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Wprowadzenie  

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie do wdrażania strategii terytorialnych w sposób 

zintegrowany w ramach unijnej polityki spójności, rozpoczętej w Polsce w latach 2014–2020, 

i następnie kontynuowanej w ramach aktualnie rozpoczynającej się perspektywy budżetowej na lata 

2021-2027. Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny (LGOF) decyzją Zarządu Województwa 

Dolnośląskiego został wskazany jako obszar przewidziany do wdrażania terytorialnego instrumentu 

ZIT opierającego się na realizacji przedsięwzięć zintegrowanych. Jego optyka i logika ma oddziaływać 

kompleksowo na zdelimitowany obszar wsparcia i realizować zaplanowaną interwencję w sposób 

spójny.  

Należy podkreślić, że narzędzie ZIT może być skutecznie wykorzystywane wyłącznie, jeśli dany obszar 

geograficzny posiada zintegrowaną, międzysektorową strategię terytorialną. Na gruncie przepisów 

prawa przedmiotowy dokument posiada wszystkie elementy kwalifikującego go jako „Plan działań 

ZIT”. Ponadto niniejsze opracowanie w przyszłości może stanowić bazę do opracowania strategii 

ponadlokalnej w rozumieniu art. 10 g ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95).  

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2027” definiuje ramowy plan strategiczny oraz szczegółowy plan 

operacyjny. Oba elementy mają przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

pogłębienia integracji LGOF, łącznie ukierunkowanych na poprawę jakości życia lokalnej 

społeczności zamieszkującej obszar interwencji.  

Należy podkreślić, że w ujęciu merytorycznym dokument odnosi się do zagadnień i problematyki 

oddziałującej na cały obszar wsparcia, a co za tym idzie postuluje realizację przedsięwzięć 

zintegrowanych oraz takich, które za pomocą efektu skali oddziałują na cały LGOF. Innymi słowy 

przedstawiona strategia tworzy płaszczyznę dla działań i przedsięwzięć wykraczających poza granice 

administracyjne poszczególnych gmin i powiatów skupionych w ramach LGOF.  

Wskazane w opracowaniu cele rozwojowe skupiają się na poziomie planu operacyjnego w trzech 

obszarach interwencji o charakterze zintegrowanym, są nimi: 

 Obszar 1. Usługi społeczne, 

 Obszar 2. Gospodarka, 

 Obszar 3. Środowisko. 

Strategia ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego pokazuje aspiracje LGOF oraz jego plany 

w zakresie integracji. Zwraca uwagę nie tylko na kwestie środowiskowe czy infrastrukturalne, ale 

również społeczne. Świadczy to o rzeczywistym traktowaniu blisko 450 tysięcznej grupy mieszkańców 
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LGOF jako kluczowych odbiorców i beneficjentów podejmowanych działań rozwojowych przez 

samorządy w formule inwestycji zintegrowanych terytorialnie. Tym niemniej główną osią 

konstruowania planu strategicznego stanowi wyzwanie związane z (1) ograniczeniem dysproporcji 

i nierówności rozwojowych w ramach LGOF oraz (2) budową wzrostu w oparciu o policentryczny 

układ osadniczy.  

Horyzontalnym celem opracowania jest (1) zaplanowanie wspólnych inwestycji samorządów 

skupionych w LGOF, (2) umożliwienie im pozyskania dofinansowania oraz (3) zbudowania trwałych 

podstaw dla dalszej partnerskiej współpracy. Warunkiem powodzenia realizacji inwestycji zapisanych 

w dokumencie jest ścisła współpraca samorządów LGOF, której warunki opisane są w przedmiotowym 

opracowaniu.  

Integralną częścią Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2027 jest Diagnoza obszaru realizacji ZIT LGOF wraz z analizą 

problemów i potrzeb rozwojowych stanowiąca Załącznik nr 1 przedmiotowego opracowania.    

Podstawa prawna opracowania  

 projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy 
dot. Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego a także przepisy 
finansowe tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz.  

Przytoczone rozporządzenie stanowi, że warunkiem realizacji instrumentów terytorialnych jest 
opracowanie przez gminy i/lub powiaty dokumentu strategicznego, właściwego dla wybranej formy 
współpracy, tj. strategii terytorialnych lub planu działań wraz z listami projektów, które mają być 
wspierane ze środków europejskich w perspektywie finansowej budżetu UE w latach 2021-2027. 
Przedmiotowe opracowanie w myśl przywołanych przepisów stanowi „Plan działań ZIT”.  

 Projekt Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027. 

Projekt ustawy w Art.34 operacjonalizuje charakter instrumentu ZIT oraz w ustępie 11. stanowi, 
że Plan działań ZIT określa w szczególności: 

1) syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych; 

2) cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązane z realizacją 
właściwego programu operacyjnego; 

3) listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania  
z innymi projektami; 

4) źródła jego finansowania;  
5) warunki i procedury obowiązujące w realizacji planu działań ZIT; 
6) opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwe podmioty 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony 
środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach 
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nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań ZIT oraz sprawozdanie z jego konsultacji 
społecznych. 

W związku z tym, że przepisy stanowią, iż Planu działań ZIT nie sporządza się w przypadku (A) 
posiadania strategii ponadlokalnej oraz (B) w przypadku gdy miejski obszar funkcjonalny jest 
siedzibą władz samorządowych województwa albo wojewody dla Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego sporządzono Plan działań ZIT strukturalnie składający się z wszystkich 
przywołanych elementów.  

 Opracowanie wspólnej strategii terytorialnej dla zdelimitowanego obszaru funkcjonalnego 
LGOF wynika z „Deklaracji Intencji Zawiązania Współpracy Gmin i Powiatów Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego” podpisanej 28.01.2020 roku przez włodarzy, 
reprezentantów poszczególnych samorządów, a także woli przystąpienia do współpracy 
wyrażonej przez kolejne samorządy w trakcie prowadzonych prac. Organy stanowiące 
wszystkich gmin i powiatów dążących do utworzenia ZIT LGOF podjęły uchwały 
o przystąpieniu do opracowania Strategii oraz prac nad instytucjonalizacją zawiązanej 
współpracy. 

 

Spójność z kluczowymi dokumentami planistycznymi 

Strategia ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 jest zgodna 
z dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Ujęcie wspólnotowe  

 Europejski Zielony Ład. Umowa partnerstwa 2021-2027 

Ujęcie krajowe 

 Europejski Zielony Ład. Umowa partnerstwa 2021-2027 

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

 Krajowa Polityka Miejska 2030 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

Ujęcie regionalne 

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

Ujęcie lokalne 

 Strategie powiatowe: 

o Program Rozwoju Powiatu Polkowickiego na lata 2021-2025 

 Strategie gminne: 

o Strategia Rozwoju Gminy Chocianów na lata 2021-2027 

o Strategia Rozwoju Miasta Legnicy 2015-2020 PLUS 

o Strategia Rozwoju Gminy Gaworzyce na lata  2016-2022 

o Strategia Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012 – 2026 

o Strategia Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026 

o Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Góra na lata 2015-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Krotoszyce na lata 2016-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Kunice na lata 2015-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Prochowice na lata 2016-2024  

o Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030 

o Strategia Rozwoju Gminy Rudna 2015-2022 
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o Strategia Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2015-2023 

o Strategia Rozwoju Gminy Żukowice 2016-2025 

o Strategia Rozwoju Gminy Pęcław 2016-2023 

o Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niechlów na lata 2018-2022 

o Strategia Rozwoju Gminy Jemielno na lata 2016-2023 

o Strategii Rozwoju Gminy Wąsosz na lata 2020-2024 

o Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Ścinawa na lata 2015-2022 

 Plany Gospodarki Emisyjnej  
o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Chocianów na lata 2016-2021 

o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jemielno na lata 2017-2021 

o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radwanice na lata 2015-2022 

o Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole na lata 2016-2022 

o Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Gaworzyce na lata 2021-2030 

o Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021 – 2030 dla gminy Grębocice 
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I Diagnoza  

Przedmiotowy rozdział zgodnie z wytycznymi związanymi z zawartością Planu działań ZIT stanowi 

syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z analizą 

problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych.  

Dwa pierwsze podrozdziały diagnozy tworzą wieloaspektowy portret terytorialny LGOF bazujący 

na odrębnie przeprowadzonej diagnozie strategicznej zrealizowanej w grudniu 2020 r. (przywołana 

diagnoza stanowi integralną część zamówienia związanego z opracowaniem „Strategii Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” 

w zakresie etapu I).  

Trzeci z rozdziałów diagnostycznych stanowi formę przejścia z poziomu analityczno-diagnostycznego 

do sfery planistycznej. Co warte podkreślenia identyfikacja najważniejszych potrzeb i potencjałów 

rozwojowych LGOF opiera się na analizie danych zastanych popartych spotkaniami warsztatowymi 

z przedstawicielami gmin i powiatów tworzących obszar i silnym ukierunkowaniu interesariuszy na 

partnerską współpracę i współtworzenie przedsięwzięć zintegrowanych stanowiących pewne novum 

z punktu widzenia planowania rozwoju lokalnego przez podmioty wyłączone wcześniej z mechanizmu 

ZIT w perspektywie 2014-2020.  

I.1 Definicja obszaru wsparcia  

W województwie dolnośląskim realizowana jest strategia dotycząca podziału terytorialnego w ramach 

RPO WD 2021-2027. Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego wprowadzono 

mechanizmy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Innych Instrumentów Terytorialnych/ 

Another Territorial Tools (ATT). Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego wskazano delimitację 

następujących Miejskich Obszarów Funkcjonalnych tj.: 

WrOF Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 

LGOF   Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

JOF Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego 

WOF  Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Jako założenie realizacji ZIT przyjęto zaangażowanie minimum 70% jednostek samorządu 

terytorialnego (JTS) wskazanych w delimitacji. Zakłada się także, aby ciągłość geograficzna obszaru 

dotyczącego utworzenia ZIT była zachowana. Te warunki zostały przez samorządy LGOF zrealizowane. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) 

utworzone są przez 32 samorządy w ramach 29 gmin i 3 powiatów:  
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Gminy: 

Chocianów Góra Kunice Niechlów Rudna 

Chojnów Grębocice Legnica Pęcław Ruja 

Miejska Chojnów Jemielno Legnickie Pole Polkowice Ścinawa 

Gaworzyce Jerzmanowa Lubin Prochowice Wąsosz 

Głogów Kotla Miejska Lubin Przemków Żukowice 

Miejska Głogów Krotoszyce Miłkowice Radwanice  

Powiaty 

górowski legnicki polkowicki  

 
 

Odnosząc się do rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. 1998.157.1031 ze zm.) wśród gmin, jako jednostek podziału administracyjnego 

kraju, rozróżniamy: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie.  

Do gmin wiejskich ZIT LGOF zaliczamy: Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jemielno, 

Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Miłkowice, Niechlów, Pęcław, 

Radwanice, Rudna, Ruja, Żukowice.  

Gminy miejsko – wiejskie ZIT LGOF to: Chocianów, Góra, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa, 

Wąsosz.  

Do gmin miejskich należą: m. Chojnów, m. Głogów, m. Lubin i m. Legnica. 

Powiaty wchodzące w skład ZIT LGOF to: górowski, legnicki i polkowicki. 

Terytorialnie LGOF zawiera się w granicach pięciu sąsiadujących ze sobą powiatów. Z punktu widzenia 

gmin tworzących obszar funkcjonalny w całości pokrywają się zasięgiem z granicami powiatów LGOF. 

Należy podkreślić, że spośród samorządów znajdujących się na zdelimitowanym obszarze do inicjatywy 

związanej z wykorzystaniem mechanizmu ZIT nie przystąpiły jedynie dwa powiaty: głogowski i lubiński. 

Można zatem postawić tezę, że konstrukcja terytorialna LGOF ma charakter niemal kompletny 

w kontekście uwarunkowań administracyjnych.  
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ZIT LGOF zajmuje teren województwa dolnośląskiego położony w jego północnej i centralnej części 

obejmując łącznie 694 598 ha, co łącznie stanowi 35% powierzchni całego województwa 

dolnośląskiego. 

Gminy wiejskie ZIT LGOF zajmują łącznie powierzchnię 210 858 ha. Doliczając do tego obszary wiejskie 

gmin miejsko-wiejskich wchodzących w skład ZIT LGOF łączna powierzchnia wsi na jej terenie zajmuje 

powierzchnię 325 631 ha. Stanowi to prawie 47 % całej powierzchni ZIT LGOF. Warto także wspomnieć, 

że stosunkowo dużą powierzchnię ZIT LGOF zajmują tereny leśne łącznie 198 106 ha, co stanowi 28,5% 

całkowitej powierzchni obszaru.   

Największa z gmin pod względem powierzchni to gmina wiejska Lubin (28 978 ha). Spośród gmin 

miejsko-wiejskich największą powierzchnię obszarów wiejskich ma gmina Góra (26 611 ha). Wśród 

kierunków zagospodarowania powierzchni, pomimo dominujących pod względem powierzchni 
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terenów miejskich, największy teren (62%) całego obszaru ZIT LGOF zajmują użytki rolne. Największy 

udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni gmin wiejskich ZIT LGOF mają gminy: Ruja (92%), 

Legnickie Pole (90%) i Krotoszyce (84%), a wśród gmin miejsko-wiejskich Ścinawa (75%), Góra (67%) 

i Wąsosz (66%).  

Największą liczbą gruntów zabudowanych i zurbanizowanych razem wśród gmin miejskich 

charakteryzują się gminy Chojnów (55%), Głogów (47%) oraz miasto na prawach powiatu Legnica 

(49%). Łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wynosi 47 112 ha, co stanowi 

6,8% całego ZIT LGOF.  

W skład ZIT LGOF wchodzi 11 miast: Legnica (centralny ośrodek, byłe miasto wojewódzkie i największe 

miasto w całym obszarze) oraz 10 mniejszych miast stanowiących obszar miejski gmin miejsko-

wiejskich: Chocianów, Chojnów, Głogów, Góra, Lubin, Polkowice, Prochowice, Przemków, Ścinawa 

i Wąsosz. Największym miastem Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwagi na potencjał 

demograficzny, społeczny i gospodarczy jest Legnica, której powierzchnia wynosi 5 629 ha. Kolejnymi 

miastami pod względem wielkości powierzchni to Lubin, powierzchnia 4 077 ha i Głogów 3 511 ha. 

Pozostałe miasta charakteryzują się zróżnicowaną powierzchnią: Polkowice, Góra i Ścinawa ponad 

1 000 ha, a pozostałe miasta poniżej tej wielkości. Łącznie miasta na terenie ZIT LGOF zajmują 

powierzchnię 21 668 ha, co stanowi 3% ogólnej powierzchni całego obszaru. W całym województwie 

dolnośląskim w 2019 r. funkcjonowało 91 jednostek o statusie miasta, 11 z nich na terenie ZIT LGOF, 

co stanowi 12 % wszystkich miast w całym województwie. Wśród miast ZIT LGOF miasto Legnica 

charakteryzuje się największą liczbą gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (zajętych pod tereny 

mieszkaniowe i tereny przemysłowe) wynoszącą 1 062 ha. Tereny mieszkaniowe wynoszą 443 ha, 

a tereny przemysłowe 619 ha. Jako kolejne miasto pod tym samym względem plasuje się Głogów, gdzie 

łączna powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (zajętych pod tereny mieszkaniowe 

i tereny przemysłowe) wynosi 901 ha, a w tym tereny mieszkaniowe zajmują 258 ha, a tereny 

przemysłowe 643 ha. Pozostałe miasta charakteryzują się znacznie mniejszą liczbą powierzchni zajętej 

pod grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe i przemysłowe) – kolejno Lubin, 

Polkowice i Góra. Wśród kierunków wykorzystania powierzchni, użytki rolne stanowią największy 

procent w ogólnej liczbie powierzchni w Legnicy (39 %) oraz w Lubinie (53 %). Najwyższy współczynnik 

urbanizacji odnotowuje się w mieście Legnicy – w 2017 r. osiągnął on poziom powyżej 100 %. Najniższe 

wartości omawianego miernika obserwowane są natomiast w powiecie głogowskim, lubińskim 

i polkowickim (w 2017 r. odpowiednio – 75,2%, 73,3% i 57,8%). W 2017 r. wskaźnik urbanizacji łącznie 

dla ZIT LGOF wyniósł 69,6%.  
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Grafika 1 Wskaźnik urbanizacji na terenie LGOF w 2019 r. 

Źródło: GUS, BDL 
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I.2 Sektorowa analiza SWOT  

 Mocne strony LGOF  

SFER
A

 
S 

T 
R

 E
 N

 G
 T

 H
 S

 

Niski współczynnik feminizacji 

SP
O

ŁEC
ZN

A
 

Stosunkowo niskie wartości wskaźników chorobowości szpitalnej na oddziałach chirurgii 
ogólnej, chorób wewnętrznych i kardiologicznych 

Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych 

Dobra kondycja i stabilność dużych pracodawców   

Zarobki wyższe od średniej krajowej w powiatach polkowickim i lubińskim 

Wzrost średnich zarobków  w pozostałych powiatach 

Wzrost liczby przedszkoli na obszarze LGOF 

Różnorodność instytucji kultury i bogata oferta kulturalno-sportowa 

Poprawa warunków sanitarno-technicznych w zasobie mieszkaniowym 

Spadający odsetek gospodarstw korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  

Obecność dużych zakładów pracy oraz LSSE 

G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA
 

Polkowice, Lubin i Legnica jako mocne ośrodki gospodarcze w regionie 

Rozwój Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie ZIT LGOF 

Aktywacja organizacji pozarządowych, których działalność nastawiona jest na rozwój 
przedsiębiorczości 

Rozwinięta działalność wspólnot mieszkaniowych  

Potencjał lokalnego biznesu  

Pozyskanie dotacji i funduszy rozwoju w celu pobudzenia potencjału gospodarczego 
regionu 

Dobra dostępność komunikacyjna 

Wzrost liczby obiektów noclegowych 

Potencjał terenów wiejskich 

Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy – silny ośrodek gospodarczy P
R

ZESTR
ZEN

N
A

 

Zasoby bogactw naturalnych umożliwiające rozwój działalności wydobywczej 

Dobrze rozwinięta sieć dróg, także dobra komunikacja poprzez połączenia kolejowe 

Dobre pokrycie obszaru ZIT LGOF drogami gminnymi i powiatowymi, w tym 
utwardzonymi na tle województwa i kraju 

Niski odsetek wypadków drogowych w stosunku do województwa i kraju 

Stosunkowo wysoka dostępność obszarów miejskich do Internetu Stacjonarnego o 
przepustowości minimum 30Mb/s 

Dostępność szlaków turystycznych – tematycznych (Szlak polskiej miedzi) 

Dobrze rozwinięta infrastruktura wspomagająca działania w zakresie ochrony 
środowiska (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć gazowa) 

ŚR
O

D
O

W
ISK

O
W

A
 

Bogate dziedzictwo kulturowe regionu oraz występowanie obszarów cennych 
przyrodniczo 

Znaczny udział powierzchni cennych przyrodniczo – obszary o dużej powierzchni 
powiązane charakteryzujące się dużą spójnością ekologiczną 
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 Słabe strony LGOF  
STR

EFA
 

W
 E

 A
 K

 N
 E

 S
 S

 E
 S

 

Szybki wzrost starzenia się społeczeństwa w ciągu ostatniej dekady 

SP
O

ŁEC
ZN

A
 

Wysoki współczynnik obciążenia demograficznego 

Ujemny przyrost naturalny i współczynniki migracji 

Niska liczba lekarzy na 10 000 mieszkańców względem wartości wskaźnika dla kraju 

Pogarszanie się sytuacji zdrowotnej mieszkańców ze względu na mało liczne zasoby 
kadrowe służby zdrowia 

Wysoki udział bezrobotnych kobiet i trwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

Przyrost długotrwale bezrobotnych w ostatniej dekadzie na wyższym poziomie niż w 
kraju i województwie 

Rozwarstwienie ekonomiczne mieszkańców LGOF 

Niski poziom zabezpieczenia potrzeb opieki żłobkowej 

Nierównomierny poziom zabezpieczenia potrzeb edukacyjnych i opiekuńczych. 

Niska wartość współczynnika skolaryzacji na terenie LGOF 

Niska dostępność mieszkań 
Niski poziom średniej trzyletniej liczby mieszkań oddanych do użytkowania 

Zróżnicowany współczynnik liczby pozwoleń na budowę obiektów mieszkalnych 

Ogólnie słabsze parametry potencjału gospodarczego na tle województwa i kraju 

G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA
 

Trend spadkowy wobec różnicy pomiędzy nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi 
podmiotami gospodarczymi na 10 tys. ludności 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 1000 osób w wieku 
produkcyjnym na zauważalnie niższym poziomie w stosunku do województwa i kraju 

Braki w wyposażeniu infrastruktury turystycznej, tj.: oznakowanie szlaków, ścieżek 
rowerowych i pieszych 

Niskie wykorzystanie rzeki Odry  

Wykluczenie komunikacyjne części gmin, m.in. brak połączenia kolejowego do Polkowic 

Monokultura przemysłowa (KGHM S.A.) 

Niewystarczająco rozwinięta baza noclegowa, niski jej standard 

Brak regionalnych produktów turystycznych 

Zabytki wymagające rewitalizacji 

Procesy niekontrolowanej suburbanizacji, szczególnie w obszarze Legnicy P
R

ZESTR
ZEN

N
A

 

Potrzeba rewitalizacji miast szczególnie w obszarach zdegradowanej i zdekapitalizowanej 
tkanki miejskiej  

Niewystarczająca sieć ścieżek rowerowych w całym regionie ZIT LGOF  

Brak tras turystycznych łączących ośrodki miejskie z terenami turystycznymi 

Słaba dostępność połączeń rowerowych pomiędzy gminami 

Niskie możliwości załatwienia spraw w całości w sposób elektroniczny 

Znaczna degradacja środowiska w rejonie zdominowanym przez przemysł wydobywczy  
i powiązany (np. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy) 

ŚR
O

D
O

W
ISK

O
W

A
 

 Niskie parametry budynków użyteczności publicznej  

 
Niskie wykorzystanie alternatywnych rozwiązań w zakresie oszczędności energetycznej, 
w tym energooszczędnego oświetlenia  
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+ Szanse dla LGOF 
SFER

A
 

O
 P

 P
 O

 R
 T

 U
 N

 I 
T 

I E
 S

 

Dobra kondycja i stabilność dużych pracodawców  SP
O

ŁEC
ZN

A
 

Realizacja programów profilaktycznych i prozdrowotnych 

Specjalna Strefa Ekonomiczna na obszarze ZIT LGOF 

Dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów z obszarów wiejskich mogą prowadzić do 
wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich 

Spadający odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, dzięki 
czemu środki pomocowe można przeznaczyć na inne potrzeby społeczne  

Wzrost tempa przyrostu zasobu nieruchomości i podaży lokali mieszkalnych na 
lokalnym rynku w najbliższej przyszłości  

Rozwój Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie ZIT LGOF 

G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA
 

Aktywacja organizacji pozarządowych, których działalność nastawiona jest na rozwój 
przedsiębiorczości 

Pozyskanie dotacji i funduszy rozwoju w celu pobudzenia potencjału gospodarczego 
regionu 

Wzrastająca dynamika ruchu turystycznego w całym kraju 

Rozwój turystyki aktywnej, edukacyjnej, wykorzystującej bogactwo środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kultury 

Rozwój Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego poprzez rozbudowę linii 289 
relacji Legnica - Rudna Gwizdanów oraz wytyczenie i budowę linii na trasie Lubin-
Polkowice-Nielubia-Głogów 

Rozwój szybkich połączeń drogowych - autostrady A4 i dróg ekspresowych S3 oraz S5 - 
w celu integracji LGOF z największymi obszarami aglomeracyjnymi Dolnego Śląska, w 
tym Wrocławia i południowej części województwa. 

