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1. DIAGNOZA STANU GMINY
1.1. Syntetyczna charakterystyka Gminy
Po o enie miasta i gminy >wiebodzin na szlakach tranzytowych z Niemiec i ze Skandynawii na
po udnie Europy, w Crodkowo-zachodniej czECci Polski, jest istotnym czynnikiem determinujFcym jej
rozwój. Gmina graniczy z miastem i gminF Sulechów, gminF SkFpe, gminF Lubrza, miastem i gminF
MiEdzyrzecz, gminF Szczaniec oraz miastem i gminF ZbFszynek.
Po reformie samorzFdowej, z dniem 1.01.1999 r. Gmina >wiebodzin znalaz a siE w powiecie
CwiebodziHskim.
Gmina >wiebodzin le y na Pojezierzu Lubuskim, dok adniej prawie ca a gmina le y w granicach
Pojezierza =agowskiego a jedynie fragment po udniowo-zachodni (okolice wsi Chociule, KEpsko i tereny
na zachód od Rosina) po o one sF na terenie Równiny Torzymskiej.
Gmina posiada urozmaiconF rzeKbE terenu ukszta towanF przez dzia alnoCL lodowca skandynawskiego
i jego wód roztopowych. Jej ró norodnoCL wp ywa na atrakcyjnoCL turystycznF Gminy.
Gmina >wiebodzin po o ona jest w ca oCci w dorzeczu Odry, na wododziale miEdzy rzekF OdrF
i WartF. CharakterystycznF cechF Gminy jest znaczna obfitoCL wód powierzchniowych. G ównF rzekF
jest Paklica, dop yw Odry. NajwiEkszym jeziorem gminy jest Jez. Nies ysz (Niesulickie) o powierzchni
zwierciad a wody 486,2 ha i wysp 10,4 ha. W znacznej czECci jezioro znajduje siE na terenie sFsiedniej
gminy Lubrza a do gminy >wiebodzin nale y jedynie brzegi po udniowo-wschodnie. Jezioro Nies ysz jest
drugim co do wielkoCci jeziorem w województwie i jednoczeCnie najczystszym (I kl. czystoCci po
wzglEdem fizykochemicznym i bakteriologicznym). Pozosta e jeziora to: Jez. Paklicko Wielkie
(196,0 ha), Jez. Wilkowskie (130,5 ha), Jez. Lubinieckie (79,4 ha).
Gmina posiada zasoby leCne obejmujFce obszar 6 326 ha co stanowi 28,2% powierzchni Gminy, przy
Credniej dla powiatu 42,4 % , województwa 49,1 % i Polski 28,2%. Obszary te posiadajF wartoCL
gospodarczF (82,7 %) i wartoCL ochronnF (15,8 %) zaC grunty zwiFzane z gospodarkF leCnF obejmujF
2,5 % ogólnej powierzchni.
Najliczniejszym i najwa niejszym gospodarczo gatunkiem na terenie gminy jest sosna, która zajmuje
blisko 85% powierzchni leCnej. W strukturze wiekowej zdecydowanie przewa ajF drzewostany m ode do
40 lat, które zajmujF a 51,2 % powierzchni leCnej zalesionej. Drzewostany od 41 do 80 lat zajmujF
33,9 % tej powierzchni. PrzeciEtna zasobnoCL drzewostanów na terenie Gminy >wiebodzin wynosi
210 m3/ha, przeciEtny wiek to tylko 43 lata, a przeciEtny przyrost 4,88 m3/ha.
Zasoby przyrodnicze Gminy podlegajF ró nym formom ochrony prawnej. Na terenie Gminy znajduje siE
rezerwat leCny (czECciowy) „DEbowy Ostrów”, obszar chronionego krajobrazu (5 100 ha), 5 pomników
przyrody, dwa zespo y drzew bEdFce pomnikami przyrody oraz jeden u ytek ekologiczny (Jez. KsiE no).
Rezerwat „DEbowy Ostrów” zosta powo any w 1970 r., zajmuje powierzchniE 2,29 ha. Rezerwat
po o ony jest w NadleCnictwie >wiebodzin, leCnictwo Nowy Dworek. Przedmiotem ochrony jest
enklawa ponad 100 letniego starodrzewu.
Na terenie Gminy >wiebodzin znajduje siE 5 parków, w wiEkszoCci po o onych na terenach wiejskich
i zarejestrowanych w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze.
Klimat Gminy nale y do umiarkowanych, z przewagF wiatrów zachodnich, pó nocno-zachodnich
i pó nocnych, e ze wzglEdu na wy sze po o enie od otaczajFcych jF pradolin posiada klimat nieco
ch odniejszy.
Klimat gminy cechujF zimy ciep e lub mroKne, a lata upalne lub zimne i mokre. Najbardziej zmienne
temperatury wystEpujF w lutym, szczególnie w dolinach rzek. Obok miesiEcy mroKnych ( Cr. temperatura
–6,70C) sF miesiFce ciep e (Cr. temperatura +4.20C). NajwiEksze wahania temperatury w ciFgu doby
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wystEpujF w czerwcu, szczególnie w dolinach, co wiF e siE z inwersjami temperatury tu wystEpujFcymi.
Zagro enia przez przymrozki na morenach jest mniejsze a w rynnach glacjalnych wiEksze.
Gmina >wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane sF jedynie z o a kruszywa
mieszczFce siE w okolicach Jordanowa i GoCcikowa oraz z o e kredy jeziornej „SzumiFca”, po o one na
wschód od Jordanowa.
Ogólna powierzchnia Gminy >wiebodzin wynosi 228, 7 km2, z czego 72 % gruntów nale y do Skarbu
PaHstwa. WiEkszoCL gruntów Skarbu PaHstwa jest administrowana przez AWRSP.
Gleby w Gminie sF doCL silnie zró nicowane, przy czym dominujF gleby kompleksu ytniego bardzo
dobrego i dobrego, stanowiFce ok. 60 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. SF to g ównie gleby
brunatne, wy ugowane i kwaCne oraz bielicowe, rzadziej brunatne w aCciwe i czarne ziemie.
Wymienione cechy wp ynE y na ukszta towanie siE sieci osadniczej i uk adu komunikacyjnego, tak e na
rodzaj i lokalizacjE przemys u i rolnictwa oraz na rozmieszczenie i charakter bazy wypoczynkoworekreacyjnej.
Gmina >wiebodzin posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki, na które sk adajF siE
po o enie i klimat, urozmaicona rzeKba terenu, jeziora i lasy, czyste Crodowisko oraz zabytki kultury.
Gmina >wiebodzin nale y do Crednich gmin w województwie lubuskim. SieL osadniczF gminy tworzy
1 miasto i 26 innych miejscowoCci (wsie, osady, przysió ki, kolonie). Gmina jest znacznie zró nicowana
pod wzglEdem wielkoCci miejscowoCci i ich po o enia na obszarze Gminy. NajwiEkszymi
miejscowoCciami poza >wiebodzinem sF: Wilkowo, Jordanowo, GoCcikowo, Rzeczyca, Chociule.
SieL osadnicza Gminy wyró nia siE:
- centralnym po o eniem >wiebodzina liczFcego 22 500 mieszkaHców, pe niFcego jednoczeCnie
funkcjE siedziby powiatu,
- równomiernym rozmieszczeniem na ca ym obszarze Gminy wsi liczFcych 8 450 mieszkaHców,
- rozrzedzeniem sieci osadniczej w rejonach jezior i kompleksów leCnych.
Po o enie Gminy na skrzy owaniu dróg tranzytowych ma bezpoCredni wp yw na rozwój gospodarczy, co
ma z kolei wp yw na decyzje inwestycyjne przedsiEbiorców. Du e znaczenie posiadajF tak e
przemys owe tradycje >wiebodzina, datujFce siE od poczFtku XIX w. (1818 r.). RozwinF siE przemys
w ókienniczy, piwowarski, farbiarski, produkcji Crodków czystoCci, spo ywczy, materia ów
budowlanych. Ponadto pracowa y wytwórnie cygar i papierosów, szczeciny, mFczki ziemniaczanej,
trykota u, wyrobów wikliniarskich, kapeluszy i wiele innych.
Niemal w centrum miasta pracowa m yn parowy, istnia a fabryka maszyn rodziny Balcke, farbiarnia
firmy Sawade. Rodziny Rendler (w ókiennictwo), Friemel (Crodki czystoCci), Fechner (budownictwo
lFdowe), Kirschbaum (Crodki spo ywcze), Stein i Löchel (materia y budowlane). Bardzo zas u ona dla
promocji miasta by a >wiebodziHska Oficyna Wydawnicza Conrada Wagnera.
W koHcu XIX w. W >wiebodzinie istnia y dwa browary. Najstarszym browarem CwiebodziHskim by
istniejFcy od 1641 roku zak ad warzelniczy Peschele i drugi - powsta y w po owie XIX w. - Browar
Zamkowy.
W 1870 r. >wiebodzin otrzyma po Fczenie kolejowe na trasie Frankfurt nad OdrF - PoznaH. Równolegle
dokonano modernizacji zbudowanej oko o 1860 roku asfaltowej szosy z Poznania do Frankfurtu. Liczba
ludnoCci miasta w latach siedemdziesiFtych oscylowa a w granicach 7700-8000 mieszkaHców. Z tego te
okresu pochodzi CwiebodziHski dworzec kolejowy, szko a podstawowa, gimnazjum, sFd rejonowy, gmach
poczty i kilka innych jeszcze obiektów u ytecznoCci publicznej. Miasto otrzyma o gazowniE.
PoczFtki CwiebodziHskiego przemys u wydobywczego wEgla brunatnego datujF siE na lata czterdzieste
XIX wieku, kiedy to w okolicy Lubrzy odkryto p ytko zalegajFce pok ady wEgla. Wkrótce odkryto
pok ady wEgla w okolicy Wilkowa. W 1842 r. uruchomiono eksploatacjE z ó ko o Lubrzy i Wilkowa.
Powsta y >wiebodziHskie Zjednoczone Kopalnie WEgla Brunatnego z siedzibF w Wilkowie. ZaczE y
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powstawaL spó ki wEglowe. Wydobywany wEgiel odbiera y sulechowskie i CwiebodziHskie fabryki
w ókiennicze, okoliczne gorzelnie i browary a tak e cukrownie we Wschowie i G ogowie.
Intensywny rozwój gospodarczo - spo eczny >wiebodzina zosta zahamowany, w wyniku majFcych
miejsce w drugiej po owie XIX wieku ruchów migracyjnych ludnoCci niemieckiej, znanych pod nazwF
„Ostflucht” - ucieczka ze wschodu. W latach 1871 - 1914 z obszaru dawnego powiatu CwiebodziHsko sulechowskiego wyjecha o w g Fb Niemiec ponad 50 tys. ludzi. Mimo odp ywu ludnoCci i wynikajFcych
z tego niema ych trudnoCci, powsta o w tym okresie w >wiebodzinie ponad 30 zak adów produkcyjnych,
zatrudniajFcych ogó em ponad cztery tysiFce ludzi. WiEkszoCL tych przedsiEbiorstw upad a w dobie
wielkiego kryzysu lat dwudziestych mijajFcego stulecia.
Po drugiej wojnie Cwiatowej w >wiebodzinie rozwinE y siE zupe nie nowe bran e: przemys meblowy,
elektrotechniczny, spo ywczy, odzie owy.

1.2. Sytuacja demograficzna
Miasto i gmina >wiebodzin nale y do doCL dobrze zaludnionych gmin województwa. Gmina >wiebodzin
liczy 30 975 mieszkaHców (dane z na 31.12.1999 r.). GEstoCL zaludnienia jest wysoka i wynosi 136 osób
na 1 km2 (w województwie73 osoby na 1 km2). WystEpujF jednak du e dysproporcje miEdzy obszarem
miasta, gdzie gEstoCL zaludnienia osiFga 2050 osób/km2, a obszarami wiejskimi ze wskaKnikiem
39 osób/km2.
LudnoCL miejska stanowi 72,8 % (w województwie 64,7%), co lokuje GminE w grupie najbardziej
zurbanizowanych. Na tle innych gmin województwa Gmina wyró nia siE wysokim zaludnieniem,
zw aszcza w samym >wiebodzinie. Odgrywa to istotnF rolE w procesach demograficznych, w dynamice
i kierunkach migracji.
Liczba ludnoCci w latach 1995-1999 nieznacznie wzros a, z 30 864 osób w na koniec 1995 r. do
30 975 osób na koniec 1999 r., przy czym w wiEkszym stopniu wzros a liczba ludnoCci na terenach
wiejskich. Jest to wynik niewysokiego przyrostu naturalnego, przy ujemnym, coraz wy szym saldzie
migracji zewnEtrznej. Przyrost naturalny wyniós 1,94 przy czym na obszarach wiejskich by znacznie
wy szy i wyniós 3,49.
W Gminie wystEpuje niskie zaludnienie na obszarach wiejskich, co Cwiadczy o znacznych mo liwoCci
rozwoju sfery pozarolniczej i zatrzymania ludnoCci na miejscu.
WielkoCL ruchów migracyjnych w Gminie wynios a 458 osób w 1999 r. a odp yw 458 osób, podczas gdy
w 1998 r. nap yw ludnoCci wyniós 358 a odp yw 501 osób. Od kilku lat wystEpuje ujemne saldo
odp ywu poza GminE. Saldo to w 1999 r. wynios o -43 osób.
Gmina >wiebodzin posiada relatywnie m odF ludnoCL. Ni szy jest odsetek grupy poprodukcyjnej,
a wy szy grupy produkcyjnej. Od 1995 r. liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie roCnie, zaC
w wieku przedprodukcyjnym - spada. Liczba osób w wieku produkcyjnym wynios a 18 648 osób.
W 1999 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada o 66,1 osób w wieku nieprodukcyjnym.
NiepokojFcym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby urodzeH, a wiEc malejFca liczba roczników
najm odszych. W dalszej perspektywie grozi to starzeniem siE spo eczeHstwa i bezwzglEdnym spadkiem
jego liczebnoCci.
Najwa niejsze problemy spo eczne, wynikajFce z przemian struktury wieku, do 2015 r., uwidoczniF siE
w przebiegu nastEpujFcych procesów:
- wzrost liczby osób w grupie produkcyjnej przy istniejFcym bezrobociu mo e stworzyL powa ny
problem na rynku pracy;
- zatrudnienie jak najwiEkszej liczby osób bEdzie najwa niejszF sprawF do rozwiFzania w najbli szym
okresie,
- spadek liczby m odzie y w wieku szko y podstawowej i Credniej wywo a problemy w systemie
oCwiaty i w systemu kszta cenia (zmiana sieci szkó , redukcja kadry nauczycielskiej itd.),
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wiek emerytalny bEdF osiFga y liczne roczniki powojennego wy u demograficznego z lat 1950-tych,
co oznacza koniecznoCL zwiEkszenia zakresu opieki i us ug s u by zdrowia dla tej grupy wiekowej.

