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Wstęp  

Strategia Rozwoju dla Gminy Gogolin na lata 2021-2030 jest dokumentem strategicznym, 

koncentrującym się na prezentacji kluczowych ustaleń i planów, tworzących ramy oraz scenariusz 

rozwojowy dla gminy Gogolin na najbliższe dziesięciolecie. Dokument został opracowany na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 

oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1057). 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, w strategiach rozwoju gmin zawarte są obowiązkowe 

elementy, a podczas opracowywania dokumentu, nacisk kładziony jest na aspekty związane 

z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym, co umożliwia powiązanie z innymi 

dokumentami strategicznymi, przede wszystkim strategią województwa. Strategia gminy nadal jest 

dokumentem nieobowiązkowym, jednakże jest silnie umocowana w przepisach. Celem wprowadzenia 

zmian legislacyjnych było uspójnienie oraz uporządkowanie systemu planowania na różnych 

poziomach (krajowym, regionalnym i lokalnym). 

Ze względu na zmiany w przepisach, wzrosła rola strategii rozwoju województwa, która stanowi 

obecnie punkt odniesienia i jest istotna w kontekście tworzenia strategii rozwoju gminy. Jednym 

z obowiązkowych elementów, które musi zawierać tego rodzaju dokument jest odniesienie się 

do zapisów strategii rozwoju województwa oraz wskazanych w niej obszarów strategicznej interwencji.  

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie analizy danych zastanych, przeprowadzanych 

prac warsztatowych i eksperckich oraz badania z mieszkańcami. 

Strategia rozwoju gminy jest dokumentem fakultatywnym, jednakże jej opracowanie jest istotnym 

wsparciem władz jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu strategicznym. W strategii 

przedstawia się cele i kierunki działania, których realizacja przyczyni się i będzie stymulować rozwój na 

wielu płaszczyznach. Ponadto stworzenie tego dokumentu umożliwia skuteczne pozyskiwanie środków 

zewnętrznych m.in. z funduszy Unii Europejskiej.  

  



Strategia Rozwoju Gminy Gogolin 
 

 

 

 
5 

Uwarunkowania, kontekst i kluczowe ustalenia diagnostyczne  

Podstawa prawna  

Wpływ na kształt i wygląd strategii mają przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), które wskazują obowiązkowe elementy, które musi zawierać 

strategia rozwoju gminy. Wśród nich znajdują się wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej oraz: 

 cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

 kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

 oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia; 

 model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; 

 ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w gminie; 

 obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której 

mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1834), wraz z zakresem planowanych 

działań; 

 obszary strategicznej interwencji, kluczowe dla gminy jeżeli takie zidentyfikowano, wraz 

z zakresem planowanych działań; 

 system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; 

 ramy finansowe i źródła finansowania. 

 

Dzięki zmianom w przepisach, strategie rozwoju gmin zyskały umocowanie prawne oraz wskazane 

zostały szczegółowe regulacje dotyczące ich opracowywania. Przepisy wskazują poszczególne 

czynności, jakie należy wykonać w trakcie opracowywania dokumentu. Procedurę tą przedstawia 

obowiązkowa uchwała podejmowana przez radę gminy, która „określa szczegółowy tryb 

i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa 

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”. Ponadto, 

nowością wynikającą z nowelizacji przepisów jest wymóg przeprowadzenia procedury konsultacji 

z interesariuszami, którymi są m.in.: mieszkańcy gminy, sąsiednie gminy oraz ich związki, podmioty 

społeczno-gospodarze, zarząd województwa oraz właściwy dyrektor regionalny zarządu gospodarki 

wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  
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Metodyka opracowania strategii  

Rodzaj 
czynności 

Opis 

Analiza desk 
reseach 

Jednym z pierwszych etapów powstania Strategii była analiza danych wtórnych 

tzw. zastanych. Skupiono się na dostępnych dokumentach diagnostycznych 

i planistycznych w wymiarze lokalnym i regionalnym, raportach o stanie gminny, 

ogólnodostępnych opracowaniach oraz ekspertyzach. Przeanalizowano również 

zapisy lokalnego programu rewitalizacji oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykorzystano również dostępne 

zbiory danych statystycznych, które gromadzą: Bank Danych Lokalnych GUS, 

Urząd Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. 

Właściwą analizę desk research dokonano po wyselekcjonowaniu wiarygodnych, 

a przede wszystkim przydatnych z punktu widzenia strategii oraz rzetelnych 

informacji. Analiza tego rodzaju stanowi bazę do stworzenia diagnozy 

i wypracowania wniosków na temat badanej jednostki. 

Badania 
ilościowe 

Na potrzeby opracowania strategii, przeprowadzano badanie ankietowe wśród 

mieszkańców gminy. Badanie zostało przeprowadzone w formie ankiety 

internetowej udostępnionej na stronie gminy Gogolin: 

www.gogolin.pl/15199/strategia-rozwoju-gminy-gogolin-na-lata-2021-2030-

ankieta.html?searchKey=strategia. Łącznie w badaniu wzięło udział 242 

respondentów. Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat 

obecnej kondycji gminy oraz o zauważanych problemach i niedogodnościach, 

a także wyzwaniach rozwojowych. Ankietowani mieli również możliwość 

wskazania mocnych i słabych stron gminy. Strategie rozwoju to z natury 

dokumenty silnie uspołecznione, dlatego głos mieszkańców jest istotny przy ich 

tworzeniu. 

Badania 
jakościowe 

Badania jakościowe prowadzone są w celu pozyskania pogłębionych informacji na 

temat sytuacji w gminie oraz zachodzących procesach. Na potrzeby niniejszego 

opracowania przeprowadzano warsztaty i konsultacje z różnymi grupami 

interesariuszy, które miały na celu rozpoznanie potrzeb, oczekiwań, a także 

możliwości odnoszących się do rozwoju lokalnego oraz nadanie poszczególnym 

zakresom działania określonych priorytetów. Ponadto przeprowadzono badania 

terenowe wśród analizowanej społeczności, polegające przede wszystkim na 

obserwacji i zebraniu informacji dotyczących gminy i mieszkańców. 

Analiza SWOT 

Przeprowadzone badania i analizy dają możliwość zidentyfikowania elementów, 

które mogą przyczynić się i być wykorzystane do rozwoju gminy (mocne strony 

i szanse) albo będą stanowić barierę w rozwoju (słabe strony i zagrożenia). 

Analiza SWOT polega na usystematyzowaniu faktów, danych i informacji 

pozyskanych na potrzeby diagnozy oraz uzyskanych dzięki przeprowadzonym 

wcześniej badaniom. Zdiagnozowane potencjały jak również możliwe zagrożenia 

i ograniczenia traktowane są jako punkt wyjścia do sformułowania celów 

i kierunków rozwoju. 

http://www.gogolin.pl/15199/strategia-rozwoju-gminy-gogolin-na-lata-2021-2030-ankieta.html?searchKey=strategia
http://www.gogolin.pl/15199/strategia-rozwoju-gminy-gogolin-na-lata-2021-2030-ankieta.html?searchKey=strategia
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Opracowanie 
misji i wizji 

gminy 
 
 

Wizja jest opisem pożądanego stanu gminy w perspektywie długookresowej, 

natomiast misja określa ogólny kierunek działania, i stanowi uzasadnieniem 

przyjęcia określonych celów strategicznych. Misję i wizję zdefiniowano 

i wypracowano w formule modelu partycypacyjno-eksperckiego. 

Sformułowanie 
celów 

 

Wnioski, które wyciągnięte zostały na pierwszym etapie prac, stanowią bazę 

do formułowania celów strategicznych oraz kierunków działań. Plany strategiczne 

stanowią odpowiedź na zidentyfikowane na etapie diagnostycznym problemy, 

a także są szansą na lepsze wykorzystanie potencjałów gminy. Cele strategiczne 

odnoszą się bezpośrednio do wypracowanej misji i wizji gminy Gogolin. 

Opracowanie 
modelu 

funkcjonalno-
przestrzennego 

 
 

Model jest ilustracją założeń strategii, przedstawia długookresową wizję rozwoju 

gminy oraz jest graficznym odzwierciedleniem przedstawianych w niej treści. 

Prezentacja graficzna jest dopełnieniem i sprawia, że wizja i kierunki rozwoju są 

bardziej przystępne w odbiorze. Model przedstawia również kluczowe elementy, 

które wpływają przede wszystkim na przestrzeń. Komponent przestrzenny 

stanowi istotne novum w obowiązujących do tej pory przepisach. 

Opracowanie 
części 

wdrożeniowej 
 
 

Część wdrożeniowa zawiera szczegółowe informacje na temat mechanizmów 

wdrażania m.in. systemu realizacji strategii, monitoringu, ewaluacji 

oraz aktualizacji dokumentu. Oprócz tego strategia określa źródła finansowania, 

które ułatwiają ocenę możliwości jej realizacji. Na potrzeby opracowania strategii, 

przeprowadzono również ewaluację ex-ante, która prowadzona była równolegle 

z procesem powstania dokumentu i miała na celu weryfikację, na ile uzasadnione 

jest podjęcie planowanej interwencji. 
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Komplementarność z innymi dokumentami planistycznymi  

Prezentowany dokument poza obowiązkowymi elementami wskazanymi w ustawie zawiera również 

odniesienia i wpisuje się w ustalenia nadrzędnych dokumentów planistycznych. Poniżej wskazano 

dokumenty na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, z którymi niniejsza strategia jest spójna. 

Systemowa spójność z nadrzędnymi dokumentami ma umożliwić komplementarność działań 

podejmowanych w ramach realizacji założeń strategii. 

Niniejsza strategia jest spójna m.in. z następującymi kluczowymi dokumentami:  

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

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023 

Istotną rolę w procesie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 pełni 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”. Poniżej przedstawiono cele strategiczne 

i operacyjne wyróżnione w strategii wojewódzkiej tzw. Opolską 11-tkę.  

Rysunek 1 Opolska "11" - cele operacyjne na tle celów strategicznych 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”. 
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Niniejszy dokument oprócz wspomnianych wcześniej ustaw (ustawy o samorządzie gminnym oraz 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) realizuje również przepisy ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624, 784), w szczególności zapisy art. 315 i art. 326, 

wskazujące na dokumenty planistyczne ważne w procesie gospodarowania wodami i które powinny 

zostać uwzględnione w strategii rozwoju gminy. Poniżej odniesiono się do tych dokumentów w 

zakresie bezpośrednio odnoszącym się do granic administracyjnych Gminy Gogolin.   

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

Gmina Gogolin leży w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry, w zlewni 

bilansowej Przyodrze. W planie gospodarowania wodami, czyli jednym z podstawowych dokumentów 

planistycznych gospodarki wodnej, ustalane są cele środowiskowe dla poszczególnych części wód 

i obszarów chronionych. Poniżej przedstawiono wykaz jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP) i podziemnych (JCWPd), zlokalizowanych w granicach gminy Gogolin. 

Bezpośrednimi dopływami Odry na terenie gminy są dwa większe cieki - Abisynia i Sonia. Abisynia 

płynie starą doliną Odry do torfowiska "Na Bagnie", a następnie przez Odrowąż, Malnię do Choruli, 

gdzie uchodzi do Odry w rejonie portu. Sonia, odwadnia polder Obrowiec, a ujście znajduje się nieco 

powyżej śluzy w Krapkowicach - Otmęcie. Sonia zbiera wody dwóch cieków - Wygody, której źródła 

znajdują się w Zakrzowie i Obrowieckiego Potoku, odwadniającego rejon Kolonii Zakrzów i Szczaklowni.  

 

Tereny zagrożone podtopieniami przez cieki wodne: 

 w miejscowości Malnia, tereny i posesje położone wzdłuż cieku wodnego Abisynia w  którym 

w wyniku wysokich stanów wód powodziowych rzeki Odry dochodzi do cofania się wody oraz 

zalewania posesji w okolicy ul. Wodnej, Wiejskiej, Odrzańskiej, Kopernika  i terenów 

przyległych. 

 W Obrowcu mogą wystąpić podtopienia wzdłuż cieku Sonia w sytuacji podnoszenia się wody 

w rzece Odra - zagrożenia powodziowego. 

 

Oprócz cieków podstawowych będących w ewidencji Wód Polskich występuje w Gogolinie rów A-3 

zarządzany przez Gminę oraz rowy prywatne właścicieli terenu. 
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Tabela 1 Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) zlokalizowanych na terenie gminy  

Kod JCWP Nazwa JCWP Typologia JCW Status Stan ogólny 

Cel środowiskowy Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 
Stan lub potencjał ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

RW60001711752 Krępa Potok nizinny piaszczysty naturalna zły dobry stan ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW600017117569 Jasionna Potok nizinny piaszczysty naturalna zły dobry stan ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW60001711774 Zakrzówka Potok nizinny piaszczysty naturalna zły dobry stan ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW60001711776 Lutnia Potok nizinny piaszczysty naturalna dobry dobry stan ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

niezagrożona 

RW600017118889 
Jemielnica od źródła do 

Suchej 
Potok nizinny piaszczysty 

silnie zmieniona cześć 
wód 

zły dobry potencjał ekologiczny 
dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW60001911759 
Odra od Kanału 

Gliwickiego do Osobłogi 
Rzeka nizinna piaszczysto-

gliniasta 
silnie zmieniona cześć 

wód 
zły 

dobry potencjał ekologiczny; 
możliwość migracji organizmów 

wodnych na odcinku cieku 
istotnego - Odra w obrębie JCWP 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

RW60002111799 
Odra od Osobłogi do 

Małej Panwi 
Wielka rzeka nizinna 

silnie zmieniona cześć 
wód 

zły 

dobry potencjał ekologiczny; 
możliwość migracji organizmów 

wodnych na odcinku cieku 
istotnego - Odra w obrębie JCWP 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.  

Większość JCWP zlokalizowanych w gminie Gogolin charakteryzuje zły stan ogólny oraz zagrożenie i ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Tylko jedna 

rzeka występująca w gminie charakteryzuje się dobrym stanem ogólnym i nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.  

Tabela 2 Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) zlokalizowanych na terenie gminy 

Numer JCWPD Ogólna ocena stanu 
Ocena stanu 
chemicznego 

Ocena stanu 
ilościowego 

Obszar wyznaczony na mocy art. 7 do 
poboru wody przeznczonej do spożycia 

przez ludzi 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

PLGW6000110 dobry dobry dobry TAK niezagrożona 

PLGW6000127 dobry dobry dobry TAK zagrożona 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 

Dwie z występujących JCWPd na terenie gminy Gogolin charakteryzuje dobry stan ogólny, jednakże jedna z nich (PLGW6000127), zagrożona jest ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
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Rysunek 2 Mapa jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych w graniach gminy Gogolin 

 

Źródło: opracowanie własne.
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Aktualizacja Programu Wodno-Środowiskowego Kraju 

Program Wodno-Środowiskowy Kraju jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych 

związanych z ochroną, gospodarowaniem oraz zarządzaniem zasobami wodnymi w Polsce. 

Opracowywany jest w celu programowania i koordynowania działań, które zmierzają do realizacji 

celów środowiskowych, wśród których można wskazać m.in. na: niepogarszanie stanu części wód czy 

osiągnięcie dobrego stanu wód. 

Wśród działań podstawowych, przewidzianych do realizacji dla jednolitych części wód na terenie gminy 

Gogolin, wskazuje się:  

Krępa 

 budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

 budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i 

przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością 

co najmniej raz na 3 lata 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

Jasionna 

 budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Gogolin 

 kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i 

przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością 

co najmniej raz na 3 lata 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

Zakrzówka 

 kontrola postępowania w zakresie gromadzenia ścieków przez użytkowników prywatnych i 

przedsiębiorców oraz oczyszczania ścieków przez użytkowników prywatnych z częstotliwością 

co najmniej raz na 3 lata 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

Lutnia 

 budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

Jemielnica od źródła do Suchej 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi 

 objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie oceny jakości wody 
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 regularny wywóz nieczystości płynnych 

 budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek 

Odra od Osobłogi do Małej Panwi 

 budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

 budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących 

 regularny wywóz nieczystości płynnych 

PLGW6000110 

 coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia  

 opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 

śródlądowych (GZWP) 

 opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego  

zbiornika wód śródlądowych (GZWP) 

 przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych 

 wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego  zbiornika wód 

śródlądowych (GZWP) 

PLGW6000127 

 coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia 

 opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 

śródlądowych (GZWP) 

 opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego  

zbiornika wód śródlądowych (GZWP) 

 przegląd pozwoleń wodnoprawnych związanych z poborem wód podziemnych 

 rekultywacja odkrywek w sposób ograniczający zagrożenie dla jakości wód podziemnych 

 wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego  zbiornika wód 

śródlądowych (GZWP) 

 

Plan zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry 

Celem nadrzędnym związanym z zarządzaniem ryzykiem powodziowym, według zapisów ustawy – 

Prawo Wodne, jest ograniczenie negatywnych skutków powodzi, przede wszystkim dla życia i zdrowia 

ludzi, ale również dla środowiska, dziedzictwa kulturowego czy prowadzanej działalności gospodarczej. 