Zintegrowanie transportu publicznego poprzez multimodalny transport zbiorowy 
(centra przesiadkowe, park and ride, bike and ride) 

Dywersyfikacja usługowo-przemysłowej miedziowej monokultury LGOF o turystykę, 
OZE, drobną przedsiębiorczość 

Współpraca samorządów i wspólne planowanie zadań szansą dla całego LGOF 

Rozwój turystyki biznesowej wykorzystującej potencjał Legnicy jako serca LGOF  
o istotnym potencjale konferencyjnym i kongresowym 

Zacieśnienie współpracy w ramach LGOF P
R

ZESTR
ZEN

N
A 

Rozwój ścieżek rowerowych związany z planowaną Dolnośląską Autostradą Rowerową 
oraz „Miedziowym Szlakiem Rowerowym”, co podnosi atrakcyjność turystyczną 
regionu oraz ma pozytywny wpływ na zmniejszenie natężenia ruchu miejskiego   

Rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w związku  
z możliwością uzyskania dofinansowania w ramach środków z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. 

Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych i integracja obszaru w zakresie rozwiązań IT. 

Ograniczenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną sektora 
komunalnego i możliwość rozwoju odnawialnych źródeł energii opartych na 
wykorzystaniu energii wiatrowej i słonecznej 

ŚR
O

D
O

W
ISK

O
W

A 
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 ! Zagrożenia dla LGOF  

STR
EFA

 
T 

H
 R

 E
 A

 T
 S

 

Spowolnienie gospodarcze z powodu pandemii COVID-19 w 2020 r SP
O

ŁEC
ZN

A
 

Starzenie się społeczeństwa 

Ujemny przyrost naturalny i współczynniki migracji 

Pogarszająca się sytuacja demograficzna – spadek liczby ludności, starzenie się 
społeczeństwa, co przekłada się na zmieniające się potrzeby społeczne – konieczny 
rozwój usług dedykowanych seniorom  

Pogorszenie koniunktury dużych przedsiębiorców może grozić spadkiem średnich 
wynagrodzeń i  wzrostem bezrobocia 

G
O

SP
O

D
A

R
C

ZA
 

Niezabezpieczone potrzeby opiekuńcze – w szczególności nad dziećmi do lat 3 mogą 
przynieść negatywne skutki dla rynku pracy 

Duże zakłady pracy oferujące atrakcyjne zarobki, jak KGHM mają wpływ na obniżenie 
przedsiębiorczości w ramach innych branż czy segmentów gospodarki  

Spowolnienie gospodarki jako negatywny skutek pandemii wywołanej przez wirus 
COVID – 19 

Możliwy odpływ osób w wieku pracowniczym za granicę ze względu na bliskość granicy 
z Niemcami i Czechami 

Duża konkurencyjność sąsiednich regionów oraz Wrocławia 

Wysoka kapitałochłonność inwestycji w turystykę 

Występowanie zagrożeń epidemiologicznych utrudniających podróżowanie, 
przemieszczanie się 

P
R

ZESTR
ZEN

N
A

 

Brak koordynacji planowania przestrzennego w obrębie gmin LGOF 

Wysoki odsetek wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, konieczność 
prowadzenia działań mających na celu obniżenie statystyk 

Brak dostatecznej wiedzy mieszkańców LGOF w zakresie możliwości załatwiania spraw 
urzędowych drogą elektroniczną 

Emisja zanieczyszczeń gazowych przez duże zakłady górnicze i przemysłowe na 
obszarze LGOF oraz sektor bytowo-komunalny (tzw. niska emisja) 

ŚR
O

D
O

W
ISK

O
W

A
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I.3 Identyfikacja najważniejszych potrzeb i potencjałów rozwojowych LGOF  

Instrument ZIT jest osadzony w polityce rozwojowej województwa dolnośląskiego, tym samym należy 

odwołać się do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, która odnosi 

się do analizowanego obszaru. W przywołanym dokumencie czytamy, że rejonem koncentracji 

terenów przemysłu pozostaje Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (jednocześnie analizując 

atrakcyjność gospodarczą województwa, czytamy w opracowaniu, że wysokim poziomem rozwoju 

gospodarczego odznacza się pasmo Głogów-Polkowice-Lubin-Legnica ). Odnotowany jest również fakt, 

że na znaczeniu tracą natomiast byłe miasta wojewódzkie takie jak Legnica oraz inne, mniejsze ośrodki 

miejskie. Według prognozy demograficznej GUS najintensywniejszym procesom kurczenia będą 

podlegały miasta w podregionach wałbrzyskim, jeleniogórskim i legnicko-głogowskim, co stanowi 

istotne wyzwanie o obszarowym charakterze. Poza zdefiniowaniem LGOF jako terenu podlegającego 

realizacji terytorialnym instrumentom rozwoju kluczowe znaczenie ma wskazanie potencjałów i barier 

rozwojowych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

+ POTENCJAŁY ROZWOJOWE  

 zasoby bogactw naturalnych umożliwiające rozwój działalności wydobywczej, 

 wsparcie oferowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu  

 potencjał KGHM stanowiący dobre podłoże do wprowadzania innowacyjności technologicznych  
i materiałowych, rozwoju eksportu, 

 planowana obwodnica Głogowa i sieć kolejowa Polkowice 

 prace na rzecz rozwoju Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego 

 Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy – silny ośrodek gospodarczy. 

! BARIERY ROZWOJOWE 

 wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza i degradacji środowiska naturalnego, 

 konflikty przestrzenne i środowiskowe związane z presją inwestycyjną na obszary zalewowe oraz 
realizacją inwestycji infrastrukturalnych na terenach cennych przyrodniczo lub w ich sąsiedztwie, 

 procesy niekontrolowanej suburbanizacji, szczególnie w obszarze Legnicy, 

 potrzeba rewitalizacji miast szczególnie w obszarach zdegradowanej i zdekapitalizowanej tkanki 
miejskiej, 

 niska mobilność zawodowa ludności, 

 najwyższy w skali regionu wzrost liczby długotrwale bezrobotnych, 

 w znacznej części zdekapitalizowana i niekompletna sieć dróg i połączeń kolejowych. 
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I.4 LGOF w świetle badań jakościowych, kluczowe ustalenia analityczne  

I. Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny (LGOF) to jeden z kilku miejskich obszarów 

funkcjonalnych województwa dolnośląskiego, natomiast jako jedyny z nich stanowi obszar 

policentryczny w regionie. Dotychczas nie stanowił on obszaru realizacji instrumentu ZIT 

w województwie. Rozpoczynająca się perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027 i jej 

programowanie, to pierwszy etap dla sformalizowanej integracji terytorialnej 

zdelimitowanego terenu.  

II. Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny (LGOF) stanowił teren poddawany analizie m.in. 

przez Instytut Rozwoju Terytorialnego w ramach projektu „Zintegrowany system powiązań 

miast w Legnicko - Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (2015)”. Warto podkreślić, 

że ówczesny zasięg terytorialny LGOF został zmieniony i nie pokrywa się z aktualnym. Ten stan 

wynika z płynności granic interesującego nas obszaru, szczególnie w kontekście jego obszaru 

oddziaływania, gdyż część rdzeniowa jest niekwestionowana.  

III. Kontekst powiazań funkcjonalnych LGOF można rozpatrywać z kilku perspektyw, łącznie 

dobrze oddających specyfikę obszaru. 

a. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) to obszar zlokalizowany głównie na Nizinie 

Śląskiej, zwany również Lubińsko-Głogowskim Zagłębiem Miedziowym lub jedynie 

Zagłębiem Miedziowym. Jego emblematycznymi ośrodkami są Legnica, Lubin, Polkowice 

i Głogów, jako miejsca wydobycia i następnie obróbki rudy miedzi (lokalizacja m.in. kopalń 

i hut). W potocznym rozumieniu LGOF jest często zrównywany z LGOM-em. Warto zwrócić 

uwagę, że w literaturze przedmiotu pisze się często o idei czwórmiasta1, stanowiącego 

policentryczną wizję rozwoju subregionu jako konurbacji.  

b. Województwo legnickie stanowiło jedno z 49 województw istniejących w PRL w latach 

1975–1998. Swoim zasięgiem pokrywało się ono z rdzeniem LGOF, ale również 

oddziaływało na południe obszaru tj. w rejon Jawora i Złotoryi. Przedstawione 

doświadczenie administracyjne to spuścizna i baza dla ponownej nowoczesnej integracji 

obszaru. Kontekst powiązań administracyjnych jest często podawany jako jedyny istotny 

poza więziami gospodarczymi.  

c. Powyższe dwa odniesienia wskazują na historyczne doświadczenie wspólnego rozwoju 

głównie gospodarczego i administracyjnego, jeżeli chodzi o miasta rdzeniowe LGOF. 

Aktualna delimitacja nie obejmuje, nie uwzględnia powiązań z Jaworem czy Bolesławcem 

(szczególnie widocznych w południowej części obszaru w osi autostrady A4). Warto 

                                                           
1 Warunkiem takiego działania jest integracja transportu publicznego, który umożliwiłby traktowanie obszaru 
jako aglomeracji / konurbacji  
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podkreślić również odrębność powiatu górowskiego, który w przeszłości stanowił część 

powiatu leszczyńskiego. Posiada on co prawda związki z Głogowem, tym niemniej jego 

profil odbiega od przeciętnego dla LGOF i można go traktować jako peryferyjny.  

Peryferyjność powiatu górowskiego wynika także z powiązań funkcjonalnych związanych 

z istniejącą siecią drogową i kolejową. O ile obszar pomiędzy Legnicą a Głogowem 

zintegrowany jest za pomocą drogi ekspresowej S3 oraz połączenia kolejowego, o tyle 

powiat górowski połączony jest z rdzeniem LGOF poprzez drogę wojewódzką nr 323, która 

rozwidla się i w kierunku Głogowa przechodzi w 292 a w kierunku Lubina i Polkowic w 323 

i 331. Odległość stolicy powiatu od poszczególnych gmin LGOF (Głogów 35 km, Lubin 

i Polkowice około 50 km, Legnica 75 km), jest większa niż odległość od gmin znajdujących 

się na terenie województwa wielkopolskiego (Leszno 23 km, Wschowa 25 km, Rawicz 27 

km). Sytuacja ta sprawia, że w sposób naturalny powiat górowski funkcjonalnie w szerszym 

zakresie połączony jest z gminami znajdującymi się poza LGOF. Powiązania te dotyczą 

w szczególności dostępu do usług (w tym służby zdrowia, ponieważ na terenie powiatu 

górowskiego nie funkcjonuje szpital), rynku pracy, miejsc handlu, czy rekreacji.   

d. Rozpatrując ciążenia funkcjonalne, należy podkreślić, że warstwa gospodarcza buduje 

autonomiczny charakter LGOF i jego portret ekonomiczny, powiązany również z rynkiem 

pracy. Z perspektywy LGOF natomiast, pozycja stolicy regionu - Wrocławia - ma 

niekwestionowany charakter i jest traktowana jako naturalne uzupełnienie z obu 

kierunków. Wydaje się, że strategia koncyliacyjności i uzupełnienia oferty i unikania 

antagonizmów jest dobrym kierunkiem dla LGOF. 

IV. Wyzwania stojące przed LGOF-em jako obszarem funkcjonalnym to: 

a. Przemiany społeczne i demograficzne oddziałujące głównie na system usług społecznych 

i wyzwania infrastrukturalne. 

b. Narastające procesy suburbanizacyjne, tworzące zbiory gmin wygrywających 

ekonomicznie na tym procesie oraz przegrywających (m.in. ze względu na spadającą bazę 

podatkową i częste świadczenie usług publicznych bez powiązania z mechanizmem 

finansowym).  

c. Zmieniająca się specyfika gmin, transformacja obszarów rolniczych w podmiejskie 

z pełnym katalogiem skutków (rozbudowa infrastruktury, zwiększenie skali potrzeb 

i „miejskich” oczekiwań).  

d. Planowanie przestrzenne i strategiczne, również na poziomie operacyjnym, w kontekście 

rozwiązywania problemów dotykających cały obszar, chociażby gospodarka odpadami. 
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e. Zwiększanie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego – istotnego elementu budowania 

oferty miejsca zamieszkania w wymiarze po pracy, kreowania tożsamości lokalnej oraz 

atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej.  

f. Monokultura gospodarcza obszaru związana z dominacją branży miedziowej i wynikające 

z tego konsekwencje: zanieczyszczenie środowiska, pozostałości pogórnicze i pohutnicze, 

niska jakość powietrza, problemy zdrowotne mieszkańców.  

g. Stosunkowo słabo zróżnicowana struktura gospodarcza obszaru wynikająca z dominacji 

przemysłu miedziowego, wymusza także dążenie do dywersyfikacji lokalnej gospodarki na 

wypadek załamania się koniunktury w branży miedziowej (uzależnienie lokalnej 

gospodarki oraz finansów gmin od sytuacji na rynku miedziowym). 

h. Rosnące potrzeby w zakresie rozwoju służby zdrowia, wynikające między innymi 

ze starzenia się lokalnej społeczności. Istotne dla LGOF jest także zapewnienie dostępu 

do placówek zdrowotnych dla wszystkich jego mieszkańców. Aktualnie na terenie powiatu 

górowskiego nie funkcjonuje żadna placówka szpitalna, co skutkuje koniecznością dojazdu 

mieszkańców powiatu do placówek w usytuowanych w powiatach sąsiadujących (nie tylko 

na terenie LGOF).  

V. Niejednorodność obszaru wsparcia (głównie pomiędzy ośrodkami miejskimi, ale również 

wiejskimi, rosnące dysproporcje). Samorządy tworzące obszar funkcjonalny są bardzo 

zróżnicowane jeżeli chodzi o: wielkość, potencjał demograficzny i gospodarczy, i przede 

wszystkim zamożność. W związku z ponadprzeciętnym rozwarstwieniem wynikającym 

z innowacyjności i zyskowności przemysłu miedziowego oraz wynikającym z tego 

nierównomiernym budowaniem zamożności poszczególnych gmin wpływami podatkowymi, 

perspektywa współpracy w części obszarów jest mocno ograniczona. Warto natomiast 

wskazać kluczowe kierunki współpracy, te akceptowane i podzielane przez wszystkie 

samorządy: 

a. Integracja działań w obszarze transportu publicznego wymagającego skoordynowania 

działań przede wszystkim w ujęciu ponadlokalnym powiatowym (z wykorzystaniem 

potencjału miast rdzeniowych).  

b. Osiągniecie efektu skali poprzez skoordynowaną interwencję środowiskową 

ukierunkowaną na ograniczenie kryzysu klimatycznego.  

c. Wdrażanie działań społecznych, miękkich dostępnych dla wszystkich mieszkańców, 

poprawiających jakość życia i dostępność usług.  

VI. Proponowane etapy zacieśniania współpracy między samorządami LGOF, możliwe 

rozwiązania: 
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1. Realizacja inwestycji w formule ZIT jako widoczny argument za podejmowaniem działań 

wspólnych – „etap legitymizacji instrumentu ZIT”. 

2. Wdrażanie pilotażowych, modelowych działań zintegrowanych o liniowym charakterze – 

„etap integracji poprzez ZIT”. 

3. Realizacja ustandaryzowanych działań w formie ZIT np. w obszarze środowiska 

naturalnego – „etap osiągania efektu skali w ramach ZIT”. 

4. Realizacja inwestycji, usług ukierunkowanych na niwelowanie problemów całego LGOF – 

„etap rozwiązywania problemów poprzez ZIT”, przykładem może być lokowanie inwestycji 

strategicznych w konkretnej gminie LGOF. 

VII. Elementy integrujące LGOF to przede wszystkim sieć transportowa stanowiąca oś obszaru 

głównie w kontekście drogi S3. Warto podkreślić również rangę sieci kolejowej i potrzeby jej 

rozwoju m.in. w kontekście Polkowic oraz budowę obwodnicy Głogowa. Tym niemniej poza 

wymiarem transportowym należy podkreślić: 

a. Rolę rzeki Odry, jako naturalnego elementu budującego wspólną tożsamość obszaru 

i nadającą ramy rozwojowe. Ranga Odry wynika również z jej potencjału turystycznego 

i komunikacyjnego. Warto natomiast zaobserwować przebieg rzeki, żeby odnieść go 

do specyfiki granic LGOF.  

b. Sąsiedztwo Borów Dolnośląskich będących jednym z największych zwartych 

kompleksów leśnych w Polsce. Bory mogą stanowić obok rzeki Odry jeden z istotnych 

elementów rozwoju oferty turystycznej obszaru, zwłaszcza w kontekście turystyki 

rodzinnej i weekendowej, na którą w okresie pandemii znacząco wzrosło 

zapotrzebowanie.  

c. Wzgórza Dalkowskie wraz z występującymi na ich terenie rezerwatami przyrody 

obejmującymi obszar gmin LGOF, stanowią potencjał do rozwoju turystyki aktywnej, 

zwłaszcza rowerowej. 

d. Występowanie licznych zabytków architektury na terenie gmin LGOF, które mogą 

stanowić uzupełnienie sieci znanych zabytków architektury Dolnego Śląska.  
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Grafika 2 Rzeka Odra na tle granic administracyjnych LGOF  

Źródło: opracowanie własne  

 

Odnosząc się do powyższego schematu należy podkreślić, że Odra łączy gminy wschodniej części 

powiatu legnickiego oraz powiatu lubińskiego. Po drugie, dalszy jej przebieg buduje uzasadnienie 

dla funkcjonalnego włączenia powiatu górowskiego do terenu LGOF (również w oparciu o wzmacnianie 

powiązań z Głogowem). Po trzecie Odra to oś dla całego powiatu głogowskiego. Wykorzystanie 

potencjału rzecznego, poprzedzone zabezpieczeniem przeciwpowodziowym to punkt wyjścia 

do rzeczywistej integracji terenu LGOF. Należy zwrócić uwagę, że akcent położony na bioróżnorodność 

pozwoli również na zróżnicowanie wizerunku całego terenu, nierozerwalnie i jednoznacznie 

związanego z tematyką miedziową.  
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VIII. Kluczowe kierunki rozwoju LGOF w wymiarze zintegrowanym, wspólnym odnoszącym 

się do całego obszaru koncentrują się na kilku kierunkach: 

a. Pierwszym z nich jest: transport publiczny stanowiący w oczywisty sposób element 

integracji obszaru, ze szczególną rolą poszczególnych miast rdzeniowych oraz oddziaływań 

na powiatowym poziomie.  

b. Fundamentem zmiany skumulowanej będzie również: zmiana środowiskowa, która 

w efekcie skali upatruje korzystnych zmian m.in. w kwestii jakości powietrza. 

c. Kolejny obszar oddziaływania to sektor spędzania czasu wolnego oraz oferty 

wypoczynkowo-rekreacyjnej (powiązanej również z turystyką). Ten kierunek wynika 

ze wzrastających aspiracji mieszkańców oraz obiektywnej zasobności LGOF.  

d. Realizacja działań społecznych ukierunkowanych na wzmocnienie / poprawę kompetencji, 

umiejętności i kwalifikacji w wymiarze społecznym.  

LGOF w świetle badań jakościowych wymaga realizacji planu integracyjnego w dwóch scenariuszach: 

pierwszym ZIT-owskim w oparciu o realizację konkretnych przedsięwzięć zintegrowanych oraz drugim 

kompleksowym ukierunkowanym na rozwój terytorialny, który nie abstrahuje od potrzeb, problemów 

i specyfiki ościennych samorządów oraz ocen i opinii poszczególnych interesariuszy.  

Innymi słowy integracja LGOF musi się dokonać w sposobie myślenia o subregionie i budowaniu 

planów inwestycyjnych w oparciu o wspólne potrzeby. Niemal osiem lat funkcjonowania instrumentu 

ZIT w Polsce, wskazuje na jego istotne zalety przede wszystkim jako platformy budowania wzajemnego 

zaufania między samorządami oraz rozwiązywaniem wspólnych problemów. Zakłada się, że wspólne 

plany rozwojowe LGOF będą akceleratorem dalszej współpracy i realizacji konkretnych działań 

w nadchodzącej perspektywie 2021-2027.  
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II Założenia rozwojowe LGOF  

Prezentując założenia rozwojowe Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 należy zwrócić uwagę na charakter / 

specyfikę przedmiotowego dokumentu. 

Po pierwsze, co zasygnalizowane we wstępie, w rozumieniu przepisów prawa jest on „Planem działań 

ZIT”, w związku z tym w ramach części postulatywnej umieszczono zapisy odpowiadające 

obligatoryjnym elementom tego typu dokumentu, którymi są (w pozostałych częściach dokumentu 

znajdują się pozostałe wymagane elementy): 

 cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązane z realizacją 

właściwego programu operacyjnego; 

 lista projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi 

projektami; 

 źródła jego finansowania. 

Po drugie dokument nie ogranicza się jedynie do inwestycji identyfikowanych do realizacji w ramach 

instrumentu ZIT. Opracowanie wyodrębnia przedsięwzięcia przewidziane do finansowania w ramach 

pozakonkursowego trybu ZIT, tym niemniej dodatkowo w dokumencie znajdują się pozostałe 

zidentyfikowane przedsięwzięcia zintegrowane oraz kluczowe o komplementarnym charakterze.  

Po trzecie niniejsze opracowanie konstytuuje w sensie planistycznym i organizacyjnym 

funkcjonowanie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego i stanowi pierwszy krok w ramach 

sformalizowanej integracji obszaru oraz buduje ramy dla stworzenia na dalszym etapie strategii 

ponadlokalnej.  

Strukturalnie rozdział II Założenia rozwojowe LGOF składają się z czterech zasadniczych części. 

Pierwszą z nich jest siatka celów strategicznych oraz priorytetów rozwojowych, które ilustrują 

pożądane kierunki rozwojowe dla samorządów tworzących LGOF, na tej bazie wyznaczone zostały cele 

rozwojowe i obszary interwencji w odniesieniu do realizacji przedsięwzięć zintegrowanych oraz 

realizacji mechanizmu ZIT. Drugim jest wymiar strategiczny interwencji koncentrujący się na opisie 

celów i działań rozwojowych, które ilustrują logikę interwencji i przedstawiają tematyczny zakres 

koncepcji rozwoju LGOF. Druga część rozdziału koncentruje się na wymiarze terytorialnym wsparcia, 

typologii przewidzianych do realizacji przedsięwzięć oraz kontekstu regionalnego. Ostatnia część to 

prezentacja katalogu przedsięwzięć zintegrowanych, szerokie uzasadnienia oraz wyodrębnienia 
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mechanizmu ZIT dla dostępnej alokacji, jak również wskazanie źródeł finansowania, wymaganych 

wskaźników oraz komplementarności przedsięwzięć.  

Logika założeń rozwojowych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

1. Schemat 1. Interwencja strategiczna w LGOF ilustruje całość priorytetów i działań, które 

powinny być realizowane w najbliższych latach w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy 

i wyzwania. 

2. W katalogu wszystkich priorytetów i działań wyznaczono inwestycje o charakterze 

zintegrowanym odpowiadające wyznaczonym celom rozwojowym oraz obszarom. 

Wyznaczona interwencja stanowi przedsięwzięcia zintegrowane.  