D ugookresowa prognoza demograficzna do roku 2030 wskazuje na istotnF zmianE trendu po roku 2015.
Oko o roku 2015 r. liczba ludnoCci osiFgnie najwy szy poziom i zacznie spadaL. Podobne tendencje
wystFpiF na terenie ca ej Polski. Przewiduje siE, e liczba ludnoCci Polski osiFgnie najwy szy poziom w
2015 r. (ok. 39 milionów), a nastEpnie zacznie maleL.

1.3. Zatrudnienie i bezrobocie
W Gminie >wiebodzin liczba pracujFcych w 1999 r. wzros a w stosunku do 1998 r. i wynios a 9293 osób,
z czego 967 osób - na obszarach wiejskich. Podstawowe prawid owoCci w kszta towaniu siE liczby
pracujFcych sF nastEpujFce:
- znaczny wzrost liczby zatrudnionych w rolnictwie, w przemyCle i w budownictwie,
- znaczny spadek liczby pracujFcych w handlu i us ugach i w transporcie,
- niewielki wzrost liczby pracujFcych w obs udze nieruchomoCci i firm,
- niewielki spadek liczby zatrudnionych w edukacji,
- znaczny spadek liczby pracujFcych w ochronie zdrowia.
Uzasadnione wydaje siE twierdzenie, e w najbli szych latach wystFpi zmiana struktury zatrudnienia na
korzyCL sektorów o charakterze us ugowym.
W Gminie, w porównaniu z sFsiednimi gminami wysoki udzia pracujFcych w przemyCle (ok. 47 %) oraz
znaczFcy udzia pracujFcych w rolnictwie. Pierwsze zjawisko Cwiadczy dobrze rozwiniEtym przemyCle,
przy niewielkim aktualnie poziomie inwestowania, drugie zaC to wynik istnienia du ych, nowoczesnych
gospodarstw rolnych zatrudniajFcych si E najemnF.
WyraKnie za ama siE rynek pracy w handlu i ochronie zdrowia, przy czym pierwsze zjawisko wiF e siE
z likwidacjF wielu ma ych sklepów i hurtowni zaC drugie - z reformF s u by zdrowia w Polsce.
WystFpi o tak e zjawisko redukcji zatrudnienia w tradycyjnych bran ach przemys u.
Na podstawie szacunków przyjEto, e aktywnoCL zawodowa ludnoCci Gminy kszta tuje siE na poziomie
ok. 15 000 osób. Liczba pracujFcych1 wynosi a 9 293 osób (na 30.09.1999 r.).
Na ró nicE miEdzy zasobami pracy a wielkoCciF zatrudnienia sk adajF siE bezrobotni zarejestrowani,
bezrobotni nie rejestrowani bFdK pracujFcy w tzw. szarej strefie, jak te osoby zatrudnione, nie ujEte
w bie Fcej sprawozdawczoCci statystycznej.
Liczba pracujFcych spad a z 9 476 w 1998 r. do 9293 osób w 1999 r. zaC liczba bezrobotnych wzros a
odpowiednio z 915 osób do 1506 osób. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych (w 1999 r. o 23 %)
nie wp ywa na spadek bezrobocia. PrzypuszczaL nale y, e szereg podmiotów gospodarczych zawiesza
bFdK koHczy dzia alnoCL, powodujFc wzrost bezrobocia, a statystyka nie nadF a z ujawnianiem tego
faktu.
Nale y zwróciL uwagE, e liczba bezrobotnych na koniec 2000 r.po raz kolejny wzros a i wynios a 1905
osób, zaC stopa bezrobocia wynosi a 15,8% i kszta towa a siE na poziomie nieco wy szym od Credniej
województwa (15,3%).
G ównym problemem rynku pracy w Gminie jest sprostanie w najbli szym piEcioleciu popytowi na
miejsca pracy, generowanemu przez wysokF stopE bezrobocia i wkraczaniem m odych ludzi na rynek
pracy.
Nale y zwróciL uwagE, e najlepszym sposobem przeciwdzia#ania bezrobociu jest wspieranie
przedsi=biorczo>ci i prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, gdy? aktywno>@ zawodowa
warunkuje samowystarczalno>@ rodzin, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na >wiadczenia z
pomocy spo#ecznej.

1

Liczba pracujFcych nie uwzglEdnia osób fizycznych prowadzFcych dzia alnoCL gospodarczF.
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1.4. Komunikacja, telekomunikacja
1.4.1. Komunikacja, transport publiczny
Motoryzacja
Charakterystyczny dla rozwoju motoryzacji indywidualnej wskaKnik, liczba zarejestrowanych
samochodów na 1000 mieszkaHców2 wynios a na koniec 1999 r. 214 pojazdów osobowych i 32 ciE arowych, podczas gdy w województwie lubuskim wynosi a 236 pojazdów samochodowych i 39
ciE arowych. Wydaje siE to CwiadczyL o ma ej aktywnoCci transportowej w Gminie.
Komunikacja zbiorowa
Komunikacja zbiorowa w zakresie ruchu osobowego jest obs ugiwana jest przez PaHstwowe
PrzedsiEbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze, które pokrywa swojF sieciF ca F gminE.
WiEkszoCL miejscowoCci posiada co najmniej jeden przystanek autobusowy. Podstawowe kierunki
komunikacji PKS to Zielona Góra – Gorzów Wlkp. przez >wiebodzin dla ruchu dalekobie nego
i Credniodystansowego oraz >wiebodzin – miejscowoCci na terenie gminy i gmin sFsiednich dla ruchu
lokalnego.
Drogi ko owe
D ugoCL dróg gminnych wynosi 129 km, w tym 50 km stanowiF drogi o nawierzchni twardej oraz drogi
o nawierzchni nieulepszonej. W granicach administracyjnych >wiebodzina znajduje siE 17 km dróg,
z tego 13 km stanowiF drogi o nawierzchni twardej.
WskaKnik gEstoCci dróg mierzony d ugoCciF dróg w kilometrach na 100 km2 powierzchni wynosi
w Gminie 56,4 km, w województwie zaC Crednio 43,6 km na 100 km2.
Drogi gminne spe niajF rolE uzupe niajFcF lub gospodarczF poprzez dodatkowe i uproszczone po Fczenie
miejscowoCci.
SieL dróg gminnych rozlokowana jest równomiernie na terenie ca ej Gminy. Spe niajF rolE zbiorczorozprowadzajFcF i dojazdowF, obs ugujFc g ównie funkcje wewnEtrzne Gminy oraz powiFzania
miEdzygminne. StanowiF one powiFzania poszczególnych jednostek osadniczych miEdzy sobF oraz
powiFzania z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.
Stan dróg gminnych wyglFda nie najlepiej. Drogi o nawierzchni twardej stanowiF zaledwie 38,8 %
ogólnej d ugoCci dróg gminnych. Parametry dróg gminnych w wiEkszoCci odbiegajF od wymagaH
normatywnych klasy V, stan ich utrzymania jest dalece nie zadawalajFcy. W stanie aktualnym
charakteryzujF siE ma o p ynnym przebiegiem sytuacyjnym, szerokoCciF jezdni w granicach 2,5-3,5 m
szerokoCciF korony 4,0-7,0 m. WiEkszoCL sF to drogi gruntowe, miejscami trudno przejezdne, zw aszcza
po wystFpieniu intensywnych opadów.
CzECL dróg utwardzona jest nawierzchniF w postaci kostki brukowej (zw aszcza na terenach
zabudowanych), czECL posiada nawierzchniE bitumicznF o stosunkowo dobrym stanie utrzymania.
Remonty dróg wykonywane sF w ma ym zakresie, w zale noCci od potrzeb. Nowych inwestycji
drogowych w ostatnich latach nie realizowano.
Stan utrzymania poboczy dróg w 80% z y. Oznakowanie znakami drogowymi w ma ym zakresie, znaków
na jezdni brak. Parkingów przy drogach gminnych brak. Nie wykonywano pomiarów natE enia ruchu,
przyjFL jednak mo na, na podstawie obserwacji i analizy e wielkoCL ruchu na tej sieci dróg nie
przekracza kilkunastu pojazdów umownych na dobE.
W 1999 r. nak ady na utrzymanie dróg gminnych wynios y 227,3 tys. z . Podstawowym problemem
drogownictwa w Gminie jest z y stan eksploatacyjny nawierzchni drogowych oraz wieloletnie
zaniedbania w zakresie modernizacji ciFgów drogowych.

2

Dane dla powiatu CwiebodziHskiego
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Dla wszystkich dróg gminnych nale y zaplanowaL wykonanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych
w zakresie modernizacji nawierzchni (poprzez po o enie nawierzchni bitumicznej), poboczy oraz
infrastruktury towarzyszFcej. Z bie Fcego utrzymania pilne do wykonania sF prace zwiFzane z
odwodnieniem, profilowaniem poboczy, uzupe nieniem ubytków nawierzchni, oczyszczeniem rowów
przydro nych, wycinka drzew i krzewów ograniczajFcych widocznoCL.
OgraniczajFc siE do najwa niejszych, z transportowego punktu widzenia, dróg krajowych
i wojewódzkich, stwierdziL mo na, e uk ad tych dróg w relacjach równole nikowych i po udnikowych
jest bardzo korzystny.
Przez GminE przebiegajF drogi miEdzynarodowe obejmujFce:
-

droga krajowa nr 2 (oznaczenie miEdzynarodowe E – 30) relacji (Berlin) – >wiecko – PoznaH –
Warszawa – Terespol – (MiHsk), d ugoCL odcinka na terenie gminy 19 km; droga w parametrach III
klasy technicznej o szerokoCci nawierzchni bitumicznej 11m w tym utwardzone pobocza 2 2m na
ca ej d ugoCci z wyjFtkiem przejCcia przez Wilkowo (szerokoCL 9m), przystosowana do przyjEcia
obciF eH 10 ton na oC (norma UE 11,5 t/oC); natE enie ruchu w okolicach >wiebodzina wynosi oko o
13 tys. pojazdów na dobE;

-

droga krajowa nr 3 (oznaczenie miEdzynarodowe E – 65) relacji Szczecin – Zielona Góra –
Legnica – Bolków – Lubawka (Praha), d ugoCL odcinka na terenie gminy 31km; droga
w parametrach III klasy technicznej o szerokoCci 11m w tym utwardzone pobocza 2*2m
z wyjFtkiem 2 km odcinka przed >wiebodzinem (z kierunku po udniowego), 2 km w okolicach
Jordanowa oraz w przejeKdzie przez Rosin, przystosowana do przejEcia obciF enia 10 ton/os.;
natE enie ruchu w okolicach >wiebodzina wynosi ok. 12 tys. pojazdów na dobE; w strukturze ruchu
notuje siE znaczny udzia samochodów ciE arowych.

Administrowaniem dróg nr 2 i nr 3 zajmuje siE w imieniu Dyrektora Generalnego Dróg Publicznych,
Oddzia Po udniowo – Zachodni GDDP we Wroc awiu – Biuro w Zielonej Górze.
Dla Gminy istotne znaczenie przedstawia droga nr 3, gdy Fczy >wiebodzin z miejscowoCciami
GoCcikowo, Jordanowo, Rusinów, GliHsk, Rudgerzowice i Rosin, ponadto w kierunku pó nocnym
stanowi dojazd do sFsiedniej gminy MiEdzyrzecz i dalej do Gorzowa i Szczecina, natomiast w kierunku
po udniowym zapewnia korzystny dojazd do Sulechowa i Zielonej Góry.
Transport kolejowy
Przez teren i gminy przebiegajF nastEpujFce linie kolejowe:
- magistrala E – 20 Warszawa Zachodnia - Kunowice (granica paDstwa) – Berlin, dwutorowa,
zelektryfikowana, przebiega na terenie gminy na d ugoCci 15 km, zosta#a zaliczona do systemu UE
jako magistrala oznaczona AGC (wa?na); szlak torowy na terenie gminy zosta przebudowany i
dostosowany do rozwijania prEdkoCci do 160km/godz.; ruch pasa erski to 12 par pociFgów
dalekobie nych na dobE;
- linia kolejowa jednotorowa, oznaczona jako nr 384 normalnotorowa relacji >wiebodzin – Sulechów,
na terenie gminy na d ugoCci 7 km, od 1 lipca 1999 r. jest nieczynna dla ruchu pasa erskiego,
przewiduje siE pozostawiL dla ruchu towarowego. Linia ta by a wykorzystywana przez wytwórnie
mas bitumicznych przez elewatory zbo owe; z y stan torów (wypadki wykolejenia pociFgów);
- linia kolejowa jednotorowa, oznaczona jako nr 375 normalnotorowa, relacji MiEdzyrzecz – =agów –
Toporów, nieczynna od paKdziernika 1994 r.; zamkniEcie linii nastFpi o ze wzglEdu na z y stan torów
oraz brak zainteresowania przewoKnika oraz pasa erów; po wykonaniu napraw oraz zg oszeniu
potrzeb przewozowych istnieje mo liwoCL w Fczenia do eksploatacji.
Linie kolejowe podlegajF Zachodniej DOKP w Poznaniu. Linia kolejowa E - 20 zosta a zakwalifikowana
do pierwszorzEdowych i jest aktualnie modernizowana.
Istnieje mo liwoCL uruchamiania nieczynnych linii kolejowych w ramach przedsiEwziEL publicznoprywatnych.
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1.4.2. Telekomunikacja i us ugi pocztowe
?(czno&@ przewodowa
Poziom rozwoju telekomunikacji w Gminie jest stosunkowo zadowalajFcy. Na telefonicznF sieL sk adajF
siE: automatyczne centrale telefoniczne wraz z towarzyszFcF sieciF miejscowF i przy Fczami, do których
przy Fczonych by o na 31.12. 1999 r. 7 100 abonentów telefonicznych3, co daje gEstoCL 229 abonentów
telefonicznych na 1000 mieszkaHców. WskaKnik kszta tuje siE na poziomie wskaKnika województwa
lubuskiego.
W Gminie dzia a 6 placówek pocztowych i placówek us ug telekomunikacyjnych. Na 1 punkt pocztowy
przypada Crednio 1 900 mieszkaHców (Crednia województwa 2 500, Crednia krajowa 4933). WiEkszoCL
placówek jest zlokalizowana w >wiebodzinie.
Abonenci korzystajFcy z publicznych aparatów telefonicznych zainstalowanych na terenie miasta i gminy
>wiebodzin, majF mo liwoCL po FczeH w ruchu automatycznym ze wszystkimi abonentami w kraju i za
granicF.
SieL telefoniczna w gminie jak i w ca ym województwie lubuskim jest sieciF analogowF, tak
w przedmiocie centralowym (komutacyjnym) jak i w przedmiocie liniowym (transportu informacji).
Stan techniczny sieci oceniL nale y jako dobry, napowietrzne linie telefoniczne sF w wiEkszoCci
okablowane, co zwiEksza niezawodnoCL oraz zapewnia wy sze parametry techniczne.
IstniejFca infrastruktura telekomunikacyjna nie zapewnia telefonicznej FcznoCci na terenie gminy
w zakresie podstawowym, gdy sF osady i przysió ki, gdzie nie na adnej stacji telefonicznej ani telefonu
publicznego.
W najbli szej perspektywie powinno nastFpiL unowoczeCnienie systemu FcznoCci przewodowej
poprzez:
- wymianE istniejFcych central telefonicznych analogowych na nowoczesne w systemie cyfrowym,
- budowE cyfrowych cz onów centralowych ( modu ów abonenckich) w kilku miejscowoCciach gminy,
- budowE optotelekomunikacyjnych linii z systemami transmisji cyfrowej miEdzy centralami
a cz onami centralowymi,
- zwiEkszenie wskaKnika gEstoCci abonentów telefonicznych poprzez instalacjE kolejnych stacji
telefonicznych,
- instalacjE wiEkszej iloCci telefonicznych aparatów publicznych.
W dalszej perspektywie, w zwiFzku z planowanym perspektywicznym rozwojem gminy, konieczna jest
znaczna rozbudowa sieci telefonicznej miejscowej oraz instalacja urzFdzeH komutacyjnych jak i budowa
linii optotelekomunikacyjnych w rejonach o przewidywanym rozwoju.
StwierdziL nale y e mimo doCL wysokiego wskaKnika iloCci abonentów na 1000 mieszkaHców jest to
standard daleki do standardów Unii Europejskiej. Parametry infrastruktury telekomunikacyjnej muszF
spe niaL warunki techniczne Unii Europejskiej oraz zapewniaL warunek kompatybilnoCci systemów
FcznoCci.
Wydaje siE, e szansF na poprawE dostEpnoCci telekomunikacyjnej jest wejCcie na rynek us ug
telekomunikacyjnych konkurencyjnych w stosunku do T.P. S.A. podmiotów zajmujFcych siE rozbudowF
i eksploatacjF systemów i urzFdzeH telekomunikacyjnych.
Telefonia stacjonarna wymaga modernizacji cyfrowej i rozbudowy sieci miEdzymiastowych, a tak e
budowy nowoczesnych wEz ów telekomunikacyjnych.
?(czno&@ bezprzewodowa
Na terenie gminy zainstalowane sF stacje bazowe telefonii komórkowej wszystkich operatorów telefonii
komórkowej. Mo liwe jest nawiFzanie FcznoCci wykorzystujFc komórkowe sieci telefoniczne „ERA” –
GSM, „Plus” – GSM oraz PTK „Centertel”.
Ze wzglEdu na ukszta towanie terenu mo liwe jest wystEpowanie miejsc, z których nawiFzanie FcznoCci
przy wykorzystaniu telefonów komórkowych mo e byL utrudnione, lecz sF to miejsca nieliczne.
3