W dokumencie wskazano również 3 cele główne, których realizację zapewni osiągnięcie 11 celów 

szczegółowych. Cele główne zostały przedstawione poniżej. 
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1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego 

2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego 

3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym 

W planie zarządzania ryzkiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, wskazano listę działań 

buforowych i inwestycji przewidzianych do realizacji w regionie wodnym Środkowej Odry i zlewni 

planistycznej: Zlewnia Odry (Przyodrze), w którą wpisuje się gmina Gogolin. Jako inwestycję 

przewidzianą do realizacji w tym obszarze i obejmującą gminę Gogolin wskazuje się: Przebudowę wału 

prawostronnego rzeki Odry na odcinku Chorula-Kąty Opolskie gm. Gogolin i Tarnów Opolski 

modernizacja istniejących wałów na dł. 4,5 km, budowa nowych wałów o dł. 4,9 km, wykonanie 

budowli wlotowej i wylotowej (śluz) do polderu.  

Plan przeciwdziałania skutkom suszy  

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) jest dokumentem, który został sporządzony na podstawie 

art.183 – 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Gmina Gogolin według map klas łącznego 

zagrożenia suszą znajduje się na obszarze, który został zaklasyfikowany do umiarkowanie zagrożonych 

suszą. Według poszczególnych typów klas zagrożenia suszą, sytuacja dla gminy Gogolin przedstawia 

się następująco: 

 słabe zagrożenie – susza hydrologiczna i hydrogeologiczna; 

 silne zagrożenie – susza rolnicza. 

Działania prowadzone na terenie Gminy Gogolin powinny umożliwiać realizację przyjętych celów 

wskazanych w Planie przeciwdziałania skutkom suszy, mianowicie:  

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy;  

 zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy;  

 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy;  

 formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.  

 

Należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 jest w pełni kompatybilna 

i spójna z zapisami nadrzędnego dokumentu planistycznego województwa opolskiego, jak również 

opracowana zgodnie z wszystkimi przytoczonymi dokumentami oraz zgodnie z zapisami wskazanych 

wcześniej ustaw. Umożliwia to realizowanie spójnej polityki na lokalnym szczeblu zarządzania 

rozwojem.   
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Obszary strategicznej interwencji w strategii rozwoju województwa a zakres planowanych 

działań gminy  

Uchwałą nr XXXIV/355/2021 z dnia 4 października 2021 roku Sejmik Województwa Opolskiego przyjął 

Strategię Rozwoju Województwa Opolskiego – Opolskie 2030. W dokumencie wskazano następującą 

wizję rozwoju województwa: Opolskie w 2030 roku to region cenionej jakości życia wynikającej 

z unikalnego i uniwersalnego łączenia różnorodności: dynamiki i równowagi, nowoczesności i tradycji 

oraz otwartości i integracji. W strategii Opolskie 2030 wskazano również obszary strategicznej 

interwencji (OSI), w stronę których kierowane będzie wsparcie. OSI wyróżnione w województwie 

opolskim pokrywają się ze strukturami funkcjonalno-przestrzennymi. Interwencja w województwie 

opolskim prowadzona będzie dla pięciu OSI: 

1. OSI Subregion Aglomeracja Opolska,  

2. OSI Subregion Brzeski,  

3. OSI Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki,  

4. OSI Subregion Północny,  

5. OSI Subregion Południowy.  

Dodatkowo polityka województwa uwzględnia OSI wskazane na poziomie krajowym, mianowicie: 

miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją. Gmina Gogolin nie wpisuje się w żaden z typów OSI uwzględnionych na poziomie 

krajowym.  

W przypadku OSI zdefiniowanych na poziomie regionalnym, w województwie opolskim, gmina Gogolin 

wpisuje się w OSI Subregion Aglomeracja Opolska (AO). Subregion ten jest największym obszarem 

koncentracji potencjału społeczno-gospodarczego, ale również obszarem kumulacji problemów 

na styku społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Aglomeracja Opolska obejmuje swoim zasięgiem 

21 gmin i 2 powiaty – powiat opolski oraz powiat krapkowicki, w tym również Opole oraz powiązane z 

nim funkcjonalnie miasta i wsie. Jest istotnym elementem w strukturze osadniczej Polski. Obszar ten 

cechuje wysoki poziom urbanizacji oraz różnorodność pełnionych funkcji (administracyjne, 

przemysłowa, usługowa, mieszkaniowa). Wsparcie kierowane w stronę tego OSI ma na celu przede 

wszystkim wzmocnienie w zakresie aktywności konkurencyjnej, zwiększenie poziomu integracji 

subregionu, jak również zwiększenie dostępności Opola. Miasto Gogolin jest jednym z mniejszych 

miast budujących Subregion Aglomeracja Opolska, który będzie wspierany jako ośrodek tracący 

funkcje społeczno-gospodarcze.  
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Rysunek 3 Obszary strategicznej interwencji wskazane w województwie opolskim z uwzględnieniem położenia gminy Gogolin 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego – Opolskie 2030. 

Poniżej wskazano cele polityki przestrzennej i rekomendacje dla OSI Subregion Aglomeracja Opolska 

w zakresie odnoszącym się do miast małych tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wśród których 

znajduje się Gogolin: 

Rozwój funkcji metropolitalnych: 

 Tworzenie warunków dla rozwoju transportu publicznego  

 Rozwijanie stref aktywizacji gospodarczej 

 Tworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego przemysłu, usług dla biznesu i sektora IT 

 Promowanie kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych 

Wzmocnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych: 

 Tworzenie warunków dla rozwoju zintegrowanego systemu transportu publicznego 

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

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej 

 Kształtowanie systemów ścieżek i szlaków rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 Rozwój powiązań systemu przyrodniczego 

Wzmocnienie konkurencyjności zagospodarowania: 

 Kształtowanie i realizacja wspólnej polityki przestrzennej 
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 Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej 

 Rozwijanie stref aktywizacji gospodarczej 

 Tworzenie warunków dla rozwoju funkcji turystycznych 

 Zwiększenie dostępności do infrastruktury (społecznej i technicznej) 

 Promowanie kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych 

 Zwiększenie znaczenia sfery społecznej w procesie rewitalizacji 

Wzmocnienie potencjału energetycznego: 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej 

 Zwiększanie efektywności energetycznej 

 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii OZE 

 Proekologiczna modernizacja gospodarki 

Wzmocnienie odporności przestrzeni na zagrożenia naturalne: 

 Zwiększenie dyspozycyjności zasobów wodnych i odporności na susze 

 Bieżące utrzymywanie infrastruktury przeciwpowodziowej 

 Prewencyjna ochrona obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i wystąpienia ryzyka 

powodziowego w planach zagospodarowania przestrzennego 

Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa powodziowego: 

 Realizacja działań technicznych związanych ze zbiornikami i ciekami wodnymi 

Ochrona i poprawa jakości środowiska oraz walorów krajobrazowych: 

 Poprawa jakości powietrza 

 Ograniczenie emisji hałasu i poprawa klimatu akustycznego 

 Kształtowanie przestrzeni dla nowoczesnej gospodarki odpadami 

 Ochrona cennych obszarów przyrodniczo-krajobrazowych 

Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego: 

 Rozwój powiązań systemu przyrodniczego 

Poprawa ładu przestrzennego: 

 Kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych 

 Zwiększanie partycypacji społecznej w działaniach planistycznych 

 Ograniczanie rozpraszania zabudowy 

 Wprowadzanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo publiczne 

 Ochrona zabytkowych układów urbanistycznych i ruralistycznych 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

 Kształtowanie przestrzeni dla różnych form aktywności gospodarczej 
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej przedstawia długookresową strategiczną wizję rozwoju 

gminy. Wynika on z wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, zdiagnozowanych potrzeb 

i potencjału gminy z uwzględnieniem jej specyfiki i zróżnicowania.  

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Gogolin został przedstawiony za pomocą trzech 

map: map uwarunkowań, mapy struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz mapy planowanych działań 

i kierunków interwencji. 

Mapa uwarunkowań jest analizą kluczowych uwarunkowań mających wpływ na kierunek rozwoju 

gminy. Przedstawia układ komunikacyjny, wybrane elementy infrastruktury technicznej, zasoby 

środowiska przyrodniczego, zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego, obszary wymagające 

ochrony. 

Mapa struktury funkcjonalno-przestrzennej przedstawia podstawowe strefy funkcjonalno-

przestrzenne o odmiennych funkcjach na podstawie Studium uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego gminy obejmujące m. in. funkcje: mieszkaniową, usługową, przemysłową, rolniczą i 

przyrodniczą. 

Mapa planowanych działań i kierunków interwencji wskazuje ogólne kierunki rozwoju 

przestrzennego gminy, obszary problemowe oraz obszary z potencjałem rozwojowym o określonych 

funkcjach. Mapa ma charakter schematyczny i może przedstawiać projektowane kluczowe inwestycje, 

strefy aktywności gospodarczej, obszary doposażenia w infrastrukturę techniczną, obszary 

rewitalizacji. 
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Wnioski z diagnozy 

Demografia 

 W 2020 r. gminę zamieszkiwało 12 628 osób. W ostatniej dekadzie liczba 

ludności wzrosła o przeszło 1% (131 mieszkańców). Prognozuje się, że do 

2030 r. gminę zamieszkiwać będzie 12 825 osób, czyli o 1,5% więcej 

względem 2020 r. W liczbach bezwzględnych daje to 197 nowych osób. 

 Przez ostatnie pięć lat odsetek mieszkańców według ekonomicznych grup wieku zmienił się 

nieznacznie. W 2020 r. osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 17,2% całej ludności 

(w 2016 r. – 16,2%). Największą zmianę odnotowano w przypadku ludności w wieku 

produkcyjnym, ich odsetek zmniejszył się o 2,3 pp. i w 2020 r. wynosił 63,1%. Odnotowano 

przyrost osób w wieku poprodukcyjnym, który wyniósł 1,3%. W 2020 r. odsetek tej grupy osób 

równał się 19,7%. Starzenie się społeczeństwa jest naturalną tendencją, jednak warto 

zaznaczyć, iż w gminie Gogolin zachodzi ono wolniej niż w powiecie krapkowickim oraz 

województwie opolskim (przyrost na poziomie 2,3% w latach 2016-2020 dla obu obszarów). 

Odsetek osób w wieku 65 i więcej w 2020 r. w gminie Gogolin wyniósł 16,5%. Względem 2016 

r. wzrósł o 0,9%, co potwierdza przedstawioną tezę. 

 W przeciągu ostatnich pięciu lat przyrost naturalny w przeliczeniu na 1 000 osób w gminie 

Gogolin zmniejszył się z 1,9 do -3,9 osób. Jest to wynik porównywalny z powiatem 

krapkowickim oraz województwem opolskim. Zjawisko depopulacji silnie dotyka tereny 

wiejskie (-6,3 osoby). 

 Saldo migracji na 1 000 ludności w 2020 r. dla gminy Gogolin wyniosło 5,5 osób. W przypadku 

miasta Gogolin wskaźnik ten wyniósł 9,2 osób, a obszaru wiejskiego – 1,4. Widać, iż osoby 

postanawiające zamieszkać Gogolin zdecydowanie częściej osiedlają się w mieście niż na wsi. 

Dodatnie saldo migracji gminy stanowi pozytywną tendencję, zwłaszcza w porównaniu 

z powiatem i województwem, gdzie plasuje się ono poniżej zera. Świadczy to o rosnącej 

atrakcyjności osiedleńczej biorąc pod uwagę, iż jeszcze w 2016 r. było ono na poziomie 

ujemnym. 

Pomoc społeczna 

 Udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności w lata 2016-2020 w gminie 

Gogolin zmniejszył się z 4,5% do 2,6%. Jest to niższy wynik od powiatu 

krapkowickiego (3,62%) oraz województwa opolskiego (3,6%), co świadczy, 
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iż mieszkańcy Gogolina coraz rzadziej potrzebują wsparcia ośrodków pomocy społecznej. 

 W 2016 r. pomocą społeczną objęto 380 rodzin. Do 2020 r. liczba rodzin, którym udzielono 

wsparcia zmniejszyła się do 256, czyli o 30,3%. Tego roku pomoc uzyskało 448 osób. 

 W strukturze rodzin objętych pomocą społeczną w 2016 r. dominują: rodziny z dziećmi – 

28,2%, rodziny niepełne – 7,1%, rodziny emerytów i rencistów – 19,2%. W 2020 r. zmniejszył 

się udział rodzin z dziećmi o 11,6 punktów procentowych oraz rodzin niepełnych o 3,3 punkty 

procentowe. Spadek ten prawdopodobnie jest spowodowany wsparciem finansowym 

(rządowym) w ramach programów typu „500+”. Zwiększył się za to odsetek rodzin emerytów 

i rencistów o 10,2 punkty procentowe, co zapewne ma związek ze starzeniem się 

społeczeństwa. 

 W latach 2016-2020 zmniejszyła się liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe (z 187 do 114) 

oraz zasiłki okresowe (z 58 do 37). Liczba mieszkańców otrzymujących zasiłki stałe nieznacznie 

wzrosła (61 osób w 2020 r.). Na koniec badanego okresu największa kwota przeznaczona była 

na udzielenie świadczeń na rzecz zasiłków stałych – 330 tys. zł, z kolei najmniejsza na zasiłki 

okresowe – 91 tys. zł. 

 W 2016 r. rodzinom udzielono 190 świadczeń pieniężnych i 170 niepieniężnych. W 2020 r. 

liczba rodzin, która otrzymała wsparcie finansowe zmniejszyła się do 119 (o 37,4%). Z kolei 

pomoc niematerialną otrzymało w tym roku 75 rodzin, czyli 55,9% mniej w porównaniu do 

2016 r.. Kwota przeznaczona na udzielanie świadczeń w ramach zadań własnych gminy spadła 

względem roku bazowego o 295 tys. zł i w 2020 r. wyniosła 176 tys. zł. 

 Głównymi przyczynami przyznania pomocy w 2020 r. była niepełnosprawność członka rodziny 

(100 rodzin) lub ubóstwo (99 rodzin). Z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby wsparcie 

otrzymało 91 rodzin. Podobna liczba rodzin otrzymała wsparcie ze względu na bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Bezrobocie było przyczyną przyznania świadczeń 51 rodzinom, a alkoholizm 44. 

Edukacja i kultura 

 W gminie Gogolin w 2016 r. opieką w żłobkach objętych było 7,5% dzieci. W 2020 

r. liczba ta spadła do 5,5%. Jest to wynik znacznie mniejszy w porównaniu do 

powiatu krapkowickiego, który tego samego roku utrzymał odsetek dzieci 

objętych opieką w żłobkach na poziomie 13,2%, a województwo opolskie – 

17,7%. Świadczy to o niskiej dostępności do opieki żłobkowej na terenie gminy, co wynika 

z faktu, iż w Gogolinie funkcjonuje tylko 1 żłobek. Zatem rozwój oferty żłobkowej jest kluczowy, 

a dostępność tego typu placówek można poprawić poprzez wspieranie przez gminę 

podmiotów prywatnych, które są zainteresowane tworzeniem takich form opieki.  
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 Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objęty wychowaniem przedszkolnym w przeciągu ostatnich 

pięciu lat wzrósł o 10,8 pp. i w 2020 r. wyniósł 90,0% dla gminy Gogolin. Porównywalny wynik 

osiągnął powiat krapkowicki oraz województwo opolskie. Znacznie większa dostępność do 

przedszkoli panuje w mieście, gdzie wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 97,6% 

dzieci, z kolei na wsi jedynie 81,1%. 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. w gminie Gogolin przedstawiają się lepiej 

w porównaniu do wartości powiatowej czy wojewódzkiej. Najwyższy wynik uczniowie uzyskali 

z języka angielskiego (72,9%), a najniższy z matematyki (51,6%). Największa różnica pomiędzy 

wynikami powiatu oraz województwa a gminą występuję w przypadku języka angielskiego. 

Pozytywnie świadczy to o poziomie placówek oświatowych działających w gminie Gogolin. 

 Współczynnik skolaryzacji (szkół podstawowych) brutto w latach 2016-2020 wzrósł 

z 87,4% do 89,1%, czyli o 1,7pp. Wynik uzyskany przez powiat krapkowickie i województwo 

opolskie na koniec badanego okresu przekroczył 95%. 

