  realizowaną  w  całym województwie  dolnośląskim.  Drugim  celem

strategicznym województwa realizowanym na terenie gminy jest innowacyjna

gospodarka.  W  rozwinięciu  powyższego  celu  podkreśla  się  konieczność
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dostosowania  struktury  gospodarki  Dolnego  Śląska  do  wyzwań

współczesności.  Jednym  z  działań,  które  podjęte  mają  zostać  w  ramach

omawianego celu, jest uczynienie turystyki motorem rozwoju gospodarczego.

Gmina,  kładąc  nacisk  na  zrównoważony  rozwój,  zamierza  promować

turystykę,  szczególnie  zaś  agroturystykę  (cel  1a).  Poza  turystyką,  gmina

intensyfikować  będzie  działania  mające  na  celu  stworzenie  warunków

korzystnych  warunków  dla  rozwoju  przedsiębiorczości.  Rozwój  w  tej

dziedzinie  przyczynić  ma  się  przede  wszystkim  do  rozwiązania  jednego  z

największych społecznych problemów gminy – bezrobocia (cel 1c). Realizując

powyżej  omówione  cele  gmina  dążyć  będzie  do  skoordynowania

podejmowanych  działań  z  działaniami  podejmowanymi  na  terenie  całego

województwa dolnośląskiego.

Ostatnim  celem  strategicznym  województwa  dolnośląskiego,  który

znalazł  szczególne uwzględnienie w ramach Planu Rozwoju Lokalnego jest

otwarcie na świat. W ramach omawianego już rozwoju turystyki na terenie

gminy,  planuje  się  zainteresowanie  usługami  turystycznymi  nie  tylko

mieszkańców  Polski,  ale  jeszcze  większe  otwarcie  się  na  turystów

zagranicznych.

Na poziomie powiatowym najważniejszym dokumentem planistycznym

jest  Strategia  Rozwoju Powiatu  Lwóweckiego.  Cele  strategiczne  zawarte  w

Planie  Rozwoju  Lokalnego  Lwówka  Śląskiego  uwzględniają  tendencje

rozwojowe powiatu.  Za najważniejsze w strategii  rozwoju powiatu uznano:

poprawę warunków i jakości życia mieszkańców oraz podniesienie na wyższy

stopień  rozwoju  gospodarczego.  Rozwijając  istotę  przytoczonych  celów  w

kwestiach gospodarczych strategia powiatu kładzie nacisk na promowanie

nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki oraz walkę z największym problemem

powiatu  –  bezrobociem.  Ponadto  akcentuje  się  konieczność  rozważnego  i

skoordynowanego  wpływu  na  rozwój  turystyki  w  regionie.  W  sferze

społecznej jako główną grupę, w kierunku której skierowane powinny zostać

realizowane zadania wymienia się młodzież. Takie sformułowanie celów jest

w pełni zbieżne z założeniami niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego. 

Gmina dąży do zachowania spójności w ramach rozwoju regionalnego

realizując  inwestycje  wpisujące  się  w  regionalne  i  krajowe  inicjatywy
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rozwojowe. Na inwestycje te pozyskuje fundusze krajowe oraz zagraniczne.

Podjęte lub planowane na terenie gminy przed uchwaleniem Planu Rozwoju

Lokalnego  inwestycje  mają  zapewnione częściowe finansowanie  w ramach

szerszych  inicjatyw  inwestycyjnych  podejmowanych  przez  Narodowy  i

Wojewódzki  Funduszu  Ochrony  Środowiska  oraz  dzięki  funduszom

zagranicznym,  w  tym  funduszom  unijnym  (PHARE,  SAPARD).  Do  takich

projektów zaliczają się:

1. Budowa  oczyszczalni  ścieków  w  Lwówku  Śląskim  (Fundacja

Współpracy Polsko-Niemieckiej)

2. Budowa komunalnego wysypiska śmieci w Płóczkach Dolnych (PHARE

CBC 2003)

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – część nieskanalizowana miasta

Lwówek Śląski i miejscowości przyległe (PHARE CBC 2003)

4. Budowa wodociągu dla wsi Pieszków i Bielanka (Program SAPARD)

5. Budowa  kanalizacji  sanitarnej  i  remont  –  wymiana  wodociągu  w

miejscowości Sobota (Fundusz Ochrony Środowiska) – w planach

Dzięki pozyskanym funduszom realizowane są w gminie inwestycje w

dziedzinie kanalizacji, zaopatrzenia w wodę oraz gospodarki odpadami.