dotyczy standardowych Fczy g ównych
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W najbli szych latach przewidywany jest dalszy rozwój sieci telefonii komórkowych.
Na terenie gminy istnieje mo liwoCL korzystania z sieci przywo awczej “ POLPAGER”, która poprzez
wykorzystanie radiowych nadajników UKF obejmuje swoim zasiEgiem prawie ca y kraj.
Inne mo liwoCci nawiFzania FcznoCci drogF radiowF to sieL radiotelefoniczna u ytku publicznego
w paCmie 160 MHz, której operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A.
Na terenie gminy istniejF równie systemy radiotelefonicznej FcznoCci niepubliczne miEdzy in. MSWiA,
Administracji Lasów PaHstwowych, Kolei PaHstwowych i inne).
Na terenie gminy istnieje mo liwoCL odbierania programów radiowych i telewizyjnych emitowanych
przez Radiowo -Telewizyjne Centrum Nadawczym w Jemio owie (woj. lubuskie) Radiowo-Telewizyjne
Centrum Nadawcze na >nie nych Kot ach (woj. dolnoClFskie).
Poziomy sygna ów u ytecznych nadawanych z wymienionych stacji nadawczych odpowiadajF
minimalnym poziomom, niezbEdnym dla zapewnienia prawid owego odbioru programów
radiofonicznych i telewizyjnych.

1.5. Infrastruktura techniczna
1.5.1. Gospodarka odpadami
Gmina >wiebodzin posiada uregulowanF gospodarkE odpadami sta ymi. NieczystoCci sta e sF
gromadzone zarówno przez mieszkaHców jak i jednostki us ugowo-przemys owe w typowych
pojemnikach, usytuowanych w mieCcie jak i w niektórych wsiach przy poszczególnych posesjach.
Wywozem nieczystoCci sta ych z terenu miasta jak i z wiEkszoCci wsi zajmuje siE przedsiEbiorstwo TEW
– Gospodarowanie Odpadami Sp. z.o.o. z siedzibF w >wiebodzinie. TEW nie odbiera odpadów sta ych
z Koloni GoCcikowo, GoCcikowa, Jordanowa, Nowego Dworku, KEpska i Podlesia. Wywozem
nieczystoCci sta ych z tych miejscowoCci zajmujF siE specjalistyczne przedsiEbiorstwa z sFsiednich gmin
tj. gminy MiEdzyrzecz i Sulechów.
Odpady sta e sF wywo one i sk adowane na sk adowisku w rejonie wsi Jeziory. Do koHca 1999 r. odpady
sk adowano na wysypisku w Grodziszczu, planowana jest rekultywacja terenu w kierunku leCnym.
Sk adowisko w Jeziorach jest eksploatowane od 15 marca 2000 r. przez Zak ad WodociFgów, Kanalizacji
i Us ug Komunalnych Sp. z o.o. w >wiebodzinie. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano
wszystkie niezbEdne budynki i obiekty zaplecza techniczno – socjalnego oraz dwie kwatery sk adowania
o Fcznej pojemnoCci 128,5 tys. m3. Przy za o eniu zamkniEcia sk adowiska w Kosieczynie Gmina
ZbFszynek, do koHca 2001 r., rozpoczEciu wdra ania systemu gospodarowania odpadami oraz dowozie
odpadów z ca ego powiatu, pojemnoCL kwater powinna wystarczyL do koHca 2010 roku.
Opracowany przez GminE w roku 2000 „Program gospodarki odpadami dla Powiatu >wiebodzin”
przewiduje:
- wdro enie selektywnej zbiórki makulatury, st uczki szklanej, tworzyw sztucznych i odpadów
zielonych w >wiebodzinie, ZbFszynku i w =agowie;
- wdro enie selektywnej zbiórki st uczki szklanej i tworzyw sztucznych we wszystkich
miejscowoCciach gminnych;
- wdro enie zbiórki bioodpadów w wybranych osiedlach >wiebodzina;
- budowE sortowni i kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów na sk adowisku w Jeziorach;
- zbiórkE odpadów wielkogabarytowych;
- zbiórkE i gromadzenie odpadów budowlanych;
- wprowadzenie systemu gromadzenie i wywozu
odpadów niebezpiecznych pochodzenia
komunalnego.
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Przewiduje siE, e wysypisko w rejonie wsi Jeziory bEdzie posiada o FcznF powierzchniE 16,2 ha, w tym
9,82 ha powierzchni sk adowania (4 kwatery i kompostownia z sortowniF). Kolejny etap budowy
obejmuje budowE 2 kwatery wraz z kompostowniF i sortowniF. Obecnie trwajF prace projektowe.
Ponadto w bezpoCrednim sFsiedztwie nowego wysypiska zarezerwowano teren o Fcznej powierzchni
35,56 ha przeznaczony na budowE kolejnego wysypisku odpadów sta ych.
Gmina >wiebodzin jak i pozosta e gminy powiatu nie prowadzi siE selektywnej zbiórki odpadów zaC
odpady nie sF poddawane powtórnemu u yciu.
Szczególnego nadzoru wymagajF odpady z o one w mogilnikach, o których brak jest pe nej informacji.
Gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi (m.in. medycznymi i weterynaryjnymi),
wymaga podjEcia zdecydowanych dzia aH.
Konieczne jest opracowanie kompleksowego systemu zarzFdzania gospodarkF odpadami

1.5.2. Zaopatrzenie w wod# i gospodarka $ciekami
Gmina posiada zasoby wód podziemnych i powierzchniowych wystarczajFce na pokrycie potrzeb.
Problem zaopatrzenia ludnoCci w wodE o odpowiednich parametrach jakoCciowych dotyczy zw aszcza
obszarów wiejskich. Konieczne jest uporzFdkowanie stanu wodociFgów na terenach wiejskich, zw aszcza
wodociFgów by ych paHstwowych gospodarstw rolnych. Ochrona zasobów wodnych wymaga
wyznaczenia stref ochronnych wód podziemnych i prowadzenia odpowiedniej gospodarki w tych
strefach.
Potrzeby miasta sF w pe ni zaspokojone: system wodociFgowy zapewnia dostawE wody odpowiedniej
iloCci i jakoCci. UjEcie wody obejmujFce 11 studni wierconych o zatwierdzonych zasobach w wielkoCci
10 800,0 m3/dobE jest zlokalizowane w pó nocno-zachodniej czECci miasta UjEcie posiada strefE ochrony
poCredniej, nie zatwierdzonF dotychczas przez Lubuski UrzFd Wojewódzki. Stacja uzdatniania, ostatnio
zmodernizowana posiada wydajnoCL 7632,0 m3/dobE.
Po owa z 28 wsi gminy liczFc wraz z osadami posiada wodociFg. Wszystkie wodociFgi oprócz
wodociFgu Lubinicku, pracujF w systemie jednostopniowym, bez zbiorników wyrównawczych.
EksploatacjF komunalnych wodociFgów wiejskich (z wyjFtkiem wsi Witos aw) zajmuje siE Zak ad
WodociFgów i Kanalizacji oraz UrzFdzeH Komunalnych sp. z. o.o. w >wiebodzinie. Oprócz wiejskich
wodociFgów komunalnych na terenie gminy znajdujF siE ujEcia o charakterze zak adowym. WodociFgi
wiejskie posiadajF znaczne rezerwy w udokumentowanych zasobach wód podziemnych. Wskazane
by oby uporzFdkowanie spraw formalnych tj. uzyskanie pozwoleH wodno-prawnych na pobór wód
podziemnych (6 ujEL) a tak e przeprowadzenie inwentaryzacji istniejFcych sieci wodociFgowych we
wszystkich wsiach.
Z ogólnej liczby 28 wsi liczFc wraz z osadami siedem wsi posiada uporzFdkowane systemy
odprowadzania i oczyszczania Ccieków sanitarnych. W poszczególnych wsiach wystEpujF ró ne
rozwiFzania w zakresie systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczania Ccieków. WiEkszoCL
miejscowoCci w pó nocnej czECci gminy posiada system doprowadzania Ccieków (grawitacyjno pompowy) do oczyszczalni Ccieków >wiebodzina.
W 1999 r. Fczna d ugoCL rozdzielczej sieci wodociFgowej wynosi a 61,6 km, do której by o
pod Fczonych 1877 gospodarstw domowych. Zu y y one 875 m3 wody z wodociFgów wynios o, co daje
28,3 m3/1 mieszkaHca i oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego. Zu ycie wody z wodociFgów
w mieCcie wynios o 802 m3, zaC na 1 mieszkaHca - 35,4 m3. W ostatnich latach wystEpuje rosnFca
sk onnoCL do oszczEdzania wody przez odbiorców indywidualnych.
=Fczna d ugoCL sieci kanalizacyjnej Gminy wynosi a 44 km, do której by o pod Fczonych 1375
gospodarstw domowych.
System wodociFgowy >wiebodzina zapewnia dostawE wody odpowiedniej iloCci i jakoCci dla
obecnych odbiorców. UjEcie wody zlokalizowane jest w pó nocno-zachodniej czECci miasta.
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D ugoCL sieci wodociFgowej rozdzielczej w mieCcie wynosi a 42 km, zaC sieci kanalizacyjnej 31 km.
Na tle innych gmin województwa Gmina >wiebodzin wyró nia siE pozytywnie pod wzglEdem
udzia u Ccieków oczyszczonych. >cieki oczyszczane (z podwy szonym usuwaniem biogenów) w 1999 r.
wynios y 1463 m3. Oczyszczalnia Ccieków obs ugiwa a 75,8 % ogó u mieszkaHców Gminy, w tym 99,5%
mieszkaHców miasta i 11 % mieszkaHców wsi.
NajwiEkszym zagro eniem dla czystoCci wód sF Ccieki odprowadzane z terenów wiejskich,
stanowiF gdzie mieszka 27% ludnoCci Gminy. Potrzebne sF tu ma e wiejskie oczyszczalnie, gdy rosnFca
iloCL Ccieków bEdzie nastEpstwem rozbudowy sieci wodociFgów na wsi.
Nale y stopniowo likwidowaL Kród a zanieczyszczeH wód powierzchniowych w drodze sukcesywnej
budowy sieci kanalizacyjnych w po udniowej i po udniowo-zachodniej czECci Gminy dF Fc do
ca kowitego zlikwidowania uciF liwoCci Ccieków dla Crodowiska.
Miejska oczyszczalni Ccieków >wiebodzina posiada znacznF rezerwE przepustowoCci, pozwalajFcF na
przejEcie i odpowiednie oczyszczenie Ccieków tak e z miejscowoCci wiejskich.
Kanalizacja deszczowa na terenie miasta z uwagi na z y stan techniczny wymaga modernizacji
i przebudowy. Wskazane by oby opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej z rozwa eniem
zasadnoCci budowy podoczyszczalni wód opadowych, ku czemu istniejF warunki terenowe.