 Wydatki budżetu miasta przeznaczone na przedszkola nieznacznie wzrosły względem 2016 

i w 2020 r. wyniosły 3,81 mln zł. Natomiast wyraźnie zwiększył się kwoty przeznaczone na 

szkoły podstawowe, z 6,98 mln zł do 11,93 mln zł. Niewątpliwie ma to związek z zamknięciem 

gimnazjów, które w 2016 r. generowały koszty na poziomie 2,58 mln zł. Udział oświaty 

i wychowania w wydatkach miasta ogółem stanowił 29,8% w 2016 r., do 2020 r. odsetek ten 

zmniejszył się do 29,3%. 

 W przeliczeniu na 1000 liczba czytelników bibliotek publicznych w 2016 r. wyniosła 172 osób, 

natomiast w 2020 r. zmniejszyła się do 154. Związane może to być z pandemią COVID-19. 

Rośnie jednak liczba woluminów wypożyczona przez 1 osobę. W latach 2016-2020 liczba 

wypożyczeni księgozbioru na 1 czytelnika wzrosła z 15,6 do 16,9 lektur. 

 Bazując na danych GUS BDL na obszarze gminy Gogolin przez ostatnie 5 lat najwięcej imprez 

zorganizowano w 2017 r. – 310 imprez (17 691). W 2020 r. za sprawą pandemii COVID-19 liczba 

imprez zmniejszyła się do 128, jednak zanotowano wtedy rekordową liczbę uczestników  

– 22 094 osoby. 

 Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego z budżetu miasta w lata 2016-

2020 zmniejszył się z 4,7% do 3,4%. Na koniec badanego okresu największą kwotę 

przeznaczono na działanie ośrodków kultury – 1 595 tys. zł. Na funkcjonowanie bibliotek 

przeznaczono – 657 tys. zł, a ochronę zabytków – 282 tys. zł. 
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Przedsiębiorczość 

 Na terenie gminy Gogolin w 2016 r. zarejestrowanych było 888 podmiotów 

gospodarki narodowej, z czego 863 należały do sektora prywatnego. W 2020 

r. ich liczba wzrosła o 12,5% (127) i była równa 1 015. Odsetek podmiotów z 

sektora prywatnego przekroczył 97% (988 organizacji). 

 W 2016 r. w przeliczeniu na 10 tys. ludności w rejestrze REGON zarejestrowano 44 nowe 

podmioty. W 2020 r. liczba ta wyniosła 47 podmiotów, czyli nieznacznie więcej. Bardziej 

widoczna zmiana zaszła w przypadku podmiotów wykreślonych z rejestru. Na początku 

badanego okresu wykreślono 38 podmiotów, a w 2020 r. jedynie 26. Ubytek w tym przypadku 

wniósł 12 firm. Na podstawie przedstawionych wyników można wnioskować, iż coraz więcej 

podmiotów prowadzonych przez mieszkańców Gogolina jest w stanie się utrzymać na rynku, 

a sama gmina stanowi bardziej przyjazne miejsce do zakładania dzielności gospodarczej. 

 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 10 tys. ludności dla gminy 

Gogolin wyniosła 804 firm w 2020 r. Jest to wynik wyższy o  11,7% (94 podmioty) niż ten 

uzyskany w 2016 r. Na koniec badanego okresu liczba zarejestrowanych organizacji przeważała 

w mieście (869 podmiotów) nad terenami wiejskimi (728 podmiotów). Wynik uzyskany przez 

gminę porównywalny jest to wartości wskaźnika powiatu. 

 W przeliczeniu na 10 tys. ludności w 2016 r. w gminie Gogolin liczba osób fizycznych 

prowadzących działalność wyniosła 516. Do 2020 r. liczba przedsiębiorców wzrosła do 592 

(12,8%). W przypadku miasta wskaźnik wyniósł 662 osoby, a obszaru wiejskiego – 510. Dla 

powiatu krapkowickiego wskaźnik wyniósł 604 osoby, czyli nieznacznie więcej niż dla gminy 

Gogolin. W 2020 województwo opolskie zamieszkiwało 777 osób prowadzących działalność 

gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Można zatem powiedzieć, iż poziom 

przedsiębiorczości mieszkańców Gogolina nie odstaje znacznie od porównywanych obszarów. 

 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w 2016 r. w przeliczeniu na 10 tys. 

ludności dla gminy Gogolin wyniosła 34 podmioty. W 2020 r. zwiększyła się do 39. 

Wskaźnik ten był wyższy na wsi niż w mieście, co zapewne wynika z silniejszego zaludnienia 

obszarów miejskich. Liczba fundacji dla powiatu krapkowickiego wyniosła 35 podmiotów 

w 2020 r. W przypadku województwa opolskiego wynik okazał się taki sam jak w gminie. 

Poziom aktywności społecznej osób zamieszkujących gminę Gogolin można uznać za 

satysfakcjonujący w porównaniu do obszaru powiatu i województwa. 

 Największy odsetek przedsiębiorców zamieszkujących gminę Gogolin to osoby w wieku 30-39 

(29,4%) oraz 40-49 (27,5%). Są to ludzie posiadający już doświadczenie zawodowe, a także 
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osoby którym udało się zdobyć odpowiedniej wielkości kapitał, pozwalający na prowadzenie 

działalności gospodarczej. 

 W latach 2016-2020 liczba wniosków skierowanych do systemu CEIDG o złożenie działalności 

stopniowo malała, jednak na końcu i początku badanego okresu wyniosła 84 podania. Liczba 

zawieszonych wniosków zmniejszyła się z 46 do 40 podań. Natomiast liczba rozstrzygniętych 

wniosków wzrosłą o 2 podania i w 2020 r. wyniosła 26. Z przedstawionych danych wynika, 

iż przeważają wnioski o założenie, co należy uznać za pozytywną tendencję. 

 W 2020 r. do rejestru REGON według sekcji PKD 2007 najwięcej wpisanych było podmiotów 

zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym (184). W następnej kolejności znajdowały 

się firmy budowalne (173). Przetwórstwem przemysłowym trudniło się 108 podmiotów, 

a działalnością usługową 102 firmy. W sektorze naukowym i technicznym działało 75 

organizacji. 

Rynek pracy 

 Liczba osób pracujących w gminie Gogolin w 2020 r. wyniosła 3 796 

mieszkańców1. Względem 2016 r. wzrosła o 20,7%, czyli o 786 osób. Blisko 

2/3 wszystkich pracujących to mężczyźni. 

 W przeliczeniu na 1 000 osób w wieku produkcyjnym w 2020 r. na terenie 

gminy pracowało 476 mieszkańców. Dla obszaru wiejskiego wskaźnik ten wyniósł 588 osób, 

a dla miasta – 378. Wynika z tego, iż więcej osób znajduje zatrudnienie na terenie wiejskim niż 

w mieście. 

 Przez ostatnie 5 lat liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie gminy Gogolin 

zmniejszyła się z 378 do 321 osób. Ubytek wyniósł 15,1% (57 mieszkańców). Malała wyłącznie 

grupa kobiet, natomiast od 2019 r. nastąpił największy wzrost bezrobotnych spowodowany 

wybuchem pandemii COVID-19. 

 Udział bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym w 2016 r. wyniósł 4,6% 

w przypadku gminy Gogolin. Do 2020 r. odsetek ten zmniejszył się do 4,0%. Jest to wynik 

porównywalny do powiatu krapkowickiego oraz nieznacznie mniejszy niż w województwie 

opolskim. 

 Wśród grupy bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(30,8%) lub gimnazjalnym i poniżej (28,3%). Mieszkańcami gminy pozostającymi bez pracy są 

                                                           
1 Dane GUS BDL, wg faktycznego miejsca pracy. Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie 
obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, 
duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez zakładów osób fizycznych o liczbie pracujących 
do 5 osób, (dla lat 1995-1998); bez zakładów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o liczbie pracujących 
do 9 osób (dla 1999 r.); bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.). 
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osoby głownie w wieku 25-34 lata (33,3%). Według stażu pracy najwięcej osób bezrobotnych 

posiada doświadczenie zawodowe wynoszące od 1 do 5 lat pracy (25,9%).  

Finanse samorządowe 

 Przez ostatnie pięć lat dochody gminy Gogolin wzrosły z 57 mln zł do 84 mln zł. 

W 2020 r. utrzymała się nadwyżka finansowa, natomiast w poprzednich latach 

wydatki dominowały nad dochodami. Na koniec badanego okresu największy 

odsetek dochodów stanowiły dochody własne (64,6%), następne pod względem 

udziału były dotacje (23,3%), a ostatnie subwencje (12,2%). Wydatki gmin w latach 2016-2020 

zwiększyły się z 57 mln zł do 84 mln zł. 

 W 2020 r. największym źródłem własnych dochodów gminy był podatek od nieruchomości, 

dzięki któremu uzyskano 21 mln zł. Zarobek bliski połowy tej sumy stanowił podatek 

dochodowy od osób fizycznych. Znacznym źródłem dochodów własnych okazał się również 

podatek dochodowy od osób prawnych (6,5 mln zł). 

 Dochody gminy Gogolin na 1 mieszkańca w 2016 r. wyniosły 4 641 zł. W 2020 r. wzrosły 

do 6 620 zł, czyli o 29,9%. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca w powiecie krapkowickim 

wynosiły o 1 353 zł mniej, a w województwie opolskim o 860 zł mniej niż w gminie Gogolin 

w 2020 r. Świadczy to o rozwoju gminy i powiększających się możliwościach finansowych. 

 Głównymi wydatkami gminy są cele oświatowe, które w 2020 r. kosztowały 22,7 mln zł. Dział 

rodzina wygenerował koszty na poziomie 15,9 mln zł, z kolei gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska – 8,4 mln zł. Dział pomocy społecznej oraz administracji publicznej wiązał się 

z wydatkami na poziomie 6,7 mln zł. Gospodarka mieszkaniowa, transport i łączność, kultura 

fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie przekroczyły sumy 5 mln zł 

wydatków. 

 Przez ostatnie pięć lat zwiększył się odsetek wydatków z tytułu pomocy społecznej i rodziny 

z 20,7% do 29,2%, co w pewnym stopniu wynika z skutków wybuchu pandemii COVID-19. 

Wzrosły również wydatki na rzecz gospodarki mieszkaniowej z 3,6% do 5,1%. Udział 

administracji publicznej w wydatkach zmalał z 13,7% w 2016 r. do 8,6% w 2020 r. 

 W 2020 wskaźnik samofinansowania się gminy wyniósł 190,6%. Względem 2016 r. wzrósł 

o 117,5 pp. Na koniec badanego okresu obciążenie wydatków bieżących wydatkami na 

wynagrodzenia wyniosło 39,7%. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem równał się 

9,4%, a obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia osiągnęło 4,8%. 
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Infrastruktura i ochrona środowiska 

 Na jednego mieszkańca w 2016 r. przypadło 147 kg zmieszanych odpadów 

komunalnych. W 2020 r. liczba ta znacznie zmniejszyła się i wyniosła 107 kg. 

Ubytek wyniósł 40 kg, czyli 27,2%. Jest to wynik znacznie mniejszy niż w 

przypadku powiatu (287,1 kg), a także województwa (228,3 kg). 

 Odpady zebrane selektywnie z gospodarstw domowych w 2018 r. stanowiły 46,4% wszystkich 

opadów. W 2020 r. odsetek ten wzrósł do 61,7% ogółu odpadów. Wynik ten jest o 16,5 

punktów procentowych wyższy od odsetka uzyskanego przez powiat krapkowicki oraz o 19% 

wyższy od odsetka osiągniętego przez województwo opolskie. Pozytywnie świadczy 

to o poziomie świadomości mieszkańców Gogolina z zakresu ochrony przyrody. 

 W 2020 r. największą kwotę miasto przeznaczyło na gospodarkę odpadami komunalnymi 

(3,3 mln zł). Oświetlenie ulic, placów i dróg wygenerowało koszt równy 1,4 mln zł. Gospodarka 

ściekowa i ochrona wód kosztowała miasto 0,7 mln zł. Podobnej wielkości wydatek miasto 

poniosło w związku z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu (0,2 mln zł) oraz 

oczyszczaniem miasta i wsi (0,1 mln zł). Wydatki przeznaczone na infrastrukturę i ochronę 

środowiska w 2016 r. stanowiły 8,3% ogółu wydatków z budżetu miasta. W 2020 r. odsetek ten 

wzrósł do 10,8%, czyli o 2,5 punktów procentowych. Może to wynikać z coraz większego 

zaangażowania gminy w działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. 

 Z sieci wodociągowej w 2020 r. korzystało 99,9% wszystkich mieszkańców gminy Gogolin, co 

oznacza, że jest ona w pełni zwodociągowana. Niższą dostępnością do sieci cechują się obszary 

wiejskie (70,7% korzystających z kanalizacji). Z sieci gazowej korzystało 34,6% mieszkańców 

gminy. Większość z nich to mieszkańcy miasta, tam dostępność do sieci gazowej wyniosła 

63,9%. Natomiast na terenach wiejskich z sieci gazowej korzystało jedynie 0,8% mieszkańców. 

 Udział powierzchni prawnie chronionych w powierzchni ogółem w 2020 r. dla gminy Gogolin 

wyniósł 1,0%, w przypadku powiatu krapkowickiego było to 16,0%, a województwo opolskiego 

– 27,6%. Lesistość w tym samym roku dla obszaru gminy wyniosła 33,7%. Jest to wynik wyższy 

od powiatu o 9,9 punktów procentowych oraz od województwa o 26,7 punktów 

procentowych. 
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Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem umożliwiającym diagnozowanie obecnej sytuacji danego 

podmiotu w kontekście planowania jego dalszego rozwoju. Jako główne zalety tej metody należy 

wskazać: 

 generowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagrożeń hamujących rozwój gminy, szczególnie 

w kontekście efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału, 

 diagnoza bliższego oraz dalszego otoczenia gminy, 

 określenie mocnych punktów oraz wskazania jej słabych stron pod kątem zasobów, 

 poznanie otoczenia konkurencyjnego.  

 

Mocne strony Słabe strony 

 

Lokalizacja gminy - bliskość Krapkowic (6,5km), 
Kędzierzyna Koźle (około 25 km), Opola (24 km) 

i Strzelców Opolskich (22 km), bliskość 
autostrady A4, drogi wojewódzkie (nr 409 i 423)  

oraz przebieg linii kolejowej nr E30 

Widoczne procesy starzenia się społeczności – 
wzrostu udziału ludności w wieku 

poprodukcyjnym z 20,9% w 2016 r. do 23,2% w 
2020 r. 

Potencjał do rozwoju turystyki – m.in. w 
sołectwach Kamień Śląski, Kamionek 

Brak wystarczającej ilości żłobków w gminie – 
obecnie funkcjonuje tylko jeden Żłobek 

"Bajkowa Kraina" w Gogolinie. 

Stopniowy wzrost liczby ludności – wzrost o 
1,8% od 2012 r., w 2020 r. liczba ludności 

wynosiła 12 628 

Główną przyczyną przyznania pomocy w 2020 
r. była niepełnosprawność (100 rodzin) oraz 

ubóstwo (99 rodzin) 

Dobra kondycja lokalnej gospodarki – 
przewaga podmiotów nowo zarejestrowanych 
(47 w 2020 r.) nad wykreślonymi (26 w 2020 r.) 

Zła jakość powietrza (zwłaszcza w okresie 
zimowym) – 62,6% ankietowanych negatywnie 

ocenia ten aspekt 

Wzrost przedsiębiorczości wśród mieszkańców 
– liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą na 10 tys. ludności 
wzrosła o 76 w ostatnich 5 latach, i w 2020 r. 

była równa 592 

Niska estetyka przestrzeni publicznych – 20,1% 
mieszkańców wskazało jako widoczny problem 

wandalizm/niszczenie mienia publicznego,  
a 16,2% zaśmiecanie okolicy 

Stopniowy wzrost w liczbie osób pracujących 
na 1000 mieszkańców – wzrost z 368 w 2016 r. 

do 476 w 2020 r. 

Brak oferty spędzania czasu wolnego dla 
młodzieży szkolnej 

Zmniejszające się zapotrzebowanie na pomoc 
społeczną – spadek liczby rodzin objętych 

pomocą o 30% w ostatnich pięciu latach, w 
2020 r. objęto pomocą 265 rodzin 

Niedostatecznie rozwinięty system transportu 
publicznego, w szczególności w odniesieniu do 

peryferyjnie położonych miejscowości  
w oddaleniu od głównych szlaków 

komunikacyjnych 

Szeroka oferta skierowana do seniorów (Dom 
Spokojnej Starości „Święta Barbara” w 
Kamionku, Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Klub Seniora)  – 93,5% 

Zły stan techniczny dróg w mniejszych 
miejscowościach w gminie 
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mieszkańców pozytywnie ocenia jakość oferty i 
programów kierowanej do tej grupy 

Potencjał sportowo-rekreacyjny, infrastruktura 
sportowa – ofertę sportową i rekreacyjną w 

gminie pozytywnie oceniło 83,8% mieszkańców 

Niewystarczający poziom wyposażenia w sieć 
kanalizacyjną - 79,3% korzystających z instalacji 

kanalizacyjnej w 2020 r. 