Plan Rozwoju Lokalnego jako dokument planistyczny gminy Lwówek

Śląski kontynuuje i porządkuje założenia rozwojowe zawarte w opracowanej

w  1999  r.  Strategii  Rozwoju  Społeczno-Gospodarczego  Miasta  i  Gminy

Lwówek  Śląski.  Większość  celów  strategicznych  jest  kontynuacją

wcześniejszych  założeń.  Plan  Rozwoju  Lokalnego  ze  względu  na

przyświecającą  korzystaniu  z  funduszy  europejskich  zasadę  koncentracji

skupia  się  jednak  na  trzech  najważniejszych  dla  rozwoju  gminy  celach

strategicznych.
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6. Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

Dopełnieniem Planu Rozwoju Lokalnego formułującego cele rozwojowe oraz

zadania mające przyczynić się do długofalowego wzrostu potencjału gminy są

wskaźniki, które pozwolą na ocenę realizacji założonych celów. Wskaźniki te

przybierają postać ogólnych wskaźników osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

oraz  szczegółowych  wskaźników  osiągnięć  konkretnych  przedsięwzięć

realizowanych  w  ramach określonych  w  Planie  Rozwoju  Lokalnego  celów

strategicznych. Szczegółowe  wskaźniki  efektów  realizowanych  w  ramach

Planu Rozwoju Lokalnego projektów zawarte zostały w fiszkach projektowych

w  pkt  4.  niniejszego  opracowania.  Poniżej  przedstawione  zostały  ogólne

wskaźniki realizacji celów strategicznych Planu Rozwoju Lokalnego. 

Cel  strategiczny  nr  1 –  Rozwój  przedsiębiorczości  i

przeciwdziałanie bezrobociu na terenie gminy

Wskaźniki osiągnięć:

• liczba nowych inwestycji kapitałowych w gminie,

• liczba stworzonych nowych miejsc pracy,

• wskaźnik bezrobocia w gminie,

• liczba turystów odwiedzających gminę.

Cel  strategiczny  nr  2 –  Rozwój  i  poprawa  infrastruktury  na

terenie gminy

Wskaźniki osiągnięć:

• wskaźnik zwodociągowania gminy,

• wskaźnik skanalizowania gminy,

• gęstość i jakość sieci komunikacyjnej w gminie, poziom bezpieczeństwa

komunikacyjnego,

Progress Consulting

71



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lwówek Śląski 

• wskaźniki zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

• efektywność i rentowność gminnej gospodarki cieplnej.

Cel strategiczny nr 3 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej  na

terenie gminy

Wskaźniki osiągnięć:

• poziom wykształcenia mieszkańców gminy.
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7. Plan finansowy

Plan obejmuje te  zadania,  które  przyczyniają  się  do  realizacji  celów

strategicznych  i  współfinansowane będą  m.  in.  ze  środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pełen wykaz projektów uwzględniający te o

mniejszym  znaczeniu  i  wartości  znajduje  się  w  Wieloletnim  Planie

Inwestycyjnym gminy Lwówek Śląski.