1.5.3. Zaopatrzenie w energi# elektryczn&, ciep o i gaz
Obecne potrzeby odbiorców indywidualnych i przemys owych w zakresie energii elektrycznej sF
zaspokajane w ca oCci. Teren miasta i gminy >wiebodzin obs ugiwany jest przez Rejon Energetyczny
>wiebodzin, podlegajFcy Zielonogórskim Zak adom Energetycznym S.A. w Zielonej Górze.
Miasto oraz jednostki osadnicze (wsie i przysió ki) zasilane sF w energiE elektrycznF
w uk adzie podstawowym i rezerwowym sieciF linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz
kablowych o napiEciu roboczym 15kV. Linie g ówne wyprowadzone sF z dwóch stacji
elektroenergetycznych 110/15kV zlokalizowanych w >wiebodzinie.
W >wiebodzinie w 1999 r. energiE elektrycznF niskiego napiEcia odbiera o 7 6008 odbiorców, zu ywajFc
13,1 GWh, czyli Crednio 1745,7 kWh na jednego odbiorcE. Jest to mniej ni wynosi Crednia dla Polski
(1985 kWh). Zu ycie energii elektrycznej na jednego mieszkaHca w gospodarstwach domowych
wynios o w >wiebodzinie w 1999 r. 575 kWh.
IstniejFce w mieCcie z dala czynne systemy grzewcze w pe ni zabezpieczajF obecne potrzeby cieplne
i posiadajF rezerwE mocy. Wskazane by oby kontynuowanie w mieCcie zasady modernizacji istniejFcych
kot owni opalanych opa em sta ym na urzFdzenia wykorzystujFce gaz ziemny do celów grzewczych.
Proponuje siE rozwa enie mo liwoCci pod Fczenia do niektórych istniejFcych kot owni (po ich uprzedniej
modernizacji w zakresie zmiany rodzaju paliwa) obiektów ogrzewanych z lokalnych kot owni. Umo liwi
to zmniejszenie iloCci kot owni w mieCcie. Nowe lub modernizowane obiekty mieszkaniowe, us ugowe
lub przemys owe powinny byL ogrzewane z kot owni nie korzystajFcych z opa u sta ego.
Ponadto konieczne jest opracowanie i realizacja programu termomodernizacji budynków w >wiebodzinie
oraz wykonanie automatyzacji wEz ów cieplnych, kot owni oraz odbiorników ciep a. Konieczna jest
promocja budowy nowych budynków wg technologii energooszczEdnych.
Na terenach wiejskich, docelowo systemy ogrzewania powinny wy Fcznie korzystaL
z alternatywnych Króde energii tj. gazu sieciowego, gazu propan-butan, oleju opa owego lub energii
elektrycznej. Przewiduje siE coraz wiEksze zainteresowanie wykorzystaniem niekonwencjonalnych Króde
energii a szczególnie promowanie wykorzystania energii s onecznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy
technicznej wCród potencjalnych inwestorów.
StopieH gazyfikacji Gminy jest bardzo nierównomierny. System dostawy gazu sieciowego funkcjonuje
jedynie w samym >wiebodzinie i zapewnia w aCciwe zaopatrzenie w gaz dla celów komunalno-bytowych
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oraz grzewczych. Zród em gazu ziemnego zaazotowanego w >wiebodzinie jest gazociFg wysokiego
ciCnienia relacji Grodzisk – Rakoniewice – Sulechów – >wiebodzin. GazociFg posiada w rejonie Osogóry
odga Ezienie sieci gazowej wysokiego ciCnienia w kierunku gminy SkFpe.
D ugoCL czynnej sieci rozdzielczej w mieCcie wynosi Fcznie 36,7 km, przy 819 przy Fczach do
budynków. W mieCcie wg stanu na 31.12.1999 r. by o 6808 odbiorców, w tym 1580 ogrzewajFcych
mieszkania. Zu ycie gazu na 1 odbiorcE wynosi o 1981,7 m3 przy Credniej w województwie 1505,5 m3.
WiEkszoCL obszaru Gminy, poza >wiebodzinem wymaga budowy sieci gazowej. Dla potrzeb gazyfikacji
Gminy zostanie opracowana koncepcja gazyfikacji >wiebodzina i okolicznych miejscowoCci.

1.6. Uwarunkowania rozwoju
1.6.1. Sytuacja globalna – perspektywa przysz o$ci
Nowe jakoCciowo wyzwania, jakie niesie ze sobF XXI wiek, stawiajF przed wspólnotF lokalnF trudne
zadania kreowania rozwoju ukierunkowanego na dynamiczne przeobra enia gospodarki, poprawE jej
jakoCci i konkurencyjnoCci poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej, spo ecznej oraz
jednoczesne traktowanie ochrony Crodowiska jako nieroz Fcznej czECci wszystkich procesów
rozwojowych.
Wa nF przes ankF do podjEcia prac nad strategiF gminy sF dzia ania dostosowawcze, zwiFzane
z przewidywanym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Polska nale y do grupy krajów objEtych programem
PHARE, a od 2000 roku - równie program ISPA i SAPARD.
Polityka lokalna i regionalna Polski w najbli szych latach bEdzie opieraL siE na dostEpie do tych
funduszy, uzupe nionych w asnym wk adem - pochodzFcym z bud etu paHstwa oraz bud etów lokalnych
i regionalnych w tym gminnych.
Z tego wzglEdu podstawF wszelkich prac o charakterze strategicznym musi byL dokument Unii
Europejskiej „AGENDA 2000”, okreClajFcy charakter, wielkoCL oraz zasady wsparcia rozwoju
regionalnego krajów cz onkowskich i kandydujFcych (w tym Polski) w latach 2000-2006.
WejCcie Polski do Unii Europejskiej i likwidacja granicy z Niemcami przyczyni siE do integracji ca ego
województwa lubuskiego, w tym Gminy >wiebodzin z sFsiedniF BrandenburgiF i do powstania
miEdzyregionalnego rynku pracy i us ug, na wzór wielu obszarów przygranicznych w Europie
Zachodniej. W procesach tych nale y upatrywaL zupe nie nowych, bardzo korzystnych uwarunkowaH
rozwoju regionu a w szczególnoCci miasta i gminy >wiebodzin.

1.6.2. Uwarunkowania zewn#trzne
Rozwój miasta i gminy >wiebodzin, z racji po o enia geograficznego w województwie, Polsce
i w Europie, podlega silnym uwarunkowaniom zewnEtrznym o charakterze gospodarczym, politycznym,
spo ecznym i przestrzennym. Nale y zwróciL uwagE na wysokF ocenE atrakcyjnoCci >wiebodzina
w rankingu miast powiatowych (1998 r.).
Na zewnEtrzne uwarunkowania rozwoju Gminy sk adajF siE:
- uchwalenie Strategii rozwoju województwa lubuskiego (marzec 2000 r.) przyjmujFcej, e g ównymi
celami rozwoju województwa lubuskiego sF:
- zapewnienie spójnoCci województwa lubuskiego, w którego sk ad wesz y gminy b.
województwa zielonogórskiego i b. województwa gorzowskiego,
- podniesienie poziomu wykszta cenia ludnoCci i potencja u naukowego,
- rozwój przedsiEbiorczoCci i pomoc dla ma ych i Crednich przedsiEbiorstw
- wykorzystanie zasobów Crodowiska naturalnego i kulturowego, pomoc w rozwoju turystyki.
- dzia alnoCL Euroregionu Odra-Nysa -Bóbr,
TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz, Zielona Góra ul. Ptasia 2a, tel/fax 068-326 77 83, tel. 452 80 88, e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa1onego rozwoju miasta i gminy .wiebodzin - Program rozwoju infrastruktury technicznej

-

strona 14

geograficzna bliskoCL du ych rynków zbytu, krajowych i europejskich,
koniecznoCL przebudowy struktury gospodarki i podniesienia jej konkurencyjnoCci,
nap yw kapita u zagranicznego do Polski i inwestycje zagraniczne,
peryferyjne po o enie z punktu widzenia polskiego rynku,
plany modernizacji i rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich
prace Polsko-Niemieckiej grupy roboczej ds. transgranicznej gospodarki przestrzennej.

Dla rozwoju Gminy >wiebodzin jak i ca ego województwa lubuskiego ogromne znaczenie posiada
bliskoCL Berlina, który staje siE du F metropoliF o znaczeniu europejskim. Oddzia ywanie Berlina bEdzie
ros o wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód. Berlin zajmuje wa ne miejsce w tak zwanym
„europejskim bumerangu” - osi rozwoju od Budapesztu przez WiedeH, Bratys awE, PragE, Drezno,
Wroc aw, Berlin, PoznaH do Szczecina i Trójmiasta.
Aglomeracja Berlina bEdzie dla mieszkaHców gminy i województwa lubuskiego nie tylko atrakcyjnym
centrum kulturalnym, naukowym i oCrodkiem komunikacji miEdzynarodowej (lotniska, wEze kolejowy)
ale tak e wa nym obszarem ekspansji firm produkcyjnych (w tym rolniczych oferujFcych ywnoCL
wysokiej jakoCci), handlowych i us ugowych oraz wa nym rynkiem pracy. BliskoCL Berlina jest tak e
szansF w wykorzystaniu walorów Crodowiska dla rozwoju ró norodnych form turystyki i wypoczynku.
Wa nym oCrodkiem dla Gminy >wiebodzin bEdzie w najbli szych latach PoznaH wraz z aglomeracjF.

1.6.3. Uwarunkowania wewn#trzne
Uwarunkowania gospodarcze
Miasto i gmina >wiebodzin sF zlokalizowane na skrzy owaniu dróg: z zachodu na wschodu i z pó nocy
na po udnie. Droga nr 2 z zachodu na wschód FczFca Berlin z Poznaniem i WarszawF ma znaczenie nie
tylko dla Gminy ale i ca ego regionu charakter drogi tranzytowej. Po wybudowaniu autostrady A2 w
gminie >wiebodzin znajdzie siE zjazd w rejonie Jordanowa.
Droga nr 3, w najbli szej przysz oCci prawdopodobnie droga szybkiego ruchu, biegnFca z pó nocy na
po udnie FczFca Szczecin, Gorzów Wlkp., ZielonF GórE z granicF czeskF posiada tak e du e znaczenie
dla nie tylko samej Gminy >wiebodzin ale dla ca ego województwa lubuskiego. Droga nr 3 odgrywa
szczególnF rolE, gdy Fczy obie stolice województwa: Gorzów (siedziba w adz rzFdowych) i ZielonF
GórE (siedziba w adz samorzFdowych). Planowana autostrada A3 bEdzie realizowana dopiero po roku
2020.
Na wewnEtrzne uwarunkowania gospodarcze poza atrakcyjnym po o eniem na skrzy owaniu dróg nale y
zaliczyL:
- przestrzenne rozmieszczenie bazy gospodarczej (ok. 85 % firm jest zlokalizowanych
w >wiebodzinie),
- aktywnoCL, wielkoCL i strukturE bran owF firm prywatnych,
- przedsiEbiorczoCL mieszkaHców,
- poziom i jakoCL konsumpcji oraz mo liwoCci jej zaspokojenia,
- zasoby pracy skupione w >wiebodzinie i okolicznych wsiach,
- tradycje przemys owe >wiebodzina,
- du y udzia sektora prywatnego w rolnictwie,
- wysokF kulturE rolnF du ych gospodarstw prywatnych,
- upadek PGR-ów i dzia alnoCL AWRSP,
- stosunkowo dobry stan infrastruktury technicznej,
- dobry stan Crodowiska,
- zainteresowanie inwestorów zewnEtrznych,
- aktywnoCL w adz Gminy w poszukiwaniu zewnEtrznych Króde finansowania.
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Uwarunkowania spo eczne
Analiza uwarunkowaH wskazuje na znacznie wy szF gEstoCL zaludnienia w stosunku do okolicznych
gmin, korzystniejszF strukturE wiekowF ludnoCci (ok. 53 % ludnoCci w wieku produkcyjnym) oraz
znaczne zró nicowanie zjawisk spo ecznych na terenach wiejskich i w samym >wiebodzinie:
- skupienie wiEkszoCci mieszkaHców w samym >wiebodzinie
- zjawisko bezrobocia i nEdzy na wsi, szczególnie we wsiach popeegerowskich , przy niskiej
stosunkowo stopie bezrobocia w >wiebodzinie,
- niedorozwój obszarów wiejskich.
Rozwijana w >wiebodzinie po II wojnie dzia alnoCL produkcyjna (m.in. w Eltermie) wykszta ci a sporF
grupE wysokiej klasy specjalistów, z których wielu utworzy o i prowadzi z du ym sukcesem firmy
prywatne.
Uwarunkowania &rodowiskowo-przestrzenne
Obszarem koncentracji aktywnoCci gospodarczej by i nadal pozostanie >wiebodzin, w którym
zlokalizowana jest wiEkszoCL podmiotów prowadzFcych dzia alnoCL us ugowo-produkcyjnF.
Mimo, i wielkoCci ruchów migracyjnych nie sF znaczFce, obszarami dodatniego salda migracji pozostajF
tereny wiejskie (+58), zaC miasto cechuje ujemne saldo migracji (-68).
Obszarami inwestowania (g ównie budownictwo mieszkaniowe) pozostaje >wiebodzin oraz Jordanowo
i Wilkowo. Obszarem inwestycji produkcyjno-us ugowych pozostaje nadal >wiebodzin oraz tereny
po o one w sFsiedztwie miasta, na skrzy owaniu dróg komunikacyjnych.
Specyfika obszarów:
-

tereny rolnicze skupione g ównie w po udniowej czECci gminy, cechuje wystEpowanie jak i w ca ym
mikroregionie CwiebodziHskim, kompleksów dobrej jakoCci gleb; mo liwa jest dalsza intensyfikacja
produkcji rolnej poprzez zwiEkszenie upraw pszenicy, jEczmienia i buraków cukrowych; mo liwe jest
zwiEkszenie plantacji upraw roClin jagodowych, sadów oraz upraw specjalnych; dla rozwoju tych
terenów niezbEdne jest inwestowanie w wyposa enie infrastrukturalne, podnoszenie kwalifikacji
pracowników rolnych oraz przyciFgniEcie inwestorów zainteresowanych uruchomieniem
w istniejFcych obiektach przedsiEwziEL oko orolniczych ew. ma ej przedsiEbiorczoCci (dzia alnoCci
pozarolniczej) ;

-

tereny turystyczne wokó jezior Nies ysz, Paklicko Wielkie i Wilkowskie cechuje du a przydatnoCL
dla rozwoju kwalifikowanej turystyki pobytowej, wEdkowania i rekreacji; na uwarunkowania te
sk adajF siE obszary krajobrazu chronionego, du a iloCL zró nicowanych zbiorników wodnych, du y
udzia terenów leCnych, interesujFce formy przyrody (fauna, flora); atrakcjF turystycznF jest zespó
barokowy w GoCcikowie, bliskoCL =agowa i MiEdzyrzeckiego Rejonu UmocnieH; tereny
turystyczne gminy cechuje obecnie sezonowoCL ruchu turystycznego, ma o zró nicowana oferta
turystyczna, s abe wyposa enie infrastrukturalne, niskiej jakoCci po Fczenia komunikacyjne (drogi
gminne),

-

tereny okolic miasta )wiebodzina (i okolicznych wsi) pozostanF nadal obszarem intensywnego
osadnictwa; miasto jest i pozostanie obszarem rozwoju intensywnej dzia alnoCci us ugowoprodukcyjnej, pe niFcym jednoczeCnie wiodFcF funkcjE administracyjnF, oCwiatowF, zdrowotnF,
sportowF i kulturalnF oCrodka ponadlokalnego (powiatowego).
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1.7. Analiza SWOT
1. Mocne strony
- atrakcyjne po o enie na skrzy owaniu szlaków komunikacyjnych,
- dobrze rozwiniEta baza produkcyjno-us ugowa w >wiebodzinie,
- znaczny potencja istniejFcych przedsiEbiorstw produkcyjnych,
- dynamiczny rozwój firm prywatnych,
- korzystne warunki do rozwoju ró norodnych form turystyki,
- otwartoCL w adz Gminy na inicjatywy gospodarcze (tereny inwestycyjne),
- umiejEtnoCL rozwiFzywania problemów infrastrukturalnych na szczeblu ponadgminnym,
- dobra infrastruktura komunalna,
- konsekwentna realizacja koncepcji kanalizacji gminy,
- du e rezerwy terenów inwestycyjnych (us ugi, nieuciF liwa produkcja, sk ady, logistyka),
- znaczne rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacjE.
2. S#abe strony
- brak wieloletniego programu inwestycji w Gminie
- podejmowanie decyzji inwestycyjnych bez przeprowadzenia analizy wykonalnoCci,
- brak systemu obs ugi inwestorów w gminie,
- brak systemu gospodarki odpadami sta ymi w Gminie,
- jakoCL po FczeH drogowych wewnFtrz gminy i w mieCcie,
- brak komunikacji lokalnej,
- brak Ccie ek rowerowych i tras pieszych w gminie,
- niska CwiadomoCL ekologiczna spo eczeHstwa,
- liczne emisje niskie w mieCcie,
- ma a aktywnoCL obywatelska mieszkaHców.
3. Szanse rozwoju
- po o enie w korytarzu transeuropejskim,
- zakwalifikowanie >wiebodzina do grona najbardziej atrakcyjnych miast powiatowych,
- mo liwoCL aktywizacji gospodarczej terenów po o onych wzd u szlaków komunikacyjnych,
- budowa autostrady A2 i drogi szybkiego ruchu nr 3,
- wejCcie Polski do Unii Europejskiej i wymuszenie dzia aH w zakresie wspierania rozwoju lokalnego,
- stworzenie nowych obszarów inwestowania,
- wykorzystanie walorów naturalnych dla rozwoju wybranych form turystyki i agroturystyki,
- wspieranie rozwoju ma ych i Crednich firm.
4. Zagro?enia rozwoju
- os abienie tempa rozwoju kraju,
- wzrost inflacji,
- brak nap ywu znaczFcego kapita u inwestycyjnego,
- brak Crodków na finansowanie inwestycji w asnych Gminy,
- rozwój >wiebodzina kosztem wsi,
- utrudniony dostEp do kapita u dla osób rozpoczynajFcych dzia alnoCL gospodarczF.