Pozytywne zmiany w zakresie gospodarowania 
odpadami – wzrost udziału odpadów zebranych 

selektywnie z gospodarstw domowych w 
stosunku do ogółu odpadów, z 46,4% w 2018 r. 

do 61,7% w 2020 r. 

Brak zakładu przetwarzania odpadów ani 
składowiska śmieci 

 

Szanse Zagrożenia 

 

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna oraz 
potencjał gospodarczy - Obszar Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, możliwość 

zagospodarowania terenu inwestycyjnego przy 
ul. Kamiennej 

Niepewna sytuacja na rynku pracy, będąca 
konsekwencją pandemii COVID-19 

Przynależność do Subregionu Aglomeracja 
Opolska – współpraca oraz możliwość uzyskania 

dofinansowania do prowadzonych inwestycji 

Identyfikowane ryzyko ograniczenia 
dostępności zasobów wody pitnej i 

pogarszająca się jakość wód podziemnych. 

Działalność i współpraca m.in. w ramach 
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina 

św. Anny. 
Wysoki poziom zagrożenia powodziowego 
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Założenia rozwojowe Strategii Rozwoju Gminy Gogolin  

Wizja rozwoju  

Planując rozwój gminy w perspektywie najbliższej dekady należy zacząć od zarysowania 

stanu docelowego, do którego samorząd jako wspólnota lokalna wraz z partnerami 

(instytucje, organizacje, podmioty itp) zmierza. W oczywisty sposób wizja osadza się na 

maksymalizacji potencjałów, szans rozwojowych oraz ograniczeniu istniejących lub dopiero 

prognozowanych zagrożeń. Innymi słowy wizja to pragmatyczne przełożenie na lapidarny język 

planowania strategicznego ustaleń diagnostycznych pogłębionych i poszerzonych o badania społeczne.  

Biorąc pod uwagę powyższe warto poczynić kilka ustaleń strategicznych, które w naturalny sposób 

wprowadzą kolejne elementy planu takie jak: misja, cele strategiczne oraz kierunki działania.  

Wizja musi uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Gmina Gogolin 

to samorząd miejsko-wiejski (miasto wraz z dziewięcioma sołectwami), istotne jest 

wzmacnianie kluczowych funkcji poszczególnych miejscowości. Warto wspomnieć 

chociażby o rekreacji i turystyce w Kamieniu Śląskim (najludniejszym sołectwie), funkcjach 

gospodarczych Górażdży, Malni czy Choruli oraz usługowym charakterze Gogolina jako centrum 

ponadlokalnego, uzupełnionego o Park Bioróżnorodności wyróżniający gminę na tle jednostek 

samorządu terytorialnego w regionie oraz kraju. 

Kolejną zasadą kreującą wizję gminy jest zabezpieczenie sektora usług w każdym 

obszarze (kultura, sport, rekreacja). W tym kontekście można mówić o idei miasta 

(gminy) 15 minutowej, w swojej istocie sprowadzającej się do maksymalizacji 

dostępności usług. Silnie z tym wątkiem związane jest wykorzystanie partnerstw z podmiotami 

prywatnymi (biznesem) i organizacjami pozarządowymi, które mogą poszerzać dostępność oferty 

szczególnie w sferze czasu wolnego, ale nie tylko (czego przykładem mogą być usługi żłobkowe). Ważne 

jest również korzystanie z instrumentu zlecania zadań publicznych poprzez outsourcing usług 

publicznych.  

Tworząc wizję rozwoju gminy Gogolin należy pamiętać również o kwestiach 

gospodarczych, które są elementem pozwalającym na osiągnięcie realnej sprawności w 

zakresie prowadzenia aktywnej polityki rozwojowej. Ważne w tym ujęciu jest wspieranie 

lokalnego biznesu, przyciąganie nowych podmiotów gospodarczych (inwestorów) oraz 

wykorzystywanie istniejących walorów i mocnych stron, chociażby w obszarze turystyki i szeroko 

rozumianych przemysłów czasu wolnego.  
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Czwartym wątkiem, elementem spajającym założenia ideowe Strategii Rozwoju Gminy 

Gogolin na lata 2021-2030 jest synergia polegająca na aktywnej współpracy, której 

wymiernym rezultatem jest tworzenie ekonomicznej oraz materialnej wartości dodanej. 

W tym kontekście należy wskazać rozwijane partnerstwo z Krapkowicami i komplementarne 

traktowanie obu tych ośrodków miejskich oraz blisko już dziesięcioletnie kooperowanie w strukturach 

Aglomeracji Opolskiej czego widocznym rezultatem jest realizacja wspólnych projektów oraz 

wdrażanie instrumentu ZIT. 

 

 

 

Powyższe uwarunkowania to ramy wizji i ukierunkowanie na jej treść, która wpisuje się w trójdzielną 

strukturę interwencji obejmującą sfery społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną.   

Wykorzystanie 
zróżnicowanych 

potencjałów 
poszczególnych 
miejscowości

Kreowanie 
oferty w 
oparciu 

o partnerstwa
i potencjał 
podmiotów 

zewnętrznych

Wspieranie 
aktywności 

ekonomicznej 
mieszkańców

Współpraca 
w ramach 

zawiązywanych 
partnerstw
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Wizja rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 

Gmina Gogolin charakteryzuje się zintegrowaną 
społecznością mieszkańców osadzonych w lokalnych 

tradycjach, dumnych ze swojego dziedzictwa oraz dynamiki 
rozwoju, której wymiernym przykładem jest wyróżniająca 
się jakością usług społecznych, edukacyjnych i  spędzania 

czasu wolnego.  
Lokalna gospodarka wykorzystuje swój potencjał, lokalny 

rynek pracy stanowi ważny element atrakcyjności 
osiedleńczej gminy, a umiejętne wykorzystanie renty 
lokalizacyjnej przy współpracy z partnerami generuje 

powstawanie nowych szans rozwojowych.  
Poprawione skomunikowanie, systematyczne podnoszenie 

standardów infrastruktury technicznej, ukierunkowanie 
na ochronę bioróżnorodności oraz środowiska naturalnego 

wpływają na konsekwentne podnoszenie jakości życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gogolin. 

 
 

 

Misja Gminy Gogolin  

Misja rozwoju Gminy Gogolin jest konsekwencją przytoczonej wcześniej wizji, a zarazem celem 

nadrzędnym całej zaprojektowanej interwencji. Misja poza swoim strukturalnym i porządkującym 

założenia planistyczne charakterem, nadającym hierarchiczność planom strategicznym i operacyjnym 

opiera się również na katalogu wartości. Przyświecają one całej polityce rozwojowej prowadzonej przez 

samorząd lokalny i partnerów włączających się w te plany.  

Zasady realizacji planów rozwojowych w wymiarze strategicznym 

 
Kapitał społeczny 

 
Tożsamość lokalna 

 Dziedzictwo 
kulturowe 

i historyczne 

 

Kooperacja 
 

Samorządność 
 

Gospodarność 

 Wysoka jakość 
usług oraz 

infrastruktury 

 

Efektywność 
 

Kreatywność 
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Składowe misji 

 
Kapitał społeczny tworzymy zintegrowaną wspólnotę mieszkańców 

 

Kooperacja animujemy partnerstwa sektorowe i międzysektorowe 

 Wysoka jakość 
usług oraz 

infrastruktury 
stawiamy mieszkańców w centrum działań 

 
Tożsamość 

lokalna 
dbamy o unikalność kultury śląskiej i jej autentyczność 

 

Samorządność włączamy mieszkańców w rozwój gminy 

 

Efektywność 
proces decyzyjny poprzedzamy rachunkiem i analizami 

ekonomicznymi 

 Dziedzictwo 
kulturowe 

i historyczne 
budując przyszłość pamiętamy o przeszłości 

 

Gospodarność racjonalnie podejmujemy decyzje rozwojowe 

 

Kreatywność wprowadzamy i animujemy rozwiązania innowacyjne 

 

Misja rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 

Nadrzędną zasadą działania gminy jest podejmowanie 
działań na rzecz poprawy jakości życia i funkcjonowania 

gminy na rzecz dobra wspólnego. 

 
 

 

Misja Gminy Gogolin stawia w centrum społeczność lokalną. Jednocześnie opiera się na wartościach 

charakteryzujących wspólnotę mieszkańców. Stanowią one jej wyróżnik, ale również element 

spajający, także w odbiorze zewnętrznym. Należy podkreślić, że o ile dobrostan i dobrobyt to 

horyzontalne wyzwania strategiczne to ich realizowanie musi się odbywać w zgodzie z lokalnymi 

uwarunkowaniami, o których traktuje misja i przedmiotowy rozdział.   
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Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym  

Rozdział opisuje cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) o samorządzie 

gminnym (art. 10e. ust. 3. Pkt. 1). 

 

W jaki sposób zostały zdefiniowane cele strategiczne?  

Cele rozwojowe dla Gminy Gogolin zostały opracowane w ścisłej korelacji pomiędzy: 

przeprowadzoną diagnozą strategiczną a ustalonymi domenami planowania strategicznego. Zostały 

one uprzednio określone w przywołanych we wstępie, ustawowo zdefiniowanych wymiarach. 

Innymi słowy cele strategiczne stanowią konsekwencję poczynionych ustaleń diagnostycznych 

i zarazem ukierunkowanie interwencji na kolejne lata. Docelowy zakładany rezultat ma stanowić 

konkretna i mierzalna zmiana, której horyzontalnymi efektami będzie systematyczne zbliżanie się 

do wizji i realizacja zapisanej misji.  

Tematycznie cele strategiczne osadzają się w podstawowych wymiarach, które tworzą elementarne 

ramy dla życia mieszkańców, określając je od poziomu relacji społecznych: rodzinnych, towarzyskich, 

konsumenckich itd. Poprzez powiązania gospodarcze wskazujące na fakt, że praca jest ważną 

składową życia mieszkańców, a skończywszy na wątkach przestrzennych tworzących ramy dla 

funkcjonowania każdego mieszkańca.  

Wpisując interwencję w przywołane ramy możemy stwierdzić, że ma ona możliwie kompletny 

charakter gdyż odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności mieszkańca, kwestii zarobkowych i tych 

związanych z rynkiem pracy, a kończy się na wszystkich materialnych i niematerialnych elementach 

budujących otoczenie, w którym funkcjonuje wspólnota. Warto dodać, że mieszkańcy, jako właśnie 

wspólnota to podstawowa grupa docelowa przedmiotowej strategii.  

W jaki sposób poddano demarkacji poszczególne wymiary interwencji?  

Demarkacja ma charakter tematyczny warto w tym miejscu podkreślić, że tematyka rewitalizacyjna 

dotyka jednocześnie dwóch aspektów : przestrzennego i społecznego co wynika z natury procesów 

rewitalizacyjnych.  

Po drugie część działań infrastrukturalnych zostało włączonych w opis konkretnych polityk 

publicznych, szczególnie tych sektorowych takich jak kultura czy edukacja. W przytoczonych 

przypadkach działania modernizacyjne są powiązane m.in. z ukierunkowaniem na poprawianie 

jakości danej usługi. 

Mimo poczynionej demarkacji tematyka interwencji będzie się przenikała i jako kluczowy element 

należy traktować zasadę jej kompleksowości, a strukturę jako element uzupełniający i porządkujący. 
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Struktura celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Gogolin 

 

Cel strategiczny 1. 
Tworzenie atrakcyjnych perspektyw rozwojowych  
dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy 

 

Cel strategiczny 2. 
Zrównoważony i efektywny rozwój przestrzenny  
i środowiskowy gminy 

 

Cel strategiczny 3. 
Atrakcyjna gospodarka gminy kołem zamachowym 
rozwoju Gminy Gogolin 

 

 

Cel strategiczny 1. 
Tworzenie atrakcyjnych perspektyw rozwojowych  
dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy 

Ideą powyższego celu strategicznego jest systematyczne budowanie gminy jako miejsca 

atrakcyjnego dla mieszkańców w każdym możliwym wymiarze. Gmina Gogolin aspiruje do realnego 

pełnienia funkcji jako ośrodek ponadlokalny zaspokajający kluczowe potrzeby przede wszystkim 

swoich mieszkańców. O skuteczności prowadzonej polityki rozwojowej samorządu świadczy 

w pierwszej kolejności wysoka ocena zadowolenia z życia w gminie oraz identyfikowany trend 

migracyjny. Tym samym warto podtrzymywać realizowane dotychczas działania i jednocześnie 

poszerzyć je o nowe elementy, wyzwania, takie jak walka z kryzysem klimatycznym czy działania 

społeczne, takie jak: wzmacnianiem więzi i tożsamości lokalnej oraz zwiększanie dostępności usług. 

Ważna jest również działalność i realizacja przedsięwzięć w ramach przynależności do Aglomeracji 

Opolskiej oraz wzmacnianie współpracy międzynarodowej. 

Tworzenie atrakcyjnych perspektyw rozwojowych dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy 

to deklaracja samorządu lokalnego oraz wyraz jego ukierunkowaniem na poprawianie jakości życia 

mieszkańców i traktowaniem ich jako rzeczywistej i podstawowej grupy docelowej.  
 

 

Cel strategiczny 2. 
Zrównoważony i efektywny rozwój przestrzenny  
i środowiskowy gminy 

Wyzwania infrastrukturalne i środowiskowe mają naturalny charakter. Z jednej stron stanowią 

konieczność niwelowania istniejących zapóźnień cywilizacyjnych, a z drugiej natomiast są swoistym 

znakiem czasu. Tym niemniej samo środowisko naturalne jest ważnym elementem wyróżniającym 

gminę, jest jej zasobem turystycznym, ale też rekreacyjnym i wypoczynkowym. Kontekst kryzysu 

klimatycznego w naturalny sposób stanowi część interwencji strategicznej. Warto podkreślić, 

że klasyczna ochrona zasobów wody, gleby i powietrza ma niekwestionowane znaczenie 

z perspektywy mieszkańców i artykułowanych oczekiwań.  

Konieczność systematycznego rozwijania infrastruktury (w szczególności na obszarach wiejskich) 

wiąże się również z atrakcyjnością osiedleńczą i jej ustawicznym kreowaniem. Dzieje się to przede 

wszystkim poprzez tworzenie dobrych warunków z punktu widzenia realizacji funkcji mieszkaniowej 
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i gospodarczej. Elementem spinającym przywołane czynniki jest planowanie przestrzenne, które w 

dłuższej perspektywie czasowej pozytywnie wpłynie na ład przestrzenny i tym samym odczuwaną w 

gminie jakość życia. 

 

Cel strategiczny 3. 
Atrakcyjna gospodarka gminy kołem zamachowym 
rozwoju Gminy Gogolin 

Poziom rozwoju gospodarczego intensywnie koreluje z poziomem zamożności gminy 

i jej mieszkańców. Aktualnie ze względu na dobre (i poprawiające się) skomunikowanie (warto 

podkreślić przede wszystkim zrewitalizowaną linię kolejową) gminy, jej mieszkańcy podejmują 

zatrudnienie lub prowadzą działalność w stolicy województwa czy też sąsiednich miastach. Ten stan 

rzeczy nie wpływa niekorzystanie na dobrostan mieszkańców niemniej ogranicza miastotwórcze 

oddziaływanie Gogolina. Swego rodzaju wyzwaniem w tym wymiarze jest stymulowanie lokalnej 

gospodarki w kilku obszarach ukierunkowanych na konkretne efekty. 

Pozyskiwanie inwestorów powinno tworzyć trwałą podaż atrakcyjnych miejsc pracy oraz tworzyć dla 

gminy bazę podatkową. Należy ku temu wykorzystać rentę lokalizacyjną oraz strategiczne położenie. 

Ważnym jego komponentem jest współpracowanie z sąsiednimi gminami i ośrodkami miejskimi.  

Stymulowanie funkcji turystycznych to z jednej strony wykorzystanie posiadanych walorów, 

ale również budowanie zaplecza wypoczynkowego dla mieszkańców gminy. Nie bez znaczenia jest 

również tworzenie w ten sposób marki gminy i poszerzenie katalogu skojarzeń wykraczającegpo 

poza najsłynniejszą śląską pieśń ludową: „Poszła Karolinka do Gogolina”.  