Tys. PLN 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010*

Dochody 20 662 21 505 23 153 23 321 23 904 24 020 24 620 25 235 25 865 26 511

 Wydatki
inwestycyjne 

1 357 1 697 1 932 3 826  3 789 3 826 3 863 4 001 4 041 4 081

% wydatków
ogółem 6,5 % 7,9 % 8,3 % 16,4 % 15,9 % 15,9 % 15,7 % 15,8% 15,6% 15,4%

* prognoza

 Tytuł projektu Okres
realizacji

Wartość
projektu

Środki
własne

Budżet
Państwa

Fundusze
strukturalne Inne źródła

 2004       

1
Budowa wodociągu
dla wsi Pieszków i

Bielanka
2004 1 700 000 860 000 840 000

2

Wymiana stolarki
okiennej,

termomodernizacja w
Gimnazjum

2004-
2005 1 600 000 700 000 100 000 800 000

3

Remont elewacji,
dachu i wymiana

okien w SP w
Niwnicach

2004-
2005 450 000 112 500 337 500

4 Budowa wodociągu
we wsi Radomiłowice

2004-
2005 600 000 150 000 450 000

5

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej

– część
nieskanalizowana
miasta obejmująca
dawne Płakowice i

miejscowości
przyległe: Mojesz,
Rakowice Wielkie,

Płóczki Dolne

2003-
2006 14 500 000 2 025 000 1 600 000

10 875 000
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6

Budowa sali
sportowo-

widowiskowej w
Lwówku Śląskim

2004-
2006 6 000 000 1 500 000 4 500 000

7 Remont ratusza 2003-
2007 1 700 000 425 000 1 275 000

8

Remont stacji
uzdatniania wody

przy ul.
Granicznej i

lewarowych ujęć wody

2004-
2007 2 000 000 500 000 1 500 000

9

Budowa wodociągu i
kanalizacji sanitarnej

w miejscowości
Niwnice - etap II i III

2003-
2008 3 350 000 837 500 2 512 500

1
0

Budowa wodociągu i
sieci kanalizacji

sanitarnej w
miejscowości

Radłowka

2004-
2008 3 000 000 750 000 2 250 000

1
1

Remont murów
obronnych, wieży

kościoła
ewangelickiego oraz

baszt

2003-
2008 300 000 75 000 225 000

1
2

Sala widowiskowa w
Domu Kultury w
Lwówku Śląskim

2004-
2008 1 500 000 375 000 1 125 000

1
3

Budowa i
modernizacja

oświetlenia drogowego

2004-
2009 1 200 000 300 000  900 000

1
4

Kapitalne remonty
dróg gminnych oraz

budowa nowych

2003-
2010 8 000 000 2 000 000 6 000 000

Razem 45 900 000 10 610 000 100 000 21 075 000 14 115 000

Tytuł projektu Okres
realizacji

Wartość
projektu

Środki
własne

Budżet
Państwa

Fundusze
strukturalne Inne źródła

2005       

1
5

Budowa i remonty
świetlic wiejskich w

Gradówku i
Płóczkach Dolnych

2005-2006 400 000 80 000 320 000

Razem 400 000 80 000 320 000

Tytuł projektu Okres
realizacji

Wartość
projektu

Środki
własne

Budżet
Państwa

Fundusze
strukturalne Inne źródła

2006       

1
6

Budowa kanalizacji
sanitarnej i remont,
wymiana wodociągu

w miejscowości
Sobota

2006-2009 3 500 000 875 000 2 625 000
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Razem 3 500 000 875 000 2 650 000