1.8. Wyzwania przysz#o>ci
Formu ujFc strategiE rozwoju miasta i gminy >wiebodzin uwzglEdniono wyzwania, przed którymi Gmina
stanie w niedalekiej przysz oCci, jeCli chce odnieCL sukces w warunkach otwartej europejskiej gospodarki:
Ekorozwój - trwale zrównowa ony rozwój jako podstawowy kierunek programów rozwoju; rozwój
zrównowa ony rozumiany jako system spo eczny w którym wszelkie procesy wewnEtrzne sF
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zharmonizowane z procesami zachodzFcymi w systemie przyrodniczym; dziEki temu miEdzy obiema
sferami utrzymuje siE stan równowagi, który zapewnia trwa oCL istnienia obu systemów. RosnFca rola
aspektów ochrony Crodowiska wp ynie na wzrost zapotrzebowania na produkty i opakowania
nieszkodliwe dla Crodowiska, na wzrost roli recyklingu oraz racjonalnF gospodarkE bogactwami
naturalnymi.
System spo eczny, na który sk adajF siE sfera nauki, techniki, gospodarki, polityki, kultury materialnej,
kultury duchowej, oddzia ywuje na system przyrodniczy. Podstawowa zasada ekorozwoju zak ada, e
potrzeby wynikajFce z istnienia poszczególnych sfer systemu spo ecznego mogF byL zaspokajane
stosownie do mo liwoCci produkcyjnych i asymilacyjnych Crodowiska przyrodniczego.
Wiedza - region konkurencyjny to taki region, w którym poziom wiedzy ludzkiej – rozumiany jako
zdolnoCL do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniejFcych lub
nowych zasobów rzeczowych – pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie
wytworów gminy, regionu.
Konkurencyjno>@ - Gmina >wiebodzin bEdzie konkurowa a z innymi gminami regionu, w tym
z gminami Brandeburgii. w przyciFganiu inwestorów, tworzeniu atrakcyjnych produktów, tworzeniu
dobrych jakoCciowo miejsc pracy dla mieszkaHców Gminy oraz pozosta ych gmin powiatu.
Warunki osiFgniEcia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych gmin oparte bEdF na:
- dostEpnoCci komunikacyjnej obszarów,
- ofercie terenów inwestycyjnych,
- osiFgniEtym poziomie wiedzy,
- innowacyjnoCci mieszkaHców gminy.
RosnJce znaczenie kapita#u ludzkiego i warto>ci niematerialnych w gospodarce - kapita
intelektualny (wykszta cone kadry), posiadane licencje, patenty, znaki towarowe (marki), know-how,
wypracowane procedury bEdF mia y decydujFce znaczenie w walce konkurencyjnej gmin, regionów,
firm.
Innowacyjno>@ rozumiana jako zdolnoCL podejmowania twórczych
sk adnikiem sF uwarunkowania spo#eczno-kulturowe, które przenikajF
i produkcyjnego uk adu gminy. MobilnoCL spo eczna, zdolnoCL i
komunikacji, udzia w wymianie globalnej sF warunkami rozwoju

rozwiFzaH, której istotnym
do ca ego instytucjonalnego
mo liwoCL nieograniczonej
Crodowiska innowacyjnego

Komunikacja - dostEpnoCL: stan infrastruktury technicznej zapewniajFcy maksymalnF zdolnoCL udzia u
w wymianie produktów materialnych oraz niematerialnych jest podstawowym warunkiem atrakcyjnoCci
dla inwestorów oraz warunkiem uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeHstwa; dotyczy to zarówno
komunikacji drogowej jak i komunikacji w zakresie przekazywania informacji ( znajomoCL jEzyków
obcych, dostEp do infostrad); swoboda przep#ywu informacji gospodarczych, handlowych, naukowych,
w tym szczególnie przy wykorzystaniu Internetu
Zmniejszenie znaczenia systemów zcentralizowanych – os abione zostanie zdecentralizowanie
systemów zasilania (sieci energetycznych, gazowych, telekomunikacji) - powstanF lokalne Kród a energii
dla potrzeb ma ych i Crednich odbiorców.
Wzrost znaczenia dzia#alno>ci us#ugowo-handlowej, w tym szeroko rozumianych us ug
niematerialnych, przy umiarkowanym rozwoju dzia alnoCci produkcyjnej nie naruszajFcej równowagi
Crodowiska; spadek znaczenia rolnictwa tradycyjnego, rozwinie siE wysoko specjalistyczne rolnictwo, w
tym rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spo ywcze warzyw i owoców.
Wzrost zapotrzebowania na us ugi niematerialne w tym rehabilitacyjno - lecznicze, rozwój us ug
medycznych i paramedycznych, us ug umo liwiajFcych utrzymanie dobrego stanu zdrowia (fizyczngo
i psychicznego), profilaktyki zdrowotnej.
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2. PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
2.1. Wizja rozwoju miasta i gminy4
1. Wizja miasta i gminy >wiebodzin w okresie najbli szych 15 lat wiF e siE ze zrównowa onym
rozwojem gospodarczym i nowF jakoCciF ycia i pracy poprzez ukszta towanie Gminy jako obszaru
atrakcyjnego dla mieszkaHców gminy, dla osób odwiedzajFcych gminE, dla firm dzia ajFcych na jej
terenie oraz dla przysz ych inwestorów poprzez budowE zró nicowanej, konkurencyjnej gospodarki,
przyjaznej Crodowisku opartej na ró norodnoCci bran oraz aktywnoCci ma ych i Crednich firm.
2. Miasto >wiebodzin dziEki swojemu korzystnemu po o eniu nadal bEdzie pe niL rolE oCrodka
administracyjnego dla ca ego powiatu oraz oCrodka realizujFcego na rzecz ca ego subregionu us ugi
mieszkalnictwa, dzia alnoCci us ugowo-produkcyjnej, edukacyjnej, zdrowotno-rehabilitacyjnej, sportoworekreacyjnej i kulturalnej.
3. W 2015 r. Gmina bEdzie obszarem o doskona ej dostEpnoCci komunikacyjnej. DziEki wybudowaniu
autostrady A2 rozwinF siE tereny po o one wzd u szlaków komunikacyjnych, gdzie powstanF obiekty
obs ugi tranzytowej, bazy i sk ady, obiekty gastronomiczno-hotelarskie oraz obiekty handlowo-us ugowe
i produkcyjne, nieuciF liwe dla Crodowiska.
4. Stan Crodowiska naturalnego ulegnie poprawie dziEki wdro eniu kompleksowego systemu gospodarki
odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystaniu surowców wtórnych. Dzia alnoCL
produkcyjna bEdzie stale kontrolowana pod wzglEdem szkodliwoCci dla Crodowiska.
5. Nowo rozwijane firmy lokalizowaL bEdF swojF dzia alnoCL na wyznaczonych terenach inwestycyjnych,
w specjalnych strefach gospodarczych (parki gospodarcze), w których dziEki koncentracji i pe nemu
wyposa eniu w infrastrukturE minimalizowaL siE bEdzie ich negatywne oddzia ywanie na Crodowisko.
6. Gmina nadrobi zaleg oCci w dziedzinie gospodarki wodno-Cciekowej (budowa sieci wodociFgowokanalizacyjnej na terenie ca ej Gminy), gospodarki odpadami wdra ajFc system gospodarki odpadami
(segregacja, utylizacja, sk adowanie, zagospodarowanie surowców wtórnych).
Miasto oraz wieC bEdF posiada y pe nF infrastrukturE technicznF: zasilanie w energiE, wodE,
oczyszczalnie Ccieków, systemy ogrzewania na poziomie nie odbiegajFcym od standardów Unii
Europejskiej.
7. Zrealizowany zostanie program rewitalizacji i humanizacji zabytkowej („starej”) czECci miasta,
wyeliminowany zostanie ruch samochodowy i wyznaczone zostanF na obrze ach miasta parkingi z
infrastrukturF, w centrum miasta powstanie parking wielopoziomowy.
8. SpójnoCL wewnEtrznF gminy zapewniF dobrej jakoCci drogi gminne wraz z obiektami towarzyszFcymi
DostEpnoCL komunikacyjnF znakomicie poprawi autostrada A2 oraz droga szybkiego ruchu nr 3
(autostrada A3);
9. Zagospodarowanie
przestrzenne gminy realizowane bEdzie wg kryteriów ekologicznych
i humanistycznych. NastFpi zrównowa enie wszystkich sfer ycia i dzia alnoCci cz owieka.

4

W formu owaniu wizji i kierunków rozwoju miasta i gminy >wiebodzin uwzglEdniono wyniki konsultacji
spo ecznych
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2.2. Za#o?enia strategii rozwoju
2.2.1. Misja miasta i gminy wiebodzin
„MisjJ miasta i gminy )wiebodzin jest tworzenie i wykorzystywanie przewagi

konkurencyjnej w celu uzyskania i utrwalania wysokiej jako>ci ?ycia, z zachowaniem
zasad zrównowa?onego rozwoju spo#ecznego, gospodarczego i przestrzennego oraz
poszanowaniem warto>ci przyrodniczych.”
Przez przewagE konkurencyjnF rozumie siE zdolnoCL do produkowania i oferowania dóbr i us ug o takich
parametrach technicznych, cenowych i jakoCciowych, e znajdF one nabywców na rynkach
ponadregionalnych.
Przez postulat zrównowa onego rozwoju rozumie siE:
- aktywizacjE gospodarczF Gminy z zachowaniem zasad zrównowa onego wzrostu z uwzglEdnieniem
czynników spo ecznych, gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych z wykorzystaniem
atrakcyjnoCci po o enia, walorów naturalnych i tradycji,
- dzia ania na rzecz poprawy spo ecznych warunków ycia w zakresie edukacji, ochrony zdrowia,
bezpieczeHstwa, kultury i kultury fizycznej,
- poprawE dostEpnoCci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej Gminy,
- aktywizacjE obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju ma ej i Credniej przedsiEbiorczoCci,
- podejmowanie inicjatyw poszukiwania Crodków zewnEtrznych wspierajFcych zrównowa ony rozwój
Gminy,
- wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.
Standardy Unii Europejskiej, w znaczeniu u ytym w misji Gminy, dotyczF wielu obszarów aktywnoCci.
W dziedzinie kontaktów miEdzyludzkich, w postEpowaniu administracyjnym czy w gospodarce tego typu
standardy okreCla dorobek prawny Unii Europejskiej. Ponadto wystEpujF standardy funkcjonalne, których
niedotrzymanie uprawnia do uzyskiwania subwencji unijnych (np. poziom umieralnoCci niemowlFt,
stopieH zró nicowania wewnEtrznego, poziom dochodu narodowego w odniesieniu do Credniej krajów
Unii itd.). Oddzielnym zagadnieniem sF standardy stanowiFce normy techniczne i u ytkowe
w odniesieniu do grup produktów lub poszczególnych przedmiotów pozostajFcych w miEdzynarodowym
obrocie towarowym.
PrzyjEta deklaracja misji pozwala na docelowy kompromis pomiEdzy sferF spo eczno-gospodarczF
a przyrodniczF, zgodny z dotychczas przyjEtymi za o eniami i podejmowanymi dzia aniami ZarzFdu
Miasta.
Strategia rozwoju oparta o powy szF deklaracjE misji powinna przyczyniL siE do zwiEkszenia
konkurencyjnoCci Gminy w skali województwa oraz w skali krajowej i miEdzynarodowej, a w dalszej
perspektywie do wzmocnienia jej strategicznej pozycji.

2.2.2. Cele strategiczne
Za o ono, e strategia nie powinna s u yL utrzymaniu status quo, lecz przede wszystkim powinna byL
nastawiona na „równanie do najlepszych”. Formu ujFc strategiE, przyjEto za o enie, e rozwiFzanie
kluczowych problemów rozwojowych Gminy wymaga aktywnej postawy a jednoczeCnie kierujFc siE
zasadF zrównowa onego rozwoju, zwrócono uwagE na braki i zagro enia.
Za podstawowy atut Gminy uznano po o enie na skrzy owaniu dróg, z pó nocy na po udnie i z zachodu
na wschód, w korytarzu transeuropejskim. Czynnik ten mo e stanowiL szansE, ale mo e te powodowaL
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relatywne obni anie rangi miasta i gminy >wiebodzin wobec otoczenia europejskiego
i krajowego.
W przypadku szybszego, potencjalnie, rozwoju gmin i regionów sFsiednich mo e okazaL siE, e samo
po o enie nie wystarczy. Brak dostatecznej aktywnoCci ukierunkowanej na rozwój Gminy i ca ego
powiatu mo e wp ynFL w przysz oCci na pogarszanie siE jej pozycji konkurencyjnej.
Najwa niejsze uwarunkowania wewnEtrzne rozwoju wynikajF z jednej strony z istniejFcej sieci
osadniczej, z drugiej zaC wiF F siE przebiegiem procesów gospodarczych, w tym ze strukturF
i rozmieszczeniem podmiotów gospodarczych.
Brak równowagi przestrzennej rozwoju gospodarki zwiFzany z dominacjF >wiebodzina wiF e siE
z problemami aktywizacji i restrukturyzacji obszarów wiejskich. Posiada to decydujFcy wp yw jakoCL
ycia mieszkaHców wsi a w szczególnoCci na dostEp do edukacji, us ug medycznych, opieki spo ecznej,
dóbr kultury oraz podstawowych dóbr i us ug.