3. Na bazie wyznaczonych przedsięwzięć zintegrowanych wyselekcjonowano interwencję ZIT 

korespondującą po pierwsze z wysokością alokacji i jej podziałem w ramach LGOF oraz 

priorytetyzacją dokonaną przez każdy samorząd z osobna.  
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II.1 Cele strategiczne, priorytety i działania Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Rdzeniem niniejszego rozdziału jest schemat strategiczny rozwoju LGOF, który definiuje poziom 

strategiczny w postaci wyszczególnienia celów strategicznych, priorytetów i działań. Schemat 

strategiczny LGOF został zbudowany w oparciu o: kompleksową diagnozę społeczno-gospodarczą 

LGOF, przeprowadzenie badań jakościowych oraz identyfikację kluczowych problemów i potencjałów 

oraz implementację najważniejszych zapisów dokumentów planistycznych o wymiarze 

ogólnoeuropejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

Co warto podkreślić, zaprojektowany schemat strategiczny odnosi się do kompleksowo rozumianego 

obszaru wsparcia, a Zintegrowane Inwestycje Terytorialne stanowią tylko jedno z narzędzi 

wykorzystywanych do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego LGOF – jego zakres precyzyjnie 

opisują rozdziały II.2-II.4. Schemat priorytetów i działań wpisuje instrument ZIT w pożądaną logikę 

rozwojową LGOF natomiast w sensie tematycznym oraz funkcjonalnym nie wyczerpuje on całości 

wyzwań i priorytetów stojących przed obszarem.  

Ze względu na nowatorski charakter planowania rozwoju obszarów funkcjonalnych, opierający się 

o charakter zintegrowany oraz aspekt terytorialny, niniejszy dokument prezentuje i definiuje możliwie 

szeroki zakres interwencji (działań), które mogą oddziaływać na cały teren LGOF oraz wpływać na 

dobrostan mieszkańców. Na poniższej grafice zaprezentowano dwie wyodrębnione ścieżki interwencji, 

korespondujące z zaprezentowanymi założeniami strategicznymi. 

Poniższy schemat celów strategicznych, priorytetów i działań umożliwił wyznaczenie rdzenia inwestycji 

zintegrowanej opierającej się na celu nadrzędnym, celach rozwojowych i obszarach przewidzianych 

do wdrażania w formule zintegrowanej (również finansowanej w ramach instrumentu ZIT).  
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Rozwój społeczno-gospodarczy 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego jako czynnik 

integrujący i podnoszący jakość 

życia mieszkańców 

Schemat 1 Interwencja strategiczna w LGOF  
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Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu 

o nowoczesne usługi publiczne 
Cel strategiczny 2. Konkurencyjna gospodarka LGOF 

Cel strategiczny 3. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie 

zasobów środowiska naturalnego 
Cel strategiczny 4. Integracja procesów rozwojowych na 

obszarze LGOF w wymiarze przestrzennym i technicznym 

    

Priorytet 1.  Nowoczesny system edukacji Priorytet 4.  
Poprawa spójności transportowej i 
skomunikowania LGOF 

Priorytet 7.  
Poprawa jakości środowiska 
naturalnego 

Priorytet 10.  
Koordynacja procesów planowania i 
zarządzania w wymiarze strategicznym 

 Działanie 1.1  
Rozwijanie systemu żłobków i opieki 
przedszkolnej  Działanie 4.1  

Wzmocnienie kolejowej 
dostępności transportowej (m.in. 
poprzez budowę nowej linii 
kolejowej Lubin Polkowice Głogów) 

 Działanie 7.1  
Rozwój gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie LGOF  Działanie 10.1  

Opracowanie i koordynacja 
dokumentów planistycznych w 
ramach LGOF 

 Działanie 1.2  

Podnoszenie jakości kształcenia w 
placówkach edukacyjnych na 
poziomie podstawowym 

 Działanie 4.2  
Stworzenie zintegrowanego 
systemu transportowego  Działanie 7.2 

Rozwój gospodarki odpadami na 
terenie LGOF  Działanie 10.2  Budowa struktur zarządzania LGOF 

 Działanie 1.3  

Podnoszenie jakości kształcenia w 
placówkach edukacyjnych na 
poziomie ponadpodstawowym 

 Działanie 4.3.  

Poprawa jakości dróg publicznych, 
w szczególności w zakresie 
uzupełnienia sieci TEN-T 

 Działanie 7.3  
Przeciwdziałanie zagrożeniom 
klimatycznym  Działanie 10.3  Realizacja działań w ramach ZIT 

Priorytet 2.  
Opieka społeczna i medyczna 
dostosowana do uwarunkowań 
demograficznych 

Priorytet 5.  
Dywersyfikacja i wzmacnianie 
gospodarki LGOF 

Priorytet 8.  Czyste powietrze  Działanie 10.4  
Realizacja wspólnych projektów 
poza ZIT 

 Działanie 2.1  

Poprawa dostępności infrastruktury 
opiekuńczej, pielęgnacyjnej i 
medycznej 

 Działanie 5.1  
Rozwijanie turystyki jako 
wschodzącej branży gospodarczej  Działanie 8.1  

Rozwijanie odnawialnych źródeł 
energii 

Priorytet 11.  
Poprawa spójności przestrzennej i 
społecznej LGOF 

 Działanie 2.2  
Zwiększenie dostępności do usług 
społecznych  Działanie 5.2  

Rozwój międzysektorowej 
współpracy na rzecz 
innowacyjności gospodarki LGOF 

 Działanie 8.2  
Wzmacnianie efektywności 
energetycznej  Działanie 11.1 

Kompleksowa rewitalizacja 
obszarów zdegradowanych na 
terenie LGOF 

Priorytet 3.  
Budowanie oferty w obszarze czasu po pracy 
dla mieszkańców  Działanie 5.3  

Rozwijanie przedsiębiorczości i 
aktywizacja bezrobotnych 

Priorytet 9.  Zachowanie walorów przyrodniczych  Działanie 11.2 

Podjęcie działań na rzecz integracji 
procesu planowania 
przestrzennego w ramach LGOF 

 Działanie 3.1  
Rozwijanie oferty sfery kultury 
również na bazie dziedzictwa 

Priorytet 6.  Zintegrowana promocja LGOF  Działanie 9.1  
Udostępnianie terenów atrakcyjnych 
przyrodniczo 

 

 Działanie 3.2  
Rozwijanie oferty sportowej i 
rekreacyjno-wypoczynkowej 

 Działanie 6.1  Promocja gospodarcza LGOF  Działanie 9.2  Ochrona bioróżnorodności  

 Działanie 6.2  
Promocja walorów turystycznych 
obszaru 
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 Obszar tematyczny Usługi społeczne Obszar tematyczny Gospodarka Obszar tematyczny Środowisko 

Cel nadrzędny: Cel 

rozwojowy 

1.  

Wysoka jakość usług publicznych 

Cel 

rozwojowy 

2.  

Budowanie przewag 

konkurencyjnych lokalnej 

gospodarki na bazie spójnej 

polityki transportowej 

Cel 

rozwojowy 

3.  

Ochrona i poprawa jakości 

środowiska naturalnego w oparciu 

o efektywne zarządzanie 

dostępnymi zasobami 

przyrodniczymi i kulturowymi 

 Działanie 1.2  

Podnoszenie jakości kształcenia w 

placówkach edukacyjnych na poziomie 

podstawowym 
 Działanie 4.2  

Stworzenie 

zintegrowanego systemu 

transportowego 
 Działanie 7.1  

Rozwój gospodarki wodno-

ściekowej na terenie LGOF 

 Działanie 1.3  

Podnoszenie jakości kształcenia w 

placówkach edukacyjnych na poziomie 

ponadpodstawowym 
 Działanie 5.1  

Rozwijanie turystyki jako 

wschodzącej branży 

gospodarczej 
 Działanie 8.1  

Rozwijanie odnawialnych źródeł 

energii 

 Działanie 2.1  
Poprawa dostępności infrastruktury 

opiekuńczej, pielęgnacyjnej i medycznej 
  Działanie 8.2  

Wzmacnianie efektywności 

energetycznej 

  Działanie 3.2  
Rozwijanie oferty sportowej i 

rekreacyjno-wypoczynkowej 
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II.2 Cel nadrzędny i cele rozwojowe LGOF inwestycji zintegrowanych  

„Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2027” to dokument stanowiący wsparcie dla rozwoju 32 samorządów skupionych 

w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. Plany strategiczne i operacyjne zawarte 

w opracowaniu są ukierunkowane na wzrost integracji LGOF w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

przestrzennym i środowiskowym.  

Idea integracji terenu LGOF przełoży się na wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych powiązań 

gospodarczych oraz niwelowanie nierówności charakteryzujących poszczególne części obszaru 

funkcjonalnego. W swoim zamyśle poprzez wielopłaszczyznowe działania integracyjne, Strategia 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2027, przyczyni się do znaczącej poprawy jakości życia w regionie oraz wzmacniania jego pozycji 

konkurencyjnej.  

Fundamentalne założenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 opierają się na wskazaniach zawartych w Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030 jako nadrzędnym dokumencie programującym rozwój regionu. 

W województwie dolnośląskim rozszerzono zakres realizacji instrumentów zintegrowanego podejścia 

terytorialnego (ZIT). Wyrazem tej decyzji jest terytorialne ujęcie interwencji w Legnicko-Głogowskim 

Obszarze Funkcjonalnym, obok wcześniej istniejących ZIT-ów w obszarze funkcjonalnym 

jeleniogórskim, wałbrzyskim i wrocławskim oraz nowo powstałych: Górskim i Przygranicznym Obszarze 

Funkcjonalnym. Rezultatem tych działań jest całościowy podział województwa na obszary 

funkcjonalne. Podejście terytorialne wymaga integracji terenu LGOF w oparciu o stolice 

poszczególnych powiatów skupionych w obszarze funkcjonalnym, ze szczególną rolą Legnicy, Lubina, 

Polkowic oraz Głogowa. Działania w ramach mechanizmu ZIT muszą: z jednej strony niwelować 

dysproporcje rozwojowe, a z drugiej natomiast kształtować i stymulować policentryczny charakter 

LGOF, szczególnie w wymiarze gospodarczym.  

Założenia rozwojowe Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z jednej strony wynikają z horyzontalnych celów 

znajdujących się w dokumentach wyższego rzędu, a z drugiej uzupełniają je o konkretne 

przedsięwzięcia, inwestycje, które mają być zrealizowane w LGOF. Odzwierciedleniem kierunków 

działań jest również zaprezentowana w poprzednich rozdziałach synteza diagnozy sytuacji społeczno-

gospodarczej LGOF opartej o wyniki kompleksowych analiz opartych o dane pochodzące 

z wewnętrznych statystyk samorządowych oraz źródeł ogólnodostępnych. Ponadto istotnym źródłem 
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wizji rozwoju LGOF są oczekiwania i opinie sformułowane w ramach prac warsztatowych, w których 

uczestniczyli koordynatorzy reprezentujący poszczególne samorządy.  

Kompleksowa diagnoza obszaru wsparcia poprzez wskazanie potencjałów i problemów umożliwia 

zaprojektowanie skoordynowanej interwencji publicznej w LGOF.  

Uzyskane informacje wskazują wprost na wyzwania, jakie stoją przed współpracującymi 

samorządami, w szczególności w obszarze wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, integracji 

przestrzennej, koordynacji rozwoju transportu publicznego oraz katalogu działań 

prośrodowiskowych związanych z niskoemisyjnością i ochroną środowiska naturalnego.  

W związku z powyższymi ustaleniami nadrzędnym celem (misją) realizowaną w ramach Strategii 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2027 jest: 

Rozwój społeczno-gospodarczy  
Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego  

jako czynnik integrujący i podnoszący jakość życia mieszkańców 

Wskazany cel nadrzędny (misja) przyczynia się do osiągnięcia założonej wizji LGOF, która ma charakter 

operacyjny i bazuje na koncepcji zaprojektowanej współpracy między samorządowej (osiągniętej dzięki 

efektywnemu wykorzystaniu mechanizmu ZIT i pogłębieniu mechanizmów kooperacyjnych). 

W związku z powyższym przedstawiona wizja jest związana z osiągnięciem pożądanej zmiany, która 

jest realna i głęboko osadzona w aktualnym kontekście rozwojowym i co szczególnie istotne, 

w horyzoncie czasowym roku określonym rokiem 2027. Wizja LGOF brzmi następująco:  

Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny w 2027 roku rozwija się  
w oparciu o policentryczny model rozwojowy, a przeprowadzona 

interwencja ograniczyła nierówności rozwojowe i wzmocniła 
powiązania społeczno-gospodarcze pomiędzy poszczególnymi 

samorządami. 

 

Cel nadrzędny oraz wizja będą realizowane poprzez trzy cele rozwojowe, osadzone w odrębnych 

wymiarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Warto podkreślić, że wymiar gospodarczy 

zawiera w sobie również interwencję infrastrukturalną, a przestrzenny odnosi się jednocześnie 

do tematyki związanej ze środowiskiem naturalnym.  
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Przyjęta formuła interwencji została ukierunkowana na wykorzystanie potencjałów i zasobów terenu 

LGOF oraz poszczególnych samorządów w oparciu o zintegrowany charakter przedsięwzięć 

skupiających się przede wszystkim na aspekcie terytorialnym.  

Struktura interwencji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 opiera się na trzech obszarach tematycznych oraz 

wyznaczonych w ich ramach celach rozwojowych i działaniach. Rozwój społeczno-gospodarczy LGOF 

jest możliwy poprzez kompleksowe spojrzenie na analizowany obszar, zarówno w perspektywie 

regionalnych dokumentów planistycznych (przede wszystkim w Strategii Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2030 oraz RPO Województwa Dolnośląskiego 2021-2027), jak również wniosków 

płynących z diagnozy obszaru. Przyjęty w Strategii sposób niwelowania problemów LGOF został oparty 

na wskazaniu do realizacji konkretnych projektów zintegrowanych. W dalszej części rozdziału zostanie 

szczegółowo zaprezentowany schemat interwencji w ramach projektów zintegrowanych.  

Cel rozwojowy 1. Wysoka jakość usług publicznych 

Cel rozwojowy 2. Budowanie przewag konkurencyjnych 
lokalnej gospodarki na bazie spójnej polityki transportowej 

Cel rozwojowy 3. Ochrona i poprawa jakości środowiska 
naturalnego w oparciu o efektywne zarządzanie dostępnymi 
zasobami przyrodniczymi i kulturowymi 
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W pierwszej kolejności zdefiniowano trzy spójne obszary interwencji. Następnie sporządzono systematykę celów rozwojowych i przedsięwzięć, które 

korespondują zarówno z regionalnymi dokumentami strategicznymi, jak również odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne gmin i powiatów- 

członków LGOF.  

Obszar tematyczny  Usługi społeczne Gospodarka Środowisko 

    

Cel rozwojowy  
Cel rozwojowy 1. Wysoka jakość usług 

publicznych 

Cel rozwojowy 2. Budowanie 
przewag konkurencyjnych lokalnej 

gospodarki na bazie spójnej polityki 
transportowej 

Cel rozwojowy 3. Ochrona i poprawa jakości 
środowiska naturalnego w oparciu  

o efektywne zarządzanie dostępnymi 
zasobami przyrodniczymi i kulturowymi 

  
 

 

Przedsięwzięcia 
zintegrowane  

 Rozwijanie kompetencji wśród 
mieszkańców i pracowników 
samorządów 

 Rozwój profesjonalnych usług 
publicznych ukierunkowanych na 
wszystkich mieszkańców LGOF 

 Budowa zintegrowanego 
systemu transportowego  

 Czyste powietrze 

 Odnawialne Źródła Energii 

 Termomodernizacje 

 Efektywne oświetlenie 

 Rozwój infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej 

 Utworzenie wspólnego produktu 
turystycznego 
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obszar 
tematyczny

cel rozwojowy 

przedsięwzięcie 
zintegrowane 

zadania 
(inwestycje) 

II.3 Wymiar terytorialny wsparcia 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 12 marca 2020 r. podjął decyzję w sprawie propozycji 

delimitacji podejścia terytorialnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2021-2027. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument 

terytorialny realizowany na podstawie strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego, zgodnie z art. 22 

projektu rozporządzenia ogólnego. W perspektywie 2021-2027 instrument ZIT może być delimitowany 

wyłącznie na Miejskich Obszarach Funkcjonalnych (MOF) określonych w Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego 2030. Decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego dotycząca 

realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wskazuje delimitację konkretnych Miejskich 

Obszarów Funkcjonalnych, w tym LGOF - Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny.  

Przedmiotowy Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny jest jednym z rodzajów (podtypów) 

miejskiego obszaru funkcjonalnego. Miejski obszar funkcjonalny to układ osadniczy charakteryzujący 

się ciągłością przestrzenną. Składa się z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, 

wiejskich lub miejsko-wiejskich) i cechuje się zwartym obszarem miejskim przede wszystkim Legnicy, 

Głogowa, Lubina i Polkowic oraz powiązaną z nimi funkcjonalnie strefą zurbanizowaną, popartą siecią 

rzeczywistych powiązań gospodarczych, społecznych oraz przyrodniczych.  

Rdzeń opracowania stanowią konkretne przedsięwzięcia 

zgłaszane i opracowywane przez samorządy skupione  

w LGOF. Prowadzone prace przygotowawcze doprowadziły 

do wypracowania obszarów tematycznych, o szczególnym 

znaczeniu dla LGOF, które operacjonalizują powiązane z nimi 

cele rozwojowe. Kolejny poziom stanowią przedsięwzięcia 

zintegrowane, kwalifikujące się do mechanizmu ZIT. 

Inwestycje (zadania) skupione w poszczególnych 

przedsięwzięciach zintegrowanych tworzą tzw. wiązkę 

projektową. Cechują się zintegrowanym charakterem, co 

oznacza, że realizacja pełnego zakresu przewidzianych działań 

będzie miała znaczący wpływ na niwelowanie deficytów 

rozwojowych, a zasięg ich oddziaływania obejmuje cały LGOF. 

Zestawienie projektów zgłoszonych przez samorządy zostało 

przedstawione według pobocznego schematu.  

 

 



Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny  
 

 
 

 
 

33 

W celu nadania przejrzystości powyższemu schematowi należy wyjaśnić, że przedsięwzięcie 

zintegrowane to zespół zadań, projektów powiązanych ze sobą tematycznie i lokalizacyjnie, 

skupiających się na jednym obszarze interwencji, o charakterze ponadlokalnym, obejmujący zwarty 

obszar skupiony wokół głównego ośrodka administracyjno-gospodarczego, którego realizacja przynosi 

szerszy efekt.       

W skład przedsięwzięcia zintegrowanego wchodzą poszczególne zadania inwestycyjne, pojedyncze 

zadania. Przedsięwzięcie zintegrowane może być projektem partnerskim. Przedsięwzięcie 

zintegrowane jest bardziej skomplikowane i złożone, a przede wszystkim musi spełnić cel „szerszy” 

(obejmujący cele poszczególnych projektów), który zależny jest od realizacji poszczególnych projektów 

wchodzących w jego skład. Niepowodzenie jednego projektu składowego rzutuje na realizację całego 

projektu zintegrowanego. 

Wszystkie zamierzenia inwestycyjne, wybrane do realizacji wspólnie przez samorządy tworzące LGOF 

mają charakter ściśle zintegrowany. W tym kontekście do realizacji wskazywano jedynie 

te przedsięwzięcia, które przyniosą efekt dla całej społeczności LGOF, w kontekście korzyści dla 

wszystkich mieszkańców, w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju całego LGOF.  

W celu wykazania i uporządkowania zintegrowanego podejścia do podejmowanej interwencji 

samorządów LGOF wytypowano trzy rodzaje projektów zintegrowanych. Typologia ta pozwoli na 

zobrazowanie zintegrowanego podejścia do problemów LGOF poprzez realizację projektów, które 

mają strategiczne i kluczowe znaczenie dla wszystkich uczestników obszaru funkcjonalnego. 

 
TYP 1 Przedsięwzięcia punktowe skumulowane.  
Zlokalizowane w jednym wybranym miejscu, z przewidzianym odziaływaniem 
na cały LGOF i wszystkich jego mieszkańców. Typ projektu obejmuje też 
działania miękkie, uzupełniające (np. system edukacji), w których grupą 
docelową są wszyscy mieszkańcy LGOF. 

 
TYP 2 Przedsięwzięcia punktowe rozproszone.  
Zakłada realizację kilku przedsięwzięć o podobnym zakresie w miejscach 
szczególnie dotkniętych brakami inwestycyjnymi. Przyjętym warunkiem 
charakteru „zintegrowanego” jest wykazanie efektu dla wszystkich 
mieszkańców obszaru, dla których można wskazać wspólny wskaźnik produktu 
i rezultatu, których odziaływanie obejmuje cały LGOF.  

 
TYP 3 Przedsięwzięcia liniowe.  
Inwestycje liniowe przebiegające przez obszar więcej niż jednej gminy, 
wpływające w sposób ewidentny na cały obszar LGOF (np. infrastruktura 
drogowa, ścieżki rowerowe, kanalizacja sanitarna). Warunkiem koniecznym dla 
realizacji tego typu projektu jest jego ponadgminny charakter (w znaczeniu 
terytorialnym i społecznym).  
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Typ 1 - Przedsięwzięcia punktowe skumulowane 

  Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców i pracowników samorządów 

  Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców LGOF 

Typ 2 - Przedsięwzięcia punktowe rozproszone 

  Czyste powietrze 

  Odnawialne Źródła Energii  

  Termomodernizacje  

Typ 3 - Przedsięwzięcia liniowe 

  Budowa zintegrowanego systemu transportowego  

  Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

  Utworzenie wspólnego produktu turystycznego 

  Efektywne oświetlenie  

 

Zgodnie z przedstawionym w niniejszym dokumencie zakresem interwencji oraz założeniami 

rozwojowymi w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 do realizacji przewidziano przedsięwzięcia zintegrowane, 

które przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 1 Projekty zintegrowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 

Projekty zintegrowane w ramach Programu ZIT Oznaczenie projektu zintegrowanego 

Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców i pracowników 
samorządów 

PZ 1.1 

Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych na 
wszystkich mieszkańców LGOF   

PZ 1.2  

Budowa zintegrowanego systemu transportowego  PZ 2.1 

Utworzenie wspólnego produktu turystycznego PZ 2.2 

Czyste powietrze PZ 3.1 

Odnawialne Źródła Energii  PZ 3.2 

Termomodernizacje PZ 3.3 

Efektywne oświetlenie PZ 3.4 

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej PZ 3.5 

Źródło: opracowanie własne  
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W oparciu o siatkę wyznaczonych projektów zintegrowanych samorządy tworzące LGOF będą mogły 

wykazywać zgodność swoich działań z przedmiotowym opracowaniem również w sytuacji, 

gdy konkretne przedsięwzięcia nie zostały bezpośrednio zidentyfikowane w dokumencie.  

Ponadto w ramach przedstawionych powyżej wiązek projektów zintegrowanych możliwe będzie 

rozszerzanie zakresu wskazanych PZ o części składowe poprzez:  

 modyfikację ich zakresu rzeczowego,  

 uzupełnienie o nowe zadania (zgodne z treścią wiązki PZ).  

 

II.4 Założenia inwestycji zintegrowanych w LGOF  

Istota poniżej przedstawionych inwestycji zintegrowanych została wyartykułowana we wstępie do 

rozdziału II, gdzie odnoszono się do logiki zaprezentowanej interwencji. W przywołanym fragmencie 

czytamy, że „z katalogu wszystkich priorytetów i działań wyznaczono inwestycje o charakterze 

zintegrowanym, odpowiadające wyznaczonym celom rozwojowym oraz obszarom. Wyznaczona 

interwencja stanowi przedsięwzięcia zintegrowane”. Warto dodać, że dziewięć opisanych 

przedsięwzięć zintegrowanych to ta część interwencji, która w największym stopniu wpływa na stopień 

integracji LGOF jako organizmu gospodarczego zamieszkiwanego przez blisko 450 tysięcy 

mieszkańców.  

W ramach rozwinięcia rozdziału zbudowano przekrojowe uzasadnienie realizacji przedsięwzięć, 

przedstawiono szczegóły na temat zawartości każdej wiązki z punktu widzenia poszczególnych 

projektów oraz zaprezentowano przestrzennie lokalizacje poszczególnych inwestycji.  