Tytuł projektu Okres
realizacji

Wartość
projektu

Środki
własne

Budżet
Państwa

Fundusze
strukturalne Inne źródła

2007       
1
7

Budowa wodociągu w
miejscowości Mojesz 2007-2009 1 500 000 375 000 1 125 000

1
8

Budowa wodociągu w
miejscowości Płóczki
Górne i Nagórze

2007-2010 2 000 000 500 000 1 500 000

Razem 3 500 000 875 000 2 625 000

Tytuł projektu Okres
realizacji

Wartość
projektu

Środki
własne

Budżet
Państwa

Fundusze
strukturalne Inne źródła

2008       
1
9

Remont wodociągu we
wsi Gradówek 2008-2010 500 000 125 000 375 000

2
0

Budowa sali
gimnastycznej przy

SP w Zbylutowie
2008-2010 2 000 000 500 000 1 500 000

Razem 2 500 000 625 000 1 875 000

Tytuł projektu Okres
realizacji

Wartość
projektu

Środki
własne

Budżet
Państwa

Fundusze
strukturalne Inne źródła

2009       

2
1

Przebudowa Hotelu
„Olimp”,

kategoryzacja
2009 300 000 150 000 150 000

2
2

Uporządkowanie
kanalizacji sanitarnej

w obrębie miasta –
rozdział kanalizacji

burzowej od
sanitarnej

2009-2010 2 000 000 500 000 1 500 000

2
3

Budowa wodociągu
we wsi Dębowy Gaj 2009-2010 800 000 200 000 600 000

2
4

Budowa wodociągu
we wsi Górczyca 2009-2010 600 000 150 000 450 000

Razem 3 700 000 1 000 000 2 700 000
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8. System wdrażania

Uczynienie  z  Planu  Rozwoju  Lokalnego  dokumentu  wskazującego
konkretne zadania, będące odpowiedzią na lokalne potrzeby i zmieniające się
warunki  otoczenia  wymaga  sprawnego  przeprowadzania  działań  i  oceny
realizacji planu. 

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje zatem:

• komunikację  społeczną  w  zakresie  przyjmowania  nowych  zadań

organizacyjnych i inwestycyjnych

• przygotowanie dokumentacji projektowej

• składanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków

EFRR 

• realizację inwestycji zgodnie z określonymi wymogami 

• monitorowanie i raportowanie wydatków i efektów rzeczowych projektu 

• przedkładanie  Radzie  Gminy  raportów  i  informacji  z  przebiegu  realizacji

zadań umieszczonych w Planie Rozwoju Lokalnego

• monitorowanie efektów i postępu realizacji planu

• okresową  aktualizację  planu  w  kontekście  zmian  uwarunkowań

zewnętrznych 

System  wdrażania  Planu  Rozwoju  Lokalnego  gminy  Lwówek  Śląski
będzie realizowany z uwzględnieniem zasad wdrażania pomocy strukturalnej
Unii  Europejskiej.  Gmina  pozyskując  współfinansowanie  ze  środków
Funduszy  Strukturalnych zobowiązana jest  przestrzegać zasad i  procedur
określonych w dokumentach programowych, w szczególności Zintegrowanym
Programie Rozwoju Regionalnego i Uzupełnieniu Programu.

Poszczególne  działania  będą  wdrażane  w  oparciu  o  zasady
wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach
może  to  oznaczać  konieczność  sprostania  wielu  wymaganiom formalnym.
Dotyczy  to  w  szczególności  odmiennych  zasad  wykorzystania  środków
pochodzących ze źródeł krajowych oraz ze środków pochodzących ze źródeł
unijnych.

W dłuższym horyzoncie czasowym należy uwzględnić również zasady, i
formy  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  organizacjami
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realizującymi  działalność  pożytku  publicznego  (partnerstwo  publiczno  -
prywatne),  które  mogą  wnieść  swój  wkład  w  poszczególne  projekty
realizowane w ramach planu.

9.  Sposoby  monitorowania,  oceny  i  komunikacji
społecznej

9.1 Instytucja zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego

Osobami odpowiadającymi za monitorowanie Planu Rozwoju Lokalnego
będą  właściwi  merytorycznie  w  kwestiach  rozwoju  i  inwestycji  w  gminie
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta.