Priorytetowy cel strategiczny sformu owano nastEpujFco:
Ochrona >rodowiska i wysoka jako>@ przestrzeni
Za najwa niejsze cele uznano rozwój infrastruktury s u Fcej zachowaniu wartoCci Crodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego.
Ochrona Crodowiska zgodnie zapisanF w Konstytucji RP zasadzie zrównowa onego rozwoju
(ekorozwoju), jest jednF z najwa niejszych dziedzin ycia spo eczno-gospodarczego.
Do najwa niejszych zagadnieH ochrony Crodowiska w Gminie nale F:
- zapewnienie bezpieczeHstwa ekologicznego,
- potrzeba dalszej poprawy stanu Crodowiska,
- ochrona zasobów przyrody.
Do dzia aH priorytetowych w zakresie ochrony Crodowiska w najbli szych latach nale eL bEdF przede
wszystkim dzia ania obejmujFce:
- w zakresie gospodarowania odpadami – stworzenie systemu bezpiecznej likwidacji bFdK
unieszkodliwiania odpadów, wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów oraz wdro enie
jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów;
- w zakresie gospodarki wodno->ciekowej - kontynuacjE budowy sieci kanalizacyjnej oraz
zaopatrzenie wsi w wodE; renowacjE i budowE sieci kanalizacji deszczowej w mieCcie;
- w zakresie jako>ci powietrza – wyeliminowanie emisji niskich w mieCcie oraz zapewnienie
zgodnoCci nowo podejmowanych przedsiEwziEL z zasadami ekorozwoju.
W Gminie >wiebodzin priorytetowy charakter posiadajF przedsiEwziEcia w zakresie gospodarki
odpadami. W gospodarce odpadami g ównym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów,
ograniczenie ich iloCci i szkodliwoCci. Ponadto nale y dF yL do jak najwy szego stopnia odzysku lub
usuwania odpadów w sposób nie zagra ajFcy yciu ludzkiemu i nie powodujFcy szkód w Crodowisku.
Szczególne znaczenie dla ochrony Crodowiska, w horyzoncie czasowym strategii rozwoju majF priorytety
zwiFzane z racjonalnF gospodarkF odpadami na terenie Gminy.
Nale y opracowaL sposoby godzenia rozwoju rolnictwa i turystyki z wymogami ochrony wód zlewni
jeziora Nies ysz, Wilkowo i Paklicko Wlk. Wp ywaL nale y na ograniczenie sp ywu do wód
zanieczyszczeH obszarowych, np. przez preferowanie stosowania w rolnictwie nawozów lepiej
przyswajalnych przez gleby i roCliny.
Kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego, podniesienie stanu estetycznego gminy oraz
zachowanie wartoCci Crodowiska kulturowego i przyrodniczego, przy uwzglEdnieniu potrzeb przysz ych
pokoleH, zosta y uznane za wa ne zadania gminy. SF one CciCle zwiFzane z planowaniem przestrzennym
i zarzFdzaniem przestrzeniF5/.
5/

Szerzej w „Studium uwarunkowaH i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy >wiebodzin”
2000, JBPP sp. z o. o. i TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz
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Zasada zrównowa onego rozwoju w rozumieniu ekorozwoju, jak i koniecznoCL zachowania dla
przysz ych pokoleH dorobku kulturowego, nak ada na wszystkie instytucje i obywateli okreClone
obowiFzki. Nader czEsto zarysowujF siE trudne do prostych rozstrzygniEL konflikty pomiEdzy
wymienionymi obowiFzkami a doraKnymi potrzebami ycia spo ecznego i gospodarczego.
Do dzia aH priorytetowych zwiFzanych zarówno z ochronF Crodowiska jak i jakoCciF ycia mieszkaHców
Gminy i atrakcyjnoCciF Gminy dla inwestorów nale y tak e:
- zaopatrzenie w ciep#o, energi= elektrycznJ i gaz
- komunikacja i telekomunikacja.
Zaopatrzenie gminy w ciep o, energiE elektrycznF i paliwa gazowe obejmuje przedsiEwziEcia majFce na
celu gazyfikacjE Gminy (opracowanie koncepcji gazyfikacji >wiebodzina i okolicznych miejscowoCci),
modernizacjE systemów grzewczych, ocieplanie budynków mieszkalnych i u ytecznoCci publicznej oraz
poprawE niezawodnoCci zasilania w energiE elektrycznF.
Najwa niejszym przedsiEwziEciem jest modernizacja systemu ogrzewania i termorenowacja
przewidziana na lata 2000-2005 i obejmujFca:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowoCci w po udniowej czECci gminy po o onych
wzd u rurociFgu gazowego;
- opracowanie programu termomodernizacji budynków >wiebodzinie;
- inwestycje w sieci rozdzielcze wg potrzeb poszczególnych miejscowoCci w po udniowej czECci
gminy;
- modernizacjE sieci rozdzielczej w >wiebodzinie;
- realizacjE programu termomodernizacji budynków w >wiebodzinie.
Zgodnie z ustawF Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 r. wraz z póKn. zmianami m. in.
z dn. 26 maja 2000 r. opracowano „Projekt za o eH do planu zaopatrzenia gminy w ciep o, energiE
elektrycznF i paliwa gazowe, który zawiera:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowoCci w po udniowej czECci gminy po o onych
wzd u rurociFgu gazowego;
- ocenE stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energiE elektrycznF i
paliwa gazowe;
- przedsiEwziEcia racjonalizujFce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw gazowych;
- mo liwoCci wykorzystania istniejFcych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzglEdnieniem skojarzonego wytwarzania ciep a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania
ciep a odpadowego z instalacji odpadowych;
- propozycje wspó pracy z innymi gminami.
Uzyskanie dostEpnoCci w ca ym regionie do dóbr i us ug obejmuje budowE/modernizacjE dróg i sieci
poprawE jakoCci us ug komunikacyjnych i telekomunikacyjnych , w tym uruchomienie nowych po FczeH
oraz poprawE stanu bezpieczeHstwa w transporcie i komunikacji . Za wa ne cele uznano:
- wspieranie dzia aH umo liwiajFcych poprawE jakoCci po FczeH telefonii przewodowej i dostEpu do
INTERNET-u, oraz
- wspieranie dzia aH majFcych na celu uruchomienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie ca ego
powiatu jako przedsiEwziEcia publiczno-prywatnego lub prywatnego, umo liwiajFcego rozwiFzanie
problemów transportowych.
Dobra komunikacja wewnFtrz gminy jak i z sFsiednimi gminami, powiatami, województwem i krajem
pozwoli na przyspieszenie rozwoju Gminy.
Rozwój nowoczesnej sieci po FczeH telekomunikacyjnych i us ug internetowych sprzyja pog Ebieniu
wspó pracy w sferze kulturalnej, gospodarczej i spo ecznej.
Nale y zwróciL uwagE, e dotychczasowa, tradycyjna, struktura sieci telekomunikacyjnej osiFgnie
wkrótce granice w zakresie wydajnoCci dla rozwiFzywania nowych z o onych problemów. Konieczne
jest zatem wprowadzanie technologii Cwiat owodowych zapewniajFcych odpowiednie parametry
techniczne w perspektywie nastEpnych kilkunastu lat.
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DziEki nowoczesnym systemom transmisji danych mo liwa bEdzie realizacja takich zadaH jak:
- wspomaganie nauczania przy u yciu technik internetowych
- nauczanie zdalne
- systemy informacji przestrzennej
- praca grupowa i zdalna.

2.2.3. Szczegó owe zestawienie celów
G ówne cele strategiczne i cele poCrednie w zakresie sieci i urzFdzeH infrastruktury technicznej z
wyodrEbnieniem dzia aH w asnych Gminy i dzia aH stymulowanych obejmujF:
Cele

Dzia ania w asne Gminy

Dzia ania stymulowane przez Gmin#

Cel priorytetowy: Atrakcyjne >rodowisko i wysoka jako>@ przestrzeni
Cel po>redni: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
Kompleksowe uporzFdkowanie
gospodarki odpadami

Kompleksowe uporzFdkowanie
gospodarki Cciekowej
Zabezpieczenie w wodE
konsumpcyjnF o odpowiedniej
jakoCci i iloCci obszaru ca ej
Gminy.
Zaopatrzenie w energiE (ee,
ec,gaz) zgodnie ze standardami

Budowa, wspólnie z gminami powiatu,
sk adowiska odpadów w Jeziorach
Opracowanie i wdro enie jednolitego
systemu gromadzenia i wywozu
odpadów.
Opracowanie i wdro enie systemu
selekcji i recyklingu odpadów.
Opracowanie programu likwidacji
dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
Kontynuacja budowy sieci
kanalizacyjnej w gminie.
Renowacja i budowa sieci kanalizacji
deszczowej w mieCcie.
Budowa nowych i modernizacja
istniejFcych ujEL wody, stacji
uzdatniania i magistrali przesy owych.

Lobbing na rzecz pozyskania Crodków
z funduszy celowych i pomocowych.
Wspó praca z sFsiednimi gminami i
UrzEdem Marsza kowskim.

Gazyfikacja Gminy, w tym:
opracowanie koncepcji gazyfikacji
>wiebodzina i okolicznych
miejscowoCci.
Ocieplanie budynków mieszkalnych i
u ytecznoCci publicznej
(termorenowacja)
Modernizacja i rozwój sieci
energetycznej zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Wspieranie rozwoju
niekonwencjonalnych Króde energii.

Wspó praca z Zak adem
Gazowniczym, Zak adem
Energetycznym, UrzEdem
Marsza kowskim i Lubuskim UrzEdem
Wojewódzkim oraz sFsiednimi
gminami.

Lobbing na rzecz pozyskania Crodków
z bud etu paHstwa i funduszy
pomocowych.
Wspó praca z sFsiednimi gminami.
Lobbing na rzecz pozyskania Crodków
z bud etu paHstwa i funduszy
pomocowych.

Cel po>redni: Poprawa dost=pno>ci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej
1.5. Opracowanie i realizacja
wieloletniego programu
remontów, modernizacji i rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej
Gminy oraz systemu
transportowego.
1.6. Rozwój wysokiej jakoCci
po FczeH telefonicznych i
teleinformatycznych.

Opracowanie wieloletniego programu
remontów dróg i ulic.
Realizacja remontów dróg i ulic.
Poprawa stanu chodników i wiat na
przystankach autobusowych.
Opracowanie i wdro enie systemu
parkowania w mieCcie oraz na terenach
turystyczno- rekreacyjnych.

Wspieranie dzia aH majFcych na celu
uruchomienie lokalnych po FczeH
komunikacyjnych w ramach
przedsiEwziEL prywatno-publicznych.

Wspieranie dzia aH umo liwiajFcych
poprawE przewodowych po FczeH
telefonicznych oraz rozwój telefonii
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komórkowej.
Wspieranie dzia aH majFcych na celu
stworzenie struktury Internetu
optycznego.
Wspieranie dzia aH majFcych na celu
budowE miejskiej sieci teleinform.

Cel po>redni: Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów >rodowiska naturalnego
Wspieranie technologii ma o i
Zapobieganie procesom degradacji
bezodpadowych, wdra anie technologii gleb.
utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.
Rekultywacja i zagospodarowanie
gruntów zdegradowanych, m.in.
wyrobisk.
Sukcesywna likwidacja punktów
sk adowania substancji
niebezpiecznych.
1.8. Ochrona zasobów wód
Maksymalne ograniczenie zrzutu
powierzchniowych i podziemnych Ccieków nieoczyszczonych.
oraz poprawa ich jakoCci.
Poprawa jakoCci wód podziemnych.
Wspieranie budowy oczyszczalni
przyzagrodowych na terenach o
rozproszonej zabudowie.
Ochrona czystoCci wód jezior oraz ich
rekultywacja.
Zmniejszenie zanieczyszczenia
1.9. Poprawa jakoCci atmosfery.
powietrza w mieCcie.
Proekologiczna modernizacja systemów
grzewczych.
Ograniczenie emisji do atmosfery py ów
i szkodliwych gazów przemys owych.
1.7. Ochrona gleby.

Cel priorytetowy: sprawnie i efektywnie zarzJdzana gmina
Cel po>redni: Usprawnienie zarzJdzania GminJ
Wdro enie wieloletniego
planowania inwestycji

Aktywne gospodarowanie
mieniem Gminy

Opracowanie i wdro enie systemu
wieloletniego planowania inwestycji.
Ocena efektywnoCci przedsiEwziEL
inwestycyjnych
Sprawna realizacja inwestycji
infrastrukturalnych
Opracowanie i wdro enie systemu
zarzFdzania mieniem gminy.
Opracowanie, wdro enie i
systematyczna aktualizacja ewidencji
nieruchomoCci gminnych.

Stworzenie proinwestycyjnego lobby
w Gminie
Poszukiwanie mo liwoCci zwiEkszenia
finansowych nak adów na inwestycje
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2.3. Priorytetowe przedsi=wzi=cia
Lp.

Zestawienie priorytetowych przedsi=wzi=@

Termin
realizacji

1.