Obszar 1. Usługi społeczne 

PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców i pracowników samorządów 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Istniejąca na terenie LGOF oferta jest niedostosowana do potrzeb mieszkańców oraz dynamicznych 
zmian na rynku pracy. Uczniowie opuszczający szkoły nie są odpowiednio przygotowani do wejścia 
na rynek pracy. Brakuje warsztatów, kół zainteresowań oraz zajęć, dzięki którym najmłodsi 
mieszkańcy mogliby poszerzać wiedzę, rozwijać się oraz integrować z rówieśnikami. Istotnym jest 
również zwiększenie szans na rynku pracy poprzez realizację staży oraz kursów zawodowych dla 
uczniów. Doposażenie placówek edukacyjnych w najnowocześniejsze sprzęty jest niedostateczne, 
przez co możliwości rozwoju i dostępu do najnowszych technologii są utrudnione, a metody 
kształcenia nie są innowacyjne.  

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe  

Celem jest wzmacnianie poziomu kapitału ludzkiego, podnoszenie kluczowych kompetencji 
i umiejętności wśród mieszkańców LGOF. Realizowane przedsięwzięcia mają również na celu 
integrację i rozwój młodzieży. Organizowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia zajęcia  
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i warsztaty, będą sprzyjać podnoszeniu jakości kształcenia uczniów poprzez zwrócenie uwagi na ich 
dysfunkcje, ale także predyspozycje i posiadane umiejętności. Celem jest doposażenie bazy 
dydaktycznej i pracowni szkół w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Istotnym z punktu widzenia 
wzmacniania regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego jest uwzględnienie we wskazanych 
procesach uczniów z dysfunkcjami oraz z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie oferty do 
ich możliwości.  

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Prowadzone projekty mają na celu budowanie silnego kapitału ludzkiego, który w przyszłości będzie 
mógł być siłą napędową dla rynku pracy w LGOF. Istotnym jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom 
oraz stworzenie oferty, która będzie rozwijać przede wszystkim umiejętności praktyczne. Obecna 
oferta dedykowana dla najmłodszych, powinna być rozszerzana, a budynki i instytucje doposażone 
w najnowocześniejsze sprzęty, mające na celu wsparcie i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
w LGOF. Interwencje w tej sferze przyczynią się do dostosowania oferty kształcenia zawodowego do 
rynku pracy w LGOF.  Projekt ma charakter partnerski, ma integrować różne grupy, w szczególności 
uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców ale również samorządy, ma zwiększyć kompetencje 
zawodowe, ale i społeczne wszystkich uczestników.  

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Efektem realizacji projektów miękkich będzie dokształcanie społeczeństwa, podnoszenie 
kompetencji, przede wszystkim wśród uczniów szkół zlokalizowanych w LGOF.  Nacisk kładziony 
będzie w szczególności na kształtowanie kluczowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, 
istotnych z punktu widzenia sytuacji panującej obecnie na rynku pracy. Przedsięwzięcia będą 
dotyczyć nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz kreatywności, 
innowacyjności, pracy zespołowej oraz stażów, kursów i doposażenia pracowni zawodowych. 
Istotnym będzie również wzmacnianie postaw proekologicznych, prozdrowotnych i aktywizacja 
w zakresie kultury fizycznej, która przygotuje uczniów do świadomego uczestnictwa w codziennym 
życiu. Zmianie ulegnie również jakość kształcenia, dzięki projektem kierowanym do kadry 
pedagogicznej, które będą miały na celu naukę najnowocześniejszych technologii i programów 
multimedialnych w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym. 

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego  

1. Wskaźnik produktu: 

 Liczba uczniów korzystających z objętych wsparciem ośrodków kształcenie [osoby] 

 Liczba uczniów objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne [osoby] 

2. Wskaźnik rezultatu: 

 Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w programie [osoby] 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych [szt.] 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 1 Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu 

 Cel operacyjny 1.2 Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności regionu i jego marki 

 Cel operacyjny 1.3 Wzmacnianie innowacyjności, w tym ekoinnowacyjności regionu 
Cel strategiczny 3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego 

 Cel operacyjny 3.1 Kształtowanie postaw obywatelskich 
Cel operacyjny 3.3  Doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków pracy 

 Cel operacyjny 3.4 Poprawa efektywności kształcenia 

 Cel operacyjny 3.6 Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prosportowych  
i proekologicznych 

Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 1. Zapewnienie warunków zrównoważonego i równomiernego rozwoju społeczno-
gospodarczego poprzez funkcjonalne kształtowanie hierarchicznej sieci osadniczej gwarantującej 
dostęp do usług i rynku pracy 
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Kierunek 1.4. Zwiększenie dostępności przestrzeni i usług publicznych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 

PROJEKTY: 

1. Poznajemy nowe technologie i budujemy kadrę przyszłości dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (gm. Legnica) 

2. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w Legnicy na potrzeby rynku pracy LGOF  

3. Nowy światy – nowoczesna wiedza - nauka robotyki w szkołach (pow. Legnicki) 

4. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Polkowickim 

5. ICE - Innowacyjne Centrum Edukacyjne (gm. Pęcław) 

6. Aktywna integracja i rozwój młodzieży w Gminie Pęcław 
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Grafika 3 Przedsięwzięcie zintegrowane PZ 1.1 
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PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych ukierunkowanych  

na wszystkich mieszkańców LGOF   
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Barierą LGOF wskazywaną przez beneficjentów jest zanik więzi społecznych, mała asymilacja nowych 
mieszkańców i marginalizacja. Istotnym problemem społecznym, który również obserwowany jest na 
terenie LGOF, to rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym oraz brak miejsc przystosowanych do 
tej grupy wiekowej. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem wzrósł 
z 18,8% w 2015 r. do 22% w 2019 r. W LGOF brakuje również usług zinstytucjonalizowanych, które 
mogą oddziaływać na cały obszar. Powstanie obiektów sportowych, miejsc rehabilitacji, budynków 
instytucji kultury oraz możliwość korzystania z proponowanej oferty, pozwoli na budowanie więzi 
między mieszkańcami. Brak tego typu obiektów wpływa negatywnie na kapitał społeczny, a wskazane 
problemy ograniczają poziom zintegrowania obszaru funkcjonalnego.  

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem głównym przedsięwzięcia jest rozwój usług publicznych, które będą dostosowane do różnych 
grup interesariuszy, w różnym wieku i różnym stopniu sprawności. Realizowane przedsięwzięcia  
w tym zakresie, będą impulsem do aktywności społecznej oraz związanych z tym inicjatyw lokalnych, 
a także promocji zdrowia i sportu. Celem jest również zwiększenie integracji społecznej oraz 
przestrzennej całego obszaru funkcjonalnego, poprzez powstanie nowych obiektów. Rozszerzenie 
oferty i dostępności usług publicznych, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  
i bazy turystycznej, będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój regionu oraz pozwoli na stworzenie 
atrakcyjnych miejsc przeznaczonych dla mieszkańców LGOF.  

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Brak miejsc w których mieszkańcy mogą spotykać się i integrować, stanowić może zagrożenie  
i przyczynia się do problemu wykluczenia społecznego, w dużej mierze, wśród osób starszych czy 
niepełnosprawnych. Z uwagi na starzenie się społeczności, istotnym jest również podejmowanie 
działań i budowa obiektów, które pozwolą na zadbanie o stan zdrowia mieszkańców. Brak usług 
kierowanych do całego obszaru uniemożliwia stworzenie w pełni zintegrowanego obszaru 
funkcjonalnego. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć i rozwój usług publicznych, przyczyni się do 
wzrostu integracji wśród mieszkańców LGOF oraz integracji przestrzennej. Budowa nowych obiektów 
jest niezbędna do aktywizacji społecznej oraz promocji kultury sportu i prowadzenia zdrowego trybu 
życia. Przeprowadzane przedsięwzięcia m.in. budowa Centrum Integracji Społecznej, przyczyni się do 
poprawy sytuacji osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, finansowej, a także 
zawodowej. Podejmowane długofalowe działania, wpłyną na postawy oraz funkcjonowanie  
w społeczeństwie, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem, poprzez ich aktywizację oraz 
mobilizację do podejmowania działań i integracji. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu aktywności kulturalnej mieszkańców i ich integracji, 
aktywizacji seniorów, a także zwiększenia zainteresowania kulturą sportu oraz aktywnością fizyczną. 
Znacząco wpłynie również na ograniczenie problemu wykluczenia społecznego. Uczestnictwo we 
wspólnych zajęciach, korzystanie z proponowanej oferty, zaspokoi potrzeby mieszkańców oraz 
pozwoli na integrację społeczności lokalnych. Powstanie nowoczesnych obiektów infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej, będzie stanowić alternatywę do spędzania czasu wolnego, nie tylko dla 
mieszkańców LGOF, ale również dla mieszkańców otaczających miejscowości oraz turystów. Poprawa 
dostępu do infrastruktury sportowej umożliwi promocję w środowisku lokalnym zdrowego  
i aktywnego stylu życia oraz czynnego wypoczynku, również dla osób ze specjalnymi potrzebami – 
m.in. niepełnosprawnych i osób starszych.  

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

1. Wskaźnik produktu: 
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 Liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury socjalnej (innych niż budynki 
mieszkalne) [miejsca] 

 Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych [m3] 
2. Wskaźnik rezultatu: 

 Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki zdrowotnej 
[osoby] 

 Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki społecznej [osoby] 

 Turyści odwiedzający wspierane obiekty [osoby] 

 Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych wsparciem [osoby] 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 

 Cel operacyjny 2.2 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej  
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych 

 Cel operacyjny 2.3 Rozwój i doskonalenie usług publicznych 
Cel strategiczny 3. Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego 

 Cel operacyjny 3.1 Kształtowanie postaw obywatelskich 

 Cel operacyjny 3.2 Wzrost społecznej integracji 

 Cel operacyjny 3.5 Doskonalenie regionalnej polityki wspierania seniorów oraz osób  
z niepełnosprawnością 

 Cel operacyjny 3.6 Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prosportowych  
i proekologicznych 

W strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030, rozwój i doskonalenie usług publicznych, 
zostało wybrane jako jeden z najistotniejszych celów operacyjnych, które powinny realizowane być 
w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym. W LGOF obserwowany jest problem starzenia 
populacji, a także wysokie bezrobocie i najwyższy w skali regionu wzrost liczby długotrwale 
bezrobotnych. Przedsięwzięcia realizowane w ramach „Rozwoju profesjonalnych usług publicznych 
ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców LGOF”, mają na celu integrację społeczną i zawodową 
ludności, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zmarginalizowanych.  

Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 1. Zapewnienie warunków zrównoważonego i równomiernego rozwoju społeczno-
gospodarczego poprzez funkcjonalne kształtowanie hierarchicznej sieci osadniczej gwarantującej 
dostęp do usług i rynku pracy 

 Kierunek 1.4. Zwiększenie dostępności przestrzeni i usług publicznych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 

PROJEKTY: 

1. Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie. 

2. Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi w Polkowicach (centrum konferencyjne, hala 
sportowo-widowiskowa, centrum wystawienniczo-muzealne) 

3. Budowa centrum aktywizacji społecznej, sportu i promocji zdrowia w Przemkowie  

4. Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej 
dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego w Lubinie 

5. Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu w Chocianowie 
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Grafika 4 Przedsięwzięcie zintegrowane 1.2  
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Obszar 2. Gospodarka 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego 
Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Głównym problemem, który skłonił partnerów LGOF do wypracowania wspólnego projektu, jest 
niewykorzystany potencjał w zakresie rozwinięcia transportu publicznego. System transportowy  
w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym nie jest zrównoważony. Możliwości rozwoju 
obszaru upatruje się w położeniu przy głównych szlakach transportowych. 
Problemem obserwowanym w LGOF jest mała liczba tras rowerowych w miastach, pomiędzy 
miejscowościami oraz brak infrastruktury towarzyszącej, a także spadek znaczenia transportu 
zbiorowego na rzecz transportu indywidualnego.  
Obecnie długość ścieżek rowerowych w powiatach LGOF wynosi 89,6 km. Długość ta wzrosła w 2019 
r. o ponad 17%, w stosunku do 2015 r.  
Brakuje tras turystycznych, które łączyłyby ośrodki miejskie z terenami turystycznymi, które 
zlokalizowane są na obrzeżach obszaru funkcjonalnego. Potencjał do rozwoju stanowi rozbudowa 
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej oraz „Miedziowego Szlaku Rowerowego”. 
Sieć kolejowa jest rozbudowana, jednakże zdegradowana infrastruktura wymaga modernizacji. 
Niewykorzystany potencjał LGOF stanowi linia kolejowa nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów,  
z odgałęzieniem w kierunku Polkowic, która obecnie wykorzystywana jest tylko do przewozu 
towarów. Obecnie pasażerski transport kolejowy funkcjonuje w południowej oraz w północnej części 
LGOF na kierunku wschód-zachód. Brakuje połączenia - odgałęzienia - do Polkowic (Lubin-Polkowice-
Nielubia-Głogów). Obecnie działa tam tylko komunikacja autobusowa. Brak osi transportowej 
północ-południe powoduje utrudnienia i tworzy barierę w przemieszczaniu się wewnątrz całego 
układu. Potrzebne są również systemowe rozwiązania, które będą rozwijać i integrować komunikację 
zbiorową z indywidualną. Integracja ta nastąpi poprzez powstawanie parkingów Park&Ride. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe  

Główne cele projektu w aspekcie dotyczącym zakresu rzeczowego to przede wszystkim: 

 budowa centrów przesiadkowych 

 budowa ścieżek i szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, 
oznakowanie, infrastruktura turystyczna) 

 stworzenie miejsc obsługi rowerzystów  

 rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej 

 budowa parkingów Park&Ride 

 przywracanie połączeń kolejowych  

 budowa nowej linii kolejowej Lubin Polkowice Głogów 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Interwencja ukierunkowana na budowę zintegrowanego systemu transportowego i poprawę 
dostępności transportowej LGOF, ma kluczowe znaczenie w kontekście zwiększania atrakcyjności 
turystycznej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Potrzebna jest realizacja systemowych, 
międzygminnych rozwiązań, które integrować będą komunikację zbiorową z transportem 
indywidualnym, co jednocześnie wpłynie na wzrost jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjność 
osiedleńczą tego obszaru. Przywrócenie połączeń kolejowych na kierunku północ-południe poprawi 
jakość powiązań wewnątrz LGOF oraz pozwoli na rozładowanie ruchu samochodowego na 
najbardziej obciążanej trasie relacji Legnica-Lubin-Polkowice. Droga ekspresowa S3 jest ważną osią 
komunikacyjną LGOF, jej postępująca rozbudowa przyczyni się do przestrzennego zintegrowania 
obszaru funkcjonalnego i zmiany układu komunikacyjnego obszaru. Rozbudowa tras rowerowych 
oraz stworzenie infrastruktury towarzyszącej przy równoczesnym zagospodarowaniu terenów 
rekreacyjnych, umożliwi rozwój turystyki w tym obszarze. Wytyczenie tras na obszarach cennych 
przyrodniczo oraz atrakcyjnych pod względem historycznym, będzie miało walor edukacyjny, 
przyczyni się do popularyzacji wiedzy o regionie oraz budowania i wzmacniania tożsamości lokalnej.  
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Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest, by mogli łatwo, szybko i bezpiecznie przemieszczać się 
między miejscowościami, a także po to, aby mieli łatwy dostęp do miejsc pracy, edukacji, usług czy 
wypoczynku.  
Jeśli chodzi o rozwój obszaru, budowa nowych ścieżek rowerowych i rozbudowa infrastruktury 
turystycznej, przyczyni się do wykorzystania regionalnego potencjału LGOF i poszczególnych gmin. 
Rozbudowa tras rowerowych będzie miała również pozytywny wpływ na jakość powietrza  
i ograniczenie emisji zanieczyszczeń, związanych z nadmiernym ruchem samochodowym.  
Stworzenie węzła przesiadkowego i wykorzystanie istniejącej linii kolejowej nr 289 wpłynie na 
zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz poprawy powiązań wewnątrz LGOF. 
Zintegrowany system transportowy będzie spełniał oczekiwania społeczeństwa, będzie wydajny 
ekonomicznie, a ograniczenie ruchu samochodowego i integracja systemów z transportem 
zbiorowym, zminimalizuje nadmierną emisję ze spalin, co wpłynie pozytywnie na zdrowie 
mieszkańców oraz stan środowiska.  
Rozwinięty system transportowy, lepsze, szybsze i bardziej komfortowe warunki przemieszczania się 
np. do pracy, mogą ograniczyć negatywne zjawiska dotyczące przede wszystkim migracji osób 
młodych i wykształconych.  

Proponowane wskaźniki pomiaru efektywności projektu zintegrowanego  

1. Wskaźnik produktu: 
- Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów objęta wsparciem [km] 
- Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / ładowania) objęta wsparciem 

[szt.] 
- Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane [szt.] 
- Połączenie intermodalne – nowe lub zmodernizowane [szt.] 
- Miejsca obsługi rowerów [szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych [osoby] 
- Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla rowerów [osoby 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu 
o Cel operacyjny 1.1 Wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych subregionów. 
o Cel operacyjny 1.2 Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności regionu i jego 

marki 
Cel strategiczny  2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 

o Cel operacyjny  2.2 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej  
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych 

o Cel operacyjny  2.3 Rozwój i doskonalenie usług publicznych 
Cel strategiczny  5. Wzmocnienie przestrzennej spójności regionu 

o Cel operacyjny 5.1 Rozwój regionalnej sieci transportowej 
 
Słabą stroną, wskazaną w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030, która stanowi barierę 
rozwoju LGOF jest w znacznej części zdekapitalizowana i niekompletna sieć dróg i połączeń 
kolejowych. Projekty przeprowadzone w ramach tego przedsięwzięcia pozwolą na rozwój obszaru,  
w oparciu o potencjał transportowy. Wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych 
subregionów zostało wskazane jako jedno z priorytetowych zadań, które powinny być realizowane  
w pierwszej kolejności w LGOF.  

Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 1. Zapewnienie warunków zrównoważonego i równomiernego rozwoju społeczno-
gospodarczego poprzez funkcjonalne kształtowanie hierarchicznej sieci osadniczej gwarantującej 
dostęp do usług i rynku pracy 
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 Kierunek 1.1. Wzmocnienie potencjału ośrodka wojewódzkiego i ośrodków regionalnych 
poprzez integrację z ich obszarami funkcjonalnymi. 

 Kierunek 1.4. Zwiększenie dostępności przestrzeni i usług publicznych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Cel 4. Dobra dostępność transportowa i sprawne systemy infrastruktury transportowej. 

 Kierunek 4.2. Integracja działań w ramach głównych korytarzy drogowych o kluczowym  
i strategicznym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju województwa 

Istotnym, nie tylko w LGOF ale również na innych obszarach funkcjonalnych jest wspieranie rozwoju 
transportu zrównoważonego, w przypadku LGOF przede wszystkim z naciskiem na rozwój sieci 
kolejowej (przystosowanie czynnych linii do potrzeb oraz odbudowa i modernizacja nieczynnych, 
które są istotne z punktu widzenia rozwoju LGOF). LGOF oraz całe województwo dolnośląskie 
posiada warunki do rozwoju wszystkich form ruchu rowerowego. Ważne jest włączenie transportu 
rowerowego w zintegrowany system transportu oraz realizowanie tras rowerowych ułatwiających 
przemieszczanie między jednostkami osadniczymi, a także zaplanowanie i utworzenie parkingów 
P&R w sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych poza obszarami centralnymi miast rdzeniowych. 

PROJEKTY: 

1. Adaptacja dworca autobusowego w Chojnowie na budowę Centrum Przesiadkowego 
łączącego linię transportu kolejowego i drogowego wraz z budową parkingu dla samochodów 
osobowych. 

2. Budowa centrum przesiadkowego zintegrowanego z nowo budowanymi ścieżkami 
rowerowymi, parkingu park&ride, pętli autobusowej oraz bezpiecznego ronda  w 
Chocianowie. W ramach zadania wyremontowane zostaną istniejące budynki wraz ze zmianą 
ich funkcji oraz zagospodarowanie  terenu wokół budynków.  

3. Budowa kolejowego centrum przesiadkowego w Polkowicach wraz z parkingiem typu park&ride 

4. Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w rejonie Dworca Kolejowego w Legnicy  

5. Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Głogowie  

6. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą (gm. Głogów) 

7. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (gm. Kotla) 

8. Budowa ścieżki rowerowej na Szlaku Odry (gm. Pęcław) 

9. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żukowice 

10. Szlak turystyczno-kulturowy – budowa ścieżki rowerowej Góra-Niechlów-Głogów (gm. Góra) 

11. Szlak rowerowy Góra-Czernina-Siciny-Niechlów-Głogów (gm. Góra) 

12. Szlak rowerowy Góra-Ryczeń-Jemielno-Lubin (gm. Góra) 

13. Budowa ścieżki rowerowej jako element rozwoju obiektów turystycznych wraz z miejscem 
obsługi rowerów (gm. Krotoszyce) 

14. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną w powiecie legnickim (Legnica-
Kunice-Prochowice) (gm. Kunice) 

15. Budowa ścieżek rowerowych  wraz z infrastrukturą turystyczną w Powiecie Legnickim )gm. 
Prochowice)  

16. Gminne miejsce obsługi rowerzystów – GMOR (gm. Ruja) 

17. Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubin 

18. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna 

19. Budowa ścieżek rowerowych w ramach Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej (gm. Ścinawa) 

20. Budowa ścieżek rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich (gm. Gaworzyce) 

21. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z systemem szlaków turystycznych na terenie 
gminy Polkowice 

22. Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Przemków 

23. Budowa ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem i oznakowaniem (gm. Radwanice) 

24. Budowa dróg rowerowych w Legnicy wraz infrastrukturą turystyczną i parkingami bike&ride na 
potrzeby rozwoju połączeń zero emisyjnych oraz transportu multimodalnego w obszarze 
funkcjonalnym miasta 
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25. Budowa nowoczesnych ścieżek rowerowych łączących Powiat Górowski z Dolnośląską 
Autostradą Rowerową (pow. Górowski) 

26. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie 
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej (pow. Legnicki) 

27. Rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu polkowickiego (nie dotyczy budowy 
miedziowego szlaku rowerowego) 

28. Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem typu park&ride 
i z przebudową dróg dojazdowych. 