Wreszcie po trzecie stymulowanie przedsiębiorczości mieszkańców pozwoli na budowanie więzi i 

przywiązania firm do Gogolina. Tego typu mechanizmy są bardzo ważne i działają korzystnie 

uniezależniając gminę od kapitału i inwestora traktującego jej zasoby jedynie jako sumę czynników 

budujących atrakcyjność osiedleńczą. 
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Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych  

Rozdział opisuje kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) o samorządzie gminnym (art. 

10e. ust. 3. Pkt. 2).  

 

WYMIAR SPOŁECZNY  

 

Cel strategiczny 1. 
Tworzenie atrakcyjnych perspektyw rozwojowych  
dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy 

 

Kierunek działania 1.  Silna tożsamość wspólnoty lokalnej 

Istotą działań samorządu lokalnego jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności w tym 

integrowanie mieszkańców i budowanie wspólnoty. W przypadku gminy Gogolin bardzo ważne 

znaczenie ma wzmacnianie więzi społecznych jako elementu wpływającego chociażby 

na atrakcyjność osiedleńczą, ale również w dłuższej perspektywie czasowej decyzje migracyjne 

głównie młodzieży.  

Kolejnym ważnym aspektem jest animowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie 

zawieranych partnerstw przez gminę.  

 Działania na rzecz integracji środowisk lokalnych poprzez budowanie aktywności lokalnej, 

 Zwiększenie integracji lokalnej w oparciu o wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych 

oraz grup nieformalnych, 

 Kultywowanie tradycji lokalnych, gwary śląskiej, pielęgnowanie śląskiej tożsamości oraz 

wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych (w szczególności mniejszości niemieckiej), 

 Dbałość o dziedzictwo materialne i niematerialne związane z lokalną unikalną kulturą i historią, 

 Wdrażanie działań regionalistycznych w warstwie animacyjnej oraz edukacyjnej, 

 Wzmacnianie funkcji symbolicznych tworzących poczucie przywiązania do gminy 

i poszczególnych miejscowości „swoich małych ojczyzn”, 

 Rozwijanie wolontariatu i wspieranie rozwoju kapitału społecznego, 

 Animowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym oraz 

biznesowym, 

 Animowanie inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) we współpracy 

z sektorem przedsiębiorstw, 

 Wspieranie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich, 

 Aktywne włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne poprzez wykorzystanie mechanizmów 

konsultacyjnych i partycypacyjnych, 

 Rozwijanie współpracy z Aglomeracją Opolską jako organizacją zajmującą się rozwojem całego 

obszaru funkcjonalnego miasta Opola, którego Gogolin jest członkiem, 

 Współpraca w zakresie wykorzystania mechanizmu ZIT w ramach kooperacji z Aglomeracją 

Opolską, szczególnie w obszarze transportu publicznego (kolejowego, rowerowego etc.), 

1 
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 Zacieśnianie współpracy z Krapkowicami, które ze względu na bliskość geograficzną są 

komplementarnym ośrodkiem miejskim co jest bardzo ważne w kontekście zaspokajania 

potrzeb w obszarze usług społecznych, ale również atrakcyjności inwestycyjnej, 

 Wspólne działania samorządów na rzecz budowy mostu południowego na rzece Odrze, 

 Promocja realizacji projektów partnerskich w ramach Aglomeracji Opolskiej, jak również 

sąsiednich ośrodków o powiatowym statusie (Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle), 

 Rozwój współpracy partnerskiej Gminy Gogolin w oparciu o partnerstwa krajowe 

i międzynarodowe. 

 

Kierunek działania 2.  
Gogolin atrakcyjny osiedleńczo w oparciu o wysoką 

jakość usług publicznych 

W dużym stopniu na jakość życia mieszkańców wpływają usługi publiczne związane z edukacją, 

kulturą, pomocą społeczną, ale również polityką mieszkaniową i obsługą mieszkańca. Przywołane 

czynniki tworzą łącznie zakres ukierunkowany na osiągniecie celu jakim jest „Gogolin atrakcyjny 

osiedleńczo w oparciu o wysoką jakość usług publicznych”.  

 Działania na rzecz utworzenia żłobka, współpraca z podmiotami prywatnymi w tym zakresie, 

 Podnoszenie standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3., 

 Optymalizacja funkcjonowania sieci istniejących przedszkoli, 

 Podnoszenie standardów jakości usług związanych z wychowaniem przedszkolnym, 

 Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia oraz atrakcyjności nauczania m.in. poprzez 

remonty, modernizacje i doposażenia placówek oświatowych (m.in. rozbudowa szkoły w 

Malni) oraz realizację systemowych projektów edukacyjnych,  

 Wzmacnianie kluczowych kompetencji, przedsiębiorczości oraz kompetencji miękkich wśród 

młodzieży szkolnej wraz ze stopniowym wprowadzaniem na rynek pracy, 

 Wzmacnianie sektora kultury jako ważnego komponentu tworzącego tożsamość lokalną  

 Rozwijanie działalności, zasobów i oferty usług kulturalnych, w tym świadczonych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, 

 Rozwijanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, 

 Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym współpraca z kołami terenowymi 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, 

 Tworzenie i rozwijanie przestrzeni dla działalności artystycznej i kulturalnej,  

 Rozwój działalności Centrum Usług Społecznych i rozwijanie jego zasobów, 

 Zapewnienie szerszej dostępności do usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa 

specjalistycznego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji, 

 Inicjowanie i realizacja usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie 

zlecane przez administrację rządową), 

 Promocja i upowszechnienie telemedycyny jako formy usprawnienia klasycznej działalności 

leczniczej, 

 Wspieranie działań profilaktycznych, w tym programów edukacyjnych i promocji zdrowia, 

 Podjęcie działań na rzecz rozbudowy zasobów kadrowych w sektorze pomocy społecznej oraz 

systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
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 Realizacja zadań z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego, w tym zapewnienie 

mieszkań socjalnych i chronionych, 

 Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych i chronionych,  

 Przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i 

wielorodzinnego, 

 Współpraca z deweloperami na rzecz zrównoważonej urbanizacji gminy i zachowania jej 

walorów naturalnych,  

 Rozwijanie transportu publicznej jego jakości oraz dostępności (w partnerstwach m.in. we 

współpracy z powiatem opolskim i Aglomeracją Opolską), 

 Działania na rzecz wprowadzenia wspólnego biletu z miastem Opole, 

 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, 

 Wzmocnienie instytucjonalne Urzędu Miejskiego i jego jednostek, 

 Systematyczne poprawianie jakości obsługi mieszkańców, utrzymanie wysokiego poziomu 

w tym zakresie, 

 Rozwijanie poziomie informatyzacji i cyfryzacji gminy, 

 Wdrażanie polityki dostępności, 

 Wdrażanie i rozwój e-usług w gminie. 

 

Kierunek działania 3.  
Tworzenie atrakcyjnej oferty dla wszystkich grup 

mieszkańców, w szczególności dla młodzieży i seniorów 
Gmina Gogolin w kontekście budowania atrakcyjnej oferty musi się skupić na sektorowej polityce 

senioralnej (ze względu na przemiany demograficzne), jak również młodzieżowej mając na uwadze 

wzmacnianie więzi i tożsamości młodych mieszkańców gminy. 

Kolejnym elementem jest spektrum związane z czasem wolnym. W populacji mieszkańców widać 

oczekiwania związane z systematycznym poszerzeniem dostępnej oferty wypoczynkowej 

i rekreacyjnej.  

 Kreowanie rozwoju polityki senioralnej uwzględniającej potrzeby starzejącej się populacji, 

 Utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów, 

 Budowa osiedla funkcjonalnych domów dla seniorów (wdrożenie idei „wioski seniora”), 

w sąsiedztwie DPS-u zgodnie z przygotowaną koncepcją (zapewnienie jednocześnie miejsca 

zamieszkania oraz specjalistycznej opieki i pomocy), 

 Sfinalizowanie centrum oferującego usługi fizjoterapeutyczne dla seniorów, 

 Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, realizacja projektów związanych z przekazywaniem 

młodemu pokoleniu miejscowej tradycji i wartości, 

 Rozwijanie oferty czasu wolnego seniorów z wykorzystaniem istniejących grup i zrzeszeń, 

rozwijanie kolejnych forów, 

 Utworzenie i wdrażanie polityki młodzieżowej skierowanej do mieszkańców gminy, 

 Wsparcie młodzieży na ścieżce kariery zawodowej, 

 Zintensyfikowanie działań w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej młodzieży, 

 Dostosowanie ofert edukacji, kultury, sportu i rekreacji do potrzeb młodzieży i ograniczenie 

barier w dostępie do tych ofert, 

 Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem, 
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 Tworzenie rozwiązań uwzględniających potrzeby młodych rodzin, 

 Tworzenie miejskich przestrzeni publicznych przyjaznych dla młodzieży, 

 Poprawa bezpieczeństwa w miejscach, w których przebywa młodzież, 

 Wzmocnienie samorządności uczniowskiej oraz w ramach struktur samorządu, 

 Tworzenie możliwości współdecydowania przez młodzież o sprawach gminy, w szczególności 

o ofercie kierowanej do młodych ludzi, 

 Tworzenie mechanizmów wspierających inicjatywy młodzieżowe, 

 Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i jej promocja wśród mieszkańców, 

 Tworzenie i rozwijanie przestrzeni aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji, 

 Tworzenie warunków atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych, 

 Doposażanie miejsc spędzania czasu wolnego m.in. placów zabaw, terenów zielonych i innych, 

 Rozwijanie oferty sportowej poprzez ścisłą współpracę z organizacjami zajmującymi się 

prowadzeniem zajęć (wsparcie materialne i techniczne), 

 Podjęcie decyzji związanej z przyszłym funkcjonowaniem basenu gminnego, dostosowanie jej 

do realnych potrzeb oraz rachunku ekonomicznego.  

 

WYMIAR SPOŁECZNY  WYMIAR PRZESTRZENNY 

Kierunek działania 4.  Wdrażanie procesu rewitalizacji 

Rewitalizacja jako proces opisany przepisami prawa ma wieloaspektowy charakter. W pierwszej 

kolejności odnosi się do tematyki społecznej, ale obejmuje również powiązaną interwencję w sferze 

technicznej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz gospodarczej. 

W związku z powyższym Kierunek działania 4. Wdrażanie procesu rewitalizacji obejmuje działania 

społeczne oraz przestrzenne. Potencjalna interwencja może ulec dalszemu rozszerzeniu 

o zagadnienia gospodarcze (chociażby na bazie ustaleń przyszłego Gminnego Programu 

Rewitalizacji). 

Działanie traktowane jest jako obszar strategicznej interwencji kluczowej dla gminy (OSI) co jest 

swoistą prerogatywą gminy na mocy przepisów ustawy o samorządzie gminnym.  

Zakres interwencji dla tego działania został opisany w kolejnym rozdziale.  

 

WYMIAR PRZESTRZENNY 

 

Cel strategiczny 2. 
Zrównoważony i efektywny rozwój przestrzenny  
i środowiskowy gminy 

Kierunek działania 5. Ochrona zasobów gleby, wody i powietrza 

W ramach domeny przestrzennej kluczowe znaczenie ma środowisko i infrastruktura. 

W kontekście pierwszego z wymienionych elementów należy zwrócić uwagę na działania 

ukierunkowane bezpośrednio na ochronę środowiska i jego bioróżnorodności z sztandarową 

2 
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kwestią gospodarki wodno-ściekowej, ale również utworzeniem ogrodu botanicznego 

(wpisującego się w budowanie atrakcyjności Gogolina jako destynacji osiedleńczej i przyjaznego 

miejsca do życia). Drugim elementem są natomiast kwestie minimalizowania skutków kryzysu 

klimatycznego z punktu widzenia zadań pozostających w mocy i sprawczości na poziomie 

samorządu gminnego. Gmina powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, uwzględniając 

potrzeby i identyfikowane deficyty obserwowane zarówno w mieście jak i na obszarach wiejskich. 

 Wdrażanie działań opisanych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Gogolin 2030, 

 Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej, kontynuowanie rozbudowy kanalizacji 

w Obrowcu (kanalizacja zbiorcza będzie odprowadzała ścieki do Krapkowic), skanalizowanie 

Zakrzowa i Dąbrówki (ścieki będą odprowadzane do gminnej oczyszczalni lub zostanie 

zmodernizowana obecnie nieczynna stara oczyszczalnia) oraz przebudowa sieci wodociągowej 

(podjęcie działań na rzecz zapasowego źródła wody dla wodociągu), 

 Modernizacja oczyszczalni ścieków, utrzymanie i modernizacja istniejących sieci, 

 Wdrożenie systemowych działań na rzecz retencjonowania wody (w tym w ramach małej 

retencji), 

 Budowa kolektora i przebudowa rowu A3 – związane z retencjonowaniem wody, projekt został 

złożony, 

 Zachowanie bioróżnorodności terenów atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie, 

 Wykorzystanie części Gogolina na cele związane z tworzeniem ogrodu bioróżnorodności, 

docelowo stworzenie ogrodu botanicznego, 

 Działania na rzecz rozwoju sieci gazowej, promowanie przyłączania się gospodarstw 

indywidualnych do sieci gazowej, 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków (termomodernizowanie), 

 Zwiększenie stopnia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

 Prowadzenie działań na rzecz utworzenia farmy paneli fotowoltaicznych,  

 Intensyfikacja działa na rzecz poprawy czystości powietrza m.in. poprzez wspieranie wymiany 

indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, 

 Realizacja kompleksowych programów związane z wymianą pieców grzewczych 

i retencjonowaniem wody połączonych z akcją informacyjną (uświadamiającą skalę wyzwań 

klimatycznych), 

 Działania na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, 

 Poprawa zarządzania i rozwój systemu gospodarki odpadami,  

 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, 

 Prowadzenie działań z zakresu adaptacji do zmian klimatu, 

 Podejmowanie działań na rzecz tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego.  

 

Kierunek działania 6. Wysoka jakość gminnej infrastruktury publicznej oraz 

planowania przestrzennego 
Wysoka jakość gminnej infrastruktury publicznej oraz planowania przestrzennego ma 

fundamentalne znaczenie w kontekście jakości życia w gminie. Stan aktualny wyznaczają standardy 

infrastrukturalne, natomiast przyszłość jest mocno zakorzeniona w dobrym planowaniu 

przestrzennym. 
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Kierunek działania 6. Wysoka jakość gminnej infrastruktury publicznej oraz planowania 

przestrzennego jest w pełni komplementarny z kierunkiem działania 7. Realizacja strategicznych 

działań infrastrukturalnych.  

 Poprawa jakości dróg gminnych poprzez remonty, modernizacja i budowę dróg, 

 Prowadzenie działań lobbingowych w zakresie podnoszenia jakości dróg będących w zarządzie 

innych organów, 

 Prowadzenie efektywnych działań w celu uzyskania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych, 

 Podniesienie bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację oświetlenia przy ciągach 

komunikacyjnych, 

 Budowa i modernizacja ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w celu poprawy bezpieczeństwa 

w gminie, 

 Rozbudowa ścieżek rowerowych obejmujących obszar gminy w sposób kompleksowy (budowa 

ścieżek łączących Gogolin z okolicznymi miejscowościami), 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz gminy i z okolicznymi miastami, 

 Remonty, modernizacje i racjonalizacja wykorzystania mienia gminnego,  

 Tworzenie i uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 

w gminie, 

 Wprowadzanie udogodnień i zwiększanie poziomu dostępności przestrzeni publicznych dla 

osób ze szczególnymi potrzebami, 

 Ograniczenie tworzenia miejsc przeznaczonych dla zabudowy jednorodzinnej w planie 

zagospodarowania, przede wszystkim w odniesieniu do miejsc z niskim wyposażeniem w 

infrastrukturą techniczną, 

 Estetyzacja przestrzeni publicznych w oparciu o istniejące narzędzia prawne. 
 

Kierunek działania 7. Realizacja strategicznych działań infrastrukturalnych 

Działanie ma charakter kluczowy z punktu widzenia rozwoju gminy i zostało zdefiniowane jako 

obszar strategicznej interwencji kluczowej dla gminy (OSI).   

Zakres interwencji dla tego działania został opisany w kolejnym rozdziale. 
 

WYMIAR GOSPODARCZY 

 

Cel strategiczny 3. 
Atrakcyjna gospodarka gminy kołem zamachowym 
rozwoju Gminy Gogolin 

 

Kierunek działania 8. Realizacja strategicznych działań infrastrukturalnych 

Wzmocnienie lokalnej gospodarki to ważny element rozwoju gminy Gogolin, z punktu widzenia 

strategii został on wydzielony na trzy elementy. W ramach KD 8. Interwencja koncentruje 

się na wątku wykorzystania atrakcyjności gminy, jej lokalizacji poprzez działania obsługowe 

i marketingowe.  