Budowa sk adowiska z sortowniF i kompostowniF odpadów organicznych w
Jeziorach
Opracowanie i wdro enie zintegrowanego systemu gromadzenia i sk adowania
odpadów sta ych w Gminie
Opracowanie i wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie.
Opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
DokoHczenie sieci kanalizacyjnej >wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó nocna,
Strzelecka)
Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w >wiebodzinie (Os. ?aków II
etap, ul. =Fkowa-ZwiFzkowa, ul. Cegielniana)
Budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej i po udniowo-zachodniej czECci
Gminy
Budowa grupowego wodociFgu dla GoCcikowa, Jordanowa i Nowego Dworku
Budowa sieci wodociFgowej w pozosta ych miejscowoCciach Gminy
Opracowanie koncepcji gazyfikacji >wiebodzina i okolicznych miejscowoCci
Opracowanie i realizacja programu termomodernizacji budynków w >wiebodzinie
Proekologiczna modernizacja systemów grzewczych w mieCcie.
Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych Króde energii.
Automatyzacja wEz ów cieplnych w kot owniach komunalnych.
ZwiEkszenie sprawnoCci oCwietlenia ulicznego.
Opracowanie wieloletniego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Sukcesywne uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w >wiebodzinie
Opracowanie i wdra anie planów zintegrowanego zarzFdzania przestrzeniF w
Gminie.
Wdro enie systemu zintegrowanego zarzFdzania GminF
Opracowanie i wdro enie systemu wieloletniego planowania inwestycji.
Opracowanie i coroczna aktualizacja wieloletniego programu inwestycji
Opracowanie i wdro enie systemu gromadzenia informacji dla potrzeb
monitoringu Gminy.
Utworzenie celowego zwiFzku gmin
Systematyczne poszukiwanie mo liwoCci zewnEtrznych Króde finansowania
przedsiEwziEL inwestycyjnych
Wspó praca z gminami powiatu oraz partnerami zagranicznymi

2001-2003

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2001-2002
2003-2006
2001-2006
2001-2007
2003-2007
2001-2010
2004-2005
2005-2010
2001-2003
2001-2005
2001-2008
dzia ania ciFg e
2001-2006
2001-2002
2001-2002
dzia ania ciFg e
dzia ania ciFg e
2001-2005
2002-2003
dzia ania ciFg e
2001-2005
2002
dzia ania ciFg e
dzia ania ciFg e

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz, Zielona Góra ul. Ptasia 2a, tel/fax 068-326 77 83, tel. 452 80 88, e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa1onego rozwoju miasta i gminy .wiebodzin - Program rozwoju infrastruktury technicznej

strona 25

2.4. Opis wybranych projektów i programów wdro?eniowych
1. Nazwa programu:

KOMPLEKSOWE UPORZ5DKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

2. Cel programu:
Poprawa warunków ycia mieszkaHców Gminy
Ochrona Crodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjnoCci Gminy dla inwestorów
Modyfikacja systemu organizacji i zarzFdzania gospodarkF odpadami
3. Uzasadnienie:
UporzFdkowanie gospodarki odpadami sta ymi jest czECciF sk adowF ogólnego celu jakim powinna byL
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiFzanie gospodarki wodno-Cciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajFcy Crodowisku.
Gminny system gospodarki odpadami powinien byL systemem zintegrowanym i kompleksowym tj.
obejmowaL wszystkie odpady powstajFce na terenie miasta i gminy (odpady komunalne, u ytkowe i
produkcyjne).
Podsystem gromadzenia i transportu odpadów musi byL uzupe niony podsystemem utylizacji (m.in.
kompostowana) i sk adowania odpadów. Na etapie gromadzenia odpadów konieczne bEdzie wdro enie
systemu selektywnego sk adowania (w specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach) a nastEpnie
na etapie utylizacji - ich przerobu (makulatura, opakowania i worki plastikowe, szk o).
W odniesieniu do odpadów produkcyjnych, zale nie od ich charakteru, stosuje siE zró nicowany sposób
utylizacji np. przeterminowane leki spala siE (najbli sza spalarnia znajduje siE w Gorzowie).
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastEpujFce zadania:
- budowE sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- likwidacjE dzikich wysypisk: przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie programu i
przeprowadzenie rekultywacja terenów
- wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2005

8. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bEdF okreClane w corocznych bud etach gminy.
9. Uczestnicy programu:
Gmina >wiebodzin, pozosta e gminy powiatu, ZWKiUK sp. z o.o. , TEW sp. z o. o.
10. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gminy, Crodki z NFO>iGW, Ekofundusz, Crodki w asne inwestorów, dotacje, Crodki
pomocowe (m.in. PHARE CBC).
11. Uwagi dodatkowe:
WielkoCL Crodków finansowych w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
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BUDOWA SK:ADOWISKA, SORTOWNI I KOMPOSTOWNI ODPADÓW
W JEZIORACH WYS.

2. Cel projektu:
Poprawa warunków ycia mieszkaHców Gminy >wiebodzin i gmin powiatu
Ochrona Crodowiska naturalnego gmin powiatu
Wdro enie kompleksowego systemu sk adowania, wywozu, sortowania, kompostowania i sk adowania
odpadów komunalnych
Wzrost atrakcyjnoCci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzFdkowanie gospodarki odpadami sta ymi jest czECciF sk adowF ogólnego celu jakim powinna byL
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiFzanie gospodarki wodno-Cciekowej i usuwania odpadów sta ych
sposób nie zagra ajFcy Crodowisku.
Czynnikiem sprzyjajFcym jest CwiadomoCL nieuchronnoCci realizacji przedsiEwziEL zwiFzanych z
zagospodarowaniem odpadów sta ych.
Czynnikiem utrudniajFcym sF wysokie koszty budowy oraz ograniczonoCL w asnych Crodków Gminy.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastEpujFce zadania:
- budowE sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- budowE sk adowiska odpadów u ytkowych oraz przemys owych
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w Gminie
5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:
Do koHca 1999 r. zrealizowano budowE kwatery nr 1(etap 1)
Planowana budowa kwatery nr 2 (etap 2) - 2001-2002
Budowa sortowni i kompostowni (etap 3) 2002-2003
6. Koszty:
Udzia Gm. >wiebodzin w kosztach etapu 2 wynosi 6 mln z , w tym udzia Crodków w . 844,8 tys. z
Udzia Gm. >wiebodzin w kosztach etapu 3 wynosi 4,92 mln z , w tym udzia Crodków w . 1 267,2 tys. z
7. Uczestnicy projektu:
- Gmina >wiebodzin, ZWKiUK sp. z o.o. (firma zarzFdzajFca sk adowiskiem)
- Gmina Lubrza
- Gmina =agów Lub.
- Gmina Szczaniec
- Gmina SkFpe
8. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gmin, Crodki z NFO>iGW, Crodki pomocowe, szczególnie PHARE CBC, ISPA, dotacje
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OPRACOWANIE I WDRO?ENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI STA:YMI

2. Cel programu:
Poprawa jakoCci ycia mieszkaHców Gminy >wiebodzin
Poprawa i ochrona Crodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjnoCci Gminy dla inwestorów.
3. Uzasadnienie:
System sk adowania i wywozu nieczystoCci sta ych oraz system selekcji i recyklingu odpadów sta ych sF
niezbEdnymi elementami systemu zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi, u ytkowymi i
produkcyjnymi powstajFcymi na terenie Gminy. Przyk adem takiego systemu jest zielonogórski system
PREKO ZG.
Dotychczas na terenie Gminy >wiebodzin brak jest systemu odzysku surowców wtórnych.
Brak jest tak e komórki/jednostki zarzFdzajFcej gminnF gospodarkF odpadami.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastEpujFce zadania:
- wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:
Opracowanie i wdro enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów - 2001 - 2002
Opracowanie i wdro enie systemu selekcji i recyklingu odpadów - 2003-2006
Utworzenie komórki/jednostki zarzFdzajFcej gminnF gospodarkF odpadami (programowanie,
organizowanie us ug) - 2001
8. Koszty:
Koszty realizacji przedsiEwziEcia bEdF okreClane w corocznych bud etach gminy.
9. Uczestnicy programu:
Gmina >wiebodzin
ZWKiUK sp. z o.o.
TEW sp. z o. o.
10. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gmin, Crodki z NFO>iGW, dotacje, Crodki pomocowe, szczególnie PHARE CBC
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KOMPLEKSOWE UPORZ5DKOWANIE GOSPODARKI CIEKOWEJ

2. Cel programu:
UporzFdkowanie gospodarki Cciekowej Gminy >wiebodzin
Poprawa warunków ycia mieszkaHców Gminy >wiebodzin i gmin sFsiednich (gmina SkFpe, Lubrza,
=agów)
Ochrona Crodowiska naturalnego gmin
Wzrost atrakcyjnoCci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzFdkowanie gospodarki wodno-Cciekowej jest czECciF sk adowF ogólnego celu jakim powinna byL
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwiFzanie gospodarki wodno-Cciekowej i usuwania odpadów w sposób
nie zagra ajFcy Crodowisku.
Czynnikiem sprzyjajFcym jest CwiadomoCL nieuchronnoCci realizacji przedsiEwziEL zwiFzanych z
gospodarkF CciekowF.
Czynnikiem utrudniajFcym sF wysokie koszty budowy oraz ograniczonoCL w asnych Crodków Gminy.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastEpujFce zadania:
- DokoHczenie kanalizacji >wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó nocna, Strzelecka)
- Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w >wiebodzinie (Os. ?aków II etap, ul. =FkowaZwiFzkowa, ul. Cegielniana)
- Budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej i po udniowo-zachodniej czECci Gminy.
5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2010

8. Koszty:
Ogó em 23 054,6 tys.z , w tym kwota 20 630 tys. z obejmuje wspó udzia Gminy w projekcie „Ochrona
wód Jez. Nies ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki”, z czego 5 510 tys. z bEdzie pochodziL ze
Crodków w asnych Gminy >wiebodzin
9. Uczestnicy programu:
Gmina >wiebodzin, Gminy: Lubrza, =agów i SkFpe, UrzFd Marsza kowski w Zielonej Górze
10. Spodziewane efekty realizacji programu:
Ca kowite uporzFdkowanie gospodarki Cciekowej w Gminie, co jest zgodne z zawartF we WstEpnym
Narodowym Planie Rozwoju osiF rozwojowF nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego
rozwoju infrastruktury ochrony Crodowiska” oraz osiF rozwojowF nr 6 „Wzmocnienie potencja u
regionów i przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów”.
9. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gmin, Crodki z NFO>iGW, dotacje, Crodki pomocowe, (ISPA, Phare)
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OCHRONA WÓD JEZ. NIES:YSZ I ZLEWNI DORZECZA GÓRNEGO
RZEKI PLISZKI

2. Cel projektu:
Kompleksowe uporzFdkowanie gospodarki Cciekowej Gminy i gmin powiatu
Poprawa warunków ycia mieszkaHców Gminy >wiebodzin i gmin powiatu
Ochrona Crodowiska naturalnego gmin powiatu
Wzrost atrakcyjnoCci turystycznej i inwestycyjnej.
3. Uzasadnienie:
Budowa systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalniami w rejonie Jez. Nies ysz i zlewni górnego biegu rzeki
O obok i Pliszki jest niezbEdna dla utrzymania czystoCci wód powierzchniowych.
Jez. Nies ysz i zlewnie górnego biegu rzek O obok i Pliszki nale F dotychczas do bardzo czystych rejonów
województwa lubuskiego o du ych walorach przyrodniczych i turystycznych posiadajFcych wody o I-ej kasie
czystoCci. JednoczeCnie rejon ten jest terenem du ego nap ywu turystów oraz rozwiniEtej hodowli (wschodnia czECL)
co stwarza zagro enie zanieczyszczenia wód i ich degradacji.

4. Opis przedsi=wzi=cia:
Projekt obejmuje budowE sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w po udniowej czECci Gminy wspólnie z
sFsiednimi gminami:
- opracowanie „Za o eH programowych ochrony wód Jez. Nies ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki”
- znalezienie Króde zewnEtrznego dofinansowania: opracowanie wniosków na sfinansowanie inwestycji ze
Crodków NFO>iGW, pomocowych (ISPA) i in.
- opracowanie dokumentacji obejmujFcej:
- koncepcjE programowo-przestrzennF wraz z ocenF oddzia ywania na Crodowisko
- studium wykonalnoCci (Feasibility Study)
- dokumentacjE geodezyjnF i geologicznF
- projekt budowlany wraz z ocenF oddzia ywania na Crodowisko
- wykup terenów pod inwestycjE
- budowa sieci kanalizacyjnej w po udniowej czECci Gminy (budowa, rozruch, wykonanie operatu wodnoprawnego dla uzyskania zezwolenia na eksploatacjE)

5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:

2000 - 2010

8. Koszty projektu:
Koszt „Za o eH programowych....” wykonanych przez SETO C.D. &C. Office s.c. Biuro Consultingu,
Projektowania i Realizacji z =odzi.......470 tys. z ;
Koszt realizacji projektu (wraz z kosztami dokumentacji technicznej).....ok. 50 mln z (ostateczny koszt zale y od
wybranego wariantu); udzia w asny gmin wynosi 13,07 mln z , w tym - udzia Gminy >wiebodzin 5,3 mln z ;
Udzia gminy >wiebodzin , zgodnie z umowF o przystFpieniu do realizacji wspólnej inwestycji pn.
„System sanitarny ochrony wód Jeziora Nies ysz i górnego dorzecza rzeki Pliszki” z dnia 25.04.2000 r., wynosi
40 % tj. ok. 15,12 mln z

7. Uczestnicy projektu:
Gmina >wiebodzin, gminy: Lubrza, =agów i SkFpe, UrzFd Marsza kowski w Zielonej Górze
8. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gmin, Crodki z NFO>iGW ,

Crodki pomocowe (ISPA ew. inny fundusz)
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KOMPLEKSOWE UPORZ5DKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ

2. Cel programu:
Zaopatrzenie wszystkich miejscowoCci Gminy >wiebodzin w wodE
UporzFdkowanie spraw formalnych zwiFzanych z gospodarkF wodnF w Gminie
Poprawa warunków ycia mieszkaHców Gminy >wiebodzin
Wzrost atrakcyjnoCci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
UporzFdkowanie gospodarki wodno-Cciekowej jest czECciF sk adowF celu „Atrakcyjne Crodowisko i wysoka jakoCL
przestrzeni”
Czynnikiem sprzyjajFcym jest zainteresowanie mieszkaHców zaopatrzeniem wszystkich miejscowoCci w wodE,
czynnikiem utrudniajFcym sF znaczne koszty budowy oraz ograniczonoCL w asnych Crodków Gminy.

4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastEpujFce zadania:
- przeprowadzenie inwentaryzacji istniejFcych sieci wodociFgowych w Gminie.
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w >wiebodzinie
- opracowanie koncepcji zaopatrzenia wszystkich miejscowoCci w wodE
- zaopatrzenie wszystkich miejscowoCci w wodE:
budowa grupowego wodociFgu dla GoCcikowa, Jordanowa i Nowego Dworku z istniejFcego ujEcia wody w
Kolonii GoCcikowo (2 studnie o g EbokoCci 44,0 mb i 66,0 mb o zatwierdzonych zasobach w wielkoCci Q =
51,0 m3/godzinE; stacja uzdatniania o wydajnoCci Q = 135,0m3/dobE)
budowa wodociFgu grupowego dla miejscowoCci Rzeczyca, WityH i Kupienino
z wykorzystaniem udokumentowanych zasobów wody b. PGR-u w Rzeczycy w wysokoCci Q=75,0
m3/godz
budowa wodociFgu Rusinów - GliHsk
budowa wodociFgu Roz ogi - >wiebodzin
budowa wodociFgu Rudgierzowice - Osogóra - Chociule
budowa lokalnego wodociFgu dla KEpska po udokumentowaniu zasobów wód podziemnych lub alternatywnie
doprowadzenie wody z wodociFgu ODRw Kalsku (zasoby w wys. Q=60,0 m3/godz.)
- uporzFdkowanie spraw formalnych dla komunalnych ujEL wody poprzez opracowanie operatów wodno-prawnych
okreClajFcych granice stref ochrony poCredniej oraz uzyskanie brakujFcych pozwoleH wodno-prawnych na pobór
wód podziemnych (6 ujEL)

5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001 - 2010

8. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bEdF okreClane w corocznych bud etach gminy
9. Uczestnicy programu:

Gmina >wiebodzin

10. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gmin, Crodki z NFO>iGW, Crodki pomocowe (ISPA, SAPARD)
11. Uwagi:
ZgodnoCL z osiF rozwojowF nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego rozwoju
infrastruktury ochrony Crodowiska” oraz osiF rozwojowF nr 6 „Wzmocnienie potencja u regionów i
przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów” wg WstEpnego Narodowego Planu Rozwoju
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ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
W WIEBODZINIE

2. Cel programu:
Zmniejszenie iloCci Króde emisji niskich w mieCcie
Upowszechnienie roweru jako Crodka lokomocji w mieCcie
„PrzyjaznoCL” centrum miasta dla mieszkaHców, osób przyjezdnych i turystów
Podniesienie atrakcyjnoCci miasta dla mieszkaHców i inwestorów
3. Uzasadnienie:
Projekt Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza jest czECciF sk adowF celu „Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni”.
Czynnikiem sprzyjajFcym jest zainteresowanie mieszkaHców zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza,
czynnikiem utrudniajFcym sF znaczne koszty budowy oraz ograniczonoCL w asnych Crodków Gminy.