29. Ścieżka pieszo-rowerowa Wąsosz-Rawicz (gm. Rawicz) 

30. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Jemielno 

31. Dolnośląska Autostrada Rowerowa (gm. Niechlów)  

32. Centrum Przesiadkowe w Głogowie wraz z wymianą oświetlenia na terenie miasta- komponent 
ograniczania emisji transportowej i emisji z oświetlenia w obszarze funkcjonalnym Głogowa 
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Grafika 5 Przedsięwzięcie zintegrowane 2.1 
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PZ 2.2 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Najczęściej wskazywanym przez gminy LGOF potencjałem rozwojowym, wymienianym również jako 
mocna strona obszaru, jest rozwój turystyki. Nacisk kładziony był w szczególności na turystykę 
aktywną, edukacyjną, która wykorzystywać będzie atrakcyjność przyrodniczą oraz dziedzictwo 
kulturowe i historyczne obszaru. Inwestycje w infrastrukturę powinny być nadal prowadzone,  
a przestrzenie publiczne poddawane rewitalizacji.  
W powiatach w LGOF w 2015 r. funkcjonowały 34 obiekty noclegowe, w 2019 r. ich liczba wzrosła do 
41. Noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach noclegowych w latach 
2009-2019 wzrosły o blisko 55%. Ich liczba w 2019 r. wynosiła 23 152.  
Problemem Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego jest niewykorzystany w pełni potencjał, 
w zakresie możliwości świadczenia usług turystycznych, opartych na dziedzictwie historycznym  
i warunkach przyrodniczych, w szczególności wykorzystaniu potencjału rzeki Odry i terenu Borów 
Dolnośląskich, ale także walorów architektonicznych miast. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem jest utworzenie wspólnego produktu turystycznego, promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego. Istotna jest również rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie, 
posiadających walory zarówno przyrodnicze, kulturalne jak i historyczne oraz budowa infrastruktury 
towarzyszącej. Celem szczegółowym jest m.in. zagospodarowanie terenów rzeki Odry, poprzez 
budowę przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (gm. Pęcław, gm. Ścinawa) czy 
budowa bazy turystyczno-sportowej wraz z miejscami postojowymi i bazą noclegową (gm. 
Grębocice). Istotne znaczenie ma dokończenie kompleksowej rewitalizacji zabytkowego Parku 
Miejskiego w Legnicy z powstającym w nim Centrum Nauki Witelona oraz sąsiadującą Palmiarnią. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Obszar LGOF ma szansę na rozwój turystyki i utworzenie wspólnego produktu turystycznego. 
Możliwości rozwoju determinuje przede wszystkim położenie i uwarunkowania przyrodnicze: doliny 
i starorzecza Odry i Baryczy, Bory Dolnośląskie i Wzgórza Dalkowskie, ale także historia i dziedzictwo 
kulturowe. Dziedzictwo kulturowe i historyczne zawiązane jest z zachowanymi układami 
urbanistycznymi, w tym przestrzeni miejskich oraz miejscami bitew historycznych m.in. bitwą pod 
Legnicą. Szczególnym obiektem, położonym w powiecie legnickim, w gminie Legnickie Pole, jest 
pobenedyktyński zespół klasztorny, który wpisany jest na listę UNESCO. Zapewnienie funkcjonalnej 
bazy turystyczno-sportowej w LGOF oraz zagospodarowanie terenów rzeki Odry, są odpowiedzią na 
rosnącą potrzebę aktywnego spędzania czasu. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Konieczne jest podejmowanie skoordynowanych działań w zakresie promowania i zachowania 
dziedzictwa obszaru. Efektem zrealizowanych projektów będzie znaczna poprawa jakości 
infrastruktury turystycznej, rewitalizacja atrakcyjnych turystycznie terenów, budowa nowych 
obiektów oraz wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.  Pozytywny efekt przyniesie 
również rozwój transportu rzecznego, który pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
pochodzących z transportu drogowego.  

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

1. Wskaźnik produktu: 

 Ludność objęta strategiami zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich [osoby] 

 Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich [szt.] 

 Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych i turystycznych [m3] 

 Liczba nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku [szt.] 

 Liczba nowo wybudowanych baz noclegowych 
2. Wskaźnik rezultatu: 
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 Turyści odwiedzający wspierane obiekty [osoby] 

 Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych wsparciem [osoby] 

 Liczba wydarzeń promujących [osoby] 
Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 1. Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu 

 Cel operacyjny 1.1 Wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych 
subregionów 

 Cel operacyjny 1.2 Wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności regionu i 
jego marki 

Cel strategiczny 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

 Cel operacyjny 4.2 Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska 

Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 2. Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, 
kulturowego krajobrazu 

 Kierunek 2.2. Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 
Konkurencyjność gospodarki województwa dolnośląskiego oparta będzie  na racjonalnym 
wykorzystaniu w rozwoju turystyki zasobów przyrodniczych i kulturowych, z zachowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju i przepisów ochrony środowiska. 

Projekty:  

1. Budowa przystani dla kajaków i małych łodzi motorowych nad Odrą w m. Leszkowice (gm. 
Pęcław) 

2. Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej 
infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej (gm. Ścinawa) 

3. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Obiszów - budowa bazy 
turystyczno-sportowej wraz z miejscami postojowymi i bazą noclegową  oraz rozbudową ścieżek 
rowerowych (gm. Grębocice)  

4. Powiat Legnicki miejscem bitew historycznych 

5. Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie o walorach kulturowych i historycznych na 
terenie gminy Prochowice i Kunice (gm. Kunice) 

6. Tworzenie wspólnego produktu turystycznego- Bitwa na Legnickich Polach 1241 r.- rewitalizacja 
przestrzeni publicznej centrum miejscowości Legnickie Pole wraz z utworzeniem ekologiczno- 
historycznej bazy turystycznej i rozwojem infrastruktury turystycznej poprzez budowę ścieżek 
rowerowych. 

7. Rewitalizacja terenów atrakcyjnie turystycznych o walorach przyrodniczych, kulturalnych  
i historycznych na terenie Gminy Prochowice i Kunice  

8. Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – 
historycznej (etap II) (gm. Legnica) 

9. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy 
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Grafika 6 Przedsięwzięcie zintegrowane 2.2 
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Obszar 3. Środowisko 

PZ 3.1 Czyste powietrze  

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Województwo dolnośląskie, jak i obszar LGOF boryka się z dużym problemem jakim jest 
zanieczyszczenie powietrza. Głównym zagrożeniem LGOF w tym zakresie, jest przekroczenie poziomu 
pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu oraz poziomu arsenu w powietrzu. 
Ponadnormatywny poziom zanieczyszczeń dotyczy przede wszystkim terenów zurbanizowanych.  
Przyczyną tego stanu rzeczy są zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu, jak również przestarzałych 
palenisk, które używane są do ogrzewania domów. Oprócz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
problem stanowią wyziewy z szybów kopalnianych i fetor, który znacząco obniża jakość życia  
i zadowolenie mieszkańców. Przemysłowy charakter obszaru, hutnictwo rud metali niezależnych oraz 
przebieg przez LGOF drogi S3 determinuje jakość i stan powietrza.  
Z danych z raportu 2020 o stanie środowiska w województwie dolnośląskim, wynika, że w latach 
2016-2018, na terenie Legnicy oraz Głogowa występowały przekroczenia średniorocznego poziomu 
docelowego określonego dla arsenu w pyle PM10: w Legnicy (138%-290% poziomu docelowego) 
oraz w Głogowie (167%-504% poziomu docelowego).  
Według danych GUS emisja zanieczyszczeń pyłowych w latach 2015-2019 zmalała o blisko 44%.  
W 2019 r. emisja w powiatach LGOF wynosiła 365 t/r,  z czego najwięcej zanieczyszczeń pochodziło  
z powiatu polkowickiego. W przypadku emisji zanieczyszczeń gazowych, ich wielkość zmalała o 14% 
w stosunku do 2015 r., obecnie wynosi 1 420 101 t/r. Emisja zanieczyszczeń gazowych w 2019 r. była 
najwyższa na terenie powiatu głogowskiego.  

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza na terenie LGOF poprzez inwestycje mające 
na celu modernizację systemów grzewczych w budynkach, budowę systemu do monitorowania 
jakości powietrza w powiecie legnickim oraz inwestycje związane z budową instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.  

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Emisje arsenu na terenie LGOF należy wiązać z działalnością hut miedzi w Legnicy i Głogowie.  
Za przekroczone normy pyłu PM10 i bezn(a)pirenu odpowiadają w dużej mierze przestarzałe 
niezmodernizowane piece i paleniska domowe. Wpływ na stan powietrza mają również 
zanieczyszczenia pochodzące z zakładów przemysłowych, jak również emisja z transportu 
drogowego. Konieczna jest interwencja w celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego.   

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Realizacja inwestycji powinna przyczynić się do minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, ze szczególnym wskazaniem na panele 
fotowoltaiczne i energię słoneczną. Monitoring jakości powietrza w powiatach, pozwoli na 
określenie miejsc, które w największym stopniu zagrożone są emisją zanieczyszczeń oraz takich gdzie 
jakość powietrza jest najgorsza.  

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

1. Wskaźnik produktu: 

 Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej 
budynku lub mieszkania [szt.] 

 Liczba budynków użyteczności publicznej z nowo wybudowaną instalacją fotowoltaiczną 
[szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 

 Gospodarstwa domowe, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub 
mieszkania [szt.] 

 Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia powietrza [szt.] 
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Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

o Cel operacyjny 4.1 Poprawa stanu środowiska 
o Cel operacyjny 4.4 Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie 

bezpieczeństwa energetycznego 
 

Głównym źródłem zanieczyszczeń w LGOF jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków oraz 
z obiektów sektora komunalno-bytowego, transportu drogowego i terenów przemysłowych. Barierą 
rozwojową Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego wskazaną w strategii rozwoju 
województwa jest wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza i degradacji środowiska naturalnego. 
Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy nadal pozostaje rejonem, w którym koncentruje się przemysł, 
dlatego też istotnym jest prowadzenie działań, mających na celu poprawę jakości powietrza, gdyż 
na terenie LGOM odnotowano przekroczenia arsenu.  

Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 2. Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, 
kulturowego krajobrazu 

 Kierunek 2.3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska 
Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na zmiany 
klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka 

 Kierunek 3.1. Zapewnienie warunków dla rozwoju infrastruktury energetycznej oraz 
racjonalnego rozwoju energetyki odnawialnej opartej na wykorzystaniu naturalnych 
uwarunkowań regionu 

 Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie  
i nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas 

Projekty: 

1. Wymiana starych pieców na nowe,  bardziej ekologicznej na terenie gminy Pęcław 

2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację 
systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych (gm. Lubin) 

3. Budowa systemu monitorowania jakości powietrza w Powiecie Legnickim wraz z budową 
instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej (gm. Prochowice) 

4. Budowa mobilnego system pomiaru jakości powietrza na terenie Powiatu Legnickiego (pow. 
Legnicki) 

 

  



STRATEGIA ZIT LGOF 2021-2027 
 

 

 
 

52 

Grafika 7  Przedsięwzięcie zintegrowane 3.1 
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PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii  

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Wyzwaniem dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale i dla całego kraju jest 
transformacja energetyki i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Obecnie na terenie 
LGOF stopień wykorzystania energii słonecznej jest niski. LGOF dotyka również problem 
zanieczyszczeń powietrza związany z wysokim poziomem niskiej emisji pochodzącej z domowych 
pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. W województwie dolnośląskim udział energii 
odnawianej w produkcji energii elektrycznej ogółem, wzrósł z 1,3% w 2005 r. do 9,0% w 2019 r..  
W 2015 r. w porównaniu do regionów UE, województwo dolnośląskie osiągało jeden z najniższych 
poziomów produkcji energii elektrycznej z OZE. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie udziału wykorzystania źródeł energii odnawialnej  
w szczególności poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej 
oraz budynkach mieszkalnych. Celem jest również obniżenie niskiej emisji, modernizacja i wymiana 
systemów grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne, przyjazne środowisku.  

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Obecnie najbardziej wykorzystywanym źródłem energii odnawialnej na terenie LGOF jest wiatr. 
Poziom wykorzystania energii słonecznej jest za to bardzo niski. LGOF boryka się z problemem 
zanieczyszczenia powietrza, który można zminimalizować poprzez zielone inwestycje. Realizowane 
działania służyć będą podnoszeniu efektywności energetycznej obiektów - zmniejszeniu rocznego 
zużycia energii oraz oszczędności kosztów funkcjonowania budynków.  

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Efektem będzie rozwój energetyki prosumenkiej, w oparciu o montaż instalacji fotowoltaicznych na 
budynkach jednorodzinnych, a także zmniejszenie niskiej emisji oraz zanieczyszczeń z tym 
związanych, na rzecz wzrostu wykorzystania energii słonecznej, pozyskanej dzięki fotowoltaice. 
Efektem będzie również zwiększenie udziału wykorzystania źródeł energii odnawialnej  
w obiektach użyteczności publicznej, zapewnienie energii zgodnie z jej zapotrzebowaniem i poprawa 
jakości środowiska, poprzez  redukcję emisji CO2 i pyłów do atmosfery. 

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

1. Wskaźnik produktu: 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, 

energii cieplnej) [Mwe] 
- Liczba obiektów, w których została zamontowana instalacja fotowoltaiczna [szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia 

cieplna)  [MWhe/rok] 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

o Cel operacyjny 4.1 Poprawa stanu środowiska 
o Cel operacyjny 4.4 Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 

wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 
 
Województwo dolnośląskie, w którym zlokalizowany jest LGOF w 2015 r. osiągało wśród 
regionów UE, jeden z niższych poziomów produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze 
odnawialnych źródeł energii. Najprężniej w latach 2010-2016 rozwijała się energetyka wiatrowa. 
Prowadzanie działań wyróżnionych w niniejszym przedsięwzięciu zintegrowanym, pozwoli na 
zwiększenie udziału energii słonecznej, w wykorzystaniu OZE. 
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Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 2. Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, 
kulturowego krajobrazu 

 Kierunek 2.3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. 
Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na 
zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka. 

 Kierunek 3.1. Zapewnienie warunków dla rozwoju infrastruktury energetycznej oraz 
racjonalnego rozwoju energetyki odnawialnej opartej na wykorzystaniu naturalnych 
uwarunkowań regionu. 

 Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie i 
nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas 

Projekty: 

1. Racjonalizacja gospodarki energią poprzez wykorzystanie energii odnawialnej – panele 
fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej w Głogowie. 

2. Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Niechlów poprzez instalację odnawialnych 
źródeł energii (wymianę źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe, instalacja fotowoltaiki, pomp 
ciepła) w indywidualnych gospodarstwach domowych wraz z inwentaryzacją źródeł ciepła na 
paliwo stałe. 

3. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii (gm. Chojnów) 

4. Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (gm. Chojnów) 

5. Wspieranie budowy odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Krotoszyce 

6. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice 

7. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miłkowice 

8. Rozwój energetyki prosumenckiej poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych  
w budynkach jednorodzinnych (gm. Lubin) 

9. Pozyskanie czystej, ekologicznej energii dla instytucji publicznych Powiatu Górowskiego 
poprzez instalację paneli fotowoltaicznych oraz elektrycznych systemów ogrzewania i ciepłej 
wody. 
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Grafika 8 Przedsięwzięcie zintegrowane 3.2 
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PZ 3.3 Termomodernizacje 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Niezmodernizowane, nieocieplone budynki powodują duże straty ciepła, co obniża efektywność 
energetyczną w LGOF, a koszty eksploatacji budynków są wyższe. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem głównym jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez 
termomodernizację. Przeprowadzone działania obejmują wymianę/modernizację systemów 
grzewczych, docieplanie ścian zewnętrznych i wymianę okien w wybranych budynkach na terenie 
powiatu głogowskiego, górowskiego, lubińskiego, legnickiego i polkowickiego, zgodnie z wykazem 
projektów. 

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach 
publicznych, przyniesie pozytywne oddziaływania środowiskowe, zmniejszy koszty eksploatacyjne 
i przyniesie wymierne korzyści finansowe. 

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Efektem będzie poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na 
energię oraz zminimalizowanie strat energii. Zamiana konwencjonalnych źródeł energii na OZE, 
przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Efektem będzie również redukcja kosztów ogrzewania, 
co jednoczenie obniży koszty funkcjonowania instytucji publicznych oraz wpłynie na podniesienie 
świadomości związanej z gospodarowaniem energią wśród pracowników budynków użyteczności 
publicznej.  

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

1. Wskaźnik produktu: 

 Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej 
[szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Budynki o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (w tym: mieszkalne, 

prywatne niemieszkalne, publiczne niemieszkalne) [szt.] 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

o Cel operacyjny 4.1 Poprawa stanu środowiska 
o Cel operacyjny 4.4 Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 

wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 
 
Źródłem zanieczyszczeń jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, dlatego też 
wymiana źródeł ciepła oraz prowadzenie termomodernizacji przyczyni się do zwiększenia 
efektywności energetycznej oraz ograniczenia negatywnego wpływu na jakość powietrza.  

Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 2. Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, 
kulturowego krajobrazu 

 Kierunek 2.3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska 
Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na 
zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka. 

 Kierunek 3.1. Zapewnienie warunków dla rozwoju infrastruktury energetycznej oraz 
racjonalnego rozwoju energetyki odnawialnej opartej na wykorzystaniu naturalnych 
uwarunkowań regionu 
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 Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie 
i nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas 

Projekty: 

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Głogów 

2. Termomodernizacją budynku wraz z wymianą źródła ciepła w budynku biblioteki 
w miejscowości Serby przy ulicy Głównej 63 (gm. Głogów) 

3. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach obiektów 
użyteczności publicznej (gm. Kotla) 

4. Poprawa emisyjności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej  
(gm. Żukowice) 

5. Efektywność energetyczna w budynkach jednostek administracyjnych Gminy Niechlów, 
poprzez wykonanie termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii  

6. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie Gminy 
Krotoszyce 

7. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rudna – zastosowanie 
rozwiązań w zakresie oszczędności energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

8. Kompleksowa termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu 
Górowskiego. 

9. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu 
Polkowickiego 

10. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz gminnych 
budynków mieszkalnych w Gminie Lubin. 
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Grafika 9 Przedsięwzięcie zintegrowane 3.3 
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PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Istotną kwestią jest efektywne zarządzanie energią, zmniejszenie niepotrzebnych wydatków 
związanych z oświetleniem dróg i chodników oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych i innych 
uczestników ruchu drogowego, głównie po zmroku. Na terenie gmin Głogów, Kotla, Miłkowice, 
Przemków, Radwanice, Grębocice brakuje energooszczędnego oświetlenia. 

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Celem jest budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego wysokiej jakości, opartego na 
technologii LED i panelach fotowoltaicznych. Realizacja tego przedsięwzięcia, pozwoli na 
efektywniejsze zarządzanie energią, obniżenie zapotrzebowania i zmniejszenie kosztów eksploatacji. 
Oprócz budowy, istotnym, w szczególności w gminie Przemków, będzie demontaż starych 
wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowej sieci energooszczędnej. Celem 
projektów jest również poprawa bezpieczeństwa na drogach, a także ochrona środowiska.  

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Dzięki realizacji wskazanych przedsięwzięć, poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców. Nastąpi to 
poprzez wzrost poziomu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych (typu LED), zmniejszenie 
natężenia stosowanego światła oraz czujniki ruchu, pozwolą na organicznie problemu jakim jest 
zanieczyszczenie światłem. Tego typu przedsięwzięcia korzystnie wpływają na przyrodę i zdrowie 
mieszkańców, a także budżet jednostek terytorialnych. Budowa sieci energooszczędnej jest 
przedsięwzięciem niezbędnym, w związku ze stale rosnącymi kosztami energii i serwisowania 
urządzeń związanych z jej dystrybucją.  

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego przyczyni się do poprawy widoczności na drogach 
i chodnikach, a tym samym wzrost bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. Przez 
zamontowanie tego typu oświetlenia, ulegną obniżeniu koszty eksploatacji i konserwacji systemów 
oświetleniowych. Infrastrukturę oświetleniową można wykorzystać także do instalacji różnych 
urządzeń m.in. kamer monitoringu czy czujników ruchu. 

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

1. Wskaźnik produktu: 
- Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych [szt.] 
- Liczba nowo wybudowanych punktów oświetleniowych [szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym energii elektrycznej, 

energii cieplnej) 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 

 Cel operacyjny 2.3 Rozwój i doskonalenie usług publicznych 
Cel strategiczny 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

 Cel operacyjny 4.4 Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz 
wspieranie bezpieczeństwa energetycznego 
 

Rozwój i doskonalenie usług publicznych  jest jednym z istotniejszych działań, wskazanych jako 
priorytetowe do realizacji w LGOF. Jednym z przedsięwzięć strategicznych, podejmowanych w 
trakcie realizacji tego celu ma być: Podejmowanie działań w celu podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa osobistego i publicznego. Istotnym jest również, podejmowanie działań, na rzecz 
oszczędności zużycia energii oraz poprawy efektywności jej wykorzystania. 
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Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na 
zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka. 

 Kierunek 3.1. Zapewnienie warunków dla rozwoju infrastruktury energetycznej oraz 
racjonalnego rozwoju energetyki odnawialnej opartej na wykorzystaniu naturalnych 
uwarunkowań regionu. 

 Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie 
i nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas) 

Projekty: 

1. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (gm. Kotla) 

2. Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele 
fotowoltaiczne na terenie gminy Miłkowice 

3. Modernizacja i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy 
Przemków 

4. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego (gm. Radwanice) 

5. Energooszczędne oświetlenie uliczne w oparciu o technologię LED częściowo zasilane  
z odnawialnych źródeł energii (gm. Grębocice) 
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Grafika 10 Przedsięwzięcie zintegrowane 3.4 
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PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

Istniejące problemy, przyczyny realizacji przedsięwzięcia zintegrowanego (opis sytuacji 
problemowej) 

Stopień skanalizowania poszczególnych gmin w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym jest 
bardzo zróżnicowany. Priorytetem powinna być rozbudowa kompleksowej sieci wodno-
kanalizacyjnej w gminach, które należą do aglomeracji, powstałych wokół największych miast 
podregionu.  
Długość sieci kanalizacyjnej w 2019 r. wynosiła 2 235,2 km, wzrosła o 10% w stosunku do 2015 r. 
Liczba osób korzystających z instalacji kanalizacyjnej w liczbie ludności ogółem, wzrosła z 2015 r. z 
82,7% do 84,0%  w 2019 r.   
Długość sieci wodociągowej w latach 2015-2019 r. również wzrosła, o blisko 4%. Aktualnie wynosi 
2 477,4 km. Odsetek ludności korzystającej z instalacji wodociągowej jest wyższy w porównaniu do 
sytuacji dotyczącej korzystania z sieci kanalizacyjnej. Odsetek osób korzystających z sieci 
wodociągowej w LGOF wynosi blisko 98,5%.  
Zdecydowana część obszaru funkcjonalnego (głównie obszary wiejskie) wymaga podjęcia inwestycji 
związanych z rozwojem gospodarki wodno-ściekowej.  Problemem jest również brak zainwestowania 
w nowoczesne oczyszczalnie ścieków.  

Cel przedsięwzięcia zintegrowanego. Cel ogólny / cele szczegółowe 

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa/rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w gminach wiejskich LGOF (gm. Jerzmanowa, Grębocice, Radwanice, Żukowice, 
Niechlów). Istotnym jest również zaspokojenie potrzeb mieszkańców, poprawa satysfakcji i komfortu 
życia w LGOF, a także poprawa stanu środowiska przyrodniczego.  

Uzasadnienie przedsięwzięcia zintegrowanego 

Projekt odpowiada na istniejące zapotrzebowanie wyrażające się przede wszystkim niedostateczną 
długością sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie LGOF. Podstawowym problemem 
istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, jest brak odpowiedniego stopnia skanalizowania, głównie 
na obszarach wiejskich.  

Efekty przedsięwzięcia zintegrowanego  

Głównym efektem realizacji projektu jest zmniejszenie nierówności pomiędzy gminami w zakresie 
dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, polepszenie warunków socjalno-bytowych, 
podnoszenie komfortu życia mieszkańców. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoli również na 
zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, poprzez uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej i eliminację przydomowych oczyszczalni ścieków. Poprawie ulegną również 
parametry i jakość wody pitnej dostarczanej do mieszkańców.  

Proponowane wskaźniki pomiary efektywności projektu zintegrowanego 

1. Wskaźnik produktu: 
- Długość nowych lub zmodernizowanych linii wodociągowych dla gospodarstw 

domowych [km] 
- Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii kanalizacyjnych  [km] 
- Liczba nowych stacji uzdatniania wody [szt.] 
- Liczba zmodernizowanych urządzeń pomiarowych/wodomierzy elektronicznych 

[szt.] 
- Liczba przebudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków [szt.] 

2. Wskaźnik rezultatu: 
- Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji wodociągowych [osoby] 
- Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II stopnia 

[osoby] 
- Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach [szt.] 

Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 



Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny  
 

 
 

 
 

63 

 Cel operacyjny 2.1 Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktury techniczne 
Cel strategiczny 4. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

 Cel operacyjny 4.2 Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska 
 
Deficytami wskazywanymi na obszarach wiejskich w województwie dolnośląskim jest 
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Kompleksowa rozbudowa sieci 
wpłynie na poprawę standardu i jakości życia.  

Zgodność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego 

Cel 2. Racjonalny i zrównoważony sposób wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, 
kulturowego krajobrazu 

 Kierunek 2.3. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. 
Cel 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przez struktury przestrzenne odporne na 
zmiany klimatu, zagrożenia naturalne i pochodzące z działalności człowieka. 

 Kierunek 3.2. Zapewnienie warunków dla wyposażenia terenów zurbanizowanych  
w urządzenia i systemy umożliwiające dostarczanie wody i odbiór ścieków oraz 
zagospodarowanie odpadów. 

 Kierunek 3.6. Ograniczanie negatywnych skutków działalności człowieka zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców (zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie  
i nadmierne wykorzystanie zasobów wody, hałas) 

Projekty: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Głogów 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Jerzmanowa 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowice 

4. Budowa kanalizacji we wsiach Naratów i Wroniniec (gm. Niechlów) 

5. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę gospodarki ściekami (gm. 
Chojnów) 

6. Budowa nowego ujęcia wody wraz z przebudową sieci wodociągowej (gm. Krotoszyce) 

7. Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Kunice wraz z modernizacja 
przepompowni ścieków oraz kontenerowej pompowni wody 

8. Budowa stacji uzdatniania wody na obszarze gminy Legnickie Pole wraz z rozbudową 
sieci wodociągowej. 

9. Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy Legnickie Pole- poprzez 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przebudowy oczyszczalni ścieków 

10. Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy Ruja poprzez rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej 

11. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Grębocice 

12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Radwanice  

13. Rozwój infrastruktury transportowej i uzbrojenia obszarów aktywności gospodarczej  
w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym – komponent Głogów 
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Grafika 11 Przedsięwzięcie zintegrowane 3.5 
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II.5 Wykaz wszystkich przedsięwzięć zintegrowanych LGOF 

W rozdziale przedstawiono wykaz przedsięwzięć zintegrowanych LGOF zgłoszonych przez samorządy 

skupione w LGOF. Rozdział zawiera:  

 cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 

właściwego programu operacyjnego; 

 listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi 

projektami; 

 planowany termin realizacji projektów. 
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Tabela 2 Przedsięwzięcia zintegrowane LGOF (tematycznie) 

Przedsięwzięcie zintegrowane Obszar 
Cel 

rozwojowy 
Łączna kwota 

przedsięwzięcia ZIT 
Liczba 

partnerów 
Wskaźnik produktu Wskaźniki rezultatu 

Źródła 
finansowania 

PZ 1.1 
Rozwijanie 

kompetencji wśród 
mieszkańców 

 

Cel nr 1 

9 115 571,71 zł 39 

 liczba uczniów korzystających z objętych wsparciem ośrodków 
kształcenia 14 930 [osoby] 

 Liczba uczniów objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne 14 930 [osoby] 

 Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w 
programie 14 930 [osoby] 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 15 [szt.] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 1.2 

Rozwój 
profesjonalnych usług 

publicznych 
ukierunkowanych na 

wszystkich 
mieszkańców LGOF 

150 637 675,00 zł 
Bez udziału 
partnerów 

 Liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury 
socjalnej (innych niż budynki mieszkalne) 30 [szt.] 

 Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych  
i turystycznych 72 000 [m3]  

 Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem 
ośrodków opieki zdrowotnej: 52 000 [osoby] 

 Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem 
ośrodków opieki społecznej: 600 [osoby] 

 Turyści odwiedzający wspierane obiekty : 26 200 [osoby] 

 Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych 
wsparciem: 20 700 [osoby] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 2.1 

Budowa 
zintegrowanego 

systemu 
transportowego 

 

Cel nr 2 

414 751 255,43 zł Ok. 50 

 Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów objęta 
wsparciem: 939,03 [km] 

 Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / 
ładowania) objęta wsparciem: 1 [szt.] 

 Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane:  
2 [szt.] 

 Połączenia intermodalne – nowe lub zmodernizowane:  
6 [szt.] 

 Miejsca Obsługi Rowerów – nowe: 2 [szt.] 

 Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych: 
518 250 [osoby] 

 Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej 
specjalnie dla rowerów: 139 300 [osoby] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 2.2 
Utworzenie wspólnego 

produktu 
turystycznego 

75 670 000,00 zł 12 

 Ludność objęta strategiami zintegrowanego rozwoju obszarów 
miejskich: 7 000 [osoby] 

 Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich:  
1 [szt.] 

 Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych i 
turystycznych: 5 120 [m3] 

 Liczba nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku: 2 
[szt.] 

 Liczba nowo wybudowanych baz noclegowych: 1 [szt.] 

 Turyści odwiedzający wspierane obiekty: 68 600 [osoby] 

 Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych 
wsparciem: 160 000 [osoby] 

 Liczba wydarzeń promujących: 4 [szt.] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 3.1 Czyste powietrze 

 
 

Cel nr 3 

21 650 000,00 zł 8 

 Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na poprawę 
charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania: 370 [szt.] 

 Liczba budynków użyteczności publicznej z nowo wybudowaną 
instalacją fotowoltaiczną: 5 [szt.] 

 Gospodarstwa domowe, które dokonały poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania: 370 
[szt.] 

 Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia 
powietrza: 12 [szt.] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 3.2 
Odnawialne Źródła 

Energii 
55 871 429,00 zł 26 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: 
energii elektrycznej, energii cieplnej): 0.77 [Mwe] 

 Liczba obiektów, w których została zamontowana instalacja 
fotowoltaiczna: 701 [szt.] 

 Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia 
elektryczna, energia cieplna): 723 [MWhe/rok] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 3.3 Termomodernizacje 61 546 983,29 zł Ok.10 
 Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę 

charakterystyki energetycznej: 45 [szt.] 

 Budynki o podwyższonej klasie efektywności energetycznej 
(w tym: mieszkalne, prywatne niemieszkalne, publiczne 
niemieszkalne): 25 [szt.] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 3.4 Efektywne oświetlenie 22 442 354,72 zł 2 
 Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych: 614 [szt.] 

 Liczba nowo wybudowanych punktów oświetleniowych: 1952 
[szt.] 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w 
tym: energii elektrycznej, energii cieplnej: 0,11 [MWe] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

PZ 3.5 
Rozwój infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

Cel nr 3 115 520 894,00 zł 1 

 Długość nowych lub zmodernizowanych linii wodociągowych dla 
gospodarstw domowych: 14,3 [km] 

 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii 
kanalizacyjnych: 28,2 [km] 

 Liczba nowych stacji uzdatniania wody: 3 [szt.] 

 Liczba zmodernizowanych urządzeń pomiarowych/ wodomierzy 
elektronicznych: 5300  [szt.] 

 Liczba przebudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków: 
1 [szt.] 

 Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji 
wodociągowych: 2 184 [osoby] 

 Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co 
najmniej II stopnia: 1 484 [osoby] 

 Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach: 
5000 [szt.] 

Budżet JST / 
Budżet Państwa / 

środki UE 

Podsumowanie 927 206 163,15 zł  
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Tabela 3 Przedsięwzięcia zintegrowane LGOF  (w podziale na JST) 

PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców    

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Poznajemy nowe technologie i budujemy kadrę przyszłości 
dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina Legnica 1 000 000,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie 

europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFS (v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia dobrej 
jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, na 
równych zasadach dla wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, 

od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez o 

II kwartał 2024 r. – II 
kwartał 2026 r. 

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w Legnicy na 
potrzeby rynku pracy LGOF 

Gmina Legnica 2 417 000,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie 

europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFS (v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia dobrej 
jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, na 
równych zasadach dla wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, 

od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez o 

III kwartał 2023 r. – II 
kwartał 2026 r. 

Nowy światy – nowoczesna wiedza - nauka Robotyki w 
szkołach. 

Powiat Legnicki 714 285,71 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie 

europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFRR (ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających 
włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

I kwartał 2022 r. – IV 
kwartał 2023 r. 

Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Polkowickim Powiat Polkowicki 4 464 286,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie 

europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFS (v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia dobrej 
jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających włączeniu społecznemu, na 
równych zasadach dla wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, 

od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez o 

I kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2027 r. 

ICE - Innowacyjne Centrum Edukacyjne Gmina Pęcław 300 000,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie 

europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFRR (ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających 
włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

III kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Aktywna integracja i rozwój młodzieży w Gminie Pęcław Gmina Pęcław 220 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

II kwartał 2021 r. – IV 
kwartał 2027 r. 

PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych    

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie. 
Gmina Miejska 

Chojnów 
2 637 675,00 zł 

CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie 
europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFS (vii) wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w 
celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz 

zwiększanie szans na zatrudnienie 

I kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2021 r. 

Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi w Polkowicach 
(centrum konferencyjne, hala sportowo-widowiskowa, 
centrum wystawienniczo-muzealne) 

Gmina Polkowice 40 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

I kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2025 r. 

Budowa centrum aktywizacji społecznej, sportu i promocji 
zdrowia w Przemkowie 

Gmina Przemków 5 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

IV kwartał 2023 r. - III 
kwartał 2026 r. 

Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, Rekreacji i 
Sportu oraz Odnowy Biologicznej dla Seniorów i Osób 
Niepełnosprawnych oraz Aktywnych Fizycznie 
Mieszkańców Zagłębia Miedziowego. 

Gmina Miejska 
Lubin 

89 000 000,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie 

europejskiego filaru praw socjalnych 
CP4 EFRR (iv) Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej 

poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej 
II kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2023 r. 

Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu Gmina Chocianów 14 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

III kwartał 2021 r. – II 
kwartał 2024 r. 

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego    

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Adaptacja dworca autobusowego w Chojnowie na budowę 
Centrum Przesiadkowego łączącego linię transportu 
kolejowego i drogowego wraz z budową parkingu dla 
samochodów osobowych. 

Gmina Miejska 
Chojnów 

1 050 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2021 r. 

Budowa centrum przesiadkowego zintegrowanego z nowo 
budowanymi ścieżkami rowerowymi, parkingu park&ride, 
pętli autobusowej oraz bezpiecznego ronda  w 
Chocianowie, W ramach zadania wyremontowane zostaną 
istniejące budynki wraz ze zmianą ich funkcji oraz 
zagospodarowanie  terenu wokół budynków. 

Gmina Chocianów 4 600 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

III kwartał 2021 r. – II 
kwartał 2024 r. 

Budowa kolejowego centrum przesiadkowego w 
Polkowicach wraz z parkingiem typu park&ride 

Gmina Polkowice 3 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2024 r. - IV 
kwartał 2025 r. 

Budowa multimodalnego Centrum Przesiadkowego w 
rejonie Dworca Kolejowego w Legnicy 

Gmina Legnica 28 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP2(viii) Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej 

I kwartał 2024 r. - IV 
kwartał 2026 r. 
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Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Głogowie 
Gmina Miejska 

Głogów 
5 071 525,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 
zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 

przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

II kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2026 r. 

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą. Gmina Głogów 2 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2027 r. 

Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

Gmina Kotla 16 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2027 r. 

Budowa ścieżki rowerowej na Szlaku Odry Gmina Pęcław 2 662 690,43 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iv) Promowanie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej 
II kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2025 r. 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Żukowice Gmina Żukowice 2 500 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

II kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Szlak turystyczno-kulturowy – budowa ścieżki rowerowej 
Góra-Niechlów-Głogów 

Gmina Góra 6 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2023 r. - I kwartał 
2025 r. 

Szlak rowerowy Góra-Czernina-Siciny-Niechlów-Głogów Gmina Góra 13 200 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2023 r. - I kwartał 
2025 r. 

Szlak rowerowy Góra-Ryczeń-Jemielno-Lubin Gmina Góra 8 400 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2023 r. - I kwartał 
2025 r. 

Budowa ścieżki rowerowej jako element rozwoju obiektów 
turystycznych wraz z miejscem obsługi rowerów. 

Gmina Krotoszyce 15 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

III kwartał 2023 r. 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy 
Jemielno 

Gmina Jemielno 2 593 518,57 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

I kwartał 2023 r. – IV 
kwartał 2025 r. 

Budowa ścieżek rowerowych  wraz z infrastrukturą 
turystyczną w Powiecie Legnickim 

Gmina Kunice 6 400 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

III kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2024 r. 

Budowa ścieżek rowerowych  wraz z infrastrukturą 
turystyczną w Powiecie Legnickim 

Gmina 
Prochowice 

3 256 502,86 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

III kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2024 r. 

Gminne miejsce obsługi rowerzystów - GMOR Gmina Ruja 233 068,57 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2025 r. 

Rozwój sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Lubin Gmina Lubin 2 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

I kwartał 2022 r. -  IV 
kwartał 2024 r 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna Gmina Rudna 7 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

II  kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2026 r. 

Budowa ścieżek rowerowych w ramach Dolnośląskiej 
Autostrady Rowerowej 

Gmina Ścinawa 20 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej 
infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja 

emisji i zanieczyszczeń 

I kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Budowa ścieżek rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich. Gmina Gaworzyce 9 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2023 r. -  IV 
kwartał 2026 r. 

Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z 
systemem szlaków turystycznych na terenie gminy 
Polkowice 

Gmina Polkowice 31 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Przemków Gmina Przemków 5 850 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

I kwartał 2024 r. - IV 
kwartał 2026 r. 



Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjonalny  
 

 
 

 
 

69 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

Budowa ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem i 
oznakowaniem 

Gmina Radwanice 12 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2025 r. 

Budowa dróg rowerowych w Legnicy wraz infrastrukturą 
turystyczną i parkingami bike&ride na potrzeby rozwoju 
połączeń zero emisyjnych oraz transportu multimodalnego 
w obszarze funkcjonalnym miasta 

Gmina Legnica 7 165 190,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

I kwartał 2023 r. – IV 
kwartał 2027 r. 

Budowa nowoczesnych ścieżek rowerowych łączących 
Powiat Górowski z Dolnośląską Autostradą Rowerową. 

Powiat Górowski 24 600 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

II kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2026 r. 

Budowa systemu ścieżek rowerowych w Powiecie 
Legnickim stanowiących uzupełnienie Dolnośląskiej 
Autostrady Rowerowej 

Powiat Legnicki 25 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu 
polkowickiego 

Powiat Polkowicki 17 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2027 r. 

Budowa Multimodalnego Centrum Przesiadkowego w 
Lubinie wraz z parkingiem typu park&ride i z przebudową 
dróg dojazdowych. 

Gmina Miejska 
Lubin 

97 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2025 r. 

Ścieżka pieszo-rowerowa Wąsosz-Rawicz Gmina Wąsosz 3 218 760,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2023 r. – IV 
kwartał 2026 r. 

Dolnośląska Autostrada Rowerowa Gmina Niechlów 6 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2022 r. – IV 
kwartał 2025 r. 

Centrum Przesiadkowe w Głogowie wraz z wymianą 
oświetlenia na terenie miasta- komponent ograniczania 
emisji transportowej i emisji z oświetlenia w obszarze 
funkcjonalnym Głogowa 

Gmina Miejska 
Głogów 

27 500 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2026 r. 

PZ 2.2 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego    

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Budowa przystani dla kajaków i małych łodzi motorowych 
nad Odrą w m. Leszkowice 

Gmina Pęcław 300 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

III kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2025 r. 

Ochrona i udostepnienie cennych przyrodniczo terenów 
rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w 
zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury 
turystycznej 

Gmina Ścinawa 15 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2021 r. – IV 

kwartał 2024 r. 

Zagospodarowani e terenu sportowo-rekreacyjnego  w 
miejscowości Obiszów - budowa bazy turystyczno- 
sportowej  wraz z miejscami postojowymi i bazą 
noclegową oraz rozbudową ścieżek rowerowych 

Gmina Grębocice 3 700 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2022 r. – IV 
kwartał 2027 r. 

Powiat Legnicki miejscem bitew historycznych Powiat Legnicki 170 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i intermodalnej 
mobilności odpornej na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do sieci TEN-T i 
mobilności transgranicznej 

I kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Rewitalizacja terenów atrakcyjnych turystycznie  o 
walorach kulturowych i historycznych na terenie gminy 
Prochowice i Kunice 

Gmina Kunice 10 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

IV kwartał 2022 r. -  IV 
kwartał 2024 r. 

Tworzenie wspólnego produktu turystycznego- Bitwa na 
Legnickich Polach 1241 r.- rewitalizacja przestrzeni 
publicznej centrum miejscowości Legnickie Pole wraz z 
utworzeniem ekologiczno- historycznej bazy turystycznej i 
rozwojem infrastruktury turystycznej poprzez budowę 
ścieżek rowerowych. 

Gmina Legnickie 
Pole 

18 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

I kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2024 r. 
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Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni 
stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – historycznej 
(etap II) 

Gmina Legnica 6 500 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

III kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy Gmina Legnica 22 000 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…na 
obszarach miejskich 

I kwartał 2025 - IV kwartał 
2027 

PZ 3.1 Czyste powietrze 

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Wymiana starych pieców na nowe,  bardziej ekologicznej 
na terenie gminy Pęcław 

Gmina Pęcław 5 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
II kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2025 r. 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
mieszkaniowym poprzez modernizację systemów 
grzewczych w budynkach mieszkalnych 

Gmina Lubin 13 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
III kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Budowa systemu monitorowania jakości powietrza w 
Powiecie Legnickim wraz z budową instalacji 
fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej 

Gmina 
Prochowice 

650 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(iv) Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, 
zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe 

III kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2024 r. 

Budowa mobilnego system pomiaru jakości powietrza na 
terenie Powiatu Legnickiego 

Powiat Legnicki 3 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej 
infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja 

emisji i zanieczyszczeń 

I kwartał 2022 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii 

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Racjonalizacja gospodarki energią poprzez wykorzystanie 
energii odnawialnej – panele fotowoltaiczne na obiektach 
użyteczności publicznej w Głogowie. 

Gmina Miejska 
Głogów 

2 571 429,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
III kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy 
Niechlów poprzez instalację odnawialnych źródeł energii 
(wymianę źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe, instalacja 
fotowoltaiki, pomp ciepła) w indywidualnych 
gospodarstwach domowych wraz z inwentaryzacją źródeł 
ciepła na paliwo stałe. 

Gmina Niechlów 10 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła 
energii. 

Gmina Chojnów 7 500 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej 
infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja 

emisji i zanieczyszczeń 

I kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2027 r. 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach 
użyteczności publicznej. 

Gmina Chojnów 2 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2027 r. 

Wspieranie budowy odnawialnych źródeł energii na 
terenie Gminy Krotoszyce 

Gmina Krotoszyce 800 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii 
IV kwartał 2024 r. - IV 

kwartał 2025 r. 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej w Gminie Miłkowice 

Gmina Miłkowice 1 500 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii 
I kwartał 2023 r. - IV 

kwartał 2023 r. 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych na terenie Gminy Miłkowice 

Gmina Miłkowice 2 500 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii 
IV kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Rozwój energetyki prosumenckiej poprzez montaż 
mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach 
jednorodzinnych 

Gmina Lubin 21 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
III kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 
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Pozyskanie czystej, ekologicznej energii dla instytucji 
publicznych Powiatu Górowskiego poprzez instalację 
paneli fotowoltaicznych oraz elektrycznych systemów 
ogrzewania i ciepłej wody. 

Powiat Górowski 8 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej 
infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja 

emisji i zanieczyszczeń 

II kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2026 r. 

PZ 3.3 Termomodernizacje 

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 
Gminie Miejskiej Głogów 

Gmina Miejska 
Głogów 

3 571 429,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
II kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Termomodernizacją budynku wraz z wymianą źródła 
ciepła w budynku biblioteki w miejscowości Serby przy 
ulicy Głównej 63. 

Gmina Głogów 300 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2022 r. 

Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła na 
ekologiczne w budynkach obiektów użyteczności 
publicznej 

Gmina Kotla 12 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2023 r. - IV 

kwartał 2026 r. 

Poprawa emisyjności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej 

Gmina Żukowice 6 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej 
infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja 

emisji i zanieczyszczeń 

II kwartał 2021 r. - IV 
kwartał 2023 r. 

Efektywność energetyczna w budynkach jednostek 
administracyjnych Gminy Niechlów, poprzez wykonanie 
termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii 

Gmina Niechlów 3 800 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2023 r. - IV 

kwartał 2025 r. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych na terenie Gminy Krotoszyce 

Gmina Krotoszyce 800 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2024 r. - IV 

kwartał 2025 r. 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej oraz gminnych budynków mieszkalnych  w 
gminie Lubin 

Gmina Lubin 4 575 554,29 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
III kwartał 2022 r. – IV 

kwartał 2024 r. 

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Rudna – zastosowanie rozwiązań w zakresie oszczędności 
energii i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Gmina Rudna 12 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
II  kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2026 r. 

Kompleksowa termomodernizacja placówek użyteczności 
publicznej Powiatu Górowskiego. 

Powiat Górowski 12 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, zielonej 
infrastruktury w szczególności w środowisku miejskim oraz redukcja 

emisji i zanieczyszczeń 

II kwartał 2023 r. - IV 
kwartał 2026 r. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej Powiatu Polkowickiego 

Powiat Polkowicki 6 500 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2027 r. 

PZ 3.4 Efektywne oświetlenie      

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Gmina Kotla 3 482 690,43 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2023 r. - IV 

kwartał 2026 r. 

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła 
typu LED i panele fotowoltaiczne na terenie gminy 
Miłkowice 

Gmina Miłkowice 3 159 664,29 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii 
III kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2023 r. 

Energooszczędne oświetlenie uliczne w oparciu o 
technologię LED częściowo zasilane z odnawialnych źródeł 
energii 

Gmina Grębocice 4 500 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki 
o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz 

zapobiegania („) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
I kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2027 r. 
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Modernizacja i budowa sieci energooszczędnego 
oświetlenia na terenie Gminy Przemków 

Gmina Przemków 2 300 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
IV kwartał 2024 r. - IV 

kwartał 2026 r. 

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego Gmina Radwanice 9 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej 
II kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej      

Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Termin realizacji 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na 
terenie gminy Głogów 

Gmina Głogów 3 482 690,43 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 
gminie Jerzmanowa 

Gmina 
Jerzmanowa 

3 482 690,43 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Żukowice 

Gmina Żukowice 15 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2021  r. - IV 

kwartał 2025 r. 

Budowa kanalizacji we wsiach Naratów i Wroniniec. Gmina Niechlów 6 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2024 r. 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę 
gospodarki ściekami 

Gmina Chojnów 6 000 000,00 zł 
CP1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 

inteligentnej transformacji gospodarczej 
CP1(iii) Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP, w tym poprzez 

inwestycje produkcyjne 
I kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2023 r. 

Budowa nowego ujęcia wody wraz z przebudową sieci 
wodociągowej. 

Gmina Krotoszyce 2 641 937,14 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i 

zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i 
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, (…) na 
obszarach innych niż obszary miejskie 

II kwartał 2024 r. 

Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie 
Kunice wraz z modernizacja przepompowni ścieków oraz 
kontenerowej pompowni wody 

Gmina Kunice 3 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
II kwartał 2022 r. – IV 

kwartał 2024 r. 

Budowa stacji uzdatniania wody na obszarze gminy 
Legnickie Pole wraz z rozbudową sieci wodociągowej. 

Gmina Legnickie 
Pole 

14 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2022 r. – IV 

kwartał 2024 r. 

Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy 
Legnickie Pole- poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i 
przebudowy oczyszczalni ścieków 

Gmina Legnickie 
Pole 

40 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2022 r. – IV 

kwartał 2024 r. 

Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na obszarze gminy Ruja 
poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej 

Gmina Ruja 2 300 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2023 r. – IV 

kwartał 2025 r. 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w gminie Grębocice 

Gmina Grębocice 2 500 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2027 r. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej w Gminie Radwanice 

Gmina Radwanice 7 113 576,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki 
promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, 

zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
I kwartał 2022 r. - IV 

kwartał 2023 r. 

Rozwój infrastruktury transportowej i uzbrojenia obszarów 
aktywności gospodarczej w Legnicko-Głogowskim 
Obszarze Funkcjonalnym – komponent Głogów 

Gmina Miejska 
Głogów 

10 000 000,00 zł 
CP1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 

inteligentnej transformacji gospodarczej 
CP1(iii) Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP, w tym poprzez 

inwestycje produkcyjne 
I kwartał 2021 r. - IV 

kwartał 2026 r. 

Przedsięwzięcia zintegrowane  927 206 163,15 zł  
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II.6 Wykaz przedsięwzięć zintegrowanych planowanych do realizacji w formule ZIT 

w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2021-2027 

Instrument ZIT w trybie pozakonkursowym dla LGOF powstał „na bazie wyznaczonych przedsięwzięć 

zintegrowanych, w ramach których wyselekcjonowano interwencję ZIT korespondującą po pierwsze 

z wysokością alokacji i jej podziałem w ramach LGOF oraz priorytetyzacją dokonaną przez każdy 

samorząd z osobna”. Zgodnie z wytycznymi rozdział zawiera:  

 cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 

zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązane z realizacją 

właściwego programu operacyjnego; 

 listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi 

projektami; 

 źródła finansowania projektów w trybie pozakonkursowym. 

Na etapie opracowania Strategii, z uwagi na brak oficjalnych kwot, które Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego zamierza przeznaczyć na finansowanie działań przewidzianych 

do realizacji w ramach ZIT LGOF, przyjęto umowną/orientacyjną kwotę alokacji w wysokości 100 mln 

zł. Metodologia podziału dofinansowania ze środków RPO WD 2021-2027 na poszczególne JST zakłada 

podział części środków równo pomiędzy samorządy – każdy samorząd otrzyma 1,5 mln zł, a pozostałe 

środki (premia) zostaną rozdzielone proporcjonalnie w stosunku do liczby ludności w danym 

samorządzie. W ramach powyżej metodologii część samorządów samodzielnie dokonała wyboru 

projektów w ramach przyznanej alokacji, natomiast część samorządów z powiatu polkowickiego (za 

wyjątkiem Gminy Chocianów) oraz powiatu głogowskiego wskazała projekty w ramach łącznej alokacji 

przypadającej na powiat. Dofinansowanie nie powinno przekraczać 70% kosztów kwalifikowanych 

inwestycji, stąd wysokość przyznanego dofinansowania na projekt w przypadku przekroczenia 

powyższej wartości została zmniejszona 
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Tabela 4 Przedsięwzięcia zintegrowane planowane do realizacji w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2021-2027 (tematycznie) 

Przedsięwzięcie zintegrowane Obszar 
Cel 

rozwojowy 
Łączna kwota 

przedsięwzięcia ZIT 

Dofinansowania ze 
środków RPO WD 

2021-2027 

Liczba 
partnerów 

Wskaźnik produktu Wskaźniki rezultatu 
Źródła 

finansowania 

PZ 1.1 
Rozwijanie 

kompetencji wśród 
mieszkańców 

 

Cel nr 1 

9 115 571,71 zł 3 905 858,00 zł 39 

 liczba uczniów korzystających z objętych wsparciem 
ośrodków kształcenia 14 930 [osoby] 

 Liczba uczniów objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne 14 930 
[osoby] 

 Uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu 
udziału w programie 14 930 [osoby] 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 15 [szt.] 

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

PZ 1.2 

Rozwój 
profesjonalnych 

usług publicznych 
ukierunkowanych na 

wszystkich 
mieszkańców LGOF 

110 637 675,00 zł 16 181 505,50 zł 
Bez udziału 
partnerów 

 Liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach 
infrastruktury socjalnej (innych niż budynki mieszkalne) 30 
[szt.] 

 Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych i 
turystycznych 12 000 [m3]  

 Roczna liczba osób korzystających z objętych 
wsparciem ośrodków opieki zdrowotnej: 52 000 
[osoby] 

 Roczna liczba osób korzystających z objętych 
wsparciem ośrodków opieki społecznej: 600 [osoby] 

 Turyści odwiedzający wspierane obiekty : 21 200 
[osoby] 

 Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych 
objętych wsparciem: 5 700 [osoby] 

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

PZ 2.1 

Budowa 
zintegrowanego 

systemu 
transportowego 

 

Cel nr 2 

189 701 255,43 zł 46 672 806,20 zł 23 

 Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów objęta 
wsparciem: 776,3 [km] 

 Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty tankowania / 
ładowania) objęta wsparciem: 1 [szt.] 

 Miejsca Obsługi Rowerów – nowe: 1 [szt.] 

 Roczna liczba użytkowników infrastruktury 
przeznaczonej specjalnie dla rowerów: 139 300 [osoby] 

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

PZ 2.2 
Utworzenie 

wspólnego produktu 
turystycznego 

28 500 000,00 zł 8 875 540,00 zł 
Bez udziału 
partnerów 

 Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich: 1 
[szt.] 

 Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych i 
turystycznych: 5 120 [m3] 

 Liczba nowo wybudowanych  baz noclegowych: 1 [szt.] 

 Turyści odwiedzający wspierane obiekty: 1 000 [osoby] 

 Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych 
objętych wsparciem: 160 000 [osoby] 

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

PZ 3.2 
Odnawialne Źródła 

Energii 

 
Cel nr 3 

2 571 429,00 zł 1 800 000,00 zł 
Bez udziału 
partnerów 

 Liczba obiektów, w których została zamontowana instalacja 
fotowoltaiczna: 5 [szt.] 

  

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

PZ 3.3 Termomodernizacje 14 146 983,29 zł 7 069 342,90 zł 10 
 Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę 

charakterystyki energetycznej: 21 [szt.] 

 Budynki o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej (w tym: mieszkalne, prywatne 
niemieszkalne, publiczne niemieszkalne): 23 [szt.] 

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

PZ 3.4 
Efektywne 
oświetlenie 

6 642 354,72 zł 4 649 648,30 zł 1 
 Liczba nowo wybudowanych punktów oświetleniowych: 

638 [szt.] 

 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 
(w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej: 0,11 
[MWe] 

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

PZ 3.5 
Rozwój infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej 

17 907 318,00 zł 10 845 298,60 zł 
Bez udziału 
partnerów 

 Długość nowych lub zmodernizowanych linii 
wodociągowych dla gospodarstw domowych: 4,8 [km] 

 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych linii 
kanalizacyjnych: 6,3 [km] 

 Liczba nowych stacji uzdatniania wody: 1 [szt.] 

 Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach: 
5000 [szt.] 

Budżet JST / 
dofinansowanie 

UE - RPO WD 
2021-2027 

 379 222 587,15 zł 99 999 999,50 zł  
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Tabela 5 Przedsięwzięcia zintegrowane planowane do realizacji w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WD 2021-2027 (w podziale na JST) 

 PZ 1.1 Rozwijanie kompetencji wśród mieszkańców     

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

1 
Poznajemy nowe technologie i budujemy 
kadrę przyszłości dla Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Gmina Legnica 1 000 000,00 zł 700 000,00 zł 300 000,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez 

wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFS (v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia 
dobrej jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających 
włączeniu społecznemu, na równych zasadach dla 

wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, od wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem przez o 

2 
Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w 
Legnicy na potrzeby rynku pracy LGOF 

Gmina Legnica 2 417 000,00 zł 1 691 900,00 zł 725 100,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez 

wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFS (v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia 
dobrej jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających 
włączeniu społecznemu, na równych zasadach dla 

wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, od wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem przez o 

3 
Nowy światy – nowoczesna wiedza - nauka 
Robotyki w szkołach. 

Powiat Legnicki 714 285,71 zł 500 000,00 zł 214 285,71 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez 

wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFRR (ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług 
sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie 

kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury 

4 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie 
Polkowickim 

Powiat 
Polkowicki 

4 464 286,00 zł 649 958,00 zł 3 814 328,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez 

wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFS (v) wspieranie dostępności i możliwości ukończenia 
dobrej jakości kształcenia i szkolenia, sprzyjających 
włączeniu społecznemu, na równych zasadach dla 

wszystkich, zwłaszcza grup defaworyzowanych, od wczesnej 
edukacji i opieki nad dzieckiem przez o 

5 ICE - Innowacyjne Centrum Edukacyjne  Gmina Pęcław 300 000,00 zł 210 000,00 zł 90 000,00 zł 
CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez 

wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych 

CP4 EFRR (ii) Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług 
sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie 

kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury 

6 
Aktywna integracja i rozwój młodzieży w 
Gminie Pęcław 

Gmina Pęcław 220 000,00 zł 154 000,00 zł 66 000,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

 PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych     

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

7 
Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) 
w Chojnowie. 

Gmina Miejska 
Chojnów 

2 637 675,00 zł 1 846 372,50 zł 791 302,50 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

8 
Budowa centrum aktywizacji społecznej, 
sportu i promocji zdrowia w Przemkowie  

Gmina 
Przemków 

5 000 000,00 zł 2 377 969,00 zł 2 622 031,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

9 

Budowa Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, 
Rekreacji i Sportu oraz Odnowy Biologicznej 
dla Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz 
Aktywnych Fizycznie Mieszkańców Zagłębia 
Miedziowego.  

Gmina Miejska 
Lubin 

89 000 000,00 zł 9 110 263,00 zł 79 889 737,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

10 Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu 
Gmina 
Chocianów 

14 000 000,00 zł 2 846 901,00 zł 11 153 099,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i 
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 

transgranicznej 
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 PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego     

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

11 
Szlak turystyczno-kulturowy – budowa ścieżki 
rowerowej Góra-Niechlów-Głogów  

Gmina Góra 6 000 000,00 zł 3 592 349,00 zł 2 407 651,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

12 
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie 
gminy Jemielno 

Gmina 
Jemielno 

2 593 518,57 zł 1 815 463,00 zł 778 055,57 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…na obszarach miejskich 

13 
Budowa ścieżek rowerowych  wraz z 
infrastrukturą turystyczną w Powiecie 
Legnickim  

Gmina Kunice 6 400 000,00 zł 2 239 448,00 zł 4 160 552,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

14 
Budowa ścieżek rowerowych  wraz z 
infrastrukturą turystyczną w Powiecie 
Legnickim 

Gmina 
Prochowice 

3 256 502,86 zł 2 279 552,00 zł 976 950,86 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i 
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 

transgranicznej 

15 
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy 
Rudna 

Gmina Rudna 7 000 000,00 zł 2 321 656,00 zł 4 678 344,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

16 
Budowa ścieżek rowerowych w ramach 
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej 

Gmina Ścinawa 20 000 000,00 zł 2 538 490,00 zł 17 461 510,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, 
zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku 

miejskim oraz redukcja emisji i zanieczyszczeń 

17 
Budowa ścieżek rowerowych po Wzgórzach 
Dalkowskich. 

Gmina 
Gaworzyce 

9 000 000,00 zł 1 920 091,00 zł 7 079 909,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

18 
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz 
z systemem szlaków turystycznych na terenie 
gminy Polkowice 

Gmina 
Polkowice 

31 000 000,00 zł 4 418 530,00 zł 26 581 470,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i 
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 

transgranicznej 

19 
Budowa ścieżek rowerowych wraz z 
oświetleniem i oznakowaniem 

Gmina 
Radwanice  

12 000 000,00 zł 2 006 088,00 zł 9 993 912,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i 
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 

transgranicznej 

20 

Budowa dróg rowerowych w Legnicy wraz 
infrastrukturą turystyczną i parkingami 
bike&ride na potrzeby rozwoju połączeń zero 
emisyjnych oraz transportu multimodalnego w 
obszarze funkcjonalnym miasta 

Gmina Legnica 7 165 190,00 zł 5 015 633,00 zł 2 149 557,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…na obszarach miejskich 

21 
Budowa nowoczesnych ścieżek rowerowych 
łączących Powiat Górowski z Dolnośląską 
Autostradą Rowerową. 

Powiat 
Górowski 

24 600 000,00 zł 3 125 000,00 zł 21 475 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

22 
Budowa systemu ścieżek rowerowych w 
Powiecie Legnickim stanowiących uzupełnienie 
Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej 

Powiat Legnicki 25 000 000,00 zł 2 625 000,00 zł 22 375 000,00 zł 
CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 

zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i 
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
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miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 
transgranicznej 

23 
Rozwój sieci ścieżek rowerowych na terenie 
powiatu polkowickiego 

Powiat 
Polkowicki 

17 000 000,00 zł 2 475 042,00 zł 14 524 958,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i 
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 

transgranicznej 

24 Ścieżka pieszo-rowerowa Wąsosz-Rawicz Gmina Wąsosz 3 218 760,00 zł 2 253 132,00 zł 965 628,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

25 Dolnośląska Autostrada Rowerowa 
Gmina 
Niechlów 

6 000 000,00 zł 2 009 456,00 zł 3 990 544,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

 26 
Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w 
Głogowie  

Gmina Miejska 
Głogów 

5 071 525,00 zł 2 960 844,90 zł 2 110 680,10 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…na obszarach miejskich 

 27 

Adaptacja dworca autobusowego w Chojnowie 
na budowę Centrum Przesiadkowego 
łączącego linię transportu kolejowego i 
drogowego wraz z budową parkingu dla 
samochodów osobowych. 

Gmina Miejska 
Chojnów 

1 500 000,00 zł 1 050 000,00 zł 450 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, inteligentnej i 
intermodalnej mobilności odpornej na zmianę klimatu na 

szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym 
poprawę dostępu do sieci TEN-T i mobilności 

transgranicznej 

 28 Gminne miejsce obsługi rowerzystów - GMOR Gmina Ruja 233 068,57 zł 163 148,00 zł 69 920,57 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

29 Budowa ścieżki rowerowej na Szlaku Odry Gmina Pęcław 2 662 690,43 zł 1 863 883,30 zł 798 807,13 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 
i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iv) Promowanie zrównoważonej multimodalnej 
mobilności miejskiej 

 PZ 2.2 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego     

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

30 
Budowa przystani dla kajaków i małych łodzi 
motorowych nad Odrą w m. Leszkowice 

Gmina Pęcław 300 000,00 zł 210 000,00 zł 90 000,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

31 

Zagospodarowani e terenu sportowo-
rekreacyjnego  w miejscowości Obiszów - 
budowa bazy turystyczno- sportowej  wraz z 
miejscami postojowymi i bazą noclegową oraz 
rozbudową ścieżek rowerowych 

Gmina 
Grębocice 

3 700 000,00 zł 2 068 612,00 zł 1 631 388,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

32 

Tworzenie wspólnego produktu turystycznego- 
Bitwa na Legnickich Polach 1241 r.- 
rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum 
miejscowości Legnickie Pole wraz z 
utworzeniem ekologiczno- historycznej bazy 
turystycznej i rozwojem infrastruktury 
turystycznej poprzez budowę ścieżek 
rowerowych. 

Gmina 
Legnickie Pole 

18 000 000,00 zł 2 046 928,00 zł 15 953 072,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

 33 
Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni 
stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo – 
historycznej (etap II)  

Gmina Legnica 6 500 000,00 zł 4 550 000,00 zł 1 950 000,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…na obszarach miejskich 
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 PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii       

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

34 

Racjonalizacja gospodarki energią poprzez 
wykorzystanie energii odnawialnej – panele 
fotowoltaiczne na obiektach użyteczności 
publicznej w Głogowie. 

Gmina Miejska 
Głogów 

2 571 429,00 zł 1 800 000,00 zł 771 429,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności 
energetycznej 

 PZ 3.3 Termomodernizacje       

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

35 
Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Miejskiej Głogów 

Gmina Miejska 
Głogów 

3 571 429,00 zł 1 428 571,60 zł 2 142 857,40 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności 
energetycznej 

36 
Poprawa emisyjności energetycznej w 
budynkach użyteczności publicznej 

Gmina 
Żukowice 

6 000 000,00 zł 2 437 883,30 zł 3 562 116,70 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(vii) Wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności, 
zielonej infrastruktury w szczególności w środowisku 

miejskim oraz redukcja emisji i zanieczyszczeń 

37 
Kompleksowa termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej oraz gminnych 
budynków mieszkalnych  w gminie Lubin 

Gmina Lubin 4 575 554,29 zł 3 202 888,00 zł 1 372 666,29 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności 
energetycznej 

 PZ 3.4 Efektywne oświetlenie       

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

38 
Budowa energooszczędnego oświetlenia 
ulicznego  

Gmina Kotla  3 482 690,43 2 437 883,30 1 044 807,13 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(i) Promowanie działań na rzecz efektywności 
energetycznej 

39 
Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o 
źródła światła typu LED i panele 
fotowoltaiczne na terenie gminy Miłkowice 

Gmina 
Miłkowice 

3 159 664,29 2 211 765,00 947 899,29 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(ii) Promowanie odnawialnych źródeł energii 

 PZ 3.5 Gospodarka ściekowa       

 Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu 
Dofinansowania 
ze środków RPO 
WD 2021-2027* 

Wkład własny CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY 

40 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej na terenie gminy Głogów 

Gmina Głogów 3 482 690,43 2 437 883,30 1 044 807,13 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 

41 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w gminie Jerzmanowa 

Gmina 
Jerzmanowa 

3 482 690,43 2 437 883,30 1 044 807,13 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 
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42 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w 
infrastrukturę gospodarki ściekami 

Gmina 
Chojnów 

6 000 000,00 2 510 176,00 3 489 824,00 
CP1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu 

innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej 
CP1(iii) Zwiększenie wzrostu i konkurencyjności MŚP, w tym 

poprzez inwestycje produkcyjne 

43 
Budowa nowego ujęcia wody wraz z 
przebudową sieci wodociągowej.  

Gmina 
Krotoszyce 

2 641 937,14 1 849 356,00 792 581,14 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(ii) Wspieranie zintegrowanego rozwoju społecznego, 
(…) na obszarach innych niż obszary miejskie 

44 
Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na 
obszarze gminy Ruja poprzez rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej 

Gmina Ruja 2 300 000,00 1 610 000,00 690 000,00 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodnej 

Przedsięwzięcia zintegrowane planowane do realizacji w trybie 
pozakonkursowym 

379 222 587,15 zł 99 999 999,50 zł 279 222 587,65 zł   

 

 

* Na etapie opracowania Strategii, z uwagi na brak oficjalnych kwot, które Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zamierza przeznaczyć na finansowanie działań przewidzianych do realizacji w ramach ZIT LGOF, przyjęto 

umowną/orientacyjną kwotę alokacji w wysokości 100 mln zł. Metodologia podziału dofinansowania ze środków RPO WD 2021-2027 na poszczególne JST zakłada podział części środków równo pomiędzy samorządy – każdy samorząd 

otrzyma 1,5 mln zł, a pozostałe środki (premia) zostaną rozdzielone proporcjonalnie w stosunku do liczby ludności w danym samorządzie. W ramach powyżej metodologii część samorządów samodzielnie dokonała wyboru projektów 

w ramach przyznanej alokacji, natomiast część samorządów z powiatu polkowickiego (za wyjątkiem Gminy Chocianów) oraz powiatu głogowskiego wskazała projekty w ramach łącznej alokacji przypadającej na powiat. Dofinansowanie 

nie powinno przekraczać 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, stąd wysokość przyznanego dofinansowania na projekt w przypadku przekroczenia powyższej wartości została zmniejszona. 
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Grafika 12 Przedsięwzięcia ZIT - zbiorczo 
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II.7 Wykaz przedsięwzięć zintegrowanych o charakterze strategicznym dla LGOF, 

planowanych do realizacji w formule ZIT z krajowych programów operacyjnych 

W rozdziale znajdują się wyselekcjonowane przedsięwzięcia, które nie zostały przewidziane/wskazane 

do realizacji w formule ZIT, natomiast mają strategiczne znaczenie dla rozwoju LGOF. Przedmiotowe 

zestawienie składa się z projektów uzupełniających interwencję ZIT charakteryzujących się 

komplementarnym charakterem i możliwością sfinansowania z Krajowych Programów Operacyjnych, 

innych środków zewnętrznych lub środków własnych samorządów tworzących LGOF. 
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Tabela 6 Przedsięwzięcia zintegrowane o charakterze strategicznym dla LGOF, planowanych do realizacji w formule ZIT z krajowych programów operacyjnych 

  PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych      

 Nazwa inwestycji Samorząd Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Źródło finansowania 

1 

Utworzenie Centrum Polskiej Miedzi w 
Polkowicach (centrum konferencyjne, hala 
sportowo-widowiskowa, centrum 
wystawienniczo-muzealne) 

Gmina Polkowice 40 000 000,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju 
społecznego, (…na obszarach miejskich 

Krajowy Program Operacyjny / 
Budżet Państwa / Wkład własny 

JST / Inne środki 

  PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu transportowego      

  Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Źródło finansowania 

2 
Budowa multimodalnego Centrum 
Przesiadkowego w rejonie Dworca 
Kolejowego w Legnicy 

Gmina Legnica 28 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP2(viii) Promowanie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej 

Krajowy Program Operacyjny / 
Budżet Państwa / Wkład własny 

JST / Inne środki 

3 

Budowa Multimodalnego Centrum 
Przesiadkowego w Lubinie wraz z parkingiem 
typu park&ride i z przebudową dróg 
dojazdowych. 

Gmina Miejska Lubin 97 000 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, 
inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej 

na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu 

do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej 

Krajowy Program Operacyjny / 
Budżet Państwa / Wkład własny 

JST / Inne środki 

4 

Centrum Przesiadkowe w Głogowie wraz 
z wymianą oświetlenia na terenie miasta- 
komponent ograniczania emisji 
transportowej i emisji z oświetlenia w 
obszarze funkcjonalnym Głogowa 

Gmina Miejska 
Głogów 

27 500 000,00 zł 
CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i 
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych 

CP3(iii) Rozwój i poprawa zrównoważonej, 
inteligentnej i intermodalnej mobilności odpornej 

na zmianę klimatu na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu 

do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej 

Krajowy Program Operacyjny / 
Budżet Państwa / Wkład własny 

JST / Inne środki 

  PZ 2.2 Utworzenie wspólnego produktu turystycznego      

  Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Źródło finansowania 

5 
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego 
w Legnicy 

Gmina Legnica 22 000 000,00 zł 

CP5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów 

miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw 
lokalnych 

CP5(i) Wspieranie zintegrowanego rozwoju 
społecznego, (…na obszarach miejskich 

Krajowy Program Operacyjny / 
Budżet Państwa / Wkład własny 

JST / Inne środki 

  PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

  Nazwa inwestycji  Samorząd  Wartość projektu CEL POLITYKI CEL SZCZEGÓŁOWY Źródło finansowania 

6 

Poprawa gospodarki kanalizacyjnej na 
obszarze gminy Legnickie Pole- poprzez 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przebudowy 
oczyszczalni ścieków 

Gmina Legnickie 
Pole 

40 000 000,00 zł 

CP2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna 
Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej 

transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do 

zmiany klimatu oraz zapobiegania (..) 

CP2(v) Wspieranie zrównoważonej gospodarki 
wodnej 

Krajowy Program Operacyjny / 
Budżet Państwa / Wkład własny 

JST / Inne środki 

 Podsumowanie 254 500 000,00 zł  
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III Założenia wdrożeniowe i włączenie partnerów społeczno-

gospodarczych  

III.1 Warunki i procedury obowiązujące w realizacji planu działań ZIT 

Przedmiotowy rozdział to obligatoryjny element w ramach tworzenia dokumentów planistycznych. 