3 
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 Wykorzystanie potencjału inwestycyjnego tych części gminy, które charakteryzują się wysoką 

atrakcyjnością inwestycyjną, dobrym skomunikowaniem i potencjałem do rozwoju 

gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem Malni, Choruli i Obrowca, Górażdży, 

 Przygotowywanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych w perspektywie tworzenia nowych 

stref aktywności gospodarczej, 

 Tworzenie i aktualizacja dokumentów planistycznych m.in. w kontekście rozwijania funkcji 

gospodarczych, 

 Promocja terenów inwestycyjnych, przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, 

 Profesjonalizacja i wzmocnienie systemu obsługi inwestora krajowego i zagranicznego, 

 Promocja i marketing gospodarczy. 
 

Kierunek działania 9. Wykorzystanie potencjału turystycznego 

Drugim filarem związanym ze wzmacnianiem sfery gospodarczej jest adekwatne wykorzystanie 

istniejącego potencjału turystycznego gminy jako czynnika budującego jej rozpoznawalność i 

markę. 

 Wykorzystanie potencjału turystycznego tych części gminy, która charakteryzuje się istotnymi 

walorami turystycznymi i obiektywną atrakcyjnością do rozwijania ruchu turystycznego 

(Kamień Śląski, Kamionek), 

 Rozwijanie turystyki biznesowej poprzez działania na rzecz pozyskania dużego inwestora 

z branży hotelarskiej,  

 Rozwijanie turystyki sakralnej i pielgrzymkowej,  

 Rozwijanie turystyki zdrowotnej, 

 Animowanie działań na rzecz tworzenia obiektów noclegowych dla osób starszych, które 

przyjeżdżają na teren gminy ze względu na rehabilitację, 

 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej m.in. tworzenie ścieżek 

turystycznych w Kamieniu Śląskim, 

 Prowadzenie aktywnej promocji i marketingu turystycznego. 
 

Kierunek działania 10. Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości 

Opisane powyżej dwa kierunki koncentrują się na przyciąganiu inwestora oraz wykorzystaniu 

dostępnych zasobów. Natomiast KD 10 koncentruje się na działaniu ukierunkowanemu na 

prowadzenie dialogu z przedsiębiorcami oraz ułatwianiu im prowadzenia działalności 

gospodarczej.  

 Stymulowanie rozwoju Gogolina jako ponadlokalnego ośrodka handlu i usług obsługującego 

okoliczną ludność z terenu gminy oraz ościennych miejscowości, 

 Wspieranie rodzimego sektora przedsiębiorstw głównie sektora MŚP, 

 Prowadzenie trwałego dialogu z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na terenie 

gminy, 

 Tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w gminie 

w zakresie zachęt inwestycyjnych i podatkowych, 

 Włączanie sektora biznesowego do działań na rzecz wspólnoty lokalnej poprzez promocje 

mechanizmów i strategii odpowiedzialnego biznesu (CSR), 

 Wspieranie i animowanie współpracy na rzecz budowy innowacyjnej gospodarki, 
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 Promocja postawy przedsiębiorczej wśród mieszkańców, szczególnie młodzieży, 

 Wspieranie i promocja aktywności zawodowej (również osób starszych), 

 Współpraca szkół podstawowych i liceum z lokalnymi firmami i przedsiębiorcami, 

 Wspieranie inicjatyw związanych z ekonomią społeczną i solidarną, 

 Inkubacja i akceleracja inicjatyw biznesowych, w tym start-upów. 

Obszary strategicznej interwencji (OSI) 

Rozdział odnosi się do: 

 przepisu Art. 10e. ust. 3. pkt. 7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli 

takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań; zawartego w ustawie z dnia 8 

marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) o samorządzie gminnym. 

 przepisu Art. 10e. ust. 1. pkt. 6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju 

województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038), wraz z zakresem 

planowanych działań (Art. 10e. ust. 1. pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). 

 

Obszar strategicznej interwencji kluczowy dla Gminy Gogolin 1 (OSI1) 

Wdrażanie procesu rewitalizacji (Kierunek działania 4.) 

 Budowa skrzyżowania dwupoziomowego nad linią E30 (wiadukt). 

 Budowa mieszkań serwisowanych lub wspomaganych dla seniorów. 

 Budowa mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw. 

 Rozwój funkcji użyteczności publicznej Placu Benedyktyńskiego. 

 Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w gminie. 

 

Obszar strategicznej interwencji kluczowy dla Gminy Gogolin 1 (OSI2) 

Realizacja strategicznych działań infrastrukturalnych (Kierunek działania 7.) 

 Prowadzenie działań lobbingowych na rzecz realizacji strategicznych działań inwestycyjnych, 
w szczególności infrastrukturalnych pozostających poza kompetencjami samorządu Gminy 
Gogolin.  

 Budowa obwodnicy Gogolina połączona z mostem południowym w Krapkowicach – droga 409, 
inwestycja gminna i wojewódzka2 (inwestycja na etapie koncepcyjnym).  

 Budowa małej obwodnicy Górażdży – inwestycja gminna (inwestycja na etapie koncepcyjnym).  

 Budowa wiaduktu nad linią kolejową E30 w mieście Gogolin (inwestycja w trakcie realizacji). 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w Obrowcu (inwestycja na etapie koncepcji 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) 

 

                                                           
2 Gmina Gogolin w pewnej części będzie finansowo wspierać realizację tego zadania.  
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Obszary Strategicznej Interwencji w strategii rozwoju województwa a zakres planowanych działań 

gminy 

Na poziomie regionalnym Gogolin wpisuje się w OSI Subregion Aglomeracja Opolska. Działania 

przewidziane do realizacji w ramach tego OSI przedstawia rozdział: OSI w strategii rozwoju 

województwa a zakres planowanych działań gminy. 
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Schemat ilustrujący założenia planistyczne  
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Kierunek działania 2. Gogolin atrakcyjny 
osiedleńczo w oparciu o wysoką jakość 
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Kierunek działania 6. Wysoka jakość 
gminnej infrastruktury publicznej oraz 

planowania przestrzennego 

A
tr

ak
cy

jn
a 

go
sp

o
d

ar
ka

 g
m

in
y 

ko
łe

m
 

za
m

ac
h

o
w

ym
 r

o
zw

o
ju

 G
m

in
y 

G
o

go
lin

 

Kierunek działania 9. Wykorzystanie 
potencjału turystycznego 

Kierunek działania 3. Tworzenie 
atrakcyjnej oferty dla wszystkich grup 

mieszkańców, w szczególności dla 
młodzieży i seniorów 

*Kierunek działania 7. Realizacja 

strategicznych działań 
infrastrukturalnych 

Kierunek działania 10. 
Stymulowanie lokalnej 

przedsiębiorczości 

*Kierunek działania 4. Wdrażanie procesu rewitalizacji  

 

*  Obszary strategicznej interwencji (OSI)
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Wdrażanie  

Realizacja, monitoring, ewaluacja i aktualizacja strategii  

Realizacja strategii 

  
Przygotowanie projektu – Burmistrz Gogolina przy współpracy struktur Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w 
uzgodnieniu z Radą Miejską (zmiany zapisów w dokumencie także w oparciu o uzasadnione propozycje i 
wnioski mieszkańców, organizacji społecznych oraz przedsiębiorców).  

  
Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii – Burmistrz Miasta Gogolin przy współpracy struktur Urzędu 
Miasta w Gogolinie i instytucji samorządowych. 

  

Nawiązywanie współpracy z partnerami dla realizacji działań i projektów wymagających zaangażowania innych 
organizacji i instytucji (administracji różnego szczebla, organizacji społecznych, przedsiębiorstw, instytucji 
otoczenia biznesu) oraz działania lobbingowe na rzecz strategicznych kierunków rozwoju w wymiarze 
ponadlokalnym – Burmistrz Gogolina. 

  

Opracowanie rocznych i wieloletnich programów branżowych oraz inwestycyjnych, w ramach których będą 
realizowane założenia strategiczne – wyspecjalizowane komórki Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz inne 
instytucje samorządowe (jednostki organizacyjne). 

  

Zatwierdzanie i zapewnienie finansowania dla rocznych oraz wieloletnich programów branżowych i 
inwestycyjnych, w ramach których będą realizowane cele strategiczne i kierunki działań – merytoryczne 
komórki Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Rada Miejska.  

  
Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań wynikających z kierunków działań poprzez 
umieszczenie konkretnych zadań w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej – Skarbnik, Burmistrz, 
Rada Miejska.  

  
Przygotowanie wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego dla projektów wynikających z założeń 
strategii – Burmistrz Gogolina, przy współpracy struktur Urzędu Miejskiego w Gogolinie, wraz z jednostkami 
organizacyjnymi. 

  Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty – merytoryczne komórki Urzędu Miasta. 

Procedura monitorowania 

  Monitoring bieżący będzie realizowany corocznie. 

  
Celem tej procedury jest uzyskanie kompletnej informacji dotyczącej rezultatów planowanych działań 
przyjętych do realizacji. 

  Monitoringowi podlega katalog wskaźników umieszczonych w rozdziale Rezultaty planowanych działań. 

  
Wynikiem corocznie prowadzonego monitoringu będzie zestawienie wskaźników dla poszczególnych kierunków 
działań, których realizacja została podjęta w ramach każdego z celów strategicznych zapisanych w Strategii. 

Ewaluacja 

  
Rekomenduje się przeprowadzenie dwóch przeglądów strategicznych w okresie obowiązywania strategii – w 
2025 (ewaluacja on-going) i 2030 roku (ewaluacja ex-post). 

  

Wynikiem przeprowadzenia przeglądu będzie szczegółowe sprawozdanie zawierające podsumowanie zestawień 
wyników uzyskanych w ramach monitoringu wraz z oceną poziomu realizacji poszczególnych celów 
strategicznych oraz kierunków działań. 

  
Ewaluacje (szczególnie ta o charakterze on-going) ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
założenia i cele przekładane są na realne działania oraz wskazanie konieczności dokonania korekt (aktualizacji). 

  
Raporty ewaluacyjne są prezentowane Radzie Miejskiej przez Burmistrza Gogolina wraz z rekomendacjami 
korekt, aktualizacji oraz uzupełnienia zawartości dokumentu. 
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Aktualizacja dokumentu 

  
Zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030 dokonywane będą uchwałą Rady Miejskiej na 
wniosek Burmistrza Gogolina.  

  Przed podjęciem uchwały wymagane jest wydanie stosownej opinii przez odpowiednią komisję. 

  

Ocena realizacji strategii na podstawie danych zawartych w raportach ewaluacyjnych zostanie dokonana w 
latach 2025 i 2030. Jej celem będzie porównanie założonych w strategii oddziaływań i efektów jej wdrażania z 
faktycznie osiągniętymi efektami. Na tej podstawie formułowane będą zalecenia w zakresie aktualizacji na 
kolejne lata wdrażania Strategii.  

  
Decyzja o aktualizacji dokumentu dokonywana będzie przez Burmistrza Gogolina we współpracy z właściwymi 
komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Gogolinie, które przedstawią ją do przyjęcia Radzie Miejskiej. 

Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

  
Dokumenty wykonawcze powinny być napisane możliwie przejrzystym językiem, zrozumiałym dla osób 
niebędących specjalistami w danej dziedzinie.  

  Obowiązkowe jest oznakowanie dokumentu zgodne z obowiązującymi zasadami.  

  Przygotowanie dokumentu wykonawczego powinno zakończyć się w ciągu 12 miesięcy od jego zainicjowania.  

  Obowiązkowo każdy dokument wykonawczy powinien zostać poddany konsultacjom. 

  
W każdym dokumencie wykonawczym powinno znaleźć się co najmniej odniesienie do konkretnego celu 
strategicznego i kierunku działań niniejszej strategii.  

  
Każdy dokument wykonawczy musi posiadać przypisaną komórkę organizacyjną jako wiodącą, odpowiadającą 
za całościową realizację oraz jej skutki. 

  



2021-2030 
 

 

 

 
50 

Rezultaty planowanych działań  

Niniejszy rozdział odnosi się do przepisu mówiącego o elementach, które zawierać powinna strategia 

rozwoju gminy, mianowicie art. 10e. ust. 3. pkt. 3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym 

w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia, zawartego w ustawie z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834). Rezultaty planowanych działań 

opracowano w formie katalogu wskaźników, które zostały przyporządkowane do dziesięciu 

zidentyfikowanych kierunków działań. Odpowiednio dobrane wskaźniki stanowią ważny element 

strategii, który przyczynia się do efektywnej realizacji przedstawionych w dokumencie założeń. Analiza 

wskaźników pozwala na ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz stopnia realizacji 

poszczególnych kierunków. Rekomenduje się dokonywanie pomiarów wskaźników corocznie. 

L.p. 
kierunku 
działania 

Nazwa działania Nazwa wskaźnika 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 
(2020) 

Oczekiwany 
rezultat w 
2030 roku 

Źródło danych 

1. 
Silna tożsamość wspólnoty 
lokalnej 

Liczba fundacji, 
stowarzyszeń i organizacji 

społecznych na 1000 
mieszkańców 

3,88 wzrost 

BDL GUS 

Liczba ludności 12 628 wzrost o 3% 

2. 

Gogolin atrakcyjny 
osiedleńczo w oparciu o 
wysoką jakość usług 
publicznych 

Powołanie Centrum Usług 
Społecznych 

0 1 UM Gogolin 

Liczba dostępnych miejsc 
w podmiotach opieki nad 
dziećmi do lat 3 na 1000 

dzieci 

110 wzrost BDL GUS 

3. 

Tworzenie atrakcyjnej oferty 
dla wszystkich grup 
mieszkańców, w 
szczególności dla młodzieży i 
seniorów 

Liczba imprez 
kulturalnych 

128 

wzrost BDL GUS 
Liczba uczestników 

imprez 
22 094 

4. 
Wdrażanie procesu 
rewitalizacji 

Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 
0 wzrost UM Gogolin 

5. 
Ochrona zasobów gleby, 
wody i powietrza 

Udział ludności 
korzystającej z sieci 

gazowej 
34,6% wzrost BDL GUS 

6. 
Wysoka jakość gminnej 
infrastruktury publicznej 

Długość ścieżek 
rowerowych na 100 km2 

8,65 km wzrost BDL GUS 

7. 
Realizacja strategicznych 
działań infrastrukturalnych 

Budowa wiaduktu nad 
linią kolejową E30 

0 1 UM Gogolin 

8. 
Wzmacnianie atrakcyjności 
inwestycyjnej 

Liczba nowych 
inwestorów 

0 wzrost UM Gogolin 

9. 
Wykorzystanie potencjału 
turystycznego 

Liczba przeprowadzanych 
działań promujących 

turystykę 
0 

wzrost 

UM Gogolin 

Liczba noclegów 
udzielonych turystom 

zagranicznym w gminie 
687 BDL GUS 

10. 
Stymulowanie lokalnej 
przedsiębiorczości 

Liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność 

gospodarczą na 10 tys. 
ludności 

592 wzrost BDL GUS 
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Finansowanie strategii  

W celu skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030, samorząd jako jej 

operator oraz inicjator będzie poszukiwał wszelkich dostępnych źródeł, metod oraz możliwości 

realizacji określonych celów, aby urzeczywistnić zaproponowaną w dokumencie wizję.  

Wśród możliwych źródeł finansowania projektów zaproponowanych w niniejszym dokumencie, można 

wskazać na: 

 środki własne gminy; 

 środki pochodzące z budżetu państwa; 

 Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027; 

 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko; 

 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki; 

 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; 

 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; 

 inne środki publiczne. 
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Ewaluacja ex-ante 

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, dokument strategii powinien zostać poddany uprzedniej 

ewaluacji, czyli przed rozpoczęciem interwencji. Tego rodzaju ewaluacja nazywana jest ewaluacją ex-

ante, a jej celem jest ocena trafności założeń, ich spójności a także planowanego sposobu realizacji 

strategii. Wnioski płynące z przeprowadzonej ewaluacji są przydatne i służą udoskonaleniu i poprawie 

bieżącej lub przyszłej interwencji. Ewaluacja ex-ante stanowi nie tylko wymóg i obowiązek wynikający 

z przepisów prawa, ale jest również istotnym źródłem informacji. W niniejszej strategii wybrano 

wariant ewaluacji partycypacyjnej, czyli takiej, w której ewaluator jest współautorem projektu 

i uczestniczy w procesie powstawania opracowania od samego początku.  

Poniżej przedstawiono kryteria oceny w przypadku ewaluacji ex-ante. 

 

TRAFNOŚĆ Czy projekt Strategii odpowiada na potrzeby i problemy rozwojowe gminy? 