4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastEpujFce zadania:
- ewidencja Króde zanieczyszczeH powietrza w mieCcie
- opracowanie systemu organizacji ruchu rowerowego w mieCcie
- budowa Ccie ek rowerowych i parkingów w mieCcie
- zamkniEcie dla ruchu samochodowego centrum miasta
- stworzenie warunków do zmiany systemu ogrzewania w mieCcie
- opracowanie koncepcji gazyfikacji >wiebodzina (i okolicznych miejscowoCci).

5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001 - 2010
- eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta - 2001
- opracowanie systemu organizacji ruchu rowerowego w mieCcie- 2001
- budowa tras rowerowych - 2001-2003
- zmiana systemu ogrzewania w mieCcie i zmniejszenie Króde emisji niskich - 2010
5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bEdF okreClane w corocznych bud etach gminy
8. Uczestnicy programu:
Gmina >wiebodzin, Starostwo Powiatowe, mieszkaHcy miasta, Euroregion „Sprewa, Nysa, Bóbr”
9. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gminy, NFO>iGW, banki, Crodki pomocowe
10. Uwagi:
Zmniejszenie zanieczyszczeH powietrza w mieCcie jest zgodne z zawartF we WstEpnym Narodowym
Planie Rozwoju osiF rozwojowF nr 4 „Tworzenie warunków trwa ego zrównowa onego rozwoju
infrastruktury ochrony Crodowiska” oraz osiF rozwojowF nr 6 „Wzmocnienie potencja u regionów i
przeciwdzia ania marginalizacji niektórych obszarów”.
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ZAOPATRZENIE GMINY W CIEP:O, ENERGI@ ELEKTRYCZN5 I
PALIWA GAZOWE (projekt za oBeC do planu)

2. Cel projektu:
Projekt za o eH powinien okreClaL:
- ocenE stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energiE elektrycznF i paliwa
gazowe
- przedsiEwziEcia racjonalizujFce u ytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw gazowych
- mo liwoCci wykorzystania istniejFcych nadwy ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzglEdnieniem
skojarzonego wytwarzania ciep a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciep a odpadowego z instalacji
odpadowych
- wspó pracE z innymi gminami.

3. Opis przedsi=wzi=cia:
Projekt obejmuje nastEpujFce zadania:
- likwidacja lub modernizacja drobnych Króde ciep a w obrEbie gEstej zabudowy miasta oraz wprowadzanie
ogrzewania zdalaczynnego w kot owniach gazowych
- automatyzacja wEz ów cieplnych, kot owni oraz odbiorników ciep a
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowoCci w po udniowej czECci gminy po o onych wzd u rurociFgu
gazowego (2000)
- stworzenie programu termomodernizacji budynków >wiebodzinie (2001)
- realizacja inwestycji sieci rozdzielcze wg potrzeb poszczególnych miejscowoCci w po udniowej czECci Gminy i
>wiebodzinie (2001-2002)
- realizacja programu termomodernizacji budynków w mieCcie (2002-2005)
- systematyczna poprawa sprawnoCci oCwietlenia - oszczEdnoCci mogF byL uzyskane poprzez stosowanie wysoko
sprawnych Króde Cwiat a oraz optymalizacjE systemu sterowania oCwietleniem dróg i ulic (dzia ania ciFg e)
- promowanie wykorzystania energii s onecznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy technicznej wCród
potencjalnych inwestorów (dzia ania ciFg e)
- budowanie nowych budynków wg technologii energooszczEdnych.

5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 1. Atrakcyjne Crodowisko i wysoka
jakoCL przestrzeni. cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej; celi: Zachowanie, ochrona
i odtwarzanie walorów &rodowiska naturalnego
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego1. Zapewnienie przestrzennej,
gospodarczej i spo ecznej spójnoCci regionu; cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury
technicznej, komunalnej i spo ecznej.
7 Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001 - 2005
8 Koszty:
Koszty realizacji projektu bEdF okreClone oddzielnie dla poszczególnych przedsiEwziEL
9. Uczestnicy projektu:
Gmina >wiebodzin, Rejon Energetyczny - PrzedsiEbiorstwo Energetyczne ZZE S.A. w Zielonej Górze
Rejon Gazowniczy - Zak ad w Zgorzelcu, Rejon Przesy u Gazu we Wroc awiu PGNiG, firmy
produkujFce energiE cieplnF, firmy zaopatrzeniowe
7. Pród#a finansowania:
Crodki w asne gminy, Crodki pomocowe, Crodki NFO> iGW, kredyty bankowe, Crodki Zak adów
Energetycznych, Crodki firm produkujFcych energiE cieplnF
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Wieloletni plan w zakresie infrastruktury technicznej - harmonogram realizacji i Kród a finansowania (stan na 31.12.2000.)
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Rok
Realizacji
2001-2010
2001
2002-2010
2000-2002
2000
2001-2002
2000-2005

bud et gminy
5 510 000
470 000
5 040 0001/
214 600
14 600
200 000
150 000

Nak#ady w z#
Crodki mieszk. kredyty/ dotacje

brak pokrycia
15 120 0002/

Nak#ady
ogó#em w z#
20 630 000
470 000
20 160 000
214 600
14 600
200 000
1 750 000

Skanalizowanie po udniowej czECci gminy
- udzia gminy >wiebodzin w k. projektu
2/
- udzia gminy >wiebodzin w k. realizacji
15 120 000
2.
Uzbrojenie terenów pod bud. mieszk.w >wiebodzinie
200 000
Projekt
realizacja (I etap)
200 000
3.
Budowa kanalizacji w >wiebodzinie
1 600 000
3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
Os. ?aków (II etap)
2001-2003
150 000
150 000
ul. =Fkowa-ZwiFzkowa
2001-2003
250 000
250 000
ul. Cegielniana
2000-2002
250 000
250 000
3.2. DokoHczenie kanalizacji miasta (ul. Sobieskiego,
2003-2005
1 100 000
1 100 000
Pó nocna, Strzelecka)
4.
Koncepcja zaopatrzenia w wodE pozosta ej czECci Gminy
2003-2005
500 000
500 000
5.
Budowa i modernizacja ulic i placów w >wiebodzinie:
2000-2010
200 000
1 235 000
1 435 000
5.1. Modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap)
2000-2003
150 000
300 000
450 000
5.2. Budowa dróg z odwodnieniem na Os. Kopernika
2001-2003
50 000
300 000
300 000
5.3. Budowa ulic na Os. S onecznym
2001-2005
350 000
350 000
5.4. Modernizacja ulic (Osiedlowa, Ogrodowa, Zielona,
2001-2010
285 000
285 000
Krótka, KrEta, Poprzeczna, Strzelecka, Cegielniana)
6
Modernizacja wiaduktów i mostów (>wiebodzin ul.
2002-2010
2 500 000
2 500 000
Cegielniana i in., GoCcikowo)
7.
Modernizacja Parku Chopina (II i III etap)
2000-2015
1 200 000
1 200 000
8
Budowa sk adowiska oraz sortowni i kompostowni
2000-2003
2 112 0001/
10 920 0002/ 13 032 000
odpadów w Jeziorach Wys. (inwestycja wspólna)
- udzia Gm. >wiebodzin w budowie kwatery nr 2
2000 - 2001
844 8001/
6 000 0002/
6 844 000
1/
- udzia Gm. >wiebodzin w budowie sortowni i
2002-2003
1 267 200
4 920 0002/
6 187 200
kompostowni
9.
Budowa pawilonu us ug pogrzebowych
2000-2001
500 000
500 000
1/
Kwoty obejmujF udzia Gminy >wiebodzin we wspólnym przedsiEwziEciu z pozosta ymi gminami uczestniczFcymi we wspólnym przedsiEwziEciu
2/
Kwoty obejmujF planowane Crodki z fundusz ISPA (inwestycja 1) i PHARE CBC (inwestycja 7)
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1. Nazwa projektu:

OPRACOWANIE I WDRO?ENIE SYSTEMU GROMADZENIA
INFORMACJI DLA POTRZEB MONITORINGU GMINY

2. Cel projektu:
Utworzenie lokalnej bazy danych o gminie dla potrzeb sprawozdawczych oraz planistycznych, informacji
dla inwestorów oraz wspó pracujFcych instytucji.
3. Uzasadnienie projektu:
IstniejFce rozproszenie informacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzEdu.
NiespójnoCL okresów sprawozdawczych, brak procedur agregacji danych.
Brak osób odpowiedzialnych za koordynacjE zbierania i opracowywania danych o Gminie.
WystEpowanie istotnych obszarów informacji nie podlegajFcych monitoringowi.
Gromadzenie danych w formie trudnodostEpnej.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje nastEpujFce zadania:
- inwentaryzacja zakresu danych niezbEdnych dla zarzFdzania gminF
- okreClenie zapotrzebowania na informacje przez poszczególne komórki urzEdu
- opracowanie koncepcji bazy danych o gminie
- ustalenie procedur pozyskiwania informacji
- ustalenie komórki odpowiedzialnej za gromadzenie, opracowywanie i dostarczanie informacji

5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001-2002
Etap wstEpny - opracowanie koncepcji, poszukiwanie Króde finansowania
Etap I - opracowanie projektu
Etap II - realizacja projektu:
Faza 1
- utworzenie zbioru informacji o gospodarce gminy, o podmiotach gospodarczych, produktach, rynku pracy,
zasobach naturalnych, obiektach do zagospodarowania itp.
- utworzenie zbioru informacji o zasobach ludzkich ( kwalifikacje bran owe itp.)
- utworzenie zbioru informacji o infrastrukturze technicznej
- utworzenie bazy danych o stanie Crodowiska naturalnego
- utworzenie bazy danych o gospodarce terenami
- utworzenie bazy danych o przedsiEbiorstwach poszukujFcych partnerów gospodarczych
Faza 2
Aktualizacja zbiorów danych, cykliczne publikacje wybranych wskaKników dla potrzeb mieszkaHców.

5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 4. Sprawnie i efektywnie zarzFdzana
gmina cel: Usprawnienie zarz(dzania Gmin(
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego: Cel g ówny 3. Rozwój
przedsiEbiorczoCci cel: Rozwój instytucjonalnego i kapita owego otoczenia biznesu; cel: Aktywna
promocja gospodarcza i pozyskiwanie inwestorów
7. Koszty: 30 000 z (szac.)
8. Uczestnicy projektu:
Gmina >wiebodzin, UrzFd Statystyczny, Lubuski UrzFd Marsza kowski, Lubuski UrzFd Wojewódzki
9. Pród#a finansowania:
>rodki w asne Gminy, Crodki pomocowe
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OPRACOWANIE i WDRO?ENIE SYSTEMU WIELOLETNIEGO
PLANOWANIA I ZARZ5DZANIA INWESTYCJAMI GMINY

2. Cel programu:
Opracowanie i wdro enie systemu wieloletniego planowania inwestycji.
Wdro enie procedur oceny efektywnoCci inwestycji.
Wdro enie systemu kontroli realizacji inwestycji.
3. Uzasadnienie programu:
Wzrost efektywnoCci wykorzystywania Crodków finansowych gminy.
UporzFdkowanie gospodarki finansowej gminy.
Sprawna realizacja inwestycji wieloletnich.
4. Opis przedsi=wzi=cia:
Program obejmuje wdro enie procedur Wieloletniego Planowania Inwestycji Komunalnych Gminy (WPI)6. Plan
wieloletni jest planem kroczFcym (4-6 letnim) zawierajFcym program zadaH inwestycyjnych Gminy
uporzFdkowanych wg priorytetów, z okreClonym rokiem rozpoczEcia i zakoHczenia, zawierajFcym planowane,
Fczne nak ady finansowe z rozbiciem na poszczególne lata oraz podaniem Króde finansowania w poszczególnych
latach.
Funkcje WPI:
- formalny mechanizm podejmowania decyzji
- powiFzanie ze strategiF rozwoju
- narzEdzie zarzFdzania finansowego
- podstawa komunikacji ze spo eczeHstwem.
WPI nie tylko u atwia wybór priorytetowych zadaH inwestycyjnych, zgodnych z celami strategicznymi oraz
oczekiwaniami spo eczeHstwa ale tak e umo liwia znalezienie równowagi pomiEdzy potrzebami rozwojowymi a
mo liwoCciami finansowymi.
Program obejmuje:
U atwienie wyboru priorytetowych zadaH inwestycyjnych, zgodnych z celami strategicznymi.
Umo liwia znalezienie równowagi pomiEdzy potrzebami rozwojowymi a mo liwoCciami finansowymi.
Przedstawienie planów inwestycyjnych firm komunalnych, w tym dotacji na zadania inwestycyjne dla zak adów
bud etowych oraz weryfikacji finansowej ekonomicznej strony Studium.

5. PowiJzania ze strategiJ Gminy: realizacja celu strategicznego 4. Sprawnie i efektywnie zarzFdzana
gmina cel: Usprawnienie zarz(dzania Gmin(
6. PowiJzania ze strategiJ województwa: realizacja celu g ównego 3. Rozwój przedsiEbiorczoCci
cel: Aktywna promocja gospodarcza i pozyskiwanie inwestorów
7. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001 -2002
8. Koszty: 30 000 z (szac.)
9. Uczestnicy programu:
Gmina Swiebodzin, instytucje doradcze
8. Pród#a finansowania:
Crodki w asne, fundusze pomocowe

6

Przyk adem opisu procedury mo e byL "Poradnik dla Gmin i Powiatów WPI, zintegrowane zarzFdzanie
finansami", wydany w 2000 r., LGPP - Partnerstwo dla SamorzFdu Terytorialnego.
TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz, Zielona Góra ul. Ptasia 2a, tel/fax 068-326 77 83, tel. 452 80 88, e-mail biuro@tekon.com.pl