Opracowanie zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami musi być zwieńczone systemem 

wdrażania, który umożliwia realizację zapisanych planów strategicznych i operacyjnych. Ponadto 

sformułowane warunki i procedury obowiązujące w realizacji planu działań ZIT stanowią obligatoryjny 

element „Planu działań ZIT” zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Rozdział składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą z nich jest przedstawienie zasad wdrażania 

ZIT na terenie LGOF, poprzez działania prowadzone na zasadzie Porozumienia Międzygminnego, 

w ramach którego powołane zostaną trzy organy (Komitet Sterujący, Prezydium i Obsługa 

administracyjna LGOF). Natomiast drugim elementem rozdziału jest umieszczenie ramowych 

przepisów związanych z monitorowaniem i ewaluacją samego dokumentu.  

III.1.1 System wdrażania  

Bazując na treści „Deklaracji Intencji Zawiązania Współpracy Gmin i Powiatów Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego” podpisanej 28.01.2020 roku przez włodarzy, reprezentantów 

poszczególnych samorządów LGOF uznaje się, iż pierwszym krokiem powinno być zawiązanie 

formalnego Porozumienia Międzygminnego w sprawie określenia zasad współpracy Stron 

Porozumienia przy realizacji zadań przewidzianych dla Związku ZIT.  

Na mocy tegoż Porozumienia na potrzeby wdrażania instrumentu ZIT powinny zostać powołane 

następujące organy:  

Komitet Sterujący ZIT LGOF (Komitet Sterujący) 

Komitet sterujący ZIT LGOF to organ wspierający zarządzaniem LGOF. W strukturze organizacyjnej 

komitet odgrywa rolę, którą można umiejscowić na równi z zarządem. 

W skład Komitetu Sterującego wchodzi po jednym przedstawicielu gmin tworzących LGOF. Jest 

to osoba uprawniona do reprezentowania gminy lub osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie. 

Pracami Komitetu kieruje Prezydium. 

W pracach Komitetu w roli obserwatorów z głosem doradczym i opiniującym, mogą brać udział po 

jednym przedstawicielu powiatów współpracujących w ramach ZIT LGOF, Instytucji Zarządzającej RPO 

WD 2021-2027 oraz zgłoszonych partnerów społeczno-gospodarczych. 
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Przewodniczącym Komitetu i jego stałym członkiem jest przedstawiciel Gminy Legnica. Przewodniczący 

reprezentuje Komitet na zewnątrz. Posiada on trzech zastępców. Przewodniczący Komitetu otwiera 

i prowadzi posiedzenia Komitetu. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie otwiera 

i prowadzi wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nie 

wyznaczenia Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie otwiera i prowadzi najstarszy wiekiem Zastępca 

Przewodniczącego. Funkcje Zastępców Przewodniczącego pełnią przedstawiciele trzech pozostałych 

gmin, którzy wybierani są na 12-miesięczne kadencje. 

Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów. 

Dla ważności głosowania musi wziąć w nim udział co najmniej 17 przedstawicieli gmin LGOF.  

Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu. Mogą one zostać też zwołane na wniosek 

10 członków Komitetu. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy 

– w terminie i z porządkiem obrad zaakceptowanym przez Prezydium Komitetu. Jeśli spotkanie 

w zaplanowanym terminie nie odbędzie się, Przewodniczący Prezydium Komitetu wyznaczy inny 

termin spotkania, pozwalający na zachowanie ustalonej Regulaminem Komitetu Sterującego 

częstotliwości spotkań. Posiedzenie Komitetu jest ważne, o ile uczestniczy w nim co najmniej 

siedemnastu członków Komitetu, w tym Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego 

upoważniona. Osoby nie będące członkami Komitetu mogą brać udział w jego posiedzeniach, lecz bez 

prawa głosu. 

Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, którego treść przekazywana jest w formie 

elektronicznej wszystkim uczestnikom posiedzenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia posiedzenia, 

a każdy uczestnik posiedzenia Komitetu ma prawo zgłosić uwagi do treści protokołu w ciągu 3 dni 

roboczych. Uwagi do protokołu przekazywane są wszystkim uczestnikom posiedzenia, a jeśli żaden 

z nich nie wniesie w ciągu 2 dni roboczych sprzeciwu odnośnie do zgłoszonych uwag, są one 

uwzględniane w protokole. Protokół zatwierdza Przewodniczący Komitetu. 

Członkowie Komitetu nie otrzymują żadnych honorariów ani wynagrodzenia za udział w posiedzeniach 

i pracach Komitetu. 

Podstawowe zasady funkcjonowania Komitetu oraz podejmowania decyzji określa Porozumienie 

Międzygminne zawarte pomiędzy gminami ZIT LGOF. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu 

określa zaś Regulamin Komitetu Sterującego. 

Prezydium Komitetu Sterującego ZIT LGOF (Prezydium) 

Prezydium kieruje pracami Komitetu Sterującego. Prezydium tworzone jest przez: 

 Przewodniczącego, 
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 trzech Zastępców Przewodniczącego. 

Pracę Prezydium Komitetu koordynuje Przewodniczący. Wyboru członków Prezydium Komitetu 

dokonuje sam Komitet, przestrzegając zasady rotacji, która polega na umożliwieniu każdej z gmin, 

które zawarły Porozumienie o współpracy, równego dostępu do członkostwa w Prezydium. 

Zastępcy Przewodniczącego realizują wspólnie z Przewodniczącym zadania Prezydium ZIT LGOF, 

z których najważniejsze to: 

 akceptowanie terminu i porządku obrad oraz projektów uchwał na posiedzenie Komitetu 

Sterującego, 

 rozwiązywanie sporów pomiędzy członkowskimi gminami ZIT, związanych z realizacją 

przedmiotu zawartego przez nie Porozumienia, określającego zasady współpracy. 

Decyzje w Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów „za” 

i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego. 

Obsługa administracyjna LGOF  

Za prowadzenie obsługi administracyjnej Komitetu Sterującego odpowiada Gmina Legnica, przy 

pomocy właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Legnicy.  

Gmina Legnica odpowiada za obsługę administracyjną i techniczną Komitetu poprzez: 

 przygotowywanie jego posiedzeń wraz z ewentualnymi materiałami i dokumentami 

przeznaczonymi do rozpatrzenia, 

 koordynację przygotowywania i przekazywania Członkom Komitetu informacji o posiedzeniach 

wraz z porządkiem obrad,  

 przygotowywanie jego posiedzeń, 

 sporządzanie i rozsyłanie Członkom Komitetu protokołów z posiedzeń, 

 przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu. 

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu Miasta Legnicy, koordynuje również 

przygotowanie projektu Strategii ZIT LGOF na lata 2021-2027 oraz jego zmian we współpracy 

z podmiotami zewnętrznymi, koordynuje monitoring i sprawozdawczość z wdrażania strategii, 

współpracuje z IZ RPO WD 2021-2027, zajmuje się informacją i promocją przy współpracy 

i zaangażowaniu członków Porozumienia Międzygminnego ZIT w zakresie merytorycznym 

i  technicznym opracowania materiałów. 

Ewentualne koszty obsługi administracyjnej Komitetu i Komisji będą pokrywane przez poszczególne 

gminy LGOF zgodnie z zapisami zawartego przez nich Porozumienia Międzygminnego. Zobowiązania 
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finansowe wynikające z jego realizacji gminy pokrywają proporcjonalnie, na podstawie wskaźnika 

biorącego pod uwagę powierzchnię i liczbę mieszkańców każdej z gmin (wg danych GUS - stan na 31 

grudnia 2020 r.), według wzoru określonego w Porozumieniu. Limit wydatków, które będą 

współfinansowane przez gminy, będzie uzgadniany przez nie odrębnie na każdy rok kalendarzowy. 
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III.1.2 Monitoring i ewaluacja  

Strategia ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi narzędzie zarządzania 

rozwojem społeczno-gospodarczym do 2027 roku. Realizacja ZIT ma na celu przede wszystkim 

promowanie partnerskiego modelu współpracy oraz realizację projektów, które będą zarówno 

odpowiedzią na potrzeby, jak i rozwiązaniem problemów występujących w LGOF oraz przyczynią się 

do wykorzystania potencjałów jakie posiada obszar funkcjonalny. O skuteczności realizacji ZIT, 

decyduje stopień i dynamika wdrażania przyjętych ustaleń strategicznych oraz wysokość przyznanej 

dla ZIT LGOF alokacji. Narzędziem służącym do oceny procesów i zmian, a docelowo stopnia osiągnięcia 

zdefiniowanej wizji rozwoju, jest monitoring. Polega on na analizie postępów realizacji założonych 

przedsięwzięć i projektów, w oparciu o wskaźniki, które dostosowane są do specyfiki badanego 

obszaru. Monitoring umożliwia modyfikację poszczególnych elementów przyjętych ustaleń 

strategicznych. Jednocześnie system ten może być wykorzystywany do ciągłego śledzenia zdarzeń, 

tendencji i procesów zachodzących w otoczeniu, jak i w wewnątrz LGOF, które mogą wywierać 

pozytywny lub negatywny wpływ na osiąganie przyjętych celów rozwoju. Pozwala to na zwiększenie 

zdolności do szybkiej i skutecznej reakcji na zachodzące zmiany. 

Monitoring Strategii ZIT Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego przeprowadzany będzie 

w rocznych przedziałach czasowych, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnej informacji na temat:  

 zachodzących procesów, tj. postępu lub regresu, na obszarze LGOF, 

 skuteczności podejmowanych działań i stopnia realizacji,  

 dokonania dokładnych analiz porównawczych i tematycznych.  

Wnioski z monitoringu służyć będą w pierwszej kolejności wskazaniu konieczności podejmowania 

działań interwencyjnych dla osiągnięcia założonych w dokumencie celów oraz modyfikacji przyjętych 

ustaleń dla zwiększenia ich efektywności.  

Dane na potrzeby prowadzenia procesu monitoringu będą zbierane przez właściwą merytorycznie 

komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Legnicy, przede wszystkim z zakresu rzeczowego, kosztów, 

terminów realizacji zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególne samorządy. W tym celu 

rozsyłane będą ankiety do poszczególnych samorządów wchodzących w skład Obszaru 

Funkcjonalnego. Na podstawie uzyskanych danych zostanie dokonana aktualizacja Rocznego Planu 

Realizacji ZIT, czyli listy zadań przyjmowanych do realizacji przez członków LGOF. 

Na podstawie zebranych informacji sporządzany będzie Raport monitorujący przekazywany 

do akceptacji Komitetowi Sterującemu ZIT LGOF i publikowany na dedykowanej stronie internatowej 

ZIT LGOF oraz stronach samorządów uczestniczących we współpracy. Zakłada się, że odbiorcami 

monitoringu są następujące podmioty: 
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 samorządy (gminy członkowskie) – rada miasta / gminy / powiatu oraz wójt / burmistrz / 

starosta / prezydent, 

 przedsiębiorstwa, 

 organizacje pozarządowe, IOB, 

 mieszkańcy obszaru funkcjonalnego. 

Określa się następujące produkty monitoringu:  

 na poziomie samorządów: 

o ankieta ewaluacyjna przeprowadzona w samorządach - członkach LGOF, 

o informacje samorządów - członków LGOF o zmianach w zapisach dokumentów 

strategicznych, priorytetach polityki lokalnej, 

 na poziomie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego: 

o coroczny przegląd programów, strategii i dokumentów branżowych na poziomie 

lokalnym, regionalnym, krajowym. Opracowanie raportu / sprawozdania 

i ewentualnych rekomendacji w zakresie aktualizacji Strategii, 

o roczne sprawozdania z realizacji przedsięwzięć zintegrowanych z uwzględnieniem 

danych z ankiet przesłanych przez samorządy,  

o przyjęcie sprawozdania przez członków Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego,  

o wdrożenie zaleceń – zmiana, aktualizacja dokumentu. 

W ramach prowadzenia procedur monitoringu nie przewiduje się zlecania usług podmiotom 

zewnętrznym. Monitoring będzie prowadzony w ramach zakresu czynności pracowników 

samorządowych wyznaczonych przez samorządy - członków LGOF. Bezkosztowy sposób prowadzenia 

monitoringu, prowadzony przez etatowych pracowników, przyczyni się do osiągnięcia korzyści 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego w postaci możliwości prawidłowego zaplanowania 

dalszych działań.  

Jawność monitoringu będzie zagwarantowana poprzez:  

 umieszczenie informacji o jego wynikach na stronie samorządów wchodzących w skład LGOF, 

 publikację raportów monitorujących i ich dystrybucję w samorządach należących  

do LGOF. 

Procedura zmian opracowywana będzie na podstawie informacji i propozycji pozyskanych 

od samorządów tworzących LGOF. Wprowadzone zostaną następujące zasady: 

 obowiązek przekazywania informacji przez członków LGOF o zmianach w dokumentach 

strategicznych na poziomie lokalnym, 
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 wyznaczenie osób odpowiedzialnych w ramach samorządu za przekazywanie informacji 

o realizacji przedsięwzięć zintegrowanych. 

W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.  

Tabela 7 Wskaźniki realizacji Strategii ZIT  

Wskaźnik Jednostka Źródła danych 

Liczba projektów partnerskich realizowanych 
w ramach ZIT 

Szt. Dane członków LGOF 

Liczba projektów partnerskich zrealizowanych poza 
ZIT 

Szt. Dane członków LGOF 

Nakłady poniesione na realizację zadań w ramach ZIT  PLN 
Dane z samorządów – 

członków LGOF 

Środki finansowe pozyskane na realizację projektów 
zapisanych w Strategii ZIT  

PLN Dane członków LGOF 

Źródło: opracowanie własne 

III.2 Opis procesu partycypacji  

Zgodnie z wytycznymi Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 jako Plan działań ZIT wymaga zaangażowania partnerów 

społeczno-gospodarczych oraz właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, 

podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie 

włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci 

i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań ZIT oraz sprawozdanie 

z jego konsultacji społecznych.  

1. Zgodnie z przytoczonymi uwarunkowaniami przeprowadzono otwarty nabór na partnerów 

społeczno-gospodarczych, którzy zostali poproszeni o włączenie w prace jako interesariusze 

opiniujący i doradzający samorządom.  

2. W terminie od 1 do 28 lutego 2021 roku został przeprowadzony nabór na partnerów, który 

opublikowały wszystkie samorządy tworzące LGOF. W jego ramach zachęcano organizacje 

działające na terenie LGOF oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu 

opracowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-

Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”. W ogłoszeniu wskazano, 

że „od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu 

na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy 

nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami 

społeczności LGOF, który zamieszkiwany jest przez blisko 450 tysięcy mieszkańców”. 

W rezultacie naboru do prac włączono następujące podmioty: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie 
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2. Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w Prochowicach 

3. Fundacja Gramineae w Chocianowie 

4. Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" w Chocianowie 

5. Aktywiści Społecznej Integracji BEZ BALASTU w Radwanicach 

6. Polska Federacja Aktywności "UFO" w Kłębanowicach 

7. Fundacja Eudajmonia w Polkowicach 

8. Stowarzyszenie Dom Pod Orzechami w Przemkowie 

9. Agencja Rozwoju Regionalnego „ ARLEG ” S.A. w Legnicy 

10. Legnickie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne 

11. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 

W ramach włączenia partnerów społeczno-gospodarczych zrealizowano kolejne działania 

w partnerstwie ze zgłoszonymi podmiotami.  

3. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla zgłoszonych podmiotów, w którym uczestniczyli 

również przedstawiciele poszczególnych samorządów. Spotkanie miało charakter 

telekonferencji, która odbyła się 22.03.2021 r. W jej trakcie przedstawiono prezentację pn. 

Plan Działań ZIT dla LGOF – włączenie partnerów społeczno-gospodarczych. W trakcie 

spotkania skoncentrowano się przede wszystkim na: 

a. Omówieniu specyfiki Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

b. Przedstawieniu głównych założeń „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”; 

c. Przedyskutowaniu oczekiwań względem partnerów i możliwych scenariuszy włączenia 

się proces tworzenia i konsultacji projektu Strategii; 

d. Odpowiedzi na pytania i sugestie zgłoszonych w naborze partnerów. 

4. W rezultacie poczynionych ustaleń wyłonionym parterom przekazano roboczą wersję 

„Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2027”, umożliwiając zapoznanie się z jej treścią oraz 

zorganizowano narzędzie (elektroniczny formularz) umożliwiające złożenie propozycji 

kierunków działań / koncepcji przedsięwzięć, które zostało przesłane mailowo. Formalne 

kryteria zgłoszeń stanowiło: (1) oddziaływanie na cały obszar LGOF lub na jego znaczną część 

oraz (2) komplementarność stosunku do kierunków działań i przedsięwzięć uwzględnionych 

w projekcie Strategii (przekazanej roboczej wersji). 

5. W rezultacie ogłoszonego naboru w terminie do dnia 30.03.2021 r. wpłynęły cztery projekty 

wyspecyfikowane poniżej. Ich status ma charakter komplementarny w stosunku do całości 

interwencji zaplanowanej w dokumencie i należy je traktować jako wyraz głosu społecznego 
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wskazującego na dodatkowe obszary działalności w ramach działań związanych z integracją 

Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Tabela 8 Wykaz zgłoszonych propozycji kierunków działań / koncepcji przedsięwzięć. 

L.p. 
Podmiot 

zgłaszający 
Nazwa zadania Opis działania – synteza 

1.  
Ochotnicza Straż 
Pożarna 
w Zaborowie 

Zapewnienie 
prawidłowego 
transportu publicznego 
dla miejscowości 
wykluczonych 
komunikacyjnie.  

Dofinansowanie zbiorowego transportu publicznego 
poprzez uruchomienie nowych linii i z wykorzystaniem 
środków z Funduszu Przewozów Autobusowych 
i środków z funduszy europejskich.  
Zgłoszenie dotyczyło Gminy Ścinawa tym niemniej 
można ten problem odnieść do wszystkich 
wykluczonych komunikacyjnie gmin w LGOF.  

2.  

Legnickie 
Towarzystwo 
Społeczno 
 – Kulturalne 
(Legnica) 

„Miedź vs Nowe 
Technologie”. Budujemy 
przyszłe kadry Zagłębia 
Miedziowego. 

Projekt będzie pierwszym i najważniejszym elementem 
programowym powiązanym z powstającym Centrum 
Nauki Witelona w Legnicy, który docelowo ma 
zwiększyć jakość miejsc pracy i poziom samego 
zatrudnienia w regionie miedziowym. Projekt ma 
zaangażować najlepszych lokalnych nauczycieli 
z dziedziny matematyki, fizyki i chemii oraz specjalistów 
z największego zakładu wydobywającego miedź 
w Europie: KGHM Polska Miedź S.A.  
Projekt ma mieć charakter partnerski, integrujący 
uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców i samorząd 
w wymiarze oddziaływania na teren całego LGOF 

3. 

Państwowa 
Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. 
Witelona  
w Legnicy 

Innowacyjne Centrum 
Integracji Społecznej 

Zakres projektu obejmuje rewitalizację i modernizację 
budynku w reprezentacyjnej dzielnicy Legnicy wraz 
z otoczeniem na potrzeby utworzenia Centrum 
Integracji Społecznej.  

4. 
Budowa centrum 
widowiskowo - 
sportowego w Legnicy 

Projekt zakłada budowę Centrum Widowiskowo - 
Sportowego PWSZ im. Witelona w Legnicy wraz 
z podziemnymi garażami, w którego skład wejdą dwa 
główne bloki funkcjonalne, stanowiące odrębne strefy: 
strefę sportu i związanych z nim pomieszczeń i urządzeń 
oraz strefę usług rekreacyjno- sportowych. Kompleks 
będzie pełnił wielowymiarową rolę – będzie zarówno 
ośrodkiem sportowym, rehabilitacyjnym, dydaktyczno-
naukowym, jak i rekreacyjnym. 

Źródło: opracowanie własne  

Warto podkreślić, że pierwsze zgłoszenie jest komplementarne z Priorytet 4. Poprawa spójności 

transportowej i skomunikowania LGOF, natomiast drugi z Priorytet 1. Nowoczesny system edukacji. 

Innowacyjne Centrum Integracji Społecznej wpisuje się w Priorytet 2. Opieka społeczna i medyczna 

dostosowana do uwarunkowań demograficznych, natomiast Budowa centrum widowiskowo - 

sportowego w Legnicy koresponduje z Priorytet 3. Budowanie oferty w obszarze czasu po pracy dla 

mieszkańców. 

Poza włączeniem partnerów społeczno-gospodarczych organizowano spotkania konsultacyjne 

z partnerami, członkami LGOF jako istotnymi podmiotami tworzenia interwencji zintegrowanej. 

W okresie od 21.01.2021 do 27.01.2021 była prowadzona ankietyzacja zawierająca pięć pytań 
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merytorycznych. Celem ankietyzacji była  hierarchizacja obszarów tematycznych, w które wpisują się 

projekty zintegrowane w ramach Strategii ZIT LGOF. Warto przedstawić wyniki tych badań. 

Wykres 1 Proszę wskazać rodzaj przedsięwzięcia zintegrowanego, który powinien być wdrażany w ramach mechanizmu ZIT 
(tryb pozakonkursowy) w pierwszej kolejności jako kluczowy/najważniejszy. 

Źródło: badanie własne członków LGOD, n=32 

Wykres 2 Proszę wskazać rodzaj przedsięwzięcia zintegrowanego, który powinien być wdrażany w ramach mechanizmu ZIT 
(tryb pozakonkursowy) w drugiej kolejności jako uzupełniający.  

Źródło: badanie własne członków LGOD, n=32 
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PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii

PZ 1.2 Rozwój profesjonalnych usług publicznych
ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców…

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu
transportowego

PZ 3.5 Rozwój infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej

PZ 3.6 Utworzenie wspólnego produktu
turystycznego
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ukierunkowanych na wszystkich mieszkańców…

PZ 2.1 Budowa zintegrowanego systemu
transportowego

PZ 3.4 Efektywne oświetlenie

PZ 3.2 Odnawialne Źródła Energii
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Wykres 3 Spośród poniższych zagadnień, proszę wskazać najważniejsze obszary problemowe, które związane są z 
funkcjonowaniem Państwa gminy 

Źródło: badanie własne członków LGOD, n=32 

Wykres 4 Spośród przedstawionych obszarów problemowych proszę wskazać ten, który jest najważniejszy i ma największe 
znaczenie dla Państwa gminy?  

Źródło: badanie własne członków LGOD, n=32 
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Wykres 5 Proszę wskazać co Państwa zdaniem stanowi najważniejszy potencjał, kluczową szansę rozwojową dla gminy w 
perspektywie najbliższych siedmiu lat? 

Źródło: badanie własne członków LGOD, n=32 
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W okresie od 29.01 do 5.02. br. przeprowadzono kolejną rundę konsultacji z partnerami, w ramach 

której dokonano wyboru formuły alokacji i podziału alokacji.  

Wykres 6 Wykres 7Czy w zakresie formy organizacyjnej LGOF jesteście Państwo za przyjęciem modelu Porozumienia 
Międzygminnego?  

Źródło: badanie własne członków LGOD, n=31 

Wariant 3 oznacza podział ze wsparciem minimalnym na poziomie 1,5 mln zł  i premią za liczbę 

ludności.  

Grafika 13 Warianty podziału alokacji  
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Ostatnim z elementów badań jakościowych były spotkania bezpośrednie z samorządowcami, które 

odbyły się w okresie od 23.02. do 25.02.2021 r.  

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2027 został poddany konsultacjom społecznym (do uzupełnienia 

na etapie po zakończeniu konsultacji społecznych).   
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Załącznik 

 Załącznik nr 1 Diagnoza obszaru realizacji ZIT LGOF wraz z analizą problemów i potrzeb 
rozwojowych 