Potrzeby, wyzwania rozwojowe oraz problemy w gminie zidentyfikowano dzięki analizie desk research 

(analizie danych zastanych m.in. dokumentów, statystyk), diagnozie, a także badaniach ankietowych. 

Przeprowadzenie szerokiej analizy oraz stworzenie bilansu strategicznego tzw. analizy SWOT, 

pozwoliło także na poznanie mocnych stron oraz szans rozwojowych. Wszystkie wskazane elementy 

umożliwiły wypracowanie zarówno misji i wizji gminy, a następnie założeń rozwojowych, które ilustrują 

cele strategiczne oraz wskazane w ich ramach kierunki działania, które bezpośrednio odnoszą się do 

wypracowanej wizji gminy. Powiązanie wizji z celami wskazuje na zastosowanie poprawnego 

podejścia, które pozwala stwierdzić, że założone cele przyczynią się do jej osiągnięcia. 

W gminie Gogolin widoczny jest stopniowy wzrost liczby ludności, a saldo migracji (utrzymujące się 

na poziomie dodatnim) od 2018 r. stopniowo rośnie (w 2020 r. wynosiło 5,5 na 1 000 ludności). 

Wskazane zmiany oraz obserwowany wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym (o 1,3 pp. w ostatnich 

pięciu latach, obecnie 19,7%), a tym samym starzenie się społeczności lokalnej (które zauważa blisko 

22% mieszkańców), wskazują na konieczność podjęcia działań mających na celu stałe podnoszenie 

poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Gogolin. Cel strategiczny 1. Tworzenie atrakcyjnych 

perspektyw rozwojowych dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy, skupia się m.in. 

na podnoszeniu standardów i jakości usług oraz zapewnieniu oferty dostosowanej do potrzeb różnych 

grup mieszkańców, a przez to, stałym wzmacnianiu atrakcyjności osiedleńczej obszaru. 

Kryteria oceny 

Trafność Skuteczność Spójność Efektywność
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Zasadność interwencji w ramach Celu strategicznego 2. Zrównoważony i efektywny rozwój 

przestrzenny i środowiskowy gminy wynika zarówno z postępującego globalnego kryzysu 

klimatycznego, jak i obserwowanych problemów w sferze środowiskowej w gminie. Blisko 60% 

mieszkańców negatywnie ocenia jakość powietrza, a prawie 40% negatywnie wypowiada się na temat 

zabezpieczenia gminy i mieszkańców przed hałasem. Wśród głównych emitorów zarówno 

zanieczyszczeń jak i hałasu, można wskazać duże zakłady produkcyjne zlokalizowane na obszarze 

gminy, a dodatkowo, w zakresie jakości powietrza również niską emisję z indywidualnych palenisk. 

Natomiast wśród źródeł hałasu można wskazać na hałas komunikacyjny, związany z eksploatacją dróg 

krajowych, wojewódzkich i powiatowych przebiegających przez gminę. Ankietowani mieszkańcy 

zauważają również problem związany z zaśmiecaniem okolicy (16,2% wskazań), a jako jedną ze słabych 

stron wskazują brak rozwoju infrastruktury drogowej (14,1% wskazań).  

Cel strategiczny 3. Atrakcyjna gospodarka gminy kołem zamachowym rozwoju Gminy Gogolin skupia 

się na kwestiach gospodarczych. Rozwój gospodarczy powinien opierać się na wykorzystaniu 

wewnętrznych zasobów oraz szans z otoczenia. Przewagą konkurencyjną gminy jest przede wszystkim 

atrakacyjność inwestycyjna, dogodne położenie i skomunikowanie z innymi ośrodkami. Wśród 

najgorzej ocenianych aspektów związanych z rynkiem pracy, ankietowani wskazywali na możliwość 

przekwalifikowania się (63,1%) i możliwość znalezienia „dobrej” pracy (62,5%). Według mieszkańców 

to „silna gospodarka” jest najkorzystniejszym kierunkiem rozwoju gminy. Istotne jest zatem 

stymulowanie lokalnej gospodarki oraz przedsiębiorczości wśród mieszkańców, a także stworzenie 

odpowiednich warunków do rozwoju gospodarczego i przyciągnięcia inwestorów.  

SKUTECZNOŚĆ 
Czy zaproponowana w ramach programu logika interwencji umożliwi 

realizację założonych celów rozwojowych? 

W strategii przedstawiono schemat interwencji, który przedstawia poszczególne domeny planowania 

strategicznego, wynikające z nich cele strategiczne oraz kierunki działań. Oczekiwane wyniki (rezultaty) 

planowanej interwencji przedstawiono w części wdrożeniowej, w rozdziale Rezultaty planowanych 

działań. We wskazanym rozdziale wyróżniono kierunki działania wraz z katalogiem wskaźników, 

umożliwiających monitoring i ewaluację oraz ocenę zmian i skuteczności podejmowanej interwencji.  

EFEKTYWNOŚĆ 
Czy realne do osiągnięcia cele uzasadniają poniesienie przewidywanych 

nakładów? 

Wskazane cele stanowią uzasadnienie do przewidywanych nakładów, ze względu na to, że odnoszą się 

do potrzeb i wyzwań zdiagnozowanych w gminie Gogolin, co zostało uargumentowane w niniejszej 

ewaluacji. Ponadto, w dokumencie wskazano obszary priorytetowe, czyli obszary strategicznej 

interwencji kluczowe dla gminy, identyfikowane jako Kierunek działania 4. Wdrażanie procesu 



2021-2030 
 

 

 

 
54 

rewitalizacji oraz Kierunek działania 7. Realizacja strategicznych działań infrastrukturalnych, jako 

obszary, które przede wszystkim wymagają podjęcia działań.  

SPÓJNOŚĆ 
Czy założenia i cele są spójne z najważniejszymi dokumentami strategicznymi 

na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym? 

Niniejsza strategia wykazuje spójność wewnętrzną. Założenia planistyczne ilustruje schemat, na 

którym przedstawiono zdefiniowane w ramach trzech wymiarów strategicznych (społecznego, 

gospodarczego i przestrzennego) cele i kierunki działań. Dodatkowo wskazano również kierunek 

działania 4., który swoim zasięgiem obejmuje sferę społeczną i przestrzenną oraz zidentyfikowany 

został jako OSI kluczowy dla gminy. W dokumencie szeroko omówiono założenia rozwojowe, wskazując 

jednocześnie wizję i misję (wraz ze składowymi) rozwoju gminy Gogolin. Każdy z kierunków działań 

został uszczegółowiony poprzez wskazanie zakresu interwencji, co pokazuje, że zakres ani 

zaplanowane przedsięwzięcia nie nakładają się na siebie, a także nie wykazują sprzeczności, tylko 

wzajemnie się uzupełniają. Dokument jest spójny również z dokumentami na różnych poziomach (co 

wskazano w rozdziale Komplementarność z innymi dokumentami planistycznymi), w szczególności 

z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego „Opolskie 2030”, do której zapisów się 

odwołuje, wskazując cele operacyjne oraz obszary strategicznej interwencji.  
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Załącznik nr 1  

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
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Gmina oczami mieszkańców 

W celu opracowania strategii oraz poznania potrzeb mieszkańców, przeprowadzono badanie 

ankietowe wśród lokalnej społeczności. W badaniu wzięło udział 242 mieszkańców gminy Gogolin. 

Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było poznanie opinii i oceny na temat elementów infrastruktury 

oraz oferty w gminie Gogolin, jak również problemów widocznych z perspektywy mieszkańców. 

Badanie zostało przeprowadzone w formie elektronicznej w grudniu 2021 r.  

Dane metryczkowe 

W grupie respondentów dominowały kobiety, stanowiąc blisko 63% wszystkich ankietowanych.  

Ponad połowa to mieszkańcy w wieku 35-44 lat (51,7%), a następnie osoby w wieku 25-34 lat 
(23,1%). Najniższy udział stanowiły osoby najmłodsze (poniżej 25 lat), zaledwie 0,4%.  

Zdecydowana większość (prawie 72%) deklarowała wykształcenie wyższe, a około 18% 
wykształcenie średnie, bądź średnie branżowe.  

Dominującą grupę stanowiły osoby pracujące, z odsetkiem 74.8%, drugą grupą byli przedsiębiorcy  
(11,2%).  

 

Czy uważa Pan(i), że Gmina Gogolin jest dobrym miejscem do życia? 

W strukturze ankietowanych dominowały osoby pozytywnie oceniające Gogolin jako miejsce do 

życia. Blisko 84% ankietowanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”. 

Odmienne zdanie ma 9,1% respondentów, którzy negatywnie oceniają gminę Gogolin jako miejsce 

zamieszkania. Tylko 7% ankietowanych miało problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. 

Widoczna jest zatem przewaga (o 74,9 pp.) odpowiedzi pozytywnych, co świadczy o wysokim 

poziomie zadowolenia i rosnącej atrakcyjności osiedleńczej, której potwierdzeniem 

są obserwowane tendencje migracyjne i wzrost salda migracji w ostatnich pięciu latach.  

  

43,4%

40,5%

4,1%

5,0%

7,0%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć
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Gdzie w perspektywie najbliższych 5 lat chciałaby/chciałby Pani/Pan mieszkać? 

Respondenci zostali zapytani o ich plany migracyjne w perspektywie najbliższych pięciu lat. Odsetek 

osób, które nie zamierzają się przeprowadzać (82,2%), jest zbliżony do odsetka osób zadowolonych 

z zamieszkiwania Gogolina, różnica wynosi zaledwie 1,7 pp. Pozostali mieszkańcy deklarujący chęć 

zmiany miejsca zamieszkania i stanowią 17,8% badanych. Uwagę zwracają potencjalne kierunki 

migracji - najczęściej wskazywaną odpowiedzią (6,6%) i potencjalnym planem ankietowanych na 

najbliższe lata jest przeprowadzka za granicę. 

 

Spośród wymienionych elementów infrastruktury oraz oferty dostępnej na terenie Gminy Gogolin, 
proszę określić jak ocenia Pan(i) ich aktualny stan/dostępność. Proszę odnieść się do każdej 
z kategorii. 

Najlepiej oceniane elementy w gminie Gogolin Najgorzej oceniane elementy w gminie Gogolin 

Jakość oferty i programów kierowanych do 
seniorów (93,5%)  

Jakość powietrza (62,6%)   

Dostępność szkół (91,9%)  Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania (54,5%) 

Poczucie bezpieczeństwa (91,6%) Zabezpieczenie gminy przed hałasem (47,1%) 

Jakość obsługi w jednostkach gminnych (91,2%) 
Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców 
(42,5%) 

Jakość obsługi w Urzędzie Gminy (91,0%) Liczba ścieżek rowerowych (41,9%) 

 

+ 

 Struktura odpowiedzi świadczy o tym, że oferta w gminie dostosowana jest do 

zmieniających się uwarunkowań i obserwowanych tendencji związanych m.in. ze 

starzeniem się społeczności lokalnej.  

 Gmina zapewnia swoim mieszkańcom dostępność do podstawowych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych i szkół. 

 Warto podkreślić odczuwane przez mieszkańców poczucie bezpieczeństwa jako ważny 

element budujący zadowolenie z życia w Gogolinie. 

82,2%

1,7%

2,1%

2,9%

4,5%

6,6%

Tu gdzie mieszkam obecnie

W innej miejscowości w powiecie krapkowickim

W Opolu

W innej miejscowości województwa opolskiego

W innej miejscowości w Polsce

Za granicą
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- 

 Główną bolączką zdaniem respondentów są kwestie związane ze środowiskiem  

– niezadowalająca jakość powietrza w gminie, a także słabe zabezpieczenie przed 

hałasem. Wskazane kwestie wymagają podjęcia interwencji z uwagi na ich rolę i wpływ 

na jakość życia mieszkańców.  

 Ponad połowa mieszkańców negatywnie odniosła się również do kwestii 

wynajmu/zakupu mieszkania, co wydaje się szczególnie istotne z uwagi 

na obserwowane tendencje migracyjne i wzrost liczby mieszkańców. 

 Odpowiedzi ankietowanych wskazują również na konieczność podjęcia dialogu 

z mieszkańcami przez władze gminy i wsłuchanie się w ich potrzeby. 

  

37,4%

45,5%

52,9%

57,5%

58,1%

60,3%

64,6%

68,7%

69,7%

71,4%

75,1%

75,3%

77,3%

79,7%

80,4%

81,2%

81,4%

83,2%

83,8%

86,2%

89,5%

91,0%

91,2%

91,6%

91,9%

93,5%

62,6%

54,5%

47,1%

42,5%

41,9%

39,7%

35,4%

31,3%

30,3%

28,6%

24,9%

24,7%

22,7%

20,3%

19,6%

18,8%

18,6%

16,8%

16,2%

13,8%

10,5%

9,0%

8,8%

8,4%

8,1%

6,5%

Jakość powietrza

Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania

Zabezpieczenie gminy przed hałasem

Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców

Liczba ścieżek rowerowych

Dostępność transportu publicznego

Dostępność żłobków i klubów dziecięcych

Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i…

Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place …

Dostępność lokali gastronomicznych

Jakość dróg

Odbiór odpadów komunalnych

Dostępność miejsc usługowych i handlu

Stan techniczny chodników

Atrakcyjność turystyczna gminy

Jakość skomunikowania z większymi miastami

Oferta instytucji kultury

Czystość na terenie gminy

Oferta sportowa i rekreacyjna

Dostępność przedszkoli

Stan techniczny oświetlenia

Jakość obsługi w Urzędzie Miejskim

Jakość obsługi w jednostkach gminnych

Poczucie bezpieczeństwa

Dostępność szkół

Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów

Pozytywnie Negatywnie
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Co Pana/Pani zdaniem jest największą zaletą, mocną stroną, atutem Gminy Gogolin? 

 Blisko 1/5 ankietowanych jako mocną stronę gminy Gogolin wskazuje skomunikowanie 

transportowe, związane z przebiegiem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz 

obecnością linii kolejowej.  

 W drugiej kolejności, mieszkańcy zwrócili uwagę na atrakcyjność inwestycyjną obszaru (16,4%), 

na którą wpływ ma również wskazywana wcześniej dostępność komunikacyjna, ale także 

obecność uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Gmina powinna skupić się na tworzeniu klimatu 

inwestycyjnego oraz budowaniu marki gminy, w celu przyciągnięcia i pozyskania inwestorów 

oraz tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy dla mieszkańców.  

 Trzecia, najczęściej wskazywana odpowiedź, związana jest z ogólnym położeniem i lokalizacją 

gminy (11,5%). Bliskość ośrodka wojewódzkiego, przynależność do Aglomeracji Opolskiej, 

położenie przy granicy powiatów (strzeleckiego i opolskiego) oraz dobra dostępność 

transportowa, wpływają pozytywnie na atrakcyjność gminy i możliwości rozwojowe.  

 

1,1%

1,4%

2,5%

3,2%

3,9%

4,2%

4,9%

5,2%

5,9%

9,8%

10,8%

11,5%

16,4%

19,2%

Historia miasta

Oferta medyczna

Oferta dla seniorów

Tereny zielone

Mieszkańcy

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej

Gospodarność gminy

Działalność GOK

Cisza, spokój, poczucie bezpieczeństwa

Rozwój gminy

Czystość

Lokalizacja, położenie

Atrakcyjność inwestycyjna

Skomunikowanie transportowe
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Co Pana/Pani zdaniem jest największą wadą, słabą stroną Gminy Gogolin? 

 Mieszkańcy mieli trudność ze wskazaniem jednego, głównego mankamentu gminy. Dwie 
odpowiedzi uzyskały ten sam procent wskazań (14,1%), co świadczy o tym, że zarówno kwestie 
infrastrukturalne, jak i aspekt dostępności miejsc spędzania czasu wolnego, stanowi priorytet 
dla mieszkańców. Konieczne jest zatem podejmowanie działań inwestycyjnych w zakresie 
rozwoju infrastruktury drogowej oraz stworzenie miejsc spędzania czasu wolnego. 

 Jako istotny problem widoczny z perspektywy mieszkańców, mający istotny wpływ na jakość 
życia w gminie, mają przede wszystkim kwestie środowiskowe, związane z zanieczyszczeniem 
środowiska, niezadowalającym stanem jakości powietrza oraz zagrożeniem hałasem. 
Mieszkańcy dostrzegają również konieczność poprawy estetyki przestrzeni publicznych – 12,8% 
wskazań. 