 W procesie koncepcyjnego przygotowania planu należy uwzględnić:

• szczegółowe zasady i kryteria realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

• zapewnienie  zgodności  realizacji  Planu  z  poszczególnymi  dokumentami

programowymi  wyższego  rzędu  oraz  przestrzegania  zasad  zawierania

kontraktów publicznych

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania

oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu

• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i

promocji Planu

• przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu

• przygotowanie projektów aktualizacji planu

• dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu

  

9.2 Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego

Działania, zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego będą realizowane przez
Urząd  Gminy  i  Miasta.  Za  poszczególne  etapy  przygotowania  wniosków  i
późniejszą  realizację  projektów  odpowiadać  będą  właściwi  merytorycznie
pracownicy Urzędu Gminy i Miasta. Zgodnie z obowiązującymi procedurami
w  zakresie  przygotowywania  wniosków  będą  wyłaniani  wykonawcy
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niezbędnej  dokumentacji.  Przygotowanie  projektów  i  ich  realizacja  może
również zostać powierzona podmiotom zewnętrznym.

W  przypadku  zaangażowania  się  innych  instytucji  i  podmiotów  w
realizację  projektów  zawartych  w  planie  konieczna  będzie  koordynacja
działań  i  zapewnienie  informacji  o  rezultatach  i  o  postępie  działań  dla
zapewnienia pełnego monitorowania i oceny realizacji planu.

9.3 Monitoring i ocena Planu Rozwoju Lokalnego

Monitoring dotyczyć będzie:

• wprowadzania ewentualnych modyfikacji do struktury planu w zależności od

analizy  uwarunkowań  zewnętrznych  i  wyników  konsultacji  społecznych

(nowe projekty w ramach przyjętych celów, nowe priorytety)

• stopnia  realizacji  działań  zapisanych  w  planie  (wykonanie  założonych

rezultatów,  zaawansowanie  finansowe,  zgodność  z  dokumentami

programowymi i prawem)

• implementacji zmian i dostosowań 

Należy  również  uwzględnić  uaktualnianie  danych  finansowych  oraz
konieczność przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego z kolejną perspektywą
finansową na lata 2007- 2013.

Stosowne  informacje  z  realizacji  projektów  mogą  być  przedstawiane
Radzie  Gminy  na  podstawie  informacji  składanych  przez  właściwych
merytorycznie  pracowników Urzędu Gminy  i  Miasta  a  skuteczność  Planu
poddawana będzie bieżącej ocenie. 

9.4 Sposoby  inicjowania  współpracy  z  organizacjami

społecznymi

Dla  zapewnienia  komunikacji  społecznej  w  zakresie  przyjmowania
nowych  zadań  organizacyjnych  i  inwestycyjnych  na  spotkania  będą
zapraszani  przedstawiciele  mieszkańców,  lokalnych partnerów społeczno -
gospodarczych. Istnieje też możliwość organizowania okresowych specjalnych
spotkań i konsultacji. Istotne dla właściwego komunikowania otoczeniu a w
szczególności  organizacjom  społeczno-gospodarczym  będzie  prowadzenie
odpowiedniej polityki public relations.
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Burmistrz Miasta we współpracy z Radą zapewniają środki, informacje
i  promocję  w  zakresie  udzielonej  pomocy  z  funduszy  strukturalnych.
Informowanie  i  promowanie  odbywać  się  będzie  poprzez  organizowanie
spotkań na temat możliwości wsparcia ze środków UE, o zakresie i wymiarze
pomocy  unijnej  dla  poszczególnych  projektów  i  rezultatach  tych  działań.
Systematyczne informacje o realizacji projektów, stanie ich zaawansowania i
osiągniętych  efektach  w  ramach  Planu  będą  pojawiały  się  w  mediach
lokalnych (np. „Lwówecki Biuletyn Samorządowy”), podczas imprez, festynów
(np.:  dożynki),  a  także  w  gablotach  zawierających  aktualne  informacje
skierowane do mieszkańców. 

Oprócz  informowania o  bieżących projektach wynikających z  planu,
działania  promocyjne  będą  miały  na  celu  rozwój  lokalnej  aktywności,
rozbudzenie inicjatywy w społeczności lokalnej oraz uzyskanie społecznego
konsensusu w kwestii strategicznych obszarów, na których powinny skupiać
się działania nie tylko z zakresu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym
podejmowane przez Władze Gminy i Miasta jak również inne zainteresowane
podmioty.
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