 

0,4%

0,9%

1,3%

3,5%

5,3%

5,7%

6,6%

7,5%

7,5%

8,4%

11,9%

12,8%

14,1%

14,1%

Mała ilość wydarzeń kulturowych

Betoniarnia w Centrum

Mało miejsc pracy

Brak nowych mieszkan, działek

Mała ilość punktów usługowych, handlowych,
gastronomicznych

Niewystarczająca ilość tras rowerowych pomiędzy
miejscowościami

Brak dialogu z mieszkańcami

Brak rozwoju infrastruktury technicznej we
wszystkich miejscowościach gminy

Brak inwestycji we wszystkich wioskach

Brak połączeń między wioskami

Jakość powietrza, hałas, zanieczyszczenie
środowiska

Brak zieleni, estetyki przestrzeni publicznej

Brak miejsc spędzenia czasu

Brak rozwoju infrastruktury drogowej
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Co Pana/Pani zdaniem należy zrobić (jakie przedsięwzięcie zrealizować), aby w Gminie Gogolin żyło 
się lepiej? 

 Podstawowe przedsięwzięcie, które należy zrealizować, dotyczy poprawy stanu infrastruktury 

drogowej (18,7%), co wydaje się być uzasadnione z uwagi na rolę i wagę jaką odgrywa w gminie 

Gogolin dostępność transportowa.  

 Na drugim miejscu pojawiają się kwestie środowiskowe (11,4%). Czystość, estetyka oraz wysoka 

jakość środowiska odnosi się do podstawowych potrzeb mieszkańców.  

 Niemniej ważne w opinii respondentów okazują się kwestie związane z koniecznością 

rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie (10,2%).  

 

1,5%

3,3%

4,1%

4,1%

4,5%

5,7%

5,7%

6,9%

7,7%

7,7%

8,5%

10,2%

11,4%

18,7%

Poszerzyć ofertę kulturalną

Stworzyć nowe miejsca pracy

Rozwinąć infrastrukturę techniczną

Skomunikować całą gminę

Aktywować społeczność lokalną

Powstanie nowych punktów handlowych,
usługowych, gastronomicznych

Stworzyć trasy rowerowe

Prowadzenie inwestycji

Stworzyć miejsca na spędzanie czasu wolnego

Dbałość o tereny zielone, rewitalizacja miejsc
rekreacyjnych

Otwartość na mieszkańców, dialog

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Polepszyć jakość powietrza, stan środowiska

Poprawić stan infrastruktury drogowej
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Z poniższego katalogu problemów społecznych, proszę wskazać te, które Pani/Pana zdaniem 
w istotny sposób dotyczą Gminy Gogolin (można wskazać dowolną liczbę odpowiedzi): 

 Problemem, który wskazuje blisko 22% ankietowanych jest starzenie się społeczeństwa, co 

potwierdzają dane statystyczne i odnotowany w ostatnich pięciu latach wzrost udziału ludności 

w wieku poprodukcyjnym (o 2,3 pp.). Jednakże z ocen respondentów wynika, że gmina prowadzi 

działania z zakresu polityki senioralnej, a oferta kierowana do seniorów jest na wysokim 

poziomie (93,5% pozytywnych ocen).  

 Mimo wysokiego poziomu zadowolenia z zamieszkiwania Gogolina, mieszkańcy zawracają 

uwagę na negatywne zjawiska społeczne (wandalizm/niszczenie mienia publicznego czy 

zaśmiecanie) oraz patologie społeczne (alkoholizm), które wpływają na jakość ich życia 

jednocześnie ją obniżając. 
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16,2%
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Alkoholizm
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Wandalizm/niszczenie mienia publicznego

Starzenie się społeczności
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W jaki sposób ocenia Pani/Pan poszczególne elementy związane z rynkiem pracy na terenie Gminy 
Gogolin? 

 Większość elementów związanych z rynkiem pracy była trudna w jednoznacznej ocenie dla 

mieszkańców, w szczególności aspekt związany z wysokością zarobków (55,4% odpowiedzi „ani 

dobrze, ani źle”).  

 Najlepiej oceniono natomiast możliwość założenia własnej działalności gospodarczej (50,4% 

pozytywnych odpowiedzi), co wskazuje na to, że gmina podejmuje działania mające na celu 

tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 43,4% mieszkańców 

pozytywnie ocenia również możliwość znalezienia zatrudnienia w Gogolinie, co pozwala 

stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy w gminie jest dobra. 

 Wśród najgorzej ocenianych czynników znalazła się możliwość znalezienia pracowników 

(33,9%), co może wskazywać na brak wolnych zasobów pracy w gminie.  
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Możliwość przekwalifikowania się

Wysokość zarobków

Możliwość znalezienia pracowników
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Możliwość znalezienia zatrudnienia

Możliwość założenia własnej działalności gospodarczej

Bardzo dobrze Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle



2021-2030 
 

 

 

 
70 

Z zaproponowanych poniżej możliwych kierunków rozwoju Gminy Gogolin proszę wybrać 
maksymalnie 2 kierunki, które jej władze powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla dalszego 
rozwoju gminy: 

 Dla mieszkańców kluczowe znaczenie ma silna gospodarka, która wpływa pozytywnie 

na budowanie atrakcyjności inwestycyjnej oraz wzmacnianie atrakcyjności osiedleńczej gminy.  

 Drugi z najczęściej wskazywanych kierunków związany jest z podnoszeniem standardów i jakości 

nauczania w szkołach zlokalizowanych w Gogolinie, po to by umożliwić i zapewnić mieszkańcom 

możliwości rozwoju w miejscu zamieszkania, bez konieczności korzystania z oferty okolicznych 

gmin lub ośrodka wojewódzkiego. Oferta powinna być zróżnicowana, wzbogacona o zajęcia 

mające na celu wzmacnianie kluczowych kompetencji oraz budowanie postawy przedsiębiorczej 

wśród najmłodszych mieszkańców.  

 Kierunkiem, który uzyskał również stosunkowo wysoki odsetek wskazań (16,3%) jest budowa 

atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego.  

 Przedstawione odpowiedzi wskazują na to, że mieszkańcy chcą by gmina Gogolin będąca ich 

miejscem zamieszkania, była jednocześnie miejscem pracy oraz by mogli spędzić tutaj czas wolny 

po pracy.  

  

2,9%

9,4%

9,6%

11,3%

12,6%

16,3%

16,9%

21,0%

Gmina otwarta na turystów

Gmina otwarta na nowych mieszańców

Rozwój w wolniejszym tempie, ale zrównoważony

Gmina sprawna i funkcjonalna

Gmina bezpieczna

Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego

Nowoczesna edukacja

Silna gospodarka
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Proszę zaznaczyć to skojarzenie, które jako pierwsze przychodzi Pani/Panu do głowy, kiedy myśli 
Pani/Pan o Gminie Gogolin? 

 Główne skojarzenia ankietowanych dotyczące Gogolina są pozytywne. ¼ badanych definiuje 

Gogolin jako spokojną gminę.  

 Według respondentów gminę Gogolin można określić jako gminę nowoczesną (11,6%) oraz 

oferującą wysoki standard życia (9,9%). Struktura odpowiedzi wskazuje, że gmina rozwija się, 

a oferta zmienia się wraz ze wzrostem aspiracji i potrzeb lokalnej społeczności, co potwierdza 

również wysoki odsetek osób zadowolonych z zamieszkiwania w Gogolinie. 

 Wśród odpowiedzi znalazły się również wskazania świadczące o zamożności mieszkańców – 

13,2% wskazało, że to gmina ludzi średniej klasy, a 9,1% ludzi bogatych.  
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Centrum inwestycji zagranicznych
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Gmina ludzi bogatych

Gmina oferująca wysoki standard życia
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Gmina ludzi średniej klasy

Spokojna gmina
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Załącznik nr 2 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

Polityka przestrzenna w systemie polityk publicznych 

Polityka przestrzenna należy do sfery tzw. polityk publicznych, które rozumiane są, jako sfera 

świadomych i zorganizowanych działań struktur państwa i społeczeństwa wokół problemów 

publicznych. Posługujemy się tu rozumieniem „polityk”, dotyczącym nie samego sprawowania władzy, 

ale działań w oparciu o przyjęte reguły. O ile polityka w ogólnym znaczeniu zajmuje się przede wszystkim 

sferą idei, zdobywania władzy i instrumentów jej egzekucji, to polityka publiczna, jako sfera praktyczna 

– przede wszystkim zagadnieniami związanymi z urzeczywistnianiem idei i bliska jest zarządzaniu 

publicznemu. 

Polityka przestrzenna spełnia wszystkie kryteria polityk publicznych. Jest to bowiem planowa 

działalność, polegająca na wykorzystywaniu znajomości dostępnych zasobów oraz praw rządzących 

kształtowaniem i użytkowaniem przestrzeni w celu najbardziej racjonalnego jej zagospodarowania. 

W ramach polityki przestrzennej władze publiczne ustalają cele i środki kształtowania 

zagospodarowania przestrzennego w określonych, zmiennych w czasie warunkach zewnętrznych – 

społecznych, ekonomicznych, technicznych, a także politycznych. Polityka przestrzenna zajmuje się 

określeniem celów, wraz ze sposobami ich osiągania, w zakresie użytkowania i przekształcania 

środowiska życia człowieka, a więc wykorzystania przez niego zajmowanego terytorium. Musi ona 

wpływać na działania podejmowane przez liczne podmioty, czynnie zmieniające kształt tego środowiska.  

Obowiązek prowadzenia polityki przestrzennej zawarty jest w polskim prawie, wyznaczającym zakres 

formalnych kompetencji w tej sferze poszczególnych poziomów władzy. 

Instrumentacja polityki przestrzennej 

Wdrażanie polityk publicznych można ułożyć w tzw. drabinę interwencji: na najniższym szczeblu władze 

powstrzymują się od działania, a na najwyższym narzucają swoje rozwiązania, czyli eliminują wybór 

obywatelowi, tworząc szczególne zakazy i ograniczenia. Władze mogą działać także na rzecz zwiększania 

skali wyboru, które ma przed sobą obywatel. Zakres instrumentów oddziaływania jest dość szeroki: 

najbardziej skuteczne mogą być bezpośrednie inwestycje publiczne, realizujące potrzeby społeczne, ale 

też istotnie wpływające na zachowania inwestycyjne. Istnieje też sfera prawno-regulacyjna, ale jej 

skuteczność jest w Polsce przeceniana. Lepiej jest udoskonalać sposoby zarządzania przestrzenią, 

głównie poprzez zwiększanie wiedzy i poprawę dostępu do informacji o problemach specyficznych 

obszarów, w których żyją obywatele i funkcjonuje gospodarka. Wszystko to winno sprzyjać większej 

dynamice wzrostu, co jest obecnie podstawowym kryterium oceny polityk publicznych.  
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Większa świadomość i zaangażowanie władz w politykę przestrzenną mogą sprzyjać jej skuteczności, ale 

należy także liczyć w tym względzie na wzrost świadomości obywatelskiej. Zwiększanie wiedzy obywateli 

może spowodować wzrost poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania oraz świadomości własnej siły 

sprawczej w procesie rozwoju – to wymarzona sytuacja dla wzrostu zaangażowania obywatelskiego 

i kapitałowego. Zwiększanie partycypacji obywatelskiej i zaangażowania lokalnego biznesu może 

stanowić skuteczną przeciwwagę dla ograniczoności instrumentów sprawowania władzy. 

Rekomendacje dla polityki przestrzennej gminy Gogolin 

Głównym zadaniem polityki przestrzennej jest określenie sposobu organizacji struktury funkcjonalno-

przestrzennej regionu sprzyjającej realizacji ustalonych celów rozwojowych, z uwzględnieniem 

uwarunkowań, szans i zagrożeń wynikających ze zróżnicowanych cech przestrzeni oraz potrzeb 

zapewnienia uporządkowanego rozwoju przestrzennego i ładu w zagospodarowaniu. 

Wyzwaniem kształtowania struktury przestrzennej jest wzmocnienie integracji przestrzennej gminy 

poprzez: 

 zapewnienie dostępności terenów pod rozwój funkcji mieszkaniowych wraz z towarzyszącymi 

im usługami;  

 zapewnienie dostępności terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą – 

przemysłowo-składowych; 

 stosowanie recyklingu przestrzeni: wykorzystywanie w pierwszej kolejności terenów 

opuszczonych lub zdegradowanych („brownfield”) i niewchodzenie na nowe, 

niezagospodarowane tereny („greenfield”);  

 intensyfikację zabudowy na terenach zainwestowanych wraz z ich regeneracją (odnową);  

 przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji i rozlewaniu zabudowy; 

 racjonalne kształtowanie sieci osadniczej (spójność i zwartość struktury funkcjonalno-

przestrzennej, oraz równowaga terenów zabudowanych i terenów zieleni); 

 wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; 

 dążenie do zachowania zgodności planowanych przedsięwzięć lokalizacyjnych z wiodącą funkcją 

obszarów (koncentracji działalności gospodarczej; koncentracji mieszkalnictwa i obsługi 

mieszkańców; gospodarki rolnej i leśnej; cennych przyrodniczo; zielonych pierścieni).  

Powyższe wpisuje się w zasadę zachowania ładu przestrzennego, przejawiającą się prowadzeniem 

efektywnej i racjonalnej polityki przestrzennej i planistycznej na wszystkich poziomach planowania 

przestrzennego. Umożliwia ona uzyskanie harmonijnej całości oraz uwzględnia w uporządkowanych 

relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 

kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 
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Należy zwrócić uwagę także na ochronę zasobów środowiskowych poprzez: 

 kształtowanie struktur przestrzennych wzmacniających jakość środowiska przyrodniczego 

i walorów krajobrazowych, rozwój warunków do aktywnego odpoczynku i uprawiania sportu, 

realizacja projektu „Zielone płuca dla Gogolina”; 

 poprawę jakości powietrza (wymiana indywidualnych źródeł ciepła, kompleksowa poprawa 

efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej);  

 ochronę systemu obszarów otwartych (rolnych, leśnych, naturalnych); 

 wskazanie, poszanowanie i ochronę obszarów cennych przyrodniczo i kulturowo (objętych 

ochroną prawną i planowanych do ochrony); 

 zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców; 

 wzmacnianie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i zagrożenie utraty 

bezpieczeństwa energetycznego.  

Osobnym zagadnieniem jest rozwój przestrzeni społecznych i sąsiedzkich (integrujących 

społeczności poszczególnych wsi czy osiedli) oraz przestrzeni publicznych: 

 istotne jest właściwe określenie programu użytkowego, w celu przyciągnięcia użytkowników; 

 istotne funkcje symboliczne (kulturowe); ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i dóbr 

kultury współczesnej;  

 wzmacnianie śląskiej tożsamości lokalnej; mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem Mniejszości Niemieckiej; 

 działania na rzecz integracji środowisk lokalnych poprzez budowanie aktywności lokalnej; 

 rozwój i rynku usług turystycznych. 

Rozwój systemu komunikacyjnego powinien obejmować poprawę dostępności transportowej 

poprzez: 

 organizację wydajnej sieci transportowej, w tym budowę obwodnicy Gogolina; 

 wydajniejszą organizację transportu publicznego, w szczególności w odniesieniu do peryferyjnie 

położonych miejscowości w oddaleniu od głównych szlaków komunikacyjnych; 

 poprawę jakości dróg publicznych, szczególnie w mniejszych miejscowościach w gminie;  

 obecność linii kolejowej na terenie gminy, której uruchomienie zwiększyłoby dostępność 

komunikacyjną;  

 stosowanie zasad zrównoważonej mobilności;  

 miasto (gmina) 15-minutowe – kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, która 

racjonalizuje i minimalizuje zapotrzebowanie na wybrane elementy infrastruktury 

transportowej poprzez optymalizację dostępności usług; 



Strategia Rozwoju Gminy Gogolin 
 

 

 

 
75 

 multimodalność: równoległe skoordynowane zapewnieniu różnych środków i form transportu, 

umożliwiające podróżowanie na wiele sposobów, wieloma trasami; 

 zwiększenie ilości ścieżek rowerowych łączących różne miejscowości w gminie. 

Obok rozwoju infrastruktury transportowej istotny jest także rozwój infrastruktury technicznej, 

szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a także rozwoju sieci gazowej. 

Strategicznym celem polityki przestrzennej jest wpisanie się w wytyczne dla województwa opolskiego, 

czyli kształtowanie struktury przestrzennej odznaczającej się wysokim poziomem ładu przestrzennego, 

która będzie umożliwiała wykorzystanie jego zróżnicowanych terytorialnie potencjałów, zapewniała 

konkurencyjność w stosunku do otoczenia zewnętrznego i eliminowała niekorzystne różnice 

w warunkach życia wewnątrz regionu. Cel ten osiągnąć należy w oparciu o zasadę zrównoważonego 

rozwoju – polegającą na prowadzeniu rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego, z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej i kulturowej w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 

potrzeb mieszkańców – tak obecnych, jak i przyszłych pokoleń. 



2021-2030 
 

 

 

 
76 

Załącznik nr 3 Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego  
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